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Tisztaság, gondozott sírok
a temetőkben

Világításra készülődve

Dombormű Csiha
Kálmán emlékére

Tíz éve, 2007 novemberében hunyt el
Csiha Kálmán, az Erdélyi Református
Egyházkerület 44. püspöke, a marosvásárhelyi Kistemplom egykori lelkipásztora. Tíz év hosszú idő, de a
néhai egyházfő áldott emlékezete sokakban megmaradt, és nem véletlenül.

____________4.
Akikre felnézni
mindig érdemes

Két új kötettel gazdagabb a hazai
könyvek tárháza: Deé Nagy Anikó
Báró hadadi Wesselényi Kata, a hitben élő református nagyasszony című
kötetével, valamint A Telekiek és a kultúra című tanulmánykötetével, melyeket szombaton délelőtt a Kultúrpalota
kistermében mutattak be számos érdeklődő jelenlétében.

____________5.
Útügyi
„vesszőparipa”

Nemcsak Boer Vasile vajdaszentiványi
polgármester vesszőparipája a Sárpatakot Vajdaszentivánnyal és Beresztelkével összekötő 154-es megyei út
javítása, az utóbbi település elöljárójának is sok fejfájást okozott.

Holnap elhunyt szeretteinkre, hozzátartozóinkra emlékezünk, gyertyát gyújtunk az emlékükre. A marosvásárhelyi
temetőkben lévő sírok nagy része már a
hét végén virágba borult, a világítás
napját megelőzően a hozzátartozók kitakarították és virágot helyeztek el az
örök nyughelyekre. Tegnapi terepszemlénken példás tisztaság és gondozott
sírok látványa fogadott a meglátogatott
sírkertekben.

Menyhárt Borbála

A mostoha időjárás, a süvítő szél ellenére már
a kora délelőtti órákban sokan voltak a marosvásárhelyi református temetőben, egyesek
akkor takarították a sírokat, mások már virágokkal megpakolva érkeztek, hogy elhelyezzék
az előzőleg rendbe tett sírhelyre. A sírok között
több helyen is láttunk a földön heverő cserepes
virágokat, az erős szél fújta le őket.
Nemes István, a református temető gondnoka
ottjártunkkor elmondta, legutóbb pénteken szállították el a sírtakarításból származó hulladékot,
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viszont szombaton és vasárnap ismét óriási
mennyiség gyűlt össze, ezért tegnapra újra odarendelték a szemeteskocsit. Amennyiben szükség lesz rá, ma is elszállítják a hulladékot, hogy
szerdán tisztaság fogadja mindazokat, akik szeretteik sírján gyertyát gyújtanak.
A téli időszakban a református temető irodájában reggel 8-tól este 6 óráig van ügyfélfogadás, ezekben a napokban meghosszabbítják a
nyitvatartást, a temető kapuja pedig szerdával
bezárólag késő estig nyitva lesz.
(Folytatás a 4. oldalon)

Antalfi Imola

____________6.
Munka
és jelhagyás

A hét végén az Erdélyi Református
Egyházkerület szinte minden gyülekezetében faültetésre került sor az 500
éves reformáció emlékére. Néhol kevesebb csemete került a földbe, máshol nagyobb mennyiséget szántak
erre a célra, ezért a munka a következő hetekben folytatódik.

____________9.

Ismét szoborügy

Az önkormányzat román és magyar képviselői között tavaly létrejött
megegyezést, miszerint Marosvásárhely főterén állítanák fel Bethlen
Gábor erdélyi fejedelem szobrát, illetve a vár mellett a Şcoala Ardeleană (Erdélyi Iskola) román nemzeti kulturális mozgalom vezetőinek
szoborcsoportját, már-már felrúgni látszott a jelenlegi testület. Azáltal,
hogy napirendre tűzte kizárólag az utóbbi alkotás művészi kivitelezésére kiírandó versenytárgyalásról szóló határozattervezetet, mintegy
szétválasztotta a két szobor ügyét. És ugye tudjuk, mi lett az utóbbi
években a magyar személyiségeket megjelenítő szobrokról, műalkotásokról kidolgozott és jóvá is hagyott határozattervezetek sorsa… Például a Sütő-szobor. Vagy a Bodor-kút. A Sütő András író emlékének
állítandó szobrot illetően mély hallgatásba burkolózik a tanács, azok
a képviselők, akik megszavazták, a polgármesteri hivatal, minden illetékes. Ilyen-olyan viták a kivitelezővel, a helyszíncsere-javaslat (inkább a Színház téren álljon a szobor, méltóbb hely lévén az író
emlékének) – mind elhúzták az időt. A Színház teret közben felújították,
de a Sütő-szobornak nyoma sincs. A Bodor-kútnak sincs. Sőt, a nagyon
lelkes polgármesteri nyilatkozatok ellenére a Bethlen-szobornak sem.
Az erdélyi fejedelem egész alakos szobrát a főtérre képzelték, és annak
idején Peti András, alpolgármesteri minőségében, a sajtónak nyilatkozva mondta: már az év végén (2016!) állhat a Bethlen-szobor.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 1 perckor,
lenyugszik
17 óra 9 perckor.
Az év 304. napja,
hátravan 61 nap.

Ma FARKAS,
holnap MARIANNA napja.
MARIANNA: a latin Marianus
módosult női párja. Jelentése
vagy Marius családjához tartozó,
vagy pedig Szűz Máriához tartozó.
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A Református Kollégium ünnepe

Tökfaragók versenye

________________________________________ 2017. október 31., kedd

Családi minifesztivál

Sárgán mosolygó, csillagszájú,
diófogú, virágdíszes „tökfejek”
születtek szombat délután a
MarMed járóbeteg-rendelő udvarán. Az RMDSZ marosvásárhelyi
Nőszervezete
első
alkalommal szervezett családi
tökfesztiválján csapatok mérhették össze dísztökfaragásban
ügyességüket, kreativitásukat,
ezzel egy időben őszi kompozíciókat készítők egyéni versenye
zajlott.

Nagy Székely Ildikó

Amint azt Koreck Mária főszervezőtől megtudtuk, a tökfaragásra mindöszsze két csapat nevezett be, az egyikben
egy nagymama is részt vett. Az ősz
kincseit felvonultató kompozíciókból
ezzel szemben több is készült, ezek
nagyrészt az Ügyes kezű nők elnevezésű hétfő délutáni kézművestevékenységek résztvevőinek munkái voltak.
Ottjártunkkor már készen sorakoztak az ötletes tökfigurák, az egyik elkészítésében Marci, egy hatéves
fiúcska vállalt főszerepet.
– Én rajzoltam meg a fogát, hogy a
felnőttek majd tudják kifaragni, és a
gumipók is az én ötletemre került rá a
saját ragasztópisztolyommal – magya-

rázta a kisfiú, majd azt is elárulta, hogy
filctollal egy mogyorót is „életre keltett”, de az elgurult valahova.
A csapatok zsíros kenyér, must és
meleg tea mellett pihenték ki a versenyt, amely végül döntetlennek bizonyult. Koreck Mária a minire sikerült
fesztivál végén megjegyezte, hogy
akik jelen voltak, egyértelműen jól
érezték magukat, ugyanakkor más kezdeményezésük, például a Mosolygó
Mikulás is ilyen alacsony létszámmal
indult, de a második, harmadik alkalomra már egész tömegeket sikerült
megszólítaniuk. Remélhetőleg így lesz
ez az elkövetkezőkben a családi tökfesztivállal is.

A Marosvásárhelyi Református Kollégium az iskola fennállásának 460. évfordulóját ünnepli november elsején,
szerdán, az Iskola másként hét keretében, amelynek idei
témája az 500 éves reformáció. Az ünnepi műsor reggel 9
órakor a tanintézet dísztermében Benedek Zsolt igazgató
köszöntőjével kezdődik, majd Kirsch Attila, a Református
Kollégium – Bolyai Farkas Elméleti Líceum Öregdiákok
Baráti Körének elnöke szólal fel. A továbbiakban Az erdélyi
reformáció címmel színdarabot mutatnak be az iskola diákjai, majd a tanintézet Sola Gratia kórusa szolgál. A programban szavalat és versszínház is szerepel. A műsort a
diákok ez alkalomra írt Az én gyülekezetem című könyvének bemutatása zárja.

Mária-est Marosszentgyörgyön

Ma a 17 órakor kezdődő szentmise végén az egyházközség énekkara hat Mária-verssel és hat Mária-énekkel köszönti a Boldogságos Szűzanyát, így téve jelenvalóvá
Szent János evangélista látomását.

Arany János versmondó vetélkedő

A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület Arany János
születésének 200. évfordulója tiszteletére versmondó versenyt szervez a költő balladáiból V–VIII. és IX–XII. osztályos diákok számára. A verseny november 4-én,
szombaton délelőtt 10 órakor zajlik a Studium Prospero
Kulturális Központ marosvásárhelyi, Forradalom utca 8.
szám alatti székhelyén. A díjazásra 5-én, vasárnap 18 órakor kerül sor a Kultúrpalota Tükörtermében. A költőről
Arany János muzsikája címmel Nagy Miklós Kund tart előadást, közreműködik Kilyén Ilka. A versenyre péntekig
lehet jelentkezni az olganaznan@hotmail.com e-mailcímen.

A szirénákat tesztelik

November elsején, szerdán délelőtt 10–11 óra között Marosvásárhelyen a riasztóberendezések működését tesztelik. A központosított riasztóhálózat szirénái mellett a
kereskedelmi egységek riasztóberendezései is megszólalnak. A riadó végét jelző hang folyamatos, két percig tartó
jelzés, ugyanolyan erősségű, mint a figyelmeztető hang.

Lakossági fórum
az egységes bérezésről

November 3-án, pénteken 18.30-kor a marosvásárhelyi
Plaza Szállóban lakossági fórumra kerül sor. A résztvevők
Gyöngyösi Márton magyarországi parlamenti képviselőt,
a béruniós kezdeményezés elindítóját és Dragoş Tîrnoveanut, a bérunió romániai kezdeményezőjét kérdezhetik az
„egyenlő munkáért egyenlő bért” elvét érvényesíteni kívánó kezdeményezésről.

Őszi vakáció és Iskola másként hét

Ezen a héten zajlik az óvodások és kisiskolások őszi vakációja. Több marosvásárhelyi tanintézet a szünidőre időzítette a felső tagozatos diákok Iskola másként elnevezésű
alternatív tanítási hetét. Az oktatás 6-án, hétfőn folytatódik,
és december 22-éig tart, amikor megkezdődik a háromhetes, január 14-én záruló téli szünidő.

Kirándulás Szebenbe

Az Erdélyi Magyar Baloldal november 18-án kirándulást
szervez Szebenbe, valamint a város közelében található
Dumbrava erdőben levő Astra falumúzeumba. Feliratkozni
november 10-ig lehet a marosvásárhelyi, Dózsa György
utca 9. szám alatti, I. emeleti székhelyen. Telefonszám:
0744-928-299.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Rendőrségi hírek

Halálos baleset
Marosszentgyörgyön
Hétfőn reggel Marosszentgyörgyön, a Lukoil benzinkút
környékén életét vesztette egy fiatal gépkocsivezető. Az illető nagy sebességgel közlekedett, elvesztette az uralmat
járműve fölött, amely egy villanyoszlopnak ütközött. A
helyszínre érkező mentőalakulatok nem tudták megmenteni
a sofőr életét.

RENDEZVÉNYEK

Hamvas Bélára emlékeznek

A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület november
3-án, pénteken 17 órakor a Studium Prospero Kulturális
Központ marosvásárhelyi, Forradalom utca 8. szám
alatti székhelyén előadást szervez Hamvas Béla posztumusz Kossuth-díjas író, filozófus, esztéta és könyvtáros születésének 120. évfordulója alkalmából. Az író
sokrétű tevékenységét Demény Péter író, a Látó szerkesztője A létezés Arlequinje. Hamvas Béla 120 éve
címmel mutatja be.

Az ige testté lett – fotókiállítás

Ábrám Zoltán Az ige testté lett. Erdélyi református élet
című fényképkiállítása nyílik meg ma 18 órakor a marosvásárhelyi várban, a Szűcsök bástyájában. Az ötszáz évvel ezelőtti reformációnak emléket állító kiállítást
Henter György, a vártemplomi református gyülekezet
lelkésze és Both Gyula fotóművész, a Marx József fotóklub elnöke nyitja meg.

Rendkívüli hangverseny

A Filharmónia összes művésze emlékére címmel kerül
sor rendkívüli hangversenyre november 2-án, csütörtökön este 7 órakor a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Vasile Cazan, közreműködik a Marosvásárhelyi
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Anyja lakásában lövöldözött
Vasárnap a Maros megyei rendőrök a fegyvertartási előírások megszegése, jogtalan fegyverhasználat és fenyegetés
alapos gyanújával vettek őrizetbe egy nyárádremetei férfit.
Az illető a gyanú szerint édesanyját fenyegette meg, és egy
5,5 mm kaliberű légpuskával lakhelyükön három lövést
adott le. A férfit, aki nem rendelkezett fegyvertartási engedéllyel, előzetes letartóztatásba helyezték.

Állami Filharmónia vegyes kara és Rhytmodia ütőhangszer-együttese. Műsoron: Mozart-, Liszt-, G. Faureművek. A hangversenyre az 5-ös számú bérletek
érvényesek.

Díjazott rövidfilmek
a Bolyai utcában

Ezen a héten mindennap megtekinthetők lesznek a marosvásárhelyi Bolyai utca 18. szám alatti The Office
Clubban az Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon az elmúlt négy évben díjakat nyert alkotások. A rövidfilmek nyitástól zárásig (hétfőtől péntekig 10 és 22
óra között, szombaton és vasárnap 12 és 22 óra között)
folyamatosan láthatók a klub képernyőjén.

Játszd újra, Győző! –
ünnepi Hahota-kabaré

A marosvásárhelyi Hahota Színtársulat Puskás Győző
50. születésnapja tiszteletére összeállított ünnepi kabaréválogatását legközelebb november 4-én, szombaton
este 7 órától viszi színre a Maros Művészegyüttes előadótermében. További marosvásárhelyi előadások: november 5-én, vasárnap, 11-én, szombaton és 12-én,
vasárnap este 7 órától. Fellépnek: Puskás Győző, Székely M. Éva, Kelemen Barna, Cseke Péter, Gönczy Katalin és Szőllősi P. Szilárd. Énekel: Bodoni Ildikó.
Rendező: Kovács Levente.

2017. október 31., kedd _________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________________ NÉPÚJSÁG

Huszonhárom veszélyes medve kilövését
hagyta jóvá a környezetvédelmi tárca

Huszonhárom veszélyes medve kilövését, és egy át- A tárca a székelyföldiek mellett Brassó és Szeben megyéből
helyezését hagyta jóvá a szeptember elején kiadott két-két medve, Argeş, Dâmboviţa és Hunyad megyéből egyminiszteri rendelet alapján a környezetvédelmi mi- egy medve kilövését engedélyezte.
Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke az
nisztérium.

Kovászna megyében tíz, Hargita megyében hét medve kilövését hagyták jóvá – közölte az MTI-vel a minisztérium sajtóosztálya. A jóvá nem hagyott kérvények egy részénél a
dokumentáció kiegészítését, másoknál a dosszié újrakészítését
kérte a tárca. Az MTI azt követően kereste meg a minisztériumot, hogy múlt szerdán a Hargita megyei önkormányzat közleményben sérelmezte, hogy addig a székelyföldi megyéből
egyetlen kilövési kérelmet sem hagytak jóvá Bukarestben. Ezt
az önkormányzat azért tartotta kirívónak, mert országosan Hargita megyében okozták a legtöbb kárt a nagyvadak, és itt jegyezték a legtöbb olyan esetet is, amikor medve emberre
támadt. A minisztérium közölte: 96 veszélyes medve kilövésére, illetve átköltöztetésére kaptak összesen 46 kérvényt nyolc
megyéből. A legtöbb kérvény Hargita (14) és Kovászna (15)
megyéből érkezett, ezek mellett Szeben megyéből hat, Brassó
és Argeş megyéből három-három, Prahova és Hunyad megyéből két-két, Dâmboviţa megyéből pedig egy kérvényt iktattak.

MTI-nek hétfőn elmondta: szeptember 4-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben a rendelet, amely lehetővé teszi 140
medve kilövését vagy áthelyezését. Október 23-án a minisztérium még azt közölte, hogy addig egyetlen Hargita megyei
kérvényt sem hagytak jóvá. Az elöljáró valószínűsítette, hogy
a múlt heti közleményük után érezte szükségesnek a minisztérium, hogy azzal a megyével is foglalkozzon, ahol a legnagyobb gondot jelentik a nagyragadozók.
A környezetvédelmi minisztérium tavaly a populációszabályozás céljával történő medvevadászatot is betiltotta. Korábban a tárca évente 400-450 medve kilövésére adott engedélyt
a vadásztársaságoknak. Európában – Oroszország európai részét leszámítva – körülbelül 17 ezer medvét tartanak számon,
amelyből több mint 6800 Romániában él. A romániai medveállomány túlnyomó része, mintegy 5300 példány Hargita, Kovászna és Maros, valamint a szomszédos Brassó megyében
található. (MTI)

Indulnak a december 21-i előrehozott autonóm parlamenti választásokon a leváltott katalán kormány
pártjai – jelentették be külön-külön tartott sajtótájékoztatójukon hétfőn Barcelonában.

Rajoy spanyol kormányfő írta ki. A volt katalán kormány
másik pártja, az Európai Katalán Demokrata Párt (PDeCAT)
szintén a választási részvétel mellett döntött hétfőn, amit
Marta Pascal a párt nevében a katalán intézmények megvédésével indokolt.
A függetlenségi pártok arról még nem döntöttek, hogy megújítják-e együttműködésüket, amelyet a legutóbbi, 2015-ös
helyi parlamenti választásokra kötöttek. Akkor Együtt az Igenért (Junts pel Sí) néven pártszövetséget alkotva indultak és
nyertek, majd alakítottak kormányt Katalóniában. (MTI)

Indulnak az előrehozott helyi parlamenti
választásokon a leváltott katalán kormány pártjai

„Nem félünk a szavazóurnáktól” – jelentette ki Sergi Sabria,
a Katalán Köztársasági Baloldal (ERC) szóvivője a párt vezető
testületének ülését követően.
Mint mondta, azért döntöttek a választási részvétel mellett,
hogy „megőrizzék ezt a törékeny köztársaságot”, annak ellenére, hogy a választást „illegitimnek” tartják, mivel Mariano

Horvát kormányfő:

Az euró bevezetése növeli Horvátország globális,
politikai és gazdasági hitelességét

Mint mondta: nem kíván találgatásokba bocsátkozni a dátumot illetően, de 2020-ban Horvátország tölti be az Európai
Unió (EU) Tanácsának soros elnökségét, és ebben az évben
csatlakozni akar az ERM-II európai átváltási mechanizmusához is, amely az euró bevezetésének előfeltétele.
„Ez egy olyan lehetőség, amelyet ki kell használnunk és jól
fel kell rá készülnünk” – hangsúlyozta.
Kiemelte, hogy az euró bevezetése után nem kell félni az
árfolyamkockázattól, alacsonyabbak lesznek a hitel- és a tranzakciós költségek, ami a kormányfő szerint versenyképesebbé
és vonzóbbá teszi az országot a külföldi befektetők számára.
„Nem igaz az, hogy európai árakat vezetünk be, miközben
megtartjuk a horvát fizetéseket, ezeket a mítoszokat el fogjuk
oszlatni” – húzta alá a kormányfő.
Hozzátette: a konferenciával az a céljuk, hogy egy széles
körű nyilvános vitát indítsanak az euró bevezetéséről, amely
azt szolgálja, hogy az ország ebbe a folyamatba nyitottan és
átláthatóan lépjen be és eloszlassa a félelmeket, valamint a
kétségeket a témával kapcsolatban.
Boris Vujcic jegybankelnök arról beszélt: bízik benne, hogy
nem lesz gond a kritériumok teljesítésével, amelyhez az országnak még számos strukturális reformot kell bevezetnie,
majd kifejtette az euró bevezetésének előnyeit és hátrányait.

A legnagyobb előnye, hogy megszűnik az árfolyamkockázat, csökkennek a kamat- és a tranzakciós költségek, valamint
ösztönzőleg hat a nemzetközi forgalomra és befektetésekre –
emelte ki Vujcic. Hátrányként az önálló monetáris politika elvesztését, az áremelkedés kockázatát, az átváltás költségei és
az árfolyam-mechanizmushoz való csatlakozás költségeit említette.
Zdravko Maric pénzügyminiszter szerint az árfolyam-mechanizmushoz való csatlakozástól számítva két évvel később
lehet legkorábban bevezetni a közös európai fizetőeszközt.
„A kormánnyal szemben nincsenek ugyan formális kritériumok, de figyelik a gazdasági és a politikai alapokat az országban” – mondta, és hozzáfűzte: a tárgyalások titokban
folynak, amikor megegyezés születik, bejelentik az euróövezethez való csatlakozás dátumát.
Zvonimir Savic, a Horvát Gazdasági Kamara (HGK) pénzügyi, üzleti információk és gazdasági elemzések szakosztályának igazgatója úgy vélte: az euró bevezetése sokkal több
előnnyel jár Horvátország számára, mint hátránnyal.
Mint mondta: a horvát áruforgalom 60 százaléka az euróövezeti országokkal valósul meg. Az árfolyamkockázat és a
tranzakciós költségek megszűnésével pedig szerinte ez az áruforgalom növekedne.
„Az euró bevezetésének szárnyain nőne a versenyképességünk és ezzel együtt a fizetések is” – mondta, ugyanakkor
hozzátette: minden országnak figyelmesen el kell döntenie,
mikor lép be az euróövezetbe, és erre fel kell készítenie a gazdaságát. „Horvátország számára a csatlakozás szükséges” –
nyomatékosította. (MTI)

Közvetíteni kíván a Vatikán az Egyesült Államok és ÉszakKorea között – jelentette a La Repubblica olasz napilap hétfőn. Az újság szerint a vatikáni közvetítői szerepet a november
10-11-i, az atomleszereléssel foglalkozó vatikáni nemzetközi
találkozóra időzítik.
A konferenciára az összes érdekelt fél meghívást kapott. A
jelenlegi információk szerint az Egyesült Államok, DélKorea, Oroszország magas külügyminisztériumi szinten képviselteti magát.
Az ENSZ-t Izumi Nakamitsu, a világszervezet leszerelési
ügyekért felelős vezetője képviseli, a NATO nevében főtitkárhelyettes lesz jelen. Meghívást kapott 11 Nobel-békedíjas is,
többek között az argentin Adolfo Pérez Esquivel, az amerikai
Jody Williams, az egyiptomi Mohammed el-Barádei, a bangladeshi Muhámmád Junusz, valamint Beatrice Fihn, az idén
Nobel-békedíjjal kitüntetett Nukleáris Fegyverek Megsemmi-

sítéséért Küzdő Nemzetközi Mozgalom (ICAN) vezetője. A találkozón felszólal a Hirosimában ledobott atombomba egyik
utolsó túlélője is.
A lap utalt arra, hogy a találkozót Ferenc pápa is kezdeményezte egy olyan, az Egyesült Államok és Észak-Korea között lehetséges konfliktus megállítására, amely – mint az
újság fogalmazott – több ezer áldozatot követelhet és megváltoztathatja a világ egyensúlyát. Szentszéki források hangsúlyozták, hogy az atomleszerelési találkozó ötlete már
régóta napirenden szerepelt, de még időszerűbbé vált az
Egyesült Államok és Észak-Korea közötti feszültség fokozódásával.
Az Egyesült Államok és Észak-Korea közötti helyzet súlyosságát mutatja, hogy Ferenc pápa is szerepet vállal az
esetleges nukleáris háború megfékezésében – kommentálta a
La Repubblica. (MTI)

Az euró bevezetése növeli Horvátország globális,
politikai és gazdasági hitelességét, valamint eszközt jelent a gazdaság fejlesztéséhez – jelentette ki
Andrej Plenkovic horvát kormányfő hétfőn Zágrábban, az euró bevezetéséről a Horvát Nemzeti Bankkal (HNB) közösen rendezett stratégiai fórumon.

Közvetíteni kíván a Vatikán az Egyesült Államok
és Észak-Korea között

Ország – világ
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Bányarobbanás Hobicaurikányban

Sújtólégrobbanás történt hétfő reggel a hobicaurikányi (Uricani) szénbányában, egy bányász meghalt,
hárman súlyosan megsebesültek. A Hunyad megyei
hobicaurikányi szénbányában már nem fejtik a szenet, a munkások a bánya bezárásának a munkálatait
végezték, amikor mintegy 450 méteres mélységben
a robbanás bekövetkezett. A robbanás túlélőit égési
sebekkel hozták a felszínre. Raed Arafat, a belügyminisztérium államtitkárának nyilatkozata szerint mentőhelikopterrel szállítják a sérülteket egy, az égési
sebek kezelésére szakosodott bukaresti kórházba.
(MTI)

Újraindult a forgalom a két
Hargita megyei országúton

Ismét zajlik a forgalom azon a két Hargita megyei országúton, amelyet vasárnap az úttestre dőlt fák miatt
lezártak. Mind a Gyergyószentmiklós–Gyilkos-tó közötti, mind a Parajd–Gyergyóalfalu közötti országúton
újra közlekednek az autók. A rendőrség ugyanakkor
figyelmeztet: bár halad a forgalom, a körülmények téliesek az említett útszakaszokon. Vasárnap hat
megye 12 településén okozott károkat a hóvihar, helyenként a villanyáram-ellátás akadozott, máshol közutakon állt le a közlekedés – tájékoztatott a
belügyminisztérium. Újraindult a vasúti közlekedés
Brassó és Predeál között is, ahol azt követően kényszerültek vesztegelni a vonatok, hogy fa dőlt a sínekre Felsőtömös és Predeál között.
(Mediafax)

Máig meghosszabbították
az elsőfokú figyelmeztetést

Ma 12 óráig lesz érvényben az elsőfokú, citromsárga
figyelmeztetés a várható rossz idő miatt az ország régióinak többségében. Ezzel egy időben egy másodfokú, narancssárga jelzés is érvényben van havazás
miatt az ország északi, középső és nyugati részében,
18 óráig. Az említett időszakban továbbra is viharossá erősödő szél várható a hegyekben, a széllökések időnként 65-70 kilométer/órásak lesznek, a
Déli-Kárpátok és a Kárpátok kanyarulatának magasan fekvő térségeiben pedig akár 90 km/órásra is felerősödhetnek, itt hóátfúvások, hóviharok is várhatók.
(Mediafax)

Mérséklődött a munkanélküliség

4,14%-ra mérséklődött szeptemberben a munkanélküliség, ez 0,06 százalékpontos csökkenést jelent az
előző hónaphoz és 0,63 százalékpontos visszaesést
2016 szeptemberéhez viszonyítva – közölte hétfőn
az Országos Munkaerő-elhelyezési Ügynökség
(ANOFM). Az ANOFM adatai szerint a megyei kirendeltségek nyilvántartásában szereplő 362.060 személy közül 68.151 részesült munkanélküli-segélyben.
A szeptember végi adatok szerint a városon élő munkanélküliek száma 106.431-re, a vidéken élőké
255.629-re tehető. A legtöbb munkanélküli 40 és 49
év közötti, a 25 és 29 év közötti korosztályt képviselik. A nyilvántartásba vett munkanélküliek 78,20%-a
iskolázatlan, vagy elemit, nyolc osztályt, illetve szakiskolát végzett, 17,28%-uk érettségizett, 4,52%uknak pedig egyetemi végzettsége van. (Agerpres)

Ismét szoborügy
(Folytatás az 1. oldalról)

A kijelentést bizonyára annak tudatában tette, hogy
időre van szükség a nyertes pályamunka kiválasztásához, az engedélyek beszerzéséhez. A volt alpolgármester
akkor azt is mondta: nem tudja elképzelni, hogy hol
lehet majd akadályoztatni a szoborállítást. Pedig jelzésértékű volt: az akkori tanácsi jegyző kedvezőtlenül
véleményezte a tervezetet. Az „akadályoztatás” tehát
már itt elkezdődött. Aztán azt vitatták, hogy zöldövezetre
nem tehető a szobor, mert a város zöldövezetét a területrendezési terv értelmében nem lehet csökkenteni. Nevetséges érv, ha arra gondolunk, hogy egy szobor talapzata
mekkora mértékű zöldövezet-csökkenéssel jár, miközben
sűrűn betonozták a lakónegyedi zöldövezetekből kimetszett parkolóhelyeket. Nem mélygarázst és nem emeletes
parkolóházat építettek, erre két évtized sem volt elég.
Visszatérve a múlt heti tanácsülésre, jogos volt Peti
András képviselő javaslata: újabb szoborállításokról
akkor nyissanak vitát, ha a régieket már megoldották.
Végül a képviselők döntöttek: az Erdélyi Iskola emlékmű nem rajtolhat egyedül. Ismét Bethlen Gábor
szobrával együtt halad a maga – ki tudja, lassú vagy
gyors – útján. Részben megalakult egy bizottság is,
amelybe a képviselők mellett szobrászművészeket, urbanisztikai szakembereket is bevonnak. A terv a holtpontról, úgy tűnik, elmozdult…
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Tisztaság, gondozott sírok
a temetőkben

(Folytatás az 1. oldalról)
Sokan vannak, akik külföldön
élnek, és évente egyszer jönnek el a
temetőbe, hogy rendbe tegyék szeretteik sírját. Sajnos egyre több az
elhagyott sír, talán itt nálunk van a
legtöbb ilyen. A sírok közötti felület
tisztán tartása a bérlők feladata, a
miénk az utak, ösvények rendben
tartása. Ennek a temetőnek a szépsége, és ugyanakkor hátránya is a
sok fa, hiszen egyrészt mintha erdőben járna az ember, viszont rengeteg
a
növényi
hulladék.
Ugyanakkor az idén arra is volt
példa, hogy a kidőlt fák sírköveket
döntöttek le, amit igyekeztünk
rendbe hozni – fejtette ki a gondnok. Mint megtudtuk, öt-tíz százalék körül van azon bérlők száma,
akik el vannak maradva a temetőfenntartási díj kifizetésével, sokan,
ha nagy ritkán hazajönnek külföldről, egyszerre fizetnek több évre. Az
utóbbi időben beruházások is történtek, mint ismeretes, nemrég a temető felső részéhez vezető főutat
járdalapokkal fedték le, jövő
tavasszal pedig újabb szakaszokat
borítanak be.
A lopások kapcsán Nemes István
elismerte, vannak panaszok, viszont
egy héthektáros, hétezer sírhelyet
számláló temetőnek képtelenség

minden kis szögletét felügyelni.
Ahhoz képest, hogy mekkora a felület, nem olyan sok a lopás – tette
hozzá a gondok.
A városi temetők közül az 5600
sírhelyet számláló jeddi sírkertbe
látogattunk el, ahol példás tisztaság
uralkodott mind a járdákon, mind a
sírok közötti keskeny felületen.
Gaznak, szemétnek nyoma sem
volt. A sírok gondozottak voltak, és
többségükön már ott voltak a virágok és a gyertyák.
Cristian Sarlea, a jeddi, a Nyár
utcai, a remeteszegi, illetve a Marosszentgyörgy határában lévő vátemetőkért
felelős
rosi
osztályvezető elmondta, ebben az
időszakban fokozott figyelmet fordítanak a takarításra, a megszokottnál gyakrabban szállítják el a
hulladékot. Az irodában is meghosszabbított nyitva tartás szerint
fogadják a világítani érkezőket,
akik törleszteni szeretnék a temetőfenntartási díjat. Szerdán is 17 óráig
van ügyfélfogadás az irodában. A
lopás kapcsán az osztályvezető kifejtette, mind a négy sírkertben térfigyelő kamerákat szereltek, a
marosszentgyörgyi temetőben volt
több gond ezen a téren, a másik hármat illetően viszonylag kevés az
erre vonatkozó bejelentés.

„És mégis fennmaradtunk”

Dombormű Csiha Kálmán emlékére

Tíz éve, 2007 novemberében
hunyt el Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület
44.
püspöke,
a
marosvásárhelyi Kistemplom
egykori lelkipásztora. Tíz év
hosszú idő, de a néhai egyházfő áldott emlékezete sokakban megmaradt, és nem
véletlenül.

Sokatmondó, lélekhez szóló és
tömör igehirdetései mögött egy
mély hitű, mégis nagyon világi,
igen széles látókörrel rendelkező
ember állt, akit az élet nehézségei –
a nemesi származása miatt az őt és
családját ért kitelepítés, majd felnem-jelentés miatt ártatlanul bebörtönzés, politikai fogság, diktatúra –
nem elkeserítettek, hanem még erősebbé tettek. Sokak példaképévé
vált: tízévnyi püspöki szolgálata
alatt neki volt köszönhető a felekezeti oktatás újraindítása, több mint
száz egyházi épület felépítése,
nyugdíjazása után pedig vándorprédikátorként járta a magyarlakta
vidékeket. Több kötet – közöttük
három önéletrajzi jellegű regény –
szerzőjeként azok is megismerkedhettek vele, oszthatták világlátását,
akik személyesen nem ismerték.
Emlékezetét jelzi, hogy többek között a családi kúria szomszédságában,
Érsemjénben
szobrot
állítottak neki, további szobra a
Vártemplom gótikus termében látható, és immár emlékplakettek is
hirdetik egykori szolgálatát. Ezek
közül kettőt a hét végén állítottak:
egyet Nyíregyházán, a magyarországi igehirdetések és evangelizációs körutak emlékére, egyet pedig
Kolozsváron, az általa újraindított
Református Kollégium udvarán.
Az utóbbi domborműavatásra a
reformáció 500. évfordulójára
szervezett ünnepségsorozat keretében került sor múlt szombaton, a
Farkas utcai templomban szervezett kórustalálkozón. Délelőtt 11
órakor kezdődött az ünnepi istentisztelet, amelyen a zászlós bevonulást követően Nagy Tibor
Sándor lelkipásztor és tanár hirdetett igét, majd dr. Székely Árpád, a
Református Kollégium igazgatója
köszöntötte a szép számban megjelent gyülekezetet. A fellépő énekkarok – a Szatmárnémeti

Marosszéken is fellobbantak a tüzek
Fotó: Nagy Tibor

Vasárnap este Marosszéken is
őrtüzeket gyújtottak, a székely önrendelkezés ügyének
támogatását jelezve. A Székely Nemzeti Tanács arra hívott fel mindenkit az elmúlt
napokban, hogy vegyenek
részt a rendezvényeken, és
azzal az erős hittel kezeljék a
székely autonómia kérdését,
mint ahogyan a katalánok fellépnek saját érdekeik érvenyítéséért.

Gligor Róbert László

A vasárnapi istentiszteletek,
szentmisék rendjén több helyen
imádkoztak Székelyföld területi autonómiájáért, estére pedig őrtüzek
gyújtására hívtak mindenkit. Marosszéken olyan közösségek is jelezték
csatlakozásukat,
ahol
korábban nem gyújtottak tüzet: Marosvásárhely, Havad, Póka, de Mezőpanitot, Szovátát és Somosdot is
a sorban találjuk, és voltak „hiányzók” is: Nyárádgálfalván és Nyárádmagyaróson idén nem gyúlt tűz.
A zord idő ellenére a vártnál kevesebben, az eddigi létszámok negyede, kéttucatnyi személy gyűlt
össze vasárnap estére Nyárádsze-

Református Kollégium, a Marosvásárhelyi Református Kollégium,
a zilahi Református Wesselényi
Kollégium és a Kolozsvári Református Kollégium – műsorát követően könyvbemutatóra került sor: a

Magyarországon élő Heumann Erzsébet Katalin, Csiha Kálmán távoli unokatestvére, jó barátja,
emlékének szorgos ápolója írta és
szerkesztette az És mégis fennmaradtunk című kötetet, amelynek
esztétikai minősége és tartalma
egyaránt példamutató. A könyvet
dr. Ősz Sándor Előd egyháztörténész mutatta be, aki elmondta: a
kötet három részből áll. Az első
rész a család történetét és családfáját mutatja be, amelyből kiderül,

magatartása miatt” ismételten kinyilvánítja az összegyűlt székelyek
reda fölött a Kerekerdőnél, ahol si- ződve a párbeszéd szükségességé- nevében az autonómia iránti igényt.
került meggyújtani az eső áztatta ről, és elégedetlenül a román kor- „Európában megmozdult a föld”,
máglyát, amelynek tüzénél felol- mány
párbeszédet
elutasító egyre több régió vagy közösség fevasták az SZNT kiáltványát. Makfalva községben is minden
településen (a kisebb Székelyabodban, Szolokmában, Cséjén is) máglyákat gyújtottak: Hármasfaluban
negyvenen merészkedtek ki a Kertek feletti dombokra, ahol – az
egyik résztvevő szavaival élve –
„küzdöttek az elemekkel”, de kitartottak, felolvasták a kiáltványt, elénekelték himnuszainkat. Makfalván
a Tekintőn lobbant fel a máglya, a
tetőre mintegy ötvenen vonultak ki
lóháton vagy gyalog, a kiáltvány
meghallgatása és himnuszéneklés
után nemcsak a lobogó máglyában
gyönyörködtek, hanem néhány íjász
tüzes nyílvesszők felröpítésével rajzolt érdekes vonalakat az esti égboltra.
Havad újonnan csatlakozott a
megnyilvánuláshoz: az egyik szervező a nap folyamán érdeklődésünkre elmondta: nem tudják, hogy
változtat-e valamit helyzetünkön ez
a megmozdulás, ennek ellenére
megszervezik, és szeretnék ezután
hagyományossá tenni itt is a tűzgyújtást.
Az SZNT kiáltványa „meggyő- Az erős szél, eső ellenére is több helyen fellobbantak a tüzek

hogy Csiha Kálmán anyai ágon a
sokáig kihaltnak hitt, de a legutóbbi történészi kutatások egyöntetű eredménye szerint mégis
tovább élő Horogszegi Szilágyi
ház – Horogszegi Szilágyi Erzsébet, Mátyás király édesanyja csa–
egyenes
ágú
ládjának
leszármazottja. A második részben
olvashatjuk a család tagjainak –
közöttük a származása miatt szintén kitelepített Heumann Erzsébetnek – a visszaemlékezéseit, míg a
harmadik rész Csiha Kálmán szolgálatairól, életének különböző eseményeiről
szól,
riportköteti
jelleggel, főként a prédikációk és
korabeli beszámolók, interjúk szövegének tükrében, azok közlése
által. A kötetet gazdag képanyag,
minőségi nyomdai munka és szerkesztési koncepció jellemzi.
A könyvbemutatót Varga Balázs
színművész, a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulatának színésze, a Kolozsvári Református Kollégium egykori diákja szavalatai színesítették
– Csiha Kálmán pár versét mondta
el –, majd az ünneplő gyülekezet a
Református Kollégium épületébe
vonult. Az iskola udvarán – ugyancsak Varga Balázs szavalatát követően – a részt vevő énekkarok,
diákok gyűrűjében leplezték le D.
Dr. Csiha Kálmán emlékplakettjét,
a kolozsvári Nemes Csaba képzőművész alkotását. (Knb.)

Fotó: Nagy Emese

jezi ki az önrendelkezés iránti akaratát, ezért időszerű lenne felülvizsgálni „az önrendelkezési jog merev
és elavult értelmezését” is – mutat
rá Izsák Balázs, az SZNT elnöke.

Fotó: Gligor Róbert László
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Kettős könyvbemutató

Akikre felnézni mindig érdemes

Két új kötettel gazdagabb a
hazai könyvek tárháza: Deé
Nagy Anikó Báró hadadi Wesselényi Kata, a hitben élő református
nagyasszony című kötetével,
valamint A Telekiek és a kultúra
című
tanulmánykötetével,
melyeket szombaton délelőtt
a Kultúrpalota kistermében
mutattak be számos érdeklődő jelenlétében.

Mezey Sarolta

Bár a könyvek bemutatásának
bejelentett sorrendje megváltozott,
mégis Deé Nagy Anikó igényes,
szépen szerkesztett, gazdagon illusztrált kötetének bemutatásával
kezdenénk, melyet H. Szabó Gyula,
a Kriterion Könyvkiadó igazgatója,
valamint dr. Buzogány Dezső, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
professzora és maga a szerző ismertetett.
Wesselényi Kata, a hitben élő
református nagyasszony
Rendhagyó kötetről van szó,
amely lényegében a könyv kissé eklektikus felépítéséből adódik.
Ennek oka a kötet létrejöttének körülményeiben rejlik, hiszen a
szerző, Deé Nagy Anikó évtizedeken át foglalkozott a Teleki Téka
alapítójával, Teleki Sámuellel. A levéltári búvárkodások alkalmával folyamatosan előkerült egy asszony
neve, a báró hadadi Wesselényi
Katáé. Teleki feleségének, iktári
Bethlen Zsuzsannának a nagynénje
volt, aki fontos szerepet játszott a
Teleki család életében. Miközben
egyre több adat került elő az addig
ismeretlen, mélyen vallásos, dolgos

Fotó: Nagy Tibor

és bőkezű mecénásról, a szerző úgy
döntött, könyvet szentel neki.
Feldolgozta az életrajzi vonásokat tartalmazó verses imádságait,
áttekintette könyvgyűjtő szenvedélyét, s átírta szakácskönyvét, amely
az ételreceptek mellett a XVIII. századi erdélyi háztartásban folyó
munkák sokaságát sorakoztatja fel.
Tehát verses imádságok, konyhai
dolgok leírását böngészheti a régi
szövegek megfejtésére is hajlandó
olvasó. Ezzel a kötettel teljesebb
lesz a XVIII. századi református
nagyasszonyról alkotott kép.
A reformáció 500. évfordulóján
számvetés készül az elmúlt öt évszázad szellemi értékeiről. Felmérhető, hogy a lelki megújulás milyen
értékeket teremtett magyar vonatkozásban is. A művelődéstörténetünkben maradandót alkotó férfiak
mellett az asszonyok szerepét is
vizsgálják. A kötet azzal a céllal

született, hogy az olvasóközönség
megismerkedjen a XVIII. század
második felében élő erdélyi főrangú
nagyasszonnyal, özvegy gróf Rhédei Zsigmondné báró Wesselényi
Katával. A kötet bepillantást nyújt a
főúri élet mindennapjaiba. A Wesselényi Katáról szóló könyv hiányt
pótol az erdélyi művelődéstörténetben – fogalmazott a szerző, aki leszögezte, hogy nem egyedi életútról
van szó, a művelődéstörténet sok
hasonló nőalakot ismer és ismertet,
valamennyien megtestesítői a Kálvin János által megrajzolt keresztyén embertípusnak, aki életét
egyháza, közössége s mindenekelőtt Isten szolgálatába állította.
Wesselényi Katáról nem maradt
fenn portré, bár Kelemen Márton
könyvtáros 1826-os lajstromában
még szerepelt a Teleki Téka előterét
díszítő portréja, aztán nyoma veszett. Rettegi György feljegyzései-

olvasótársaság tagjai által összegyűjtött pénzből előfizettek a Vasárnapi
Újságra,
Üstökösre,
Keresztény Magvetőre, Hírmondóra stb. Id. Ütő Lajos 1876-os feljegyzései szerint „minden vasárnap
délután, nem csak az olvasótársaság, hanem mások is összegyűltek
az iskolában, és amikor a tanító
nem lehetett jelen, a legjobban olvasni tudó a lapokat olvasta, a többiek
pedig
örömmel
és
gyönyörűséggel hallgatták…”
Az összetartozás megtartó ereje
Ünnepi igehirdetésében Bálint
Benczédi Ferenc püspök az összetartozás megtartó erejét hangsúlyozta. Mint kifejtette, a hasonló
találkozások, kézfogások segítenek
abban, hogy kimondatlanul is erősödjék az együvé tartozás érzése.
Kiemelte annak az erőnek a fontosságát, amely egy családhoz, faluközösséghez, nemzethez való tartozás
révén megadatik. Ennek az erőnek
fokozott szerep jut napjainkban,
amikor szinte tervszerűen akarják
szétverni a kisebb-nagyobb közösségeket – figyelmeztetett a püspök
beszédében.
Péterfi Sándor lelkipásztor felolvasta id. Ütő Lajos lelkész feljegyzéseit, amelyekben részletesen
leírta a templom építésének kezdeteit, a munkálatok során felmerülő
hiányosságokat, illetve azt az összefogást, amellyel az akkori hívek önzetlenül kivették részüket mind az
adakozásból, mind az építkezésekből, melyeket nagyrészt közösségi
munka révén végeztek. A küküllődombói unitárius templom építéséről 1861-ben döntöttek, Ütő Lajos
lelkipásztor javaslatára 1867 májusában elkezdték a munkálatokat, és
ősszel már imádkozhattak a falai
között. A feljegyzések szerint 8.525
forintba került a kőből, téglából
épült és cseréptetőzettel ellátott

templom, amelyet azóta többször
feljavítottak. Az összefogás egyik
példája, hogy az impozáns épület
méretes alapjának a kiásását a dombói férfiaknak három nap alatt sikerült elvégezniük.
A lelkész emlékeztetett a kommunizmus idején szolgáló Benczédi
Ferenc lelkipásztorra is, akinek
szolgálata alatt virágzott az egyházi
élet Küküllődombón. Az emlékünnepség egyik momentuma a templom
külső-belső
felújítási
munkálatainak megörökítését szolgáló emléktábla felavatása volt.
Amint a lelkipásztor hangsúlyozta,
a 2011-ben megkezdett javítási
munkálatokat a hívek közadakozásából sikerült idén nyáron befejezni.

Másfél évszázados a küküllődombói templom

Felavatták Ütő Lajos mellszobrát

A Küküllődombói Unitárius
Egyházközség hívei október
29-én, vasárnap a százötven
éves templom fennállását, a
hat éve megkezdett felújítási
munkálatok befejezését ünnepelték, ugyanakkor a templomépítő papjuk, id. Ütő Lajos
emléke előtt tisztelegve leleplezték a település 23. papjának mellszobrát.

Szer Pálosy Piroska

Az ünnepi eseményen igét hirdetett Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke,
Szentgyörgyi Sándor esperes és
Miklós Tibor polgármester pedig az
egybegyűlteket köszöntötték és a
faluhoz kötődő emlékeiket elevenítették fel.
A Kis-Küküllő menti település
első írásos említése 1278-ból származik, Dombó pataka összefüggésben olvasható egy középkori
okiratban. Az egykori feljegyzések
szerint a településnek 1332-ben
még plébániatemploma és a pápai
tizedjegyzék szerint Jakab nevű
papja volt. 1568 után lakossága áttért az unitárius vallásra, és az évszázadok során három templomot
építettek. Az elsőt 1690 körül, ezt
felváltotta az 1762–1778 körül épített istenháza, a jelenlegi templom
építésének szükségességéről 1861ben döntöttek és 1876-ban fejezték
be. Ütő Lajos 1866–1910 között
szolgált Küküllődombón, akinek
irodalmi, művelődésszervező tevékenysége és a falu lakossága életében betöltött horizonttágító és
oktatói tevékenysége sem elhanyagolandó. A lelkipásztor fontosnak
tartotta a folyóiratok megismertetését a faluközösséggel, olvasótársaságot hozott létre, és az

ben szép ábrázatú asszonyként szerepel.
Az 1735-ben Hadadban született
bárónő életrajzi adatai megtalálhatók a kötetben, báró Wesselényi Ferenc és Rhédei Zsuzsanna lánya, 16
évesen megy férjhez gróf Rhédei
Zsigmondhoz, aki az erdőszentgyörgyi kúriába viszi fiatal feleségét. Hétévi házasság után, 23
évesen egy fiúgyermekkel megözvegyül.
A főúri kastélyban fiatalokat
nevel, verseket, imádságokat, naplót ír, sokat tesz Erdőszentgyörgyért, 1758-ban kőkápolnát építtet,
1760-ban felújíttatja a templomot,
ezt a faragott kő szószéken a Wesselényiek címere mellett felirat örökíti meg. Építkezett Malomfalván,
megújította a veresegyházi (Szolnok-Doboda vm.) templomot, kő
szószéket építtetett a bánffyhunyadi
református templomban.
Legjelentősebb a marosvásárhelyi Wesselényi–Rhédei-ház építése
a Szent Miklós utcai telken. Ezt a
házat Wesselényi Kata Teleki Sámuel feleségére, iktári Bethlen Zsuzsannára testálta, s ezzel részese lett
a XVIII. századi legnagyobb jelentőségű erdélyi közkönyvtár létrejöttének. De nemcsak ezzel járult
hozzá a könyvtárteremtéshez,
hanem azzal is, hogy saját könyvtárát is unokahúgának adományozta.
A kötet a Kriterion kiadónál jelent meg, a fényképeket J. Márton
Krisztina, Kovács Mária Márta,
Márton Imre és T. Horváth Iringó
készítette. A textíliák T. Horváth
Iringó gyűjtéséből valók.
A bemutatón dr. Buzogány
Dezső beszélt a református nagyasszonyról, s ajánlotta a kötetet az
olvasóknak. Mivel a könyv recepteket is tartalmaz, a teológiai profeszszor felesége ki is próbált egy

Két generáció – száz év szolgálat
Néhai id. Ütő Lajos lelkipásztor
dédunokája, Ütő László tanár Székelykeresztúrról érkezett az emlékünnepségre. Köszöntőjében az erős,
önzetlen hitközösség, illetve ősei –
mindenekelőtt az öntudatos építő
papként jellemzett dédnagyapa –
szerepét emelte ki. Mint hangsúlyozta, a negyvennégy évi szolgálata alatt 1867-ben templomot,
1886-ban paplakot, 1893-ban pedig
általános iskolát, de kántori lakást is
építtetett a falunak, mivel tudta,
hogy aki „templomot és iskolát épít,
az jövőt épít”. Az építő munka mellett hitében is megerősítette a híveket
és összetartó, erős közösséget formált. 1910-ben fia, ifj. Ütő Lajos
(lelkész-esperes, egyházi író, lapszerkesztő) lépett a nyomdokaiba és
szolgálta tizennégy éven át a helyi
közösséget, majd nyugdíjazásáig a
székelykeresztúrit. Apa és fia több
mint száz éven át állt az Erdélyi Uni-
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mandulás süteményt, amelyet a professzor jó szívvel kínált a hallgatóságnak. Ilyesmi ritkán fordul elő
mifelénk, ezért köszönet jár mindannyiunk nevében.
A Telekiek és a kultúra
A második, a Telekiekről szóló
tanulmánykötet Haller Béla, a Teleki Téka Alapítvány elnöke és
Bányai Réka szerkesztő ismertette.
A Teleki Téka könyves műhelyének negyedik tanulmánykötete ez,
amely a Teleki család kultúrapártoló
munkálkodása jegyében szervezett
tavalyi konferencia tudományos
anyagait tartalmazza, s amely Bányai Réka gondos szerkesztésében
jelenhetett meg.
– A teljesség áttekintése nem adatik meg egyetlen nemzedéknek, de
egyre több pászmára vetül fény, s
láthatóvá válnak nagy elszánások,
kivételes küldetések és teljesítmények. Régen volt nemes szándékok
felmutatása már önmagában is
nemes szándék. Isten támaszokat
állít a nemzetnek egyes fiakban,
ezek közé sorolandó a Telekiek fényes háza is. Ez a nemes sarjadékokat nevelt régi törzs, a Teleki család,
a kultúraápolás, a mecénáskodás és
a könyvgyűjtés bűvkörében élt. A
XVII. században élt Teleki Mihály
erdélyi kancellár gernyeszegi
könyvtára jelentős volt, fiai pedig
tovább fejlesztették… A kötet olvasói számos ponton kapcsolhatják
majd a tanulmányokban felbukkanó
eseményeket a város mai valóságához. Szó van a református kollégium építési szándékáról, az
építkezés megvalósulásáról, annak
a szárnynak a felépítéséről, amely
ma újra átépítés előtt áll – fogalmazott Haller Béla, aki ismertette a kötetet közzétevő alapítványt is.
A könyvek bemutatását követően
dedikáltak a szerzők.

tárius Egyházközség szolgálatában –
mondta a dédunoka. A család ezért
is tartotta fontosnak, hogy a megemlékezés mellett mellszobrot készítsenek és azt adománylevél kíséretében
a küküllődombói egyházközség
gondjaira bízzák. A család és a gyülekezet életében egyaránt történelmi
pillanatként jellemzett eseményt, az
egybegyűlteket és a műalkotást a
püspök áldotta meg. Ezt követte a
templom udvarán, a bejárat közelében elhelyezett emlékmű leleplezése
az unitárius püspök és az ükunoka
részéről, akinek karján a hatodik generációt képviselő székely harisnyás
legényke is szerepet kapott. Az erőt
és határozottságot sugárzó markáns
kőszobor Demeter István szobrászművész alkotása.
Az ünnepi megemlékezést a dalkör, az asszonykórus és a Székely
Varga Melinda tanárnő által irányított diákok alkalomhoz illő rendkívüli ünnepi műsora színesítette.
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Megállíthatatlan a falopás

Tíz év alatt 46 hektár erdő tűnt el

Mint ismeretes, október 22én Beresztelke község erdejében a rendőrök falopás
közben lelőttek egy 25 éves
fiatalembert, aki belehalt fejsérülésébe. A Maros megyei
rendőrség szóvivője, Andreea Pop szerint a falopásról
a 112-es egységes hívószámon értesítették a rendőröket,
akik
erdészekkel
vonultak a helyszínre. A szóvivő azt mondja: a lopáson
ért férfi nem állt meg a felszólításra, ezért a rendőrök
fegyverüket használták. A kivizsgálás folyamatban van.
Az incidensről kérdeztük
Gheorghe Chirát, Beresztelke
polgármesterét.

Az elöljáró elmondta, tragédia
történt, hiszen egy emberélet kioltása sajnálatos. A polgármester
nem nyilatkozott a körülményekről, a kivizsgálás folyamatban van.
Volt szemtanú, aki azt állította,
hogy a tolvajok fejszével támadtak
a rendőrre. Az incidens körülményeitől eltekintve a polgármester
kifejtette, hogy az eset csupán a
jéghegy csúcsa, hiszen az abafájai
cigányok folyamatosan félelemben
tartják a beresztelkieket. – Ha nem

történik a tragédia, akkor a hatóságok nem figyelnek fel a jelenségre.
Mert sajnos már bevett szokássá
vált, hogy a tél beállta előtt az abafájai cigányok „átjönnek a szomszédba”,
és
letarolják
a
beresztelkiek vagy a fülpösiek erdeit, tönkreteszik a gyümölcsösöket. A múlt vasárnap 12 szekérrel
szállták meg az erdészeti kerület tulajdonában levő erdőt. Nyár végén,
ősz elején pedig rendszeresen ellopják a beresztelki zöldségtermesztők
terményét. Tíz év alatt az abafájai és
a tancsi cigányok 46 hektár erdőt
loptak el Beresztelke és Magyarfülpös között. A helyzet tarthatatlan.
Az történik, hogy tetten éréskor
megbírságolják, nagyobb famenynyiség ellopása esetén néhány hónapra bezárják a tetteseket, azonban
ez nem vet véget a jelenségnek. Havonta 30-40 dosszié áll kivizsgálás
alatt a rendőrségen, mindhiába. A
polgármesteri hivatal 2015-ben 25
térfigyelő kamerát szereltetett fel a
községben. Hat falut ellátó rendőrőrs működik, ugyancsak két évvel
ezelőtt 520 LED-es utcai világítótestet szereltek fel (sz. m.: 150.000
eurós beruházással, saját költségvetésből), mégsem sikerül megfékezni a lopást.

Nagy András, Szászrégen volt
polgármestere kezdeményezésére a
szászrégeni és környékbeli polgármesterek rendszeresen találkoztak,
és közösen keresték a megoldást,
hogy miként tartsák kordában a
törvényszegőket, most ezek a megbeszélések is elmaradtak. Annak
idején felszólították a rendőröket,
hogy kövessék, és tiltsák ki a szekereket a közutakról (sz. m.: a közlekedési rendszabály szerint
amúgy sem szabad szekérrel közlekedni közutakon). Egy-egy rajtaütésszerű ellenőrzéskor ez sikerült
is, azonban a fatolvajok megtalálják a módját, hogy „kicselezzék” a
hatóságokat – mondja Beresztelke
polgármestere.
Hiába biztosít bármely önkormányzat tűzifát számukra, mert
nincsen pénzük arra, hogy vásároljanak, nem dolgoznak, és így csak
a lopás marad – tehetjük hozzá, hiszen hasonló a gond Mezőbándon,
Karácsonfalván, Székelycsókán, és
azt hiszem, lehetne folytatni a felsorolást. A tragédián túl, valóban jó
lenne, ha a hatóság végre életképes
megoldást találna a közvagyont és
-biztonságot veszélyeztető „jelenség” orvoslására.

Községfejlesztés

Chira Gheorghe, Beresztelke
polgármestere büszke arra,
hogy községfejlesztési tervek megvalósítására mindeddig nem kellett a román
kormányhoz, de még az
uniós pályázati támogatáshoz sem fordulnia, ugyanis
mindent saját költségvetésből álltak. A Szászrégen határában, vonzáskörzetében
levő helységben (sz.m.: ha
még pár kilométert terjeszkedik a város, a településsel
nemsokára
összeépül)
ugyanis nagyon sok jól működő gazdasági, mezőgazdasági egység van, amelyek
szépen adóznak. Ezért a liberális polgármester, saját példájával igazolva, támogatja
az önkormányzati autonómiát.
2015-ben önerőből sikerült a
polgármesteri hivatal meglévő
épületét felújítani és bővíteni. Az
új épületben gyűlésterem, irodahelyiségek létesültek, az udvaron
pedig a szolgálati járműveknek garázsokat húztak fel. Mindez
800.000 lejbe került. Hozzáfogtak
a községbeli művelődési otthonok
felújításához is. 2012-ben rendbe
tették a beresztelkit, az idén a kisfülpösit, amelyre 400.000 lejt költöttek. Az utóbbit még nem is
nyitották meg, mert még hátravan-

A beresztelki református temető ravatalozója

Hálaadó istentisztelet a reformáció ünnepén

Kopjafaavatás a templomkertben

Október 29-én, vasárnap délelőtt a beresztelki református
templom udvarán hálaadó istentiszteletre került sor,
amely után a kortárstalálkozó
és a reformáció 500. évfordulója alkalmával állított kopjafát is felavatták.

Kettős ünnep volt vasárnap a
községközpontban, ugyanis a református templom három beresztelki
nemzedéket, az 1947, 1957 és
1967-ben születetteket látta vendégül. Igen sokan eljöttek, nemcsak
azok, akik a községben maradtak,
hanem többen olyanok is, akiket a
sors más helyre vezérelt.
Az istentiszteleten Szász Attila, a
Görgényi Református Egyházmegye esperese hirdette Isten igéjét, a
Mózes könyvéből vett igemagyarázattal arra ösztönözte az egybegyűlteket, hogy „amikor az élet
elbizonytalanodik, nehéz hinni”, de
az, aki a nehézségek ellenére is
hinni tud, megmarad, és az élet akadályait könnyebben átlépi. Az istenhit azt is jelenti, hogy nemcsak
önmagunknak élünk, nemcsak anynyit teszünk, amennyi a kötelességünk, hanem elfogadjuk egymást,
és tudunk a közösségért, egymásért

áldozatokat hozni – mondta többek
között igehirdetésében az esperes.
Az egybegyűlteket Szép Eduárd
helyi lelkipásztor köszöntötte, majd
az 50, 60, 70 évesek emléklapot és
személyre szóló bibliát kaptak ajándékba. Volt tanáraik is köszöntötték
őket, valamint a nőszövetség néhány tagja énekekkel és verssel. A
kortársak részéről Demeter Aranka
és Albertné Kósa Anna-Mária szólt
az egybegyűltekhez. Ezt követően
Pályi József, az Erdélyi Református
Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke megköszönte a beresztelki presbiterek szolgálatát, és
arra biztatta őket, hogy eredményesen folytassák a munkát közösségükért, ugyanakkor elismerő oklevelet
adott át a jelen levő presbitereknek.
Az istentiszteletet követően a
templomkertben felavatták a kopjafát,
amelyet Bíró János nyárádszeredai
mérnök tervezett, és Csatlós Péter beresztelki fafaragó készített el. Az ünnepség a templomkertben a Himnusz
eléneklésével zárult. A templomban,
a templomkertben és a kultúrotthonban a nagysármási fúvószenekar előadásával színesítette a rendezvényt –
tájékoztatott Szép Eduárd beresztelki
református lelkipásztor.

Útügyi „vesszőparipa”

A polgármesteri hivatal felújított épülete

nak a simítási munkálatok. A községben lakók kérésére és nem utolsósorban uniós követelménynek is
eleget téve az összes felekezet által
fenntartott temetőbe halottasházakat építenek. A munkálatok különböző
fázisban
vannak. A
beresztelki református temetőben
levőt befedték, a kisfülpösinek felhúzták a falait. Az elöljáró azt
ígérte, hogy az idén az elkezdett
építményekre tető kerül, jövőre fejezik be a létesítményeket, amelyekre 1,3 millió lejt szántak.
A jövőbeni tervek között szerepel a csatornahálózat kiépítése. Az
ivóvizet már bevezették a köz-

Fotó: Vajda György

ségbe, mintegy 30 km vezetéket
helyeztek föld alá. A szolgáltatást az
Aquaserv Rt. biztosítja, a fővezeték
Szászrégenből látja el a községet. A
polgármester szerint a mintegy
1000 háztáji gazdaság közül 500-ba
bevezették a vizet, és egyre többen
csatlakoznak a hálózatra, ugyanis
errefelé nyáron tartós a szárazság.
Szükségessé vált a csatornahálózat
kiépítése is, amit szintén a szászrégeni szennyvíztelephez kötnének, a
már meglévő mesterterv szerint. A
munkálatok összegéről nem tájékoztathatott a polgármester, hiszen hátravan még a versenytárgyalás. Saját
költségvetésből elkülönítenek pénzösszeget mintegy 13 km utca aszfaltozására is, azonban ehhez csak a
csatornázás után fognának hozzá. A
pénzt elő tudják teremteni, hiszen
nem rejtette véka alá a polgármester,
hogy az évi költségvetési bevétel 4,5
millió lej. Végül pedig: tárgyalásokat folytatnak a mintegy 6000 lakosú
magyarországi
Martfű
önkormányzatával egy esetleges
testvértelepülési kapcsolat létesítése
érdekében. Ha kiépül a csatornahálózat és lesz aszfalt is a községben,
talán méltó külvárosa lesz majd
Szászrégennek Beresztelke – mondotta a polgármester.

Nemcsak Boer Vasile vajdaszentiványi
polgármester
vesszőparipája a Sárpatakot
Vajdaszentivánnyal és Beresztelkével összekötő 154-es
megyei út javítása, az utóbbi
település elöljárójának is sok
fejfájást okozott.

Már 2014-ben, még Ciprian
Dobre megyei tanácselnök mandátuma alatt felmerült az út korszerűsítésének gondolata, ugyanis
nemcsak három nagy települést köt
össze, hanem tehermentesítheti a
Marosvásárhely – Szászrégen 154A
országutat.
Az előző időszakban szakaszonként bővítették, aszfaltozták a Vajdaszentivány és Beresztelke közötti
szakaszt, azonban elmaradt még 670
méter Beresztelke területén. A beresztelki polgármester az évek során
több átiratot intézett a megyei tanácshoz, hiszen a megyei önkormányzat hatáskörébe tartozik a
munkálatok finanszírozása, de a
múlt hétig „süket fülekre talált”, az
ígéretekkel maradt.
Tegnap délben Lukács Katalin, a
megyei tanács szóvivője érdeklődé-

sünkre elmondta, az említett útszakasz javításának költségeit az országos
vidékfejlesztési
alap
támogatásával állja a megyei tanács.
A vidékfejlesztési minisztérium közölte a támogatandó beruházások listáját, ezek között van az említett út is.
Ehhez azonban a megyei tanácsnak
biztosítania kell az önrészt. A múlt
csütörtöki ülésén a megyei önkormányzat elfogadta az önrész,
mintegy 24,7 millió lej elkülönítését
saját költségvetéséből, hiszen a
munkálat finanszírozáshoz szükséges
dokumentációt ezen a héten kellett
kiegészítenie a megyei tanácsnak.
Mivel azonban nem mindenki tudott
eleget tenni a kérésnek, november
29-ig meghosszabbították a doszsziék kiegészítési határidejét. A
Maros Megyei Tanács a héten elküldi a szükséges dokumentációt és
a határozatot is az önrész vállalásáról, így valószínű, hogy már decemberben
megszervezhetik
a
versenytárgyalást az útszakasz bővítését végző kivitelező kiválasztására. Ha sikeres lesz a licit, akkor –
ha az időjárás megengedi – kivonulhatnak a munkagépek.
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Szerkeszti: Vajda György

Dicsőszentmárton és környéke

A megye délkeleti sarkába kalauzoljuk el olvasóinkat. Dicsőszentmárton a Kis-Küküllő régió „fővárosa”. Régi kereskedőváros volt,
ahol évszázadokkal ezelőtt valószínűleg a kézműves és gazdálkodó
szászok, a bortermelő magyarok (székelyek) és a pásztorkodó románok árui cseréltek gazdát, s a kereskedelmet a XIX. században
betelepült zsidók tartották a kezükben. A város fejlődését a ma már
csődbe jutott két vegyipari kombinátjának köszönhette, ahol gyakorlatilag a város lakosságának több mint fele dolgozott, vagy valamiképpen érintett volt. A kombinát bezárása után a város nehezen
talált magára, egykori dicsőségét csak a főtéri nagy épületek őrzik,
amelyek közül a jelentősebbek történetét leírtuk.
Küküllőkirályfalva az egyik legismertebb borfajtához, a királyleánykához kötődik, mert úgy tartja a fáma, hogy ezen a vidéken
terem meg az a szőlő, amelyből itt tudják a legjobb bort készíteni.
Akinek több ideje van barangolni a környéken, annak érdemes átruccanni Herepére is. Olyan az a falu, mintha legalább 200 évet utaznánk vissza az időben. S bár Küküllővár nem tartozik a megyéhez,
érdemes megállni előtte, hiszen az Erdély múltjához kötődő egyik
legjelentősebb történelmi épület.

Dicsőszentmárton

A Kis-Küküllő mente központi
települése az egykori Kis-Küküllő
vármegye székhelye volt. Nevét a
„Dicsőséges Szent Márton” tiszteletére emelt templomáról kapta. Dicsőszentmárton
turisztikai
látványosságai közé tartozik XIII.
századi, gótikus stílusú unitárius
temploma, a helység egyetlen középkori műemléke, amelyet 1599ben felújítottak. Megmaradt egy
1636-ban készített aranyozott ezüstpohár és egy ezüsttál 1678-ból, valamint az 1678-ban öntött harang.
Ugyancsak a főtéren áll a görögkatolikus, a református, a római katolikus és az evangélikus templom.

A Pekry-kastély
1590-ben dicsőszentmártoni birtokot adományoz Báthory Zsigmond fejedelem Pekri Lajosnak. A
család két, dicsői és magyarózdi
ága 1700-ban birtokokat cserélt,
ettől kezdve a dicsői kastély a nemesi ág tulajdonába került, és maradt is 250 éven át. Legjelentősebb
tulajdonosa Pekri Sándor (18551928) volt, aki többek között a dicsőszentmártoni római katolikus
egyház gondnoka, a Takarékpénztár
igazgatója, az Olvasó- és Társaskör
elnöke, a Tűzoltóegylet megalapítója, valamint a Kis-Küküllő vármegyei Országos Magyar Párt
elnöke volt. A kastély földszintes
épület, amelynek főhomlokzata középtengelyében egy, a hatalmas tető

alatt valósággal roskadozó tetőt
emeltek. A négy toszkán féloszloppal díszített árkádos bejárathoz egyszerű lépcsősor vezet. A félköríves
záródású ajtónyílás kétoldalán
nagyméretű, ugyancsak félköríves
ablakok nyílnak, alattuk bábos
mellvéd húzódik. A portikusz főpárkánya fölé attikafal készült, egykor
itt lehetett elhelyezve a család címere. A portikusz aránytalanul
nagy, barokkos tetőzetet kapott. A
nyugati oldalon az épület tömbjéből
kétemeletes saroktorony emelkedik
ki. A hatszögű tornyok minden második oldalán egyenes záródású,
dísztelen ablakokat alakítottak ki.
Mindkét torony a portikusz tetőzetével harmonizáló, barokkos sisakot
kapott. Az államosítás után a kastélyban vendéglő nyílt, ma is az
működik benne.

A volt Pekry-kastély

száz évig, 1902 és 2002 között a
zsidó hitközség rendeltetése szerint
használta, azóta a Kis-Küküllő Alapítvány béreli az épületet, és kulturális rendezvényeknek adnak helyet
benne, Magyar Házként működik.
A zsidók száma megfogyatkozott a
városban, bár az 1930-as években
több mint 500 zsidó személyt tartottak számon, mára tíznél is kevesebben vannak.

Ligeti György szülőháza
Dicsőszentmártonban született
1923. május 28-án Ligeti György
világhírű zeneszerző (2006. június
12-én, 82 éves korában Bécsben
hunyt el), akinek a szülőházán
2016-ban emléktáblát avattak. Ligeti György a kortárs komolyzene
egyik legjelentősebb személyisége,
a zenei Nobel-díjként is emlegetett

Ádámos – Küküllődombó,
Sövényfalva, Küküllővár,
Magyarherepe, Szásznagyvesszős,
Kincses
A XV. században említik először,
ekkor még Adamus néven. Az unitárius műemlék templom 1518-ban
épült, festett kazettás mennyezetét
1526-ban készítették. 1618 és 1695
között tíz zsinat színhelye volt.

Szapolyai családok birtoka volt.
1492-ben Keszi Székely László
Kyralfalwa birtokbeli részét elcserélte. 1502-ben Kyralfalwa egész
birtoka Kizdi Jánosé, 1517-ben
pedig Somkeréki Erdélyi Márton
volt itt a birtokos. 1546-ban Tarnóczi Sebestyén testvéri szeretetből
Susalit-Horváth Jánosné Romhányi
Zsófiának ajándékozta Kyralffalwan azt a jobbágytelket, amelyen
Tóháti Antal lakott. 1638-ban Kiralyfalva I. Rákóczi György birtoka
volt. Magyarkirályfalva református
gyülekezete körülbelül 1568-ban
alakult. Az első írásos feljegyzések
1570-beliek a levéltárban.
Királyfalván érdemes felkeresni
a két régi temetőt. A legrégibb a
templom körüli magaslaton fekszik,
itt nyugszik Ilyés Géza (1883-1950)
történész-lelkipásztor, esperes is,
aki ennek a magára hagyott vidéknek elkötelezett írástudója volt. A
temetők fejfái, emlékfái néprajzi,
faragászati szempontból is érdekesek. Értékes XVI–XVII. századi
kegytárgyak találhatók a református
egyház birtokában.

Küküllővár

Béldi-ház
A kúria a XIX. század második
felében épült Béldi Gergely gróf lakásaként. Az államosítás után a
helyi katonai bizottság székhelye
lett, majd 1968-tól a Városi Múzeum működik benne.

A zsinagóga
Bár egykor a főtér képéhez tartozott, elejébe tömbházakat építettek,
így a Pekry-kastéllyal szembeni
tömbház alatti bejárón kell átmenni
a zsinagógához, amely a XIX. század végén és a XX. század elején
épült mór stílusban. Felirata szerint

A dicsőszentmártoni zsinagóga

Az ádámosi műemlék templom

kényszerült, a kölni rádió külső
munkatársa lett. 1959-ben Bécsben
telepedett le. Állandó résztvevője
volt a darmstadti nyári mesterkurzusoknak, vendégtanárként oktatott a
stockholmi zeneművészeti főiskolán. Tanított Berlinben és a kaliforniai Stanford Egyetemen is.
1973-ban Hamburgban telepedett le,
ahol a helyi zeneművészeti főiskolán zeneszerzéstanári állást vállalt.

Fotó: Nagy Tibor

Polar Music Prize kitüntetettje, a
város post mortem díszpolgára. Ligeti György olyan művekkel lett világhírű, mint az Atmosfere, Lux
Aeterna, Volumina, Requiem, Lontano, Ramification, String Quartet
no. 2 vagy a Le grand macabre.
Számos zeneművét filmekben is
felhasználták, többek között a 2001:
Űrodüsszeia, a Ragyogás, a Viharsziget című filmekben csendülnek
fel a számos díjjal kitüntetett zeneszerző alkotásai. Ligeti György a
kolozsvári
konzervatóriumban,
majd a budapesti zeneakadémián tanult, utána népzenekutatással foglalkozott. Romániában több száz
erdélyi magyar népdalt gyűjtött.
1950-től a budapesti zeneművészeti
főiskolán tanított. Az 1956-os forradalom leverése után menekülni

1659. március 30-án az unitárius
papság itt tett hűségesküt Barcsay
Ákos fejedelemnek. 1663. október
21-én itt választották püspökké
Koncz Boldizsárt. A templom több
tárgyát, például szentszékét és
mennyezetfestményeit a Magyar
Nemzeti Múzeum Régiségtára felvásárolta. Első ortodox temploma
1692-ben épült.

Magyarkirályfalva

Magyarkirályfalváról az első hivatalos dokumentumok 1332-ből
maradtak fenn, ekkor a pápai tizedjegyzék királyi birtokként jegyezte
fel, Villa Regis néven. 1412-ben a
Szentléleki,
Dicsőszentmártoni
Sándor, Keszi és Tarnóczi Székely
családoké, később pedig a Somkeréki Erdélyi, Gerendi, Bánffy és

Nem Maros megyében van
ugyan, de aki Dicsőszentmárton
környékén jár, keresse fel a Küküllővárat is. A Küküllő mocsaras árterületén fekvő településen épült a
Mocsárvár, amely a tatárjáráskor elpusztult. Ennek a várnak az utódját
1321-ben említik először. Mátyás
király 1462-ben Pongrácz János erdélyi vajdának adományozta, az ő
halála után, 1476-ban hűbérbe adta
Ştefan cel Marénak, Moldva fejedelmének. 1507-ben Ştefan fiának,
Bogdan vajdának a kezén volt a vár,
de a soron következő vajda, Petru
Rareş, I. Ferdinánd támogatójaként
1538-ban elvesztette, és az erdélyi
országgyűlés határozata alapján
1565-ben lerombolták. 1622-ben
Bethlen Gábor fejedelem öccse, iktári Bethlen István építtette a ma
álló, négyszögletes, sarkain hengeres saroktornyos kastélyt egy régi
udvarház helyére. Több tulajdonos
után 1758-ban Bethlen Gábor udvari kancellár vásárolta meg a birtokot a kincstártól. Tőle 1764-ben
csere útján testvéréhez, Miklóshoz
került, aki lépcsőházat emelt, a
külső várfalat lebontatta, kápolnát,
lóistállót és egy kaputornyot építtetett (1972-ben leomlott). Ezekre a
munkálatokra emlékeztet az épület
mögötti emléktábla az 1773-as évszámmal, hátán egy görbe lábú huszárral. 1884-ben a birtok gróf
Haller Jenő birtokába került, aki
kártyán nyerte el Bethlen Márktól.
Az 1944-es harcokban a kastély
falai megsérültek. Hasznát vették
magtárként, irodaházként, majd a
70-es évektől a Zsidvei pezsgőgyár
használta a várkastély tágas pincéit.
Az örökösök visszakapták az épületet, és a Zsidvei gyár tulajdonosa
megvásárolta a kastélyt, amelyet
felújítottak. Sajnos a magyar történelmi és kulturális örökség nem látogatható.
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Női kézilabda: Vesztes Mureşul, nyertes Olimpic

meccsen, vannak olyan csapattár- húztak el, miután a házigazdák
sak, akiket nem keresnek a labdá- ellen egy adott pillanatban hármas
val, mert nagy az esély arra, hogy kiállítást rendeltek el a nemzetközi
elveszítik a játékszert.
játékvezetők.
Ebben a felállásban a Mureşul
A Mureşul a következő fordulóismét egy olyan ellenféltől kapott ban a listavezető, százszázalékos
ki, amelyet simán legyőzhetett Nagybányai Minaur otthonába látovolna, ha a sérültek is rendelkezésre gat.
állnak. Az ifikből álló vendégcsapat Újabb skalpot gyűjtött be az újonc
az első félidő elején, sorozatos elHa a város régebben alakult fellentámadásokból szerzett többgólos nőttcsapata vergődik, az idén elővezetést, és ezt őrizte a szünetig. ször A osztályba iratkozott, és
Bálint Zsombor
Újrakezdés után a Mureşul két gólra kizárólag ifjúsági játékosokból álló
is megközelítette az ellenfelet, Olimpic szárnyal. Ezúttal a KörösMegmaradtak mind a nyolcan
Továbbra is nyolc játékossal azonban a végére ismét a vendégek kisjenői Crişul ellen szerezte meg a
játssza le bajnoki mérkőzéseit a
Marosvásárhelyi Mureşul női kéziJegyzőkönyv
labdacsapata, ebből ketten kapusok.
Női kézilabda A osztály, B csoport, 7. forduló: Marosvásárhelyi
A meggyesfalvi Romulus Guga is- Mureşul – Naţional Rm. Vâlcea 31-35 (12-17)
kola sporttermébe önkéntes számMarosvásárhely, Romulus Guga iskola sportterme, 100 néző. Veűzetésbe vonult csapatnak most már zette: Sebastian Mîrza (Kolozsvár), Cristian Nedelea (Kolozsvár).
a negyedik fordulója, hogy Geor- Ellenőr: Horaţiu Belu (Bukarest).
geta Bucinnak, aki a pályán is jelen
Mureşul: Petruneac (Saláta) – Rad 1 gól, Bucin 4, Fărcaş 6,
van, és szakmailag is irányítja a csa- Stângu 18, Demeter, Veres 2.
patot, nincs egyetlen mezőnyjátéNaţional: Ciuca (Dulgheru) – Şchiopu 3 gól, Bălăceanu 5, Vălcan
kos cseréje sem. Eddig még sikerült 10, Lupei 9, Necula 1, Neagu 2 (Stamin 3, Matei 2, Ciui, Minea,
minden mérkőzést teljes létszám- Marin).
ban befejezni, de vajon mi lesz
akkor, ha valaki lesérül, vagy netán
három kétperces kiállítás miatt nem
Jegyzőkönyv
jöhet vissza a pályára?
Női kézilabda A osztály, B csoport, 7. forduló: Marosvásárhelyi
Addig is azonban, amíg a csapat Olimpic – Köröskisjenői Crişul 35-29 (16-15)
a mérkőzést adott esetben létszámMarosvásárhely, Liviu Rebreanu iskola sportterme, 200 néző. Vehiányosan kénytelen befejezni, már zette: Alex Constantin (Bukarest), Gál László (Székelyudvarhely).
az is nehézségeket okoz, hogy így,
Olimpic: Ugran (Stan) – Munteanu 4 gól, Lăcătuş 6, Bărăbaş 12,
hat mezőnyjátékossal tegyék Târşoagă 8, Moldovan, Ghemeş 1 (Ola 2, Marian, Radu, Dima, Belean
ugyanezt. A Naţional Râmnicu Vâl- 1, Kiss, Sângeorzan 1, Bardoşi).
cea elleni mérkőzésen is érződött
Crişul: Băldean (Nicoară, Borha) – Vartolomei 1 gól, Moraru 6, Sas
már a fáradtság a második félidőre, 1, Pop 4, Cherecheş 2, Boldor 10 (Lucuşa 2, Haidu, Mitan, Boştină,
és a csapat homogenitásának hiánya Iuga 3)
is feltűnt. Míg Stângu 18 gólt lőtt a

Mindkét marosvásárhelyi női
kézilabdacsapat hazai pályán
szerepelt az elmúlt hétvégén.
A létszámgondokkal küzdő
Mureşul folytatta mélyrepülését, szárnyal viszont az ifjúsági játékosokra alapozó
Olimpic. A két mérkőzés beszámolóját az alábbiakban olvashatják.

Hamilton negyedszer világbajnok,
Verstappen nyert Mexikóban

Pályafutása negyedik világbajnoki címét
nyerte meg Lewis Hamilton, a Mercedes brit
pilótája a vasárnapi Forma–1-es Mexikói
Nagydíjon, amelyen Max Verstappen, a Red
Bull holland versenyzője győzött.
A 20 éves Verstappennek ez volt az idei
második, s pályafutása harmadik futamgyőzelme, Hamiltonnak pedig a kilencedik hely
is elegendő volt ahhoz, hogy megnyerje a
2017-es világbajnokságot, ezzel pedig minden idők legsikeresebb brit F1-es pilótája lett.
Verstappen mögött Hamilton csapattársa, a
finn Valtteri Bottas lett a második, a szintén
finn Kimi Räikkönen, a Ferrari versenyzője
pedig a harmadik. Hamilton legnagyobb riválisa, a négyszeres vb-győztes Sebastian Vettel
(Ferrari) negyedikként ért célba.
A rajtnál Verstappen agresszívan támadni
kezdte a pole pozícióból rajtoló Vettelt, majd
az első kanyarban Hamilton és Bottas is „beszállt” a küzdelembe. A hosszú célegyenes
után következő kanyargósabb részen mindhárom autó többször is egymáshoz ért, Vettel
Ferrariján megsérült az orrkúp, Hamilton
pedig jobb hátsó defektet kapott. Az első kör
végén mindketten a boxba hajtottak, így Vettel a 19., Hamilton pedig az utolsó, 20. helyen
tért vissza a pályára. Az élen Verstappen haladt, a második pozícióban Bottas, a harmadikban pedig Esteban Ocon (Force India)

száguldott. A 20. körben Vettel már a 13. helyig jött előre, míg Hamilton be volt szorulva
a 19. pozícióban, s nem is tudott feljebb lépni.
A brit a csapatrádión arra panaszkodott, hogy
nem tud közelebb kerülni az előtte haladó riválisához.
A 33. körben Pierre Gasly (Toro Rosso)
műszaki hiba miatt feladni kényszerült a versenyt, de az autóját veszélyes helyen állította
meg, ezért a versenybíróság elrendelte a virtuális biztonsági autót, így minden pilótának
tartania kellett a tempót, előzni pedig tilos
volt. Ez alatt az idő alatt szinte a teljes mezőny kiállt kerékcserére a boxba, így tett Vettel és Hamilton is.
A 35. körben Verstappen, Bottas, Räikkönen volt a dobogósok sorrendje, Vettel a nyolcadik, Hamilton a 16. pozícióban száguldott.
Húsz körrel a leintés előtt Vettel a hatodik,
Hamilton pedig a 12. helyen haladt, az élen
változatlanul Verstappen, Bottas, Räikkönen
volt a sorrend.
A hajrá, vagyis az utolsó 10 kör kezdetén
Vettel már negyedik volt, de közben Hamilton
is előrébb tudott jönni, már a 10., egy pontot
érő pozícióban autózott, ezzel gyakorlatilag
eldőlt, hogy két versennyel az idén vége előtt
bebiztosítja vb-címét.
A szezon két hét múlva, Brazíliában folytatódik.

Eredményjelző

A vasárnapi Forma–1-es Mexikói Nagydíj végeredménye (Mexikóváros, 71 kör,
305,354 km, a pontszerzők): 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:36:26.552 óra, 2.
Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 19.678 másodperc hátrány, 3. Kimi Räikkönen (finn,
Ferrari) 54.007 mp h., 4. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 1:10.078 mp h., 5. Esteban
Ocon (francia, Force India) 1 kör h., 6. Lance Stroll (kanadai, Williams) 1 kör h., 7. Sergio Perez (mexikói, Force India) 1 kör h., 8. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1 kör h., 9.
Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1 kör h., 10. Fernando Alonso (spanyol, McLaren) 1
kör h.
Pole pozíció: Vettel.

A vb-pontversenyek állása

* pilóták: 1. Hamilton 333 pont – már világbajnok, 2. Vettel 277, 3. Bottas 262, 4. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 192, 5. Räikkönen 178, 6. Verstappen 148, 7. Perez
92, 8. Ocon 83, 9. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Renault) 54, 10. Stroll 40, 11. Felipe Massa
(brazil, Williams) 36, 12. Nico Hülkenberg (német, Renault) 34, 13. Romain Grosjean
(francia, Haas) 28, 14. Magnussen 19, 15. Stoffel Vandoorne (belga, McLaren) 13, 16.
Alonso 11, 17. Jolyon Palmer (brit, Renault) 8, 18. Pascal Wehrlein (német, Sauber) 5,
19. Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) 5
* csapatok: 1. Mercedes 595 pont – már világbajnok, 2. Ferrari 455, 3. Red Bull 340,
4. Force India 175, 5. Williams 76, 6. Toro Rosso 53, 7. Renault 48, 8. Haas 47, 9. McLaren 24, 10. Sauber 5

győzelmet az Evi házaspár által felkészített csapat, különösen a második félidőben nyújtott, figyelemre
méltó teljesítményének köszönhetően.
Az első játékrész kiegyensúlyozott volt, mikor az egyik, mikor a
másik fél vezetett egy-két góllal.
Újrakezdés után azonban bravúros
védekezést mutattak be a 16-17
éves marosvásárhelyi kézilabdázók, és a megszerzett labdákból
gyors indításokkal egyre nagyobb
előnyre tettek szert. A koronát
akkor tették fel minderre, amikor

egy dupla kínai figurát Târşoagă
váltott góllá, amivel tízgólosra nőtt
a különbség.
A záró percekben a teljes cserepad lehetőséget kapott az Olimpicnál, és ez lehetőséget biztosított a
vendégeknek, hogy kicsit csökkentsenek a hátrányukon, azonban a
mérkőzésről mérkőzésre egyre jobban szereplő Olimpic győzelme
már nem forgott veszélyben. S mert
evés közben jön meg az étvágy, a
következő fordulóban Mioveni-ben
folytathatják a lányok a pozitív
eredmények sorát.

Eredményjelző

A női kézilabda A osztály B csoportja 7. fordulójának eredményei:
Brassói Corona – Kézdivásárhelyi SE 40-17, Nagybányai Minaur –
Székelyudvarhelyi NKK 44-9, Temesvári Universitatea – Resicabányai CSU 23-27, FC Argeş Piteşti – Temesvári SCM 27-35, Nagyváradi CSM – Dacia Mioveni 26-22, Marosvásárhelyi Mureşul –
Naţional Rm. Vâlcea 31-35, Marosvásárhelyi Olimpic – Köröskisjenői Crişul 35-29.

Ranglista
1. Nagybánya
7
7
0
0
255-130 21
2. Temesvár
7
6
0
1
212-156 18
3. Rm. Vâlcea 7
5
0
2
215-175 15
4
0
3
200-170 12
4. Resicabánya 7
5. Brassó
7
4
1
2
179-153 12*
6. Nagyvárad
7
3
2
2
186-193 11
7. Olimpic
7
3
1
3
208-199 10
8. FC Argeş
7
3
1
3
214-217 10
7
3
0
4
172-175 9
9. Mioveni
10. Temesvár
7
3
0
4
196-212 9
2
1
4
190-228 7
11. Köröskisjenő 7
12. Mureşul
7
2
0
5
188-200 6
13. Kézdivásárhely 7
1
0
6
149-259 3
14. Székelyudvarhely7
0
0
7
147-244 0
* 1 büntetőpont levonva egy játékos jogosulatlan szerepeltetése miatt

Georges Leekens a magyar futballválogatott új szövetségi kapitánya

A belga Georges Leekens lesz a magyar gériát a 2017-es kontinenstornán irányította.
Ahogy azt már korábban bejelentették, a
labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya –
adta hírül hétfőn a Magyar Labdarúgó-szö- következő két barátságos mérkőzésen, a Luvetség (MLSZ) honlapja. Csányi Sándor, az xemburg elleni idegenbelin (november 9.),
MLSZ elnöke később bejelentette: a tréner valamint a Costa Rica elleni hazain (novemmegbízatása két évre, az Eb-selejtezősoro- ber 14.) ideiglenes megbízatással Szélesi
zat végéig szól, és fél évvel meghosszabbít- Zoltán irányítja majd a nemzeti csapatot,
ható. A 68 éves szakember játékosként Leekens ezután veszi át az irányítást.
ötször nyert belga bajnoki címet, volt belga
Eddig, 2015. július 20. és idén október
kupagyőztes, tagja volt hazája válogatottjá- 17. között a német Bernd Storck volt a szönak, és az FC Brugge játékosaként szerepelt vetségi kapitány, ő a sikertelenül megvívott
BEK- és UEFA-kupa-döntőben is. Több vb-selejtezők után közös megegyezéssel támint háromszáz ligamérkőzésen és 40 nem- vozott.
zetközi összecsapáson
vett részt.
Edzőként Belgiumban
klubcsapataival
nyert bajnokságot és
kupát is, munkáját az év
edzője címmel ismerték
el. Kétszer volt a belga
válogatott szövetségi
kapitánya, irányításával
jutott ki a nemzeti csapat az 1998-as franciaországi
világbajnokságra, 2010 és
2012 között pedig ő
rakta le a mostani belga
válogatott
alapjait,
olyan
játékosokkal,
mint Eden Hazard,
Kevin De Bruyne vagy
Romelu Lukaku. Legutóbbi eredményeit a
tunéziai, majd az algériai labdarúgó-váloga- Csányi Sándor, az MLSZ elnöke (b) és a belga Georges Leekens, a magyar labúj szövetségi kapitánya a szövetség sajtótájékoztatóján Telkitott élén érte el: darúgó-válogatott
ben, október 30-án.
MTI Fotó: Illyés Tibor
Tunéziát a 2015-ös, Al-

Eb-részvételhez kötött díjazás

Az eredményességen múlik, hogy milyen fizetést vehet fel Georges Leekens a magyar
labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányaként. A teljesítményalapú bérezéssel kapcsolatban Csányi Sándor, a magyar szövetség (MLSZ) elnöke hétfőn, a belga szakember
Telkiben tartott bemutatkozó sajtótájékoztatóján kiemelte, a 2020-as Európa-bajnokságra
való kijutás a legfőbb kritérium. Ahogy fogalmazott: a kapitány olyan feltételekbe ment
bele a szerződéskötéskor, amelyeket szerinte nem sokan vállaltak volna.
Georges Leekens székfoglaló beszédében leszögezte, a kemény munkában hisz, mindenkinek – szövetségnek, kluboknak, játékosoknak és a médiának – együtt, „egy nagy
családként” kell dolgoznia a sikerért. Megjegyezte, hisz a cél elérésében, és az igazi nagy
álom a részvétel a 2022-es katari világbajnokságon.

2017. október 31., kedd ________________________________________________KÖZÉLET _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Munka és jelhagyás

Faültetés a reformáció emlékére

dék. Ennek „lenyomata” a faültetés
is, amely révén jelt állítunk és jelt
hagyunk magunkról. Isten arra hívott el, hogy építsük a tőle kapott
talpalatnyi szülőföldet, műveljük és
őrizzük, ezáltal nőjük be a kapott
életteret. A faültetéssel nemcsak
magunkra, hanem a jövendőre is
gondolunk, de azt is megmutatjuk,
hogy összetartozunk, és hogy mi,
reformátusok, szeretnénk még hozzátenni valamit a világhoz, hogy az
szebb legyen. Ezért azonban nekünk is meg kell változni, portáinkon rendet kell teremteni,
közösséget építeni, és ez a munka
az építkezés áldott lehetősége.

9

Székelysárdon és Székelymosonban egy-egy fát ültettek vasárnap,
de további százat vásároltak, amelyek a cinteremkertekben kerülnek
a földbe – értesültünk Gáspár
István lelkésztől. Nyárádszentimrén
is csak jelképes faültetésre került
sor vasárnap, de a következő időszakban a templom körül lesz gyümölcsfaültetés – tudatta Kovács
Szabolcs. Nyárádmagyaróson a vasárnapi istentisztelet után egy hársfát ülettek a templomkertben, a
parókia kertje pedig további 69
gyümölcsfával gyarapodik, míg
Torboszlóban 150 gyümölcscsemetét ültetnek el a templomkertben

ezért máskor is közmunkával oldanak meg sok dolgot, és ahhoz képest, hogy kicsi a falu és a
közösség, szép számban összegyűltek az üleltésre is. A munkába a
gyerekek is bekapcsolódtak, az ő fia
is nagyon készült erre a napra, és
lelkesen dolgozott a felnőttek mellett.
A jövendőre gondolva
Backamadarason közel hatvanan
Gligor Róbert László
láttak neki szombaton délben, hogy
a temető fölötti, műveA félreeső nyárádmenti kis falulésre már kevéssé alkalban, Bedében szombaton kora délparcellán
80
mas
előtt munkához láttak az emberek,
diófacsemetét ültessenek
megérkezésünkkor a csemeték
el. A munka elkezdése
földbe helyezésével voltak elfogelőtt
Koncz
László
lalva. A szentgericei Batizán Attila
Ferenc lelkész a magvető
beszolgáló lelkész útba igazította
példázatát olvasta fel,
őket, hogy mennyire kell földbe enabban a hitben, hogy az
gedni a fiatal fákat, hogyan kell felige magvai jó helyre hulhompolni,
nyolcas
kötéssel
lanak és termést is hozcövekhez rögzíteni és hálóval könak. A munkából kivették
rülvenni a hajtásokat, hogy megóva részüket nemcsak a
ják
a
nyulak,
őzek
téli
presbiterek, hanem a nőkárokozásától. A templomkertben
testvérek, a konfirmankéttucatnyian dolgoztak, az idős és
dus ifjak és a vallásórás
középkorú férfiak mellett kisfiúk,
gyerekek is, de családok
kislányok is kivették részüket a
is érkeztek, bár reggel
munkából. Amikor a 25 csemete a
még fontolgatták, a kiaföldbe került, a tiszteletes zsoltárt
dós éjszakai eső miatt. Az
olvasott és arról beszélt nekik, hogy
ültetés befejeztével a
miért ültetünk fát az 500 éves reformunkás közösséget a szemáció kapcsán: az idős, elhalt fákat
retet asztalához hívta a
kivágjuk, hogy újak sarjadjanak,
lelkész, ezzel is megköezzel jelképesen a gyerekeknek is
szönve kitartásukat. Kérteret engedünk, és hisszük, hogy
Fotó: Gligor Róbert
désünkre
bevallotta: Lelkesen dolgozott a hét végén a kis bedei református közösség
ebben a kis faluban is lesz reformáazzal a reménnyel ültették el a
tus közösség ötszáz év múlva is.
a következő napokban – derült ki
Sokfelé ültettek
fákat, hogy az Úrban végzett munka
Ezután a csapat a falu alsó részébe
Vasárnap lehetőség szerint min- Lázár Balázs beszámolójából.
nem hiábavaló, és a termés ízét a
vonult, ahol az egyházközség egyik
den református gyülekezetben leg- Szentgericén összesen 500 csemekövetkező nemzedék fogja érezni.
parcelláján további 25 csemete kealább egy emlékfát elültettek, de tét ültetnek el: ebből 120 diófát
A Küküllői Református Egyházrült földbe, majd a munkálkodókat
volt, ahol ötvenet vagy ennél többet hétfőn, a többi 380-at viszont csak
megye espereshelyetis, attól függően, hogy ki hogyan tu- a tavasszal. A nagyszabású akciótesi tisztségét is betöltő
dott élni a lehetőségekkel. A kükül- hoz a hollandiai testvérgyülekezeKoncz László Ferenc
lői esperesi hivataltól megtudtuk: a tük is csatlakozott, ahol 150
elmondta: az 500 éves
jubileumi esztendőre az egyházme- személy adakozott és fogadott
reformáció tiszteletére
gye különböző rendezvényekre 146 örökbe egy-egy nyárádmenti fát, a
a hét végén az Erdélyi
ezer lejt kapott az erdélyi egyházke- hét végén pedig egy kis küldöttség
Református Egyházkerülettől, faültetésre pedig 39.700 is érkezett, hogy részt vegyen az
rület minden gyülekelejt. Ebből az egyházmegye 59 egy- ültetésen – részletezte Batizán Atzetében – anya- és
házközségéből igényeltek külön- tila lelkész.
leányegyházközségekböző összegeket csemetevásárlásra,
Vannak olyan gyülekezetek is,
ben, szórványokban
átlagosan 10 lejt számolva egy fa amelyek nem igényeltek pénzt faülegyaránt – ünnepelnek,
beszerzésére.
tetésre. Mások mellett Nagy Attila
események
vannak,
Nyárádmenti körutunk során efe- havadi lelkész sem, aki a jelképes
ezzel is hálát adva Islől érdeklődtünk a lelkészeknél. Ge- faültetésen kívül nem kívánt natennek, hogy megérhetgesben vasárnap egy csemetét gyobb dolgot szervezni: az ő elvei
tük ezt az esztendőt és
ültettek el, de a következő napok- szerint a faültetéseket helyi lehetőaz ötszáz évet ünneplő
ban még 150 hagyományos gyüségek kihasználásával kellene megnemzedék lehetünk.
mölcsfát
ültetnek
el
a
Nemcsak úgy ünnepetemplomkertben és az egyház gyü- oldani, ő a meglévő egyházi
lünk, hogy pusztán arra
mölcsösében – tudtuk meg Tőkés összegeket karitatív célokra fordíemlékezünk, mit tettek
Attilától. Szász Jánosnál kiderült, taná, például nélkülözők, idősek
hitvalló őseink és reforhogy Berében és Berekeresztúron számára készítene élelmiszercsomátoraink, hanem arra
5-5 hársfát ültettek el a templom- magokat. – Ezzel is meg tudjuk muis gondolunk, hogy mit
kertben, ugyanennyit Májában a te- tatni, hogy reformátusok vagyunk,
teszünk mi, mai nemzemetőben
is.
Székelytompán, és itt vagyunk – véli.
A faültetés összetartozásunkat is jelképezi és a jövőbe mutat – így dolgoztak a madarasiak is
A hét végén az Erdélyi Református Egyházkerület szinte
minden gyülekezetében faültetésre került sor az 500 éves
reformáció emlékére. Néhol
kevesebb csemete került a
földbe,
máshol
nagyobb
mennyiséget szántak erre a
célra, ezért a munka a következő hetekben folytatódik.

a parókia udvarára szeretetvendégségbe hívta a lelkész.
Kérdésünkre a lelkész elmondta:
az utóbbi időben többet beszélgettek a gyülekezetekben arról, hogy
az emberek hogyan élik meg azt,
hogy reformátusok, és hogyan élik
meg az 500 éves reformációt, hiszen ugyanazt az Istent imádjuk,
mint a más felekezetek, ugyanúgy
járunk templomba. Sok helyen az
emberek nem tudnak mit kezdeni a
különbözőséggel és azzal, hogy ők
reformátusok. Mégis elhangzott az,
hogy a reformáció a Szentírás alapján történő szüntelen megújulás. Ez
a faültetés is a megújulást jelképezi,
és a reformátusoknak még inkább
törekedniük kell a megújulásra.
Hogy ezt Bedében hogyan élik
meg? „Erre törekedünk, ezt tudatosítjuk és erősítjük bennük” – válaszolta a lelkész.
A 72 éves Takács György gondnoktól megtudtuk, hogy 105 református van a mintegy 180 lakosú
faluban, a kis gyülekezet azonban
nem elöregedő, csak egyötöde 60
év fölötti, de legalább ennyi gyerek
is van. A közösség lelkes, máskor is
közmunkáznak, amikor a szükség
megkívánja, így újították fel tavaly
a parókiát, tavalyelőtt annak tornácát, valamint a templomhoz kivezető lépcsőt. A faültetést jó ötletnek
tartja, hiszen ülteni kell, az 50-60
éves fák már elöregednek, nem teremnek. Különösen örül, hogy
ügyes, fiatal, mindent fáradhatatlanul intéző lelkészük van. Hasonlóan
vélekedett a 37 éves Szakács Jenő
is: a különböző munkálatokat nem
tudja megfizetni a kis gyülekezet,

Már lehet jegyet vásárolni a könyvvásár programjaira

Már lehet jegyet vásárolni a könyvvásár keretében sorra kerülő színházi
előadásra és koncertekre. A 23. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár
szervezői idén a Kolozsvári Állami Magyar Színház Julius Caesarját, a Kaláka együttes és Lackfi János közös
gyerek- illetve felnőttkoncertjét, valamint Shakespeare-nek a WH együttes
és
Nádasdy
Ádám
által
feldolgozott szonettjeit hozzák Marosvásárhelyre.

Az előadások sorát a WH együttes és Nádasdy Ádám Shakespeare’s Sonnets&Songs
című produkciója nyitja november 16-án 19
órától a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Nagytermében. A WH formáció a mai zenei
világba emeli Shakespeare szonettjeit és dalait. A megnevezés egy monogramot takar:
Shakespeare nyomtatásban megjelent szonettjeit egy titokzatos Mr. W. H.-nak ajánlotta, kinek kiléte – akárcsak a szonettek

tartalma – mindmáig viták tárgyát képezi.
Ami biztos, hogy a versekből izgalmas és
friss zenei feldolgozások születtek. A WH
együttes Nádasdy Ádám költővel érkezik
Marosvásárhelyre, aki több Shakespearedarab fordítójaként szakértői idegenvezetéssel gazdagítja a koncertélményt.
November 17-én, pénteken a Kolozsvári
Állami Magyar Színház nemzetközi sikereket megért darabjával, a Julius Caesarral folytatódik a nagytermi előadások sora
este 7 órától. A roppant erős látványelemekkel és hanghatásokkal operáló Silviu Purcărete-rendezés sok tekintetben mai világunkat
idézi. Visky András, a darab dramaturgja, így
hozza a jelenbe a politikai dráma kérdéseit:
„Brutus és köztársaságpárti szenátor társai a
közjó nevében szerveznek összeesküvést
Caesar ellen, ám a zsarnokságra törő hadvezér meggyilkolásával nem a rend áll helyre,
hanem elszabadul a pokol: polgárháború robban ki, iszonyatos romlás dúlja fel Rómát.

Vajon ugyanezen az úton járunk mi magunk
is az arab tavasztól a világkáoszig?”
November 18-án, szombaton a Kaláka
együttes és Lackfi János költő vendégszereplésének örülhetnek a marosvásárhelyiek.
Míg délelőtt 11 órától a gyerekeket, családokat várják egy fergeteges, nyelvi játékokban,
finom zenei akkordokban gazdag kortárs szólás- és közmondás-értelmezésre Lackfi János
Kutyából szalonna kötetének néhány Kaláka által megzenésített költeménye mentén,
addig az este 7 órától kezdődő koncerten a
200 éve született Arany Jánosé a főszerep.
A költő és a zsarnokság viszonyát taglaló A
walesi bárdok című allegorikus költemény
mellett Arany János legismertebb versei hangoznak el, egyebek között a Családi kör, az
Epilógus, A tamburás öregúr, illetve Lackfi
János költő néhány Arany-átirata is bemutatásra kerül. A veretes szövegek és a hozzájuk
méltó dalok csodálatos élményt ígérnek.
Jegyek vásárolhatók a Marosvásárhelyi

Nemzeti Színház jegypénztárában, illetve a
www.biletmaster.ro oldalon.
A jegyköteles előadások mellett számos
más programmal is várja közönségét a könyves szemle. November 16-án, csütörtökön
délután 5 órától a Kultúrpalota kistermében
a Jelenkor Kiadó szerzőinek estjére kerül
sor, amelyen Kemény Zsófival, Peer Krisztiánnal, Selyem Zsuzsával, Szabó Róbert Csabával és Térey Jánossal találkozhatnak.
Ugyancsak kiemelkedő irodalmi programnak
ígérkezik a november 17-én 17 órától kezdődő A mai magyar női próza címmel szervezett kerekasztal-beszélgetés is Király
Kinga Júlia, Márton Evelin, Selyem Zsuzsa
és Szeifert Natália részvételével, akárcsak az
Arany János ma címet viselő költői est november 18-án 17 órától. Meghívottak: Demény Péter, Fekete Vince, Karácsonyi Zsolt,
Lackfi János, László Noémi, Lövétei Lázár
László, Markó Béla.
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Hagyományőrző táncmulatság Marossárpatakon

Emlékünnepség és huszárbál az első győztes csata emlékére

Október 28-án, szombaton a
marossárpataki 15. Mátyáshuszárok tizenkettedik alkalommal
szerveztek
hagyományőrző huszárbált. A
táncmulatságot megelőzően
a huszárcsapatok az 1848-as
szabadságharc első győztes
marossárpataki csatájára emlékeztek.

Berekméri Edmond

Emlékünnepség, koszorúzás
a szoborparkban
A sportcsarnok előtti gyülekezőt
követően a huszárcsapatok a történelmi szoborparkban emlékünnepségen vettek részt. Miholcsa József
huszár alezredes a győztes marossárpataki csata részleteit elevenítette fel, hangsúlyozva a 15.
Mátyás-huszárok szerepét az ütközetben. Megkoszorúzták Miholcsa
József Sebesült huszár szobrát,
amely a levert szabadságharcnak
állít emléket. A huszár szobrászművész ünnepi beszédében elmondta,
hogy a táncmulatságot a győztes
sárpataki csata emlékére és párjaik
kiengesztelésére szervezik. „Egész

évben meghívásoknak teszünk eleget, különböző rendezvényeken veszünk részt, sokat hiányzunk
otthonról. Most eljöhetnek velünk
asszonyaink jól szervezett hagyományőrző bálba, hogy megismerjék
bajtársainkat és azok feleségét, barátnőjét, meggyőződve arról, hogy
a huszárcsapatoknak nem akárki
lehet tagja. Huszár csak komoly, elkötelezett,
hagyománytisztelő,
nemzeti öntudattal rendelkező férfi
lehet” – hangsúlyozta Miholcsa József.
Az emlékünnepséget állófogadás
követte, ahol többek között Antalfi
Zoltán híres marossárpataki gyümölcspálinkáit kóstolhatták meg a
vendégek. A táncmulatságra idén is
a helyi sportcsarnokban került sor,
de a következő bál már valószínűleg a felújított kultúrotthonban zajlik. Az ünnepséget politikusaink
közül megtisztelte jelenlétével Biró
Zsolt parlamenti képviselő és Kolcsár Károly megyei tanácsos.
A falu határában megvívott ütközetről így ír Kőváry László történész:
„…Beczman ezredes (sz.m., a
székely katonaság vezére) arra a

A rögtönzött huszárkórus

hírre, hogy Urbán Szászrégenből
Maros-vásárhely megtámadására
készül, útját Szászrégen felé vette.
Az első ütközet Marossárpatak határában, a Maros partján levő Berekben zajlott le október 31-én. A
Beczman seregét alkotó háromszéki
gyalogzászlóalj, 30-40 Kossuth-huszár és néhány ezer nemzetőr Urbán
serege ellen két oldalról indított támadást: a sárpataki erdő felől és
attól jobbra, a Maros partja irányából. Jakab Elek szemtanú így örökítette meg az eseményeket: A
csapatok egyszerre érkeztek a kitűzött helyre. Szólt a puska, suhogott
a kard, a szurony dolgozott (…) Néhány perc alatt sűrűn fedte a zöld
vetést az elesettek teste. Az ellenség
egy része a Marosba ugrott, s ott
úszás közben lövetett le vagy levágták az utána ugrató huszárok, más
részük a falu kertjei közé húzódott
és itt lövetett agyon, a legnagyobb
szám kegyelmet nem kapva, a csatatéren halva maradt. (…)”
Hajnalig tartott a táncmulatság
Este 8 órakor kezdődött a huszárbál. Ízlésesen megterített asztalok,
népzene várta a vendégeket, akiknek nagy része egyenruhában, dísz-

Fotó: Berekméri Edmond

Tüntettek a védőoltások kötelezővé tétele ellen

A védőoltások kötelezővé tétele ellen rendeztek tüntetést
egyházi és világi egyesületek
vasárnap Bukarestben, élő
láncot alkotva a parlament
épülete előtt, miután a parlament szenátusa hétfőn csaknem
egyhangúlag
megszavazta az oltástörvény
tervezetét.

A tüntetők „Ahol kockázat van,
ott választási szabadságnak is kell
lennie”, „Nem tűrjük az egészségügyi diktatúrát”, „Büntetőjogi felelősséget az oltásgyártóknak”
feliratú táblákat tartottak a magasba. Sok szülő gyermekét is elvitte, a demonstrációra az ország
más településeiről buszok is érkeztek, a megmozduláson ikonokat és
kereszteket tartó papok, illetve apácák is részt vettek.

A rendezvény szervezői hangoztatták: minden polgárnak kizárólagos joga, hogy maga döntsön saját
és gyermeke egészségét illető kérdésekben, és joga van ahhoz, hogy
a lehetséges kockázatokról tisztességes tájékoztatást kapjon. Szerintük az állam senkire sem
kényszeríthet rá egy egészségügyi
beavatkozást, ha pedig ilyen törvényt fogad el, az alkotmányellenes. „Beleegyezésünk nélkül
akarnak élő mikroorganizmusokat
tartalmazó biológiai készítményeket és vegyi anyagokat a testünkbe
fecskendezni, amelyekről számos
nagyhírű egyetem kimutatta, hogy
mérgezőek. Ez sérti a páciensek jogait” – idézte az Agerpres Costel
Stanciut, az egyik fogyasztóvédelmi egyesület elnökét.
Az oltások kötelezővé tétele ellen

fellépő mozgalom aktivistái a héten
a parlamenti pártok székházai elé
szerveznek sztrájkőrséget, hogy a
képviselőház – amelynek a végső
döntést kell meghoznia – enyhítsen
az elfogadásra váró oltástörvény
szigorán. A 35 halálos áldozatot és
csaknem tízezer megbetegedést
okozó kanyarójárvány közepette a
kormány augusztusban terjesztette
a parlament elé az oltástörvény tervezetét, amely nem ír elő ugyan
közvetlen büntetést az oltásmegtagadásért, viszont megbélyegzéssel és kiközösítéssel, megszorításokkal és a folyamatos oltási
tanácsadások kötelezővé tételével
akarja rávenni az esetleg ellenkező
szülőket arra, hogy ne tagadják meg
a hét legfontosabbnak tekintett vakcina beadatását gyermekeiknek.
(MTI)

ŞTEFANIA JAVASASSZONY Marosvásárhelyen tartózkodik mindazok kérésére, akiknek sürgős
segítség kell. Paranormális erejével segíteni tud bármilyen problémájának megoldásában. Szétvált
párokat kibékít, egyetértést visz a családba, összehozza a szerelmeseket, leveszi a rontást,
megszabadít az epilepsziától, megmagyarázhatatlan fájdalmaktól, félelemtől, a szerencsejátékszenvedélytől, impotenciától, depressziótól, szerencsét és sikert hozó talizmánokat készít, segít
gyomor- és csontfájdalmak esetén. Olyan szereket birtokol, amelyekhez csak ő ért. Felold kötéseket,
átkot és másegyebet.
Köszönetnyilvánítások: János hálás Ştefania asszonynak, mert kedvese visszatért hozzá; Enikő
köszönetét fejezi ki, mert levette róla a rontást; Aurelia hálás, mert Ştefania asszony segítségével
otthonában ismét nyugalom és béke van.
Ne habozzon, hívja bizalommal Ştefania asszonyt. 100% garancia.Tel. 0743-854-205. (Fizetett hirdetés: 4512)

magyarban vagy népi
viseletben érkezett.
Persze, azokat is szívesen látták, akik nem a
javasolt öltözetben jelentek meg.
A Mátyás-huszárok
évi tevékenységét bemutató vetített beszámolót s a huszáréletről
készült rövidfilmet,
amelyben
Váradi
Csaba Mátyás-huszár
mesélt a huszáréletről,
mindenki nagy érdeklődéssel figyelte, s a
végén elismerő tapssal
jutalmazta. A marossárpataki hagyományőrző lovascsapat idén
is számos meghívásnak tett eleget, több
rendezvényen képviselve a települést. A bál
ideje alatt az előző huszárbálokról készített
fényképekből összeállított kiállítást tekinthettek
meg
a
jelenlévők.
A nyitótánc előtt
Göndör Rezső huszárhadnagy a bál védnöke, Ugron Zoltán Szász Renáta, a bálkirálynő
üzenetét olvasta fel. Miholcsa Jó- náta kapta a legtöbb szavazatot. A
zsef huszár alezredes a huszárha- tombolahúzás idén sem maradt el, a
gyományok
felelevenítésének szervezők népművészeti tárgyakat,
fontosságáról beszélt, majd bemu- finom italokat sorsoltak ki. A matatta a huszárcsapatokat. A táncmu- gyarországi Kovács László vállallatságra Diószegről, Székely- kozó, aki tavaly tiszteletét tette a
udvarhelyről, Gyergyószentmiklós- bálon, de idén nem tudott jelen
ról, Csíkszeredából, Rigmányból, lenni, ajánlotta fel a fődíjat: egy háTorboszlóról, Szovátáról, Gernye- romnapos, kétéjszakás tartózkodást
szegről és Marosvásárhelyről ér- (pihenést) berekfürdői családi pankeztek hagyományőrző huszárok. ziójában.
A tombolahúzás után következett
Berekméri Réka, a Marosvásárhelyi
Művészeti Líceum tanulója két nép- a hajnali kóstoló, majd reggelig
dalt énekelt, majd fellépett a maros- tartó nótázás és tánc vette kezdetét,
sárpataki
Székely
János miközben a vendégek finom borral
hagyományőrző tánccsoport, bemu- oltották szomjukat, az asztaloknál
tatva a helyi táncrendet. A rögtön- vidám, hangulatos beszélgetések
zött huszárkórus huszárnótákat és zajlottak. A talpalávalót Barabás
katonadalokat adott elő. Közben a László és társa húzták, akiket hufinom vacsora is asztalra került, szárzenészek segítettek, valamint
amelynek elfogyasztása után sok zenélt Csekme Attila és társa. A fődicséretet kaptak a körtvélyfáji támogató a Marossárpatakért EgyeFehér Ló panzió szakácsai.
Éjfélkor bálkirálynőt választot- sület és a helyi önkormányzat volt,
tak, amelyen Benedekfi Levente a bál főszervezője, mindenese pedig
helyi hagyományőrző Mátyás-hu- Váradi Csaba huszár, akit huszártárszár gernyeszegi párja, Szász Re- sai segítettek a munkában.
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VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőfedést,
tetőjavítást, kéménykészítést, csatornatakarítást és -javítást. Tel. 0758-458-041.
(4489)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (3654-I)
HEGESZTŐT és lakatost alkalmazok.
Tel. 0766-519-187. (19519)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (4608)

VÁLLALUNK
bármilyen
munkát,
cserépforgatást, csatornajavítást és
-takarítást,
valamint
festést.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0746-819-774. (4639)

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

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
ELADÓ a Remeteszeg utca 122.
szám alatt 569 m2-es telek egy régi 2
szobás falusi házzal. Városi víz, gáz,
villany van, saját kút, gyümölcsfák az
udvaron. Ára 40.000 euró. Tel: 0727744-910. (4634-I)
KIADÓ 2 szobás tömbházlakás az
1848-as úton. Bére: 230 euró/hónap.
Tel. 0744-556-452. (4802-I)
ELADÓ új elektromos tolószék és egy új,
összecsukható tolószék fogyatékkal élők
számára. Tel. 0788-288-249. (4716)
HAGYATÉKBÓL származó bútorok
eladók. Tel. 0745-890-081. (4782-I)

ELVESZETT
ELVESZTETTEM Balázs Beáta névre
szóló

ingyenes

autóbuszbérletem.

Semmisnek nyilvánítom. (1584)

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)
VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847346. (4486)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (4228)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (4781)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó
szívvel
emlékezünk
október 31-én a nagyteremi
TAKÁCS szül. GÁL ILONÁRA
halálának évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékét őrzi négy
gyermeke családjukkal együtt.
(4627-I)

Nagyon nagy fájdalommal,
megrendülten,
bánatosan
emlékezünk halálának az
évfordulóján,
amikor
a
szeretett, drága jó SZABADOS
CSILLA RENÁTA drámai,
tragikus körülmények között
hirtelen
életét
vesztette.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma legyen csendes!
Bánatos gyászoló szerettei.
Szerető családja. (1580-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

KÁRPITOSCÉG alkalmaz tapasztalattal rendelkező VARRÓNŐT és KÁRPITOST. Korhatár: 45 év. Tel.
0745-601-277. (19502-I)

Szereted a kihívásokat? Gyere és légy a csapatunk része! A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET alkalmaz. Munkádért cserébe megbecsülés és versenyképes juttatás jár. Várjuk
önéletrajzodat a hr@kovacs.ro e-mail-címre vagy érdeklődj a 0744-403-114-es telefonszámon. (60459-I)

KERESKEDELMI CÉG ÁRUMOZGATÓ-RAKTÁROST alkalmaz vonzó fizetéssel. Tel. 0744-707-550.
(19501-I)
AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0741-411-334. (4540)

KERESÜNK szakmához értő SZABÓ/VARRÓNŐT estélyi ruhák varrásához. Teljes munkaidős, bejelentett
állás, kiemelt bérezés. Várjuk jelentkezését a következő telefonszámon: 0744-395-926, Enikő. (4423)

Az ALFA PLAST KFT. alkalmaz a PVC- és alumíniumasztalosság terén SZAKKÉPZETT MUNKÁSOKAT. A kérvényt a cég székhelyén lehet benyújtani: Depozitelor u. 20. szám, vagy elküldeni a
contact@alfa-plast.ro e-mail-címre. Érdeklődni a 0724-260-216-os telefonszámon. (19518)

GÉPKOCSIVEZETŐKET alkalmazunk NYERGESVONTATÓRA (C+E kat.), nemzetközi menet-jövet
fuvarokra. Tel. 0755-536-934. (4729)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és FIATAL SEGÉDMUNKÁST. Tel. 0744-644-026.
(19523-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)

ROMÁN TŐKÉJŰ ÉPÍTKEZÉSI CÉG alkalmaz KÉPESÍTETT KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT, VASBETONSZERELŐKET, minimum 3 éves tapasztalattal. Az önéletrajzokat a következő faxszámon:
0265/266-067, e-mailben az office@moragroind.ro címen, vagy személyesen Marosvásárhelyen, az 1848.
út 50/6. szám alatti irodánkba várjuk. (60503-I)
ÉPÍTKEZÉSI VÁLLALKOZÁS SZAKEMBEREKET és SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmaz hosszú
távra. Tel. 0753-025-603. (19447)
A TORDAI CÉG alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe. Tel. 0744-681-130. (19523-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, gyermekek
számára ANIMÁTORT; PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391-I)
KFT. alkalmaz ASZTALOST ajtó, ablak gyártására, KŐMŰVESEKET. Tel. 0744-798-270. (4785-I)

A MARIS alkalmaz a Március 8. u. 86/A szám alatti mészárszékbe TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ
SZEMÉLYT. Érdeklődni a 0748-053-719-es telefonszámon vagy a cég székhelyén. (19527-I)

Október 31-én 8 éve hunyt el
KEREKES ERZSÉBET szül.
Juhos. Nyugodj békében
lányod
mellett,
drága
ERZSIKÉM! Férjed, Demeter,
unokáid:
Zoltán,
Bálint,
Ágnes. (sz.-I)

Kegyelettel,
fájó
szívvel
emlékezünk és emlékeztetjük
mindazokat, akik ismerték és
szerették a mezőcsávási IMRE
MARGITOT, hogy október 31én
van
halálának
első
évfordulója. Emléke legyen
áldott! Szerettei. (4779)

Minden október egy fájdalmas
búcsúzásra emlékeztet. A te
sorsod így volt megírva,
életed derékba törte az élet
vihara. Veled vagyunk most is,
te pedig velünk vagy, mert
szeretetünk irántad oly nagy.
„Ha emlegettek, köztetek
leszek, szeressétek egymást,
ahogy én szerettelek titeket.”
Fájó
szívvel
emlékezünk
október 31-én a marosvásárhelyi ALBERT ZSIGMONDRA
halálának 16. évfordulóján.
Szerettei. (4771-I)

Szomorúan emlékezünk a
nyárádszentbenedeki PAPP
BÉLÁRA elhalálozásának 25.
évfordulóján. Testvérei, Eszti
és Iboly. Nyugodjon békében!
(0003)

Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünkben őrizzük
emlékedet.
Drága édesapánkra, a pókai
születésű id. BÁN SÁNDORRA emlékezünk halálának 8.
évfordulóján. Nyugodjon békében! Szerettei. (-I)

ELHALÁLOZÁS
„Nem foghatjuk már dolgos két
kezed,
Nem simogathatjuk őszülő fejed.
Nem tekint ránk aggódó szemed,
Marad a csend, mindent köszönünk neked!”
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, anyós, anyatárs, sógornő,
özv. KACSOVSZKY FERENCNÉ
szül. TOLLAS MARGIT
október 28-án, 88. születésnapján
csendesen
megpihent.
Utolsó útjára kísérjük november
2-án 13 órakor a református sírkertben. Emlékét örökre szívünkbe zárjuk.
Szerettei. (-I)
„Kit őriz a szívünk, nem hal meg
soha,
Kit lelkünkkel látunk, nem hagy
el soha.”
Drága NAGYI, örök hálával és
szeretettel őrizzük emléked.
Unokád, Orsika, Csongor,
dédunokáid: Zsófi és Áronka.
(-I)
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama,
GÁBOR KATALIN
79 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése november 1-jén de. 11 órakor lesz a
Jeddi úti temetőben. Nyugodjon
békében!
A gyászoló család. (-I)

Könnyes szemmel nézünk az
égre, kérjük a Jóistent, nyugtasson békében. Jóságos szíved
többé már nem dobog, de hiszszük, hogy újra találkozunk.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a székelyvéckei
TOTH JÁNOS
életének 63. évében megpihent.
Temetése 2017. október 31-én 12
órakor lesz a székelyvéckei temetőben.
Fájó szívvel búcsúzik lánya,
Tündike, unokája, Emília
Ausztriából, húga, Irénke
és családja, bátyja és családja,
valamint Erzsike. (0004-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, dédnagymama,
LABANCZ ANNA
született Szövérffy
életének 83. évében türelemmel
viselt betegség után 2017. október 29-én csendesen megpihent.
Temetése 2017. október 31-én 13
órától lesz a székelybósi református temetőben.
Emlékét őrzi bánatos férje,
négy gyermeke, nyolc unokája,
öt dédunokája, két menye,
két veje.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (4790-I)

Megtört szívvel és végtelen fájdalommal tudatjuk, hogy
PÁLL ENDRE
életének 41. évében búcsú nélkül
távozott szerettei köréből. 2017.
október 31-én 13 órától veszünk
Tőle végső búcsút a marosvásárhelyi református temetőben.
Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (4787-I)

Fájó szívvel tudatom, hogy drága
bátyám,
ÚJLAKI-NAGY FERENC
hosszú szenvedés után tragikus
körülmények között elhunyt. Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik részt vettek a
temetésén.
Öccse, Sándor. (4786-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Búcsúzunk szeretett osztálytársunktól, AMBRUS ANTAL
ISTVÁNTÓL. Gyászoló családjának vigasztalódást kívánunk. A Bolyai Farkas Líceum
1962-ben végzett XI. E osztálya
és osztályfőnöke. (4788-I)
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• 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

A Marosvásárhelyi Helyi Tanács
alárendeltségébe tartozó
Marosvásárhelyi Idősotthon
versenyvizsgát szervez
két szociális munkási állás
elfoglalására, meghatározatlan időre.

Követelmények: – középfokú végzettség érettségi diplomával
– szociális munkási szakképesítés
– ápolói képzettség, a törvény előírásai szerint
– nem szükséges tapasztalat
A versenyvizsga az idősotthon Marosvásárhely, Zsidó Vértanúk
utca 29–31. szám alatti épületében lesz: november 27-én 10 órakor
az írásbeli vizsga, majd december 5-én 10 órakor a gyakorlati vizsga.
A beiratkozási iratcsomót az idősotthon székhelyén lehet benyújtani
november 14-én 12 óráig. A részvételi feltételek, a szükséges iratok
listája és a könyvészet az idősotthon székhelyén
és a
www.tirgumures.ro honlapon tanulmányozható.
Bővebb felvilágosítás a 0265/254-814-es telefonszámon, 107-es
mellék, 8–14 óra között, vagy a helyszínen.

- 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.

SC Dürkopp Adler SRL,
Marosszentgyörgy
Agricultorilor–Mezőgazdászok u. 12. szám

Hőkezelőt alkalmaz

Amit kérünk:
– Tanulási vágy;
– Megbízhatóság, komolyság, rugalmasság;
– Szakképzéssel rendelkezők előnyben részesülnek.
Amit ajánlunk:
– Személyes betanítás;
– Biztos, hosszú távú munka;
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján);
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek;
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro , personal@duerkopp-adler.ro várunk.
További információk a 0265/208-307-es telefonon.

