
Hatmillió-négyszázezer euró
értékben nyert az idén közel
tizenöt pályázatot Gyulakuta
község önkormányzata. Az
évi állami költségvetésből
ekkora összeget beruházá-
sokra 25 év alatt sem tudtak
volna kigazdálkodni – hang-
súlyozta Varga József polgár-
mester.

Közigazgatásilag Gyulakuta
községhez Kelementelke, Havadtő,
Bordos, Rava és Csöb tartozik. Az
ötezer lelkes község lakosságának
97,5%-a magyar nemzetiségű,
ezért sem elhanyagolandó az idén
lehívott pályázati összeg, amellyel
a legszükségesebb beruházásokat
megvalósíthatják. Az ízlésesen fel-
újított polgármesteri hivatalban
megérkezésünkkor Varga József
polgármester és Takács Kálmán al-

polgármester épp szakmai tanács-
kozást tartott. Amint beszélgeté-
sünk során kifejtették, eltökélt
szándékuk, hogy minden lehetősé-
get kihasználjanak annak érdeké-
ben, hogy a község településeit
fejlesszék, az infrastruktúra kiala-
kításával a fiatalokat itthonmara-
dásra ösztönözzék, ugyanakkor a
legtávolabbi falvakat is vonzóvá te-
gyék a turizmus szempontjából.
Ennek érdekében európai uniós, a

kormány vidékfejlesztési program-
jainak, valamint az Országos Beru-
házási Alap kiírásait követve
tucatnyi pályázatot nyújtottak be,
éjt nappallá téve dolgoztak, így az
elutasított pályázatok száma a meg-
nyertek mellett elenyésző. Arra a
kérdésre, hogy miként lehetséges
megyeszinten is egyedülálló
módon egy önkormányzatnak
ennyi pályázatot elnyerni 

Felelősséggel 
a demokráciáért 
2004-től a 14. nagyszabású nemzet-
közi konferenciát szervezi a fenti cím-
mel a Petru Maior Egyetem, az utolsó
két évben a Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Egyetemmel kö-
zösen, amellyel 2015 óta konzorciu-
mot alkotnak.

____________4.
Egy lócsiszár 
virágvasárnapja
A reformáció 500. évfordulója alkalmá-
ból tűzi műsorra a 2017/2018-as évad
első bérletes nagytermi bemutatója-
ként a Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Tompa Miklós Társulata az Egy
lócsiszár virágvasárnapja című drámát
Sebestyén Aba rendezésében.

____________5.
Első a vidéki 
iskolák között
A gyulakutai iskolaközpont a megyé-
ben, de országosan is jó hírnévnek ör-
vend. A felkészült és lelkiismeretes
pedagógusoknak, a szorgalmas és
versenyszellemben tanuló diákoknak,
a tanintézmény igazgatójának, vala-
mint a szülői hozzáállásnak is tulajdo-
nítható, hogy országos és nemzetközi
tantárgyversenyekre is eljutnak és
szép eredményeket érnek el a diákok. 

____________6.
Erdélyi kopók
szemléje 
Erdőszentgyörgyön
Harmadszor szervezték meg szomba-
ton a tájjellegű erdélyi kopók szemlé-
jét, a Rhédey Claudia-kupát, ahová
mintegy harminc kopót neveztek be
gazdáik.

____________9.

Eszünk, iszunk, 
sétálgatunk…

Hírügynökségi jelentések szerint a következő időszakban zászlós fel-
vonulásokat szervez Székelyföldön a Románia Modernizálásáért Or-
szágos Koalíció (CNMR). A szervezet egyben felszólítja a kormányt
is, hogy beruházásokkal támogassa „a megszűnés határán álló” Har-
gita és Kovászna megyei román közösséget. A szervezet elnöke szerint
ugyanis a székelyföldi román közösség „5-10 éven belül felszámoló-
dik”, ha az állam nem támogatja különböző gazdasági beruházásokkal
a fennmaradását. 

Azt is tudni véli, és ennek a meggyőződésének hangot is ad, hogy a
székelyföldi magyar közösségnek tulajdonképpen nem is az autonómia
a célja, hanem „a függetlenség kivívása a katalán modell alapján”.
Ezt a kijelentését Kelemen Hunor és Orbán Viktor állítólagos nyilat-
kozataira alapozza, holott köztudott, hogy az RMDSZ elnöke több al-
kalommal határozottan elutasította a székelyföldi törekvések
párhuzamba állítását a katalánok függetlenedési szándékával, a ma-
gyar kormányfő pedig „spanyol belügynek” nevezte a katalóniai nép-
szavazást.

A CNMR elnökének nagy fájdalma, hogy a magyar közösség vezetői
nem ismerik el ünnepnek december elsejét. Ezért „kénytelen” 
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Mózes Edith

Szer Pálosy Piroska

A megye legtöbb nyertes pályázata Gyulakután

Huszonöt évi megtakarítás

Készül a csatornahálózat Havadtőn Fotó: Nagy Tibor



Vasárnap délután Beresztelke és
Magyarfülpös között egy rendőr fegy-
verével megsebesített egy férfit, aki fát
lopott a község szélén lévő erdőből. Az
illető belehalt sérülésébe.

Andreea Pop, a megyei rendőr-fel-
ügyelőség szóvivője szerint a rend-
őrökből és erdőfelügyelőkből álló
járőrcsapatot a 112-es hívószámon ér-
tesítették arról, hogy fatolvajok tesz-
nek kárt az erdőben. A hatóság kiszállt
a helyszínre, és megállásra akarta
késztetni a törvényszegőket, azok

azonban menekülni próbáltak. A rend-
őrök utánuk lőttek, és fejen találták az
egyik férfit. Az illetőt kómás állapot-
ban szállították kórházba, ahol életét
vesztette.

A Maros megyei törvényszéki
ügyészség közleménye szerint október
22-én a Beresztelke és Magyarfülpös
közötti erdőben több, roma szárma-
zású személyt azonosított a rendőrök-
ből és erdőfelügyelőkből álló csoport.
A közlemény szerint az illetők feltar-
tóztatása érdekében a rendőrök kény-

telenek voltak fegyvert használni. Az
eset körülményeinek pontos megálla-
pítása és az érintett személyek bűnös-
ségének kiderítése végett kivizsgálás
indult.

A törvény előírásai szerint a rend-
őrök több esetben, így egy törvénysér-
tést elkövető személy feltartóztatására
is használhatják fegyverüket, de elő-
ször szóbeli figyelmeztetést, majd füg-
gőleges irányban figyelmeztető lövést
kell leadniuk. Egyelőre nem tisztázott,
hogy ez megtörtént-e. (nszi)

Ma SALAMON, 
holnap BLANKA, BIANKA
napja.
BLANKA: germán eredetű,
latin és spanyol közvetítéssel ér-
kezett hozzánk. Jelentése: fé-
nyes, ragyogó, tiszta. A Bianka a
név olasz formája. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. október 23.

1 EUR 4,5988
1 USD 3,9154

100 HUF 1,4922
1 g ARANY 160,6332

Protestáns Napok Szászrégenben
Október 27–31. között zajlik a szászrégeni, magyarrégeni,
radnótfájai református és a szászrégeni szász evangélikus
egyházközségek közös rendezvénye. 27-én délután 6 órai
kezdettel dr. Papp György, a Kolozsvári Protestáns Teoló-
giai Intézet tanára tart előadást a radnótfájai új templom-
ban, 28-án szintén du. 6 órától a magyarrégeni
templomban hangzik el az előadás II. része. 29-én du. 5
órakor kortárs ifjúsági zenés áhítatot tartanak a szászré-
geni református templomban. 30-án délután 4 órakor
Bruno Frönlich szász evangélikus esperes előadását lehet
meghallgatni az evangélikus templomban. 31-én du. 5 órai
kezdettel úrvacsorával egybekötött ünnepi istentiszteletet
tartanak a szászrégeni református templomban.

Marosszentkirályon is ünnepelnek
Marosszentkirályon ezen a héten kezdődött és 31-éig tart
a református egyházközség reformációi ünnepségsoro-
zata. Az ünnepi istentiszteletek 18 órakor kezdődnek a
helyi református templomban. A rendezvénysorozat kere-
tében 28-án, szombaton délelőtt 10 órától tartják a Maros-
mezőségi református egyházmegyei presbiteri
konferenciát. Ekkor dr. Jan Andrea Bernhardt svájci lelki-
pásztor, egyháztörténész A svájci reformáció hatása Ma-
gyarországon és Erdélyben címmel tart előadást. 29-én,
vasárnap a délelőtt 11 órakor kezdődő ünnepi istentiszte-
leten a svájci lelkész hirdet igét, majd az úrvacsoraosztás
után kopjafaavatásra kerül sor a gyülekezeti terem előtt.
31-én, kedden 18 órakor tartanak ünnepi istentiszteletet.

Könyvbemutató a várban 
Október 25-én 18 órai kezdettel a marosvásárhelyi vár B
épületében kerül sor Kada Erika Tündér-határon túl (Áprily
Lajos vallásos költészete) című tanulmánykötetének be-
mutatójára. A könyvet bemutatja Deák-Sárosi László
(PhD), filmesztéta, költő, a bemutatón is felcsendülő Ének
a Küküllőhöz című CD szerkesztője. A helyszínen megte-
kinthető Bella Rózsa grafikusművész kiállítása a kötetben
szereplő Áprily-versillusztrációk eredeti rézkarcaiból. Köz-
reműködnek: Kada Erika, a könyv szerzője, Bella Rózsa,
a könyv illusztrátora, Makai Béla, a Kecskeméti Református
Gimnázium XI.-es diákja, a 2017-es Szép magyar beszéd
verseny Kazinczy-érmese. A rendezvény vendége Kerényi
György, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nak határon túli kapcsolatokért felelős tanácsadója.

Kisiskolások szünideje
Jövő héten, október 30-tól november 5-éig őszi vakációra
mennek az óvodások és kisiskolások. Egyes tanintézetek-
ben az alsó tagozatosok őszi szünideje egybeesik a fel-
sőbb osztályos diákok alternatív tanítási hetével, amelynek
időpontját minden iskola maga határozza meg. Az Iskola
másként hétnek legkésőbb május 30-ig kell lezajlania a
tanintézetekben.

Szellemtalálkozó 
a marosvásárhelyi állatkertben

Október 28-án, szombaton 11 és 13 óra között szellemva-
dászatra várják a gyermekeket és felnőtt kísérőiket a ma-
rosvásárhelyi állatkertbe. A játékban legkevesebb egy
gyermekből és egy felnőttből, legtöbb öt gyermekből és
ugyanennyi felnőttből álló csoportok vehetnek részt. A já-
tékosoknak tíz, papírból készült szellemet kell megtalálni
az állatkert területén. Minden szellemen egy kérdés van,
amelyre válaszolni kell. Akik megoldják a feladatokat, részt
vehetnek a sorsoláson. A nyeremény egy különleges nap
az állatkertben, ebben három csapat részesül.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

24., kedd
A Nap kel 

7 óra 51 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 20 perckor. 
Az év 297. napja, 
hátravan 68 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647
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IDŐJÁRÁS
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Hőmérséklet:
max. 130C
min. 20C

Megyei hírek

Reformáció 500
– hangszeres zenei est

Reformáció 500 címmel hangszeres zenei estre kerül
sor a Constantin Silvestri emlékére szervezett XXVII.
nemzetközi zenei fesztivál keretében ma 19 órakor a
Kultúrpalota nagytermében. Orgonán játszik Nicolae
Moldoveanu, Svájcból érkező művész, közreműködik a
bukaresti George Enescu Filharmónia harsonanégyese.
Műsoron: Bach-, Mendelssohn-Bartholdy-művek. 

Játszd újra, Győző! 
– ünnepi Hahota-kabaré

A marosvásárhelyi Hahota Színtársulat Puskás Győző
50. születésnapja tiszteletére összeállított ünnepi kaba-
réválogatását legközelebb november 4-én, szombaton
este 7 órától viszi színre a Maros Művészegyüttes elő-
adótermében. Október 26-án, csütörtökön este 7 órától
Szovátán, a Domokos Kázmér Művelődési Házban ven-
dégszerepel a társulat. További marosvásárhelyi elő-
adások: 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 Il-
dikó. Rendező: Kovács Levente.

Képzőművészeti kiállítás 
Magyarrégenben

A reformáció 500. évfordulója alkalmából képzőművé-
szeti kiállítás nyílik a magyarrégeni református templom
tanácstermében. Az érdeklődők Baróthi Ádám, Jorga
Ferenc, Csupán Eduárd, Bartha Lehel, Réman Melinda,
Kalabér Tímea és Török Abigél alkotásaiból láthatnak
válogatást. A tárlatnyitóra október 26-án, csütörtökön 17
órakor kerül sor.

Népművészeti tárgyak bemutatója
Október 31-én, kedden 14 órakor Hármasfaluban, 
Atosfalván a Veress Kálmán és Veressné Péter Ilona
által a református egyháznak adományozott népművé-
szeti tárgyakat mutatják be az egyház tulajdonában levő
volt tanítói lakban. A kiállított tárgyak között Veress Kál-
mán faragványai, illetve hollóházi tányérok, varrottasok
és régi lemezek is szerepelnek. Az eseményt a refor-
máció 500. évfordulója ünnepére szervezik.

RENDEZVÉNYEK

Gyulakuta község természeti
adottságai kedvezőek a mé-
hészet szempontjából, talán
ezért is foglalkozik 25-30 csa-
lád méhészkedéssel, a község
területén hozzávetőleg két-
ezer méhcsaládot tartanak. 

Varga László és Julianna hu-
szonöt éve méhészkednek, egyetlen
családdal kezdték, jelenleg százöt-
venhét méhcsaládjuk van. Mint
megtudtuk, méhészetükkel bio-
programban vesznek részt, ami a
vegyszermentes kezelések szabá-
lyainak betartását feltételezi, vala-
mint a méhlegelők szakszerű
kiválasztását. Tizenöt éve rendel-
keznek bioméz-előállító tanúsít-
vánnyal, így akácmézet és havasi
mézet állítanak elő, mert ott ke-
vésbé áll fenn a vegyszerezés ve-
szélye. A mézet többnyire
felvásárlócégnek értékesítik nagy té-
telben, a vegyes méz kilogrammja a
minőség arányában 15-18 lej, az
akácmézé 25-28 lej közötti. (szer. p.)

Bioméz-előállítás

Fát lopott, életével fizetett
Rendőr lőtte le a tolvajt

Fotó: Nagy Tibor 

Sorsolás a Bernády Házban 
október 25-én, szerdán 16 órakor!

A Népújság szerkesztősége szerdán 16 órától tartja a marosvásárhelyi Bernády Házban
(Horea utca 6. szám) a Hűséges előfizető – OKTÓBER nyeremény (4x100 lej a marosvásárhe-
lyieknek és 2x100 lej a vidékieknek) és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdek-
lődőt szeretettel várunk!

Nyílt nap a közjegyzői kamaránál 
A Közjegyzők Országos Egyesülete a marosvásárhelyi közjegyzői kamarával együtt októ-

ber 25-én 9–13 óra között Marosvásárhelyen, a Maros megyei kamara Őz (Căprioarei) utca
7. szám alatti székhelyén nyílt napot tart, amikor díjmentesen tájékoztatják az érdeklődőket
a közjegyzői ügyvitelről. 

Csíkszeredában a Hargita megyei kamara Hargita utca 5A/2. szám alatti székhelyén vár-
ják az érdeklődőket. 

Bővebb felvilágosítás a közjegyzői kamara www.cnptargumures.ro honlapján. 



Katonai tiszteletadás mellett, Áder János köztársa-
sági elnök és Kövér László, az Országgyűlés elnöké-
nek jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót az
1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordu-
lóján hétfő reggel az Országház előtt, a Kossuth
Lajos téren.

A szakadó esőben, erős szélben zajló ünnepségen a lobogót
a Himnusz hangjaira a Magyar Honvédség díszegysége vonta
fel. Az eseményen közreműködött a Központi Katonazenekar
és a Nemzeti Lovas Díszegység. A Parlament főlépcsője feletti
két erkélyen egy-egy magyar zászló lengett, az egyik a forra-
dalom emlékére lyukas volt.

A ceremónián jelen volt a kormány több tagja, részt vettek
katonai és állami szervezetek képviselői, ott volt a diplomáciai
testület több tagja.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által szervezett köz-
ponti programok kiemelt rendezvénye 15 órakor a Terror Háza
Múzeumnál kezdődött, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök
mondott beszédet.

Orbán Viktor szerint Európa vakvágányra futott, a pénzügyi
spekuláns birodalom ejtette foglyul Brüsszelt és jó néhány tag-
államát is. A miniszterelnök azt mondta, a 20. században ka-
tonai birodalmak okozták a bajt, most a globalizáció farvizén

pénzügyi birodalmak emelkedtek fel. Nincsenek határaik, de
van világmédiájuk, és vannak tízezerszám megvásárolt em-
bereik. Gyorsak, erősek és brutálisak – tette hozzá. Orbán Vik-
tor szerint most, három évtized után „újra veszély fenyegeti
mindazt, amit Magyarországról és a magyar élet rendjéről
gondolunk”. A szabadság 1990-es kivívása után most újra tör-
ténelmünk fordulópontjához érkeztünk – hangsúlyozta.

Biztonságos, méltányos, polgári, keresztény és szabad Eu-
rópát akarunk – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő szerint ma minden választás sorsdöntő Euró-
pában. – Most dől el, hogy Európa népei visszaveszik-e saját
nemzeti életük politikai irányítását a gazdasági elitekkel össze-
fonódott európai bürokratáktól, és az is, hogy sikerül-e vissza-
szereznünk a régi, multikulturalizmus előtti nagyszerű
Európánkat – hangoztatta. Orbán Viktor szerint még mindig
sokan gondolják, hogy ez lehetetlen, de 1956-ban, 1988-ban
és 2010 előtt sem hittek a változásban. „Hányan hitték volna
október 23-án reggel, munkába menet a villamoson, hogy es-
tére a Sztálin-szobor helyén már csak két csizma marad? Há-
nyan hitték 1988-ban, hogy a kommunizmust egy éven belül
megrogyasztjuk, rászámolunk és leléptetjük, a szovjet csapa-
tokat pedig kiparancsoljuk az országból? S hányan hitték 2010
előtt, hogy hamarosan új, nemzeti alapokon álló, keresztény

kultúrájú és családjainkat megvédeni képes alkotmá-
nyunk lesz?” – sorolta a miniszterelnök. Orbán Viktor
szerint a globalizmus erői „homo brüsszelicusokká”
akarják gyúrni a magyarokat. A miniszterelnök azon vé-
leményének adott hangot, hogy a pénzügyi spekuláns
birodalom hozta Európa nyakára az újabb kori népván-
dorlást, a migránsok millióit, az új bevándorlók invázi-
óját. Ők dolgozták ki azt a tervet, amellyel Európát
kevert földrésszé akarják alakítani – tette hozzá. Orbán
Viktor szerint mivel Közép-Európa migránsmentes öve-
zet, ezért az Európa jövőjéért folyó küzdelem ide össz-
pontosul. – Amíg Brüsszel nem nyeri vissza
szuverenitását, addig Európa kormánykerekét nem lehet
a helyes irányba fordítani – hangoztatta. 

A Terror Háza Múzeumnál szervezett központi prog-
ramok mellett a fővárosban, országszerte és külföldön
is számos megemlékezéssel, programmal várták az ün-
neplőket, családokat. A Nyitott Parlament keretében in-
gyenesen volt megtekinthető a díszlépcsőház, a
kupolacsarnok, az ott elhelyezett Szent Korona. (MTI)

Új vezetőt javasolnak 
az ANCOM élére

Sorin Grindeanu volt miniszterelnököt javasolta Mihai
Tudose kormányfő az Országos Hírközlési Hatóság
(ANCOM) elnöki tisztségére, nyilatkozták az 
Agerpres hírügynökségnek parlamenti források.
Mihai Tudose miniszterelnök elküldte a parlamentnek
erre vonatkozó javaslatát, amelyről a képviselőház
és a szenátus házbizottságainak összevont ülésén
való megvitatása után a két ház együttes plénuma
szavaz. Adrian Diţă múlt pénteken jelentette be, hogy
távozik az ANCOM éléről.

Felújítják a marosnémeti 
hőerőművet

A legnagyobb izraeli energetikai társaság újítja fel a
marosnémeti hőerőművet – jelentette be Toma Petcu.
A román energiaügyi miniszter szerint az Israel Elect-
rica Corporation egymilliárd eurós beruházásból
megoldja azt is, hogy az erőmű egyes generátorcso-
portjai földgázzal működjenek. Petcu szerint a tárgya-
lások előrehaladott állapotban vannak. A
kezdeményezés az izraeli energiapiac 80 százalékát
uraló nagyvállalat részéről érkezett, amely érdeklődést
mutatott az iránt is, hogy az erőművet vegyes tüzelé-
sűvé alakítsa. A széntüzelésű marosnémeti hőerőmű
a Hunyad megyei energetikai komplexumhoz tarto-
zik. (Agerpres)

Medveleltárt készítenének
Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter teg-
nap azt mondta, az állampolgárokat érő medvetáma-
dások tekintetében a helyzet napról napra rosszabb.
A miniszter ezt a nyilatkozatot azt követően tette,
hogy hétfő reggel a Fogarasban két embert támadott
meg a medve. A miniszter közölte: leltárt kellene ké-
szíteni a romániai medvék felleltározására, az álla-
tokat csippel kellene ellátni. Hétfőn egy 39 éves férfi
és egy 14 éves lány került kórházba Fogarason, mi-
után egy tömbház közelében medve támadta meg
őket. A környezetvédelmi miniszter még augusztus
elején azt mondta, miniszteri rendelettel engedélyezi
140 medve befogását vagy áthelyezését 2017 vé-
géig. A rendelet alapján jövőre újabb kvótáról szavaz-
hatnak majd. (Mediafax)

Felerősödött a belső migráció
Felerősödött, és 2016-ban csúcsot döntött Románi-
ában a belső migráció – közölte az Országos Statisz-
tikai Hivatal (INS) adatait elemezve a Pressone.ro
portál. Az INS adatai szerint 2016-ban 389 ezer pol-
gár költözött az ország egyik településéről egy má-
sikra, és az elmúlt évben regisztrálták az utóbbi 25
év legjelentősebb belső migrációját az országban. A
statisztikai adat azokra vonatkozik, akik bejelentették
a hatóságoknál az új lakcímüket. Amint a portál meg-
állapította, a tényleges belső migráció ennél jóval na-
gyobb arányú. (MTI)
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ellenlépésként trikolóros felvonulásokat szervezni Szé-
kelyföldön. „A CNMR több száz tagja fog a trikolórral
menetelni Hargita és Kovászna megyében, a lehető leg-
békésebben. Így akarjuk jelezni, hogy ez a régió Romá-
niához tartozik, és így akarjuk jelezni a politikusoknak,
hogy figyeljenek jobban oda a térségre. Elmegyünk hát
Székelyföldre, ott maradunk, sétálgatunk, eszünk,
iszunk… Jelezni akarjuk az ott élő románoknak, hogy
nincsenek egyedül” – jelentette ki. Zászlós felvonuláso-
kat már az idén is terveznek, amelyeket jövőre, az egye-
sülés centenáriumának évében többször megismételnek.

A CNMR elnöke egyébként nemcsak a civil szerveze-
teiről közismert, hanem inkább az egyik kereskedelmi
tévé műsorvezetőjeként. Ő az, aki vehemensen követelte,
hogy vonják meg Kelemen Hunor állampolgárságát,
mert azt mondta, hogy december elsején nincs a ma-
gyarságnak ünnepelnivalója. 

Pár héttel ezelőtt pedig láthattuk, ahogy az ujját
rázva tajtékzott a tévében, hogy „amíg én élek”, ebben
az országban nem lesz autonómia. Most pedig azzal
ijesztgetné a székelyeket, hogy zászlós felvonulásokkal,
erődemonstrációt felmutatva fog „enni, inni, sétál-
gatni” a tömbmagyarságban. 

De ez az illető, aki jövőre „Európa legnagyobb zász-
lóját” akarja felvonni Bukarestben, addig is legalább
tízezerre növelné a tartalékos katonák számát. 

Ezek a legutóbbi fejlemények. Csak azt nem érti, hogy
akárhogy fenyegetőzik, akármekkora zászlókat lobogtat,
a nagy egyesülés centenáriuma az erdélyi magyaroknak
soha nem fogja azt jelenteni, amit a románoknak.

Nem egyedi eset a nacionalista fellángolás a cente-
nárium kapcsán. És a jelek szerint senki sem próbálja
pozitív tartalommal megtölteni. Ha azonban az ünnep-
ség csupán tartalom nélküli forma marad továbbra is,
akkor a következő esztendő óhatatlanul a magyarokról
fog szólni. És kétség nem fér hozzá, nem a leghízelgőbb,
hanem a hírhedt HarKov-stílusban.

Eszünk, iszunk, 
sétálgatunk…

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világAz 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékeztek 
„Biztonságos, méltányos, polgári, keresztény 

és szabad Európát akarunk¨

Katonai tiszteletadás mellett felvonják Magyarország nemzeti lobogóját az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 61. évfordulóján a Parlament előtti
Kossuth Lajos téren   MTI Fotó: Illyés Tibor

Résztvevők az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján tartott állami ünnep-
ségen a Terror Háza Múzeum előtt                                           MTI Fotó: Kovács Tamás

Ma tartja alakuló ülését a német Bundestag 
A második világháború utáni 19. Bundestag első ülésén

döntenek a házszabályról és megválasztják az elnököt és az
alelnököket.

Megalakul a házbizottság, amely az intézmény működésé-
vel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. A többi bizottságot
a várhatóan még legalább egy-másfél hónapig tartó koalíciós
tárgyalások befejezése után tudják megalakítani.

A hagyományok szerint a Bundestag elnökét a legnagyobb
képviselőcsoport jelölheti. Ez az Angela Merkel kancellár ve-
zette Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Horst Seehofer
bajor kormányfő vezette Keresztényszociális Unió (CSU)
frakciószövetsége, amely Wolfgang Schäuble jelenlegi pénz-
ügyminisztert, a CDU politikusát jelöli a tisztségre. Megvá-
lasztása biztosra vehető. A szavazás után az új elnök beszédet
mond és átveszi az ülés irányítását a rangidős képviselőtől.

A hagyományok szerint valamennyi frakció jelölhet alel-
nököt. Megnevezte jelöltjét a Bundestagba első alkalommal
bekerült Alternatíva Németországnak (AfD) párt is. A
CDU/CSU pártszövetségtől jobbra álló párt a korábbi állam-
főjelöltjét, Albrecht Glasert indítja. Ebből alakulhat ki az új

Bundestag első nagyobb konfliktusa; a többi frakció elutasítja
Albrecht Glasert, az AfD viszont nem hajlandó olyan jelöltet
állítani, akit a többi frakció is támogathat.

Az intézmény működése körüli második nagyobb szabású
vita az ülésrendről alakulhat ki. 

A Bundestag székhelyén, a berlini Reichstag-épületben az
egy hónappal korábban, szeptember 24-én tartott választások
óta át kellett alakítani az üléstermet, mert a képviselők száma
minden eddiginél magasabbra, 709-re emelkedett. Az előző
ciklusban 631 tagja volt a Bundestagnak.

A képviselői alapdíj havi 9542 euró. A képviselők az iro-
dájuk fenntartására, munkatársaik fizetésére és egyéb költsé-
gekre havi további mintegy 20 ezer eurót költhetnek el. A
Bundestag létszámának növekedése révén az intézmény fenn-
tartása becslések szerint évente legalább 170 millió euróval
drágul majd, így az intézményt működtető több mint négyezer
fős hivatalnoki kar fizetésével, a nyugdíjba vonuló képviselők
járandóságával, az európai parlamenti képviselőkre fordított
kiadásokkal és egyéb költségekkel együtt megközelítheti a
900 millió eurót. (MTI)



A romániai nemzeti kisebbsé-
gek, főként a magyarság irá-
nyában megfogalmazott
„testvéri üzenetet” lát szük-
ségesnek Lucian Romascanu
kulturális és nemzeti identitá-
sért felelős miniszter annak
érdekében, hogy a többségi
nemzettel együtt ünnepelhes-
sék országuk centenáriumát –
közölte a tárcavezető egy va-
sárnap esti televíziós interjú-
ban. 

Romascanu azt mondta: azt sze-
retné, hogy a centenáriummal kap-
csolatban a politikusok ne essenek

túlzásokba, hanem szolidaritásról
tegyenek tanúbizonyságot, mert az
állam létrejöttét ünnepelik. Szerinte
Kelemen Hunor, a Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség elnöke
is megértette ennek szükségességét.

„Úgy látom, hogy Kelemen
Hunor némiképpen finomított állás-
pontján, ami a centenáriumot illeti.
Tisztában van ő is a dolgokkal, hisz
egy olyan országnak volt a művelő-
dési minisztere, amely 1918-ban
alakult. (...) 1918-ban egész Európa
térképe megváltozott. Létrejött
Csehszlovákia, Jugoszlávia, Nagy-
Románia. Ezek közül csak Románia

maradt meg változatlan határokkal,
ugyanazokkal a nemzetekkel, ami
azt jelzi, hogy a legszilárdabb és
legkorrektebb alapokon nyugszik
(...) És itt élünk, ebben az országban
a magyarokkal, szászokkal, zsidók-
kal, romákkal: ezek a nemzetek va-
lamennyien üdvözölték a
Gyulafehérvári Nyilatkozatot és Er-
dély egyesülését Romániával” –
idézte a minisztert az Agerpres.

Romascanu hangsúlyozta, hogy
Románia betartja azt, amit az egye-
süléskor ígért, és a magyar kisebb-
ségnek igen korrekt feltételeket
biztosít, jelen van a parlamentben,

akárcsak a többi kisebbség, van ma-
gyar oktatás, használhatják anya-
nyelvüket a közigazgatásban.

„Azt gondolom, hogy rendben
vagyunk, és betartjuk azokat, ami-
ket elődeink 1918-ban megígértek”
– szögezte le a művelődési minisz-
ter. Szerinte a magyar kisebbség
képviselőinek továbbra is a magyar-
lakta térségek infrastrukturális, gaz-
dasági fejlődéséért kell harcolniuk.
„Nem mindig a túlzott követelések
a legcélravezetőbbek, de lehetnek
politikai, parlamenti szintű kezde-
ményezések, amelyekkel az
RMDSZ javíthatja a magyarok élet-

minőségét” – mondta a kulturális
miniszter.

Augusztus elején nagy felhábo-
rodást keltett a román médiában az,
hogy Kelemen Hunor a kolozsvári
Szabadságnak úgy nyilatkozott: a
románságnak el kell fogadnia, hogy
az erdélyi magyarság nem fogja
tudni és nem is akarja ünnepelni
1918-at, az Erdély és a Román Ki-
rályság egyesülését kimondó gyula-
fehérvári román nemzetgyűlés
centenáriumát.

Kijelentése miatt az RMDSZ-
elnök román állampolgárságának és
román állami kitüntetésének meg-
vonását kezdeményezte a Románia
Modernizálásáért Nemzeti Koalíció
elnevezésű, akadémiai, üzleti, szak-
szervezeti és szakmai szervezeteket
tömörítő társaság. (MTI)

2004-től a 14. nagyszabású
nemzetközi konferenciát
szervezi a fenti címmel a
Petru Maior Egyetem, az
utolsó két évben a Marosvá-
sárhelyi Orvosi és Gyógysze-
részeti Egyetemmel közösen,
amellyel 2015 óta konzorciu-
mot alkotnak. A két felsőfokú
intézet együttműködési tár-
sulása szabta meg a tanács-
kozás témáját is: jog,
közigazgatás, közegészség-
ügy. A konferencián kilenc
ország előadóinak száz dol-
gozata hangzik el a felsorolt
témakörökben.

A bejelentést a két egyetem rek-
tora, valamint a konferencia szer-
vezői tették tegnap a
marosvásárhelyi Continental szál-
lodában, ami a csütörtökön reggel
9 órakor kezdődő ünnepélyes meg-
nyitó kivételével – amelynek hely-
színe a Petru Maior egyetem
díszterme – a konferencia hely-
színe lesz. Az esemény társszerve-
zői a Román Akadémia Andrei
Rădulescu Jogi Kutatóintézete és
Victor Săvulescu Pénzügyi és Mo-
netáris Kutatóközpontja. 

Egyetemi partnerek a versailles-
i Saint-Quentin Egyetem Jogi és
Politikatudományi Kara, az olasz-
országi Salento Egyetem és Bari

Egyetem, valamint a Miskolci
Egyetem – mondta el a részleteket
Lucian Chiriac egyetemi tanár,
Szabó Zsuzsanna Katalin profesz-
szor és Mihaela Göndör társpro-
fesszor a szervezők nevében.

A két egyetem között létrehozott
konzorcium fontosságáról, munká-
járól és közös kutatási projektjeiről
prof. Leonard Azamfirei, a
MOGYE rektora számolt be, ki-
térve arra is, hogy az egyetemek
közötti rangsorban csak az erős,
több lábon álló felsőoktatási intéz-
mények jöhetnek számításba, ezért
nem sikerült eddig jó helyezést el-
érni. Bár különböző szakterülete-
ket fednek le, a közös témát a jog
és az orvostudomány között meg
lehet találni, az orvosoknak ismer-
niük kell a törvényeket, az ügyvé-
deknek hasznos, ha egy orvos
mellettük áll – mondta rektor. 

A mai orvosnak otthon kell len-
nie a számítástechnikában, hogy a
bonyolult műszereket, gépeket ke-
zelni tudja, és gazdasági ismeretek-
kel is rendelkeznie kell, ha
vállalkozást indít, vezet, sorolta to-
vább a két egyetemen oktatott sza-
kok közötti találkozási pontokat
prof. Călin Enăchescu, a Petru
Maior Egyetem rektora, aki el-
mondta, hogy öt egyetem rektora
vesz részt a tanácskozáson.

A konferencia munkálatai
három nagy témaközben zajlanak.

A jogi szekcióban a bírák és az
ügyészek munkáját szabályzó jog-
szabály tervezett módosításáról
Romániában és a részt vevő elő-
adók országában (Izrael, Kanada,
Görögország a már említettek
mellett) érvényes hasonló jogi
szabályozásról hangzanak el dol-
gozatok sok egyéb jogi téma mel-
lett. A jog és orvostudomány
szekcióban az orvosi műhibákról,
a kórházon belüli fertőzésekről, a
törvényszéki orvostani boncolás-
ról és egyéb témákról lesznek elő-
adások. A közigazgatási témakör
a leggazdagabb előadókban, és
közegészségügyi témájú előadá-
sokat is hallgathatnak az érdeklő-
dők. 

A nyitóünnepség kiemelt elő-
adói prof. dr. Sanda Copotoiu
(MOGYE), Yves Poimeur (Fran-
ciaország) és prof. dr. Emil
Dinga, a Román Akadémia kuta-
tója. 

A tanácskozással szeretnék nép-
szerűsíteni a két egyetem mellett a
várost is és annak művelődési
utánpótlását, ezért a városnézés, a
MOGYE campusának megtekin-
tése mellett meghívták a Művészeti
Szakközépiskola diákjait, akik
szimfonikus zenével fogják szóra-
koztatni a résztvevőket – hangsú-
lyozta a számadatok bemutatása
mellett Szabó Zsuzsanna Katalin
professzor. 
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Winkler Gyula Szászmedgyesen
Csak egy szabadságszerető 

közösségnek van jövője

Továbbképzés tanároknak 
a MOGYE-n

A tanügyminisztérium jóváhagyásával általános és középiskolákban
oktató pedagógusok számára nyújthat továbbképzést Tanárképző Intéze-
tében (DPPD) a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem.
A pedagógusok az I. és II. fokozat megszerzésére készülhetnek fel sport-
tudomány és testnevelés szakterületen. Ugyanakkor az idei tanévtől az
I-es és II-es szintű pedagógiai modul megszerzéséhez is zajlik féléves
felkészítő az egyetemen egészség, testnevelés és sport szakterületen. Bő-
vebb tájékoztatás a Tanárképző Intézet e-mail címén: dppd@umftgm.ro,
illetve a 0265-215.551-es telefonszámon, a 157-es vagy 232-es mellék-
állomáson.

Az 1956-os magyar forrada-
lom sokatmondó és jelentő-
ségteljes volt nemcsak az
ország határain belül, hanem
itt, Erdélyben, a Kárpát-me-
dencében és világszinten
egyaránt, de különösen fon-
tos volt a kommunista láger
országaiban, mert elsőként
jelezte, hogy a kommunizmus
megdönthető – fogalmazott
Winkler Gyula vasárnap dél-
előtt Szászmedgyesen, ahol a
református templomban tar-
tottak megemlékező isten-
tiszteletet. 

„Jelentőségteljes volt 1956, mert
megmutatta, hogy a kommunizmus
megbuktatható, kimondta bátran és
hangosan, hogy az emberarcú ször-
nyeteg csak elnyomással, tankok és
fegyverek erejével, hazugsággal,
börtönökkel, kínzókamrákkal képes
a hatalmát megőrizni. Az ’56-os
magyar forradalom morális győzel-
met aratott. Nyilván nem feledhet-
jük, hogy az ötvenhatosok
tragédiája, az emigrációs hullám, a
kétségbeesés, a látszólagos és ide-
iglenes reményvesztés mind meg-
történt. Mindezek ellenére eszmei,
morális szempontból mégis győzött
az ’56-os magyar forradalom, első-
ként jelezve, hogy a kommunizmus
megdönthető, és ezáltal arra ösztö-
nözte a többi közép-európai nemze-
tet, hogy megpróbálja lerázni a
kommunizmus igáját, hogy meg-
buktassa a diktatúrát, hogy vissza-
szerezze ellopott szabadságát” –

hangsúlyozta az RMDSZ EP-képvi-
selője. 

„Amikor így összegyűlünk tisz-
telegni és emlékezni, idekívánkozik
a kérdés, hogy a fiatalok, akik
1990-ben jöttek a világra, vagy a
2000-ben születettek tudják-e, értik-
e, átérzik-e 1956 jelentőségét. A mi
felelősségünk többet tenni azért,
hogy a mai fiatalok és a jövő nem-
zedékei megismerjék a múltat. Az
utánunk következő generációkkal
nekünk kell megszerettetni a sza-
badságot. Megértetni velük, hogy
szabadság nélkül nincs sem jólét,
sem jövő, hogy a diktatúrában
nincs emberi méltóság. (…) csak
egy szabadságszerető nemzetnek
és közösségnek van jövője” – mu-
tatott rá az ’56-os magyar forrada-
lom ma is fontos üzenetére
Winkler Gyula. 

Az ünnepi istentiszteletet köve-
tően a medgyesi magyar közösség
tagjai és a vendégek megkoszorúz-
ták a tíz évvel ezelőtt felavatott, a
helyi ’56-osok emlékére faragott
kopjafát. A rendezvényen a Báthory
István Általános Iskola diákjai ün-
nepi műsort mutattak be. Ünnepi
beszédet mondott Balázsi Béla, az
RMDSZ Szeben megyei szerveze-
tének elnöke, és Csige Sándor, Ma-
gyarország kolozsvári főkon-
zulátusának konzulja köszöntötte az
egybegyűlteket. Az esemény része
a 19. Szeben Megyei Magyar Na-
poknak, a nagy múltú rendezvény-
sorozat idén október 14–29. között
zajlik.

Nagy-Románia centenáriuma alkalmából
A kulturális miniszter „testvéri üzenettel” fordulna 

a magyar kisebbséghez 

Jog és egészségügy
Felelősséggel a demokráciáért 

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Nagy Tibor



A reformáció 500. évfordulója al-
kalmából tűzi műsorra a
2017/2018-as évad első bérletes
nagytermi bemutatójaként a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata az Egy lócsiszár
virágvasárnapja című drámát Se-
bestyén Aba rendezésében. Sütő
András méltán közismert színjátéka
nem ismeretlen a marosvásárhelyi
közönség előtt – a szerző első tör-
ténelmi drámájáról van szó, amely-
nek első hazai bemutatója egyúttal
a legendás Harag György főrende-
zői székfoglalója is volt a Kolozs-
vári Állami Magyar Színházban. Az
előadást annyira szerette a közön-
ség, hogy ezt követően tíz éven ke-
resztül játszották. A produkció (és az
ezt megelőző, illetve követő, Harag
által rendezett Sütő-drámák – a Csil-
lag a máglyán, Káin és Ábel, A szu-
zai menyegző) erdélyi
színháztörténeti mérföldkőnek szá-
mítanak, a művet azonban Marosvá-
sárhelyen is bemutatták. Legutóbb
2003-ban, Béres Attila rendezésé-
ben láthatta a helyi publikum – az
akkori előadás egyik főszereplője a
mostani produkció rendezője volt. 

A soron következő bemutató kér-
désfeltevésével kapcsolatosan 
az alkotók megfogalmazzák: mi-
lyen esélye van az egyénnek a bol-
dogulásra egy olyan rendszerben,
ahol ad absurdum a törvény alkotói
és őrei egyben a törvény és a jog
lábbal tiprói? Hol húzódik a határ a
termékeny, erőt adó hit és a bárgyú
naivitás között? Milyen következ-
ményei lehetnek, ha vakon hiszünk
igazságunk jogi úton való orvoslá-
sában, és milyen végzetes, vissza-
fordíthatatlan tragédiához vezethet,
ha elborult elmével, magunk próbá-
lunk igazságot szolgáltatni önma-
gunknak? Igazolt lehet-e valaha az

a helyzet, amikor a polgári engedet-
lenség, a lázadás nemcsak egy lehet-
séges út igazságunk, jogaink, hitünk
vissza-, illetve megszerzésében,
hanem egyenesen erkölcsi köteles-
ségünk? Mit jelent ma számunkra
Luther Márton mondata: „Itt állok,
másként nem tehetek!”? Kolhaas
Mihály és Nagelshmidt Karl vitája
ma is fájóan aktuális jogi és erkölcsi
kérdéseket feszeget.

Kolhaas Mihály szerepében
Bokor Barna lép színpadra. A sze-

reposztás további tagjai: Gecse Ra-
móna, Kovács Botond, Szabó János-
Szilárd, Simon Boglárka-Katalin,
Ördög Miklós-Levente, Tollas
Gábor, Gáspárik Attila, Csíki Sza-
bolcs, Demeter Márk-Cristopher,
Lajter Márkó-Ernesztó, Kádár L.
Gellért, Korpos András, Galló Ernő,
Meszesi Oszkár, Benő Kinga, Henn
János, Takács Örs, Makra Lajos,
Abai-Szabó Tamás, Kocsis Anna,
Tóth Jess, Ruszuly Ervin, Ádám
Kornél, Borsos Tamás, Czüvek Lo-

ránd, Pál Zoltán, András Gedeon,
Scurtu Dávid. Zenekar: Makkai Ist-
ván, Badi Miklós, Darabont Örs,
Kelemen Antal, Lokodi Rozália. Az
előadás rendezője Sebestyén Aba;
díszlettervezője Kupás Anna; jel-
meztervezője Hotykai Evelyn; kore-
ográfusa Györfi Csaba;
zeneszerzője Boros Csaba; drama-
turg: Keresztes Franciska; rendező-
asszisztens: Fülöp Bea.

A bemutatóra október 31-én,
kedden 19 órától kerül sor a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház Nagy-
termében. Érvényesek a Bernády
György mecénás- és a Kemény
János-bemutatóbérletek. A követ-
kező előadás időpontja november 2.,

csütörtök, 15 óra. Érvényes minden
típusú szabad bérlet. (A Biletmaste-
ren korábban megjelent időpont mó-
dosult. A megváltott jegyek
visszaválthatók. A Delly Ferenc-bér-
letet egy későbbi dátumon tűzik mű-
sorra.) A 14 éven felülieknek ajánlott
előadás román nyelvű feliratozással
követhető. Jegyek válthatók a színház
Kultúrpalotában működő jegyirodájá-
ban (hétköznap 12 és 17.30 óra között,
telefon: 0372-951-251) és a színházban
működő jegypénztárban (hétköznap 9
és 15 óra között, illetve előadás előtt egy
órával, telefon: 0365-806-865), vala-
mint online, a www.biletmaster.ro
honlapon – áll a színház közlemé-
nyében. (Knb.)

A magyar nyelvű oktatás
terén fennálló helyi problé-
mák feltérképezése volt a
célja annak a megbeszélés-
nek, amelyen a gyulakuti,
székelyvéckei, erdőszent-
györgyi és balavásári iskolák
vezetőivel és pedagógusaival
találkozott Novák Csaba Zoltán
szenátor. A tanácskozásnak
csütörtökön az erdőszent-
györgyi Rhédey-kastély adott
otthont. 

Novák Csaba Zoltán oktatás-
ügyekért felelős Maros megyei sze-
nátor az előző napokban
Dicsőszentmártonban és Szovátán
ismerkedett az ottani problémákkal.
Az erdőszentgyörgyi találkozóra
Balavásár, Gyulakuta, Székely-
vécke és Erdőszentgyörgy polgár-
mesterei, iskolaigazgatói,
aligazgatói és pedagógusai voltak
hivatalosak. A találkozók célja,

hogy az aktuális, helyi problémák
ismeretében a szenátor segítsen
azok megoldásában, ugyanakkor az
elkövetkezőkben javaslatait a tan-
ügyi törvény módosítására tett in-
dítványába is belefoglalhassa. A
szenátor az erdőszentgyörgyi talál-
kozón is hangsúlyozta, határozottan
kiáll amellett, hogy meg kell őrizni

a magyar nyelvű elméleti oktatási
vonalat Erdőszentgyörgyön, Nyá-
rádszeredában, Szovátán, de más
Maros megyei városokban is. 

A megbeszélésen Csibi Attila
Zoltán, Erdőszentgyörgy polgár-
mestere is jelen volt. Rávilágított a
helyi középiskolából jelenleg hi-
ányzó elméleti oktatás újboli elindí-
tásának a fontosságára, arra
hivatkozva, hogy a gyermeklétszám
terén nincsenek gondok, viszont
olyan eredményeket kell felmutat-
nia a tanintézetnek, ami meggyőzi
a diákokat és szülőket egyaránt,
hogy érdemes az erdőszentgyörgyi
líceumban kezdjék a kilencedik
osztályt. Mint mondta, örül, hogy
az oktatásügyekért felelős szenátor-
nak sikerült találkoznia azokkal a
pedagógusokkal, akik ezúttal sze-
mélyesen tudnak neki beszámolni a
nehézségekről, amelyekkel a min-
dennapi munkájuk során szembe
kell nézniük. A városvezető java-
solta, hogy ne csak az iskolaigazga-
tók építsenek ki kapcsolatot Novák
Csaba Zoltán szenátorral, hanem

azok a szaktanárok is, akik később
érdemben kérdéseket, problémákat
tudnak felvetni, hozzászólni adott
témához. 

A jelen lévő pedagógusok, isko-
laigazgatók számos megoldásra
váró hiányosságot vetettek fel. Első
és legnagyobb problémaként a ma-
gyar nyelvű szakkönyvek hiányát
nevezte meg Léta Áron, az erdő-
szentgyörgyi Szent György Techno-
lógiai Líceum igazgatója. Mint
kiderült, ez egy általános gond, és
számos magyar nyelvű iskolában
ezzel szembesülnek a pedagógusok.
Ehhez a témához kapcsolódott Ko-
vács Zoltán, a gyulakuti iskola igaz-
gatójának a megjegyzése, miszerint
a munkafüzetek miatti problémára
is megoldást kellene keresni, hiszen
a törvény szerint jelenleg ezek nem
használhatók az iskolai oktatásban.
Az igazgató rámutatott, a tankönyv
egy adott témakör kapcsán csak né-
hány feladatot tartalmaz, ami nem
elégséges az ismeretanyag elmélyí-
téséhez, példaként felhozva a mate-
matika tantárgyat, amelynél
elengedhetetlen a megfelelő meny-
nyiségű feladatmegoldás.

A találkozón javasolták az óvo-
dai oktatás kötelezővé tételét. Mivel
a jelenlegi beiskolázási törvény
nem mondja ki, hogy az óvodai ne-
velés kötelező, sok gyerek úgy
kerül be első osztályba, hogy sosem
járt óvodában, így hiányoznak
náluk azok az alapok, amiket csak
ott kaphatnak meg, majd a tanító
erre építve folytatja az oktatásukat.
Arról nem is beszélve, hogy a gye-
rek hátrányos helyzetből indul – vi-
lágított rá Kovács Zoltán.

Ezenkívül az igazgatók részéről
megfogalmazódott a pedagógusok
kihelyezési procedúrájának a köny-
nyítésére tett javaslat is, ugyanis je-
lenleg ez a folyamat nagyon hosszú
és bonyolult. Novák Csaba Zoltán

szerint ez az új tanügyi törvény fel-
adata lenne, hiszen az óvodától az
egyetemi szintig rengeteg bürokra-
tikus akadály van, és ezeken már „a
gyökereikben” kell módosítani.
Eddig egy kormány sem vállalta fel,
hogy gyökeres változtatásokat vezet
be, de a szenátor reménykedik
abban, hogy ez nem marad így a jö-
vőben.

A találkozón a roma gyerekek in-
tegrációja is szóba került, ugyanis
egyre több az olyan gyerek, aki kü-
lönféle okok miatt nem jár iskolába.
A résztvevők az iskolai mobiltele-
fon-használat vetületeit is megvitat-
ták, ugyanakkor az iskolai
programok gyermekközpontúvá té-
telére is kitértek.

Vajda József, a balavásári Török
János Általános Iskola igazgatója a
túlzsúfolt tantervet nehezményezte,
és egy példát is felhozott, miszerint
egy gyereket, aki Németországban
végezte az első osztályt, nem tudtak
itt második osztályba íratni, mert
csak a betűk felét ismerte, így osz-
tályt kellett ismételnie. 

Győrffy Melinda, a Székelyvéc-
kei Általános Iskola igazgatója az
osztályok indításához szükséges lét-
számot csökkentené. Mivel térsé-
gükben kevesebb a gyerek,
hatékonyabban tudnának dolgozni
kisebb létszámú osztályokkal. A
tanügyi törvény szerint 26 gyerek
után lehet párhuzamos osztályt in-
dítani, viszont egy tanítónak na-
gyon nehéz már 24 gyerekkel is
dolgozni.

Az erdőszentgyörgyi pedagógu-
sok a színvonalas továbbképzőket
hiányolták, illetve felvetették a
szemléltető eszközök hiányát is,
ugyanis az iskolák 2008-ban kaptak
utoljára pénzügyi keretet szemlélte-
tőeszközök beszerzésére, ezért a je-
lenlegi tanév kezdetén is sok tanító
kénytelen volt saját zsebébe nyúlni
a tantermek berendezése végett. 

2017. október 24., kedd   __________________________________________ KÖZÉLET – KULTÚRA _______________________________________________ NÉPÚJSÁG 5

Menyhárt Borbála

A reformáció évfordulóján
Egy lócsiszár virágvasárnapja

Iskolaigazgatókkal találkozott Novák Csaba Zoltán szenátor
A vidéki magyar oktatás problémáiról



és jelentős pénzösszegeket lehívni,
a kitartó munkának, az önkor-
mányzat összeforrott csapatának és
azoknak tulajdonítják, akik munká-
jukat segítették. 

„Megtörtént, hogy egyetlen nap
alatt kétszer jártuk meg Gyulafe-
hérvárt egy pályázat hiányosságai
miatt…” – mondták az elöljárók. A
tanintézmények felújítására és inf-
rastruktúra-fejlesztésre megnyert
pályázatok nagy száma mellett sze-
rencsésnek tartják az eredményhir-
detések időpontját is, mivel az
elkövetkező téli időszak alatt meg-
ejthetik a kötelező közbeszerzési
eljárásokat – amelyek során a mun-
kálatok kivitelezésével bízzák meg
a kiírt versenytárgyalásra jelent-
kező cégeket –, így tavasszal szer-
teágazó fejlesztési munkálatoknak
lehetnek szemtanúi, majd haszon-
élvezői a község polgárai, illetve
mindazok, akik igénybe veszik a
közúti fejlesztéseket. 
Életképes önkormányzat

A gyulakutai művelődési otthon
külső-belső felújításának pályázata
290 ezer euró, a finanszírozási
szerződést aláírták, a közbeszerzési
eljárást követően tavasszal kezdőd-
hetnek el a munkálatok. A község-
központ járóbeteg-rendelője – ahol
négy családorvos és fogorvos ren-
del – ugyancsak felújításra szorult,
erre 330 ezer eurót sikerült lehívni.
Bár az 1-es és 2-es számú iskola
felújítási pályázata nem volt nyer-
tes, a napközi otthon és az óvoda
felújítására 330 ezer eurót, a 3-as
számú általános iskola teljes körű
felújítására 132 ezer eurót sikerült
lehívni. A Tormás utcában 900 mé-
tert szándékoznak leaszfaltozni, ez
része a Havadtőt Ravával össze-
kötő út aszfaltozási pályázatának.
Saját költségvetésből ravatalozót
építenének, annak költsége megha-
ladja a 100 ezer eurót. Pályázatot
indítottak a községközpont uniós
arculatának kialakításáért, ami a
sáncok kibetonozását, egységes
hidak és kerékpársáv kiépítését
foglalja magában. Terveik között
szerepel egy korszerű, téli-nyári
sportkomplexum létesítése, amely
uszodát, teniszpályát, futballpályát,
kosárlabdapályát stb. foglalna ma-
gában. A Küküllőmenti Kistérségi
Társulás Leader-programja kereté-
ben 65 ezer eurós pályázatot nyer-
tek nyolc-kilenc munkagép –
többek között hókotró, fűnyíró,
homlokrakodó – beszerzésére a
község karbantartási munkálatai-
hoz.

Kelementelkén 1996 óta nincs
megfelelő kultúrotthon. Ezt a hiá-
nyosságot pótolják most az Orszá-
gos Beruházási Alap által kiírt
pályázat megnyerése révén. A 4,7
millió lejes beruházással 1.220
négyzetméter felületű művelődési
központot létesíthetnek konferen-
ciateremmel, falumúzeumnak he-
lyet adó helyiséggel, öltözőkkel. A
település vízhálózatának lefekteté-
sét 2012-ben megnyerték, az ak-
kori kiírás azonban nem tette
lehetővé a szennyvízhálózat kiépí-
tését, ezt a hiányosságot pótolják
most egy frissen megnyert pályá-
zattal. Az I–VIII. osztályos iskola
felújítására a régiós program által
kiírt pályázattal nyertek pénzalapo-
kat, ugyanakkor a református
templom külső-belső felújításához
saját forrásból nyújtott anyagi tá-
mogatást az önkormányzat.
Építkező fiatalok

Havadtőn a kultúrotthon felújí-
tására 180 ezer eurós pályázatot
nyertek, a pénzügyi szerződést is
aláírták. Az óvoda teljes körű fel-
újítása mellé társították annak ki-
bővítését két tanteremmel, így a
161 ezer eurós vidékfejlesztési
program keretében megnyert finan-
szírozással megoldják az iskolaépü-
let gondját is, amely egyelőre az
egyház tulajdonában lévő ingatlan-
ban működik. Amint Takács Kál-
mán alpolgármester elmondta,
tavaly sikerült lehívni az 5,3 km
hosszúságú víz- és csatornahálózat
kialakításához szükséges 963 ezer
eurót. Ennek futamideje tizenegy
hónap, a közbeszerzési eljárásra
kiírt munkálatokat a bukaresti Hid-
roconstrucţia Rt.-nek ítélték. Ottjár-
tunkkor a Bárgác utcában
dolgoztak, a csatornahálózat fölé
helyezték a vízvezetéket azon a he-
lyen, ahol az átemelő szivattyúhá-

zat is kialakítják. Az alpolgár-
mester érdeklődésünkre kifej-
tette, hogy a Gyulakután működő
vízüzem és nagy kapacitású
szennyvíztisztító szolgálja majd
ki a község rácsatlakozó telepü-
léseit. Amint hangsúlyozta, Va-
dasd felé 600 méterre a
külterületeken is kiépítették a
csatornarendszert annak érdeké-
ben, hogy a fiatalokat arra ösztö-
nözzék, építsenek az elkészült
infrastruktúrájú üres telkekre. 

Bordosra aszfaltburkolaton
lehet eljutni, így ott a művelődési
otthon felújítása volt időszerű, és
sikerült lehívni 153 ezer eurót, az
elemi iskola felújítására is pályá-
zatot szándékoznak benyújtani. A
víz- és csatornarendszer kiépítése

valószínűleg a régiós mesterterv
révén valósul meg.
Tizenöt kilométert spórolnak

Egymillió euró értékben nyertek
pályázatot teherforgalmi út építé-
sére Ravában, amellyel jelentősen
javul a települések közötti össze-
köttetés. A Havadtőt Ravával ösz-
szekötő 46-os községi út mellett a
ravai temető utcáját is leaszfaltoz-
zák, ugyanakkor azt a két kilomé-
teres erdei utat, amely a ravai és
bordosi utat összeköti. Ez óriási
előnyt és üzemanyagspórlást jelent
majd mindazok számára, akik a
Havadtő-Bordos-Rava útvonalon
közlekednek. A településen az öt
méter széles aszfaltút két oldalán a
sáncokat kibetonozzák, a falu kül-
területén 4,5 méteres szélességben
folytatódik az aszfaltburkolat.
Ennek a pályázatnak része a gyula-
kutai Tormás utca leaszfaltozása
közel 900 méteren. A futamidő 16
hónap, a tervek szerint márciusban
elkezdhetik a munkálatokat. A
ravai óvoda külső-belső felújítá-
sára 132 ezer eurót sikerült lehívni.
„Szívük csücske”

Csöb százhúsz lelkes település,
valószínűleg ezért utasították el
immár másodszor a 2,3 km-es út-
szakasz aszfaltozási munkálataira
benyújtott pályázatot – mondja el-
komorultan a polgármester. Ugyan-
akkor hozzáfűzi, hogy nem adják
fel, folyamatosan követik a kiíráso-
kat és minden lehetséges irányba
benyújtják az egyetlen kövezett
községi út aszfaltozását célzó pályá-
zatokat. Amennyiben jövőben is el-
utasítják ezeket, megpróbálják a
községi egyéves állami költségve-
téséből elkülöníteni a szükséges
pénzösszeget, és leaszfaltozni a fo-
gyatkozó színmagyar település be-
kötőútját, illetve felújítani az ódon
fahídját.
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A gyulakutai iskolaköz-
pont a megyében, de or-
szágosan is jó hírnévnek
örvend. A felkészült és
lelkiismeretes pedagógu-
soknak, a szorgalmas és
versenyszellemben tanuló
diákoknak, a tanintéz-
mény igazgatójának, va-
lamint a szülői
hozzáállásnak is tulajdo-
nítható, hogy országos és
nemzetközi tantárgyver-
senyekre is eljutnak és
szép eredményeket érnek
el a diákok. 

Kovács Zoltánt (felvételün-
kön), az általános iskola igaz-
gatóját többek között a két
évvel ezelőtti országos ARA-
CIP-felmérésről kérdeztük,
melynek eredményeként a
megye vidéki iskolái között első,
országos viszonylatban pedig 26.
helyezett volt. Amint az igazgató ki-
fejtette, hozzávetőleg hétszáz tanin-
tézményben végeztek szerteágazó
felmérést – melynek során az elért
eredményeket, módszertant, a tan-
tárgyversenyeken való részvételi
arányt, a pedagógus-diák és peda-
gógus-szülő közötti együttműkö-
dést stb. vizsgálták. A vizsgált
iskolák 5-6 %-a volt magyar tan-
nyelvű. A pedagógusközösség tag-
jai munkájuk elismeréseként élték
meg a nyilvánosságra hozott ered-
ményt, büszkék rá, hisz ez mindany-
nyiuk számára elégtételt jelent,
ugyanakkor kihívás is, amely még
több munkát jelent, hogy a színvo-

nalat megtartsák, illetve folyamato-
san emeljék. A gyermekek létszámá-
nak csökkenése egyelőre elenyésző,
jelenleg 586 diák tanul az I–VIII.
osztályos általános iskolában, mely-
nek tevékenysége három épületben
zajlik. Tavaly tizenegy nyolcadik
osztályt végzett diák jutott be a ma-
rosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti
Líceum matematika–informatika,
társadalomtudományok szakára, és a
visszajelzések szerint megállják a he-
lyüket. A közigazgatásilag Gyulaku-
tához tartozó településekről
iskolabusszal szállítják a diákokat,
ugyanakkor a környező községekből
is vannak diákjaik. Az V-VIII. osz-
tályban, a VII. osztály kivételével,
párhuzamos osztályok működnek. 

Országos felmérés 
Első a vidéki iskolák között

Huszonöt évi megtakarítás
Szerkesztette: Szer Pálosy Piroska

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor

Bordoson

A csöbi – egyelőre kövezett – úton kíméletesen vezetve araszolgató
iskolabusz. Boér János gépkocsivezető felügyelői feladatokat is ellát. A
csintalanabb diákokat maga mellé ültetve foglalja le őket. Felügyelete
alatt a szülők biztonságban tudhatják gyermekeiket.

Biztonságban az ingázó 
diákok

Varga József polgármester



Vámosgálfalva – Erdőalja, 
Küküllőpócsfalva, Szőkefalva

Vámosgálfalva községközpont
Dicsőszentmártontól alig 5 km-re,
a Kis-Küküllő mindkét partján és a
Bede- (vagy Bogács-) patak völ-
gyében fekszik, domboktól körül-
vett, festői környezetben. Lakói
700 évvel ezelőtt, a falu mai 
helyétől nyugatra telepedtek le, 
amit leletek (feliratos kövek, útma-
radványok) bizonyítanak. A hon-
foglalás után ezt a területet az
Árpádok birtokolták, majd a X.
században a gyulák kezébe került.
Saroltnak – Gyula fejedelem lányá-
nak, Géza fejedelem özvegyének
(István király édesanyjának) kije-
lölt szállásterülete – nyári és téli
udvarhelye – volt. Lakói a falu je-
lenlegi helyére az 1241-es első ta-
tárjárás elől menekülve telepedtek
le. A település első írásos említése
1302-ből származik „Posessio Gal-
falwa” néven. Névadója 1314-ben
Gál Comes, azaz Gálfalvi Gál ispán
vagy ennek egyik közeli felmenője
lehetett. 

A jelenlegi Vámosgálfalva nevet
az előző századfordulón kapta, ami-
kor az akkori földbirtokos, a köz-
tiszteletnek örvendő Dániel Elemér
fahidat építtetett a Kis-Küküllőn át.
Mivel a fahíd a Dániel család ma-
gántulajdonát képezte, hídvámot
szedtek azoktól az idegenektől, akik
át akartak menni. A jelenlegi hidat
1931-ben építették a falu lakói,
ezért ők nem fizettek vámot. A híd
mellé vámházat építettek, ahol a
mindenkori vámos lakott. Ma is áll
az egykori vámház. Ennek a fahíd-
nak és a vámháznak tulajdonítható
a falu elnevezése – Vámosgálfalva.
Évszázadokon át Gálfalva több
földbirtokos tulajdona volt. Feljegy-
zések szerint 1379-ben Bolyai
Tamás tulajdona, akinek leszárma-
zottja a két híres tudós, Bolyai Far-
kas és Bolyai János. 

Az első világháború előtt Dániel
Mihály a falu földbirtokosa. Tőle
örökölte fia, az említett Dániel Ele-

mér, aki az első világháborútól
1948-ig segítette, szervezte és irá-
nyította a vámosgálfalvi földműve-
sek tevékenységét. A híd melletti
vízimalmot, az ortodox templomot
és a jelenlegi kultúrotthont is a csa-
lád építette. 

A községhez kötődő történelmi
esemény az 1849. január 16-17-i
gálfalvi csata. A harc tulajdonkép-
pen a Gálfalva és Küküllőpócsfalva
közötti területen zajlott, ahol a for-
radalmi seregek hősies harcának
köszönhetően sikerült visszaverni a
császári csapatokat, melyek 17-én
késő éjjel Medgyesen túl, Asszony-
falváig, majd onnan 18-án Nagy-
szebenig vonultak vissza. Bem
seregének közepét és bal szárnyát
még ugyanaznap Balázstelkéig,
jobb szárnyát Küküllővárig vonta
előre, majd onnan az egész had
Medgyesre, 19-én Szelindekre nyo-
mult előre. Az osztrák hadak a gál-
falvi ütközetben állítólag 26
halottat, 15 sebesültet és 203 eltűn-
tet vesztettek. Bem vesztesége 
mintegy 90 fő volt. Vámosgálfalván
ma is él a csaták emléke, a kisebb
csata az Ördöngös-hídnál volt, a
másik csata sorsa a bogácsi völgyön
belül, a magyarsárosi határban levő
erdő kiterjedt, szép tisztásán dőlt el.
Mivel a magyarok ebben a csatában
győztek, azt a helyet ma is Magyar-
mezőnek nevezik. Az elhaltak em-
lékére Gálfalván, a Csere-domb
tetejére három sírkövet állítattak.
Az első kőre Schneider Eduárd
neve, föléje pedig egy ökölbe szo-
rított kéz van bevésve. A két világ-
háború csatáinak nem színtere a
falu, de a veszteség és a kár itt is
óriási. A két világháborúban nagyon
sok embert veszít el a falu. A II. vi-
lágháborúban a község területén
elesett katonák az ortodox templom
mellé vannak eltemetve. Vámosgál-
falván az 1990-es évek elején, a re-
formátus templom előtt
emlékművet emeltek az 1849-es
csata és a két világháború hőseinek
emlékére. 

A pápai tizedjegyzék szerint a fa-
luban 1332-ben már volt katolikus
templom, amelyet 1600 után refor-
mátussá alakítottak át. Az erdélyi
viszonylatban is első presbitérium
1638-ban alakul. A legrégebbi relik-
via a nagyharang, amely 1496 óta
szól, a kisharang 1677-ben készült.
A második templomot tűzvész után,
1784-ben építik. Miután ennek is
összeroskadt a hajórésze, a temp-
lom tornyához épült 1911-ben a
mostani templom, amelyet 1973-
ban teljesen felújítottak. Legutóbb
2010-ben esett át az épület általános
felújításon. Szószéke 1775-ben ké-
szült, az úrasztala és az orgona
pedig 1830-ban. A hangszert Bodor
Péter székely ezermester készítette. 
Szőkefalva 

1314-ben Zeuka néven említik. A
reformáció előtt már temploma
volt, 1570-től az unitáriusoké lett. A
szőkefalvi egyházközséget 1747-
ben gróf Hallerkői Haller János
egykori kormányzó és neje, Dániel
Zsófia grófnő újraalapította. 1809-
ben gróf Haller Karolina a régi
templomot lebontatta, és a saját
költségén egy új templomot építte-
tett, amelyet 1818-ban Keresztelő
Szent János tiszteletére fel is szen-
teltek. A falu a Magyarsáros felé
nyúló völgyben feküdt, és mivel a
lakosai fazekassággal foglalkoztak,
Fazakasfalvának nevezték, később
a Kis-Küküllő déli partjaira telepe-
dett át, és egy bizonyos Szőke nevű
család után Szőkefalvának nevezték
el. A település a 2000-es években
határon túl is híres búcsújáró hely
volt, Marián Rodica Rozália, 1962-
ben Dicsőszentmáronban született,
majd később Szőkefalvára költözött
cigányasszony Mária-jelenései nyo-
mán vált ismertté. Szűz Mária 1995.
július 17-én, harminchárom éves
korában, vakságának harmadik évé-
ben jelent meg Marián Rózsikának
először. Elmondása szerint gyakran
éjszakába nyúlóan imádkozott.
Szűz Máriával való beszélgetésére
éjszaka tizenegy órakor került sor.
Második alkalommal a mennyei
fénytől övezve szoborszerűen jelent
meg neki. Látomásait a környezeté-
ben azonosított csodás jelekkel is
igazolta. 2001-ig Marian Rozália
csak néhány közeli személlyel osz-
totta meg élményeit. A 2001. július
17-ei jelenésen már mintegy ötez-
ren voltak. A jelenések színhelye
ettől kezdve a szőkefalvi katolikus
templom volt. A zarándokok száma
minden alkalommal egyre nőtt,
ezért a templomkertbe szabadtéri
oltárt építettek, ahol a jelenések
napjain a mintegy 10-15 ezer főnyi
zarándoksereg szentségimádással,
virrasztással, szentolvasó-imádko-
zással, keresztúti engeszteléssel, áj-
tatossággal várta a Szűzanya
érkezését. 2005. június 17-én volt
az utolsó nyilvános jelenés. 2011.
június 27-én reggel súlyos beteg-
ségben a látnok elhunyt. 30-án te-
mették el, végakarata szerint a

szőkefalvi katolikus templom kert-
jében. 
Küküllőpócsfalva 

Vámosgálfalváról alig tízpercnyi
autóút vezet Küküllőpócsfalvára.
Az 1278. évi határjáráskor még
csak Szamárszigetként említik a
falu jelenlegi helyét, amely először
1361-ben szerepel Pochfolua
néven. Az oklevelek  1314-ben Ger-
gely fia Pouch nevét említik, akinek
„22 M-t” kellett fizetnie az alvajdá-
nak birtoka egy része visszaváltásá-
ért. A falu régi fatemplomát a
reformátusok 1640-ben húzzák fel,
amely 1800-ban leégett. A jelenlegi
templomot, amelyet többször is fel-
újítanak, 1907-ben építi a gyülekezet.
Itt található Erdély egyik legrégebbi
orgonája, 1693-ban a nagyszebeni
Johannes Vest készítette. Az orgona
1803-ig a zágori evangélikus temp-
lomban volt, 1885-ig a balavásári re-
formátus templomban, innen
1886-ban Küküllőpócsfalvára ke-
rült. A hangszert 2010-ben Binder
Hermann restaurálta, a szekrényt
Mihály Ferenc szovátai restaurátor
újította fel. Az öt réteg olajfesték
alatt ő találta meg az orgona építésé-
nek – aranyozott betűkkel megőrzött
– pontos évszámát.

Küküllőpócsfalván érdemes fel-

keresni a Doszlop Lídia Naomi és
férje, Sándor által létesített és fenn-
tartott tájházat. A Kis-Küküllő
menti hagyományos népi építészet
jegyeit őrző házat 1869-ben építet-
ték. A házaspár az épületet 2001-
ben vásárolta meg. Folyamatosan
gazdagítják gyűjteményét a kör-
nyékbeli népművészeti és más régi
használati tárgyakkal. 
Szászbogács – Magyarsáros

Szászbogács
Vámosgálfalváról – Marosvásár-

hely felől – balra fordulunk, a köz-
ségközpont felé, majd a megyei
úton tovább tartva, mintegy 7 km-t
haladva elérünk Szászbogácsra. Az
először 1351-ben Bakach néven
említett falut a betelepített szászok
alapították a 13. században. Az ere-
detileg katolikus erődtemplom gó-
tikus stílusban épült a XV. század

végén. A reformáció során, a XVI.
század közepén evangélikus temp-
lommá alakítják át. Helyenként ket-
tős, 8 m magas védőfalát a XVI.
század végén kezdték építeni. Ka-
puit faragott kőoszlopok, kőívek
övezik. Szobrokkal ellátott oltára
1518-ban készült. A belső falakon
helyenként előkerült a reformáció
korában eltakart, XV-XVI. századi
falfestmény. 
Magyarsáros 

A községközpont előtt Vámos-
gálfalva felől jobbra visz az út egy
vízválasztó dombon át, majd bee-
reszkedünk a Sós-patak völgyébe,
amelynek mentén található a nagy
többségében magyarok által lakott
Magyarsáros, amely közigazgatási-
lag Szászbogácshoz tartozik. Innen
Dicsőszentmárton csupán 9 kilomé-
terre van. A települést az első írott
dokumentumokban a XIV. század-
ban Sarusként említik. 1400 körül
épült templomát földcsuszamlás
rongálta meg, és ezért  lebontották.
Az 1912-ben épült unitárius temp-
lom haranglába 1600-ban készült,
gótikus erkélyes harangháza kilenc
cserfa lábon áll. 

A második világháborúhoz kötő-
dik a sárosi temető bejáratánál levő
kopjafa, amelyet egy ismeretlen

honvédnak állított a falu, akit az
oroszok végeztek ki, miután sehogy
sem tudták rávenni, hogy árulja el,
hol található ezrede. 

A falu keleti szegletében, a gáz-
ház, illetve a mai ivóvíz-szivattyú-
állomás felé vezető út mentén
találhatók az ún. „sárvulkánok”.
Ezek a Bákó megyei Pîclele Mari és
Mici települések mellett levő gázki-
törésekhez hasonlóak. A mélyből
feljövő sós víz érdekes alakzatokat
formál az agyagos talajban. Aki Sá-
roson jár, keresse fel a mezőn levő
földtani érdekességet. Mintegy órás
gyaloglással érhető el a Magyar-
mező, amely az 1849-es második
gálfalvi csata helyszíne volt. Ennek
közelében érdekes, piramishoz ha-
sonló képződmények láthatók, a
környékbeli erdőben, mezőn gom-
bászni is lehet. 
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Szerkeszti: Vajda György

Alsó-Kis-Küküllő mente (2.)
Folytatjuk megyejárásunkat a Kis-Küküllő mentén. Mai lapszá-

munkban olyan településeket mutatunk be, ahol több érdekességet
is felfedezhetünk. Vámosgálfalva  kötődik az 1848-1849-es szabad-
ságharchoz, Szőkefalva évekig zarándokhely volt, Küküllőpócsfal-
ván egy lelkes házaspárnak köszönhetően gazdag néprajzi,
helytörténeti múzeum van, ugyanakkor itt található Erdély egyik
legrégebbi orgonája is. Magyarsároson igazi geológiai kuriózumok
láthatók, az ún. sárvulkánok. A jelenséget a földgáz felszínre törése
okozza. Ezenkívül érdemes megállni a Szász Hordója nevű fogadó-
ban, vagy az említett településeken bárhol, hiszen szinte mindegyik
gazda udvarán van pince, ahol jóízű Küküllő menti borokat lehet
kóstolni. 

A szőkefalvi Mária-jelenéskor tartott mise

A magyarsárosi unitárius templom

A magyarsárosi „sárvulkán” Fotó: Vajda György 



A kezdő fordulóban aratott győze-
lem után Jászvásárra is a siker remé-
nyében utazott a Marosvásárhelyi
CSU Medicina, azonban csalódnia
kellett. Noha Jászvásár csak a szövet-
ségi könyörgésre iratkozott vissza az

A1 osztályba, miután bejelentette,
hogy visszalép, úgy tűnik, jobb csapa-
tot tud kiállítani, mint vélni lehetett. A
marosvásárhelyiekhez képest vannak
idegenlégiósai, nem is egy, és noha
Predrag Žucović tanítványainak sike-
rült egy játszmát rabolni, a pontszer-
zéshez ez nem volt elegendő.

A marosvásárhelyi csapat legfőbb
támadófegyvere, Varga Eliza ezúttal
nem kapott annyi labdát az emelőtől,
talán azért is, mert több leütést rontott,
mint a kezdő fordulóban. Tizenkét
pontja szerénynek tűnik a képességei-
hez képest, ezúttal a szélsők, Buterez
és Dobriceanu többet voltak játékban.
A két csapat közötti különbséget a nyi-
tás minősége illusztrálja a legjobban.
Míg a jászvásáriak 16 ászt ütöttek, a
marosvásárhelyiek csupán ötöt.
Ugyanakkor a házigazdák két fogadást
rontottak, míg a Medicina játékosai
tízet. Nos, már ennyi is elég egy mér-
kőzés megnyerésére, még akkor is, ha
a többi játékelemben kiegyensúlyozott
teljesítményt nyújtanak a csapatok.

A marosvásárhelyiek a második
játszmában mutatták azt, ami remél-
hető volt tőlük, a többi háromban már
az elején nagyon lemaradtak az ellen-
féltől, és megközelíteni sem tudták a
végére. Žucović több cserével pró-
bálkozott, nem sok eredménnyel,
míg a házigazdák fölényét jelzi,
hogy Rareş Puni vezetőedző egyet-

len csere elvégzését sem tartotta szük-
ségesnek.

A marosvásárhelyi csapat szomba-
ton a 3. fordulóban a Bukaresti 
CSM-t fogadja, amely a címvédő Ba-

lázsfalva egyetlen komoly riválisának
tűnik. Ezen a meccsen már egy
játszma megnyerése is csodaszámba
menne a jelenlegi erőviszonyok kö-
zött.

A 40 év alatti játékosok-
kal megerősített gernyeszegi
öregfiúk alakulata nyerte a
VIII. Olasz Lajos-emléktor-
nát, amelyet mintegy másfél
hete rendeztek a nagyador-
jáni dombok lábánál elterülő
Dorman sportbázis egyik ki-
sebb méretű, kiváló gyep-
szőnyegű pályáján. A
marosvásárhelyi Apollo Old
Boys gerincére épülő, egy-
kori vásárhelyi labdarúgók
alkotta együttes, amely
2011-ben, 2013-ban, 2014-
ben, 2015-ben és 2016-ban
is diadalmaskodott, ezúttal
valamennyi mérkőzését el-
vesztette.

Az emléktornán a helyi öregfiúk
csapata mellett részt vett a középhát-
védpáros Ilyés Miklós és Béres Szé-
kely László által vezetett
Erdőszentgyörgy, a Berekméri János
és Orbán Zoltán által összehívott
Gernyeszeg csapata, valamint a Mi-
hály Imre és Bokor György által fel-
készített székelyudvarhelyi öregfiúk
Roseal együttese is. 

A torna körmérkőzéses volt, a ki-
sebb méretű (40x60 méter, 5 méteres
kapuk) füves pályás összecsapáso-
kon a 8+1 játékost felsorakoztató ala-
kulatok 2x20 percet játszottak, míg a
rangsort pontszám és gólarány alap-
ján állították fel.

A székelyudvarhelyi együttes szí-
neiben pályára lépett és jelest alakí-
tott Petru Chiratcu, aki 48 évesen az
Udvarhely körzeti labdarúgó-baj-
nokságban szereplő Sporting leg-
jobbja. Chiratcu az 1997-1998-as
idényben az egykori AS Armata csa-
patát erősítette, sőt a katonai szolgá-
lat teljesítése idején (1987-1988) a
gernyeszegi alakulatban futballozott. 

Az emléktornán meghívottként
vett részt többek közt Emil Nae és
Kun György (mindkettő
kapus/Elektromaros), továbbá Ale-
xandru Cioloboc (Gyergyószentmik-
lósi Viitorul) és Petroleon Sándor
(Elektromaros) is. 

A torna legidősebb játékosai Mir-
cea Pop (Medicina), Aszalos János
(Metalotehnica) és Ruszi József
(Chimica) voltak, akik mind 65 éve-
sek, így nekik is köszönhetően a vá-
sárhelyiek együttese lett a torna
legidősebb csapata. 

Érdekességként említhető meg,
hogy a tornán több, egykori élvonal-
beli, akár alsóbb divíziókban futbal-

lozó játékos is részt vett, mint Biró
II. Levente, Fodor János, Márton Le-
vente, Petru Chiratcu (AS Armata),
Aurel Stoica (AS Armata és Kolozs-
vári Universitatea), Székely Béres
László és Márton Géza (Gyergyó-
szentmiklósi Viitorul), Ruszi József
(Dicsőszentmártoni Chimica).

Olasz Lajos – aki egykoron a
Sportiskolánál ismerkedett meg a
futballal Szász Károly keze alatt,

aztán Metalotehnicánál, majd az
Imatexnél folytatta, végül Gernye-
szegen játszott – 53 éves korában
hunyt el 2009-ben. Tagja volt az 
Apollo Old Boys öregfiúcsapatának
és Aszalos Jánossal egyik alapító
tagja volt Marosvásárhely legrégebbi
kispályás csapatának, a mai napig a
víkendi vasárnapi bajnokságban
szombaton és vasárnap szereplő Bas-
tiának. 

A teremlabdarúgó 1. liga két leg-
biztosabb kiesőjelöltje találkozott
vasárnap este a Szász Albert Sport-
líceum sporttermében, az első baj-
noki pontok reményében. A
mezőny leggyengébb csapatai kö-
zötti „siralomrangadót” végül a
City’us nyerte a Sepsiszentgyörgyi
Sepsi Futsal ellen, a győzelem
azonban csak a záró percekben kör-
vonalazódott.

Minden erejét és elérhető játéko-
sát összeszedte a City’us erre a mér-
kőzésre, csupán a sérült Szabó Zsolt
nem tudta vállalni a játékot. Vissza-
tért viszont Iszlai a keretbe, vala-
mint reaktiválta magát Dobai is, aki
a bajnokság kezdete óta hiányzott a
keretből. A tét az utolsó hely elke-
rülése volt, hiszen hat fordulón át
egyik csapat sem tudott pontot sze-
rezni, és ahogy a mezőny kinéz, az
egymás elleni mérkőzéseken túl
roppant nehezen is fog. 

Ennek megfelelően harcos mér-
kőzés volt, a felek nagyon küzdöt-
tek, noha a technikai képességeik
határt szabtak az eredményesség-
nek. Az első félidőben talán a
City’us támadt egy picivel többet,
de Tătarnak többször kellett mente-
nie egy az egy elleni helyzetben,
hogy a vendégek ne jussanak veze-

téshez. A félidő egyetlen gólját Pop
szerezte, aki a kapufa mellől értéke-
sített egy beadást.

Újrakezdéskor a City’us már az
első támadásnál meglepte az ellen-
felét, Boroşnak csak 11 másod-
percre volt szüksége, hogy 2-0-ra
növelje az előnyt. A háromszékiek
azonban hamarosan egyetlen perc
leforgása alatt egyenlítettek, két vé-
delmi hibát kihasználva. A folyta-
tásban egyik csapat sem igazán
tudott nagy helyzeteket kidolgozni,
világos volt, hogy gól csakis valami
váratlan hibából eshet. Ez a 38.
percben következett be, amikor
Togan távoli lapos lövése meglepte
az addig kiválóan védő Kisgyör-
gyöt. 3-2-nél a vendégeknek nem
volt más választásuk, mint lehozni
a kapust, de szinte azonnal téved-
tek is, és Pop az üres kapuba
küldte a labdát. A lefújásig a vész-
kapusos fölényt kihasználva a
Sepsi Futsal lőtt még egy kapufát,
de az eredményt nem tudta megvál-
toztatni.

A győzelemnek köszönhetően a
City’us átadta a rangsor sereghajtó
pozícióját a szentgyörgyieknek,
jövő héten pedig a bajnoki címvédő
Dévai Autobergamo otthonába láto-
gat, az egykori rangadókra nosztal-
giával emlékezni. Egyébre ugyanis
nincs esélye...
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A City’us nyerte 
a siralomrangadót

Szerény játék, vereség az újraélesztett ellenféltől

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály, 2. forduló: Jászvásári Penicilina – Ma-

rosvásárhelyi CSU Medicina 3:1 (25:16, 21:25, 25:17, 25:17)
Jászvásár, sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Mihai Coman (Buka-

rest), Florin Vasile-Bosi (Bukarest). Ellenőr: Dorin Ştefan (Buka-
rest).

Penicilina: Cvijović, Ursachi, Streşină, Gagea, Graboveckaja, Mi-
livojević. Liberó: Pintea.

CSU Medicina: Babaş, Varga, Iancu, Buterez, Dobriceanu, Diţu
(Arniceru, Cauc, Străchinescu, Mocan). Liberó: Molnar (Rancz).

Eredményjelző
A teremlabdarúgó 1. liga 7. fordulójának eredményei: Dunărea Că-

lăraşi – Jászvásári Poli 3-3, Marosvásárhelyi City’us – Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi Futsal 3-3. A Székelyudvarhelyi FK – Csíkszeredai Imperial
Wet mérkőzés lapzárta után fejeződött be, a Temesvári Informatica –
Dévai Autobergamo találkozót ma rendezik, a Resicabányai Munkás –
Galaci United összecsapást elhalasztották.

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 1. liga, 7. forduló: Marosvásárhelyi City’us – Sepsi

Futsal 4-2 (1-0)
Marosvásárhely, Szász Albert Sportlíceum csarnoka, 100 néző. Ve-

zette: Vlad Ciobanu (Jászvásár), Bogdan Hanciariuc (Jászvásár). Tar-
talék: Szabó Attila (Székelyudvarhely). Ellenőr: Gáll Győző
(Székelyudvarhely).

Gólszerzők: Pop (10., 38.), Boroş (21.), Togan (38.), illetve Tompa
(24.), Pulugor Zs. (24.).

Sárga lap: Luduşan (31.), illetve Ghinea (9.), Tompa (11.).
City’us: Tătar – Boroş, Küsmödi, Togan, Pop (Dobai, Luduşan, Nagy,

Kiss, Iszlai).
Sepsi Futsal: Kisgyörgy – Bende, Pulugor I., Pulugor Zs., Tompa

(Papp, Incze, Ciobotaru, Veress, Ghinea).

Ranglista
1. Déva 6 5 1 0 42-10 16
2. Temesvár 6 5 1 0 35-6 16
3. Galac 6 5 0 1 20-14 15
4. Székelyudv. 6 4 2 0 43-19 14
5. Călăraşi 7 3 1 3 22-20 10
6. Csíkszereda 6 2 1 3 29-19 7
7. Resicabánya 6 2 0 4 16-47 6
8. Jászvásár 7 1 2 4 29-36 5
9. City’us 7 1 0 6 12-44 3
10. Sepsiszentgy. 7 0 0 7 7-40 0

Eredményjelző
A női röplabda A1 osztály 2. fordulójának eredményei: Kolozs-

vári U – Balázsfalvi CSM 0:3, Jászvásári Penicilina – Marosvásár-
helyi CSU Medicina 3:1, Bukaresti Dinamo – Temesvári Agroland
1:3, Lugosi CSM – Bákói Ştiinţa 1:3, Bukaresti CSM – CSM Târ-
govişte.

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

A csapatok
* Gernyeszeg: Peţan Miklós és Szabó Zsolt – kapusok; Márton Sándor,

Berekméri János (csapatkapitány), Orbán Zoltán, Căliman István, Kádár
Ferenc, Zsigmond Csaba, Ivácsony József, Kulcsár Zsolt, Kurcsi István,
Szávuly Csaba és Zsigmond Vilmos – mezőnyjátékosok. Edző: Berekméri
János (Ferkencsi).

* Székelyudvarhelyi Roseal: Mihály Mircea – kapus; Mihály Imre (csa-
patkapitány), Bözödi Árpád, Domokos Kálmán, Pap Vencel, Marosi Mik-
lós, Osváth Andor, Borbáth István, Petru Chiratcu, Tófalvi Sámuel és
Nagy András – mezőnyjátékosok. Edző: Bokor György.

* Erdőszentgyörgy: Tar Balázs – kapus; Székely Béres László, Ilyés
Miklós (csapatkapitány), Sütő Béla, Barta Csaba, Berei Balázs, Matei
Roştaş (Fanici), Andrei Trandafir, Keresztes Mihály csk., Kozma Mátyás,
ifjú Borbély István, Poloţca Elek, Demeter Victor, Kuri Béla és Péter Zol-
tán – mezőnyjátékosok. Edzők: Ghiţă Pop és id. Borbély István.

* Marosvásárhely: Biró II. Levente és Czimbalmos Ferenc – kapusok;
Trandafir László, Dudás József, dr. Butiurca Sándor (csapatkapitány),
Mircea Pop, Marius Nagy, Csizmás Jenő, Fodor János, Aszalos János,
Ruszi József, Márton Levente, Trandafir László, Muntean Tibor, Czim-
balmos Csaba, Aurel Stoica, Szente Csaba, Anton Turc, Ördögh Attila,
Szilágyi Dezső, Kelemen Sándor – mezőnyjátékosok. Edzők: Márton Géza
és Kanyaró György.

Eredményjelző
A VIII. Olasz Lajos-emléktorna eredményei: Székelyudvarhelyi Ro-

seal öregfiúk – Marosvásárhelyi öregfiúk 4-1, Gernyeszeg – Marosvá-
sárhelyi öregfiúk 3-1, Erdőszentgyörgy – Székelyudvarhely 2-1,
Marosvásárhely – Erdőszentgyörgy 0-1, Gernyeszeg – Székelyudvar-
hely 1-2, Gernyeszeg – Erdőszentgyörgy 4-1.

A torna végeredménye: 1. Gernyeszeg 6 pont (8-4), Székelyudvarhely
6 (7-4), 3. Erdőszentgyörgy 3, 4. Marosvásárhely 0.

Különdíjak:
* legjobb kapus – Tar Balázs (Erdőszentgyörgy)
* legjobb játékos – Matei Roştaş (Erdőszentgyörgy)
* gólkirály – Petru Chiratcu (Székelyudvarhely)

Gernyeszeg csapata nyerte 
a VIII. Olasz Lajos-emléktornát

A két csapat közötti különbséget a nyitás minősége illusztrálja a legjobban. Míg a jászvásáriak
16 ászt ütöttek, a marosvásárhelyiek csupán ötöt. Ugyanakkor a házigazdák két fogadást ron-
tottak, míg a Medicina játékosai tízet. Fotó: Nagy Tibor

A tornagyőztes együttes

Czimbalmos Ferenc Attila



Egy megható véndiák- (57 éves)
találkozóról szeretnék egypár sort
írni, amire könnyes szemmel, mégis
mosolyogva gondolok. Már az 50
éves találkozón (Dicsőszentmárton,
2010) elhatároztuk, hogy mivel ro-
hamosan öregszünk, kétévente fog-
juk megtartani az elkövetkező
találkozókat. Már a Dicsőszentmár-
tonban végzett osztályok között is
„híresen összetartó” közösségként
voltunk elkönyvelve, és mindig a
dicsői osztálytársak szervezték a ta-
lálkozókat. Most ezt egy Segesvá-
ron élő társunk, Réthy (Székely)
Katalin vállalta magára. Mindenkit
értesített, engem is, de sajnos azt
kellett mondanom, hogy előrehala-
dott betegségem miatt, bár nagyon
szeretnék, nem tudok elmenni. Egy-
pár nap múlva segesvári barátnőm
közölte velem, hogy az osztálytár-
sak egyhangúlag felajánlották, hogy
rám való tekintettel Vásárhelyen

tartjuk meg a találkozót. Így októ-
ber 19-én a marosvásárhelyi Európa
étteremben gyűltünk össze, köny-
nyek és mosoly közepette tíz 75
éves öregdiák emlékezett egykori
tanáraira, az elhunyt kilenc osztály-
társra és azokra, akik betegségük
miatt nem lehettek jelen. Köszönet
és hála illeti részemről és családom
részéről a megjelent osztálytársa-
kat: Belényesi Sándort, Bojtor La-
jost (aki Bukarestben lakik), Borsos
Margitot, Demeter Gábort, Fülöp
Istvánt, Gyalai Ferencet, Ozsváth
Imrét, Pethő Lajost és Réthy 
Katalint. Még egyszer kiemelem,
és köszönöm Réthy Katalin osz-
tálytársnőm és barátnőm szerve-
zői tevékenységét. A mellékelt
képen többen vagyunk, mert mel-
lénk álltak az élettársak, akiket
már valódi dicsői diákokként isme-
rünk el. 

Toma (Lőrinczy) Irma
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„Gyerekek, mi jut eszetekbe
arról, hogy Arany-óra?” – ezzel a
kérdéssel indította Varró Sándor
nagyszebeni református lelkipász-
tor az Arany János-szavalótábor-
ban a költőről tartott előadását. És
ámbár a kérdő mondat beugratós
volt, a gyerekek nem dőltek be a
kérdés huncutságának: az Arany-
óra nem egy arany alkatrészekből
gyártott időmutató műszert, hanem
a Toldi írójáról szóló előadást je-
lölte.

A nagyszebeni Arany János-sza-
valótábor, mely Arany János szü-
letésének 200. évfordulója
alkalmából volt megszervezve ok-
tóber első hétvégéjén, a templom
és iskola áldásos kölcsönhatásának
a légkörében zajlott. Pénteken, az
Octavian Goga Főgimnázium alsó
tagozatán, az Aranykor – Szent
László legendája című dokumen-
tumfilmet tekintettük meg Maro-
sán Csaba előadóművész
bemutatásában. Arany János mű-
veinek nyelvi szépségéről, eredeti
nyelvfordulatairól, kifejezőkészsé-
géről, szókincsének gazdagságáról
szólt Varró Sándor lelkipásztor
előadása.

Szombaton a református gyüle-
kezeti teremben mintegy harmin-
can gyűltek össze az Arany-napra.
A meghívottak között voltak
Nagyszeben és környéke települé-
seinek (Vízakna, Szentágota, Bür-
kös, Mihályfalva, Bólya,

Oltszakadát) magyar diákjai. Az
összejövetel kiállítás megtekinté-
sével kezdődött, melynek kettős
tematikája volt: egyrészt Arany
János életének főbb mozzanatait
jelenítette meg (családját, nagysza-
lontai szülői házát, iskoláját, temp-
lomát, ahol keresztelték,
nagykőrösi családi házát és dolgo-
zószobáját), másrészt a leghíre-
sebb művének, a Toldi-trilógiának
különböző jeleneteit tekinthettük
meg.

Varró Margit tanítónő Arany
János életéről és munkásságáról
szóló előadását az elemisták és kö-
zépiskolások szavalata követte.
Így került közelebb lelkünkhöz A
tudós macskája, A világ, Fiamnak
vagy a Családi kör verseinek néhol
bohókás, néhol szomorkás hangu-
lata.

Ezt követően az óvodások és is-
kolások élénk érdeklődéssel néz-
ték meg a Toldi diafilmet. Ezek
után már könnyedén felismerték a
Toldi-kiállítás különböző grafikáit
vagy ceruzarajzait, midőn a tárlat
második felének a magyarázatára
került sor.

A kínálat-szünet csupán előké-
szítése volt a játékos vetélkedők-
nek. Az óvodások a malomkövet
megemelő Toldit kellett kiszínez-
zék, az elemisták pedig a költő arc-
képének puzzle-darabjait kellett
összeillesszék. Azonban a fejtörő
itt nem ért véget, mert a Toldi

egyik összezavart szórendű vers-
szakának kellett megtalálják a he-
lyes rímeit. A Réti farkasok, a
Toldi utódai és a Csapatszellem
csoportok diákjai mindent megtet-
tek azért, hogy a lehető legjobban
és leggyorsabban teljesítsenek. S
ez sikerült is nekik. Természetesen
az izguló szülői szurkolótábor sem
maradt el.

A verstábor kiértékelésekor a di-
ákok jelenléti oklevelet kaptak, a
leggyönyörűbben szavalók pedig
dicsérő okleveleket. Az Arany
János-művek mellett írószer- és
édességajándékban is részesültek a
résztvevők. Ezt a rendezvény tá-
mogatói tették lehetővé, a főtámo-
gató Communitas Alapítvány és
Nagyszeben református egyház-
községe.

Vasárnap a díjazott diákok a
nagyszebeni református temp-
lomban mondták el Arany-verse-
iket, immár a nagyszebeni
magyar közösség előtt. Ugyanitt
megtekinthetővé vált az Arany
János élete és munkássága című
tárlat a református templom galé-
riájában. 

Mindannyian örültünk annak,
hogy az Arany-óra Arany-nappá,
majd Arany-táborrá nőtte ki
magát, és reménységünk szerint
Arany-évvé sok-sok, Arany János
műveit olvasó diák és irodalom-
kedvelő számára. 

Varró Margit tanítónő 

Aranyóra vagy Arany-óra?
Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Könny és mosoly

Harmadszor szervezték meg
szombaton a tájjellegű erdélyi
kopók szemléjét, a Rhédey Clau-
dia-kupát, ahová mintegy harminc
kopót neveztek be gazdáik. Mivel
egy kevésbé ismert és nem nép-
szerű kutyáról van szó, az ilyen
rendezvényre főleg a tenyésztők,
vadászok és kutyatulajdonosok jön-
nek el. De akadtak laikus érdeklő-
dők is a szentgyörgyi kastély-
udvaron.

A rendezvény ötlete Csibi Attila
Zoltán erdőszentgyörgyi polgár-
mestertől származik, aki néhány
éve tőle vásárolta első kopóját, és
szerelmese is lett a fajtának – tudtuk
meg Tőkés Lóránt főszervezőtől, a
csókfalvi Siculus Erdélyi Kopó
Kennel tulajdonosától, kopóte-
nyésztőtől, aki elismerte: amikor a

szomszéd faluba került, és Csibi
polgármester lett, a szerencsés hely-
zet „megszülte” ezt a rendezvényt.
Fajtaspecifikus rendezvények addig
csak Magyarországon voltak, aki
tehette, elvitte oda szemlére a ked-
venceit, de az erdőszentgyörgyi
azért is jelentős, mert tájjellegű,
azaz nem egy országra, hanem egy
nagyobb tájegységre – lásd Szé-
kelyföld, Erdély – vonatkoztat,
ezért hiánypótló rendezvény, és ezt
értékelik is a kopótenyésztők. Ezt
erősítette meg a házigazda erdő-
szentgyörgyi polgármester is, aki
jelenleg is több kiváló példány gaz-
dája. Őt külön büszkeséggel tölti el,
hogy a kis-küküllői település a
helyszíne ennek a rendezvénynek,
amely nemcsak Erdélyben, hanem
az egész Kárpát-medencében fontos
lett a tenyésztők számára, és reméli,
ennek hagyománya is lesz a jövő-
ben.

Sajátos világ, gyönyörű egyedek
Szombaton délelőtt a Rhédey-

kastély udvarát kopók lepték el, de
mivel egy-két „idegen” kutya is be-
tévedt, az amúgy nem ugatós négy-
lábúak bizony felverték a főtér
hétvégi csendjét. A kölyök, fiatal és
felnőtt szukák és kanok csoporton-
ként vonultak be a körbe, ahol a ma-
gyarországi dr. Kerekes Gábor
erdélyikopó-tenyésztő és fajtaspeci-
fikus bíró, valamint dr. Kelemen 
Atilla volt parlamenti képviselő,
nemzetközi kutyaítész vették szem-
ügyre az állatokat. Főleg küllembí-
rálat történt, azaz a kutya fejét,
fülét, szemszínét, szügyét, lábait,
farkát, hátívelését, szőrét, fogazatát
vizsgálták meg, de a viselkedéséről
is képet kaphattak, azaz, hogy mi-
ként viszonyul más kopókhoz és a
gyerekekhez.

Az erdélyi kopóval az elmúlt
évezredben nagyvadakat hajtottak,

de a vadászat átalakulásával
e kutya ösztöneit a vaddisz-
nóra alakították át. A nyu-
gat-európaiaktól eltérően a
kopó nem alkalmas a falka-
vadászatra, egyszerre csak
öt-hat társát viseli el maga
mellett, de a 19. századig si-
keresen használták bölény-
vadászaton. Az elmúlt
évszázadban a vadászat
visszaszorulása miatt a fajta
a kihalás szélére sodródott,
de ma egyre többen „felfe-
dezik”, tenyésztik a rőtsárga
és fehér foltokkal tarkított
csillogó fekete szőrű kopót.
Családi és szilaj körülmé-
nyek között egyaránt te-
nyészthető, nem bántja az
embert, féltőn vigyáz a kis-
gyerekekre, keveset ugat, jó
szimata és nyomkereső ösz-
töne mellett rendkívül okos

is, nagy a mozgásigénye, és kevés
példánynak van idegrendszeri prob-
lémája.

Tőkés Lóránt szerint a veszélyez-
tetett fajta népszerűsítése mellett
azért is fontos egy ilyen rendez-
vény, hogy a tenyésztőknek is „tük-
röt tartsanak”, ők is lássák, milyen
példányokat birtokolnak, illetve,
hogy megtudják, hogyan lehet a kö-
vetkező generációkat javítani. „Az
erdélyi kopó őshonos kutya, élő
magyar kulturálius örökség, amely-
nek fenntartása nemcsak hobbi,
hanem annál is több” – véli a ren-
dezvény főszervezője.

A többórás szemle, tanácskozás
és tanácsadás után a következő ál-
latokat díjazták: a legszebb fiatal
kan díjat Háromszéki Vahúr Hattyú
kapta, a legszebb felnőtt kannak
járó díjat a Keresztúrszéki Vadűző
Bárónak ítélték. A kölyök szukának
járó oklevelet Transylvanian Black
Symphony Barka szerezte meg, a
legszebb fiatal szukának Fürge bi-
zonyult, míg a legszebb felnőtt szu-
kának Siculus Éva Bodzát ítélték. A
kategóriagyőztes erdélyi kopók
közül az idei fajtagyőztes kannak
Keresztúrszéki Vadűző Bárót, fajta-
győztes szukának Siculus Éva Bod-
zát kiáltották ki, ez utóbbi szerezte
meg a „vándorkupát” jelentő, erdé-
lyi kopót megjelenítő szobrot is,
amit gazdája, a nyárádszentimrei
Sebesi Attila vehetett át. 

Az emlékplakettek, érmek, okle-
velek mellett a kutyák másnak is
örülhettek, a Promedivet támogatá-
sának köszönhetően egy-egy zsák
„finom falattal” térhettek haza. A
rendezvény délután Csókfalván
folytatódott, ahol szakmai beszélge-
tés és kötetlen társalgás mellett a
kopózás során azt is megtudhatták
a gazdik, hogy állataikban meny-
nyire él még a vadászösztön.
„Szép történet”

Molnár Attila Kézdivásárhelyről
érkezett, első alkalommal nevezett
be kutyáival. Baráti meghívás nyo-
mán jött ide, de azért arra is kíván-

csi volt, hogy az állatai miként vi-
selkednek ilyen környezetben, és
milyen értékelést kapnak. Bár az er-
délyikopó-állomány nagysága miatt
még nem egy nagyon rangos ren-
dezvény, mégis jónak tartja a kez-
deményezést, mert az erdélyi kopók
világa egyedi. Jónak találta a bírák
felkészültségét és összességében az
egész rendezvényt, és reméli, lesz
folytatás.

Nyárádszereda polgármestere,
Tóth Sándor két díjat is megszerzett
kutyájával, Báróval, aki a tavaly a
fiatal, idén a felnőtt kanok közül bi-
zonyult a legjobbnak. Más kutyaki-
állításra nem járnak, de mivel ez
közel is van, és székelyföldi rendez-
vény, szívesen eljött az állattal. Ez
a kutyafaj kihalófélben volt, de
most reneszánszát éli, ezért fontos
egy ilyen rendezvény, és alkalmat
ad, hogy mások is megismerjék ezt
az állatot – véli. A vadászat átala-
kult az elmúlt évszázadokban, de a
kopó ösztönei megmaradtak, va-
dász- és családi kutyának egyaránt
megfelel, és a mai igényes társada-
lomban az is fontos, hogy keveset
csahol, nem zavarja a szomszédo-
kat. Tóthéknál Báró családi kutya,
a felesége gondozza, a kislánya
félti, de néha kilovagol vele a gazda
hosszabb túrákra is, így a siker az
egész család öröme, és annak is
örülnek, hogy állatuk másoknak is
tetszik – mondta el Báró gazdája a
szemle végén.

A rendezvényt követően Tőkés
Lóránt úgy értéke, hogy mivel már
a harmadik szemlén vannak túl, ki-
alakult a logisztika, a stáb, egyre
gördülékenyebb a szervezés, szeb-
bek, értékesebbek a díjak, „most
kezd beérni” a rendezvény. A kelle-
mes időnek is köszönhetően szép
„történetként” könyvelte el a har-
madik szemlét a főszervező, hozzá-
téve, hogy az idei is hozott egy
többletet a délutáni kopózással, de
jövőre ezt tovább bővítenék, és a
szemle mellett munkabemutatót is
szerveznének.

A nyárádmenti kutyák bizonyultak a legjobbaknak
Erdélyi kopók szemléje Erdőszentgyörgyön

Nyárádmenti kopók vitték el a fődíjat, Tóth Sándor Bárója másodszor is fajtagyőztes lett 
Fotó: Gligor Róbert László

Gligor Róbert László



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: 0727-
744-910. (4634-I)

ELADÓ Székelyberében ház nagy
kerttel a kicsi Nyárád mellett. Tel. 0730-
587-320. (4657)

LAKÁST vásárolok haszonélvezettel.
Tel. 0758-672-114. (4409)

BEJELENTETT MUNKAHELLYEL
RENDELKEZŐ, fiatal, halláskárosult fiú
keres albérletet Marosvásárhelyen.
További információ a következő
telefonszámon: 0722-667-748. (60501)

ELADÓ új elektromos tolószék és
egy új, összecsukható tolószék fo-
gyatékkal élők számára. Tel. 0788-
288-249. (4547-I)

ELADÓ Nyárádmagyaróson 21 ár
beltelek, telekelés rendben. Tel.
0744-760-609. (4465-I)

ELADÓ Renault Clio, gyártásai év
2004, egyedüli tulajdonos, szerviz-
könyve napirenden van, az ITP érvé-
nyes 2018. júniusig. Információ a
0745-526-445-ös telefonszámon.
(4594-I)

ELADÓK: 3-4 kg közötti kacsák (10
lej/kg), valamint 8-11 kg közötti puly-
kák (9 lej/kg). Érdeklődni 8-16 óra kö-
zött a 0265/331-016 és a
0730-713-205-ös telefonszámon.
(sz.-I)

ELADÓ modern kanapé, 200 lej. Tel.
0771-261-246. (4655)

TŰZIFA eladó: gyertyán és csere.
Tel. 0747-594-011. (4504)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (4506)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0754-886-182.
(4670)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(4670)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(4140)

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

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (4074)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőfedést,
tetőjavítást, kéménykészítést, csatorna-
takarítást és -javítást. Tel. 0758-458-041.
(4489)

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

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847-
346. (4486)

MEGBÍZHATÓ, kedves nőt keresek
két kislány mellé, alkalmanként esti
órákban. Érdeklődni hétköznap 17-
20 óra között a 0745-415-821-es te-
lefonszámon. (4636-I)

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

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

TETŐKÉSZÍTÉS és- javítás (bádog-
lemez, cserép), csatornák, ereszek
készítése olcsón. Ácsolt tetőszerke-
zetre tetőt készítünk hagyományos
és fémcserépből, hullámlemezből.
Mindenféle tetőmódosítás – tömb-
ház, magánház. Ingyenes felmérés,
házhoz megyünk az országban. 15%
kedvezmény! Tel: 0741-790-452. (-)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Bara Katalin névre
szóló egyetemi ellenőrzőm. Semmisnek
nyilvánítom. (4672)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk október
24-én TERNEI ILDIKÓRA, a ma-
rosvásárhelyi készruhagyár volt
képviselőjére halálának negyedik
évfordulóján. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá szere-
tettel! Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Szerettei. (4620-I)

Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, de elfelejteni nem tudunk
téged. Amíg élünk, velünk lesz
szeretett emléked. Üres lett nél-
küled otthonunk, nincs kivel
megosszuk örömünket és bána-
tunkat. 
Fájó szívvel emlékezünk október
24-én a szeretett férjre, édes-
apára, nagyapára, apósra, ro-
konra, jó szomszédra és
ismerősre, MEDGYESI
GYÖRGYRE halálának 4. évfor-
dulóján. Nyugodjál békében! Bá-
natos felesége, leánya, unokája,
veje, unokahúga, Bözsi és csa-
ládja, valamint a Bárdosi család.
(4509)

Veled vagyunk most is, 
Te pedig velünk vagy, 
Mert szeretetünk irántad oly vég-
telenül nagy.
Fájó szívvel emlékezünk október
24-én a harasztkeréki ifj. VANCZA
JÁNOSRA halálának 6. évfordu-
lóján. Emlékét őrzi bánatos édes-
anyja, felesége, lánya, veje és
unokája, Tímea. (4584-I)

A sors könyvében így volt meg-
írva.
A nehéz tölgyet derékon törte az
élet vihara.
Kegyelettel emlékezünk JÁNOSI
ERNŐRE halálának első évfordu-
lóján. Kérjük, áldozzanak egy ke-
gyeletteljes pillanatot emlékének.
Felesége és leánya. (4599-I)

Megpihenni tértél, a fájdalmat el-
hagyva, amit reménykedve hor-
doztál magadban. Lehunytad a
szemed, csendesen elmentél,
szívedben csak az volt, hogy
minket szerettél. 
Fájó szívvel emlékezünk a szé-
kelytompai DÁNIEL LAJOSRA
október 24-én, halálának első év-
fordulóján. Leánya, Joli, veje,
Karcsi, unokái és azok családja,
és a kicsi dédunoka, Krisztina,
aki soha nem feledi. Nyugalma
legyen csendes! (4637)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a na-
gyon szeretett édesanya, nagy-
mama, dédmama, ükmama,
testvér, anyós, nagynéni, unoka-
testvér és jó barát, 

özv. ÉLTETŐ SÁNDORNÉ 
sz. BALOGH KATALIN IBOLYA 

nyug. tanítónő 
életének 94. évében 2017. októ-
ber 21-én csendesen megpihent.
Temetése folyó hó 24-én, kedden
13 órakor lesz a római katolikus
temető felső kápolnájából, refor-
mátus szertartás szerint. 

Gyászoló szerettei. (1571–I)

Megdöbbenten értesültünk drága
tanító nénink, 

ÉLTETŐ KATALIN 
haláláról. Szeretete és türelme,
amellyel sok nemzedéket okta-
tott és nevelt, az határtalan volt.
Emléke szívünkben élni fog.
Az 1961-ben negyedik osztályt

végzett tanítványai. (4665-I) 

Mély fájdalommal tudatom, hogy
testvérem, az ehedi születésű 

BARABÁSI LÁSZLÓ 
64 éves korában elhunyt. Teme-
tése október 25-én, szerdán 11
órakor lesz a Jeddi úti temető-
ben. Nyugodj békében!
Gyászoló testvére, Krisztina.
(4660-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagyapa, 
dédapa, testvér, rokon, jó szom-
széd, az erdőszentgyörgyi 

ILYÉS ÁRPÁD 
életének 79. évében türelemmel
viselt, hosszas szenvedés után,
2017. október 21-én csendesen
megpihent. Temetése október 24-
én 13 órakor lesz az erdőszent-
györgyi ravatalozóból. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (4661-I)

Mindenkivel tudatom, hogy imá-
dott férjemet, 

BOROS CSABÁT 
elveszítettem. 
Olgi, Ágica, Feri, Loránd. (4666-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
testvér, rokon, jó barát és jó
szomszéd, 

MÁTHÉ IRÉN 
életének 82. évében rövid szen-
vedés után elhunyt. Drága  halot-
tunk temetése október 24-én,
kedden 14 órakor lesz a katolikus
temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (4675-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
marosvásárhelyi születésű 

SZAKÁCS LÁSZLÓ 
az IRA volt dolgozója 

folyó hó 21-én, 74 éves korá-
ban elhunyt. Temetése folyó hó
25-én 14 órakor lesz a maros-
vásárhelyi református temető-
ben. 

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte együttérzésem a zágoni
Földes Ildikónak és családjának
ebben a nehéz időszakban. Ica
néni. (4681)

Megrendülten búcsúzunk jó
barátunktól, iskolájához és
iskolatársaihoz ragaszkodó volt
osztálytársunktól, id. KOVÁCS
LAJOSTÓL. Gyászoló sze-
retteinek vigasztalódást, Isten
akaratában való megnyugvást,
Laji barátunknak békés
nyugodalmat kívánunk! A
Református Kollégium–Bolyai
Farkas Líceum 1950-ben
érettségizett öregdiákjai. (-)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik id. KOVÁCS LAJOS
temetésén részt vettek és
fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (4641-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Közel 100 személy tüntetett
vasárnap Temesvár belváro-
sában az oltások kötelezővé
tétele ellen. A megmozdulás
résztvevői többek között azt
skandálták, „Akadályozzák a
vakcinák kötelezővé tételét!”
és „Szülők, legyetek felelős-
ségteljesek!”

A vakcinák kötelezővé tétele
ellen szervezett vasárnapi tüntetés
két órán keresztül zajlott Temesvá-
ron, az Opera téren. A megmozdu-
láson mintegy százan vettek részt,
többen gyermekekkel érkeztek. A
tüntetők által fenntartott táblákon
olyan feliratok voltak olvashatók,
mint „A szabadság alapvető jog, az
oltás pedig választás kérdése”, „A

kötelező oltás illegális, alkotmány-
ellenes és visszaélést jelent”, „Ami
veszélyes, az választás kérdése kell
hogy legyen”, „A gyermekeket a
szülők és nem a korrupt politikusok
védik meg”, „Az egészség nem a
fecskendőből ered”, „Kötelező oltás
= diktatúra!, Emberek, és nem ál-
latok vagyunk a ti farmotokon”.

A tüntetők végigvonultak a Győ-
zelem téren, majd az opera épülete
előtt gyűltek össze, ahol több szer-
vező beszédet mondott. Daniel
Tofan szociológus, a Szülők Szö-
vetségének képviselője elmondta: a
vakcinák beadása továbbra is vá-
lasztás kérdése kell hogy legyen,
ugyanakkor arra kérte az államot,
hogy „tartsa tiszteletben az állam-

polgárok jogait és szabadságát”.
„Ha megengedjük, hogy meg-

sértsék ezt a jogunkat, a szabadsá-
got, veszélyes precedens
teremtődik, és fennáll annak a ve-
szélye, hogy belecsúszunk egy per-
verz diktatúraformába. A honatyák
és a kormány tagjai mióta lettek or-
vosok, akik minden területen szak-
értők? Mekkora összegért adnak el
bennünket azzal, hogy az oltások
beadatására köteleznek? Azért
gyűltünk ma össze az Opera téren,
hogy az oltások kötelezővé tétele,
nem pedig az oltások ellen tüntes-
sünk, ahogyan azt a sajtó félreveze-
tően közölte. A vakcinák beadása
választás kérdése kell hogy marad-
jon, ez a szülők választása, hiszen

ők azok, akik legjobban szeretik
gyermeküket. A gyermekek a szü-
lőké, nem pedig az államé. Az állam-
nak csak megfelelő körülményeket
kell biztosítania a gyermekek har-
monikus fejlődése érdekében. A
román államtól a szabadságjogok
betartását kérjük” – nyilatkozta Da-
niel Tofan. A szociológus hozzátette:
az államnak az „egészségtelen élelmi-
szereket és a mérgező italokat kellene
kiiktatnia”, nem pedig a vakcinák be-
adását kötelezővé tennie.

„Holnap már arra fognak köte-
lezni, hogy adjuk oda a szerveinket
választási lehetőség nélkül. Ne fe-
lejtsük el, hogy az oltásoknak sú-
lyos mellékhatásaik vannak,
például bénuláshoz vagy hirtelen

halálhoz vezethetnek” – mondta
Daniel Tofan.

A Románia lakossága beoltásá-
nak megszervezésére és finanszíro-
zására vonatkozó törvénytervezetet
augusztus közepén fogadta el a kor-
mány. A tervezet előírja, hogy az or-
szágos oltásnaptárban szereplő
vakcinákat kötelező módon be kell
adni a gyermekeknek, illetve ren-
delkezik a járványok esetén, külön-
leges helyzetekben a lakosságnak
vagy a lakosság egy bizonyos cso-
portjának kötelező immunizálásá-
ról. A tervezet a tervek szerint 2018.
január 1-jén lép hatályba. A tör-
vénytervezetet a parlament elé
küldték megvitatásra. (Mediafax)

Az Agerpres lapzártakor közölte
a hírt, hogy 99 támogató szavazat-
tal és egy tartózkodással elfogadta
hétfőn a szenátus az oltástörvény
tervezetét. A szenátus első házként
tárgyalta a jogszabályt.

Az oltások kötelezővé tétele ellen tüntettek: 
ahol kockázat van, ott lehessen választani
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

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

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

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 KO-
VÁCS PÉKSÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET al-
kalmaz. 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)

VARRODA alkalmaz tapasztalattal rendelkező SZEMÉLYZETET li-
neáris varrógépekhez. Ajánlunk időbeni fizetést, étkezési jegyeket és
szállítást. Érdeklődni a 0769-669-456, 0769-670-858-as telefonszá-
mon. (19448)

SZERELŐCÉG VÍZ-, FŰTÉS-, LÉGKONDICIONÁLÓ-SZERE-
LŐT és SZAKKÉPZETLEN MUNKAERŐT alkalmaz. További in-
formáció naponta 8-16 óra között a 0745-360-195-ös telefonszámon.
(19440-I)

A CDM ACTIV PROD KFT. VARRODA MUNKÁSOKAT keres.
Tel. 0742-298-872, 0740-592-229. (19429-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén,
a Maros utca 17. szám alatt lehet. (60501-I)

A PC HOUSE SZÁMÍTÁSTECHNIKA IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ FI-
ATALOKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon
vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt lehet.
(60501-I)

A VIESSMANN TRANSILVANIA KFT. hagyományos ESZTER-
GÁLYOS SZAKEMBERT keres. A munkavégzés helye Marosszent-
király. Feladatok: hagyományos eszterga kezelése, hatékony átállás
másik munkadarabra, munkadarabok ellenőrzése, szériagyártás. Elvá-
rások: többéves tapasztalat esztergályosként/hagyományos esztergán.
Érdeklődni a 0365/423-912-es telefonszámon. (60511)

ROMÁN TŐKÉJŰ ÉPÍTKEZÉSI CÉG alkalmaz KÉPESÍTETT
KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT, VASBETONSZERELŐKET, mini-
mum 3 éves tapasztalattal. Az önéletrajzokat a következő faxszámon:
0265/266-067, e-mailben az  office@moragroind.ro címen, vagy sze-
mélyesen a Marosvásárhelyen, az 1848. út 50/6. szám alatti irodánkba
várjuk. (60503)

ÉPÍTKEZÉSI VÁLLALKOZÁS SZAKEMBEREKET és SEGÉD-
MUNKÁSOKAT alkalmaz hosszú távra. Tel. 0753-025-603. (19447)

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

IPARI BERENDEZÉSEKET GYÁRTÓ CÉG alkalmaz középisko-
lát végzett, dinamikus fiatalokat munkahelyen történő betanítással,
GÉPLAKATOSSZAKMÁRA. Az önéletrajzokat az e.jozsa@aages.ro
e-mail-címre küldhetik, vagy személyesen átadhatják a cég Maros-
szentgyörgy, Agricultorilor u. 16. sz. alatti székhelyén naponta 8-16
óra között. (19443)

TAPASZTALT ELADÓNŐT alkalmazunk ABC-be. Tel. 0740-034-
622. (4572)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal ren-
delkező: RECEPCIÓST, gyermekek számára ANIMÁTORT; PIN-
CÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

FONTOS  TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

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
szerencsejáték-szenvedélytől, 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)

A Siletina Impex 
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt. 

személyzetválogatást  szervez autóbuszsofőri 
állások betöltésére

Követelmények: 
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély (atestat)
– legkevesebb két év tapasztalat személyszállításban

A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély, a végzettséget igazoló iratok másolatával,
esetleges ajánlással  a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán  nyújthatók be hétfőtől pén-
tekig 9–15 óra között. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es telefonszámon.
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A Népújság   
hirdetési irodájában

felveszünk  
APRÓ-

HIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai 

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI  
JELENBE.

ŐSZI SZŐNYEGVÁSÁR
NAGY ÁRKEDVEZMÉNNYEL!
október 25., szerda –
október 29., vasárnap

között
nagy választékban, 

minden színben 
futó- 

és perzsaszőnyegek
– a gyulafehérvári

gyár 
és a Basarabia Grup 

termékei – 
a Bartók Béla utca 1–3. szám alatti 

SAMIRA üzletben.
Minden órában tombola 

és ajándék minden vásárlónak!
Tel.: 0265/269-295, 0740-187-603.

Közpénzügyi Minisztérium 
Adó- és Pénzügyi Hivatal 
Brassói Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda 
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám 
tel: 0265/512-591, 0265/512-592

Közlemény
A 207/2015-ös pénzügyi eljárási törvénykönyv 250. cikkelyének (2.) bekezdése
értelmében nyilvános árverésen értékesítik a következő adósok javait: 
MOLDOVAN LEON, CNP 1550317261494, Petele 436. szám, Maros megye,
végrehajtói dossziészám: 506/2007
Az eladásra szánt javak:
– vízszintes szalagfűrész, negyedik árverés, kikiáltási ár 428 lej
– háromfázisú körfűrész, kikiáltási ár 1.900 lej
A javak árverése 2017. november 14-én 11 órától a Szászrégeni Adó- és
Pénzügyi Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén lesz. A kikiáltási ár
az ingóság felértékelési árának az 50%-a (negyedik árverés), az ár nem
tartalmazza a héát. 
BERECZKI EMERIC, CNP 1400102261458, Szászrégen, Verzei utca 27. szám,
Maros megye, végrehajtói dossziészám: 33595
Az eladásra szánt javak:
– C2–C3 622 négyzetméteres műhely, kikiáltási ár 77.500 lej
– C4-C7 277 négyzetméteres műhely, kikiáltási ár 31.000 lej. A műhelyek
Szászrégenben, a Munkás utca 86. szám alatt találhatók.
A javak árverése 2017. november 14-én 11 órától a Szászrégeni Adó- és
Pénzügyi Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén lesz. A kikiáltási ár
a javak felértékelési árának az 50%-a (negyedik árverés), az ár nem tartalmazza
a héát. 
CAZAN MANUELA, CNP 2800506046210, Déda, 215. szám, Maros megye,
végrehajtói dossziészám: 215/Deda/11867
Az eladásra szánt ingóság:
– Renault Megane Scenic 1999-es gyártású, működőképes, érvényes
műszakival, adók kifizetve, 1934 lej
Az árverés 2017. november 14-én 11 órától a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi
Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén lesz. A kikiáltási ár az
ingóság felértékelési árának 50%-a (harmadik árverés), az ár nem tartalmazza a
héát. 
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy
értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja előtt. 
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen
és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a
következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám 4322637 –; az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot,
hogy az ajánlattevő nem közvetítő, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben
részt vehessenek az árverésen. 
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior
utca 33. szám alatt vagy a 0265/512-592-es telefonszámon. 
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2017. október 24. 

Zogorean Florin hivatalvezető

A Maros Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara 

a következő tanfolyamokat szervezi:
2017. november: 

• november 1–15. között:  tűzmegelőzési és tűzoltó szakember (136
óra)

2018. január:
• január 15.– február 9. között:  munka- és egészségvédelmi fel-

ügyelő  (40/80 óra).
2018. február:

• február 14.– március 22. között, 16 órától: polgári védelmi fel-
ügyelő              (136 óra).

Fontos!
A  Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara aktív tagjai 5–20%

közötti kedvezményt kapnak. Iratkozni és bővebb felvilágosítás na-
ponta 8–16 óra között a kamara székhelyén, Marosvásárhely, Város-
háza utca 1. szám alatt, telefon: 0265/269-218, fax: 0265/269-219,
e-mail: cursuri@cciams.ro, ancagiurgiu@cciams.ro. Kapcsolattartó:
Anca Giurgiu.   


