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Autószerelő tanműhely

Magyar állami támogatásból Nyárádszeredában:

Megszeppenve,
még inkább
megfogyatkozva

Míg az utóbbi időben bukdácsoló és a
játékoslétszám tekintetében erősen
megfogyatkozott Mureşulnak az eddig
a mezőny leggyengébb csapatának bizonyult Székelyudvarhely legyőzése
nem jelentett teljesíthetetlen feladatot,
a korábban többször szép produkcióval előrukkoló Olimpic ezúttal elmaradt
önmaga képességeitől, és nem tudta
meglepni a csoport éllovasát.

____________8.
Jövendővédő
népi játékok

A Mentor Könyvek Kiadó gondozásában megjelent Ünnepeink népi színháza. Erdélyi játékos népszokások
karácsonytól pünkösdig című kötet
hangulatából a népzene, az ének, a
mozgókép, illetve a szerző és kiadó
párbeszéde villantott fel árnyalatokat.

____________5.
Kórházbővítésre
és piackorszerűsítésre pályáznak

Napok kérdése, és birtokba vehetik a
nyárádszeredai Bocskai István Elméleti
Líceum autószerelő szakon tanuló diákjai azt a korszerű és kiválóan felszerelt
tanműhelyt, ahol a szakma gyakorlati
részét is elsajátíthatják. A magyar állami támogatással felépült autószerelő
tanműhely egyedülálló kezdeményezésnek számít a Nyárádmentén, és jelentős
előrelépést jelent a térségből érkező fiatalok gyakorlati képzése terén.

Menyhárt Borbála

Ottjártunkkor a munkások a diákok oktatását
segítő felszerelések üzembe helyezésén dolgoztak, így az autószerelő szakon tanuló fiatalok
rövidesen birtokba vehetik a tanműhelyt. A nyárádszeredai líceum a kistérség egyetlen magyar
középiskolája, az egész Nyárádmentéről ide
jönnek azok a fiatalok, akik tovább szeretnének tanulni. Az autószerelő szak pedig igen
népszerű a fiúk körében. Fülöp László, a tanintézet igazgatója lapunknak elmondta, az iskolának lépést kell tartania a fejlődéssel, egy
szakmát csak úgy lehet a kor elvárásainak
megfelelően oktatni, ha arra alkalmas, korszerű

Fotó: Nagy Tibor

felszerelés áll az oktatók és a diákok rendelkezésére.
Eddig az iskolának nem volt a gyakorlati oktatásra alkalmas saját műhelye, a polgármesteri
hivatal által a rendelkezésükre bocsátott helyiségben tartották a gyakorlati órákat, viszont hiányzott a felszerelés, így a diákok nem
részesülhettek megfelelő gyakorlati képzésben.
– Emiatt vetődött fel, hogy szükség lenne egy
jól felszerelt műhelyre. A polgármesteri hivatal
felkarolta ezt az ügyet, és megszerezte a megvalósításhoz szükséges anyagi forrást. Összesen
(Folytatás a 6. oldalon)

Több beruházás van folyamatban a
nyárádmenti kisvárosban, többek között építik a járdát, illetve a sáncok befedése révén szélesítik a megyei utat.
Ugyanakkor várják a kiírást, hogy pályázati pénzeket hívjanak le a kórház
bővítésére, a Leader-vonalon pedig a
piac korszerűsítésére pályáznak – tájékoztatott ottjártunkkor Tóth Sándor,
Nyárádszereda polgármestere.

____________6.
Szarvatlan
egyedeké a jövő (?!)
A marosszentgyörgyi Semtest BVN –
bikatelepen tartott tenyészbikaszemlén dr. Péterfi Lajos állattenyésztő
mérnököt, a Mesterséges Megtermékenyítési Országos Szervezet elnökét
az állattenyésztők számára hasznos
tudnivalókról faggattuk.

____________10.

Manipulált stresszhatások

Mózes Edith

Tegnap gyanúsítottként hallgatta ki a korrupcióellenes ügyészség
(DNA) a képviselőház, egyben a vezető kormánypárt elnökét. Nem is
kellene hírként kezelni, hiszen a pártelnök azóta „élvezi” folyamatosan
a DNA kitüntető figyelmét, mióta pártja megnyerte a parlamenti választásokat, és – az államelnök minden gáncsoskodó erőfeszítése dacára – sikerült kormányt alakítania. Tehát a hír nem is igazán hír, de
mégis ez a nap címlapsztorija. Olyan populista „előrejelzésekkel” körítve, hogy a kormánypárt tönkreteszi az országot, és még mélyebb
szegénységbe taszítja az amúgy is a nyomorküszöb határán tengődő
népet. Ilyen szlogenekkel pedig embereket lehet az utcára vinni, és statisztikákat lehet készíteni, hogy hol, melyik városban, hányan tiltakoztak a kormány egyik vagy másik intézkedése ellen. És lehet riogatni a
„vörös pestissel”. Vagyis stresszes állapotban tartani az amúgy is elégedetlen embereket, hogy aztán a manipulátorok az orruknál fogva
vezessék (félre) őket.
Egy másik stresszes hír az, hogy az ősz folyamán radioaktív felhő
jelent meg Európa felett, amely állítólag nem veszélyes, de nem árt
odafigyelni a jelenségre. Ennek forrása pedig – a franciák szerint –
valószínűleg egy orosz vagy kazahsztáni nukleáris erőmű. Az oroszok
tiltakoznak, azt állítva, hogy ők semmilyen nukleáris balesetről nem
tudnak, ami orosz területen történt volna. A francia hatóságok szerint
azonban ha ilyen mértékű szivárgás francia területen kezdődött volna
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 22 perckor,
lenyugszik
16 óra 50 perckor.
Az év 318. napja,
hátravan 47 nap.

IDŐJÁRÁS

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 130C
min. 50C

Ma ALIZ,
holnap ALBERT, LIPÓT napja.
ALBERT: a német Adalbert rövidülése, jelentése: nemes, fényes.
LIPÓT: a német Leopold bajor
változatából, a Lippoldból alakult; jelentése: merész a nép között és a hadseregben.

Megyei hírek

Megnyílt a nemzetközi fotóművészeti szalon

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2017. november 13.

1 EUR

4,6495

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

3,9913
1,4898

164,1104

A szegények világnapja
a Máltaiaknál

Ferenc pápa november 19-ét a szegények világnapjává
nyilvánította. A Máltai Szeretetszolgálat lehetőségeihez
mérten bekapcsolódik az első alkalommal zajló világnap
felebaráti tevékenységeibe: a hidegvölgyi gyermekekkel
szentmisén vesznek részt, ajándékokkal is támogatva
őket, 18-án, szombaton pedig a Keresztelő Szent Jánosplébánia elé újra kiteszik a ruhaállványt, amelyre az adakozó kedvűek ruhadarabokat akaszthatnak a rászorulók
számára. A jótékonysági akció déli 12 órától 17 óráig tart.
A Máltai Szeretetszolgálat állandó telefonos ügyfélszolgálata: 0728-332-008.

Író-olvasó találkozó a Bolyaiban

A 23. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár keretében
november 16-án, csütörtökön és 17-én, pénteken délelőtt
11 órakor könyvbemutatóval egybekötött író-olvasó találkozót tartanak a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban. Csütörtökön Soós István marosvásárhelyi író a Mentor
Könyvek Kiadónál megjelent Cincen Ficc című meseregényét mutatja be a kisdiákoknak, pénteken Albert-Homonnai Emőke költő Lencsi könyve című kötete, a Gutenberg
Kiadó megjelent friss kiadványa kerül bemutatásra.

Gyermektáncház és szüreti bál
Marosszentgyörgyön

November 18-án, szombaton 18 órától a Szent Cecília
Egyesület szervezésében gyermektáncház lesz a marosszentgyörgyi kultúrotthonban az Öves együttes közreműködésével. 20 órától az est szüreti bállal folytatódik – zenél
a Bulivan zenekar –, melynek megnyitóján fellépnek: a
nagyernyei férfikórus, a marosszentgyörgyi kis művészek
MaKiTa kórusa, a Reménység református vegyes kar, a
Soli Deo Gloria vegyes kar, a Harmónia férfikar és az Öreg
Fenyő tánccsoport. A táncház támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetem közreműködésével.

Hamvas Béla-emlékest

A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület november 18án 18 órakor a marosvásárhelyi Grand Szállóban záró emlékestet szervez Hamvas Béla posztumusz Kossuth-díjas
író, filozófus, esztéta és könyvtáros születésének 120. évfordulója alkalmából. Hamvas Béla A bor filozófiája című
írásából Székely Szabó Zoltán színművész, Bánffy-díjas
színházszervező ad elő részleteket, borkóstolóval egybekötve. Bordalokat énekel Kilyén Ilka, Magyar Örökség
díjas színművésznő. Jelentkezni a 0743-413-059, 0745359-111, 0743-694-811 telefonszámokon.

Kosaras Katalin-bál Szászrégenben

November 25-én, szombaton este 7 órai kezdettel a szászrégeni Monte-Carlo étteremben tartják az idei kosaras Katalin-bált. Zenél a Cassino Club zenekar. Belépőket
elővételben munkanapokon 9 és 15 óra között az RMDSZszékházban (Mihai Viteazul utca 5. szám) lehet vásárolni
(tel. 0748-116-617). A belépő ára 25 lej. Szervező: az
RMDSZ szászrégeni szervezete.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Pénteken délután a marosvásárhelyi vár B épületében (volt istálló) a Marx József Fotóklub
szervezésében megnyílt a 8. Marosvásárhelyi Nemzetközi Fotóművészeti Szalon és a 26.
biennálé, amelyet a FIAP (Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség), a PSA (Amerikai Fotóművészeti Szövetség), az RPS
(Angol Királyi Fotóművészeti
Szövetség), a Global Photographic Union (GPU), az AAFR (Romániai Fotóművészeti Szövetség) és az EFA (Európai Fotóművészeti Szövetség) védnökségével rendeztek meg.

A marosvásárhelyi fotóklub 52 éve
megszakítatlanul szervezi a biennálét,
ugyanakkor 16 éve nemzetközi szintűre emelte. Az említett fotóművészeti
szövetségek nemcsak nevükkel,
hanem a felajánlott díjakkal, elismerésekkel is támogatják a rendezvényt. Az
idei kiállításra 33 országból 153 szerző
közel 1000 alkotását küldte be két kategóriában: szabad téma (színes fotók)
és mesterségek (fekete-fehér felvételek). A Kerekes István (Magyarország

RENDEZVÉNYEK

– EFIAP Diamond), Nagy Lajos (Románia – EFIAP Diamond), Ovidiu Pop
(az idén a legtöbbet díjazott romániai
fotóművész) összetételű zsűri kategóriánként 100-100 képet válogatott ki,
ezek közül 80-at – témánként 40-40-et
– állítottak ki a várgalériában.
Both Gyula, a marosvásárhelyi
Marx József Fotóklub elnöke, főszervező lapunknak elmondta: tulajdonképpen a kiállított képek mindegyikét
díjazták valamilyen szinten, az említett
nemzetközi szövetségek minden kategóriában arany, ezüst és bronz díjat, illetve elismeréseket (Honor mention)
kaptak. Emellett pedig a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalnak és a
Maros Megyei Tanácsnak köszönhetően is adhattak át díjakat. Természetesen a házigazda fotóklub is díjazott
alkotást.
A nagydíjat az olaszországi Virgilio
Bardossi fotóművész nyerte el Imádság című, Máramarosban készült fotójával, és a díj átvételekor is jelen volt.
A biennálé legeredményesebb szerzője
a hongkongi Arnaldo Paulo Che, akinek mind a nyolc beküldött fényképét
kiválogatta a zsűri, és így látható a tár-

Mindennapi történelem
– Sportolás és testnevelés

Folytatódik a Kós Károly Akadémia nagy sikerű történelmi előadás-sorozata. A következő előadásra november 16-án, csütörtökön 16 órai kezdettel kerül sor a
marosvásárhelyi Bernády Házban Sportolás és testnevelés címmel. Előadó Zeidler Miklós történész, a Magyar
Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense.

Könyvbemutató a Bernády Házban

November 16-án, csütörtökön 18 órakor az idei Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár keretében Benő Attila
Egy század arcai (poéma) című verseskötetét Nagy Attila
mutatja be. A könyvbemutatóra a Bernády Házban kerül
sor, a kötet az Erdélyi Híradó Kiadó és a Fiatal Írók Szövetsége gondozásában, az idei év folyamán jelent meg.

Fotó: Friss Csaba – Marx József Fotóklub

laton, ezért különdíjat vehetett át,
ezenkívül három érmet is nyert. A
hazai pályáról Both Gyula kiemelte a
Marx József klub fiatal fotósát, Gál
Márta Emesét, őt is díjazták. Ezenkívül
a marosvásárhelyi Pixel Fotóklub részéről Báthory Zsigmond elnyerte a
GPU-nagydíjat, a hazaiak közül többek
között Grigore Roibu Déváról, Adela
Lia Rusu Nagyváradról, Ion Ciobotaru
Râmnicu Vâlceáról nyert, Kovács
László sepsiszentgyörgyi, valamint Labanc Istvánnak és Péter Izabellának, a
csíkszeredai Prizma klub tagjainak is
bejutott egy-egy képe az igen színvonalas és fantáziadús kiállításra.
A péntek délutáni megnyitón, miután Both Gyula házigazdaként köszöntötte a vendégeket, felszólalt
Eugen Negrea, a Román Fotóművészeti Szövetség (AAFR) elnöke, a polgármesteri hivatal nevében Csegzi
Sándor tanácsadó, Török Gáspár a
Marx József Fotóklub képviseletében.
Nagy Lajos a zsűri nevében értékelte
a munkákat, majd díjazták az alkotókat. A kiállítás naponta (hétvégén is)
9–18 óra között látogatható december
10-ig. (vajda)

Vetési Tamás Csaba
könyvbemutatója

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete a Magyar Állampolgárok Klubja keretében ma
17 órától Vetési Tamás Csaba Isten nekünk háttal...
című könyvbemutatójára hívja az érdeklődőket a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi
János termébe. A könyvet, amely az Erdélyt védő magyar honvédek hősies küzdelméről szól, Benkő József
történész, doktorandusz mutatja be.

Szent László, a lovagkirály

November 16-án, csütörtökön 18 órától a marosszentgyörgyi plébánia tanácstermében Szent László, a lovagkirály címmel nyílik kiállítás, melyet Csorba István
történelem szakos tanár, a Rákóczi Szövetség erdélyi
szervezetének elnöke mutat be. Közreműködik az egyházközségi Szent György kórus és a Kolping Család
Egyesület énekkara. Házigazda: Baricz Lajos.

A Pont Kiadó és szerzői NyárádA Magvető Kiadó könyvbemutatója szeredában
A nyárádszeredai közkönyvtárban mutatkoznak be noA 23. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár programjának részeként mutatják be november 18-án,
szombaton délelőtt 11 órakor a Kultúrpalota Tükörtermében a Magvető Kiadó Tények és tanúk sorozatában
megjelent Aradtól az Országgyűlésig – Pavlovits Miklós
interjúja Szabad Györggyel 1991–1992 című könyvet.
Résztvevők: Gróh Gáspár, H. Szabó Gyula, Markó Béla
és Novák Csaba Zoltán, közreműködik Nagy István.

vember 19-én, vasárnap déli 12 órakor a Pont Kiadó
munkatársai és szerzői. Meghívottak: Szávai Géza író,
műfordító, esszéíró és felesége, Szávai Ilona, a Fordulópont című folyóirat főszerkesztője, a Pont Kiadó vezetője, valamint Gáspárik Attila színész, rendező,
színházigazgató, egyetemi oktató, médiaszakember. A
kiadó gondozásában megjelent könyvek a helyszínen
kedvezményes áron megvásárolhatók.
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Az emberjogi bizottság is negatívan véleményezte
március 15. szabadnappá nyilvánítását

A szenátus emberi jogi, vallásügyi és kisebbségi bizottsága – miután a múlt héten a szenátus közigazgatási bizottsága is negatívan véleményezte a
jogszabályjavaslatot – szintén negatívan véleményezte hétfőn március 15-e ünnepnappá nyilvánítását a romániai magyarok számára. Érvként azt
hozták fel, hogy már létezik a nemzeti kisebbségek
napja, december 18-án.

A negatív jelentést öten szavazták meg, egy tartózkodás
mellett, egy voks a törvénytervezet elfogadását támogatta.
A jogszabályjavaslat még a hétfői nap folyamán a szenátus
plénuma elé került.
„Miután éppen ebben a parlamenti ülésszakban fogadtuk el,
hogy december 18-a minden közösség, nemzeti kisebbség
napja legyen, javasolom, ültessük gyakorlatba ezt a kezdeményezést. December 18-a legyen minden romániai közösség ünnepe, ne legyen többé a tatárok napja, a roma kisebbség napja.
Azt mondom, egyetlen nap elegendő. Éppen ezért úgy gondo-

lom, hogy ne hozzunk létre olyan dolgokat, amelyeknek nem
kellene létezniük, hagyjuk meg december 18-át minden kisebbség napjának” – jelentette ki Emanuel Gabriel Botnariu,
a Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátora.
Császár Károly Zsolt RMDSZ-es szenátor eközben arra
hívta fel a figyelmet, hogy a rendszerváltás óta eltelt több mint
25 évben március 15-ét a magyar közösség ünnepeként tartották számon.
„Az évek során politikai vezetők, államfők, miniszterek
küldték el üdvözletüket a magyar közösségnek ezen a napon”
– fejtette ki, rámutatva arra is, hogy más közösségeknek is van
saját ünnepnapjuk, például a tatároknak és a romáknak.
„Mi úgy gondoljuk, hogy ennek a törvénytervezetnek az elfogadásával helyreállna a normalitás. Nem hiszem, hogy egy
országban, amelyik az Európai Unió tagállama, gondot jelentene, ha egy közösségnek ugyanazok lennének az ideáljai –
szabadság, egyenlőség, testvériség –, mint annak az országnak,
amelyben él” – fogalmazott Császár.

Megduplázná az uniós költségvetést az EP elnöke

Az EU-nak az energiaszektorra és a gazdaság digitalizáciAz eddigi 140 milliárd eurónak a duplájára, 280 milliárd euróra kell emelni az Európai Unió (EU) éves ójára is több forrást kell összpontosítania, mert csak így tud
költségvetését az Európai Parlament (EP) elnöke helytállni a versenyben az Egyesült Államokkal, Kínával, Indiával, vagy éppen Oroszországgal – tette hozzá.
szerint.

Antonio Tajani a Berliner Morgenpost című német lapban
hétfőn megjelent interjúban kiemelte, hogy a 140 milliárd
euró a tagállamok összesített hazai össztermékének (GDP) 1
százalékát sem éri el. Ez nem elég az EU feladatainak ellátásához.
A költségvetés megduplázását nem a tagállami befizetések
növelésével, hanem új saját források megteremtésével, például a tőzsdei tranzakciók megadóztatásával kellene elérni –
mondta az olasz konzervatív politikus.
Aláhúzta, hogy a pluszforrást nem a brüsszeli bürokráciára
kell fordítani, hanem a bevándorlás ellenőrzésére, a terrorizmus elleni harcra, a gazdaságélénkítésre, valamint a védelmi
együttműködés fejlesztésére, ami a hadiipar vezető EU-s vállalatainak támogatását is jelenti.

A nemzetközi migrációs válságról szólva hangsúlyozta,
hogy „a menekültválság Afrika és a Közel-Kelet instabilitásának eredménye”. Az EU-nak meg kell akadályoznia egy
„afrikai exodust”, ezért egy uniós „Marshall-terv” révén a következő, 2021-ben kezdődő többéves költségvetési periódustól hét éven keresztül legkevesebb 40 milliárd eurót kell
fordítani Afrika fejlesztésére.
Rámutatott, hogy az előrejelzések szerint Afrika lakossága
2050-ig megduplázódik, eléri a 2,5 milliárdot, és 2100-ra 5
milliárdra emelkedhet. Ezért az EU-nak a tömeges elvándorlás megakadályozása érdekében fejlesztenie kell az afrikai országok gazdaságát, infrastruktúráját és oktatási rendszerét, és
ki kell dolgoznia egy stratégiát az éghajlatváltozás, a terror és
a háborúk hatásainak kezelésére. (MTI)

Berlin saját hatáskörben folytatja
a belső határellenőrzést

Németország a schengeni övezet
tagállamainak előzetes hozzájárulása nélkül, a nemzeti szuverenitásra
hivatkozva
folytatja
tovább az övezeten belüli határellenőrzést, az intézkedés fenntartásáról
csupán
tájékoztatta
partnereit – közölte a német szövetségi belügyminisztérium az
MTI-vel hétfőn azzal kapcsolatban, hogy a hét végén lejárt a
belső határellenőrzésre adott közösségi hozzájárulás.

A tárca egy szóvivője aláhúzta: a határellenőrzés folytatásának jogi alapja az
európai uniós schengeni határellenőrzési
kódex 25. cikke, amely szerint amennyiben egy tagállam közrendje vagy belső

biztonsága szempontjából azonnali intézkedésre van szükség, az érintett tagállam
kivételesen és haladéktalanul visszaállíthatja a határellenőrzést a belső határokon,
de erről tájékoztatnia kell a többi tagállamot és az Európai Bizottságot.
Hozzátette: az eddigiektől eltérően a
határellenőrzést már csak a bajor–osztrák határon, valamint a Görögországból
érkező repülőjáratok esetében folytatják.
Thomas de Maiziere belügyminiszter
november 12-től hat hónapig, 2018.
május 12-ig rendelte el a szóban forgó
intézkedést, miután konzultált Ausztria,
Dánia, Svédország és Norvégia belügyminiszterével. A döntésről tájékoztatták az Európai Bizottságot, az Európai
Unió Tanácsát, az Európai Parlament el-

nökségét, valamint a belső határellenőrzés nélküli schengeni övezet megalkotásáról szóló szerződés valamennyi
tagállamának belügyminisztériumát.
A miniszter a terrorfenyegetettségre,
az illegális migrációra és az uniós külső
határ védelmében továbbra is mutatkozó
hiányosságokra hivatkozva rendelte el a
nemzetközi migrációs válság miatt 2015
szeptemberében ideiglenesen visszaállított határellenőrzés fenntartását.
A tárca szóvivője felidézte, hogy az
uniós belügyminiszterek tanácsa legutóbb az idén május 11-én járult hozzá a
belső határellenőrzés fenntartásához, az
Európai Bizottság javaslata alapján. A
hozzájárulás hat hónapra szólt, november 11-én járt le. (MTI)

Megkezdődött az isztambuli repülőtér elleni
terrortámadás elkövetőinek pere

Megkezdődött hétfőn Törökországban az Iszlám
Állam dzsihadista terrorszervezet által az isztambuli
Atatürk nemzetközi repülőtér ellen végrehajtott
2016. június 28-i támadás 46 felelősének pere – jelentette az Anadolu török állami hírügynökség.

A merényletsorozatban 45 ártatlan ember vesztette életét,
163-an pedig megsebesültek.
A vádlottak közül 42-en ülnek előzetes letartóztatásban, 4en továbbra is szökésben vannak. Tizenhat vádlott orosz, a
többiek csecsenek, algériaiak, tunéziaiak, egyiptomiak, szíriaiak és törökök. Az Anadolu csak az orosz vádlottak számát
közölte.
A vádirat értelmében a felelősök megkísérelték megdönteni
Törökország alkotmányos rendjét, valamint fegyveres terrorszervezet tagjaiként szándékosan követtek el emberölést és
okoztak kárt.
Az ügyészség egyenként 46-szorosan súlyosbított börtönbüntetést kért az érintettekre. Ha bűnösnek találják őket, öszszesen 2132 és 3342 év közötti szabadságvesztés vár rájuk.
Cuma Günes, az egyik török vádlott felszólalásában azt
mondta, hogy az Isztambul európai oldalán fekvő Fatih körzetben ingatlanügynökként dolgozott, az autójában talált útlevelek pedig ügyfeleihez tartoznak. A bíróság azon kérdésére,
hogy a símaszk mit keresett a gépjárművében, Günes azt válaszolta: a testvérének üvegáruboltja volt, őneki vette.
Egy másik török vádlott, a 25 éves Mahmut Tezin arról beszélt, hogy letartóztatása előtt egyetemi tanulmányokat foly-

tatott, tanár akart lenni, az Iszlám Államhoz semmi köze és
bankszámlájának pénzforgalma is hozzáférhető. Amikor a törvényszék Tezint arra emlékeztette, hogy dzsihadista bejegyzéseket tett közzé a közösségi médiában, a fiatal férfi úgy
reagált: „Szíriával kapcsolatos dolgokat osztottam meg”.
2016. június 28-án este három terrorista taxival érkezett az
Atatürk repülőtér azon termináljához, amely a külföldi járatokat szolgálta ki. Egy gyanakvó rendőrtiszt egyiküket megállította, mire a támadó tüzet nyitott és felrobbantotta magát.
A másik két terrorista ekkor belépett a terminál épületébe.
Egyikük lövöldözni kezdett, majd működésbe hozta a testére
erősített robbanószerkezetet, míg a harmadik terrorista a terminál egy távolabbi pontjához sétált és ott repítette levegőbe
magát. A hatóságok a három öngyilkos merénylőből kettőt
tudtak azonosítani, Rakim Bulgarovnál és Vagyim Oszmanovnál orosz útlevelet találtak. Korábbi török sajtóértesülések
szerint a terroristák az egykori Szovjetunió tagköztársaságaiból származtak.
A vádiratban az is szerepel, hogy az elkövetők előzőleg
három alkalommal is terepszemlét tartottak a helyszínen.
Ankara az Iszlám Államot teszi felelőssé az incidensért, a
terrorszervezet ugyanakkor nem vállalta magára a történteket.
Az IÁ az utóbbi két és fél évben számos öngyilkos merényletet
követett el Törökország nagyvárosaiban. Legutóbb tavaly szilveszteréjszaka az isztambuli Reina klubban gépkarabéllyal nyitott tüzet az újévet ünneplőkre az Iszlám Állam egyik terroristája.
A támadásban 39 ember halt meg, 69 megsebesült. (MTI)

Ország – világ
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Bűnügyi kivizsgálás
Liviu Dragnea ellen

Liviu Dragnea alsóházi elnök ellen bűnözői csoport
létrehozása, hivatali visszaélés és csalás gyanújával
indult bűnügyi kivizsgálás – jelentette be hétfőn az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA). A DNA
közleménye szerint a tettek elkövetésének idején a
Teleorman megyei tanácselnöki tisztséget betöltő
Dragnea ellen bűnözői csoport létrehozása, kétrendbeli hamis, pontatlan vagy nem teljes nyilatkozat
rosszhiszemű bemutatása európai alapok megszerzésének céljával és kétrendbeli hivatali visszaélés
gyanújával indult kivizsgálás. Az ügyben további nyolc
személy ellen vizsgálódnak, hasonló bűncselekmények gyanújával. Az eljárást az Európai Csalás Elleni
Hivatal (OLAF) 2016. október 30-án tett feljelentése
alapján indították, amelyben a hivatal jelezte, felmerül
annak a gyanúja, hogy hamis dokumentumok alapján
hívtak le európai alapokat megyei utak felújítására.
(Agerpres)

INS: 7,7%-kal nőtt
az ipari termelés

A 2017. január-szeptember időszakban nyers adatként 7,7 százalékkal nőtt a román ipar termelése az
előző év azonos periódusához mérten, kiigazított értékben a gyarapodás 8,7 százalékos – derül ki az Országos Statisztikai Intézet által hétfőn nyilvánosságra
hozott adatsorokból. Az idei év első kilenc hónapjában mért gyarapodás annak tudható be, hogy 8,3
százalékkal bővült a feldolgozóágazat, 5,8 százalékkal a kitermelés, míg a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás előállítása és szolgáltatása
terén 1,8 százalékos bővülést mértek. A statisztikai
intézet hétfői közleménye szerint szeptemberben
nyers adatként 16,5 százalékkal nőtt az ipari termelés
az előző hónaphoz képest, azonban a munkanapokkal és naptárhatással kiigazítva már 0,7 százalékos
visszaesést regisztráltak. Az előző év kilencedik hónapjához képest szeptemberben nyers adatként 4,2
százalékkal, kiigazított értékben pedig 7,6 százalékkal nőtt a román ipar termelése. (Mediafax)

Szirénákkal űzték el a medvéket

Összesen tizenegy medve merészkedett le a hét
végén Buşteni-be – a csendőrök szirénákkal üldözték
el a lakott területről. A Prahova megyei hegyi csendőröket szombaton és vasárnap összesen tizenegy
medvéhez riasztották, amelyek bemerészkedtek a
háztáji gazdaságokba, vagy a hegyvidéki üdülőtelep
kukáit fosztogatták. A csendőrök azt tanácsolják a
polgároknak, hogy ha nagyvadakat látnak, hívják a
112-es számot, mivel valós veszélyt jelenthetnek.
Éppen ezért azt is kérik a lakosoktól, hogy a rend őreinek helyszínre érkezéséig menjenek be lakásukba.
A Prahova megyei csendőrséget május óta 145 esetben hívták medvék és vaddisznók elüldözésére.
(Mediafax)

Manipulált
stresszhatások
(Folytatás az 1. oldalról)

el, biztos, hogy evakuálták volna a közelben élő embereket. Semmi konkrétum, de riogatásra jó.
Újabb stresszforrás: a nacionalizmus. Legkézenfekvőbb a hazai jól bevált és mindig működő magyarellenesség, ami bármikor előkapható, és feledtetni tudja a
mindennapi nyomorúságot, az egészségügy siralmas
helyzetét, de ideig-óráig még a közelgő tél várható nehézségeit: a kegyetlen viharokat és az ezeknél is kegyetlenebb számlákat is... Vagy azt, hogy az állam
intézményei nem működnek, hogy a korrupció és a bürokrácia átszövi a társadalmat, hogy a nagypolitikában
dúló hatalmi harc az ország vezetőinek – élen az államfővel, aki egyre jobban kezd elődjéhez hasonlítani – az
„első számú prioritása”.
Nemcsak nálunk érik stresszhatások az embert. A legfrissebb hír, hogy a Vatikánban, Európában elsőként,
annak ellenére, hogy eurómilliókat hozott a pápai állam
konyhájára, 2018-tól betiltják a cigaretta árusítását, és
a dohányosok csak a duty free (vámmentes) üzletekben
vásárolhatnak havi öt karton füstölnivalót. Ami komoly
stresszhatás az érintettek számára.
Visszatérve a hazai tájakra: sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a felsorolt stresszhatások, a véget nem
érő politikai skandallumok vesztesei mindig (és kizárólag) az adófizető polgárok, akiknek a szavazatai juttatták a politikusokat bársonyszékekhez, és akiket
nemsokára újból tejjel-mézzel folyó Kánaánnal fognak
bolondítani. Addig persze lehet stresszelni, mert a
stresszes embert könnyebb manipulálni.
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Még nem merültek feledésbe a szokások

Vidéki hagyományőrzés: Márton-napi vigasságok

A hét végén két vidéki helyszínen is szerveztek Márton napjához kötődő rendezvényeket,
ami mutatja: néhol még élnek
az egykori szokások. A Márton-napi lakomákról az éttermek sem feledkeztek meg, a
marosugrai kastályszállóban
például a szombati libavacsorán ötfogásos menüt szolgáltak fel ugyanennyi féle újbor
kíséretében.

Gligor Róbert László
Márton napja a karácsony előtti
negyvennapos böjt előtti utolsó ünnepnap, ezért ezen a napon rendszeresek
voltak
a
lakomák,
mulatságok, vásárok. Ilyenkor nagy
evés-ivást rendeztek, hogy a következő esztendőben is bőven legyen
mit fogyasztani. Novemberben már
le lehet vágni a tömött libát, ezért a
Márton-napi ételek jellemzően libafogások, mert „aki Márton-napon
libát nem eszik, egész éven át éhezik”. A Márton-napi lúdvacsora
után „Márton poharával”, vagyis a
novemberre éppen kiforrott újborral
szokás koccintani. Úgy tartották, a
minél több itallal egyre több erőt és
egészséget töltenek magukba.
Tours-i Szent Márton püspök ünnepnapjához, november 11-hez számos népszokás, néphit kapcsolódik
a magyar nyelvterületen. A Mártonnapi népszokások egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák
befejeződéséhez, az advent közeledtéhez kötődnek, másrészt ahhoz a legendához, amely szerint Szent
Márton egy libaólban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani, de a ludak elárulták
gágogásukkal.
Negyedszer tartottak vásárt
Szombaton Erdőszentgyörgyön
kilencedik születésnapját ünnepelte

a Százfonat egyesület. Ambrus
Emese szervezeti elnöktől megtudtuk: kezdetektől a népi kultúrához
és annak értékeihez való visszatérést szorgalmazzák a Százfonat
néptánccsoport és szinte minden
egyéb tevékenységük révén. Szent
Márton napja a Szent György napján kezdődő mezőgazdasági évadot
zárja, a termésbegyűjtés lezárta is,
így az első években is foglalkoztak
a Márton-napi szokásokkal, de
Márton-napi vigadalmat csak negyedik éve szerveznek. A rendezvénnyel a szervezők nemcsak a
táncos gyerekek és iskolások, illetve azok szülei felé kívánnak fordulni, hanem az utóbbi években a
kisváros lakossága felé is nyitottak,
ezért is tartanak ezen a napon vásárt. Bár a településnek van hetipiaca, a vásárt fontosnak tartják, hogy
a helyi termelők is megmutathassák
értékeiket. Mivel többen elutaztak a
budapesti székely termékek vásárára, a hét végén csak tizenhárom
asztalt foglaltak el az árusok a kastély udvarán: a fafaragványok,
vesszőkosarak, porolók, szőttesek,
lopótökök, virágdíszek, adventi és
karácsonyi díszek, horgolt figurák
és tárgyak mellett péksüteményeket, lekvárokat, ribizlikészítményeket, gyógyteát és paprikát lehetett
vásárolni.
Ezzel párhuzamosan az iskolaközpont nyolc osztálya vett részt az
ilyenkor szokásos börzén, amikor
az otthon fölöslegessé vált, de jó állapotú játékaikat, ruhaneműt kínálják fel megvételre a diákok, de
voltak, akik saját kézimunkáikat,
süteményt, szendvicset is árultak:
a begyűlt összegeket osztálypénzként használják fel. És az sem mellékes, hogy ilyenkor együtt
lehetnek a diákok, szülők és
tanárok.

Az udvaron lovagolni és íjazni is
lehetett, de otthon készített töklámpásokat is hoztak a gyerekek, amiket a kastélylépcsőn tettek
közszemlére, majd egy héttagú
zsűri értékelte őket. A kastély pincéjében kézműves-foglalkozásokat
tartottak: gyöngyfűzésre, agyagozásra, nemezelésre és egyéb kreatív
alkotások készítésére várták a kicsiket-nagyokat.
Délután 4 óra körül bomlott a
vásár, egy óra múlva a tömeg meggyújtott lámpásokkal levonult a kultúrotthonba, ahol néptáncműsor
zajlott. A színpadon a helyi, balavásári, gyulakutai, sóváradi és szovátai táncosok és hegedűsök mutatták
meg tehetségüket, majd utána táncházban szórakoztak a gyerekek.
Ambrus szerint már felnőtt a kisvárosban is egy olyan nemzedék,
amely szeret és tud népzene mellett
mulatni. Az est során különböző tárgyakat sorsoltak ki, és természete-

Az EU a dömpingellenes vizsgálatoknál a világon elsőként venné
számba azt, hogy a szóban forgó exportáló országokban betartják-e a
nemzetközi szociális és környezetvédelmi egyezményeket.
A Tanáccsal folytatott tárgyalások során az EP elérte, hogy az európai cégeknek ne kelljen az
eddiginél több bizonyítékkal előállni az eljárásokban, és hogy a kisés közepes vállalkozások segítséget
kapjanak a nyomozások során. A
dömpingellenes nyomozások aktáihoz ezentúl a szakszervezetek is
megküldhetik észrevételeiket.
Az európai cégeknek főleg az
acél- és alumíniumiparban, a kerékpárgyártásban, a napelemek, kerámiák, üveg-, papír- és cementáruk
piacán kell a mesterségesen alacsony árakat kínáló külföldi versenytársakkal megküzdeniük. Az új
jogszabály azt az importot célozza,
ahol az árak az állami beavatkozás
miatt nem piaciak.
Online vásárlás: szigorúbb
fogyasztóvédelem
A nagyobb védelmet és a csalások hatékonyabb felgöngyölítését
biztosító jogszabálytervezetről ma
szavaz az EP. A modernizált fogyasztóvédelmi együttműködés keretében a jövőben a nemzeti
fogyasztóvédelmi hatóságok szorosabb együttműködésben és több
eszközzel vehetik fel a harcot a szabályok internetes megszegése
ellen.
A nyomozás során információt
kérhetnek a weboldalakat regisztráló cégtől, illetve bankoktól, titkos
tesztvásárlást végezhetnek, büntetést róhatnak ki, eltávolíttathatnak
bizonyos törvénysértő tartalmakat,

a fogyasztóknak kártérítési felvilágosítást adhatnak.
Egy 2014-es vizsgálat szerint az
utazással, szórakozással, ruházattal,
elektronikai termékekkel és hitelezéssel foglalkozó elektronikus kereskedelmi oldalak több mint
egyharmada megsértette az uniós
fogyasztóvédelmi jogot. Az új jogszabály a Bizottság által tavaly májusban bemutatott elektronikus
kereskedelmi csomag része, a szóban forgó rendeletről a Tanács és az
EP júniusban kötött megállapodást.
Biztonság az utakon: kötelező
vezetéstámogató rendszerek
Egy kedden szavazásra bocsátott
állásfoglalás-tervezet szerint a jövőben szériafelszerelésnek kell lennie
az új járművekben. A tempomat
vagy a sávtartást segítő eszköz legyen a jövőben az alapfelszereltség
része minden személy- és teherautónál – olvasható a közlekedési biztonság javaslatai között. Főleg
olyan eszközökre lenne szükség,
amelyek segítenek elkerülni a gyalogosok, kerékpárosok, motorkerékpárosok elgázolását, az autóra
szerelt kamerák révén pedig csökkenthető a látótérből kieső terület.
A képviselők ezenfelül azt kérik a
Bizottságtól, vizsgálja meg a megengedett véralkoholszint nullára
csökkentésének lehetőségét az új
sofőröknél.
Málta és a jogállamiság
A meggyilkolt oknyomozó újságíró halála után az EP a máltai helyzetről vitázik, majd szavaz szerdán
a vonatkozó állásfoglalásról.
Daphne Caruana Galizia újságírónő halála után tovább erősödött a
gyanú, hogy Máltán veszélyben
vannak az alapvető szabadságjo-

Gazdag napirend az EP plenáris ülésén

Negyedszer tartottak vásárt a szentgyörgyi kastélyudvaron

Jogállamiság, filmdíj, fogyasztóvédelem

Az Európai Parlament e heti
strasbourgi plenáris ülésén,
ma délben hirdeti ki és díjazza a Lux filmdíjért kiírt verseny idei győztesét Antonio
Tajani, az EP elnöke. A BMP
(Beats Per Minute/120 dobbanás percenként), a Sámi
Blood (Számi vér) és a Western című film versengett
2017-ben az Európai Parlament Lux filmdíjáért.

Mózes Edith

Az EP minden évben a Lux filmdíjjal tünteti ki azt a legjobb európai
filmet, amely fontos társadalmi problémákra hívja fel a figyelmet és az európai értékekkel foglalkozik. A díj
célja, hogy az európai filmeket szélesebb közönség számára is elérhetővé
tegye, illetve ösztönözze a nemzetek
közötti kulturális párbeszédet.
Szavazás a lengyel jogállamiságról
Az Európai Parlament a szerdai
állásfoglalásban a Varsóval folytatott párbeszéd eredményeiről és hiányosságairól mond véleményt. Az
Európai Bizottság 2016 januárjában
kezdte vizsgálni a lengyel jogállamiság helyzetét.
Dömping: új szabályok az európai
munkahelyek védelmében
A képviselők ma vitáznak és
szerdán szavaznak a dömpingáruk,
illetve az államilag támogatott export elleni új intézkedésekről. A cél
az, hogy az EU jobban meg tudja
védeni magát a jelentős állami beavatkozással működő nem uniós
gazdaságokból származó importtal
szemben. Az EP a Tanáccsal október 3-án kötött informális megállapodásról szavaz.

sen a várva várt fődíjat, a nap során
közszemlére bocsátott libát is: a
szerencse a helyi Csizmadi Botond
4. osztályos diáknak kedvezett.
Az idei vigadalmat mintegy másfél ezren látogatták meg, köztük
volt Csibi Attila Zoltán polgármester és Császár Károly szenátor is.
Sokat érő liba
Nyárádszentmártonban vasárnap
már huszonegyedik alkalommal tartottak Márton-napi vigadalmat.
Ezen a napon a katolikusok Szent
Márton búcsúját ülték, míg az unitárius templomban ökumenikus istentiszteletre került sor, amelyen
Kerekes József csíkfalvi református
lelkész Szent Márton legendáját
elevenítette fel: a katona Márton
köpenyét kettévágta, egyik felét a
városkapuban didergő koldusra terítette. Éjszaka álmában Jézust látta
a szentek seregében, vállán a fél köpennyel, amelyet büszkén mutatott
fel, hogy Mártontól kapta. Minden-

gok, és a bíróság, illetve a rendőrség a végrehajtó hatalom túszai lettek. A vita után az EP elnöke az
áldozat családjával közösen nevezi
el hivatalosan a Parlament sajtótermét az újságírónőről. Egy EP-delegáció nemsokára Máltára látogat a
helyzet alaposabb tanulmányozásáért.
Vita az új offshore-botrányról
A Paradise-iratok révén nemrég
új információk láttak napvilágot
arról, hogy a világ elitjének egy
része rejtegeti a vagyonát – erről
lesz vita szerdán.
A nemzetközi újságíró-konzorcium által feltárt anyagokból kiderül, hogy a legtehetősebbek egy
része miként tartja adóoptimalizálási szándékkal offshore-cégekben
a vagyonát. Az EP évek óta követel
keményebb fellépést a pénzmosás
és az adóelkerülés ellen, legutóbb
például a TAXE2 különbizottság állásfoglalásában. A Panama-iratokkal
foglalkozó
bizottság
következtetéseiről decemberben
szavaz az EP.
Menekültügyi reform: hamarosan
kezdődhetnek a tárgyalások
Az EP hamarosan megkezdheti a
tárgyalásokat a menekültügyi rendszer alapját képező dublini szabályok reformjáról. Az állampolgári
jogi bizottság javaslatai az európai
menekültügyi rendszer alapját képező dublini szabályok reformjával
kapcsolatban a hibák kiküszöbölését és egy új, működő rendszer létrehozását célozzák.
A tervek szerint a jövőben nem
az a tagállam lenne automatikusan
a felelős a kérelem elbírálásáért,
ahová a menedékkérő megérkezik
Európában, hanem szétosztanák a
menedékkérőket. A képviselők szerint úgy helyes, ha a szabályokat be
nem tartó tagállamok azt kockáztatják, hogy kevesebb EU-s forráshoz
férnek hozzá.

napi életünkben egy dolog a fontos:
mikor mit és hogyan teszünk másokkal, és legyen mindennap olyan
cselekedetünk, amit körülöttünk élő
embertársaink vagy éjszakai álmunkban Jézus büszkén mutathat
fel.
Az istentisztelet után a helyi óvodások és kisiskolások mutattak be
rövid műsort libás gyerekjátékokból, illetve a Márton-naphoz kötődő
időjóslatokkal, ezt követően a jobbágyfalvi Nagy Ferenc férfikar
adott elő egyházi, hazafias és Szent
Márton-dalokat.
A gyönyörű őszi napsütésben a
templom szomszédságában ismét
megterült az asztal, mindenkinek
jutott bőven zsíros kenyér hagymával, kalács, tea, ital, a zenészek is
rázendítettek, így estig lehetett
énekszóval mulatni. Természetesen
nem maradtak el a sorsjegyek sem,
délután különböző tárgyakat, kalácsot, kenyeret, zsírt, bort lehetett
nyerni, de libát is. Ezt, az elmúlt két
évtizedtől eltérően, nem sorsjegyen
lehetett megnyerni, hanem árverésen: egy gágogó jószág 300, egy
másik 200 lejért kelt el.

Fotó: Átyin Kata

A LIBE-bizottság javaslatai képezik az EP tárgyalási mandátumát,
amennyiben ennek hétfői bejelentése nyomán kedd estig senki sem
kér szavazást a témában. A dublini
szabályok határozzák meg, mely
tagállam felelős egy-egy nemzetközi védelemért folyamodó menedékkérő ügyének elbírálásáért. Az
uniós szerződésbe is beemelt és az
összes tagállam által aláírt genfi
egyezmény biztosítja a menedékkérés alapvető jogát.
Pénzügyi alapok
a keleti partnerség országainak
Tegnap vitázott, ma szavaz az EP
a keleti partnerség országai pénzügyi alapokkal történő megsegítéséről, hogy a november 24-i
brüsszeli csúcson születhessen
megállapodás egy Ukrajnát, Grúziát
és Moldovát segítő pénzügyi alap
felállításáról. A képviselők azt javasolják, hogy a reformok terén kézzelfogható eredményeket felmutató
tagállamok számára hozzák létre a
„keleti partnerség plusz” modelljét,
hogy a szóban forgó államoknak lehetőségük legyen csatlakozni a
vám- vagy energiaunióhoz, a digitális unióhoz, a schengeni övezethez vagy a roamingmentes
zónához.
A 2009-ben alapított keleti partnerség célja, hogy az EU elmélyítse
politikai és gazdasági kapcsolatait
Azerbajdzsánnal, Belarusszal, Grúziával, Moldovával, Örményországgal és Ukrajnával.
A fentiek mellett az Európai Parlament holnap szavaz hét új európai számvevőszéki tagról, szintén
szerdán kerül szavazásra a menekültek téli ellátása, csütörtökön
pedig az európai ombudsman éves
jelentését kell elfogadnia a testületnek.
(Forrás az Európai Parlament
Tájékoztatási Irodája
Magyarországon)
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Barabás László könyvbemutatója

Jövendővédő népi játékok

A népi lélek különleges, drámát komédiával találkoztató
ünnepein kalauzolt végig
Barabás László néprajzkutató,
író új könyve péntek esti bemutatóján. A Mentor Könyvek
Kiadó gondozásában megjelent Ünnepeink népi színháza. Erdélyi
játékos
népszokások
karácsonytól pünkösdig című
kötet hangulatából a népzene,
az ének, a mozgókép, illetve a
szerző és kiadó párbeszéde
villantott fel árnyalatokat.

Nagy Székely Ildikó
A Vártemplom Diakóniai Otthonának Bocskai-termét nyárádmenti
dallamok járták át a rendezvény
első perceiben, majd a Maros Művészegyüttes zenekarának játéka
után a szerző a Mezőségre hívta
hallgatóságát. Kilyén Ilka színművésznő olyan karácsonyi kántálóénekeket adott elő, amelyeket
kisgyermekként Szamosújváron az
édesanyjától tanult. A szenteste történetét felelevenítő csodaszép dal
után a Kimennék, kimennék nagypénteken reggel… kezdetű következett, amelyhez a színművésznő
magyarázatot is fűzött. Valamikor
népi passiót énekelve emlékeztették
egymást az emberek Jézus keresztre
feszítésére, ez a szokás azonban
idővel kimaradt a húsvéti készülődés szertartásai közül, és átkerült az
erősebb szokásvilágú ünnephez, a
karácsonyhoz.
A következő állomás a Kis-Küküllő mente volt, ahova Miholcsa
Gyula és Barabás László 1993-ban
készült kisfilmje repítette az egybegyűlteket. Miholcsa, a film operatőre, szerkesztője a szászcsávási
férfiak és fiatalok szilveszteri tüzeskerék-készítését és a kerék leengedését mutatta be. Az ősi
hagyományból szertartásos ügyességpróbává, virtuskodássá vált szokás őrzőit Barabás László
kérdezgette az év utolsó napján

mindig megismétlődő eseményről.
A film hitelességét egyértelművé
teszi – amint azt Miholcsa Gyula a
könyvbemutatón is kiemelte –,
hogy a néprajzkutató kérdéseire
legtöbbször tétova válaszok érkeznek, bizonyítandó, hogy a legénypróba eredeti üzenete mára már
feledésbe merült. Miholcsa elmesélte, hogy a kisfilm Göttingenben,
egy néprajzi filmfesztiválon is bemutatásra került, és a résztvevők a
látottak kapcsán az óesztendőt búcsúztató férfikórusra, illetve arra
kérdeztek rá, hogy miért maradtak
ki a filmből a nők. A csaknem két és
fél évtizede zajlott munka kapcsán
az operatőr-szerkesztő így fogalmazott:
– Fantasztikus élmény volt ott
lenni, érezni a tél szagát, beszélgetni a gyermekekkel. Köszönöm a
sok élményt, és azt, hogy Barabás
László mindent előkészített, nekem
csak nyomni kellett a piros gombot,
és élvezni a helyzetet.
„Amíg egy összenézésből…”
A 35 év munkáját tükröző kötet
előzményeire, megszületésére és
legfőbb üzenetére a szerző és kiadó
rövid párbeszéde világított rá. Káli
Király István elsőként a címadásról
szólt – ez magából a témából következett, hiszen a karácsony, farsang,
húsvét, pünkösd ünnepkörére épülő
tanulmánygyűjtemény a vidéki emberek különleges alkalmakhoz kötődő játékait, azaz színházát mutatja
be –, majd arról kérdezte az írót,
hogy milyen fejlődésen ment át, hogyan alakult szemlélete az első szöveg 1982-es megírásától a 2016-os
utolsó szövegek keletkezéséig.
– Én ebben nőttem fel. Már gyermekkoromban találkoztam, megismerkedtem a népi szokásvilággal,
csak nem tudtam, mi az – válaszolta
a néprajzkutató, majd azt is elárulta,
hogy a kamaszkori lázadás éveiben
eltávolodott ettől a világtól, és felnőttként tért vissza hozzá, hogy értő
szemmel kezdje megfigyelni.

Maratoni felolvasás a könyvnapon

Káli Király István, Barabás László és Kilyén Ilka

– Arra kerestem a választ, hogy
mit jelentenek ezek a szokások a közösség életében. Ekkor jöttem rá,
hogy nem ismerjük a saját kultúránkat, azt a gazdag szokásvilágot,
amellyel mi, marosszékiek, középerdélyiek rendelkezünk – tette hozzá
Barabás László, majd állítását a levetített (a kötet címlapján is megjelenő) tűzkerekezés példájával
igazolta, amelyet a szászcsávásiak
kizárólag a magukénak ismernek,
pedig más vidékeken és népeknél is
megtalálható.
– Egy nagy európai szokásvilágba
tartozunk bele – vonta le a következtetést a néprajzkutató, aki szerint
minden szokás egy szent színház
része, amelyben időnként drámaiságot közvetítenek, máskor komédiáznak, „űzik az eszüket” a
szereplők.
Barabás László köszönetet mondott a falubelieknek, akik között
gyűjtőmunkája során elvegyülhetett, és akik közül többen a könyvbemutatóra is eljöttek. Káli Király
István ennek kapcsán arról a cinkos
együttérzésről, együtt gondolkozásról kérdezte, amellyel a befogadó
közösségekhez viszonyult. Kezdetben nem volt tudatos ez a hozzállás,
később viszont azzá vált – tudtuk

Hódolat Arany Jánosnak

Dr. Gyéresi Júlia, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
beszédtechnika-tanára arra
vállalkozott, hogy a marosvásárhelyi könyvnapon egy ültében felolvassa Arany János
összes versét. Erről a nem
mindennapi vállalkozásról beszélgettünk a tanárnővel.

– Miért választottad azt, hogy így
tolmácsold Arany János verseit?
– Ezzel a gesztussal a kétszáz éve
– Nagyszalontán 1817. március 2án – született poétára, Arany Jánosra emlékezem. A költészete és
az életműve előtti tisztelgésként teszem meg ezt a gesztust, olvasom
fel egy ültömben az összes versét a
23. Marosvásárhelyi Nemzetközi
Könyvvásáron, a színház protokolltermében, reggel 10 órától estig, november 18-án. Bárki bejöhet,
leülhet, belehallgathat, kimehet.
Nyitott rendezvény, engem nem
zavar a jövés-menés. Van már gyakorlatom ebben, hiszen megszólaltattam már Pilinszky János, Radnóti
Miklós és Berzsenyi Dániel teljes
életművét is a nagyközönség előtt.
– Mennyire áll hozzád közel
Arany János?
– Több szempontból is közel áll
hozzám. Későn érő típus vagyok
magam is, melankóliára hajlamos, a
csendes elvonulások, a tépelődések
jótékonyan hatnak rám, erőt tudok
meríteni a magányból. A pedagógusi munka és a magyar nyelv iránti
szerelem szintén közös pont. Arany

János a polgári foglalkozását tekintve középiskolai tanár volt, és
csupán huszonnyolc éves korában
jelentkezett az irodalmi életben. A
siker és az elismerés pedig a Toldi
megírásakor, a harmincadik életévét
betöltve érte el. Költészetének változatossága, nyelvezetének gazdagsága annak is tulajdonítható, hogy ő
már – akárcsak barátja, Petőfi Sándor – a nyelvújítás után megszilárdult magyar nyelvet veszi
birtokába. Például a Toldiban felhasznált szókincs meghaladja a
3000 szót. Ha pedig a teljes életművet vesszük alapul, akkor egyértelművé válik – a számítástechnikai
mérések alapján –, hogy Arany
János a legnagyobb szókincsű költőnk. Összesen 59 697 egyedi szót
használt, őt követi Vörösmarty Mihály 43 938, Petőfi Sándor 32 855,
Ady Endre 30 243, Babits Mihály
27 116 és József Attila 19 635
egyedi szóval. Arany a legtöbbször
a szép, a király, az ember, a nap és
a Toldi szavakat használta. Én az
írott szöveg meghangosításával foglalkozom elsősorban, ezért óriási élmény számomra újraolvasni és
tolmácsolni a teljes lírai oeuvre-jét.
És egyaránt figyelni a versmondatok értelmes, kötéses megszólaltatására, valamint a költői nyelv
hangtanában rejlő lehetőségek kiaknázására.
– Hogyan ismerkedtél meg a költészetével?
– Arany János az én életembe – a

kötelező iskolai penzumoktól eltekintve – a balladái révén köszöntött
be. Emlékszem, hogy azt a kis zöld
könyvet mindenhová magammal
vittem kamaszként, és akkor is azt
olvastam, amikor tornaórán felmentésem volt, és a padon ültem. A kedvencemmé a Híd-avatás lett, azzal
is felvételiztem a színművészetire
az első élményt követően, hét évre
rá. Megragadott a balladák lényegre
törő nyelvezete, a szenvedélyességük, a titokzatosságuk, a rímelés, a
ritmizáló hangulat, és az állandó ismétlődések, a refrénnel teli szerkezetek lenyűgöztek. És a bűnök, az
eskük, az esküszegések be- és felmutatása, ezek elkövetése, tetten
érése, és a bűnhődések, a büntetések mértéke. Volt felelősségérzet,
volt lelkiismeret. Az igazságtalan,
gyilkos tett tudata nem hagyta nyu-

meg a néprajzkutatótól, aki leszögezte:
– Számomra az volt a fontos,
hogy mit éreznek ezek az emberek,
ebből ugyanis megtudhattam, hogy
mi tartotta össze a kultúrájukat.
Amíg egy összenézésből értjük egymást, addig van jövőnk.
A továbbiakban a kiadó az olyan
múló rituálékról kérdezte a szerzőt,
mint az indiánosdi.
Barabás László ennek kapcsán
így fogalmazott:
– Addig élő egy kultúra, amíg ki
tudja vetni magából mindazt, ami
nem odavaló.
Fenyőágak üzenete
A beszélgetés végén a kötet gazdag
képanyagának utolsó fotójára, a nyárádselyei húsvéti kapukat megörökítő
fényképre terelődött a figyelem. A
fénykép fölötti sorok: „Minden kapun
örökzöld húsvéti fenyőágsor, minden
házban leánygyermek: az erdélyi magyar jövendő záloga”.
– Ez a kötet fő gondolata. A népi
játékok, szokások legfontosabb
része a mögöttes mondanivaló, az
élet, a jókedvű jövendő üzenete –
hallhattuk a néprajzkutatótól.
A Maros Művészegyüttes zenekara Maros menti dallamokkal zárta
az együttlétet, amelynek utolsó per-

godni a balladák szereplőit. Ma már
– láthatjuk a közéletben is – annyira
könnyen szemet hunyunk az esküszegések fölött. Szenvtelenekké
váltunk. Ha nem velünk történik valami, akkor a körön kívül maradunk. Ha pedig mégis átszakad az a
bizonyos belső gát, akkor mérlegelés nélkül tárjuk a világ elé a bennünket
ért
sérelmeket,
igazságtalanságokat. A hárítások és
a vádaskodások ideje ez.
– Miben látod életművének aktualitását ?
– Ha egy-egy történelmi helyzetet felgöngyölítünk, akkor könnyedén tudunk párhuzamot vonni a
múlt és a ma történései között. Vegyük csak az V. László című balladát. Az eskü és az eskü megszegése
nemcsak a hatalmon lévők kiváltságos helyzete miatt kerül górcső alá,
az esküvések és az esküszegések az
emberiség teljes történelmét végigkísérték. Mindig voltak kis és nagy
eskük, a kisebbek megszegését nem
tekintették fővesztéssel járó bűnnek, a nagy eskük megszegéséért
azonban sokszor halál járt. V. Lászlónak nem kizárólag az esküszegés
okozta lelkiismeret-furdalás miatt
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ceiben Barabás László mindazoknak köszönetet mondott – elsőként
a Jóistennek, majd szüleinek, szülőfalujának, jelenlegi családjának,
munkatársainak –, akik a hiánypótló, jövendőbeli kutatók számára
értékes forrásanyagként szolgáló
kötet megszületésében segítettek.
Amint az a könyv hátoldalán is
olvasható, újdonsága abban rejlik,
hogy „átfogja a teljes esztendő fontosabb ünnepköreinek játékos népszokásait, a karácsonyi betlehemezéstől, istvánozástól a húsvéti öntözésen és virágozáson, a pünkösdi
királynézáson át az őszi szüreti
bálig”. A stílusában is olvasmányos
kötet három nagy részre tagolódik:
a karácsonyi, újévi, a farsangi és a
húsvéti, illetve a pünkösdi szokásokat gyűjti egy csoportba. Az olvasó
egyebek között megtudhatja, mi is
az az aranycsitkó, és milyen tájegységeken, az év melyik időszakában
várták, hogyan és mikor zajlott
Konc király és Cibere vajda küzdelme, milyen a beresztelki púpos
napi farsangolás, és hogyan zajlott
a pünkösdi zöldágazás. A kötetben
megtalálható szokások közül jó
párat karácsonyi, húsvéti és más
lapszámainkban olvasóinkkal is
megosztott a néprajzkutató.

volt folyamatosan nyugtalan az
álma, hanem a hatalmi helyzetének
megingása miatt is. Arany János
morálisan nagyon érzékeny ember
volt, és következetesen hitt abban,
hogy a gonoszoknak is van lelkiismeretük. Elfogadást, alázatot, türelmet, tiszteletadást lehet tanulni tőle.
Ma már azt látjuk, hogy a diktátorok vagy az autokrata vezetők nem
őrülnek bele sem a hatalmi pozíciójukkal való visszaélések okozta
lelki traumákba, sem az emberáldozatokat követelő megtorlásokba, és
a létminimum alatt tengődő embertársaik szociális vagy egészségi állapota sem rendíti meg őket. Még a
végsőkig kiszolgáltatottak, a gyermekek szenvedése sem. Ebben az
egyensúlyát vesztett világban jó
lenne újra érzékenynek, belátónak
és empatikusnak lenni. És jó lenne
újra olvasni, én azt gondolom. Mert
az olvasás fejleszti az értelmi, az érzelmi és a kreatív intelligenciát, a
szociális érzékenységet, és teret ad
az önvizsgálatnak, a többféle nézetet képviselő értékek elfogadásának. És az olvasás, tudtommal,
csökkenti a rasszista, a xenofób
megnyilatkozásokat is. (vajda)

Dr. Gyéresi Júlia az egyetemen kívül is igen sokoldalú tevékenységet folytat a magyar nyelv oktatójaként. Kiemelkedő a diákszínjátszó csoportokban végzett munkája, melynek során nemcsak a
beszédtechnika, hanem a magyar irodalom ismertetése és terjesztése
is fontos célkitűzésként van jelen áldozatos nevelői munkájában.
Emlékezetesek a színpadra állított irodalmi alkotások alapján készült előadásai, mint a József Attila: Elutazni önmagunkhoz, vagy
Weöres Sándor: Száll világ című összeállításai. Nyelvművelői és
nyelvápolói tevékenységéhez tartozik az is, hogy 27 éve rendszeresen
mond meséket a rádióban a gyerekeknek. 23 éve tanítja a fiatalokat
az igényes magyar beszédre.
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Nemrég aláírták a szerződést a
fejlesztésügyi minisztériummal a
Székelysárd – Székelymoson –
Vece – Székelybő községi út aszfaltozására, 7,2 km-es szakaszról
van szó. Folyamatban van a közbeszerzés, és a polgármester szerint
remélhetőleg két hét múlva meglesz a kivitelező, és tavasszal nekifoghatnak a munkálatnak. A négy,
Szeredához tartozó települést
érintő út elég rossz állapotban van,
és az ottlakóknak régi vágya, hogy
végre aszfaltúton közlekedhessenek. A városvezető elismerte, az az
igazság, hogy az utóbbi időben főként a városközponttal foglalkoztak, és kissé elhanyagolták ezeket
a településeket, az út ugyan járható
volt, rendszeresen kövezték, de
most végre látványos előrelépés
történik, aszfaltút lesz.
Megtudtuk ugyanakkor, hogy
szélesítik a településen áthaladó
megyei utat, ezt a munkálatot szintén a fejlesztési minisztériumtól
származó alapokból végzik. Azáltal, hogy kibetonozzák és befedik
a sáncokat, az úttest mentén több
mint egyméteres felületet nyernek.
A polgármester elmondta, merész
tervük van, a településen belül, az
úttest mentén kerékpársávot fognak kialakítani.
Ezzel párhuzamosan járdaépítés
is zajlik, jelenleg a megújult Nyárád-hídtól Andrásfalva felé nyolcszáz méteres szakaszon dolgoznak,
egyelőre a vasútig helyeznek le új
járdalapokat, és napokon belül elkezdik a járdaépítést a hivatal és a
hentesbolt közötti szakaszon. A
munkálatokat a költségvetés függvényében szakaszokban végzik,
évente másfél kilométer járdát tudnak elkészíteni.

Radiológiai és sürgősségi
részleget terveznek
A polgármester elégedetten újságolta, várhatóan rövid időn belül
megjelenik a regionális operatív
program keretében a 8.1-es kiírás,
itt szeretnének pályázni a kórház
bővítésére és a szolgáltatások fejlesztésére. A kiírás a kisvárosoknak
szól, amelyek a helyi kis kórházak
hatékonyabbá tételére hívhatnak le
pénzalapokat. A projekt 2011 óta
készen van, viszont a kiírás függvényében időszerűsíteni kell, hogy
megfeleljen a kritériumoknak. A
nyárádszeredai kórházban jelenleg
belgyógyászati és gyerekgyógyászati részleg működik, nyolc ágygyal, a városvezetés pedig bővíteni
szeretné az itt elérhető szolgáltatásokat a térségben felmerülő igényeknek megfelelően. Elsősorban
egy sürgősségi ellátóegységet alakítanának ki, ahol a kritikus állapotban lévő betegeket stabilizálni
lehetne. Emellett egy radiológiai
részleget is létrehoznának, ugyanis
idén Aszód testvértelepülés adományaként egy röntgengépet kapott a város. A készülék jelenleg
kihasználatlanul áll. A pályázattal
bővítenék az épületet, és beszereznék a szükséges felszereléseket.
– A legkisebb megpályázható
összeg százezer euró, a felső határ
pedig másfél millió euró. Reméljük, hogy hamarosan megjelenik a
kiírás, a kollégákkal folyamatosan
figyeljük a minket érintő pályázatokat – tette hozzá a polgármester.
A Leader-program keretében a
kisváros a piac korszerűsítésére pályázik. A tervek alapján, ha megvalósulna az oda tervezett állatpiac, a

Autószerelő tanműhely

(Folytatás az 1. oldalról)
Szerkesztette: Menyhárt Borbála 35 millió forintot kaptunk a magyar
államtól, ebből felépítettük a műhelyt, és beszereztük a korszerű felszereléseket. Olyan eszközöket,
mint futószögállító berendezés,
fékpad, egy háromtonnás emelő,
illetve a kerékcseréhez, centráláshoz szükséges eszközök. Tesztercsarnok, valamint a
gépünk van, amivel a gyerekek
hűtőház, amint azt a
elektronikai szempontból is elehelyi önkormányzat
mezhetik az autó állapotát, és száelképzelte, a teljes
is beszereztünk,
mítógépeket
beruházás
értéke
amelyeknek a segítségével a 11.
három és fél millió
osztályosok elsajátíthatják az autólej lenne. A Leadervezetői jogosítvány megszerzéséprogram keretében
hez szükséges elméleti tudást. A
ötvenezer
euróra
polgármesteri hivatal maximálisan
lehet pályázni, így
felkarolta ezt a projektet, az ő hozebből az asztalokat
zájárulásukkal valósult meg a tércserélnék ki, illetve
rendezés, a kerítés, illetve a
megoldanák a közszennyvízhálózattal kapcsolatos teendők. Ugyanakkor a magyar álművesítést,
majd
lamtól kapott támogatásból a
utólag újabb pályázati forrásokat keresnének
a
teljes
beruházás
megvalósításához.
1,3 millió lejt kell behajtani
A polgármester elmondta, jelenleg a lakosság 1,3 millió lejes tartozást halmozott fel a hivatallal
szemben, ami óriási összeg. Számos magánszemély, illetve cég
van, akik több éve nem fizettek
adót, egyes lakosok tartoznak az
ivóvíz- és szennyvízhálózatra
való csatlakozásért fizetendő díjjal.
A városvezető hangsúlyozta,
eddig türelmesek voltak, viszont az
érintetteknek meg kell érteniük:
ahhoz, hogy jövőben folytatni tudják a helyi költségvetésből végzett
munkálatokat, például a járdaépítést, valamint a városközpont rendezését, szükség van a saját
jövedelemre. Mint mondta, nemrég
a tanács elé vitt erről egy pontos kimutatást, és az a döntés született,
hogy a felszólítások után kezdeményezik a végrehajtási eljárást az
adósok ellen. – Vannak magánszemélyek, akik hat-tízezer lejjel tartoznak, évek óta nem fizettek
Hulladék-újrahasznosítással
adót. A tartozás nagy részét, azaz
foglalkozó vállalkozás indult
az 1,3 millió lejből 650 ezret a
nemrég Nyárádszeredában. A
csatlakozási díjak teszik ki. A
főként műanyag feldolgozászennyvízhálózat esetében a kivisából származó végterméket
telező céget kifizettük, de csupán
a hazai, illetve külföldi piacon
negyven százalékban sikerült beértékesítik.
hajtani a lakosságtól a csatlakoVadadi Loránd, a cég szaktanácszási díjat, az ivóvíznél pedig 12
adója ottjártunkkor elmondta, alig
százalékban. 18 hónap állt a lakoegy éve vásárolták meg a nyárádszeredai üzemet, és még zajlik az
sok rendelkezésére, hogy törlesépítkezés, ezért jelenleg párhuzaszék a rájuk eső összeget, ez az
mosan próbálnak építkezni, terivóvíz esetében 620 lej volt csalámelni és fejlődni is. A szelektívtől
donként, a szennyvíz esetében
az ipari hulladékig minden típussal
pedig 760 lej – mutatott rá Tóth
foglalkoznak. A szelektív hulladék
Sándor.
a lakosságtól származik, az ipari
pedig a cégektől. Mindez beérkezik
hozzájuk nyersanyagként, és granulátumokat gyártanak belőle a felvásárló klienseknek. – Egyik fő
végtermékünk a granulátum, amit a
hazai és a külföldi piacon értékesítünk, újrahasznosított nyersanyagot
adunk el. Elsősorban műanyagot
dolgozunk fel, kisebb mennyiségben más típusú anyagot is, például
kartont vagy alumíniumot – tette
hozzá. A szaktanácsadó szerint a
hulladékmennyiséggel nem, a minőségével adódik némi gond,
ugyanis a lakosságtól származó hulladék még nem megfelelő a feldolgozásra, alapos válogatásra szorul.
A tervek szerint a jelenleginél jóval
nagyobb mennyiségű hulladékot
szeretnének feldolgozni, viszont
ennek egyelőre van néhány akadálya, elsősorban az, hogy a rendelkezésre álló áramhálózat nem bír
meg nagyobb terhelést, ugyanakkor nem találnak megfelelő munkaerőt.

Kórházbővítésre
és piackorszerűsítésre pályáznak

Több beruházás van folyamatban a nyárádmenti kisvárosban, többek között építik
a járdát, illetve a sáncok befedése révén szélesítik a megyei utat. Ugyanakkor várják
a kiírást, hogy pályázati pénzeket hívjanak le a kórház
bővítésére, a Leader-vonalon
pedig a piac korszerűsítésére
pályáznak – tájékoztatott
ottjártunkkor Tóth Sándor,
Nyárádszereda polgármestere.
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kereskedelmi osztályaink is részesültek, vásároltunk számukra digitális mérleget, vonalkódolvasót,
kasszagépeket, amelyekkel gyakorolhatnak, valamint számítógépeket
könyvelési programmal, hogy a
könyvelés alapjaival is megismerkedhessenek – mutatott rá az igazgató.
A gyereklétszám alakulásával
kapcsolatos kérdésünkre Fülöp
László kifejtette, a létszámcsökkenés szerencsére náluk nem
érezhető, mindkét, immár hagyományosnak számító szak, azaz az
autószerelői, valamint a kereskedelmi iránt nagy az érdeklődés. Az
autószerelő osztályban idén is 31
diák kezdte a kilencedik osztályt, és
ugyanennyien iratkoztak a kereskedelmi osztályba is. A Nyárádmente
különböző településeiről, mintegy
húsz kilométeres körzetből érkeznek hozzájuk diákok.

Hulladék-újrahasznosító vállalkozás indult

Gond az áramellátás

Fotó: Nagy Tibor

– Jelenleg 25 alkalmazottja van a
cégnek, de ez ideális esetben ötvenhatvan kellene legyen. A válogatás
teljes egészében manuálisan történik, a termelési folyamatnak egy
része pedig gépesített. A fő gondunk az, hogy infrastrukturális
problémákkal küszködünk, nem
elégséges az áram. Ez ügyben kéréssel fordultunk a szolgáltatóhoz,
és remélhetőleg hamarosan rendeződik a probléma. Amennyiben ez
megoldódik, sokkal nagyobb lesz a
termelési kapacitás, hiszen most be
kell osztani, hogy a gépeket sorra
működtessük, hogy ne terheljük le
túlságosan a hálózatot – mutatott rá
Vadadi Loránd. Hozzátette, sajnos
Nyárádszeredában gyakori az áramszünet, ami szintén fennakadásokat
okoz a termelési folyamatban.
A nemrég indult vállalkozáshoz
a munkaerőt zömében a környékről
toborozták, de sajnos azzal szembesülnek, hogy igen nehezen találni
munkásokat. – Mi nem kimondottan szakembert keresünk a termeléshez, hanem olyan személyeket,
akik szeretnek dolgozni, és mi vállaljuk, hogy betanítjuk. Az alkalmazottak számát növelnénk, viszont
erre akkor kerülhet majd sor, amikor az építkezés előrehaladottabb
állapotba kerül, és elhárulnak az
említett akadályok. A gépek kapacitása nagyobb, mint amennyit jelenleg termelünk, viszont meg kell
várni, hogy megoldódjon az áramprobléma és találjunk megfelelő
munkaerőt. Jelenleg havonta száz
tonna alapanyagot termelünk, de
két-háromszáz tonna lenne a cél –
fejtette ki a szaktanácsadó.
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Szerkeszti: Vajda György

Felső-Maros mente (2.)

Tovább folytatjuk utunkat a Maros völgyében, egy kis kitérővel
a Luc-patak mentére. A mai összeállításunkban bemutatott települések az évszázadok során több nemesi család birtokában voltak. A
vajdaszentiványi, gernyeszegi kastély története összefonódik Erdély
történelmével. Kevesen tudják, hogy a felfalusi romtemplomban,
ha halványan is, de Erdély legrégibb freskótöredékeit őrizték meg
a romos falak. Ugyanakkor nem csak az épített örökséget ajánljuk
az érdeklődők figyelmébe. Mind a Vajdaszentiványhoz, mind a Gernyeszeghez tartozó falvakba érdemes elmenni, akár gépkocsival,
akár Marosvásárhelyről kerékpárral. A kiruccanást össze lehet
kötni az erdőcsinádi Gyöngykoszorú néptánctalálkozóval, vagy a
marosjárai szilvaízfőző fesztivállal, vagy a gernyeszegi Teleki Kastély Egyesület által szervezett számos kulturális programmal.

Vajdaszentivány – Toldalag
Vajdaszentivány

1332-ben Sancto Johanne néven
említik először, ekkor már egyházas
hely volt. 1366-ban Marosszentiványa alakban szerepel. A falut a középkorban több nemesi család
birtokolta. 1751-ben bethleni Bethlen László gróf Vajdaszentiványon
élt, itt volt udvartartása. Több levél-

amely a következőkből áll: verbunk, sebes forduló, lassú, korcsos,
csárdás és a batuta, batuka. A tánctáborba nemcsak a néptáncot és
népzenét kedvelőknek érdemes elmenni, mivel a táncoktatás mellett
számos más, a helyi kulturális
örökséget előtérbe helyező programmal várják a vendégeket a szervezők.

A gernyeszegi Teleki-kastély

alaktanilag a Pest környéki ún.
Grassalkovich-stílusú épületekhez
kapcsolódik. 1772 és 1803 között
újjáépítették barokk stílusban, a gödöllői kastélyhoz hasonlít. A lassan
folyó építkezés 1792 táján fejeződött be. Az épület alaprajza U alakú,
egyemeletes, középső része kupolaszerűen kiemelkedik. Érdekessége,
hogy az év beosztásának megfelelően 52 szobája van és 365 ablaka.
1792-ben a kastélykertet is újratervezték, amely francia stílusban készült. A franciakertet ifj. Teleki

közeli rokonai, a páfrányfenyők
(Ginkgophyta) törzsének egyetlen
ma élő faja, Kelet-Kínában valószínűleg szerzetesek által szaporított
példányai maradtak fenn. Az
utolsó tulajdonos Teleki Mihály
volt, aki 1949-ig lakhatott a kastélyban, amelyet erőszakkal államosítottak.
2011-ig
tébécémegelőző gyermekkórház működött benne. A Teleki család visszaszerezte, és manapság a vagyonát
képezi. A kastély a turistaidényben
naponta 10-18 óra között látogatható. Tulajdonosának, gr. Teleki
Kálmánnak köszönhetően a kastély
rendszeres művelődési programoknak ad otthont. Itt rendezik meg a
kastélypark nemzetközi művésztelepet, műemlékvédelmi nyári egyetemet tartottak, rendszeres vendégei
a belga cserkészek, több alkalommal szerveztek kastélynapokat és
Teleki-bált, ugyanakkor 2017-től tíz
évig a kastély házigazdája lesz az
AWAKE nemzetközi techno- és
rockzenefesztiválnak. A programokról
az
érdeklődők
a
www.gernyeszeg.com honlapon tájékozódhatnak.

Marosfelfalu – Lövér
Marosfelfalu

A vajdaszentiványi Zichy-kastély

tári forrás arra utal, hogy a XVIII.
század fordulóján Erdély főméltóságai közül Kemény Sámuel és felesége, iktári Bethlen Kata lakott
Vajdaszentiványon. Leszármazottaik örökölték a Kemény Sámuel
után maradt javakat. Kun Józsefné
unokája, Jozefina Katalin Karolina
Vilma 1880-ban Zichy Istvánhoz
ment feleségül, így került a községközpontban álló kúria a XIX. század végén a Zichy család birtokába.
A kastély stílusjegyeiből arra lehet
következtetni, hogy a XVIII. században vagy a XIX. század elején
építhették. Az 1945 utáni államosítást követően középület lett, sokáig
kultúrotthon volt. A család az 1989es rendszerváltást követően visszakapta a birtokot, és hosszú távra
bérbe adta a vállalkozó Szentgyörgyi családnak, amely saját beruházással restauráltatja az épületet. Két
éve a Szentgyörgyi család birtokán
levő lovardában és a kastélyban a
nemrég alakult vajdaszentiványi Art
Equest Egyesület a budapesti Epona
Spanyol Lovasiskolával közösen lovasiskolát működtet.
A faluban 1997 óta évente, augusztusban tánctábort rendeznek,
2017-ben volt a XXI. Több néptáncegyüttes is őrzi az igen sajátos
népviseletet és a helyi táncrendet,

Gernyeszeg – Erdőcsinád,

József gróf alakíttatta át angol stílusú parkká a múlt század elején.
Érdekessége a parkban található
több száz éves ginkófa vagy páfrányfenyő (Ginkgo biloba). E faj
Gernyeszeg
1319-ben Knezeg néven említet- élő kövületnek számít, nincsenek
ték először, 1395-ben p. Gernyezeg,
1398-ban Gerneseg, 1477-ben Gernezeeg néven írták. Gernyeszeg a
Kacsics nemzetséghez tartozó Szécsényiek birtoka volt. 1323-ban
Szécsényi Tamásé, majd a Szécsényiek a birtokot 1395-ben átadták
Zsigmond királynak néhány dobokai birtokért cserébe. 1405-ben
Zsigmond király a somkeréki Erdélyieknek adományozta. Erdélyi István erdélyi alvajda 1462-65 között
várkastélyt építtetett itt. Mátyás király 1478-ban oklevelében királyi
várként (castrum nostrum) említi.
1675-ben Apafi Mihály erdélyi fejedelem Teleki Mihálynak ajándékozta. Ettől kezdve a kastély
megszakítás nélkül a Teleki család
tulajdona. A várkastélyt Teleki Mihály 1686–1687-ben kibővítette,
tornyokat épített hozzá, a várat
megerősíttette. A várkastély a
XVIII. század végére lakhatatlanná
vált, 1771-ben elkezdték a kastély
átépítését barokk stílusban. A terveket Mayerhoffer András készítette
gróf Teleki József kérésére, így A felfalui régi templom romjai
Kisillye, Kisszederjes, Körtvélyfája,
Magyarpéterlaka, Marosjára,
Marostelek, Nagyszederjes

Már a bronzkorban lakott volt. A
falut dokumentumokban először
1319-ben említik mint Bánffy-birtokot. 1332-ben „villa Principis”
néven fordul elő a pápai tizedjegyzékben. Az évszázadok során olyan
híres családok birtokolták, mint a
Losoncziak, Bánffyak, Dezsőfiek,
Pásztóiak és Szobiak. A 16. századig többségében szászok lakták,
ettől kezdve azonban a magyar és
román lakosság is megjelenik. Régi,
egyhajós templomát a 13. század
második felében, a Maros árterületén, a szászok építették. Valószínű,
hogy Zsigmond király korában

Fotó: Vajda György

(1387–1437) bővítették. Falfestményeit a XIII. század végén alkották.
1427-ben a falu birtokosa, Losonczi
János fia, Dezső engedélyt kért ferences ház alapítására és építésére.
A kolostor a jelenlegi temető területén épült fel és működött több
mint száz éven át, mígnem egy
földrengés után 1541-ben lakhatatlanná vált. A lutheránus vallás még
fennmaradt egy ideig, mivel a lakosság egy része szász volt, de a
templom végül 1770-ben a reformátusok használatába került. A
gyülekezet a XX. század elején
döntött úgy, hogy egy új, reprezentatívabb templomot épít a főutca
mellé, azzal a feltétellel, hogy
megőrzik a régi templomot,
amelynek tetőzete beomlik ugyan,
de még kivehetők a középkori
freskórészletek. Az új templom
1913-ban készült el. A régi templom boltozatán, a keleti szentélyablaktól balra a keresztről való
levételt láthatjuk. Az északi szentélyfalon, a sekrestyeajtó fölött a
keresztre feszítés töredékes jelenetét, míg a diadalív szentély felőli,
északi oldalán Szent Borbála alakját lehet látni, a déli falon pedig,
hasonló bordó háttérrel, a bal kezében kereket tartó Szent Katalint.
Ruhája zöld, köpenye sárgásfehér.
A református parókia udvarán álló
romtemplom falfestményeinek maradványa Erdély egyik legrégebbi
freskóemléke.
Marosfelfaluban 2005-ben alakult a Bíborka néptáncegyüttes. Vezetője Kovács Hajnal, oktató
koreográfus Duka Szabolcs-Attila.
Repertoárjukban megtalálhatók Erdély különböző vidékeinek táncai,
valamint táncszínházi produkciók
is: „…táncra születtem…”, Magunk
sorsa felől stb. Az együttes 2006-tól
tagja a Romániai Magyar Néptáncegyesületnek.
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Megszeppenve,
még inkább megfogyatkozva

Egy győzelem, egy vereség a
marosvásárhelyi felnőttkézilabda
elmúlt hétvégi mérlege. Míg az
utóbbi időben bukdácsoló és a játékoslétszám tekintetében erősen
megfogyatkozott Mureşulnak az
eddig a mezőny leggyengébb csapatának bizonyult Székelyudvarhely legyőzése nem jelentett
teljesíthetetlen feladatot, a korábban többször szép produkcióval
előrukkoló Olimpic ezúttal elmaradt önmaga képességeitől, és
nem tudta meglepni a csoport éllovasát.
Az Olimpic első veresége
hazai pályán
Elszenvedte első vereségét
hazai pályán a Marosvásárhelyi
Olimpic a női kézilabda A osztály
B csoportjában. A 11 gólos különbség eltúlzottnak tűnik, azonban a 15-16 éves marosvásárhelyi
lányok kissé megszeppenten
kezdték a mérkőzést, aztán a második félidő elején is volt egy 19-es sorozat, amikor az Olimpic

Későre bátorodtak fel annyira a képünkön támadó Olimpic játékosai, hogy felvehessék a versenyt az ellenféllel. Fotó: Nagy Tibor

egymás után hatszor lőtte a labdát
a kapusba (mindannyiszor jobb
szélről, mert ezt kínálták fel okosan a temesvári védők). Ezeket az
időszakokat leszámítva a serdülőbajnokságban is szereplő házigazdák bátran és hatékonyan
vették fel a versenyt a számos
szuperligás tapasztalattal rendel-

kező játékost felvonultató ellenféllel, magas színvonalú kézilabdát produkálva. És ha a vendégek
kapujában nincs egy nagyon jó
formában védő kapus, akkor a
különbség kisebb is lehetett
volna.
A marosvásárhelyi csapatot ezúttal is három serdülő válogatott
játékosa vitte a hátán, akik összesen 22 gólt szereztek, és még egy
ilyen erős ellenféllel szemben is
megengedték maguknak azt a
„szemtelenséget”, hogy kínai figurából találjanak be.
A mérkőzés negatívuma, hogy
az eredményjelző nem működött,
így sem az eredményt, sem az
időt nem lehetett követni. A vége
felé hangosbemondón ismertették
a hátralévő időt és az eredmény
alakulását.
A női kézilabda A osztályban
szerdán hétközi fordulót szerveznek, az Olimpic Resicabányára
látogat. A következő szombaton
pedig ismét hazai pályán játszik,
mégpedig Kézdivásárhely csaA Mureşul sikere az első félidőben alakult ki, amikor még elég frissek voltak a marosvá- pata ellen.
sárhelyiek tapasztaltabb kézilabdázói, és tízgólos előnyre tettek szert. Fotó: Nagy Tibor A sereghajtó ellen hétfős keret is
elég volt
Jegyzőkönyv
Győzött a szombati fordulóNői kézilabda A osztály, B csoport, 9. forduló: Marosvásárhelyi
ban
a Marosvásárhelyi Mureşul
Olimpic – Temesvári SCM 27-38 (11-18)
Marosvásárhely, kövesdombi iskola sportterme, 150 néző. Ve- női kézilabdacsapata, noha erre
a meccsre csupán hét játékost
zette: Bogdan Ciobea (Piteşti), Bogdan Dordea (Nagyszeben).
Olimpic: Ugran (Stan) – Ola, Munteanu, Lăcătuş 3 gól, Bără- tudott nevezni. Ezúttal pótkabaş 9, Târşoagă 10, Moldovan 3 (Ghemeş 1, Marian, Radu, Kiss, pus sem maradt, mint a legutóbbi néhány alkalommal,
Belean, Sângeorzan, Bardoşi 1, Ilieş).
Temesvár: Curmenţ (Avram) – Klimek 7 gól, Muntean 8, Filip, Petruneac ugyanis távozott a
D. Predoi 12, Florea, G. Predoi 3 (Sas 3, Manole, Szabó, Onicaş csapattól. A sereghajtó, kezdő
amatőrökből álló székelyudvar2, Rădoi 3, Manda, Ghiocel).
helyi csapat ellen azonban ez is
elég volt.
Jegyzőkönyv
Igaz, a siker az első félidőNői kézilabda A osztály, B csoport, 9. forduló: Marosvásárhelyi
ben alakult ki, amikor még elég
Mureşul – Székelyudvarhelyi NKK 41-37 (25-15)
Marosvásárhely, meggyesfalvi iskola sportterme, 20 néző. Ve- frissek voltak a marosvásárhelyiek tapasztaltabb kézilabdázette: Cătălin Tătaru (Temesvár), Andrei Văcariu (Temesvár).
Mureşul: Saláta – Rad 7 gól, Bucin 6, Demeter 2, Fărcaş 5, zói, és tízgólos előnyre tettek
szert. A második játékrészben
Stângu 17, Veres 4.
SZNKK: Bálint A. – Lukács 7 gól, Sándor, András 3, Fekete 5, azonban, amikor már fáradtak,
Bálint N. 3, Kerekes 7 (Chiratcu 2, Muntean-Korodi 3, Ördög 2, és a folyamatosan cserélő vendégek kézilabdázói pihentebSimma 4, Nagy 1).
bek voltak, a székelyudvarhelyiek több ellentámadást veEredményjelző
Az A osztályú női kézilabda-bajnokság B csoportjának 9. for- zettek, és a végére veszélyesen
dulójában a következő eredmények születtek: Brassói Corona – megközelítették a házigazda
Nagybányai Minaur 24-30, Nagyváradi CSM – Resicabányai CSU csapatot az eredményjelzőn.
28-25, Temesvári Universitatea – Naţional Rm. Vâlcea 32-35, Ma- Hogy melyek a csupán hétfős
rosvásárhelyi Olimpic – Temesvári SCM 27-38, Köröskisjenői keret veszélyei, az akkor is
Crişul – Dacia Mioveni 24-24, FC Argeş Piteşti – Kézdivásárhelyi megmutatkozott, amikor Veres
SE 41-23, Marosvásárhelyi Mureşul – Székelyudvarhelyi NKK egy betörésnél sérülést szenvedett, és a pályán történő ápolása
41-37.
következtében három támadásig a kispadon kellett maradnia.
Ranglista
1. Nagybánya 9
9
0
0
295-154 27 Ekkor a vendégek úgy játszot2. Temesvár
9
8
0
1
286-204 24 tak emberelőnyben, hogy a
3. Rm. Vâlcea 9
6
0
3
280-238 18 Mureşulnak nem volt kiállított
4. Resicabánya 9
5
0
4
253-219 15 játékosa.
5. Brassó*
9
5
1
3
234-213 15
A hétközi fordulóban a Mu6. Mioveni
9
5
0
4
227-223 15 reşul vendége a Brassói Corona
7. Nagyvárad 9
4
2
3
235-254 14 lesz, míg szombaton Temes8. Piteşti
9
4
1
4
276-268 13 várra, az Universitateához uta9. Temesvár
9
4
0
5
260-269 12 zik. Mindez azonban feltételes
10. Olimpic
9
3
1
5
259-265 10 módon, ha lesz elég játékos, aki
11. Köröskisjenő9
3
1
5
255-277 10 vállalja, hogy pályára lép. A
12. Mureşul** 9
3
0
6
229-247 6
Mureşult egyébként 3 ponttal
13. Kézdiv.
9
1
0
8
194-332 3
büntették a nagybányai meg
14. Székelyudv. 9
0
0
9
206-326 0
nem jelenés miatt, és egy újabb
* 1 büntetőpont levonva
meg nem jelenés egyenértékű
** 3 büntetőpont levonva
lenne a kizárásával.

Brazil Nagydíj: Vettel nyert, Hamilton
a bokszból rajtolva negyedik

A négyszeres világbajnok Sebastian
Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a
vasárnapi Forma–1-es Brazil Nagydíjat, amelyen a negyedik vb-címét két
hete bebiztosító Lewis Hamilton, a
Mercedes brit versenyzője a bokszutcából rajtolva negyedik lett. A 30 éves
Vettelnek ez az idei ötödik és pályafutása 47. futamgyőzelme, Sao Paulóban
2010 és 2013 után harmadszor győzött.
Vettel mögött Hamilton csapattársa,
a finn Valtteri Bottas ért célba másodikként, Kimi Räikkönen, a Ferrari
finn pilótája pedig harmadikként.
A rajtot Vettel kapta el a legjobban,
és az első kanyarban meg is előzte a
pole pozícióból induló Bottast. Romain
Grosjean (Haas) és Esteban Ocon
(Force India) ütközése miatt a versenybíróság már az első körben a pályára
küldte a biztonsági autót, a bokszutcából rajtoló Hamilton közben máris feljött a 14. helyre. A dobogós helyeken
Vettel, Bottas, Räikkönen volt a sorrend, a Safety Car pedig az ötödik körben engedte útjára a mezőnyt.
A futam csaknem feléig leginkább
Hamilton felzárkózása szolgáltatta a

show-t, a friss négyszeres világbajnok
ugyanis a 15. körben már a hatodik helyen száguldott, elképesztően gyorsnak
tűnt az ellenfelekhez képest, akiket
egymás után „vadászott le”.
A kerékcserék sorát a 28. körben
Bottas kezdte meg, egy körrel később
Vettel, a 30. körben pedig Räikkönen
is új gumikat kapott a bokszban.
Ekkor Hamilton átvette a vezetést, s
egészen a 44. körig haladt bokszkiállás
nélkül, majd megkapta a friss abroncsokat, s az ötödik helyen állt vissza a versenybe, valamivel több mint 18
másodperccel lemaradva az élen száguldó
Vetteltől. Hamiltonnak a csapatrádión
azt mondták, hogy elérhető számára a
dobogós hely, a brit pilóta ennek megfelelően igyekezett egymás után megfutni a lehető leggyorsabb köröket.
Tíz körrel a leintés előtt Hamilton
már negyedik volt, és üldözőbe vette a
harmadik pozícióért Räikkönent, de a
rutinos finn maga mögött tudta tartani,
így a britnek meg kellett elégednie a
negyedik hellyel.
A vb két hét múlva, az Abu-Dzabi
Nagydíjjal fejeződik be.

A négyszeres világbajnok német pilóta 2010 és 2013 után harmadszor győzött Sao Paulóban

Eredményjelző
Végeredmény, Brazil Nagydíj, Sao Paulo (71 kör, 305,909 km, a pontszerzők): 1. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 1:31:26.262 óra, 2. Valtteri
Bottas (finn, Mercedes) 2.762 másodperc hátrány, 3. Kimi Räikkönen
(finn, Ferrari) 4.600 mp h., 4. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 5.468 mp
h., 5. Max Verstappen (holland, Red Bull) 32.940 mp h., 6. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 48.691 mp h., 7. Felipe Massa (brazil, Williams)
1:08.882 perc h., 8. Fernando Alonso (spanyol, McLaren) 1:09.363 p h., 9.
Sergio Perez (mexikói, Force India) 1:09.500 p h., 10. Nico Hülkenberg
(német, Renault) 1 kör h.
Pole pozíció: Bottas.

A vb-pontversenyek állása
Pilóták: 1. Hamilton 345 pont – már világbajnok, 2. Vettel 302, 3. Bottas
280, 4. Ricciardo 200, 5. Räikkönen 193, 6. Verstappen 158, 7. Perez 94, 8.
Esteban Ocon (francia, Force India) 83, 9. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Renault) 54, 10. Massa 42, 11. Lance Stroll (kanadai, Williams) 40, 12. Hülkenberg 35, 13. Romain Grosjean (francia, Haas) 28, 14. Kevin Magnussen
(dán, Haas) 19, 15. Alonso 15, 16. Stoffel Vandoorne (belga, McLaren) 13,
17. Jolyon Palmer (brit, Renault) 8, 18. Pascal Wehrlein (német, Sauber)
5, 19. Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) 5.
Csapatok: 1. Mercedes 625 pont – már világbajnok, 2. Ferrari 495, 3.
Red Bull 358, 4. Force India 177, 5. Williams 82, 6. Toro Rosso 53, 7. Renault 49, 8. Haas 47, 9. McLaren 28, 10. Sauber 5.

Röviden

* Kijutott a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra Svájc és Horvátország. A
pótselejtező vasárnapi visszavágóján az alpesi ország gól nélküli döntetlenre
játszott Észak-Írországgal, és mivel az első mérkőzést 1-0-ra megnyerte idegenben, így 1-0-s összesítéssel kvalifikálta magát az oroszországi rendezvényre, ahol
ott lesz a görögökkel ugyancsak gól nélküli döntetlenre meccselő Horvátország
is. Az adriai ország a pótselejtezős párharc első találkozóján 4-1-re diadalmaskodott, így a 0-0 elég volt a pireuszi visszavágón.
* Nemzetek közötti felkészülési labdarúgó-mérkőzések: Magyarország –
Costa Rica (ma, 21.15 óra, TV: M4 Sport), Románia – Hollandia (ma, 21 óra,
TV: Pro TV).
* A sport Románia legjobb nagykövete – nyilatkozta Besztercén az ifjúsági és
sportminiszter. Marius Dunca vasárnap részt vett a testépítő és fitneszvilágbajnokságon, amelyet első alkalommal tartottak Romániában, és ahol átvette a
sportág nemzetközi szövetségének elnöke, Rafael Santonja kitüntetését a világbajnokság megszervezésében vállalt szerepéért és támogatásáért. A sportminiszter néhány kategóriában átadta az aranyérmeket is.
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A szórványba látogatott az Árvácska

Szerkesztette: Mezey Sarolta

Október végén csodálatos élményben volt része az erdőcsinádi
Árvácska tánccsoportnak. A Bethlen Gábor Alapítvány által kiírt pályázaton nyertek, céljuk az volt,
hogy megismerkedjenek a szórvánnyal.
Harmincegy gyerek és két pedagógus, Csegezi Loránd és Kovács
Károly valamint két táncoktató:
Fazakas János és Fazakas Ildikó
indult útnak.
Elsőként a nagyenyedi várat látogatták meg, majd a gyulafehérvári várban gyönyörködtek.
Következett Csernakeresztúr, ahol
a bukovinai magyarok tájházát látogatták meg. Szabó Julianna, a
helyi tánccsoport vezetője bemutatta a régi magyarok viseletét, a
lakásberendezést, a mezőn használt
eszközöket. Ezután a két tánccsoport tagjai ismeretséget kötöttek,
összebarátkoztak, és jó hangulatban került sor a közös táncra,
vidám játékra. Késő este volt már,
mire a csoport a szálláshelyre, az
algyógyi keresztyén ifjúsági központba ért.

Az algyógyi központ és Akvai
Szilárd által szervezett tevékenységek következtek, a kirándulók
meglátogatták a piski arborétumot,
a dévai várat, a szászvárosi fedett
uszodát, a csinádi táncosok nagy
örömére. Este csapatépítő játékokat szerveztek az ifjúsági központban.

Másnap meglátogatták a feredőgyógyi (algyógyi) római fürdőt,
majd a felsőgyógyi vízesés következett, valamint az algyógyi XI.
századi körtemplomban gyönyörködhettek.
Felejthetetlen élmenyekkel indult haza az erdőcsinádi Árvácska
tánccsoport. De itthon sem pihenhettek meg, mert a reformáció ünnepsége várta a hazaérkezőket.
Az ünnep istentisztelettel kezdődött, Bálint Csaba lelkipásztor hirdetett igét, majd előadást tartott a
reformáció történetéről és a kiemelkedő reformátorokról. Ezután a
gyülekezet az ifjúsági ház udvarán
az emlékezés jegyében egy fát ültetett. Ezt követően a kultúrotthonban a marosszentgyörgyi és az
erdőcsinádi tánccsoport közös előadást tartott, majd a szeretetvendégségen örömmel köszöntötték
egymást a vendégek és a csinádi
gyülekezet. Ezúton szeretnénk
megköszönni mindenkinek, aki
hozzájárult ennek a csodálatos
három napnak az eseményeihez.
Szabó Rozália, az Árvácska
tánccsoport csoportvezetője

Közös kiránduláson

Feledhetetlen kiránduláson vettünk részt, amely élmények sokaságával tett gazdagabbá.
Kirándulásunk első megállója
Máriaradnán volt, ahol hajnalban a
gyönyörűen kivilágított kegytemplomot tekintettük meg. A román határon
átlépve
nemsokára
megérkeztünk Makóra, ahol a Szent
István kollégiumban szállásoltak el
bennünket. Később a gimnázium
diákjaival együtt vehettünk részt az
’56-os megemlékezésen, ahol műsorral szerepeltünk. A rendezvény
után a gimnázium tanárai körbevezettek bennünket az iskolában, betekintést nyerhettünk az ottani
iskolai életbe. A nap további részében megkoszorúztuk a makói ’56os emlékművet, majd városnézés
következett. Makó jó néhány nevezetes épületét sikerült megnéznünk:
a városházát, a József Attila Múzeumot, Pulitzer József szobrát, a bérpalotát, Szent István király lovas
szobrát, a József Attila Gimnáziumot, a püspöki rezidenciát és kápolnát, a Postapalotát.
A városnézés után a Lombkorona
sétányon csodálatos látványban volt
részünk, 16 méteres magasságból, a
fák lombkorona szintjéről láthattuk
a körülöttünk levő tájat. A nap a
Makovecz-túrával zárult.
Azután ellátogattunk Ópusztaszerre, a Nemzeti Történeti Emlékparkba. Láthattuk A magyarok

bejövetele című körképet vagy a
Panoptikumot. Kint újabb meglepetések tárultak elénk.
Következő úti célunk Szeged
volt. Itt megtekintettük az operát, az
egyetemet, a Móra Ferenc Múzeumot, a dómot. Este Makón a mind-

annyiunk által várt éjszakai fürdőzés következett a Hagymatikumban, ahol az élménymedencéket, a
gyógyfürdőket, a szaunákat vettük
birtokba.
Gyulán a várat látogattuk meg. A
kis emlékszobák mellett egy mű-

Szépkorúak napja
Csittszentivánon

November 12-én, vasárnap délután a kultúrotthonban tartották
Csittszentivánon az idősek napját.
Aki életem legszebb éveit, pontosabban 41 évet ebben a faluban töltöttem megboldogult férjemmel, id.
Balogh Károllyal, meghívást kaptam
erre a szép, felemelő alkalomra. Jó
volt ott lenni a zsúfolásig megtelt
kultúrotthonban, régi barátok, ismerősök társaságában.
Jólesett látni, hogy törődik a falu
vezetősége az idősekkel. A polgármester, az alpolgármester, a lelkész,
a fiatalok köszöntötték az egybegyűlteket.
A fiatalok táncos, zenés műsorukkal tették széppé ezt az együttlétet.
Nem maradt el a finom töltött káposzta sem, amelyet a helyi asszonyok készítettek el. Jó volt ott lenni!
Így nyolcvan felé közeledve gondolkodtam, hogy menjek-e vagy
sem? Aztán úgy döntöttem, hogy
most még van jártányi erőm, és elmegyek, ki tudja, a jövőt megérjüke? Jól döntöttem, hogy elmentem, s
ott lehettem közöttetek! Isten áldását
kérem az egész falu életére!
Szép művelődési élet folyik a faluban. Kisebb-nagyobb csoportok,
akiket egy szentiváni fiatalember
tanít, néptáncokkal gyönyörködtet-
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tek bennünket. Adjon az Úr erőt neki
további munkájához!
Joó Sándor Nem vagy felesleges
című verséből idézek:
„Fejed felett hát elszálltak az
évek,
s az ifjúság olyannak tekint,
mint kit itt felejtett az idő.
Ne bánd, most élted legszebb kora
jő.
Az idő, ama nagy aranymosó,
a hétköznapok homokjából
mosta ki a lelked aranyát,
s most szelíd, de sugárzó fényivel
övezi
még hátralévő éveid sorát.

Az aranyérc nehéz, s te ezért
érzed hát az öregség súlyát.
Ne bánd, csak dalolj vígan, boldogan.
Az Úrnak érett gyümölcsre is
szüksége van.”
Hisszük, hogy Isten gondoskodik
rólunk életünk hátralevő idejében.
Köszönöm, hogy ott lehettem, köszönöm, hogy nem felejtettetek el!
Adjon Isten sok faluban ilyen találkozókat, ahol nem feledkeznek
meg az öregekről.
Özv. id. Balogh Károlyné
Etelka

A rovatban közölt levelek tartalmáért,

a tényállítások hitelességéért a szerzők felelősek.

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden esetben tüntessék fel telefonszámukat és lakcímüket.
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

ködő kovácsműhelybe is betekintést
nyerhettünk.
Nagyon örülök és hálás vagyok,
hogy részt vehettem ezen a kiránduláson, hiszen új információkkal
gazdagodtam, mindamellett, hogy
szép helyeket és épületeket láttam,
izgalmas kalandokban is volt részem.

Ezen a kiránduláson a Mihai
Eminescu Pedagógiai Líceum és az
Avram Iancu Szakképző Líceum
magyar diákjainak egy csoportja
vett részt a Rákóczi Szövetség támogatásával.
Nemes Beáta, XII.E,
Mihai Eminescu Pedagógiai
Líceum
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Szarvasmarha-nemesítés Maros megyében

Szarvatlan egyedeké
a jövő (?!)

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

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
KIADÓ 3 szobás lakás bútor nélkül a
Színház téren. Tel. 0728-764-196,
0728-651-707. (5027-I)
ELADÓ körülbelül fél m3 cseresznyedeszka (colos). Tel. 0770-171-936.
(5055-I)
ELADÓ első kézből Hyundai i 30-as,
22.000 km-ben. Tel. 0771-709-391.
(5020)

A marosszentgyörgyi Semtest
BVN – bikatelepen tartott tenyészbikaszemlén dr. Péterfi
Lajos állattenyésztő mérnököt, a Mesterséges Megtermékenyítési
Országos
Szervezet elnökét az állattenyésztők számára hasznos
tudnivalókról faggattuk.

Szer Pálosy Piroska
Az országos és nemzetközi téren
egyaránt elismert bikatelepen a
nyolcvan apaállatból októberben
ünnepi keretek között huszonhetet
mutattak be a magas genetikai értékkel bíró egyedek közül: pirostarka-szimmenthálit,
a
nagy
tejhozamú Holstein-frízt, akárcsak
a hústermelésre szakosodott Limousine-t, Charolaise-t és Angust. A
többtonnás állatokat a kerítés nyújtotta biztonságból lehetett megszemlélni.
Amint a szakember felvetésünkre
hangsúlyozta, a hagyományosan
megszervezett szemlék célja, hogy
– függetlenül a tenyészet méretétől
– minden állattenyésztő megismerje a tenyészbikák teljesítményét
és
jellemzőit
annak
érdekében, hogy megfelelő szaporítóanyagot válasszon az állományának.
– Milyen lépéseket kell megtennie egy gazdának, amennyiben
igényt tart a marosszentgyörgyi bikatelep tenyészbika-szaporítóanyagára? – kérdeztük az állattenyésztő
mérnököt.
– A bikaparádé alkalmával olyan
listákat kaptak az állattenyésztők,
amelyeken fel vannak tüntetve az
egyedek tenyészértékei, melyek
alapján bárki eldöntheti, hogy milyen jellegű apaállatot szeretne:
húsra, tejre vagy mindkettőre összpontosuló fajtát. Azok, akik nem
vettek részt a bikabemutatón, megkereshetik a Semtest BVN szakembereit, ahol négy állattenyésztő
mérnök és két állatorvos segítségével a meglévő katalógusokból kiválasztják a megfelelő apaállatot.
– Mennyibe kerül a tanácsadás
és egy adag szaporítóanyag?
– A szakemberek ingyenes
tanácsadást nyújtanak, a konvencionális dózis értéke 10–70 lej közötti, az ivarspecifikus spermadózis
– amelynek alkalmazásával 95%-os
valószínűséggel üsző születik – 200
lej fölötti. A mesterséges megtermékenyítést szolgáltatásként elvégezhetik a technikusok, állattenyésztő
mérnökök vagy állatorvosok, valamint saját állományában a gazda is.
– Mit foglal magában egy nemesítési program?
– A nemesítés egy komplex folyamat, és évtizedeket vesz
igénybe. A nemesítési program magában foglalja azokat a lépéseket,
amelyek segítségével megváltozik

Fotó: Nagy Tibor

az állomány genetikai összetétele.
A nemesítés két alappilére a kiválasztás és a célpárosítás.
– Honnan származnak a marosszentgyörgyi bikatelep tenyészállatai?
– Az októberi kiállításon bemutatott állatok külföldről – Németországból, Ausztriából – származnak.
A tenyésztők kérésére több országból importálunk spermát: Olaszországból,
Franciaországból,
Belgiumból és Csehországból. A tenyészbikák átörökítőképessége 5–
5,5 éves korra határozható meg,
amikor az utódellenőrzés során kiderül, javít-e vagy ront a bika.
– Követik-e a megtermékenyített
szarvasmarháktól származó egyedeket?
– A nemesítésben és a szaporodásbiológiában három fontos szervezetnek
van
feladata:
a
szaporítóanyagot előállító állomásoknak (bikatelepek), a tejkontrollt
végző szervezeteknek/egyesületeknek és a törzskönyvet vezető egyesületeknek. A bikák nemesítőértékét
a tejkontrollt végzők ellenőrzései,
adatai nyomán számítják ki.
– Az országban egyedülálló a
marosszentgyörgyi
tenyészbikaszemle, hány ilyen jellegű állomás működik még?
– Valamikor hat állomás létezett
az országban, napjainkban csupán a
marosszentgyörgyi és a craiovai
működik. A német érdekeltségű cég
marosszentgyörgyi központja nemzetközi téren is egyre nagyobb elismertségnek örvend. A cégnek
külföldi megrendelései is vannak.
– Elhangzott az elit farm megnevezés. Mit jelent konkrétan ez a
jelző?
– Az elit megnevezés a szarvasmarhatelep minősítésére utalt. Azok
a telepek kapták ezt a minősítést,
ahol az állományban több olyan
egyed van, amelyik normális laktációban (305 nap) 7000 kg tejet
adott. Harmincnyolc romániai
gazda vásárolhatott Semtest-részvényeket, akik a fenti kategóriába beilleszkedtek.
– Láttam teljesen szarv nélküli és
szarvcsonkkal felvonuló állatokat.
Születéskor távolítják el azokat?
Okoz-e fájdalmat a beavatkozás az
állatnak?
– Már vannak szarv nélküli
bikák, de a bemutatott egyedek
nagy részét többnyire borjú korukban szarvtalanítják különböző eljárásokkal, ami az állat számára
fájdalmas, ezért érzéstelenítőt kell
használni. A fejlett országokban
nemesítési programokat dolgoztak
ki a szarv nélküli bikák előállítására. Próbálnak olyan egyedeket
kiválogatni, melyek genetikailag
szarv nélküliek, kiküszöbölve
ezzel a szarvtalanítással járó szenvedést.

ELADÓK: 3-4 kg közötti kacsák (10
lej/kg), valamint 8-11 kg közötti pulykák (9 lej/kg). Érdeklődni 8-16 óra között
a
0265/331-016
és
a
0730-713-205-ös telefonszámon.
(60570)
VASTAG tűzifa eladó. Tel. 0740-278920. (4969)
TŰZIfA eladó. Tel. 0752-578-568.
(4969)
TÉLI TŰZIfA eladó. Tel. 0753-590792. (4969)
TŰZIfA eladó. Tel. 0747-594-011.
(4968)
TŰZIfA eladó. Tel. 0742-732-247.
(1600)
TŰZIfA
(1600)

eladó.

Tel.

0745-793-465.

TŰZIfA eladó, akár felvágva. Tel.
0746-189-919. (5044)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0757-626019. (5067)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (5068)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (5068)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0745-793-465.
(5070)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0740-570-753.
(5070)
ELADÓ héjatlan tökmag, valamint hidegen sajtolt napraforgóolaj. Tel.
0746-090-353, 0747-480-255. (5076)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(4140)
fÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (4958)
fUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (3654-I)
VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847346. (4486)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (4840)
BEJÁRÓNŐT
keresünk
idős
házaspárhoz. Tel. 0749-518-982. (5057)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (5058)
KOMOLY, 52 ÉVES NŐ, tapasztalattal, gyerekre vigyázna. Tel. 0748-765286. (5061-I)
TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0753-628139. (5074)

MEGEMLÉKEZÉS

Sohasem halványul szívemben
emléked,
Sohasem szűnik meg lelkem
gyásza érted.
fájó szívvel emlékezem november 14-én drága jó édesanyámra,
MAGYARI VILMÁRA halálának 3.
évfordulóján. Örök álmod őrizze
béke és nyugalom! Ádott emlékét mindig őrizni fogjuk szívünkben. Bánatos leánya, Lenke és
családja. (-I)

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály

nyilvános árverést szervez 2017. november 29-én 12 órai kezdettel az
intézmény Köztársaság utca 30. szám alatti székhelyén a következő javak
értékesítésére:
– Terglav-FE30 fűrészgép, kikiáltási ár 14.800 lej; 2001-es MAN haszonjármű,
14.400 lej; 2003-as DAF haszonjármű, 14.200 lej; 1998-as Volvo haszonjármű,
12.500 lej; 1998-as Kogel félpótkocsi, 4.750 lej; 2005-ös Schmitz félpótkocsi, 7.600
lej; 2004-es Schmitz Cargobull félpótkocsi, 7.250 lej; 2002-es General Trailers
félpótkocsi, 12.750 lej; 2013-ban készült föld alatti tartály, 4.900 lej. A GEMACO
KfT. tulajdonát képező ingóságokat az állami adósságok behajtása céljából
értékesítik. (A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát.)
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250.
cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások értelmében felkérjük
mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék
erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A fent említett jogszabály 250. cikkelyének 4. bekezdése j) pontja, valamint 7.
cikkelye értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább egy nappal
az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a
kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a
Dicsőszentmártoni Kincstárba, az IBAN RO84TREZ4795067XXX001785
számlára kell átutalni, címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám
4322637 – vagy banki garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és
időben részt vehessenek az árverésen.
A Gemaco Kft. javainak árveréséről szóló közlemény kifüggesztésének időpontja:
2017. november 14.
A közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, a
Dicsőszentmártoni, a Bonyhai Polgármesteri Hivatal, az adós cég székhelyén és
megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium weboldalán.
Bővebb felvilágosítás a végrehajtói irodában (Baltatu Gheorghe felügyelő) vagy a
0265/443-312-es telefonszámon.

ELHALÁLOZÁS
„Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátták szemeim
üdvösségedet…”
(Lk 2,29-30)
fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó édesanya, nagymama,
anyós, testvér, rokon, szomszéd,
a koronkai születésű
özv. BREIER MARGIT
szül. Balizs
2017. november 12-én, életének
74. évében eltávozott szerettei
közül. Utolsó útjára november
14-én, kedden déli 1 órakor kísérjük a koronkai ravatalozóból a református temetőbe. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (5054-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, testvér,
nagybátya, sógor, rokon, jó
barát, a Bőrgyár volt dolgozója,
VÍGH ISTVÁN
(Pista)
– született Marosvásárhelyen–
életének 64. évében, hosszú
szenvedés után 2017. november
3-án megpihent. Temetése november 15-én 10 órakor lesz református
szertartás
szerint
Rózsaszentmártonban (Magyarország, Heves megye). Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (5056-I)
fájó szívvel tudatjuk, hogy a szerető édesanya, testvér, rokon,
nagymama, dédnagymama, jó szomszéd, a nyárádremetei születésű
özv. SZILÁGYI TERÉZ
(szül. Nyulas)
hosszas, méltósággal viselt
szenvedés után 90. évében eltávozott közülünk. Betegsége miatt
az utolsó éveit a sárpataki öregek házában töltötte, ahol nagy
szeretettel gondozták és kezelték. Köszönet érte. Temetése november 15-én 13 órakor lesz
Nyárádremetén. Pihenése legyen
csendes! Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély együttérzésünket fejezzük
ki fogarasi Éva kolléganőnknek
ÉDESANYJA elhunyta alkalmából. A Sólyom vendéglő
munkaközössége. Nyugodjon
békében! (5059)
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
Czitrom Judit kolléganőnknek
és
családjának
szeretett
NAGYMAMÁJA
elvesztése
miatt érzett fájdalmában. A
Procardia
munkaközössége.
(19559-I)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki
kollégánknak,
Breier
Zoltánnak és családjának a
szeretett ÉDESANYA elvesztése
miatt érzett fájdalmában. A
Romgaz
vezetősége
és
munkaközössége. (5065)
„Mert ha élünk, az Úrnak élünk,
ha meghalunk, az Úrnak halunk
meg.
Akár
élünk,
akár
meghalunk, az Úréi vagyunk.”
(Róm. 14,8)
Mély együttérzésünket fejezzük
ki
Breier
Zoltánnak,
a
gyülekezetünket
hűséggel
szolgáló presbitertársunknak
ÉDESANYJA elhunyta okozta
fájdalmában. Imádkozunk a
gyászoló családért.
A Marosvásárhely II. Gecse
Utcai
Református
Egyházközség lelkipásztorai, presbitériuma, szolgálattevői és a
gyülekezet. (19561-I)
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Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám
tel: 0265/512-591, 0265/512-592

Közlemény

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

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

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

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)
KERESKEDELMI CÉG ÁRUMOZGATÓ-RAKTÁROST alkalmaz
vonzó fizetéssel. Tel. 0744-707-550. (19501-I)
A THEREZIA KFT. ÉLELMISZERIPARI VÉGZETTSÉGŰ SZAKEMBERT alkalmaz. Feltételek: felsőfokú végzettség vagy technikum.
Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a therezia@therezia.ro e-mail-címre.
Érdeklődni lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon. (60561)

AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0741-411-334.
(4540)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és SEGÉDMUNKÁST. Tel. 0744-644-026. (19549-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT.
Tel. 0744-681-130. (19549)

NÉMETORSZÁGI GYÁRI MUNKÁK, HÚSIPARI, ÉPÍTKEZÉSI,
RAKTÁRI, SOFŐRI állások. Heti indulások, havi 1100-1400 euró fizetés, ingyenes szállás. Tel. 0755-497-510, 0755-260-156, 9-17 óra között. (19552)

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

CUKRÁSZLABORBA ügyes kezű SZEMÉLYEKET keresünk. Tel.
0745-668-883, jutkams@yahoo.com (5014-I)

A CDM ACTIV PROD KFT. VARRODA MUNKÁSOKAT keres.
Tel. 0742-298-872, 0740-592-229. (19540-I)

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

ROMÁN TŐKÉJŰ ÉPÍTKEZÉSI CÉG alkalmaz KÉPESÍTETT
KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT, VASBETONSZERELŐKET, minimum 3 éves tapasztalattal. Az önéletrajzokat a következő faxszámon:
0265/266-067, e-mailben az office@moragroind.ro címen, vagy személyesen Marosvásárhelyen, az 1848. út 50/6. szám alatti irodánkba
várjuk. (60562)
ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmazunk ABC-be. Tapasztalattal rendelkezők
előnyben. Tel. 0740-034-622. (19548)

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

A SAPIENTIA EMTE PÁLYÁZATOT HIRDET hőközpontbővítésre,
számítás- és irodatechnikai eszközök, valamint konyhafelszerelések
beszerzésére. A tenderfüzetek megtalálhatók a www.ms.sapientia.ro
honlapon. (sz.-I)
NYÁRÁDSZEREDÁBA alkalmazunk FESTŐT ASZTALOSMŰHELYBE. A szállítás biztosított. Tel. 0743-030-161. (-I)

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

A 207/2015-ös közpénzügyi törvény 250. cikkelyének (2.) bekezdése értelmében
nyilvános árverésen értékesítik az alábbi eladósodott cégek javait:
– TELE REGHIN KfT., adószám 9125792, Szászrégen, Fogarasi u., 4-es
tömbház, 3-as lépcsőház, 35-ös lakás, Maros megye, végrehajtói dosszié száma
SC_T_173/17401
– EURO CONSTRUCTIONS KfT., adószám 15456286, Szászrégen, Liliom u. 1.,
Maros megye, végrehajtói dosszié száma SC-E-74/12357, SC-E-74/12358
– CHAMPION AP KfT. – adószám 1236370, Szászrégen, Pandúrok utca 23.
szám, Maros megye, végrehajtói dossziészám: C 25
Az árverésre 2017. december 5-én 11 órakor kerül sor a Szászrégeni Adó- és
Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior utca 33. szám alatt, a SC_T_173/17401, SCE-74/12357, SC-E-74/12358 és C 25 számú dossziék alapján.
A TELE REGHIN KFT. eladásra szánt javai:
– multifunkcionális Xerox Workcentre Pro 123, kikiáltási ár 1.050 lej
– Xerox Docucolor 12 típusú fénymásoló, kikiáltási ár 650 lej
– 1992-es gyártású, fehér Volkswagen 19E Golf személygépkocsi, rendszáma
MS-03-RVC, kikiáltási ár 1.550 lej
Az EURO CONSTRUCTIONS KFT. eladásra szánt ingatlanjai:
– 2000 négyzetméteres beltelek Szászrégen, M. Viteazu utca, szám nélkül,
telekkönyvszám 15687/N, kataszterszám 3192, kikiáltási ár 67.050 lej
– 2000 négyzetméteres beltelek Szászrégen, M. Viteazu utca, szám nélkül,
telekkönyvszám 15096/N, kataszterszám -, kikiáltási ár 67.050 lej
A CHAMPION AP KFT. eladásra szánt ingatlana:
– 2047 négyzetméteres kültelek – szántóföld –, telekkönyvszáma 50332,
kikiáltási ár 27.405 lej.
A TELE REGHIN KFT. és az EURO CONSTRUCTIONS KFT. esetében a
kikiáltási ár a becsült ár 50%-át jelenti (negyedik árverés), a CHAMPION AP KFT.
esetében a felértékelési ár 100%-a (első árverés), héa nélkül. A javak nincsenek
megterhelve.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy
értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja előtt.
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen
és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a
következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám 4322637; az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot,
hogy az ajánlattevő nem közvetítő, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben
részt vehessenek az árverésen.
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior
utca 33. szám alatt vagy a 0265/512-592-es telefonszámon. Jelen hirdetés
kifüggesztésének időpontja: 2017. november 14.
Zogorean florin hivatalvezető

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.)
ŞTEFANIA JÓS és JAVASASSZONY Marosvásárhelyen tartózkodik. A legtöbb sikeresen megoldott ügye
van, az egyedüli, akit az egyház is elismer. Segíteni tud a
problémák megoldásában: szétvált párokat összebékít,
jólétet visz a házhoz és a vállalkozásba, feloldja a kötést,
átkot, megszabadít a depressziótól, a csontfájdalmaktól,
a fejfájástól, a stressztől, az alkoholizmustól, az impotenciától, a szerencsejáték-szenvedélytől, összehozza a
szerelmeseket, segít vizsgák esetén stb.
Köszönetnyilvánítások:
Ioana Régenből hálás Ştefania asszonynak, mert férje
visszatért hozzá; Ismeretlen köszönetét fejezi ki, mert a
segítségével megszabadult a csődtől és az alkoholizmustól; Enikő hálás, mert levette róla a rontást, ami miatt 40 éves koráig nem tudott férjhez
menni; Mária Marosszentkirályról köszöni, hogy fiát kigyógyította az epilepsziából és a
tébécéből; András hálás Ştefania asszonynak, mert a felesége visszatért hozzá.
Hívja Ştefania asszonyt a 0743-854-205 és a 0733-044-424-es telefonszámon.
100% garancia.
(Fizetett hirdetés: 4953)
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Gyermekeink egészsége mindennél fontosabb!

25% kedvezmény a DORA MEDICALSNÁL
a 2017.11.01.

– 12.31. periódusban a
gyermekeknek ajánlott analíziscsomag
igénybevétele esetén!

10 laborvizsgálat: teljes vérkép, perifériás kenet, kalcium-, GOT-,
GPT-, vércukorszint, szérumvasszint, vizeletvizsgálat, koproparazitológia, ASLO

A Népújság
hirdetési irodájában
felveszünk

APRÓHIRDETÉST

a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI JELENBE.

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

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

DORA MEDICALS
Marosvásárhely: 0265/212-971/972, 0733-553-970
Régen: 0265/512-095, 0733-553-971
Nyárádszereda: 0265/576-514, 0733-553-973

