
Holnap délután ismét kezdetét veszi
Marosvásárhely egyik legrégebbi és leg-
ismertebb (össz)művészeti szemléje, a
létezésének immár negyedszázados év-
fordulóját ünneplő Alter-Native Nem-
zetközi Rövidfilmfesztivál. A közelgő
szemlével kapcsolatosan a Sörház utcai
Jazz&Blues Club Piano termében tartot-
tak sajtótájékoztatót a szervezők hét-
főn délben, amelyen Libeg Zsuzsanna, a
szemle sajtófelelőse üdvözölte a megje-
lenteket, majd Sipos Levente fesztivál-
igazgató szólt a részletekről.

– Eltelt egy újabb év és ismét itt vagyunk,
szerdán a Kultúrpalotában újra kezdetét veszi a
fesztivál, Marosvásárhely egyik legjelentősebb
kulturális eseménye. Idén jóval több helyszínen
lesznek műsorok, mint az elmúlt években: első
alkalommal kerül sor a szemle keretében tánc-
színházi előadásra a régi zsinagógában, két
nagyjátékfilmet vetítünk majd az Office Club-
ban, ahol a Soul Serenade együttes is fellép pén-
teken. Próbáljuk elérni, hogy a látogatók minél
több helyszínen kapcsolatba léphessenek a fesz-
tivállal, ezáltal pedig további nézőket nyerjünk.
Az utóbbi években nem tapasztalt módon ér-
deklődnek a jegyek iránt, elsősorban a Kincsem
vetítésére és az Erdélyben először látható, Hobo

által jegyzett Bob Dylan-koncert iránt nagy az
érdeklődés. Olyan műsort sikerült összeállíta-
nunk, amelyben nagyon jó, Erdélyben még
nem látott filmek szerepelnek, és amelynek ke-
retében például a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház felolvasószínházi ősbemutatóként
viszi színre a Kultúrpalota kistermében Döb-
rentei Sarolta Egyszervolt lányok című színmű-
vét. Mindezek, illetve a versenyprogram, a
koncertek és a számos kiegészítő rendezvény
mellett a Kincsem szombat esti vetítésén és az
azt követő közönségtalálkozón jelen lesz a for-
gatókönyvíró, és reméljük, a rendező, Herendi
Gábor is. 

Újabb halálos 
fenyegetéseket 
kapott 
a Charlie Hebdo 
Feljelentést tett hétfőn a Charlie
Hebdo című francia szatirikus hetilap,
amely újabb halálos fenyegetéseket
kapott, miután múlt heti számának
címlapján a szexuális zaklatással
megvádolt Tariq Ramadan iszlamoló-
gusról közölt karikatúrát.
____________3.
Hálózat 
és művészet
Hálózat témában nyílik kortárs művé-
szeti kiállítás november 9-én, csütörtö-
kön 18.15 órakor a Marosvásárhelyi
UAP Galériában.
____________5.
Egy döntéstől függ
a gyár sorsa
A Vácmány felé haladva mindig szem-
beötlik a szép környezetben lévő VIM
Spectrum gyógyszergyár, ami egy
újabb épületrésszel bővül. A gyógy-
szergyárban Gáspár Csaba gazdasági
igazgató fogadott, válaszolt kérdése-
inkre, és felvázolta az itt folyó tevé-
kenységet, illetve a nehézségeket. 
____________6.
Szigetszentmiklós
leigazolta 
a makfalvi 
Dénes Attilát
A magyarországi Szigetszentmiklós
másodosztályú sakkegyesületéhez
igazolt szeptemberben a makfalvi
Dénes Attila Norbert, itthon pedig a
Székelyudvarhelyi Sakkegyesület játé-
kosa. Közben Szovátán tanul, és
gyűjti a győzelmeket.
____________8.

Horrorország
Az elmúlt hetekben, a már szinte megszokottnak számító rablások,

gyilkosságok, halálos közúti balesetek és egyéb „unalmas” rémhírek
mellett minden képzeletet felülmúló szörnyűségeket hallhattunk. Egy
férfinak és apának aligha nevezhető fenevad, akit elhagyott a felesége,
bosszúból kivitte egy erdőbe és keresztre feszítette a gyermekét. Másik
két embert, akik éppen káposztát takarítottak be, orvvadászok lőttek
fejbe. 

Csupán két példa a mindennapi szörnyűségek listájáról, de a tévé-
nézők tudják, nem számítanak ritkaságnak a gyilkosságok, erőszakos
bűncselekmények, az alkoholgőzös vagy drogos állapotban okozott
balesetek. Ezt igazolja, hogy az Európai Unióban Romániában a leg-
nagyobb a halálos közúti balesetek áldozatainak száma, és Európa-
szerte második helyen állunk az utak rossz állapota miatt történő
közúti balesetek számának tekintetében.

És ha a mindennapi politikai vagdalkozásokat nézzük, hozzátéve,
hogy Románia az Európai Unió egyik legszegényebb országa, ahol a
lakosságnak több mint a fele tengődik a létminimum határán, azt
mondhatjuk – és politikai, gazdasági elemzők nemegyszer ki is mond-
ják –, hogy minden rossz, ami egy társadalomban megtörténhet, Ro-
mániában meg is történik. Abban a Romániában, amely nagy
tamtammal készül a jövő évi centenáriumra, annak megünneplésére,
hogy Erdélyt Romániához csatolták. 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás az 5. oldalon)

2017. november 7., kedd 
LXIX. évfolyam 
255. (19744.) sz. 
Ára: 2 lej 
(előfizetőknek 1 lej) 

Mózes Edith

Kaáli Nagy Botond

Kezdődik a 25. Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál

Negyedszázados a szemle!

Fotó: Nagy Tibor



November 11-én, szombaton 18
órai kezdettel Dicsőszentmár-
tonban, a Három Fenyő vendég-
lőben díjkiosztással egybekötött
borkóstolásos vacsorát szervez
a Szent Márton Borlovagrend. 

A hagyományos borversenyt 37. al-
kalommal szervezik meg Dicsőszent-
mártonban, a borlovagrend
szervezésében pedig 19. alkalommal

kerül megrendezésre a környékbeli bo-
rászokat, borosgazdákat megmozgató
esemény, melyen a balavásári Küküllő
borlovagrend is képviselteti magát. 

A rendezvény célja a Kis-Küküllő
menti minőségi bor termelésének és
fogyasztásának népszerűsítése. A bor-
mintákat (3x7,5 dl) a Royal fotóstú-
dióba kérik eljuttatni november 9-én,
csütörtökön 18 óráig. Aki csak a mu-

latságon és a díjkiosztó ceremónián
szeretne részt venni, az szombaton 17
órai kezdettel a Három Fenyő vendég-
lőben teheti meg, a részvételi díj sze-
mélyenként 60 lej. A talpalávalót a
szászcsávási cigányzenekar szolgál-
tatja, fellép a Kökényes néptáncegyüt-
tes. 

A borok rangsorolását végző bizott-
ság tagjai: Tóth Csaba, a gyulafehér-
vári katolikus érsekség főborásza,
Papp Péter nagyenyedi borász, a Ma-
gyar Borakadémia tagja, Cozma Fe-
renc, a mezőkölpényi borászati vállalat
vezetője, valamint Bolgár Jenő agrár-
mérnök, helyi borász lesz. A borok
rangsorolását pénteken ejtik meg,
szombaton délelőtt 10 órától kerül sor
a nyilvános zsűrizésre, du. 5 órától
pedig a díjkiosztásra és a borkóstolá-
sos vacsorára. Az új bor megáldását
Korpos István református lelkész
végzi.

Bejelentkezés és bővebb felvilágo-
sítás a 0787-808-233-as telefonszá-
mon kapható – áll a
szerkesztőségünkhöz Orbók Ferenc
által eljuttatott meghívóban. (pálosy)

Ma REZSŐ, 
holnap ZSOMBOR napja.
ZSOMBOR: régi magyar sze-
mélynév, a krónikák szerint az
erdélyi Gyula vajda apja viselte
ezt a nevet. Jelentése talán: bö-
lény. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. november 6.

1 EUR 4,5920
1 USD 3,9564

100 HUF 1,4761
1 g ARANY 161,7428

Influenza elleni oltáskampány
Megkezdődött az influenza elleni oltáskampány, amelynek
során a fertőzésveszélynek leginkább kitett kategóriákat,
a 65 év fölötti személyeket, a légúti és szívbetegségben
szenvedőket, a szociális intézményekben élő gyermekeket
és időseket, illetve az egészségügyi személyzetet immu-
nizálják. Maros megye egyelőre 720 adag vakcinát kapott,
amelyet a krónikus betegeknek adnak be – nyilatkozta Ste-
lian Caraghiaur, a Közegészségügyi Igazgatóság szóvivője.

Folytatódik a tanítás
Az őszi vakáció, illetve az Iskola másként hét után meg-
kezdődött az oktatás; december 22-éig folytatódik, majd
elkezdődik a háromhetes téli szünidő. Ezt követően a gyer-
mekek január 15-én térnek vissza tanintézeteikbe, a
2017–18-as tanév első féléve február 2-án zárul.

8. Nemzetközi Fotóművészeti Szalon
A marosvásárhelyi Marx József Fotóklub a FIAP, PSA,
RPS, GPU, AAFR és EFA védnöksége alatt szervezett 8.
Nemzetközi Fotóművészeti Szalon és a XXVI. Országos
Biennálé megnyitójára várja az érdeklődőket november
10-én, pénteken 18 órakor a marosvásárhelyi vár B épü-
letének kiállítótermébe.

A János vitéz a Művészegyüttesnél
November 8-án, szerdán 19 órakor a János vitéz című me-
sejátékot mutatják be a Maros Művészegyüttes köves-
dombi székházában. Jegyfoglalás a 0746-540-292-es
telefonszámon.

Tordai művészek Marosvásárhelyen
Színek és formák címmel november 8-án, szerdán 17 óra-
kor újabb képzőművészeti kiállítást nyitnak meg a maros-
vásárhelyi Bernády Házban. Deleanu Márta és Labancz
Cismagiu Ágnes festményekkel, Suba László szobrokkal,
Nagy Anna Mária üvegművészeti munkákkal áll közönség
elé. A vendégek évekkel ezelőtt már mutattak be Maros-
vásárhelyen válogatást alkotásaikból. Közös jelentkezésük
városuk kulturális életének egyik értékes szegmensébe is
betekintést nyújt. 

Játéknapok a Nemzetiben
Harmadszor ad otthont a hét végén a társasjátékok országos
vásárának a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előcsarnoka.
Az érdeklődők péntektől vasárnapig a legújabb típusú játé-
kokat próbálhatják ki, illetve versenyeken is részt vehetnek.
A vásár mindhárom napon délelőtt 10 órakor nyit, szombaton
és pénteken és este 8 óráig, vasárnap 17 óráig látogatható.
Bővebb tájékoztatás a www.bgcon.ro honlapon. 

Jogi tanácsadás
November 8-án, szerdán délután 4 órakor szerkesztősé-
günk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődő-
ket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket
és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Illegálisan szállított cigarettát
50 ezer lej körüli értékben szállított cigarettát a törvényes
előírások betartása nélkül az a Suceava megyei 38 éves
férfi, akit Gernyeszegen állított meg a rendőrség. A hatóság
78.240 darab különböző márkájú, címkézetlen cigarettát ta-
lált a férfi gépkocsijában. Az illetőt 24 órára őrizetbe vették.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

7., kedd
A Nap kel 

7 óra 11 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 59 perckor. 
Az év 311. napja, 
hátravan 54 nap.
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Megyei hírek

A Kultúrpalota balladák termeként is emlegetett Tükör-
termében díjazták vasárnap délután az Arany János-emlékév
tiszteletére szervezett balladamondó verseny győzteseit. 

A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület szervezte
megmérettetésre 12 diák – négy V–VIII.-os és nyolc kö-
zépiskolás – nevezett be. Az irodalombarát gyermekek és
fiatalok szombat délelőtt a Studium Prospero Kulturális
Központ székhelyén adták elő a választott Arany-balladát.

A vasárnapi díjkiosztón Nagy Miklós Kund Arany János
muzsikája címmel tartott előadást, az ünnepi hangulatot Ki-
lyén Ilka színművésznő, illetve két ének szakon tanuló fi-
úcska, Kovács Péter és Tamás, a Marosvásárhelyi
Népművészeti Iskola növendékei is emelték.

A zsűri – Simon György és Kovács Margit magyar sza-
kos tanárok, Kilyén Ilka színművésznő, Fogarasi Irma és
Incze Vanda, a Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület
tagjai – döntése értelmében az általános iskolások korcso-
portjában Neagoi Éva, a marosvásárhelyi Dr. Bernády
György Általános Iskola hatodikos diákja dicséretben ré-
szesült, Kovács Dóra, ugyanezen tanintézet hetedikese har-
madik díjat kapott. A két első helyezést nyolcadikos diákok
érdemelték ki, a második díjat a Havadról érkezett, nyol-
cadikos Adorjáni Szerénke, az első díjat pedig Szilágyi Or-
solya, a nyárádszeredai Deák Farkas Általános Iskola
diákja vehette át.

A középiskolások mezőnyében a tantervben nem sze-
replő Zách Klára című balladát előadó Adorjáni Blanka, a
marosvásárhelyi Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum ki-
lencedikese harmadik díjat kapott, a második helyezett Csi-
szér Zalán, a nyárádszeredai Bocskai István Elméleti
Líceum tizedikese lett. Az első helyezettnek járó kitüntetés
Zelko Barnát, a marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum ti-

zenegyedikes diákját illette meg. A díjkiosztó ünnepségen
a két győztes újra előadhatta a választott balladát, Szilágyi
Orsolya a Mátyás anyja, Zelko Barna A walesi bárdok című
Arany-művet.

Balladamondók díjazása

Hangverseny a Vártemplomban
November 11-én, szombaton a 17 órakor kezdődő is-
tentisztelet után a felvidéki Ipolybalog Szent Korona Kó-
rusa hangversenyezik a marosvásárhelyi
Vártemplomban. Műsoron: Esterházy Pál-, A. Scarlatti-,
Bach-, Mozart-, Rossini-, Mendelssohn-, Liszt-, C.
Franck, J. Mouquet-, M. Durufle- és Mikulas Schneider
Trnavsky-művek. Közreműködik Dálnoky Annamária
szoprán, Nagy Renáta – fuvola, Gedai Ágoston – or-
gona. Vezényel Pászti Károly és Molnár Ottó.

Barabás László könyvbemutatója
November 10-én, pénteken 17 órakor a vártemplomi
egyházközség Bocskai termében (Eminescu utca 28.
szám) kerül sor Barabás László Ünnepeink népi szín-
háza című, a Mentor Könyvek Kiadónál megjelent köny-
vének bemutatójára. A 70. évét betöltő néprajzkutatóval
a könyv szerkesztője, Káli Király István beszélget. Köz-

reműködik Kilyén Ilka, Magyar Örökség díjas színmű-
vésznő, illetve az Üver zenekar. A bemutatót egy nép-
rajzi kisfilm vetítése kíséri. 

Játszd újra, Győző! – Szászrégenben
és Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi Hahota Színtársulat Puskás Győző
50. születésnapja tiszteletére összeállított ünnepi kaba-
réválogatását Marosvásárhelyen legközelebb november
11-én, szombaton este 7 órától viszi színre a Maros Mű-
vészegyüttes előadótermében. November 10-én, pén-
teken este 7 órától a társulat Szászrégenben, az Eugen
Nicoară művelődési házban vendégszerepel nagy si-
kerű előadásával. További marosvásárhelyi előadások:
november 12-én, vasárnap és 19-én, szintén vasárnap
este 7 órától. Fellépnek: Puskás Győző, Székely M.
Éva, Kelemen Barna, Cseke Péter, Gönczy Katalin és
Szőllősi P. Szilárd. Énekel: Bodoni Ildikó. Rendező: Ko-
vács Levente. Jegyek elővételben a Kultúrpalota és a
Maros Művészegyüttes jegypénztárában kaphatók. 

RENDEZVÉNYEK

37. dicsőszentmártoni borverseny
Márton-napi vigadalom

Fotó: Hidi Levente (archív)

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
29, 19, 3, 5, 10 + 14 NOROC PLUS: 0 8 9 5 1 2

27, 26, 19, 38, 20, 37 SUPER NOROC:  5 8 8 4 1 1

13, 3, 18, 12, 21, 45 NOROC: 0 3 8 2 1 6 8

Nagy Székely Ildikó



Feljelentést tett hétfőn a Charlie Hebdo című francia szati-
rikus hetilap, amely újabb halálos fenyegetéseket kapott, mi-
után múlt heti számának címlapján a szexuális zaklatással
megvádolt Tariq Ramadan iszlamológusról közölt karikatúrát.

Riss lapigazgató az Europe1 rádióban elmondta, hogy a
szerkesztőség ellen 2015. január 7-én elkövetett, 12 áldozatot
követelő iszlamista merénylet óta – amelyet az al-Kaida ter-
rorszervezet magára vállalt – nem szűntek meg a halálos fe-
nyegetések a lap ellen.

„Igazán soha nem szűntek meg a fenyegetések, de tény,
hogy vannak csúcspontok, amikor egyértelmű halálos fenye-
getéseket kapunk a közösségi oldalakon” – mondta a lap-
igazgató. „Most egy újabb érkezett. Nem könnyű
megmondani, hogy komolyak-e ezek a fenyegetések vagy sem,
de elvi okokból mindig komolyan vesszük és feljelentést te-
szünk” – tette hozzá.

A karikaturista szerint „kissé meglepő, hogy azok után,
ami Franciaországban történik három-négy éve, még mindig
vannak ilyen erőszakos reakciók, felhívások gyilkosságra”.

„Mondhatunk bármit a Charlie Hebdóról, semmi gond.
De valakit nem lehet halálosan megfenyegetni sem az utcán,

sem egy lapban, sem sehol. Nem szabad feladni az elkötele-
zettségünket. Mi folytatjuk. Hűek maradtunk az irányvona-
lunkhoz” – mondta Riss.

A lap múlt heti számának címlapján az egyik legismertebb
iszlámszakértő, Tariq Ramadan erekcióban lévő nemi szerv-
vel látható, felette „az iszlám hatodik pillére” felirattal.

Tariq Ramadan, a Muzulmán Testvériség egyiptomi iszla-
mista szervezet alapítójának 55 éves svájci állampolgárságú
unokája – aki az oxfordi egyetem professzoraként a konzer-
vatív muzulmán körökben nagy népszerűségnek örvend –,
Franciaországban vitatott személyiség: a köztársaság világi
jellegét hirdető és védő értelmiség a politikai iszlám hirdető-
jeként tartja számon. Tariq Ramadan gyakori vendége a fran-
cia televíziók iszlámról szóló vitaműsorainak.

A teológus a Facebookon reagált először a francia sajtóban
megjelent vádakra, s azokat a „mindenkori ellenségei” által
elindított rágalomhadjáratnak nevezte. Tariq Ramadan ellen
tíz nappal ezelőtt érkezett az első feljelentés nemi erőszak, sze-
xuális támadás és fenyegetés vádjával, majd csütörtökön egy
másik nő hasonló vádakkal tett ellene egy második feljelentést.
(MTI)

Băsescu: ne módosítsák 
az adótörvénykönyvet!

Traian Băsescu szenátor, a Népi Mozgalom Párt
(PMP) elnöke felszólította Mihai Tudose miniszterel-
nököt, hogy ne módosítsák az adótörvénykönyvet.
„Köteles visszautasítani ma az adótörvénykönyv mó-
dosítását a társadalombiztosítási járulék átruházása
és a szolidaritási adó tekintetében egyaránt. Javítani
kellene a megosztott héafizetés és az egységes bér-
törvényen is, de ma az adótörvénykönyv módosítását
kell elutasítania. Ellenkező esetben önt terheli a fele-
lősség, hogy az országot katasztrófába taszítja” – írta
Facebook-bejegyzésében Băsescu. (Agerpres)

Több új személygépkocsit írtak
be a forgalomba, mint tavaly

Az Országos Statisztikai Intézet hétfőn közzétett ada-
tai szerint 2017 harmadik évnegyedében 32,7 száza-
lékkal több új személygépkocsit írtak be a
forgalomba, mint tavaly ugyanebben az időszakban.
Ugyanebben a periódusban a forgalomba beírt teher-
járművek száma 3 százalékkal nőtt. 2017 második
negyedévéhez képest a növekedés 7,1 százalékos a
személyszállító járművek esetében, a teherszállító
járművek esetében pedig 7,5 százalékos csökkenést
regisztráltak. (Agerpres)

Nőtt a kiskereskedelmi forgalom
Az első kilenc hónapban 9,8 százalékkal nőtt Romá-
niában a kiskereskedelmi forgalom volumene a tava-
lyi azonos időszakhoz képest – közölte hétfőn az
országos statisztikai intézet. A szezonális és naptári
hatással kiigazított érték szerint a bővülés 8,8 száza-
lék volt. A nem élelmiszerek értékesítése 12,5 száza-
lékkal nőtt, az üzemanyag eladása 11,8 százalékkal
bővült, míg az élelmiszerek, italok és dohánytermé-
kek értékesítése 5,6 százalékkal gyorsult. Szeptem-
berben a kiskereskedelmi forgalom volumene 13,7
százalékkal nőtt a tavalyi kilencedik hónaphoz képest,
a szezonális és naptári hatással kiigazítva a bővülés
12,9 százalék volt. Az elemzők arra számítanak, hogy
idén lassulni fog a kiskereskedelmi forgalom bővülése,
de így is a belföldi fogyasztás marad a gazdasági nö-
vekedés fő hajtóereje. A kormány az idén 5,6 száza-
lékos GDP-bővülést remél. (MTI) 

Előzetes letartóztatásban négy
embercsempész

A Szatmár megyei törvényszék előzetes letartózta-
tásba helyezte azt a három magyar és egy román ál-
lampolgárt, akiket embercsempészés gyanújával
vettek őrizetbe a román határrendészek szombaton
a Szatmár megyei Óvári térségében. Az őrizetbe vett
személyek harmincnapos előzetes letartóztatásáról a
törvényszék szóvivője tájékoztatta hétfőn az MTI-t. A
határrendészet közlése szerint a három felnőttet és
két gyermeket a határ közelébe két gépkocsi szállí-
totta, amelyekben három magyar és egy román ál-
lampolgár is utazott. Az iraki állampolgárokat – akik
korábban Romániában menedékért folyamodtak –
tiltott határátlépés kísérlete miatt állították elő, a
gépkocsikban talált magyar és román állampolgá-
rokat embercsempészet gyanújával vették őrizetbe.
(MTI)
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A száz év mérlege nem sok jót mutat gazdasági és tár-
sadalmi, politikai fejlődésben, ráadásul úgy tűnik, hogy
az az – 1989-es rendszerváltást követően a „nemzet 
bölcsének” nevezett Silviu Brucan által tett és akkori-
ban méltatlankodást kiváltott – nyilatkozat, miszerint
húsz évnek kell eltelnie, hogy Romániában konszolidá-
lódjék a demokrácia, téves volt. Hiszen lassan három
évtized telt el a diktátor kivégzése óta, de valós demok-
ráciáról, fejlődésről, civilizációról, társadalmi jólétről
beszélni könnyelműség volna. Ami pedig a kisebbségi
jogok tiszteletben tartását illeti, talán jobb, ha nem is
emlegetjük. 

Az embereknek elegük lett a politikából, abból, hogy
arra használják őket négyévenként, hogy valakiket funk-
cióba juttassanak, akik, miután elérték, amit akartak,
teljes amnéziába esnek, és a következő három és fél évre
teljesen megfeledkeznek a szavazat és támogatás fejé-
ben tett ígéreteikről. Közben meg egyre nagyobb a kü-
lönböző társadalmi rétegek közötti egyenlőtlenség és
feszültség. A centenárium pedig egyesek számára remek
alkalom arra, hogy kiéljék nacionalizmusukat, amit
nyersen és gorombán meg is tesznek. 

Egy „aktuális” keretébe nem fér bele mindaz, amit
eredeti demokráciánkról el lehetne és talán el is kellene
mondani. Egy országot, ahol napirenden vannak a min-
den képzeletet felülmúló rémtettek, ahol a törvények
sokszor a bűnözőket védik, amelyben a populizmus a
„nyerő”, amelyet teljesen átsző a korrupció, ahol a ha-
talom minden szinten kompromittált, ahol a civilizált
politikai retorika helyét teljesen átvette a nacionalista
szitokszó, nem nagyon lehet másnak, mint horrorország-
nak nevezni.

Horrorország
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Újabb halálos fenyegetéseket kapott 
a Charlie Hebdo 

Az európai uniós intézményeknek haladéktalanul
foglalkozniuk kell a Paradise-iratok néven kirobbant
botránnyal – szögezte le hétfői nyilatkozatában Ma-
teusz Morawiecki lengyel kormányfőhelyettes, aki
szerint új nemzetközi szerződésre lenne szükség az
adóparadicsomok kezelésére.

A kormányfőhelyettes, fejlesztési és pénzügyminiszter a
PAP hírügynökségnek küldött nyilatkozatában reagált a Süd-
deutsche Zeitung című német lap által vasárnap közzétett, Pa-
radise-iratoknak (Paradise Papers) elnevezett, 13,4 millió
aktából álló, offshore cégekre vonatkozó adatbázisról.

Morawiecki szerint az adóparadicsomok problémája csak
globális szinten kezelhető, ezért szükség lenne a nemzetközi
adójog új szabályozására. „Nélkülözhetetlen egy, a régi Bret-
ton Woods-ihoz hasonló szerződés” – hangsúlyozta a minisz-
terelnök-helyettes, utalva a második világháború utáni
nemzetközi pénzügyi kapcsolatokat szabályozó rendszerre.

„Az Európai Uniónak határozottan kellene harcolnia a szo-
lidaritást és az alapvető igazságosságot megszegő adógyakor-
lattal” – hangsúlyozta Morawiecki. Szorgalmazta, hogy a
Paradise-iratok témáját haladéktalanul vegye napirendre az
Európai Bizottság, az Európai Parlament, valamint az Európai
Unió Tanácsa.

„Hiszen a tagállamok költségvetéseit megcsorbító, bizo-
nyára milliárdokra rúgó befizetetlen adóról beszélünk” – mu-
tatott rá a kormányfőhelyettes, aki szerint az adóparadicsomok
hosszú távú működése csak az újságok első oldalain szereplő
emberek és multinacionális nagyvállalatok nagymértékű érde-
keltsége miatt lehetséges.

Utalva az előző offshore-botrányokra, Morawiecki úgy vé-
lekedett: a Lux Leak és a Panama-iratok „áttörésjellegűek vol-
tak”, a Paradise-iratok ügye viszont „földrengésnek
bizonyulhat, mely után már tartósan megváltozik az adópara-
dicsomok globális értékelése”.

Ebben a vonatkozásban Európa előtti nagy kihívásnak ne-
vezte „a republikánus-demokratikus kapitalizmus új modell-
jének” megteremtését, mely újjáépítené a mindenki számára
elérhető jólétet.

Utalt az Amszterdami Egyetem egyik kutatására, mely a
legfontosabb európai adóparadicsomok között sorolta fel Sváj-
cot, Hollandiát és az Egyesült Királyságot, és felhívta az érin-
tett államok társadalmait, „gyakoroljanak nyomást politikai
vezetőikre, hogy a világ e legfejlettebb és leggazdagabb or-
szágai ne alkalmazzanak adódömpinget a gyengébb országok-
kal szemben”.

A lengyel sajtó eddig nem számolt be arról, hogy a Para-
dise-iratoknak lennének lengyelországi érintettjei. (MTI)

Offshore-botrány 
Lengyelország új nemzetközi szerződést sürget 

Nagymértékben nőttek az ipari termelői árak 
az euróövezetben 

A vártnál nagyobb mértékben emelkedtek az ipari
termelői árak az euróövezetben szeptemberben.

Az uniós statisztikai hivatal (Eurostat) hétfőn közölte, hogy
az euróövezetben éves összevetésben 2,9 százalékkal nőttek
a termelői árak. Elemzők 2,8 százalékos emelkedésre számí-
tottak az augusztusi 2,5 százalékos növekedés után.

Havi összevetésben 0,6 százalékkal kúsztak feljebb az ipari
termelői árak, miközben szakértők 0,4 százalékos emelke-
désre számítottak az augusztusban mért 0,3 százalékos növe-
kedés után.

Az Európai Unióban ugyancsak 0,6 százalékkal nőttek az
ipari termelői árak az előző hónaphoz képest, éves összeve-
tésben pedig 3,3 százalékra nőtt az ütem szeptemberben. Au-
gusztusban a havi szintű emelkedés 0,4 százalékot, az éves
pedig 2,9 százalékot tett ki.

Szeptemberben a havi és az éves összevetésű áremelkedés-
ben is az energiaárak alakulása játszotta a legnagyobb szere-
pet. Augusztushoz képest az euróövezetben 1,5 százalékkal,
az unióban pedig 2,0 százalékkal emelkedtek az energetikai

szektor termelői árai. Éves összevetésben az eurózónában 4,6
százalékos, az unióban pedig 6,0 százalékos drágulást mér-
tek.

Az ipari termelői árak éves összevetésben Belgiumban nőt-
tek a legnagyobb mértékben, 7,0 százalékkal, majd Hollandia
(6,4 százalék) és Bulgária (6,0 százalék) következik. Havi
szinten Hollandiából jelezték a legnagyobb emelkedést, 2,9
százalékot, majd Dánia (+1,4 százalék) és Belgium (+1,3 szá-
zalék) jön a sorban. Csökkenést csak Cipruson mértek, 1,4
százalékosat.

Magyarországon az ipari termelői árak szeptemberben az
előző hónaphoz képest 0,8 százalékkal, az egy évvel koráb-
bihoz viszonyítva pedig 4,6 százalékkal emelkedtek.

Szeptemberben a 19 országot tömörítő eurózónában éves
összevetésben 1,5 százalékkal nőttek a fogyasztói árak. Ok-
tóberben az előzetes adatok szerint 1,4 százalékkal emelked-
tek éves bázison a fogyasztói árak. A szeptemberitől elmaradó
mértékű októberi infláció elsősorban az energiaárak lassuló
ütemű növekedésére vezethető vissza. (MTI)

London „nagyratörő” gazdasági viszonyrendszert
akar az EU-val

A brit miniszterelnök szerint London „nagyratörő”
gazdasági viszonyrendszert szeretne kialakítani az
Európai Unióval a brit EU-tagság megszűnése után.

Theresa May a Brit Iparszövetség (CBI) hétfőn tartott éves
kongresszusán felszólalva megerősítette ugyanakkor, hogy
Nagy-Britannia az Európai Unió egységes belső piacáról is ki
akar vonulni. A brit kormány az EU-tagság megszűnésével
együtt azért akar kilépni az unió egységes belső piacáról és a
vámunióból is, mert nem kívánja teljesíteni azokat a feltéte-
leket – mindenekelőtt a munkaerő szabad áramlásának kötel-
mét –, amelyek szükségesek a tagság megőrzéséhez ezekben
az integrációs szerveződésekben.

London ugyanakkor széles körű szabadkereskedelmi meg-
állapodásra törekszik az EU-val, annak érdekében, hogy a brit
üzleti szektor az EU-tagság megszűnése után mégis a lehető
legkevesebb adminisztratív és vámakadállyal férhessen hozzá
az EU belső piacához.

Theresa May a CBI hétfői kongresszusán ezt az összetett
célkitűzést úgy jellemezte, hogy a brit kormány „a jogosult-
ságok és a felelősségi körök olyan új egyensúlyi rendszerét”
kívánja létrehozni az Egyesült Királyság és az Európai Unió
között, amely tiszteletben tartja egyrészt az EU-ban honos
szabadságjogokat és alapelveket, másrészt a brit nép akaratát.
(MTI)



Egy évtizede már annak, hogy
Csiha Kálmán nyugalmazott refor-
mátus püspök e földi életből az an-
gyalok és üdvözült lelkek
társaságába költözött. Tíz esztendő-
nek új egyházi és világi eseményei
takarják be azt az utat, amelyen
egykor ő is járt és a Jóisten cserép-
edényeként hordozta és kamatoz-
tatta a neki adott talentumokat Isten
dicsőségére, református egyháza és
népe javára. Ennek az útnak voltak
jobb és bal oldalán haladók, de ő a
középen való járást választotta,
igyekezve Krisztus nyomdokait kö-
vetni.

Halálának tizedik évfordulóján
az ő erényei emberi gyarlóságaival
együtt elevenednek meg az őt isme-
rők lelkében, és hálaadással fordul-
nak Isten felé azokért a kegyelmi
ajándékokért, amelyekkel Csiha
Kálmán által is az ő anyaszentegy-
házának az építését, népének javát
munkálta.

Isten minden igéje számára is
„lábainak szövétneke és életének vi-
lágossága” volt, de református lel-
kipásztorként, esperesként és

püspökként is gyakran hallották aj-
káról elhangzani a prófétai bizony-
ságtételt: „Őrhelyemre állok,
megállok a bástyán és vigyázok,
hogy lássam, mit szól hozzám az
Úr” (Habakuk 2:1). 

Igehirdető lelkipásztorként neki
adatott az igehirdetésnek az a talen-
tuma, amely talán egyedül őt jelle-
mezte, amellyel nem minden
teológiai tudományt művelő értett
egyet, de a prédikációit hallgatók
magukénak fogadták el, és ezáltal
voltak boldogok abban, hogy az
ember üdvössége egyedül azáltal
van, amit Jézus Krisztus hozott és
mutatott meg. Prédikációiban hasz-
nált képeivel odakötötte a hallgató
világát az ige világához, Krisztus-
hoz, aki felülemelte őt baja, bánata,
fájdalmai fölé. A szép szó és a pré-
dikálás talentuma volt Csiha Kál-
mánnak, mint törékeny
cserépedénynek az a drága kincse,
amivel sokszor könnyeket csalt a
szemekbe, de könnyeknél sokkal
több és maradandóbb örömet hin-
tett a szívekbe. Ami sok hallgatóban
nem született meg, azt Csiha Kál-

mán a sajátos képeivel és hanghor-
dozásával, a maga sajátosságával
az igehallgatók szívére helyezte.
Ezek magukkal ragadták, és előre
vitték a hallgató lelki érzéseit, vilá-
gát. 

Püspöki fáradozásai közé tarto-
zott az Igehirdető című, havonta
megjelenő kiadvány, mely a benne
közölt prédikációkkal a lelkipászto-
rok egymás hite által való épülését,
a Szentlélek inspiráló munkája mel-
lett az egymás gondolataival való
inspirálást szolgálja mind a mai
napig.

Lelkipásztorként élén járt azok-
nak a lelkipásztoroknak, akik a
tiszta és szép igehirdetéshez ha-
sonló fontosságot helyeztek a csa-
ládgondozásra. A 100 gyülekezetet
magába foglaló Marosi Egyházme-
gye espereseként elvárta a lelkész-
testvéreitől, hogy évenként legalább
150 családot látogassanak meg,
mert a családi közösségben akarja
Isten az embert megtalálni, egymá-
sévá tenni, egymásért felelősséget
érezni és neki engedelmeskedni.
Isten igéje határozza meg, hogy

senki másvalaki a velünk való vi-
szonyban így nem állhat, mint csa-
ládunk tagjai. Az apa és anya
képviseli a teremtés csodáját és
magát a Teremtőt. Ezért illeti meg
Istent és a szülőket a tisztelet. 

Ha egy lelkipásztor a presbiterek
családlátogatásával mentette
magát e feladat alól, akkor esperes-
ként ezt mondta: „Te menjél, mert
kiben másban várnák megtalálni,
ha nem a te szolgálatodban Jézus
nélkülözhetetlen szeretetének érté-
két? Krisztus azokkal is találkozni
akar, akik a gyülekezet közösségébe
eljönni már nem tudnak.” Ezt a célt,
a családot és a gyülekezet épülését
szolgálja mindmáig a püspöksége
idején újraindított Református Csa-
lád és a teljesen új, havonta kétszer
megjelenő, mindmáig élő Üzenet
című gyülekezeti lap.

A gondviselő Isten Csiha Kál-
mánt másokkal együtt nemcsak ige-
hirdetésre rendelte, hanem a
református gyülekezetek felvigyázó-
jává is. Őt az egyházban tisztsé-
gekre, rendkívüli helyzetben
feladatok végzésének irányítójává
hívta el esperesként, majd tíz évre
püspökként. Az egyháztörténészek

majd kikutatják és kiértékelik azt a
munkát, amelyet Isten erre a szol-
gájára bízott és tőle elvárt az Erdé-
lyi Református Egyház
irányításában, a református isko-
lák, főiskolák, a vallásos nevelés, a
testvéregyházakkal, társadalmi
szervezetekkel való kapcsolatápolás
és egyebek területén. A felvigyázó-
kat a Jóisten azért emeli ki a közös-
ség soraiból, és állítja a közösség
élére, hogy a többiek előtt járjon,
őket vezesse Krisztusnak, az Igének
és a Szentléleknek az útján. Boldo-
gok, akik elnyerik a többi tag bizal-
mát és a tőlük is jövő elhívást,
megbízatást.

Ha Isten dicsőségére és az em-
berek javára igaz hitből és szeretet-
ből történik a szolgálat és a munka,
nem marad el az Úrtól való juta-
lom: „Jól vagyon jó és hű szolgám,
kevesen voltál hű, sokra bízlak ez-
után, menj be a te Uradnak örö-
mébe”. Ezzel a reménységgel
gondoljunk az innen elköltözöttekre,
Csiha Kálmán püspökre is, kegye-
lettel, halálának 10. évfordulóján.

Marosvásárhely 2017. november
7-én. 

Egy szolgatársa

Székelyek nem léteznek és
Székelyföld sem – állította
hétfőn közreadott közlemé-
nyében Răzvan Rotaru, a
kormány vezető erejét adó
Szociáldemokrata Párt (PSD)
Botoşani megyei képviselője,
hozzátéve, hogy pártja szá-
mára kizárólag Románia lé-
tezik, és a PSD sosem
támogatná valamely régió
autonómiáját.

A képviselőház külügyi bizott-
ságának tagja a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség jelöltlistáján
parlamenti mandátumhoz jutott
Biró Zsolt képviselőnek, a Magyar
Polgári Párt (MPP) elnökének egy
múlt heti Facebook-bejegyzésével
szállt vitába. A magyar képviselő a
katalán függetlenedési kísérletre
érkezett reakciókból azt a követ-
keztetést vonta le, hogy Európa
nem támogatja az elszakadást, de
az autonómiát igen. Hozzátette: a
kisebbségek ügyét a nemzetálla-
mok keretében kell rendezni, a

megoldás pedig az autonómia, a
romániai magyarság is száz éve
erre vár.

„Az európai nemzetállamok vi-
szonyulását figyelve megállapít-
ható, hogy azt, amit mi Erdély és
különösen Székelyföld tekinteté-
ben mindig is hangsúlyoztunk,
most az európai politika szereplői
is egyre nyíltabban hangoztatják,
nevezetesen azt, hogy az autonó-
mia legitim, pozitív, és biztonság-
politikai szempontból stabilitást
jelent; az egyoldalú területi elsza-
kadás pedig negatív, illegitim és
biztonságpolitikai szempontból
instabilitást generál” – írta közös-
ségi oldalán az MPP elnöke.

Răzvan Rotaru a PSD által köz-
readott állásfoglalásában arra em-
lékeztet: Románia nem szövetségi
állam, nem régiók alkotják, mint
más európai államokat.

„Azt üzenem Biró Zsoltnak és
kollégáinak, hogy Erdély azonos
Romániával, és Románia azonos
Erdéllyel. Székelyek nem léteznek

és Székelyföld sem. Romániában
csak – különböző etnikumú –
román állampolgárok léteznek” –
szögezte le a PSD képviselője.

Hozzátette: az Egyesült Álla-
moktól az Európai Unió valameny-
nyi tagjáig minden állam
Spanyolország részének tekinti
Katalóniát, és nem ismeri el füg-
getlenségét, Románia pedig min-
dig is egységes, oszthatatlan,
szuverén és független nemzetállam
marad.

„Arra kérem az országunk törté-
nelmében jártas RMDSZ-eseket:
magyarázzák el Biró Zsolt képvi-
selő kollégának, hogy nem létezik
semmilyen Székelyföld, csak Har-
gita és Kovászna megye, valamint
magyar etnikumú román állampol-
gárok” – írta közleményében Ro-
taru, felhívást intézve az
RMDSZ-hez, hogy ne szítson mes-
terséges vitát az autonómiáról a
román és magyar etnikumúak kö-
zött a többségében magyarok al-
kotta közösségekben. (MTI)

A cserépedény kincse
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Tudose: szerdán lesz 
a kormányülés

Mihai Tudose kormányfő hét-
főn bejelentette, hogy a kabi-
net „szokás szerint” szerdán
ül össze.

Arra az újságírói kérdésre, hogy
megtartják-e hétfőn a kormányü-
lést, amin az adótörvénykönyv
2018-ra tervezett módosításait vi-
tatták volna meg, a miniszterelnök
közölte, a kormányülés szerdán
lesz, „szokás szerint”.

Kormányzati források már a dél-
előtti órákban jelezték, hogy elha-
laszthatja a kormány az adópolitika
módosításának megvitatásáról
szóló hétfői ülését, miután nincs
meg minden szükséges jóváhagyás
a vonatkozó sürgősségi kormány-
rendelet kiadásához.

Ionuţ Mişa pénzügyminiszter
még október 26-án ismertette azo-
kat az intézkedéseket, amelyeket a
Tudose-kormány 2018 januárjától
foganatosítani tervez. Egyebek
mellett 1 százalékos adót vetnének
ki az 1 millió eurónál kisebb üzleti
forgalommal rendelkező cégekre a
jelenlegi 16 százalékos társasági
adó helyett. Emellett a munkáltató-
ról a munkavállalóra ruháznák át a
társadalombiztosítási hozzájárulás
terhét – a befizetés kötelezettsége
ellenben továbbra is a céget ter-
helné, neki kell visszatartania és be-

fizetnie a tb-járulékot. A bejelen-
tések értelmében bevezetnek egy
munkabiztosítási hozzájárulást is,
amit a jelenleg rendelkezésre álló
információk szerint a kormány-
programba foglalt szolidaritási adó
helyett vetnek ki.

A pénzügyminiszter szerint
ugyanakkor az egyik legfontosabb
változást az jelentené, hogy január-
tól a jelenlegi 16 százalékról 10
százalékra csökkenne az egységes
adókulcs minden jövedelem eseté-
ben, tehát nemcsak a fizetések,
hanem a bérbeadásból, kamatokból,
mezőgazdasági tevékenységből, a
2000 lejesnél nagyobb nyugdíjak-
ból származó bevételek után is 10
százalékos adót kellene jövőtől fi-
zetni. 

Ionuţ Mişa beszélt október végén
arról az elképzelésről is, miszerint
60 százalékkal nőnének az alacsony
jövedelműek által leírható összegek,
vagyis az adók és illetékek levonása
után több pénzzel maradnának. „A
minimálbérrel foglalkoztatottak ese-
tében az adómentes összeg 300 lejről
510 lejre nő, azok esetében pedig,
akiknek gyermekük van, vagy vala-
kit eltartanak, még hozzáadódik 160
lej minden gyermek után a jelenlegi
100 lej helyett” – részletezte a pénz-
ügyi tárca vezetője. (Mediafax)

Szocdem képviselő: Székelyföld nem létezik

Az Országos Korrupcióellenes
Ügyészség (DNA) marosvásárhe-
lyi területi szervezete beidézte hét-
főn meghallgatásra Constantin–
Şerban Iosifescut, a Romániai
Közoktatási Minőségbiztosítási
Hatóság (ARACIP) elnökét, Mo-
nica Cristina Anisiét, az oktatási
minisztérium korábbi államtitkárát
és néhány minisztériumi igazgatót
a marosvásárhelyi római katolikus
líceum megalapításával kapcsolat-
ban. 

A DNA-hoz közelálló források
szerint az új ügyet abból a bűnügyi
eljárásból különítették el, amely-
ben a líceum megalapításának kap-
csán Ştefan Someşan volt Maros
megyei főtanfelügyelő és Tamási
Zsolt-József, a líceum volt igazga-
tója ellen folyik eljárás. 

Az idézett forrás értelmében az
ARACIP felmérése szerint minden
körülmény teljesült a líceum meg-
alapításának tekintetében, holott
akkor még csak az akkori főtanfel-
ügyelő, Ştefan Someşan rendelete
létezett. 

A Katolikus Teológiai Líceum
létrehozásával kapcsolatban az Or-
szágos Korrupcióellenes Ügyész-

ség 2016 novemberében kezdett
nyomozni, amikor bűnügyi eljárást
indított Ştefan Someşan volt
Maros megyei főtanfelügyelő
ellen, kétrendbeli hivatali vissza-
élés és funkció bitorlása gyanújá-
val, valamint Tamási Zsolt-József,
a marosvásárhelyi Római Katoli-
kus Teológiai Líceum volt igazga-
tója ellen hivatali visszaélés
gyanújával. 

2017 júniusában a Maros me-
gyei közigazgatási bíróság meg-

semmisítette a Maros Megyei Tan-
felügyelőség azon döntését, amely-
lyel létrehozták a líceumot. 

A közigazgatási bíróság hatá-
rozatát megfellebbezték, ám a
jogerős ítéletig érvényben marad
az a döntés, amely felfüggeszti 
a tanfelügyelőség döntését. 
Emiatt az iskolai év kezdetén a
felekezeti iskola osztályait a Bo-
lyai Farkas Elméleti Líceum
igazgatása alá helyezték át.
(Agerpres)

Újabb elkülönített ügy
Beidézte a marosvásárhelyi DNA az ARACIP elnökét



Hálózat témában nyílik kortárs
művészeti kiállítás november 9-én,
csütörtökön 18.15 órakor a Maros-
vásárhelyi UAP Galériában. A sep-
siszentgyörgyi MAGMA Kortárs
Művészeti Kiállítótér és a Székely
Nemzeti Múzeum netWorks című
projektjének keretében létrejött,
Sepsiszentgyörgy után immár Ma-
rosvásárhelyen is látható kiállítás
romániai, magyarországi és szlové-
niai művészek hálózatokra épülő,
vizualizáló munkáiból válogat. 

A november 10–26. között láto-
gatható tárlatnak az UAP Galéria
mellett a K’Arte Room ad otthont.
Kurátorai: Kispál Ágnes Evelin,
Kispál Attila és Bartha József.

A netWorks olyan műveket és
projekteket mutat be, amelyek
alapja valamilyen típusú hálózat
vagy kapcsolati rendszer. Az UAP
Galériában látható munkák között
van olyan, amely az internetet, il-
letve a világhálót tematizálja (Ván-
csa Domokos, Webclock), az
alkotások többsége viszont másfajta
hálózatokra épít. Lia Perjovschi
munkájában modern történetek in-
formációs archívumát láthatjuk,
amelyeket különböző csoportokba
rendezett diagramok szemléltetnek.
Ezt tekinthetjük a tudás hálózatának
is. Szombathy Bálint focilabdát kö-
vető vonalrajzsorozata, a Futbalog-
ram ennél lazább hálózatot mutat
fel, látvány szintjén azonban mégis
sűrű szövésű, izgalmas képi kom-
pozíciót körvonalaz. A hálózat té-
májának sajátos megközelítését
képezi a szlovéniai IRWIN group
alkotása, az East Art Map, amely
nem kevesebbre vállalkozik, mint
hogy 1945-től 2000-ig rekonstruálja
a kortárs művészet történetét. 
KissPál Szabolcs Edging című vide-
omunkája első látásra kilóg a sorból,
de az alaposabb tekintet észreveheti,
hogy a videotechnika segítségével

mesterségesen létrehozott jelenség
mögött, amelyet bemutat, mozgá-
sok komplex hálózatának feltérké-
pezése áll. Csíki Csaba 50.000 $
című installációja egy olyan látha-
tatlan hálózatot idéz meg, amelyben
az elemek egymáshoz való viszo-
nyát egy láthatatlan cél jelöli ki, ez-
által meghatározva nemcsak a
hálózat jellegét, hanem a dinamiká-
ját is. Pacsika Rudolf Illetékesség
című installációjának videodoku-
mentációjában a kerekes székek
szinkronmozgását a szociális alkal-
mazkodás, a kiszolgáltatottság kap-
csolataiként értelmezhetjük.
Horváth László Urban confuse
című videójában a mindennapi
használatban elterjedt navigáló-
rendszerekből telepít egy tucattal
autója szélvédőjére, és miközben
szimultán működteti ezeket, meg-
próbál eljutni a budapesti úthálóza-
ton a 0 km-hez. Matei Bejenaru
Travel Guide installációja Romániá-
ból ad meg pontos útvonalleírást/tér-
képhálózatot a Londonba illegálisan
kiutazni és munkát vállalni szándé-
kozók számára. Martini Yvette
munkájában a zárt tér egy elektro-
nikus eszközök által meghatározott
hálózati struktúráját építi fel, míg
Anca Benera és Estefán Arnold, il-
letve a Monotremu alkotópáros a
művészeti hálózatok szerepére ref-
lektál. A kiállításnak része még
Angel Judit Barabási Albert-László-
val készített videointerjúja, vala-
mint a K’Arte kiállítótérben helyet
kapó budapesti Artpool Művészet-
kutató Központ archívumának A
kapcsolatművészet kertje/ Ray
Johnson website című projektje. 

A MAGMA Kortárs Művészeti
Kiállítótér és a Székely Nemzeti
Múzeum szervezésében megvaló-
suló projekt az Alter-Native 25.
Nemzetközi Rövidfilmfesztivál kí-
sérőrendezvénye. 
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Negyedszázados a szemle!
– Amikor huszonöt évvel ezelőtt

elkezdtük szervezni a fesztivált,
még nem volt internet, szinte alig
voltak tévéadások, nekünk pedig
fogalmunk sem volt arról, hogy ho-
gyan kell fesztivált szervezni, ennek
ellenére a szemle nagyon sikeres
lett, mert újdonságot hozott. Nem
gondoltunk arra, hogy 25 év múlva
még létezni fogunk, a filmet akartuk
mint leg-elhanyagoltabb művészeti
ágat elhozni Vásárhelyre – tette
hozzá Gáspárik Attila, a fesztivál mű-
vészeti igazgatója. – Nagyon sok al-
kotónak ez volt az első találkozása a
nemzetközi poronddal. A szemlét
azóta is mint közösségi élményt
igyekszünk megélni, akkor is és most
is próbáljuk segíteni a fiatal művésze-
ket. Nem tudunk és nem is akarunk
sztárokat hozni Vásárhelyre. Szá-
munkra az a büszkeség, hogy számos,
később igen híressé vált rendező ná-
lunk mutatkozott be: ilyen alkotó
például Radu Afrim vagy Felméri

Cecília. Radu Solomon itt nyert elő-
ször díjat, Mungiu egykori filmje
pedig be sem jutott a versenyprog-
ramba. Számos mai filmkritikus is itt
mutatkozott be először, például
Gyenge Zsolt, aki azóta Cannes-ban
díszmeghívottként van jelen. Cristi
Puiu első bemutatkozása – Svájcból
való visszatérése után – ugyancsak ná-
lunk volt. A szemle megmaradásának
legnagyobb kulcsa egyrészt a szer-
vezők fanatizmusa, másrészt az,
hogy szakmailag és anyagilag senki
sem érdekelt a fesztiválban, itt min-
denki önkéntes munkát végez, és
egyik szervező sem filmes alkotó.
Talán a miénk az egyetlen fesztivál,
amely szervezőinek nincs köze a
filmkészítéshez, így érdekünk sem
fűződik senki meghívásához –
mondta Gáspárik Attila.

A 25. Alter-Native Nemzetközi
Rövidfilmfesztivál november 8-án,
szerdán délután 5 órától veszi kez-
detét, és 12-én, vasárnap délután 4
órakor ér véget. 

(Folytatás az 1. oldalról)

A netWorks kiállítás Marosvásárhelyen
Hálózat és művészet

A 25. Alter-Native 
Nemzetközi Rövidfilmfesztivál programja

Szerda – november 8.
17.00 – 19.10: Játékfilm – Călin Peter Netzer: Ana, mon amour (ROU/FRA/GER) – Nagyterem
18.00 – 19.50: Dokumentumfilm – Dér András: Antall József-portréfilm – I–II. rész (HUN) – Kisterem
19.00: Táncszínház – Slow – András Lóránt Társulat – Régi zsinagóga
19.30 – 21.00: Lassú vonat – Hobo Bob Dylan-koncertje (HUN) – Nagyterem
20.15 – 22.00: Dokumentumfilm – Alexandru Solomon: Tarzan tojásai (ROU/FRA) – Kisterem
21.15 – 23.20: Játékfilm – Kostyál Márk: Kojot (HUN) – Nagyterem

Csütörtök – november 9.
14.00 – 15.15: Versenyprogram (I.) – Nagyterem
15.30 – 16.45: Versenyprogram (II.) – Nagyterem
17.00 – 18.15: Versenyprogram (III.) – Nagyterem
18.00 – 19.30: Felolvasószínház – Döbrentei Sarolta: Egyszervolt lányok – Kisterem
18.15: netWorks – csoportos kiállítás – megnyitó – UAP Galléria, Camera K’Arte
18.30 – 19.25: Támad a Podlasiei Film! – Különleges rövidfilm-válogatás Északkelet-Lengyelországból – Nagy-
terem
19.00 – 20.50: Játékfilm – Doris Dörrie: Üdvözlet Fukusimából (GER) – The Office Club
19.45 – 20.30: 1945 – Film a hangok felől – a Takarmánybázis Tandem mozikoncertje (HUN) – Nagyterem
19.45 – 21.00: Versenyprogram (I.) – Kisterem
20.45 – 21.00: Fesztiválmegnyitó – Nagyterem
21.00 – 22.45: Játékfilm – M. Kiss Csaba, Rohonyi Gábor: Brazilok (HUN) – Nagyterem
21.15 – 22.30: Versenyprogram (II.) – Kisterem
22.45 – 00.11: Versenyprogram (III.) – Kisterem

Péntek – november 10.
14.00 – 15.15: Versenyprogram (IV.) – Nagyterem
15.30 – 16.45: Versenyprogram (V.) – Nagyterem
16.00 – 16.45: Támad a Podlasiei Film! – Rövidfilm-válogatás Északkelet-Lengyelországból – Kisterem
17.00 – 18.15: Versenyprogram (VI.) – Nagyterem
17.00 – 18.40: Best of Mediawave 2017 – Kisterem
18.30 – 20.15: Játékfilm – Török Ferenc: 1945 (HUN) – Közönségtalálkozó – Nagyterem
19.00 – 20.15: Versenyprogram (IV.) – Kisterem
19.00: Rózsa Miklós – Hollywood zeneszerzője – Filmzene a Transylvanian Wind Ensemble fúvósötös elő-
adásában – Játékfilm – Alfred Hitchcock: Elbűvölve (USA) – Jazz&Blues Club
19.00 – 20.30: Játékfilm – Tobias Nölle: Aloys (FRA/SUI) – The Office Club
20.30 – 23.00: Játékfilm – Daniel Sandu: Egy lépés az angyalok mögött (ROU) – Nagyterem
20.30 – 21.45: Versenyprogram (V.) – Kisterem
21.30: Koncert – Soul Serenade (ROU) – The Office Club
22.00 – 23.15: Versenyprogram (VI.) – Kisterem

Szombat – november 11.
10.00 – 11.15: Versenyprogram (VII.) – Nagyterem
11.00 – 11.55: Animációs filmek gyerekeknek – Best of Primanima 2016 – Kisterem
11.25 – 12.40: Versenyprogram (VIII.) – Nagyterem
12.50 – 14.00: Versenyprogram (IX.) – Nagyterem
14.00 – 15.50: Versenyprogram (VII-VIII.) – Kisterem
14.15 – 15.45: Zenés dokumentumfilm – Bereczki Csaba: Soul Exodus (HUN) – Nagyterem
15.00 – 16.55: Filmgalopp – válogatás a Filmtettfeszt versenyfilmjeiből – Jazz&Blues Club
16.00 – 17.40: Játékfilm – Adrian Sitaru: A megoldóember (ROU) – Nagyterem 
16.00 – 17.45: Versenyprogram (VIII-IX.) – Kisterem
17.15 – 19.15: Egy negyedszázad negyedórái – válogatás az Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál film-
jeiből – Jazz&Blues Club
18.00 – 19.15: Koncert – Prints Of 10 Years (Tíz év lenyomatai) – Kozma Orsi Quartet (HUN) – Nagyterem
18.00 – 19.15: Dokumentumfilm – Radu Jude: Halott ország (ROU) – Kisterem
19.30 – 20.00: Díjkiosztás – Nagyterem
20.00 – 22.15: Játékfilm – Herendi Gábor: Kincsem (HUN) – Közönségtalálkozó – Nagyterem
21.00 – 22.45: Best of 14th Jameson CineFest IFF Miskolc – Kisterem
22.30 – 00.00: Játékfilm – Madarász Isti: Hurok (HUN) – Nagyterem

Vasárnap – november 12.
11.00 – 12.00: Díjnyertes filmek – Nagyterem
11.00 – 12.05: Animációs film gyerekeknek – Pálfi Zsolt: Lengemesék (HUN) – Kisterem
12.15 – 14.10: Játékfilm – Enyedi Ildikó: Testről és lélekről (HUN) – Nagyterem
14.25 – 16.05: Játékfilm – Cristi Iftime: Mariţa (ROM) – Nagyterem

Gáspárik Attila és Sipos Levente Fotó: Nagy Tibor

Enyedi Ildikó: Testről és lélekről



A Vácmány felé haladva min-
dig szembeötlik a szép kör-
nyezetben lévő VIM Spectrum
gyógyszergyár, ami egy újabb
épületrésszel bővül. A gyógy-
szergyárban Gáspár Csaba gaz-
dasági igazgató fogadott,
válaszolt kérdéseinkre, és fel-
vázolta az itt folyó tevékeny-
séget, illetve a nehézségeket. 

– Azzal kezdem, hogy kapacitá-
sunk van bőven, az épületet nem
azért építjük, hogy újabb termelési
helyiséget létesítsünk. Nem jószán-
tunkból, hanem a hatóság kérésére,
az uniós előírásoknak eleget téve
építkezünk, ellenkező esetben visz-
szavonhatják az engedélyünket. Az
új épületben többek között egy ana-
litikai labor, nyersanyag-, illetve
gyógyszerraktár lesz. Nem hiány-
zott nekünk a kiadás, hiszen rosszul
megy az üzlet. 

– Hány éves múltra tekint vissza
a gyógyszergyár?

– A céget 1996-ban létesítették,
1998-ban kezdték el a gyógyszer-
gyártást. Makfalván béreltek egy

épületet, ahol elkezdték a gyártást.
Ez az épület 2002 augusztusában
lett kész. 2010-ig nagyon jól alakul-
tak a dolgok, jól ment a cég. Aztán
2009-ben bevezették a clawback-
adót, amit a forgalmazott gyógysze-
rekre, a biztosítóház által elszámolt
összegre számítanak ki. Kezdetben
12 százalék volt, 2012-ben már fel-
ment 27 százalékra, jelenleg 19 szá-
zalék. Ez nem profitadó!
Függetlenül attól, hogy van profit
vagy nincs, ezt be kell fizetni. A
gond az, hogy ez az adó változó, és
nagyon nagy teher a gyógyszer-
gyártóknak. Mi 2011-től tulajdon-
képpen veszteséggel dolgozunk.
Sajnos, a clawback-adón múlik,
hogy mi lesz a gyár sorsa, annak el-
lenére, hogy a gyár mindig a tör-
vénynek megfelelően járt el. 2014
januárjában jött egy clawback-adó-
ellenőrzés, s összesen kétmillió lejt
számoltak ki visszamenőleg, amit
nem fizettünk ki, és a bírósághoz
fordultunk. Marosvásárhelyen első-
és másodfokon megnyertük a pert,
s most a Legfelsőbb Ítélő- és Sem-

mítőszéken fogják tárgyalni az
ügyet. Ha ellenünk döntenek, a két-
millió lejt nem lesz amiből kifizetni,
illetve akkor nincs mivel tovább
dolgozni. Ettől az ítélettől függ a
VIM Spectrum sorsa. 

– A nehézségek ellenére
hogyan tudnak létezni?

– A termelés folyama-
tos, átlagosan 80 alkalma-
zottat foglalkoztatunk, de
sokáig nem bírjuk. 

– Tehát nem a konkuren-
cia az, ami kedvezőtlenül
befolyásolja a gyárat?

– Persze, tudott dolog,
hogy sokan vannak a pia-
con, de a fő gond a meg-
szorításokkal van. Például
a gyógyszerárakat sem mi
állapítjuk meg, hanem az
egészségügyi miniszté-
rium, ott szabják meg a
gyógyszerárak felső ha-
tárát. A köztudatban úgy
él, hogy a gyógyszergyár-
tás és -kereskedelem világ-
szinten első vagy második

helyen áll. De a nagyok, az erősek
diktálnak. Az illetékeket a nagyok-
nak is be kell fizetni, de az ő zsák-
juk sokkal nagyobb, mint a miénk.
Ők bírják, s ha a kicsik eltűnnek,
ezzel nyernek, a piacuk megnő. 

Gagyi László, a termelési osztály
vezetője az itt gyártott gyógyszere-

ket ismertette, amelyek közül az
AspaVimet, a FlucoVimet, a Muco-
Vimet és az albendazolt emelte ki.
Ezenkívül előállítanak még vérnyo-
máscsökkentőket, szív- érrendszeri
betegségekre ajánlott gyógyszere-
ket, étrendkiegészítőket, vitamino-
kat is. 
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A koronkai helyi tanács 2013-ban hagyta jóvá 3,5
km út leaszfaltozását a Vácmány övezetében. A szó-
ban forgó utat két szakaszon is a Romgaz vezetéke
szeli át, emiatt a vállalat nem engedélyezi e szakaszok
leaszfaltozását. Mivel a lakók évek óta várják az út
korszerűsítését, konfliktusos helyzet alakult ki egyik
oldalon a lakók, valamint a polgármesteri hivatal,
másik oldalon pedig a ROMGAZ vállalat között. Ezt
a konfliktust évek óta próbálja feloldani a helyi ön-
kormányzat, több tárgyalás volt, Daniel Cheşa helyi
tanácsos most újra „felmelegíti” az ügyet, több par-
lamenti képviselőhöz is eljuttatta a panaszt.

Szerinte megengedhetetlen, hogy Romgaz bojkot-
táljon egy közpénzből finanszírozott beruházást, hogy
állami vállalatként ne kelljen beruháznia a vezeték el-
költöztetésébe. Eközben nagy mennyiségű gázt ter-
melnek ki a község területéről, anélkül hogy a
lakóknak valamilyen haszna származna belőle. Mi-
közben a vállalat az utakat évtizedek óta díjmentesen
használja, a vezetékek miatt a vácmányi háztulajdo-
nosokat szerinte hátrányok érik. Az itt lakóknak a
rossz út miatt tönkremennek a gépkocsiik, s a port is
kénytelenek elviselni. 

A kérdést felvetettük Takács Szabolcs polgármes-
ternek, aki a következőket nyilatkozta: 

– Amikor a vácmányi házak épültek, nem mindenki
kért és kapott engedélyt a gázvállalattól, és nem tartot-
ták be a vezetékektől számított 30 méteres távolságot.
Olyan ház is van, amelyiknek a garázsát ráépítették a
vezetékre, ilyenformán folyamatosan veszélynek van-
nak kitéve, hiszen a vezetékben nagy nyomású, szago-
sítatlan földgáz van. Emiatt az ember észre sem veszi
a szivárgást. Isten őrizz, hogy ilyesmi bekövetkezzen! 

A gázvállalat felajánlotta, hogy elköltözteti a veze-
tékeket, így kikerültek volna az út alól, s a kertek vé-

gébe fektették volna le. Ezzel megoldódott volna a
helyzet, azonban egy háztulajdonos nem egyezett bele
a költöztetésbe. Így ezzel a döntéssel fenntartják az
„életveszélyes” állapotot. A vezetékek elköltöztetésé-
vel megoldottuk volna az aszfaltozás ügyét is. Két út-
szakaszról, nevezetesen a VIM Spectrum bejáratától
egy 60 méteres, tovább pedig egy 400 méteres sza-
kaszról van szó – fogalmazott Takács Szabolcs pol-
gármester. 

Múlt héten Ioan Ştefan igazgató és Tiberiu Olariu
tervező felkereste a polgármesteri hivatalt, kifejtették,
nem a Romgaz tehet arról, hogy nem lehet aszfal-
tozni, hiszen előbb, 1976-ban a Romgaz vezetéke
épült meg. Ez az út korábban mezőgazdasági földút
volt, majd a Romgaz lekövezte, hogy a nehézgépek
eljussanak a szondákhoz. A házakat utóbb építették, a
vezetékre vagy a vezeték közelében! Először víkend-
házak voltak a környéken, majd 50 lakóház is épült. 

A gázvállalat leszögezte, hogy a négy koronkai gáz-
szondát érintő korszerűsítési projektjük keretében a
szóban forgó vezetéket is elköltöztették volna. Min-
den engedélyt megszereztek, azonban egy telektulaj-
donos – akinek szonda is van a telkén – nem egyezett
bele a vezeték elköltöztetésébe. 

A gázvállalat azért zárkózik el az aszfaltozás enge-
délyezésétől, mert ekkor a gázszivárgás nem detek-
tálható, illetve a szivárgó gáz ellenőrizhetetlen
helyekre hatolhat be. Mivel az aszfaltos utat mindenki
igényli, a lakók újból kérték, hogy a szóban forgó ve-
zetékben állítsák le a gáz szállítását, vagy vegyék ki
az út alól a vezetékeket, s pereljék be a gázvállalatot
a megoldás érdekében. Egyelőre még homályos, mi
lesz a megoldás. 

Közösen megoldást kell találni, ugyanis, ha törté-
nik valami, akkor valakiknek felelniük kell.

Egyelőre homály, a megoldás hátravan

Egy döntéstől függ a gyár sorsa

Takács Szabolcs előbb alpol-
gármestere volt, majd pol-
gármestere lett a Marosvá-
sárhely melletti községnek.
Arról kérdeztük, hogy a köz-
ség vezetői tisztségében mi-
lyen feladatokkal kellett
megbirkóznia. 

– Polgármesterként szembesül-
tem azzal, hogy közterületek, utcák
nem voltak telekkönyvezve. Bár-
milyen munkának kezdtünk, ebbe
a problémába botlottunk bele. Köz-
pénzt nem lehet tisztázatlan jogi
helyzetű területre befektetni. Erre
koncentráltam leginkább. Az új
építésű övezetekben a régi keskeny
szekérutakat kiszélesítették, de pa-
píron ezek magánterületként szere-
peltek. Ezeket közterületként
kellett telekelni. A gázszárító mel-
lett van egy útszakasz, amely a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatalhoz tartozott. Sok időbe tel-

lett, míg megtörtént a csere, hiszen
ide is víz- és csatornarendszert aka-
runk kiépíteni. 

– Milyen projektek kivitelezésén
dolgoznak? 

– Tíz projektünk van. Most foly-
nak az engedélyeztetések, de las-

san mennek. Tavasszal szeretnénk
mindeniknek nekifogni. Koronka
beépített részein 80 százalékban ki-
épült a víz- és csatornarendszer.
Ezt a hálózatot bővítjük tovább, be-
leértve Székelybóst is. Szeretnénk,
ha jövőre Székelybós is bekapcso-
lódna a rendszerbe. További ter-
vünk a sáncok kibetonozása,
egységes bejárati hidak építése.
Nagy tervünk a községközpont ren-
dezése, ahol szép parkot, parkoló-
kat alakítanánk ki, s a földbe
helyeznénk el a vezetékeket. Sze-
retnénk egy korszerű tornatermet
építeni, erre megjelöltünk egy tel-
ket az iskola közelében. Minden
utat le fogunk aszfaltozni. Játszóte-
reket alakítunk ki Koronkán és Szé-
kelybósban. Korszerűsíteni akarjuk
a közvilágítást, fel szeretnénk újí-
tani az iskolai sportpályát, a füves
focipályánál új öltözőket építenénk
– fogalmazott a polgármester. 

Tíz fejlesztési projekten dolgoznak
Szerkesztette: Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

Köztudott, hogy Koronkában
több gazdasági egység van,
amelyek Marosvásárhely kö-
zelsége miatt telepedtek itt
meg. Ilyen gazdasági egység
a PITCO KFT., amely a tulaj-
donos nevéből ered. A telep-
helyen Pap István mérnökkel,
cégvezetővel beszélgettünk.

– Tíz éve dolgozunk a koronkai
telephelyen, de a cég 1998-ban lé-
tesült. Kezdetben Marosvásárhe-
lyen dolgoztunk, bérelt
műhelyekben. Édesapám 1991-ben
létesített egy vállalkozást. Együtt
dolgoztunk. Miután elvégeztem az
egyetemet, létesítettem egy új
céget. 

2007-ben építettük az új telephe-
lyet. Azóta folyamatosan fejlesztjük
és kitartóan dolgozunk. Fémmeg-
munkálással foglalkozunk, bútorva-
salatot és fémszerkezeteket
gyártunk a bútoriparnak. Terméke-
ink több mint kilencven százaléka
exportra készül. Van direkt expor-
tunk Belgiumba és Franciaor-
szágba, a romániai piacon adunk el
termékeket olyan cégeknek, ame-
lyek ugyancsak exportálnak, a mi
termékeinket beépítik a sajátjukba. 

– Hány alkalmazottal dolgoz-
nak?

– Jelenleg 34 alkalmazottat fog-
lalkoztatunk, ebből 12-en koronka-
iak, 16-an vásárhelyiek, a többiek
nyárádmentiek.

– Egyre több szó esik arról, hogy
nehéz munkásokat találni. Önöknek
hogyan sikerült?

– Vannak a régi szakmunkások,
akik régóta, tíz-tizenöt éve nálunk

dolgoznak. Vannak fiatalok, akik
között van, aki tényleg akar és dol-
gozik, és szakember lett belőle, s
van, aki vagy nem akar, vagy nem
tud, vagy csak kényszerből dolgo-
zik. Tehát vannak nyugdíjasok és
vannak egész fiatalok, akiket azért
alkalmazok – több-kevesebb siker-
rel –, hogy hátha ragad rájuk va-
lami. Van, aki beválik, s van, aki
két-három év után továbbmegy.

– Milyen szakmát kell ismerni
itt?

– Lakatos-, esztergályosszakmát.
Ezeket a képesítéseket itt sajátíthat-
ják el a fiatalok. 

– Milyenek a bérek?
– Megegyezünk a bérekben, azt

megadom, ha az alkalmazott jobban
teljesít, akkor többet is keres. De ha
nem termelnek, nincs miből többet
fizetni, mert a pénzt nekünk kell
előteremteni az eladásokból. Min-
ket senki sem tart el! Munkánk van,
megrendelésünk van, a nyersanya-
got be lehet szerezni, próbáljuk jól
csinálni. Különösebb nehézségünk
nincs. Inkább a munkaerő hiánya
jelenti a gondot. S ez egyre na-
gyobb probléma. Jövőre négy szak-
ember megy nyugdíjba. Őket nem
lehet pótolni. 

– Cégvezetőként nem tették
szóvá, hogy szükségük lenne szak-
emberre, képezzenek fiatalokat?

– Kicsik vagyunk mi ehhez.
Ehhez minisztériumi szintű dönté-
sekre van szükség. Ha jövőre el-
kezdenék a képzést, akkor is csak
4-5 év múlva lenne szakember.
Idén sem indítottak lakatosszak-
képzést. 

Jól menő fémmegmunkáló műhely
Ha a régieket nyugdíjazzák,

krónikus lesz a szakemberhiány



Nagyernye – Erdőszengyel, 
Ikland, Sáromberke, Székes, 
Székelykál

Nagyernye
Az egykori Marosszék legésza-

kibb faluja, nevét az Ernyei nevű
főúri családról kapta. A korabeli do-
kumentumok szerint a települést
először 1332-ben Ernee néven em-
lítették. Birtokosa, Ernyei István
1303-ban az ország nádora volt. A
falu nevezetessége, hogy egyszerre
öt felekezetnek volt itt temploma, a
szombatosok később Bözödre tele-
pedtek át. 1602-ben a falunak híres
vezére volt Ernyei Mósa Gergely.
1661. szeptember 14-én Ali pasa
Libáncs mezei táborában választot-
ták fejedelemmé I. Apafi Mihályt. 

A nagyernyei birtok az Ernyei
családtól a későbbiekben házasság
révén a Bálintittokhoz került. 

A Bálintitt család nagyernyei
kastélya valószínűleg a 18. század-
ban épült, késő barokk stílusban. A
19. században az épületet neogóti-
kus stílusban átalakították, a későb-
biekben még többször is átépítették.
Legutóbb 1946-ban alakították át a
kastélyt, az északi szárnyat lebon-
tották, így vált L alakúvá az épület.
Az államosítás után, 1954-ben a
község általános iskoláját rendezték
be az épületben. A kastélyt a rend-
szerváltás után visszaszolgáltatták
az örökösöknek, már csak az óvoda
működik benne. 

A kastélynak 18 szobája volt, a
két dór oszlopos, szépen berende-
zett szalonban az ősök arcképeit he-
lyezték el. Az épületben őrizték
egykor a kiváló magyar humanista,
Kovacsóczy Farkas kancellár levél-
tárát és értékes könyvtárát. A könyv-
tár kb. 15.000 könyvet tartalmazott. 

A 19. század második felében a
kastély ura a költő, műfordító br.
Bálintitt (II.) József (1851–1922)
volt, aki 1881-től császári és királyi
kamarás, 1884-től a nyárádszeredai
kerület országgyűlési képviselője.
1895-ben jelent meg a Költemé-
nyek című kötete, melyben saját
versei mellett a kor német, francia
és angol költőinek válogatott és ál-
tala lefordított versei is helyet kap-
tak. Az utolsó nagyernyei báró,
Bálintitt Károly az 1949-es depor-
tálás elkerülése végett egy ideig Bu-
karestben bujkált, majd
Magyarországra menekült. 1956-
ban feleségével, br. Apor Évával
együtt az Amerikai Egyesült Álla-
mokba emigrált. 

A kastély előtti domboldalon te-
rült el a nagy park, melynek marad-
ványai az egykori halastóval ma is
jól láthatók.

A kastély mellett még érdemes
betekinteni az 1784 és 1788 között
épült református templomba, il-
letve a XIII. századból származó
régi templom helyére 1904-ben fel-
húzott római katolikus temp-
lomba. Az unitárius templom
1729-ben, míg a hajdani görögka-
tolikus, jelenlegi ortodox temp-
lom 1931-ben épült. A
polgármesteri hivatal előtt 2008-
ban, a Libáncs mezei esemény 347.
évfordulóján felavatták Miholcsa
József marossárpataki szobrászmű-
vész I. Apafi Mihály fejedelemről
készített egész alakos szobrát. 

Sáromberke 
Sáromberke először 1319-ben je-

lent meg possessio Sarumberg név-
alakban Károly Róbert két,
ugyanebben az évben keltezett ado-
mánylevelében. A falu királyi birtok

volt. Első ismert birtokosai a Ka-
csics nemzetség tagjai közül kerül-
tek ki, köztük Szécsényi Tamás
(1319-től) ismert erdélyi vajda, or-
szágbíró és több vármegye főis-
pánja. A tulajdonosok közül a
Szécsényiek, Zsigmond király, a
somkereki Erdélyiek, Bánffy Dénes
és a Teleki család ismertek. A 15–
16. században a település vámszedő
hely volt, így 1453-ban mezővárosi
ranggal említették: „ecclesia paro-
chialis Beati Michaelis archangeli
in oppido Sarombergh fundata”. 

A falu 1405-ben birtokcsere
révén Somkereki Erdélyi Antal és
leszármazottai birtokába kerül. A
somkeréki Erdélyiek fiúági kihalá-
sát követően 1642-ben Sáromberke
is a losonci Bánffy család kezére
került, majd 1674-ben I. Apafi Mi-
hály adományaként Teleki (II.) Mi-
hály (1630 k. – 1690) szerezte meg.
Attól kezdve az államosításig a
széki gr. Teleki család tulajdona
maradt, a 18. század közepétől a
kancellári ág ott tartotta birtokköz-
pontját.

A barokk Teleki-kastélyt 1769-
ben gr. Teleki Sámuel erdélyi kan-
cellár kezdte építtetni. Az utazások
befejezése után Teleki Samu vissza-
tért a sáromberki birtokára gazdál-
kodni és építkezni. 1912-ben,
megrendelésére tervezte Möller Ist-
ván a 18. századi, párhuzamos szár-
nyakat összekötő, neobarokk stílusú
központi épületrészt. Az épület-
együttes mai arculatát a neobarokk
központi szárny határozza meg. A
két régi épület Mária Terézia kora-
beli barokkos stílusban készült,
mindkettő bolthajtásos és síkmeny-
nyezetes volt. Ezek közül két szoba
mennyezetét nagyon szép mintás
stukkóval díszítették. A két épület-
szárnyat Teleki Samu manzárdeme-
letes épülettel és kocsiáthajtóval
kötötte össze. Az új épület neoba-
rokk kiképzésével harmonikusan il-
leszkedik a régi épületek
homlokzataihoz. Az U alakban el-
helyezkedő három épület egy dísz-
előudvart, parkot zárt be. Az északi
épületszárnyban voltak kialakítva a
család reprezentatív és lakóterei. A
déli épületszárny mögött húzódott a
második világháború elejéig egy
hatalmas, félhenger alakú, zsinde-
lyes tetővel fedett lovarda, homlok-
zatán az építést jelző 1825-ös
évszámmal. Az U alakú épület érté-
keit 1944-ben széthordták. A kas-
télyban az államosítást követően
mezőgazdasági iskolaközpontot lé-
tesítettek. A család örökösei 2005-
ben visszakapták az épületet,
viszont úgy döntöttek, hogy nem
tartják meg, így a mai napig is árve-
rés alatt áll. A kastélyhoz egykor 60
hektáros, legendás szépségű park is
tartozott, amiből napjainkban na-
gyon kevés látható. A kastélypark
előzményei is Teleki Sámuel korára
nyúlnak vissza, ő 1782–1787 között
több cseh és morva kertészt (And-
reas Koppmann, Frantz Leerch,
Frantz Jarschel) is foglalkoztatott
sáromberki birtokán. A barokk dísz-
kertet tujákkal, puszpángokkal, je-
genyékkel, virág- és veteményes-
ágyásokkal táblásan alakították ki.
A sáromberki kertépítés második
szakasza a 19. század derekára, má-

sodik felére esik: a kancellár unoká-
jának, széki gr. Teleki Sámuel Fe-
rencnek (1817–1882) az érdeme a
négy halastóval, lovagló- és lovas-
pólópályával megálmodott angol-
park kialakítása.

A Teleki család sírboltja a kas-
téllyal szembeni domboldalon áll. A
családi kriptát szintén Teleki (II.)
Sámuel építtette, 1774-ben. 1916-ig
oda temetkeztek a kancellárinak ne-
vezett ág tagjai, összesen tizenöt
felnőtt és öt gyermek, köztük az
építtető könyvtáralapító és déd-
unokája, az Afrika-kutató (VI.) Sá-
muel is.

A református templom építése
(1785) szintén a Teleki Tékát ala-
pító kancellár nevéhez fűződik,
ezért áll a templom sarkánál gr. Te-
leki Sámuel kancellár szobra. A
templom mellett, az egykori – szin-
tén a Téka-alapító által építtetett –
iskola épületében múzeum van,
ahol többek között látható az Af-
rika-kutató eredeti utazóládája. A
római katolikus templom 1905-ben
épült neoromán stílusban.

A falu nevezetessége a fehér
gólya. A Milvus Csoport Madártani
és Természetvédelmi Egyesület
évek óta lehetővé teszi, hogy bárki
24 órán át élőben kövesse a gólyák
fészekbeli életét. A gólyáknak men-
hely készül a Teleki-kastély közelé-
ben, emellett gólyaösvény mentén,
információs táblák segítségével tá-
jékozódhatunk életvitelükről. 

Marossárpatak – Mezőmajos,
Póka, Pókakeresztúr, Pusztaalmás
Marossárpatak

A mai község első házai nem itt,
hanem a vajdaszentiványi út men-
tén egy fennsíkon épültek, ezt bizo-
nyítják az itt talált cserépdarabok.
Mivel ott csak három-négy forrás
biztosította a vizet, a lakók lennebb
húzódtak a Maros közelébe, és így
alakult ki a mai Marossárpatak,
amelyet 1268-ban Sarpatak néven
említenek először. 1325–1340 kö-
zött Szécsényi Tamás a tulajdonos,
aki Tamás, erdélyi vajda néven sze-
repel a feljegyzésekben. Ennek fia,
Szécsényi Kónya, Horvátország és
Dalmácia bánja volt, és birtokait a
király adománya nyomán folyton
gyarapította. Ide tartozott Gernye-
szeg, Sáromberke, Magyarfülpös és
még néhány mezőségi falu. A pár-
toskodások következtében a Szé-

csényi család kegyvesztett lett, s így
az említett birtokok az Erdélyi csa-
lád kezébe kerültek. Az Erdélyiek
1636-ig birtokolták a környéket,
székhelyük Gernyeszeg volt. Erdé-
lyi István 1602 és 1636 között
Torda megye főispánja volt. Birto-
kai után nem akart hadat állítani a
Bethlen István elleni hadjárathoz,
így elveszítette a fejedelem kegyét.
Halála után feleségétől, Mindszenti
Krisztinától Apafi Mihály elvette
birtokait és Teleki Mihálynak ado-
mányozta. Az első Teleki, aki Sár-
patakon lakott, Teleki Mihály volt
(1730-1740 körül). Ennek utódja
volt Teleki Lajos, akinek két fia
volt: Domokos és Mihály. A két
testvér között oszlott meg a vagyon,
így épült két kastély az alsó és
felső udvarral, neoklasszicista stí-
lusban. A Teleki Domokos-féle
felső udvar 1933-ban gazdát cserélt.
A birtokot minden felszerelésével
és a kastéllyal együtt Vaida Voievod
Mircea román földbirtokos vásá-
rolta meg. 1937-ben a 435 hold
szántót és erdőt, valamint a 12 hold
belsőséget a hitelszövetkezeten ke-
resztül, Adorjáni Károly igazgató-
tanító közbenjárásával
megvásárolta a falu népe. A felső
kastély rövidesen egy toldalagi Kö-
vesdi nevű ember kezére került, aki
lebontatta és az anyagot eladta. A
községközpontban levő épület utolsó
gazdája Teleki József volt. A roman-
tikus homlokzatú kastély 1872-ben
épült gr. Teleki (IV.) Lajos és bethleni
gr. Bethlen Eszter fia, (V.) Domokos
(1841-1907) megbízásából. Kiemel-
kedő építészeti eleme a Pest környéki
klasszicista kastélyokat idéző főhom-
lokzatot hat ión oszloppal és timpano-
nos oromzattal kialakított kocsifelhajtó.
Fölötte lépcsőzetes attikafal látható a
család nagyméretű, domborműves cí-
merével. A második világháború után,
1945-ben államosították. Ezt köve-
tően ide szállásolták el a görög füg-
getlenségi és polgárháború
áldozatainak Romániába menekült
gyermekeit. 1951 óta halmozottan
fogyatékos nők kórháza.

Marossárpatak másik műemléke
a Teleki-kripta, amely a 19. század
első éveiben épült, és ide temették
egykor a sárpataki Teleki család ha-
lottjait. Az épület alakja az egyip-
tomi piramisokra emlékeztet.

A községközpontban, a reformá-
tus templomkertben jött létre az er-
délyi fejedelmeket ábrázoló
szoborpark a Marosvásárhelyről
Sárpatakra költözött Miholcsa Jó-
zsef szobrászművész alkotásaival.
Az elsőt, az 1848-as szabadságharc
első győztes csatájának emlékére ké-
szített lovas huszár szobrot 2003-ban
állították a kultúrotthon elé. Jelenleg
15 szobor díszíti a teret, ahol faluna-
pokat, huszárfelvonulást és megem-
lékezést tartanak rendszeresen. 

A vízisportot kedvelők és a hor-
gászok kellemesen tölthetik el az
időt a pókai halastó mellett, aki
pedig a laza gyalogtúrát kedveli,
annak érdemes a Pókakeresztúr fe-
letti erdőben barangolni, ahonnan
Galambodra, vagy akár Mezőcsá-
vásra is el lehet jutni, a dombtetőről
gyönyörű kilátás nyílik a Maros
völgyére is. 
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Szerkeszti: Vajda György

Felső-Maros mente (1.)
Újabb tájegységet mutatunk be olvasóinknak. Az elkövetkezen-

dőkben a Felső-Maros mentét – a Marosvásárhely – Szászrégen –
Déda közötti településeket – ismertetjük több részben. 

A megye névadó folyójának partja ősidők óta lakott. Római kori
települést találtak Jedd határában, ismert római lelet a marosfel-
falui ruhacsat (fibula), Marosvécsen a római castrum, és a civil te-
lepülés helyén még mindig kivet magából római kori cserepeket a
föld. Az ókor nyomai megtalálhatók Vajdaszentivány, Gernyeszeg
határában is. A középkorban olyan jelentős nemesi családoknak
voltak itt birtokaik, amelyek beírták nevüket a magyar történe-
lembe. A kommunista korszakban megrongálódtak ugyan, de még
állnak azok a csodálatos várak, kastélyok, amelyek erről a korról
tanúskodnak. Mindezek mellett a többségben magyarok lakta köz-
ségekben (Nagyernye, Marossárpatak, Vajdaszentivány, Gernye-
szeg, Marosfelfalu, Marosvécs, Magyaró) számos kulturális
rendezvényt szerveznek, amelyeken érdemes részt venni. Ezek
közül megemlítjük a vajdaszentiványi néptánctábort, a sárpataki
huszárfesztivált, az erdőcsinádi Gyöngykoszorú néptánctalálkozót,
a marosvécsi cseresznyevásárt, a marosfelfalui hagyma-, vagy akár
a marosjárai szilvaízfőző fesztivált. A Maros a horgászoknak, ví-
zisportkedvelőknek kínál kikapcsolódási lehetőséget. Érdemes le-
térni a főútról az említett községekhez tartozó falvakba is, amelyek
között vannak igen szép környezetben fekvők, a Maros és a Nyárád
közötti dombvidék völgyeibe ágyazódva. 

A marossárpataki szoborpark

A sáromberki Teleki-kastély Fotó: Vajda György

A Teleki család kriptája a sáromberki református temetőben



A magyarországi Szigetszent-
miklós másodosztályú sakkegye-
sületéhez igazolt szeptemberben
a makfalvi Dénes Attila Norbert,
itthon pedig a Székelyudvarhelyi
Sakkegyesület játékosa. Közben
Szovátán tanul, és gyűjti a győ-
zelmeket.

Az ígéretes makfalvi Dénes
Attiláról már ejtettünk szót
sportrovatunkban, azonban a
nyár óta eltelt időszakot számba
véve újabb eredményekről szá-
molt be a 12 éves tehetség. A
Korondon szeptember végén
megrendezett III. Korondi Kerá-
mia nemzetközi sakkversenyen a
„klasszikus” játékban az 1600
Élő-pontot el nem ért játékosok
(U1600) csoportjában ülhetett
asztal mellé, és végül a dobogó
második fokára állhatott fel a 97
játékos közül. Számára hét ellen-
felet sorsoltak ki (magyart, ro-
mánt és moldávot), hatot
közülük legyőzött, az utolsó
mérkőzést a közönség nagy ér-
deklődése közepette 3 óra és 15
perc (!) után nyerte meg egy 68

éves román sakkozóval szem-
ben. Az eredmények révén 1000
lejt és újabb pontokat szerzett,
így hamarosan kikerülhet az
U1600-ból, és fennebb léphet.
Ugyancsak a korondi versenyen
a „blitz” (villám, azaz a mérkő-
zés csupán 5 percig tart, vala-
mint lépésenként legtöbb két
másodperces gondolkodási idő
engedélyezett) kategóriában is
hét meccset játszott, többek kö-
zött egy indiai nagymesterrel is.

Szeptemberben a harmadik
helyet szerezte meg egy székely-
udvarhelyi tornán, és a Sziget-
szentmiklósi Sakkegyesülethez is
leigazolták (az udvarhelyi sakk-
egyesületnél is leigazolt játékos,
de lehet egy másik ország játé-
kosa is). Ez azt jelenti, hogy
időnként kiutazik társaival Ma-
gyarországra egy-egy hétvégére,
amikor egy-egy mérkőzést kell
lejátszania. Eddig egy játéka
volt, azt meg is nyerte. Amúgy
nem egyedül őt igazolta le Szi-
getszentmiklós, hanem Maros-
vásárhelyről Barátosi Dánielt és
Farczádi Hunort, valamint a ze-
telaki Benedek Istvánt is. Dénes

Attila számára ez a leigazolás
rengeteg új lehetőséget nyit meg,
ezért is vállalta el a felkérést. 

A még kamasz Attila három
magyarországi edzőjének is kö-
szönettel tartozik az elért sikere-
kért és a leigazolásért: Terbe
Julianna, Terbe Zsuzsanna és
Radnai Ádám a makfalvi fiú fel-
készítője, akikkel heti két,
egyenként másfél órás edzést
tartanak: interneten, virtuális
sakktábla előtt ülve nyitásokat
gyakorolnak, feladványokat ol-
danak meg, vagy előnyből in-
dulva játszhat mesterei ellen.

A korondi versenyen kívül
Félixfürdőn és Olăneşti-en vett
még részt hazai versenyen
Dénes Attila. Sikeres évnek ne-
vezi az ideit: tíz serleg begyűjté-
sét tűzte ki célul, és ezt szinte
biztosan megvalósítottnak véli,
mivel kilencet már meg is szer-
zett, és csak egy sikerre van
szüksége a hátralevő idei négy-
öt versenyen. Azonkívül még két
magyarországi mérkőzése van
az idén, és a szovátai iskola kép-
viseletében hamarosan ismét az
anyaországba utazik játszani.

A Ferencváros 2-1-
re legyőzte a vendég
Debrecent a labdarúgó
OTP Bank Liga szom-
bati 15. fordulójának
rangadóján, ezzel
együtt elvesztette éllo-
vas pozícióját, mivel a
Videoton jobb gólkü-
lönbségének köszön-
hetően megelőzte.

A mérkőzést közel
húszezer néző előtt
rendezték meg, mi-
után három és fél év
elteltével megálla-
podtak egymással a
Ferencváros vezetői,
illetve a vénaszken-
neres regisztráció
miatt sztrájkoló kemény mag tagjai, akik most
először léptek be a 2014 nyarán átadott létesít-
ménybe.

Az FTC sorozatban harmadszor győzött, míg a
DVSC kilenc veretlenül megvívott bajnoki mér-
kőzés után kapott ki, ezt megelőzően legutóbb au-
gusztusban szenvedett vereséget.

Némi meglepetésre az első
negyedóra enyhe, de meddő
debreceni mezőnyfölényt ho-
zott, majd rákapcsoltak a haza-
iak, s bár helyzetet kezdetben
nem igazán tudtak kidolgozni,
húsz perc elteltével már ők irá-
nyították a játékot. Az első fél-
idő hajrájában aztán
egyértelművé vált az FTC fölé-
nye, több lehetősége is adódott,
de vagy Nagy hárított, vagy
hiba csúszott a befejezésbe. A
szünet előtti percekben a Deb-
recen is eljutott egyszer-kétszer
az ellenfél kapujáig, komoly
veszélyt azonban nem jelentett.

A pihenőt követően is többet
volt a házigazdáknál a labda, s
a fölényük hamarosan gólok-
ban is megmutatkozott: előbb
egy kapu előtti kavarodásnál a
góllövőlistát vezető Varga Ro-
land talált be, majd két perccel
később Priskin ollózó mozdu-
lattal duplázta meg az előnyt. A
DVSC hátránya tudatában tá-
madni kezdett, de kezdetben
mezőnyfölénynél többre nem
futotta az erejéből. A 84. perc-
ben aztán Jovanovic révén si-
került a szépítés, az egyenlítés
azonban már nem jött össze.

A mérkőzés szünetében
szurkolói összetűzés történt.
Ezzel kapcsolatban a BRFK

sajtóosztálya arról tájékoztatta az MTI-t, hogy
„eddig tisztázatlan okból verekedés tört ki”, és „a
verekedés során az elsődleges információk szerint
egy ember könnyebben, kettő pedig súlyosan
megsérült”. A rövid közlemény kitér rá, hogy „az
eset körülményeit a Budapesti Rendőr-főkapitány-
ság büntetőeljárás keretében vizsgálja”.
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Megnyert egy játszmát a Medicina
CSU női röplabdacsapata a CSM Târ-
govişte otthonában. A marosvásárhelyi
sport jelenlegi szomorú állapotában
ennek is örülnünk kell, noha bajnoki
pontot nem sikerült ezzel szerezni.
Azonban Predrag Žucović fiatal tanít-
ványainak ismét egy világválogatottal
kellett szembenéznie, egy olyan csapat-
tal, amelynek a kezdő keretében egyet-
len belföldi játékos sincs, és amely le
tudta győzni azt a Bukaresti CSM-t,
amely pénteken megverte a bajnok Ba-
lázsfalvát. És ezzel az ellenféllel az az
egy szett is nagyon nagy eredmény…

Az első két játszma hasonlóan ala-
kult. Hozzávetőleg 10 pontig maradt
versenyben a Medicina, majd lassan el-
húztak a házigazdák. A harmadik játsz-
mát 5-0-val kezdték a
marosvásárhelyiek, majd 5-5-re egyen-
lített Târgovişte. A játszmanyerő soro-
zat Babaş nyitásával 10-10 után
következett be, hat megnyert labdame-
nettel, amit csak Babaş végül elrontott

nyitása zárt le. A hatpontos előny is el-
olvadt azonban a szett végére, amikor
23-23-ra egyenlítettek a házigazdák. A
következő pontot azonban Iancu sán-
colása hozta, és Dobriceanu támadása
azonnal le is zárta a játékrészt. Târgo-
viştének nagyon nem eshetett jól, hogy
elveszítette a harmadik szettet, mert a
negyedikben 8-1-gyel kezdett, és esélyt
sem adott a folytatásban a marosvásár-
helyieknek.

A Medicina legeredményesebb játé-
kosa a center Roxana Iancu volt 15
ponttal, amelyből hatot sáncolással
szerzett. A szélsők közül Buterez 11,
Dobriceanu 10 pontot ért el. Feltűnően
rosszul ment a játék Vargának, aki 18
támadásból csupán 4 pontot gyűjtött,
alig 17%-os támadómutatóval. A for-
duló előtt a számok tükrében még a
bajnokság legeredményesebb támadó-
jának számított, ezért valószínűleg az
ellenfél külön figyelmet fordított a
semlegesítésére.

A Medicina CSU szombaton a Bu-
karesti Dinamót fogadja a Pongrácz
Antal csarnokban. A mérkőzést 18 órá-
tól rendezik.

Loptak egy játszmát, 
de pontot nem

Szigetszentmiklós leigazolta 
a makfalvi Dénes Attilát

Röviden
* Kettős sportgálát tartanak Marosvásárhelyen december 9-én – tájékoztatott

közleményében hétfőn a Maros Megyei Tanács regionális fejlesztési és projekt-
megvalósítási igazgatósága. Eszerint december 9-én délután 2 órai kezdettel
Sportra születve címmel kitüntetnek 35 korábbi nagyságot, valamint ifjú remény-
séget, majd délután fél 5-kor kezdődik a 2017-es év legeredményesebb sportoló-
inak díjazása. Mindkét rendezvény helyszínéül a Kultúrpalota nagyterme szolgál.

* Labdarúgó 1. liga, 17. forduló (vasárnapi eredmények): Kolozsvári CFR –
Jászvásári CSM Politehnica 1-0, Bukaresti FCSB – Concordia Chiajna 2-1. Az
élcsoport: 1. FCSB 38 pont, 2. CFR 37, 3. Craiova 33.

* Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 5. forduló (vasárnapi eredmények): SCM U
Craiova – Bukaresti CSM Steaua 102:99, Temesvári Timba – Bukaresti Dinamo
87:71. Az élcsoport: 1. Piteşti 9 pont, 2. Kolozsvár 9, 3. Temesvári SCM 9.

* A Telekom Veszprém házigazdaként végig vezetve, 30-24-re legyőzte a dán
Aalborg HB csapatát a férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének hatodik
fordulójában szombaton. A veszprémiek veretlenül vezetik csoportjukat. Meg-
lepően simán kikapott ugyanakkor a sorozatban érdekelt másik magyar együttes:
a MOL-Pick Szeged 34-31-re alulmaradt a német bajnok Rhein-Neckar Löwen
csapatával szemben, vasárnap. Vesztett a Bukaresti Dinamo is, a román csapat
a spanyol Ademar Leon otthonában kapott ki 32-29-re, és a C csoport utolsó he-
lyét foglalja el.

* Háromgólos győzelmet aratott a Ferencváros a női Bajnokok Ligájában a
csoportkör hétvégi hazai mérkőzésén a Thüringer HC ellen, és harmadik sike-
rével már továbbjutott négyeséből. Az eredmény: FTC-Rail Cargo Hungaria –
Thüringer HC (német) 28-25. További eredmény: Bukaresti CSM – NFH-Nyko-
bing Falster Handboldklub (dán) 39-26, ezzel a román együttes is továbbjutott
a sorozat főcsoportjába. A Győri ETO KC tegnap, lapzárta után játszott.

* A férfivízilabda két magyar együttest medencébe szólító Európai Szuper-
kupája a Szolnoké lett, miután a Bajnokok Ligája-győztes Tisza-parti gárda bün-
tetőkkel nyert az idei Eurokupában első Ferencváros ellen szombaton a Komjádi
uszodában.

Az eredmény: Szolnoki Dózsa-Közgép – FTC-PQS Waterpolo 10-8 (3-1, 2-
3, 0-0, 1-2 – 4-2) – büntetőkkel. A női Európai Szuperkupában: Kirisi (orosz) –
UVSE 10-6 (5-3, 2-2, 1-1, 2-0).

* Simona Halep továbbra is az első helyet foglalja el a női teniszezők világ-
ranglistáján. A romániai játékos immáron hatodik hete vezeti a tabellát. Páros-
ban Babos Tímea a 7. A magyar teniszező, aki múlt vasárnap Andrea
Hlavackovával megnyerte a hétmillió dollár összdíjazású szingapúri tenisz-WTA-
világbajnokságot, bejelentette, hogy a jövőben a francia Kristina Mladenovic
oldalán versenyez párosban.

A Ferencváros szurkolói a kapu felé repülő sast figyelik a labdarúgó OTP Bank Liga 15. fordulójában
játszott Ferencváros – Debreceni VSC mérkőzés előtt a budapesti Groupama Arénában 2017. no-
vember 4-én. Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke megállapodott a klub szurkolótáborával, amely
így visszatért a lelátókra. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály, 4. forduló: CSM Târgovişte – Marosvásárhelyi

CSU Medicina 3:1 (25:16, 25:13, 23:25, 25:12)
Târgovişte, sportcsarnok. Vezette: Robert Toader (Bukarest), Alin Ma-

teizer (Ploieşti). Ellenőr: Nicolae Marin (Galac).
CSM Târgovişte: Hrončeková, Smith, Fairs, Sybeldon, Collar, Souza-

Ziegler (Roşca, Marciu, Trică, Calotă). Liberó: Durr.
CSU Medicina: Babaş, Varga, Iancu, Buterez, Diţu, Dobriceanu (Rancz,

Cauc, Străchinescu, Badea, Dumitrescu, Mocan). Liberó: Molnar (Arni-
ceru). 

Eredményjelző
Labdarúgó NB I., 15. forduló: Ferencváros – Debreceni VSC

2-1, Szombathelyi Haladás – Paks 1-2, Vasas – Újpest 0-1, Video-
ton – Mezőkövesd 4-0, Diósgyőr – Balmazújváros 1-2, Budapest
Honvéd – Puskás Akadémia 4-3.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga, 15. forduló: Ferencváros – Deb-

receni VSC 2-1 (0-0)
Budapest, Groupama Aréna, 19.125 néző, vezette: Andó-

Szabó.
Gólszerzők: Varga R. (58.), Priskin (60.), illetve Jovanovic

(84.).
Sárga lap: Lovrencsics G. (72.), Bőle (88.), illetve Ferenczi

(55.), Tőzsér (64.), Bódi (73.).
Ferencvárosi TC: Dibusz – Lovrencsics G., Botka, Blazic, Ped-

roso – Gorriarán, Spirovski – Priskin (91. Batik), Paintsil (88.
Bőle), Varga R. – Böde.

DVSC: Nagy S. – Bényei, Kinyik, Mészáros N., Ferenczi – Jo-
vanovic, Mengolo (63. Takács T.) – Bódi, Tőzsér, Varga K. (86.
Tisza) – Könyves.

Eredményjelző
A női A1 osztály 4. fordulójának eredményei: Bukaresti Dinamo – Lu-

gosi CSM 3:2, Bukaresti CSM – Balázsfalvi Alba Volei 3:1, Kolozsvári U
– Temesvári Agroland 0:3, Jászvásári Penicilina – Bákói Ştiinţa 0:3, CSM
Târgovişte – Marosvásárhelyi CSU Medicina 3:1.

Gligor Róbert-László Bálint Zsombor

Ranglista
1. Bákó 4 4 0 0 0 12-2 12
2. Târgovişte 4 3 1 0 0 12-4 11
3. Buk. CSM 4 3 0 1 0 11-8 10
4. Balázsfalva 4 3 0 0 1 10-3 9
5. Temesvár 4 3 0 0 1 10-4 9
6. Medicina 4 1 0 0 3 5-10 3
7. Jászvásár 4 1 0 0 3 4-10 3
8. Dinamo 4 0 1 0 3 4-11 2
9. Lugos 4 0 0 1 3 3-12 1
10. Kolozsvár 4 0 0 0 4 1-12 0

Ranglista
1. Videoton 15 9 5 1 33-16 32
2. Ferencváros 15 9 5 1 30-14 32
3. Debrecen 15 7 4 4 24-14 25
4. Honvéd 15 7 4 4 28-25 25
5. Diósgyőr 15 6 3 6 28-25 21
6. Paks 15 5 6 4 24-24 21
7. Vasas 15 6 2 7 19-24 20
8. Újpest 15 4 7 4 19-19 19
9. Puskás A. 15 4 4 7 20-25 16
10. Balmazújv. 15 3 4 8 18-23 13
11. Szombathely 15 3 2 10 12-29 11
12. Mezőkövesd 15 2 4 9 15-32 10

Megegyezés a szurkolókkal: 
telt ház a Ferencváros mérkőzésén
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Szerkesztette: Mezey Sarolta

Mi felejtünk, ők nem 
Október 21-én, szombaton este a

Kultúrpalota kistermében az 1956-
os hősökre és áldozatokra emlékez-
tünk kegyelettel, főhajtással. Fájó
szívvel állapítottuk meg, hogy az
ilyen megemlékező rendezvénye-
ken évről évre egyre kevesebben
vagyunk. Fáj! Nagyon fáj! Ilyenkor
feltör az emberi lélekből a kérdés:
hol van Marosvásárhely magyar-
sága? Hová lett az a százezer ma-
gyar, akik egykoron, nem is olyan
régen egy hívó szóra gyertyával és
könyvvel a kezünkben meneteltünk
néma csendben Marosvásárhely ut-
cáin? Ennyire közömbösek lettünk?
Elfelejtjük múltunkat, történelmün-
ket? Vagy elfogytunk? Nem aka-
runk emlékezni azokra a hősökre,
akik hazájuk, népük szabadságáért
életüket áldozták? Azokra sem, akik
az ’56-os események megtorlásá-
nak voltak áldozatai? Pedig nagyon
sokan voltunk, akik hihetetlen szen-
vedéseken mentünk keresztül. Mert
’56 szele minket, határon túli ma-
gyarokat, és így a marosvásárhelyi
magyarokat is keményen érintett, s
bizony ez a szél lengedezett egé-
szen 1964-ig. Az ötvenes évek
végén, a hatvanas évek elején még
nagyon sok embert börtönöztek be,
nagy részüket a lengedező ’56-os
szelecske utórezgései miatt. Persze
különböző hamis okokkal, mert már
szégyelltek ’56-ra hivatkozni. Tet-
ték ezt azért, mert a népet csak így
lehetett rettegésben, félelemben tar-
tani, márpedig annak a rendszernek

ez létszükséglet volt. És tudjuk,
hogy a cél szentesíti az eszközt. 

Nos, mindezeket nem volna sza-
bad elfelejtenünk, már csak azért
sem, mert úgy látszik, hogy még
mindig vannak, akiknek örömöt
szerzünk azzal, ha felejtünk. Azt
szeretnék, hogy mindazt a rosszat,
kegyetlenséget, embertelenséget,
amit velünk szemben elkövettek,
töröljük ki az emlékezetünkből. Bi-
zonyság erre az a névtelen telefo-
náló, aki 22-én reggel felhívott
telefonon, és azt tanácsolta fenye-
gető hangon, hogy fejezzük be
végre a szekuritáté rágalmazásait,
és ne etessük a népet olyan hazug-
ságokkal, hogy ártatlan embereket
tartóztattak le és börtönöztettek be.
Tudniillik azon a megemlékezésen
egy-két perces felszólalásomban azt
mondtam, hogy szeretném elosz-
latni azt a tévhitet, miszerint a sze-
kuritáté senkit nem tartóztatott le ok
nélkül. Nos, kedves nosztalgiázó te-
lefonáló úr, megismétlem: a szeku-
ritáté igenis sok embert
letartóztatott és bebörtönöztetett, ár-
tatlanul, hazug kitalációk alapján.
Ha nem hiszi és óhajtja, állok ren-
delkezésére dokumentumokkal. Lá-
togasson meg, megnyugtató lenne
számomra, ha egymás szemébe
nézhetnénk. A telefonszámomat
tudja, s így bizonyára a lakcímemet
is megtalálja. Csengessen be hoz-
zám, várom!

Szilágyi Domokos

Ilyen hősökre nincs szükség!
Mint a tűz lángja, úgy terjedt a

hír arról a szomorú esetről, ami ok-
tóber 22-én Magyarfülpös hatá-
rában történt. Fejbe lőttek egy
falopáson ért szegény, védtelen em-
bert. 

Mi is volt a bűne ennek az em-
bernek? Elment, hogy száraz fát vi-
gyen haza az erdőről. A fa
életfontosságú. Enélkül nincs élet.
Fával főznek, melegítik a lakást, a
hideg időszakban körülüli a tüzet a
család. Mostantól már a csonka csa-
lád, mert az abafáji Fülöp László
Ferencet Körtvélyfáján eltemették.
Odavaló volt. 

Védeni kell az erdőt, ez igaz! Kü-
lönösen azoktól, akik fával megra-
kott teherautókkal lopnak, aztán jó
drágán értékesítik. Védeni kell az
erdőt, de semmiképpen sem gyilko-
lás árán. A főbe lövés semmilyen
körülményben nem megengedhető.
A módszer elítélendő, nem válik be-
csületére a rendőröknek, s hőstett-
nek sem nevezhető. 

Elismerés a rendőröknek sokszor
áldozatos munkájukért, de a kirívó
eset nem válik becsületükre. 

Mi az eset következménye? Töb-
bek között a bosszú az árván maradt
kisfiú részéről, aki, amíg él, nem fe-
lejti el apja halálát. Ahogyan a csa-
lád többi tagja sem, a rokonok,
ismerősök, barátok. 

A hatóságok jobban, körültekin-
tőbben kellene intézkedjenek, s a
tűzifaellátás biztosított kellene le-
gyen. 

Üzleteink roskadoznak a válasz-
téktól, gazdag az árukészlet, de nem
mondhatjuk el ugyanezt a tűzifáról.
Jó lenne, ha léteznének olyan raktá-
rak, ahol méltányos áron lehetne
beszerezni a tűzifát. Engedélyezni
kellene a száraz fák, ágak gyűjtését,
szállítását az erre rászorulóknak.
Akkor talán kevesebb lenne az ille-
gálisan kivágott fa. Ezen jó lenne
elgondolkodni. 

Varró Domokos, 
Marosvásárhely 

A járda javításra vár 
Ezúton szeretnénk segítséget kérni az újságban, mivel 2015. júliustól

várjuk a polgármesteri hivatal szakosztályát kérésünk megoldására. 
Mi, a Grigorescu utca 4/E szám alatti lakók azzal a kérdéssel fordulunk

a polgármesteri hivatalhoz, hogy a tömbház előtti bejáratot aszfaltozzák
le, mivel nagyon rossz állapotban van, és balesetveszélyes. Két év óta hi-
tegetnek, hogy megoldják a problémát, de semmi nem történt, pedig azóta
többször dolgoztak a környéken, legutóbb október végén. 

A lakók többsége idős, és megint itt van a tél. Gondoltuk, hogy az Önök
segítségével valamit elérünk, mert eddig csak üres szavakkal oldották meg
minden évben a kérésünket. 

Az első kérésünk iktatószáma 39.445, amit 2015. július 15-én adtunk
be.

Szombathy István 

Élménydús Iskola másként hét
zajlott a mezőpaniti Kádár Márton
Általános Iskolában október 30. és
november 3. között.

A 2017–2018-as tanév esemény-
naptárában ez a hét ígérkezett tevé-
kenységekben a leggazdagabbnak,
hisz a legváltozatosabb progra-
mokkal várták tanulóikat az osz-
tályfőnökök és a szervező tanárok.
Ezek közül csak néhányat említe-
nék meg: az októberi események
felidézése, a 325 éves alma mater,
a magyar tudomány napja, látoga-
tás a Haller-kastélyba, interaktív
előadás az Ariel színházban, úszás,
társasjátékok, állatkerti séta, nyelv-
őrzők vetélkedője, szórakoztató
matematika, sportvetélkedők stb. 

A hét a paniti oktatás 325. évfor-
dulójára való megemlékezéssel
kezdődött, melynek a kulturális
mozzanatát az októberi eseménye-
ket felidéző összeállítás képezte
György Csilla, Szabó Csilla és
Bartis Zoltán tanárok rendezésé-
ben. Az iskolahimnusz elhangzása
után következett Tóth Árpád Kö-
szöntő című verse Gálfi Attila VII.
osztályos tanuló tolmácsolásában.
Ezt követően Deák János igazgató
röviden felidézte a 325 éves ok-
tató-nevelői munka fontosabb
mozzanatait. Az első írásos doku-
mentumok 1692-ből származnak,
amióta a tanítók, iskolamesterek
neve folyamatosan fel van je-
gyezve. Az igazgató kiemelte az 
iskola névadójának, Kádár Már-
tonnak a szerepét a faluközösség és
az iskola életében. Ő nemcsak ta-
nított, hanem hitet, reményt öntött
az emberekbe a megmaradásért, a
szellemi és gazdasági felemelkedé-

sért. Ezek után bemutató követke-
zett az utóbbi 25 év iskolai tevé-
kenységeiről az Iskolakrónika
alapján, amelyet Deák Júlia ta-
nárnő állított össze 2012-ben az is-
kola 320. évfordulójára. 

Nagy tapssal jutalmazta a kö-
zönség Nagy Szilvia VIII. osztá-
lyos tanuló előadásában a Kádár
Kata balladáját, amellyel novem-
ber folyamán iskolánkat képviseli
Bodó Dávid VII.-es és Borbély
Anetta V.-es társával a Kriza János
balladaéneklő verseny országos
döntőjén.

A megemlékezés megható pilla-
nata volt a kegyelet virágainak el-
helyezése az elhunyt igazgatók,
tanárok és diákok emlékére állított
kopjafaegyüttesnél. 

Az évforduló kapcsán került sor
az A-Z matematika szakterem hi-
vatalos felavatására, melyet Ador-
jáni Zoltán matematikatanárról
neveztünk el. Bartha Enikő Ilona
tanárnő méltatta az egykori tanár és
igazgató munkásságát. A matema-
tika szakterem az iskola egyik leg-
korszerűbb terme, amely nemcsak
kinézésre, hanem tartalmilag is kü-
lönbözik a többitől, mivel a haté-
kony tanítás modern eszközével –
intelligens táblával – van felsze-
relve. 

A rendezvény fénypontját a kor-
szerű műfüves sportpálya felava-
tása jelentette. Felejthetetlen
élmény marad gyerek és felnőtt
számára egyaránt az a jelenet, ami-
kor Bodó Előd Barna polgármester
és Deák János iskolaigazgató sza-
lagátvágása után a gyerekek uj-
jongva, vidáman birtokukba
vehették a várva várt sportlétesít-

ményt. Azonnal sor került az ava-
tómeccsre a mezőpaniti és csitt-
szentiváni gyerekek között,
akiknek a teljesítményét a polgár-
mester és Bodó Benjámin tanácsos
játéka növelte. Ezt követően min-
den osztály focis és nem focis ta-
nulója kipróbálhatta a labdarúgás
élményét.

Az események sorát folytathat-
juk az iskolánk 1997 novemberé-
ben bejegyzett MONOGRÁFIA
Alapítványának a 20. évfordulójá-
val, melynek célkitűzései között
szerepel a tehetséges tanulók támo-
gatása, megsegítése. 

Ennek szellemében az Iskola
másként hét alatt került sor a IX.
népzene- és néptánctáborra, ame-
lyen 15 tanuló zenélt és 44 táncolt.
Zenét oktatott Bőr-Hunyadi Gyula
és Bartis Zoltán, táncoktatók Varró
Huba és társai voltak. A tábor fő tá-
mogatója a Maros Megyei Tanács
és a Monográfia Alapítvány volt.

A változatos programok, a szí-
nes napok után ismét visszatérünk
az iskolába, a 325 éve elkezdett
oktató-nevelő munkához, mely-
nek folytatásához jó egészséget,
kitartást, türelmet kívánok min-
den kollégának, Ádám Jenő sza-
vaival:

„Mikor az osztályajtó előtt ki-
lincsre téve kezünket megállunk,
egyéni életünk minden nehézségét
és küzdelmét félretéve töltse el lel-
künket a gondolat: nem vagyunk a
magunkéi, hanem azoké, akik oda-
bent a padok között várnak reánk.
Ebben az önkéntesen áldozó szeretet-
ben rejlik a tanítói Hivatás magasztos
értelme és egyben jutalma is.”

Deák Júlia tanárnő

A múlt kötelez 
– 325 éves a mezőpaniti oktatás

A rovatban közölt levelek tartalmáért, 
a tényállítások hitelességéért  a szerzők felelősek. 

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók min-
den esetben tüntessék fel telefonszámukat  és lakcímüket.  

Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro



ADÁSVÉTEL

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.
(60570)

ELADÓ alkudható áron egy szett téli
gumi (4 darab, 165/70, -R13) háromlyukú
felnivel, kiegyensúlyozva, egy szezonban
voltak használva. Tel. 0745-420-334.
(4846)

ELADÓ alkudható áron VW Polo, 1200
köbcentis, benzines, 2003-as, Euro 4-es,
fekete, 144.000 (valós) km-ben, minden
felszereltséggel, rendkívül jó állapotban.
Tel. 0744-692-927. (4846)

50 LITERES üvegkorsókat veszek. Tel.
0744-568-025. (4913)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(4926)

ELADOM vagy elcserélem bonyhai
házam dicsőszentmártoni garzonnal
vagy tömbházlakással. Tel. 0753-
908-476. (4940-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Demeter Gavrila
névre szóló autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (4939)

MINDENFÉLE

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

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

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

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

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

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (4840)

HEGESZTŐT és lakatost alkalmazok.
Tel. 0766-519-187. (19519)

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

VÁLLALUNK tetőfedést, tetőjavítást,
külső-belső munkálatokat, festést, padló-
és falicsempe-lerakást, készítünk
csatornát. Tel. 0741-790-452. (4834)

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

MEGEMLÉKEZÉS

„Az ő szíve megpihent, a miénk
vérzik, a halál fájdalmát csak az
élők érzik. Oly szomorú nélküled
lenni, téged mindenütt hiába ke-
resni, téged várni, ki nem jön
többé, szeretni fogunk mind-
örökké.
Az emlék olyan virág, mi nem
hervad el soha, eső nem tépi el,
szél nem hordja tova. Gyűjtsél
tehát csokorba amennyit  csak
lehet, a csokor közt őrizd meg az
örök emlékeket.”
Szomorú szívvel emlékezünk e
napon a pókakeresztúri 
SZÉKELY KÁROLYRA halálának
25. évfordulóján. Emlékét örökre
megőrizzük egy életen át. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! A gyászoló család. (sz.)

Remény és küzdelem volt életed, 
örökre megpihent dolgos két
kezed. 
Marad a bánat és egy sírhalom, 
szívünkben gyász és örök fájda-
lom. 
A bánat, a fájdalom örökre meg-
marad, 
mindig velünk leszel, az idő bár-
hogy is halad.
Fájó szívvel emlékezünk novem-
ber 7-én LÁSZLÓ JÓZSEFRE ha-
lálának 2. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Emlékét őrzik szerettei.
(4864)

Nem múlnak ők el, akik szívünk-
ben élnek,
Hiába szállnak, múlnak az évek,
Ők itt lelkünkben maradnak meg.
Mély fájdalommal emlékezünk
szeretett szüleinkre haláluk év-
fordulóján: édesanyánkra, 
FILIMON ILONÁRA szül. Serbán
november 7-én, halálának első
évfordulóján, édesapánkra, 
FILIMON PÉTERRE halálának 12.
évfordulóján. Nyugodjanak béké-
ben! Szép emléküket őrzi három
leányuk, három fiuk és azok csa-
ládja.  (4822)

Kegyelettel emlékezünk SZÁSZ
GYULÁRA halálának 39. évfordu-
lóján. Nyugodjon békében! Emlé-
két szívünkben őrizzük. Fia,
menye és unokái. (4883)

„Csak az hal meg, akit elfeled-
nek.”
Szomorú szívvel emlékezünk no-
vember 7-én édesapánkra,
FODOR ÁRPÁDRA halálának
első évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Nyu-
godjál békében! Szeretettel
leánya, fia, menye, az unokák és
családjuk, a dédunokák. (4818-I)

Megpihent a kéz, mely értünk
dolgozott, megpihent a szív, mely
értünk dobogott. Könnyes az út,
mely hozzád vezet, örökké őriz-
zük emlékedet.
Fájó szívvel emlékezünk novem-
ber 7-én az egy éve elhunyt sze-
retett édesanyára, anyósra,
nagy- és dédmamára, özv. GÁL
DOMOKOSNÉRA szül. ISZLAI
BERTA. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét őrzi
lánya és fia családjukkal együtt.
(4848-I)

Fájó szívvel emlékezünk a drága
édesapára, nagytatára, dédta-
tára, a hármasfalui id. MÁTHÉ
LAJOSRA, aki november 7-én
négy éve, hogy távozott közü-
lünk. Emlékét őrzik szerettei.
(4910-I)

Fájó szívvel emlékeznek fia, uno-
kái, dédunokái, menye és mind-
azok, akik szerették, dr. SZÉKELY
PÁLRA, a marosvásárhelyi fertő-
zőklinika nyugalmazott főorvo-
sára halálának első évfordulóján.
Emléke legyen áldott, örök nyu-
galma csendes és háborítatlan!
(4939-I)

Fájó szívvel emlékezünk GAIER
BÉLÁNÉRA szül. ERÖS 
ROZÁLIA halálának nyolcadik évfor-
dulóján. Leánya, Rózsika, unokája,
Csaba és felesége, Ildikó. (4948-I)

ELHALÁLOZÁS

Megtört szívvel és mély fájdalom-
mal tudatjuk, hogy a szeretett
édesapa, nagytata, testvér, após,
apatárs, rokon és jó szomszéd,
az Imatex vállalat egykori gazda-
sági igazgatója, 

özv. GÁBOR MÁRTON 
közgazdász 

november 4-én, 79 éves korában
váratlanul elhunyt. Utolsó útjára
november 8-án, szerdán 14 óra-
kor kísérjük a marosvásárhelyi
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család. (sz-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
özv. PÁNCZÉL SÁNDOR 
volt röntgenasszisztens

türelemmel viselt, hosszú szen-
vedés után életének 70. évében
megpihent. Földi maradványait
2017. november 7-én, kedden 14
órakor a marosvásárhelyi refor-
mátus sírkertben helyezzük örök
nyugalomra római katolikus
szertartással. 
Sógornői, Kati és Ágnes, vala-
mint családtagjaik; jó barátja,
Gáll István  és felesége, Rózsika.
(1590-I)

Búcsúzunk szeretett bátyámtól,
nagybácsitól és unokatestvértől, 

PÁNCZÉL SÁNDORTÓL. 
Emléke legyen áldott! 
Pánczél László, Huba és unoka-
testvérei. (4934-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett feleség, édesanya,
nagymama, anyatárs, anyós, só-
gornő, nagynéni, rokon és isme-
rős, 

AVÉD JÁNOSNÉ 
született MÜLLER MÁRTA 

életének 82. évében hosszú be-
tegség után november 3-án
csendesen megpihent.
A gyászszertartás november 7-
én 12 órakor lesz a református te-
metőben, evangélikus szertartás
szerint, majd a nagyenyedi csa-
ládi sírboltban helyezzük örök
nyugalomra. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (4923-I)

Fájdalommal, megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett édes-
anya, nagymama, anyós, rokon
és jó szomszéd, 

özv. KÉSZ MARGIT 
a kövesdombi 7-es Postahivatal
volt főnöknője életének 76. évé-
ben november 5-én csendesen
megpihent. Temetése november
8-án, szerdán 13 órától lesz a me-
gyei kórház mögötti temetőben,
református szertartás szerint. 
Búcsúznak tőle: lánya, Emese,
unokája, Bence és veje, Gábor.
(4929-I)

Szomorú szívvel búcsúzom a
szeretett 

KÉSZ MARGITTÓL. 
Nyugodj csendesen! Erzsike.
(4925)

Megrendülten értesültünk 
PÁNCZÉL SÁNDOR 

elhunytáról. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 
A Marosvásárhelyi 4-es Számú
Középiskola 1965-ben végzett XI.
C osztályának volt tanulói és
osztályfőnöke. (4938-I)

Fájdalommal búcsúzunk kedves
barátunktól, 

PÁNCZÉL SÁNDORTÓL. 
Kedves emléke mindig köztünk
marad. 

A két Éva. (4937-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága gyermekünk, 

MOLNÁR CSABA 
49 éves korában hirtelen elhunyt.
Temetése 2017. november 7-én
15 órakor lesz a marosszentgyör-
gyi római katolikus temetőben.
Szívünkben érted fájó könnyek-
kel búcsúzunk.
Megtört lelkű szüleid és két sze-
rető gyermeked. (4919-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak egykori
cenzorunk, GÁBOR MÁRTON
közgazdász elhunyta okozta
mély fájdalmukban. Pontos,
példás tevékenységét, baráti
tanácsait emlékezetünkben
megőrizzük. Az Impress Kft.
munkaközössége. (sz.-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Lengyel-Nagy Imola kollé-
ganőnknek szeretett ÉDESAPJA
elvesztése miatt érzett fájdal-
mában. A Marmed Járóbeteg-
rendelő  munkaközössége. 
(sz.-I)

Fájó szívvel búcsúzunk VARGA
SÁNDOR szeretett, jó kollé-
gámtól. Nyugodjál békében!
Vigasztalódást a családnak! A
Botezan család. (sz.)

A Vártemplom presbitériuma
fájdalommal vette tudomásul
drága testvérünk, presbiter-
társunk, egyházközségünk
hűséges tagja, NAGY ÁRPÁD
halálhírét. Őszinte együttérzé-
sünket fejezzük ki a gyászoló
családnak. Isten vigasztalását
kérjük Igéjének buzdításával:
Ha élünk, az Úrnak élünk, ha
meghalunk, az Úrnak halunk.
Azért akár éljünk, akár haljunk,
az Úréi vagyunk. Nyugodjon
békében! (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik drága
halottunk, id. VARGA SÁNDOR
temetésén részt vettek, sírjára
virágot helyeztek és
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló szerettei. (1592-I)

Dr. SZÉKELY PÁL halálának első
évfordulója alkalmával köszö-
netet szeretnénk nyilvánítani
mindazoknak, akik odaadással
gondozták és ápolták, különösen
a Balogh házaspárnak és a
Kálvin Idősek Otthona
munkatársainak. Szerető fia,
Zoltán és családja. (4939-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Mint egy gyertyaláng, úgy lobban el az
élet, mint egy gyors folyó, rohannak az
évek.
Kegyelettel és fájdalommal emléke-
zünk november 7-én PĂCURAR 
RUDOLFRA halálának 21. évforduló-
ján. Bánatos szülei. (4903)

Betöltötte az 50. évet, és szeretne egy
ÁLTALÁNOS UROLÓGIAI VIZSGÁLATOT?

Ajánljuk KEDVEZMÉNYES 
VIZSGÁLATI CSOMAGUNKAT:

• 12 laborteszt a PSA-val együtt
• urológiai vizsgálat

• urológiai ultrahang
Jöjjön el 2017. november 1. – december 18.

között a Dora Medicalshoz és részesüljön 
a 35%-os kedvezményben!

Jelentkezzen a 0733-553-974-es telefonszámon!
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, auto-
matizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
ROMÁN TŐKÉJŰ ÉPÍTKEZÉSI CÉG alkalmaz KÉPESÍTETT  KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT, VAS-
BETONSZERELŐKET, minimum 3 éves tapasztalattal. Az önéletrajzokat a következő faxszámon:
0265/266-067, e-mailben az  office@moragroind.ro címen, vagy személyesen Marosvásárhelyen, az 1848.
út 50/6. szám alatti irodánkba várjuk. (60503-I)
A THEREZIA KFT. ÉLELMISZERIPARI VÉGZETTSÉGŰ SZAKEMBERT alkalmaz. Feltételek: felső-
fokú végzettség vagy technikum. Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a therezia@therezia.ro e-mail-címre. Ér-
deklődni lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon. (60561-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
AJÁNDÉKTÁRGYAK ÉS DEKORÁCIÓS ELEMEK KÉSZÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ CÉG 2017-
ben végzett, legalább érettségivel rendelkező FIATALOKAT alkalmaz gyártási részlegére. A cég vállalja az
alkalmazottak ingyenes betanítását. Érdeklődni és önéletrajzokat küldeni az office@norand.ro e-mail-címen
lehet. (60569-I)
KFT. alkalmaz TAKARÍTÓNŐT. Előnyben a 45 éven felüliek és a nyugdíjasok. Tel. 0753-081-687. (19535)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, gyermekek
számára ANIMÁTORT; PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391-I)
KFT. alkalmaz ASZTALOST ajtó, ablak gyártására, KŐMŰVESEKET. Tel. 0744-798-270. (4785-I)
AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0741-411-334. (4540)
KERESKEDELMI CÉG ÁRUMOZGATÓ-RAKTÁROST alkalmaz vonzó fizetéssel. Tel. 0744-707-550.
(19501-I)
A CDM ACTIV PROD KFT. VARRODA MUNKÁSOKAT keres. Tel. 0742-298-872, 0740-592-229.
(19540-I)
A marosvásárhelyi MTZ GROUP KFT. VILLANYSZERELŐT alkalmaz. Tel. 0265/208-400, 0727-077-
433, 8-16 óra között. (19537-I)
Szereted a kihívásokat? Gyere és légy a csapatunk része! A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET és PÉK-
SÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET alkalmaz. Munkádért cserébe megbecsülés és versenyképes juttatás jár. Várjuk
önéletrajzodat a hr@kovacs.ro e-mail-címre vagy érdeklődj a 0744-403-114-es telefonszámon. (sz.-I)
FŐTÉRI HELYISÉG SZAKÁCSOT, PIZZÁST, MOSOGATÓT alkalmaz előnyös bérezéssel. Tel. 0746-
251-010, 0743-087-373, 0733-910-351. (19542)
NAPPALI BÁR BÁROSNŐT alkalmaz a Kövesdombon. Érdeklődni a 0741-284-447-es telefonszámon.
(4950)
SZAKKÉPZETLEN (RAKODÓ)MUNKÁST alkalmazunk. Tel. 0265/265-206. (4952-I)

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

ANASTASIA javasasszony Marosvásárhelyen
tartózkodik. Garantáltan megold minden
problémát: feloldja az átkot, kötést, kigyógyít az
alkoholizmusból, összebékíti a családokat,
látja a jövőt, elűzi a rontást. Engedéllyel
rendelkezik.
Eva nagyon hálás Anastasiának, mert
összehozta a férjével egyetlen ülés után.
Hívja bizalommal a 0744-218-933, 0764-106-
694-es telefonszámon. 
(Fizetett hirdetés: 4849)

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)



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

Hőkezelőt alkalmaz
Amit kérünk: 
– Tanulási vágy;
– Megbízhatóság, komolyság, rugalmasság;
– Szakképzéssel rendelkezők előnyben részesülnek.

Amit ajánlunk:
– Személyes betanítás;
– Biztos, hosszú távú munka;
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján);
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek;
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy  e-mailen: 
office@duerkopp-adler.ro , personal@duerkopp-adler.ro várunk. 
További információk a 0265/208-307-es telefonon. 
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A Siletina Impex 
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt. 

személyzetválogatást  szervez autóbuszsofőri 
állások betöltésére

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

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

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es  telefonszámon.

A marosvásárhelyi Aquaserv Társaság
alkalmaz

A versenyvizsgára kérvényt kell benyújtani november 15-én 14 óráig.
Az érdekeltek a jelentkezési dossziéhoz a következő okiratokat kell mellékeljék:
– CV/önéletrajz
– tanulmányi okiratok, engedélyek, attesztátok
– személyazonossági másolata
– a munkakönyv másolata/előző munkahelyi igazolások másolata/vagy olyan szerződések másolata, ame-

lyek a munkahelyi régiséget tanúsítják/vagy REVISAL-jelentés másolata
Bővebb felvilágosításért a társaság humánerőforrás-osztályát lehet hívni a 0265/208-777-es telefonszá-

mon vagy a resurseumane@aquaserv.ro e-mail-címen lehet tájékozódni, kapcsolattartó: Paula Cheţan
Aquaserv Társaság

Kós Károly utca 1. szám, Marosvásárhely, 540297
Tel: 0265/208-800, e-mail: office@aquaserv.ro, www.aquaserv.ro

vízóra-operátort
két állás

A pozíció leírása:
A csatlakozások vízórájának minőségi és időben történő le- és felszerelése, a vízórák időszakonkénti pon-

tos leolvasása a felvázolt grafikon alapján és a közvetlen főnök utasítására.

Elvárások: 
• Középfokú műszaki végzettség, lehetőleg szerelői képesítéssel 
• B kategóriájú hajtási jogosítvány


