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A vidék is bekapcsolódott

Let’s do it – nagytakarítás Romániában

Gálaműsor, hálaadás
és kiállítás

Megalakulásának 200. évfordulóját ünnepelte az elmúlt hét végén a marosvásárhelyi evangélikus lutheránus
gyülekezet.

____________5.
Látogatható
a véckei
falumúzeum

A székelyvéckei főutcán, a központ
felé haladva jobb oldalon áll az egyik,
nagyon szépen felújított ház, amely
homlokzatán büszkén hirdeti építésének esztendejét: 1890.

Három óra alatt is jelentős mennyiségű szemét gyűlt a nyomáti erdőben

Szombaton, szeptember 15-én a vidék
is bekapcsolódott a világméretű takarítási mozgalomba és a Let`s do it Romania
hazai
kezdeményezésbe.
A
legtöbben Arad megyében vettek részt
az akcióban. Maros megyében huszonkilenc gyűjtőpont volt.

Gligor Róbert László
Jedd községben egész hétre nagytakarítást
hirdetett az önkormányzat. A községvezetés
minden településen kihelyezett egy-egy konténert, hogy a helyiek oda hordhassák a háztáji
hulladékot, lomot, és meg is látszott az ered-

mény, hisz olyan nap is volt, amikor hétszer kellett a hulladékszállító autónak fordulnia, és
szinte naponta megtelt egy konténer – tudtuk
meg Bányai István polgármestertől. A hétköznapi nagytakarításban az önkormányzat a munkásait és a társadalmi segélyben részesülőket is
„bevetette” a közterületek, vízfolyások, erdők
megtakarítására, illetve a törvénytelen szemétlerakatok felszámolására, s ebben két munkagép
is segítségükre volt. A munka a hét végén is
folyt. A faluközpontokból hétfőn szállították el
a konténereket, de a még időközben gyűlt szemetet is elvitték a közterekről és a háztartásokból.

Fotó: Gligor Róbert László

Jedden a héten a romák által lakott utcában
is nagytakarítást szerveztek.
Javult a helyzet
A községgazda úgy gondolja, hogy nagyon
sokat javult a köztisztaság az utóbbi napokban.
Nemsokára összesítik a jegyzőkönyveket, akkor
derül ki, mennyi szemetet szállítottak el a községből, de az első napokban már meghaladták
a száz tonnát, és lehet, hogy ennek kétszeresét
is elérik az akció befejeztéig – értékelte Bányai
István, aki azt is kiemelte, hogy a lakosság a
saját háza táját szívesen kitakarította,
(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

____________6.
Aranyérmes
a magyar válogatott
a férfivízilabdavilágkupán
A magyar válogatott nyerte a Berlinben rendezett férfivízilabda-világkupát:
Märcz Tamás szövetségi kapitány
együttese a vasárnapi döntőben 10-4re legyőzte Ausztrália csapatát.

____________7.

Őszi elégia

Itt van az ősz, itt van újra. A természet tarka őszi ruhára cseréli
a nyári zöldet. A múlt választások óta elfelejtett egyszerű emberek
azonban nem igazán tudnak gyönyörködni benne. Többségüket
a következő hónapok rémségeire emlékezteti. A kis nyugdíjakból
nehezen kifizethető fűtésszámlákra, a gyógyszerárakra, a havazásra és a sertéspestis „áldásaira”, ami az utolsó malackájukat
is elvitte. Mintha Móricz Zsigmond regényhősei lennének…
Ilyen körülmények között „várják” a választásokat, amikor,
legalábbis a kampány idejére, ismét „választópolgárrá” léptetik
elő őket, akiknek a szavazata „számít”. A politikusok kivétel nélkül azt remélik, hogy a – két választás között – elfelejtett, tudatlanságban tartott „választópolgárok” ismét „helyzetbe” hozzák
őket egy újabb mandátum idejére.
Jövőre két választás is lesz. Egyesek szavazatokat kérnek majd,
hogy a következő öt évben Brüsszelben még jobban megalapozzák anyagi jólétüket, stresszmentes életüket. Az európai képviselők – akik nem a hazai minimálbérből élnek – nagy részéről két
kampány között nem is lehet hallani, hacsak nem egy-egy reptéri
vagy másfajta botrány kapcsán. Senki számon nem kéri őket.
Az év vége felé pedig államelnököt kell választani. A jelenleg fungáló államfőtől megszoktuk, hogy igazán fontos dolgokban hallgat,
mint a sír, ám annál beszédesebb, ha a kormányt kell kritizálni.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 3 perckor,
lenyugszik
19 óra 28 perckor.
Az év 261. napja,
hátravan 104 nap.

Ma DIÁNA,
holnap VILHELMINA napja.
VILHELMINA: a német eredetű Vilmos férfinév egyik női
párja, a másik a Vilma. Jelentése: erős akaratú védelmező.

IDŐJÁRÁS

Tiszta égbolt

Hőmérséklet:
max. 270C
min. 100C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2018. szeptember 17.
1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,6435
3,9865
1,4293

153,4057

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

ANL-s és szociális lakások

Tegnaptól október 15-éig újíthatják meg igényléseiket a
szociális lakásra jogosult marosvásárhelyiek. Az ANL-s lakásra váróknak nem kell megújítaniuk az igénylést, a helyek üresedésénél az eddig leadott kérvényeket veszik
figyelembe – tájékoztatott a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal illetékese.

Politika, cselgáncs
és operettszínház az ETV-ben

Az Erdélyi Magyar Televízióban a 20 órakor kezdődő Metszetben a magyar jogállamisági helyzetre vonatkozó Sargentini-különjelentésről lesz szó. Azt követően, 20.30 órától
az Artériák a kézdivásárhelyi Veres László cselgáncsedzőt
mutatja be. Az Erdélyi kávéház szeptember 18-ai vendége
21.30 órakor Lőrincz György, a Budapesti Operettszínház
vezérigazgatója.

Hőlégballon-fesztivál Vármezőn

Jövő hét végén, szeptember 28–30. között tartják meg a
vármezői hőlégballon-fesztivált. Az eseményre idén is több
hazai és külföldi csapatot várnak.

Jogi tanácsadás

Szeptember 19-én, szerda délután 4 órakor szerkesztőségünk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket
kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és
az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Közúti balesetek

Szombaton Balavásáron egy 43 éves, Krassó-Szörény
megyei gépkocsivezető elvesztette uralmát autója fölött,
és összeütközött egy járművel, amelyet egy 60 éves kolozsvári férfi vezetett. A balesetben a gépkocsi két utasa,
egy 12 éves lány és egy 48 éves nő sérült meg. Szintén
szombaton Marosludas mellett egy 33 éves tordai gépkocsivezető járművével áttért a menetiránnyal ellentétes
sávra, és egy nyergesvontatóval ütközött, amit egy 40 éves
ukrajnai férfi vezetett. A tordai sofőr és az autóban utazó
két 19 éves nő súlyosan megsérült. Vasárnap Backamadarason egy nyárádszeredai sofőr gépkocsijával egy ingatlan kerítésének ütközött. Az illető könnyebb sérülést
szenvedett. Szintén vasárnap Lőrincfalva mellett egy 37
éves, dózsagyörgyi, gépkocsival közlekedő nő járművével
letért az útról, és egy fának ütközött. A nő és két utasa, egy
16 éves fiatal és egy 10 éves gyerek könnyebb sérülést
szenvedett.

Gépkocsiból loptak

Múlt csütörtökön egy 37 éves maroskeresztúri férfi értesítette a rendőrséget, hogy a településen leparkolt gépkocsijából ismeretlen tettesek két pénztárcát vittek el,
amelyekben jelentős összeg – 1350 euró és 4350 lej – volt.
A rendőrök azonosították a lopás két gyanúsítottját, egy 32
éves marosvásárhelyi férfit és egy 17 éves fiatalt, és 24
órára őrizetbe vették őket. Az ügyben minősített lopás vádjával indult eljárás.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó
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A fiatalos lendület csodákra képes

Megújulnak a templomok

Jó ütemben haladnak a szentgericei
és bedei református templomok felújításával, de ezzel párhuzamosan
egyéb példaértékű beruházásokra is
figyelnek.

Gligor Róbert László

Az erdélyi egyházkerületnek a tavaly a
magyar kormánytól nyert pályázati alapjából kapott templomjavításra támogatást a
szentgericei és a bede-szentháromsági református gyülekezet – számolt be elöljáróban a két gyülekezet lelkésze, Batizán
Attila. Eddig csak „toldoztak-foldoztak”,
most azonban mindkét gyülekezet temploma teljes felújításon megy át. A munkálatokat a nyár elején kezdték el,
Szentgericén kiürítették a templomot, a
padlózatot feltörték, eltávolították, majd
egy új homokágyra téglapadlót építettek. A
padok egy részét megjavították, újakat is
készítettek, megújult a villanyhálózat és a
hangosítás, a falakat és a tornyot kijavították, lemeszelték. Rendkívüli beavatkozásra
nem volt szükség, az alap jó állapotban
van, de leszigetelték, körülötte drénrendszer építettek, megoldották a csapadékelvezetést, a tetőzetet megújították és új
cseréphéjazattal látták el, továbbá a harangok villamosítását is megoldották. Ezzel
párhuzamosan megújult a gyülekezeti ház
és parókia udvara is, új járdákat és kerítést
építettek, az udvart kivilágították. A régi
parókia közösségi házként működik, jelenleg az istentiszteleteket is itt tartják. Teljes
feljavítására nem futotta, ám az apróbb hibákat itt is kijavítják.
Bedében is új téglapadlózatot kapott a Idén befejezik a szentgericei templom felújítását
Fotó: Gligor Róbert László
templom, a padokat megjavították, ajtókat
nepi istentiszteletet Becsky Eörs marosszentgyörgyi lelkész
és ablakokat cserélnek, a falakat kívül-belül kijavítják és tartotta, fellépett a szentgyörgyi ifjúsági együttes, a Manna
lemeszelik, a tetőzetet is megjavították, megforgatták a is, majd mintegy száz személy ült asztalhoz elfogyasztani
cserepeket, valamint megjavíttatják a hajlék szép régi or- a közös ebédet.
gonáját is – sorolta a lelkész. A bedei templomra 90 ezer Példaértékű lehet
lejt kaptak, Szentgericén a templom, a parókiaudvar és
Tavaly a szentgericei gyülekezet a holland testvérek táaz orvosi rendelő felújítására összesen 247 ezer lejt,
mogatásával
a reformáció emlékére 500 gyümölcsfát (300
mindezt négy részletben. A rendelőjavítás már augusztusban befejeződött, a többi munkálattal is jól haladnak. alma- és 200 diófát) vásárolt és ültetett el. Idén folytatják
Bedében még az idén hálaadó istentiszteletet tartanak, a beruházást ugyanebből az alapból, mert a terület egy réSzentgericén is remélik, hogy az év végére befejeződnek szét be kell keríteni, az almafákat cölöpös huzalokra kell
a munkálatok, de az ünnepség valószínűleg már jövőre vezetni. A gyümölcsfákat a presbiterek és a gondnok gondozzák önkéntesen, és a további teendőket is közmunkával
marad.
végzik el. Batizán Attila úgy véli, az intenzív almatermeszGyülekezeti napot tartottak
tés példaértékű lehet majd más gyülekezeteknek is, megMinden évben – augusztus végén, szeptember elején – lévő területeiket ily módon hasznosíthatják. Ha a fák
gyülekezeti napot tartanak a szentgericei reformátusok. termőre fordulnak, a gyümölcsöt frissen vagy kipréselve is
Idén szeptember 9-én került sor erre az eseményre, az ün- értékesíteni tudják, már most nagy igény lenne rá.

RENDEZVÉNYEK

Bábelőadás
a Gyermekkönyvtárban

A Maros Megyei Könyvtár szervezésében Egyszer volt,
hol nem volt címmel bábelőadás lesz szeptember 19-én,
szerdán 17 órakor a Gyermekkönyvtárban. Fellépnek a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem bábművészet szakos hallgatói: Gidófalvi Imola és Sánta Ivette.

A ráckevei Vénusz Színház
Szászrégenben

Szeptember 27-én, csütörtökön este 7 órai kezdettel
Szászrégenben vendégszerepel a magyarországi ráckevei Vénusz Színház társulata. Minket nem lehet elfelejteni! című kétfelvonásos, zenés, romantikus
vígjátékukat a régeni Eugen Nicoară művelődési ház
nagytermében adják elő. Helyeket a 0741-024-882-es
vagy a 0757-109-450-es telefonszámokon lehet foglalni.
Egy belépő ára 25 lej.

Kezdődik a Bookfest

Szeptember 20-án kezdődik Marosvásárhelyen az V.
Bookfest könyvvásár, amelynek ezúttal is a Nemzeti
Színház előtere ad otthont. Az érdeklődők számos
könyvkiadó és könyvkereskedés kínálatából válogathatnak. A vásár naponta 10 és 20 óra között lesz nyitva vasárnapig.

Rendkívüli szimfonikus
hangverseny

Szeptember 20-án, csütörtökön 19 órakor rendkívüli
szimfonikus hangverseny lesz Marosvásárhelyen, a
Kultúrpalota nagytermében a romániai Japán Nagykövetség, a Kumamoto-Romania Egyesület és a marosvásárhelyi Művészeti Líceum együttműködésével.
Vezényel: Shinya Ozaki, zongorán játszik Chiyo Hagiwara japán művész. A Művészeti Líceum tanulói közül
Antal Andrea zongorán, Bosca Darius klarinéton játszik.
Műsoron: Bach-, Beethoven-, Bernhard Crusell-, Csajkovszkij-művek.

II. Székely-mezőségi vigadalom
Mezőpanitban

Szeptember 22-én, szombaton a Pro Pambus Mezőpanitért Ifjúsági Egyesület és a Bazsarózsa néptánccsoport másodszor szervezi meg a Székely-mezőségi
vigadalom című néptánctalálkozót a helyi Kádár Márton általános iskola udvarán. A rendezvény 13 órakor
a meghívott 15 tánccsoport felvonulásával kezdődik,
ezután következnek az előadások. A nap folyamán és
az esti táncházban Bartis Zoltán és zenekara muzsikál. Az esemény főtámogatói: Mezőpanit önkormányzata, a Maros Megyei Tanács és a Communitas
Alapítvány. További információk a Pro Pambus Egyesület Facebook-oldalán: http://www.facebook.com/propambus.
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Az alkotmánybíróság döntésével

Elhárult az akadály a népszavazás elől

Románia alkotmánybírósága úgy döntött, hogy nem
ütközik alaptörvénybe az a jogszabály, amely lehetővé teszi a család alkotmányos meghatározásának
módosítását, amely értelmében a család egy férfi és
egy nő szabad elhatározásból kötött házasságán
alapul.

A törvényt múlt kedden fogadta el a szenátus plénuma.
Az alkotmánybíróság megszervezését és működését szabályozó 1992/47-es törvény 23. cikkelye alapján az alkotmánymódosításra vonatkozó törvény elfogadása után legkésőbb 5
nappal a taláros testület hivatalból állást foglal azzal kapcsolatban, hogy megfelelően alkalmazták-e a 20. és 21. cikkely
előírásait. A 20. cikkely értelmében az alkotmánybíróság elnöke, amint kézhez kapta a törvényjavaslatot vagy -tervezetet,
kinevez egy jelentéstevő bírát és megszabja a döntéshozatal
dátumát.

A 21. cikkely azt írja elő, hogy az alkotmánybíróság kétharmados szavazattöbbséggel fogadja el a tervezetet, majd
közli a döntést a törvény kezdeményezőivel.
A szenátus szeptember 11-én fogadta el a család alkotmányos meghatározásának módosítására vonatkozó törvényjavaslatot, amelynek értelmében a család egy férfi és egy nő
szabad akaratnyilvánításából létrehozott házasságán alapul.
A polgári kezdeményezés elfogadásához kétharmados szavazattöbbségre volt szükség. A javaslatot 107 szenátor támogatta, 13-an (az USR szenátorai) ellene voksoltak, heten
(PNL- és RMDSZ-tagok) tartózkodtak.
A szenátus döntő házként szavazott az indítványról.
Nelu Barbu kormányszóvivő szerint a kormány a mai rendkívüli ülésen sürgősségi rendeletet készül elfogadni a család
alkotmányos meghatározásáról szóló népszavazás időpontjáról,
illetve arról, hogy kétnapos legyen a referendum. (Agerpres)

Az USA együttműködik a Három Tenger
Kezdeményezéssel az infrastruktúra-fejlesztésben

Az Egyesült Államok elkötelezetten együttműködik
a Három Tenger Kezdeményezés (3SI) 12 tagországával a térség energetikai, közlekedési és digitális
infrastruktúrájának fejlesztésében – írta Donald
Trump amerikai elnök a 3SI csúcstalálkozóját és
hétfőn kezdődő bukaresti üzleti fórumát köszöntő
levelében.

A Klaus Iohannis államfőhöz, a mostani kétnapos esemény
házigazdájához intézett és a román elnöki hivatal által közzétett levelében az amerikai elnök felidézte, hogy a tavalyi, varsói csúcstalálkozón ő maga is részt vett, és – első, széles
nyilvánossághoz intézett európai szónoklata révén – az Egyesült Államok támogatásáról biztosította a Három Tenger Kezdeményezést. Trump rámutatott: az Egyesült Államok büszke
arra, hogy a cseppfolyósított gáz exportja révén a (Balti-, az

Adriai- és a Fekete-tenger között található) „stratégiai jelentőségű” térség partnere lehet, a bukaresti üzleti fórumra érkező
amerikai küldöttséget pedig Rick Perry energiaügyi miniszter
vezeti.
Trump külön gratulált Romániának, Bulgáriának, Magyarországnak, Ausztriának és Szlovákiának, hogy gázvezetékek
építésével teszik változatosabbá az energiaellátást.
A Három Tenger Kezdeményezés – Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Észtország, Litvánia, Lettország, Ausztria, Bulgária, Horvátország, Románia és
Szlovénia – vezetői kedden ülnek össze Bukarestben, hogy
megvitassák, hogyan válhat ez az együttműködés a kohézió,
az európai uniós konvergencia és a transzatlanti kapcsolatok
katalizátorává. A tanácskozáson a 3SI partnereként JeanClaude Junckert, az Európai Bizottság elnökét is meghívták.
(MTI)

Temerin lovasa nyerte a 11. Nemzeti Vágtát

Nagy Arnold, a vajdasági Temerin lovasa Fantázia nevű lován
nyerte a 11. Nemzeti Vágta
döntőjét vasárnap este a budapesti Hősök terén.

Nagy Arnold Rózsaszentmárton,
Pogány, Füzér és Zirc lovasát utasította maga mögé a Millenniumi emlékmű körül kialakított különleges
pályán.
A 2018 leggyorsabb lovasa címet
elnyert temerini versenyző a Nemzeti
Vágta vándordíját, egy 1848-as huszárszablyát és ötmillió forintos jutalmat vehetett át az ünnepélyes
díjátadón. Fantázia hátára győzelmi
takarót terítettek.
A döntőben másodikként befutó
Kun Ferenc, Rózsaszentmárton lovasa
egymillió forintos, a harmadik helye- Forrás: Nemzeti Vágta
zett Ács Linda, Pogány versenyzője
félmillió forintos jutalmat kapott, a további két döntős, Füzér és Zirc lovasa 300-300 ezer forintot
vihetett haza. A Zircet képviselő Molnár Gyöngyi a futam
során leesett lováról. Mivel Ricárdó, bár elsőként, de egyedül
ért célba, utolsó helyen végzett.
Délután megrendezték a nemzetközi futam döntőjét is,
amelynek győztese Kína lovasa lett. Másodikként Szerbia,
harmadikként Szlovénia lovasa ért a célba. Negyedik, ötödik
és hatodik helyen Magyarország, Csehország és Szlovákia
versenyzője végzett. A nemzetközi futamon 12 ország versenyzett, a döntőbe jutottakon kívül Törökország, Mongólia,
Románia, Ausztria, Suriname és az Egyesült Királyság lovasa.
A lovasok nem saját paripáikkal, hanem a Bábolnai Nemzeti
Ménesbirtokról kölcsönkapott, sorsolással kiválasztott sha-

A nyugdíjtörvény-tervezet
szabotálja a gazdasági érdekeket

A nyugdíjtörvény tervezete, amely három év alatt a
referenciapont 79 százalékos növekedését irányozza
elő, szabotálja a gazdasági érdekeket – jelentette ki
hétfőn Ovidiu Nicolaescu, a kis- és középvállalkozások országos tanácsának (CNIPMMR) tiszteletbeli elnöke. Közölte, a tervezet szerint a referenciapont a
2019. szeptember 1-jei 1.265 lejről 2021. szeptember
1-jére 1.875 lejre nő. Ez 79%-ot jelent, ilyenre sehol
máshol nem volt példa. Ez 15% körülire emeli az inflációt, és új adók és illetékek bevezetését teszi szükségessé. A CNIPMMR képviselői szerint 2018-ban
hétmilliárd lej lesz a nyugdíjpénztár hiánya, amit a
költségvetésből kell majd fedezni. Az országos előrejelzési bizottság szerint 2021-ben 5,7 millió alkalmazott dolgozik majd, átlagosan 5.362 lejes bruttó
bérért, a bruttó bérre számított 21,25%-os járulékkal
számolva a nyugdíjpénztár bevétele (teljes begyűjtés
esetén) 78 milliárd lej lesz, miközben a kiadások 115
milliárd lejre nőnek, így a deficit meghaladja a 30 milliárd lejt. (Agerpres)

Átneveznék Olt megyét

Október 7-én tartja meg az Olt megyei tanács a
megye elnevezésének megváltoztatásával kapcsolatos népszavazást – döntött hétfőn a testület. Az Olt
megyei lakosoknak arra a kérdésre kell majd igennel
vagy nemmel válaszolniuk, hogy egyetértenek-e
azzal, hogy Olt megye neve ezentúl Olt-Romanaţi legyen? A népszavazás megszervezésére az Olt megyei önkormányzat 900.000 lejt különített el. Marius
Oprescu, az Olt megyei tanács elnöke szerint a népszavazás révén erkölcsi elégtételt kaphatnak az egykori Romanaţi megye lakosai. Ugyanakkor kifejtette,
hogy a lakosságnak nem kell majd lecserélnie a személyi dokumentumokat a megye nevének megváltoztatása miatt, csak azok lejárati idején. Amennyiben a
népszavazás érvényes lesz, és a szavazók többsége
az Olt-Romanaţi elnevezésre voksol, még a parlamentnek is törvénybe kell foglalnia a névváltoztatást.
(Agerpres)

Sorsoltak a nyugtalottón

Vasárnap újabb sorsolást tartottak a nyugtalottó keretében, a 2018. augusztus 1-31. közötti pénztárszalagok voltak versenyben, és a 2018. augusztus 21-én
kibocsátott, 60 lej értékű pénztárszalagok bizonyultak
nyerőnek. Ez azt jelenti, hogy aki aznap 60 és 60,99
lej értékben vásárolt, és megtartotta a kifizetés bizonylatát, legkevesebb 10 ezer lejjel lett gazdagabb.
A húzás eredményei még legalább 30 napig megtekinthetők a pénzügyminisztérium (www.mfinante.ro),
az Országos Adóhatóság – ANAF (www.anaf.ro) és
a Román Lottótársaság (www.loto.ro) honlapján. A
nyugtalottó havi nyereményalapja továbbra is egymillió lej, amit legtöbb százfelé lehet osztani, így egy
nyertes legalább 10 ezer lejt kaphat. (Mediafax)

gya-arab őshonos magyar fajtájú lovakkal indultak a versenyen.
A Hősök terén felállított speciális pályán a kétnapos versenysorozat ideje alatt 72 magyarországi és határon túli terepülés lovasa mérte össze tudását az elő- és középfutamokon.
A kishuszár vágtán idén Kolumbán Örs-István, Sepsiszentgyörgy lovasa aratott győzelmet Fatima nevű pónilován.
A szinte nyári időjárásnak köszönhetően több ezren követték figyelemmel a vágta programjait a kétnapos rendezvény
során. Az Andrássy úton felállított Vágta Korzóra, a részt vevő
települések ételeit és italait bemutató Országkonyhára is rengetegen voltak kíváncsiak. A döntőt és az eseménysorozat több
programját a közmédia is közvetítette. (MTI)

Valtonycot nem adják ki

Elutasította az illetékes belga bíróság hétfőn a Valtonyc
művésznéven ismert, provokatív dalszövegei miatt elítélt
rapper kiadatását Spanyolországnak.
„Elégedett vagyok” – mondta Josep Miguel Arenas Beltrán, azaz Valtonyc, akinek még májusban kellett volna megkezdenie három és fél éves börtönbüntetését hazájában,
Spanyolországban.
A 24 éves mallorcai zenészt a terrorizmus, a GRAPO
(Október 1-je Antifasiszta Ellenálló Csoportok) spanyol
szélsőbaloldali szervezet és a Baszk Haza és Szabadság
(ETA) terrorcsoport támogatása, dicsőítése, a királyi család
gyalázása, fenyegetések, rágalmazás miatt ítélték el, de ő
Belgiumba menekült. A spanyol hatóságok európai elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Ország – világ

3

Ügyvédje, Simon Bekaert elmondta, hogy az ügyben eljáró genti bíróság megtagadta védence kiadatását, s elvetette mind a három vádpontot, mondván, hogy nincs szó
terrorizmusról.
A rapper korábban rámutatott, szövegeivel csak sokkolni
akarta az embereket, nem bujtogatott erőszakra. „Miután
megnézted a Kill Billt, elkezdted emberek torkát elvágni szamurájkarddal? Nem. Az emberek értik, hogy ez művészet”
– fogalmazott, hozzátéve, hogy véleménye szerint politikai
és ideológiai üldöztetésről van szó.
Az ügy előtt országosan nem nagyon ismert zenészszel szembeni eljárás vitát indított Spanyolországban
a szólásszabadságról és az alkotói önkifejezésről.
(MTI)

Őszi elégia

(Folytatás az 1. oldalról)
Nyílt titok, hogy mandátuma alatt egyetlen cél lebegett
a szeme előtt: a kormány megbuktatása, a hatalom megkaparintása.
Nos, nemrég, egy „szép nyári reggelen”, miután elrendezte a frizuráját, rajtaütésszerően bejelentette,
indul egy újabb mandátumért, majd mielőtt bárki megszólalhatott volna, eltelve önnön „nagyságától”, továbbállt.
Vajon mivel akar kampányolni? Újra előszedi a „Művelt Románia” projektet, amiről a múlt kampány óta
semmit sem hallottunk? Hát persze hogy előszedi.
Ugyanis nemrég „kiderült”, hogy több tízezer tanügyi
káderrel, szakértővel, pedagógusszervezettel „konzultált”. Csodálatos, hogy ennyire titokban tudta tartani!
Az elmúlt években egyetlen célzás sem történt erre sem
az elnök, sem a pedagógusok részéről. Bár még a tanévnyitón sem, ahol ahelyett, hogy a gyermekekhez szólt
volna, megint csak a kormányt bírálta, ami azonkívül,
hogy nem az iskolások dolga, alkotmányellenes. Hiszen
az oktatási intézményekben tilos a politizálás. Ha arra
gondolunk, hogy az Európai Unió országai közül nálunk van a legtöbb analfabéta, itt a legnagyobb mértékű
az iskolaelhagyás, nehezen hihető, hogy egy kampányszlogennel „kiművelheti” Romániát.
Persze, nem is ez a célja, hiszen a tanult, gondolkodó
embereket nehezebb manipulálni, mint az írástudatlan,
iskolázatlan, a létminimum határán tengődőket. Amint
nem célja a többieknek sem, akik majd a parlamenti
bársonyszékekért fognak szédíteni olyan ígéretekkel,
amelyeket eszük ágában sem lesz betartani.
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A vidék is bekapcsolódott

(Folytatás az 1. oldalról)
de a szombatra meghirdetett közösségi hulladékgyűjtésre már jóval
kevesebben jelentkeztek, Agárdon
viszont összegyűlt egy tizenöt fős
csapat, amely vállalata az önkéntes
munkát.

Mások szemetét gyűjtötték össze
A nyárádszeredai középiskolában kéttucatnyi önkéntes jelentkezett a szombati hulladékgyűjtésre,
ők a nyomáti erdőben az alsó parkolótól a dombtetőig terjedő szakaszon dolgoztak az út két oldalát
övező bozótosban és erdősávban. A
múlt héten az is szóba került, hogy
a Nyárád partján takarítsanak, de az

Let’s do it Románia

önkormányzat munkatársai a piac
környékén összegyűjtötték a hulladékot, más pontokon pedig nem találtak szemetet – mondta Tóth
Sándor polgármester. Munkatársa,
Somodi Szilárd a közigazgatásilag
már nem hozzájuk tartozó nyomáti
erdőbe kísérte el szombat délelőtt a
fiatalokat és két tanárukat. A csapat
mintegy harminc zsák szemetet
gyűjtött össze. A kilencedikes
Mezei Tamás egyik osztálytársával
jelentkezett a csapatba, de már az
előző években is részt vett hasonló
megmozdulásokon. Azt mondják,
hogy az állatok „rendetlenek”, de
ahol az ember él, ott sokkal több a
szemét – véli a diák. Fontosnak

tartja a környezet tisztán tartását, és
úgy érzi, sikeres volt a szombati
megmozdulás, ugyanakkor sajnálatos, hogy egy viszonylag kis területről is sok hulladékot zsákoltak
fel.
A nyomáti erdőben mások is dolgoztak ugyanabban az időpontban,
egy marosvásárhelyi cég mintegy
kéttucatnyi munkatársa látta fontosnak kivonulni, ők az alsó parkolót
tisztították meg, majd a nyomáti tetőtől Kisszentlőrinc felé indultak,
de ott kevés eldobált hulladék került zsákba, ugyanis a közigazgatásilag Nyárádszeredához tartozó
szakaszon az önkormányzat már
előzőleg takaríttatott.

Megyei helyzetkép

Szeptember 15-én volt a nagytakarítás világnapja (World Cleanup Day), ehhez csatlakozott a 2008-tól Észtországból elindult Let’s do
it… (Tegyük meg!) hulladékgyűjtő mozgalom.
Ehhez időközben több ország csatlakozott,
Románia is, ahol 2010-től szerveznek szemétgyűjtési akciókat. Az a cél, hogy minél több
önkéntes, hivatal, közintézmény és civil szervezet, magánszemély csatlakozzon, hogy kitakarítsák elsősorban a köztereket, parkokat,
erdőket, folyó- és tópartokat. 150 országban
szerveznek e címszóval nagytakarítást.

Az akciót kezdeményező és vezető civil szervezet
adatai szerint Romániában 2010-től 1,4 millió önkéntes vett részt a nagytakarításban, és több mint 18 ezer
tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Amint korábban
írtuk, az idén is a prefektúra koordinálásával több közintézmény (csendőrség, rendőrség, börtön, környezetvédelmi ügynökség és őrség, vízügy stb.),
polgármesteri hivatalok kapcsolódtak be megyeszerte
az akcióba.
Nicoleta Simion, a Let’s do it Románia Maros megyei koordinátora lapunknak elmondta, információik
szerint az idén mintegy 11.000-en vettek részt szeptember 15-én a nagytakarításban, átlagban fejenként
egy-egy zsák szemetet gyűjtöttek össze. Még nem öszszesítették a megyéből összegyűjtött mennyiséget, de
az biztos, hogy Marosvásárhelyen és környékén 15
tonna szemetet szállítottak el a Salubriserv Rt. munkatársai. A megyeszékhely mellett a legaktívabb Segesvár volt, ahol több mint 1000 önkéntes járta végig
a város környékét. Negatív példát is felhozott Nicoleta
Simion, elmondta, a Dicsőszentmártoni Polgármesteri
Hivatal nem kapcsolódott be az akcióba, ennek ellenére a város iskoláiból mintegy 130 önkéntes jelentkezett. A szemetet az országútügyi igazgatóság
karbantartóegységének járműveivel szállították el. Voltak olyan települések, ahol kevesebben ugyan, de – a

mennyiséget nézve – igen lelkesen járták be a település
határát. Ilyen volt Gödemesterháza is. A községek
közül a főszervező kiemelte Kerelőszentpált, ahol
nagy számban sikerült mozgósítania a Közösségi Erőforrás Központnak, a Dósa Dániel iskolának, az 5-ös
általános iskolának és a helyi rendőröknek a résztvevőket. A község területén működő Hirschmann Automotive cég munkatársai is jelen voltak.
Példásan fogtak össze Szászrégenben is, ahol 550
önkéntes több mint 800 zsák szemetet szedett össze.
Az is eláruljuk, hogy az akciót a prefektúra nevében
összehangoló Nagy Zsigmond alprefektus is részt vett
a terepen a takarításban.
Marosvásárhelyen több csapat egyebek mellett a
Maros partját (a Víkend körül), a Belvedere negyed
fölötti erdő szélét, a megyei kórház környéki erdő peremét, a volt téglagyár környékét, a Somostetőt takarították meg. A vízügyi igazgatóság – nem csak a Let’s
do it Románia akció partnere – ezúttal is a vízgyűjtő
medence több pontján állított fel csapatot. A Maros
Vízügyi Hatóság mozgósítására 391 önkéntes és 123
alkalmazott összesen tizenegy helyszínen 1162 – 120
literes – zsák szemetet gyűjtött össze. A helyszínről a
helyi köztisztasági vállalatok tehergépkocsijai szállították el a zsákokat. A vízügyi alkalmazottak és önkéntesek a bözödi tó, a nyárádszeredai gát környékén,
a Maros – szászrégeni, marosvásárhelyi és marosludasi – partjain takarítottak. Ugyanakkor a radnóti gát
fölötti és alatti szakaszon is gyűjtöttek szemetet.
Szászrégenben a Görgény-patakának a Maros-torkolatát – az Aquaserv Rt. vízkivétele környékén – járták
be szemeteszsákokkal az önkéntesek és az alkalmazottak. Továbbá megtisztították a Nagy-Küküllőn a
héjjasfalvi polder környékét és a folyó partjait Segesváron. A Kis-Küküllőn a balavásári, nem állandó víztározó körül takarítottak. Marosvásárhelyen a
Poklos-patakból szedték ki a szemetet 15 elítélt segítségével. (vajda)

A szaktárca pontosítására várnak

Kérdéses a cukorbeteg fiatalok jogosultsága

Szeptember 13-án került fel
az Egészségügyi Minisztérium
honlapjára a közlemény,
amelynek értelmében a szaktárca javaslatára elfogadta a
kormány azt a határozatot,
amely előírja az országos diabéteszprogram átszervezését,
illetve azt, hogy korszerű,
szenzoros készülékeket biztosítanak ingyenesen az A típusú
cukorbetegségben
szenvedőknek, amivel tűszúrás nélkül állandóan követhető a vércukorszint, így
elkerülhetők az ingadozásból
adódó problémák.

Menyhárt Borbála

Amikor június végén közvitára
bocsátották a kormányhatározat-tervezetet, az érintettek, a cukorbeteg
gyerekeket, fiatalokat nevelő szülők, illetve az őket felkaroló szervezetek elégedetlenségüknek adtak
hangot, mondván, hogy a közzétett
formában a tervezet diszkriminatív,
ugyanis nem biztosítana ingyenes

készülékeket azoknak a 18 évet betöltött fiataloknak, akik sok esetben
továbbtanulnak, így még évekig a
szüleik tartják el őket. A cukorbeteg
fiatalok már most hátrányos helyzetben vannak nagykorúvá válás

után, hiszen az addigi napi négy helyett már csak egy vércukorszintmérő tesztre jogosultak. Bár utólag,
egy, a miniszter asszony, valamint
az egészségbiztosító pénztár illetékeseinek a jelenlétében megtartott

23. Töltöttkáposzta-fesztivál

Parajd ünnepe

A hét végén huszonharmadik
alkalommal várja Parajdra
hazai és külföldi vendégeit a
hagyományos
töltöttkáposzta-fesztivál. Mivel rendszerint Maros megyéből is
sokan ellátogatnak az eseményre, a programot részletesen közöljük.

Nagy Székely Ildikó

A falu a korábbi évek forgatókönyve szerint már csütörtökön őszi
díszbe öltözik, a helyi iskolások a
főutcán állítják ki ötletesebbnél ötletesebb, tökből, kukoricacsuhéból,
tobozból és még számtalan tetszetős
vagy éppenséggel meghökkentő
„nyersanyagból” készült alkotásaikat.
A Sóvidék-Hegyalja Turisztikai
Egyesület szervezésében zajló rendezvénysorozat első napján, pénteken idén is a gyermekeké a
főszerep. Ekkor kerül sor a minitöltöttkáposzta-fesztiválra, amelyen
a legkisebb szakácsok és kukták
mérhetik össze ügyességüket. A nap
reggel 9 órakor a sóvidéki tömegfutással indul, 10 órakor a helyi tornateremben megkezdődik az V.
Sóhát Tini Kupa futballbajnokság,
a gyermekek főzőversenye pedig 11
órakor rajtol. Délben vetélkedőkre
és ügyességi játékokra kerül sor,
majd 14 órakor Kozsik József színművész gyermekműsorára várják az
érdeklődőket. A minifőzőverseny
zsűrizése 15 órakor kezdődik, 16
órakor a települést díszítő kompozíciókat is díjazzák. 17 órakor újabb
gyermekműsorra kerül sor, 18 órakor pedig a marosvásárhelyi Kamaszok ifjúsági színtársulat mutatja be
Botladozva című előadását. Ezt kö-

fővárosi tanácskozáson, ahol az
érintettek képviselői is kifejthették
álláspontjukat, ígéretet kaptak,
hogy a fiatalok 26 éves korukig
kapják az államilag támogatott,
korszerű készülékeket, a kormányhatározat kapcsán kiadott közlemény mégsem tér ki a 18 éven
felüliekre. Rodica Molnar, a Maros
Megyei Cukorbeteg Gyerekek és
Fiatalok Egyesületének elnöke lapunknak elmondta, nem világos,
hogy ki lesz jogosult az ingyenes
vércukorszintmérő készülékekre,
ezért levélben fordultak Sorina Pintea miniszter asszonyhoz, és kérték
a pontosítást.
A közlemény szerint az országos
diabéteszprogram ezentúl két különálló alprogramot foglal majd
magában, egyik az 1-es típusú, a
másik a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedőkre vonatkozik.
Ugyanakkor a nemrég napvilágot
látott kormányhatározat értelmében
korszerű, a vércukorszintet folyamatosan követő szenzoros készüléket,
az
inzulinadagolást
megkönnyítő inzulinpumpát és az
ezekhez szükséges fogyóanyagokat
adnák ingyenesen az 1-es típusú cukorbetegségben szenvedőknek. A
becslések szerint a jogosultak között 3600 gyerek is lesz, ugyanis or-

vetően zumbázni is lehet, végül
Csepregi Éva gyermekkoncertje
zárja a napot.
Szombat reggel rezesbanda ébreszti a falut, 9.30-kor pedig elindul
a káposztafesztivál résztvevőinek
ünnepélyes felvonulása a sóbányától a központi parkig. A továbbiakban itt zajlanak az események: a
kukták 11 órakor mutatkoznak be,
12 órakor pedig néptáncműsor kezdődik, a helyi és testvértelepülések
fellépői mutatják be produkcióikat.
A délutáni programból nem hiányzik a kondérnokok esküje (15 óra),
az Arany Griff rend középkori hadi
bemutatója (16 óra) és az alsósófalvi Szirti Sasok íjászbemutatója
(16.30) sem. A magyarországi
Maros táncegyüttes 17.30-kor lép
színpadra, a főzőverseny eredményhirdetése 18.30-kor kezdődik. Az
esti koncertek első fellépője az
Örökség együttes (19.30), majd a
DJ Project zenéjére szórakozhatnak
a jelenlevők. A nap utcabállal zárul.
A vasárnapi program kiemelt
rendezvénye a rezesbandák Zúg a
fenyves nevű találkozója. A részt
vevő fúvószenekarok délelőtt 11
órakor vonulnak végig a főutcán,
bemutatkozásukra 14.30-kor kerül
sor a központi parkban. Ezt megelőzően, délben a település idős lakóit
köszöntik a fesztivál szervezői,
majd a parajdi egyesített egyházi
kórus és a Gyimesvölgye férfikórus
lép közönség elé. 13.30-kor megkoszorúzzák Szász János néhai karnagy kopjafáját. 17 órakor a Maros
Művészegyüttes lép színpadra. 18
órakor Tamás Gábor, 19.30-kor
Zoltán Erika koncertezik, 21.30-tól
a Dupla Kávé & Köteles Cindy zenéjére lehet szórakozni. Az ünnepet
a 10 órakor kezdődő tűzijáték zárja.

szágos viszonylatban ennyi kiskorú
cukorbeteget tartanak nyilván. A 18.
évüket betöltött fiatalokra azonban
nem tér ki a szaktárca. Azt leszögezik, hogy az 1-es típusú cukorbetegségben szenvedőknek eleget kell
tenniük az egészségügyi minisztérium szakbizottsága által kidolgozott kritériumrendszernek, hogy a
készülékek birtokába jussanak.
– A kormányhatározat javulást
hoz majd a cukorbeteg páciensek
életminőségébe, ugyanakkor hoszszú távon, becsléseink szerint,
csökkenést eredményez majd a
szövődmények kezelésével járó
költségek terén – nyilatkozta Sorina Pintea, a szaktárca vezetője.
Erre június végén, az akkor tervezetként közvitára bocsátott határozat kapcsán dr. Irina Muntean
Maros megyei diabetológus szakorvos is rávilágított, hozzászólásában felhívta a figyelmet arra, hogy
a nem megfelelően követett vércukorszint idővel súlyos szövődményekhez vezethet, aminek a
kezelése tetemes költséget jelent az
államkasszának. Például ha veseelégtelenség alakul ki, több ezer euróba kerül a dialízis, látásvesztés
esetén pedig a lézerterápiás kezelés,
de akár a végtagok amputációjáig is
fajulhat a helyzet.
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200 éves időutazás

Gálaműsor, hálaadás és kiállítás

Megalakulásának 200. évfordulóját ünnepelte az elmúlt
hét végén a marosvásárhelyi
evangélikus lutheránus gyülekezet. A jubileumi ünnepség
a Kultúrpalotában gálaesttel
kezdődött, szombaton az
evangélikus templomban hálaadó istentiszteleten ft.
Adorjáni Dezső Zoltán püspök hirdetett igét. Vasárnap a 10 órakor kezdődő
istentiszteleten nt. Veperdi
Zoltán nyugalmazott lelkész szolgált, majd a Luther házban kiállítás nyílt a
gyülekezet 200 éves múltjának szemelvényeiből.

kori lelkipásztorok, Halmen József
néhai felügyelő utódainak, továbbá
a „keddi önkéntes csoport” tagjainak, post mortem néhai Fülöp
Györgynek, Gödri Gyulának, Zippenfenig Jenőnek és Bodó Róbertnek.
Fehér Attila esperes e rangos
esemény alkalmából Magos Györgyöt és Papp Noémi Melindát tüntette ki. Claudiu Maior, a
polgármester tanácsadója Papp
Noémi Melindát Amici Urbis díjban részesítette.
Az est során kiosztották a Reményik Sándor-díjakat is, ebben Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és
civil társadalmi kapcsolatokért feleKiállítás a marosvásárhelyi
evangélikusok történetéről
A Luther házban vasárnap kiállítással zárult a marosvásárhelyi
evangélikus egyház 200. évfordulójára szervezett rendezvénysorozat.
Időutazás, amiről álmodtak, és
nagyszerű szakemberek, egyházmegyei emberek és barátok segítségével sikerült megvalósítani – mondta
Papp Noémi evangélikus lelkész a
kiállítás megnyitóján.
Az időutazás hét területet ölel fel:
szó van a kezdetekről, annak nehézségeiről és sikereiről. Az a 40 család,
amelyben megfogant a vágy, hogy

Emlékezés és kitüntetések
A Kultúrpalota nagytermében
Fehér Attila esperes és Magos
György felügyelő köszöntötték az
ünneplőket, majd Molnár Tünde orgonaművész játéka után újabb köszöntések hangzottak el ft. Adorjáni
Dezső Zoltán püspök, Lupták
György püspökhelyettes, Kelemen
Hunor, az RMDSZ országos elnöke, Tóth László főkonzul és
Maior Claudiu, a polgármester tanácsadója részéről. Az áhítatot Papp
Noémi Melinda marosvásárhelyi
lelkész tartotta, majd történelmi
visszatekintés hangzott el az egyházközség 200 éves múltjáról.
A gálaest során elismerő okleveleket adtak át a marosvásárhelyi
gyülekezeti tagoknak: Beyer Fülöp,
Káden József és Molnár János egy-
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lős államtitkár és Magos György
egyházmegyei felügyelő részesült.
Az est meghívottjaként Csíky
Csaba karnagy vezényletével fellépett a Musica Humana női kamarakórus, továbbá a miskolci Luther
kórus, énekkarvezetőjük Halmai
Mária volt, zongorán kísért dr. Kígyóssy Zsuzsa. A gálaműsort az
egyházközség gyerekeinek előadása zárta.
Szombaton hálaadó istentiszteleten új orgonát és a 200 év alatt itt
szolgált lelkipásztorok nevét feltüntető emléktáblát szentelt fel ft.
Adorjáni Dezső Zoltán püspök.
Istentisztelet után Soltész Miklós államtitkár a családról tartott
tartalmas előadást a család éve
jegyében. Ezt követte a Kolozsvári
Lutheránus Egyházmegye közgyűlése

gyülekezetet kívánnak létrehozni,
templomot, majd iskolát akarnak
építeni, rengeteget áldoztak, és kitartóan kopogtattak segítségért, forrásokért. Császári engedéllyel
megkaphatták a „passzust”, hogy
Erdély és Magyarország területén
adományokat gyűjthessenek. Ezzel
vásárolták meg Bruckenthal báró
telkét a rajta levő ingatlannal. S
ezzel kezdődik a marosvásárhelyi
evangélikus közösség élete. Az első
molinón az első templom képe s a
korabeli főtér látható.
A második molinón a lutheránus
iskolához köthető fényképek talál-

Külön molinót szenteltek az
anyakönyveknek, keresztelési, konfirmálási kivonatoknak és emléklapoknak, mátkasági bizonyítványoknak.
A 200 év alatt szolgáló lelkészek
és presbiterek nem mindenikéről
maradt fénykép, de néhai Beyer
Fülöp lelkészről és presbitériumáról
(1934), néhai Káden Józsefről és
családjáról, néhai Molnár Jánosról
és feleségéről, gróf Béldi Máriáról,
illetve az utóbbi 22 évben szolgáló
lelkipásztorról, Papp Noémiről és a
presbitériumról láthatunk felvételeket.

hatók. Az iskoláról tudni kell, hogy
1829-től 100 éven át magániskolaként működött nagyon jól képzett
pap-tanítókkal. Sajnos, fénykép
csak az iskola külsejéről maradt.
A nőegylet rengeteget tett a gyülekezet megmaradása és fellendülése érdekében. Ez a kiállítás
anyagából is kiderül. 1843-ban 750
forintért a berethalmi híres Metz orgonaépítő mesternél orgonát rendeltek az általuk összegyűjtött pénzből.
Aztán 1847-ben Segesváron harangot öntettek, majd úrvacsorai kelyhet adományoztak a gyülekezetnek.
Különféle gyülekezeti céllal többször jótékonysági hangversenyt
szerveztek. Komoly diakóniai szolgálatot végeztek. A folyamodványokból kiderül, hogy rendszeresen
segítettek a nagycsaládokon, árvákat, özvegyeket támogattak. Szép
példája ez a teherviselésnek, a szeretetmegnyilvánulásnak. Komoly
örökség, amit a mai nőszövetség
méltó módon folytat. Gyönyörű kézimunkáikkal, diakóniai segítségükkel próbálják megfelelően
tovább vinni ezt a szolgálatot.

A templombővítésről (1999) és a
Luther ház építéséről (2009) szóló
molinó újabb fejezetet mutat be az
egyház életéből. A munkákból a
gyülekezet tagjai derekasan kivették a részüket.
Érdekesek a kegytárgyak, amelyeket a reformáció 500. évfordulójára a Reformáció Emlékbizottság
jóvoltából sikerült restauráltatni.
Mindenik adományként került a
gyülekezethez. Akár Czakó és
Kalcke gondnokok, akár a nőszövetség vagy a Grossmann család
ajándékáról beszélünk, mind a
múltról, hitükről, áldozatukról beszélnek.
A kiállítás dokumentációját Kovács Zsuzsanna gyülekezeti pedagógusnak a segítségével készítették
elő, a fényképek Karácsony István,
a szerkesztés Orbán Tibor munkáját
dicséri. Az anyagi támogatást a Kolozsvári Evangélikus Lutheránus
Egyházmegye esperese, Fehér Attila nyújtotta, a pályázati források a
BGA-nak és az Emberi Erőforrások
Minisztériumának köszönhetők.
(mezey)
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Székelyvécke nem lenne több a hasonló, pár
környékbeli falut összevonó, festői szépségű
tájon fekvő erdélyi községeknél, ha az elmúlt
évtizedekben nem ment volna keresztül egy
olyan változáson, amelynek köszönhetően a
települést sokan példaértékűnek tartják. A
gyönyörű környezetben, a Kis- és Nagy-Küküllő vízgyűjtő területének vízválasztóján,
erdős dombok között fekvő községközponthoz a tőle pár kilométerre fekvő Székelyszállás és Magyarzsákod tartozik, polgármestere
a sokadik mandátumát töltő Fekete Pál szobrászművész. Véckére Gyulakutáról kell lekanyarodni, a falu határában hatalmas székely
kapu alatt és rusztikus pihenőhely mellett

visz az út. A főutca mellett gyönyörűen és
korhűen restaurált 18–19. századi parasztházak várják az érkezőt, a domboldalon a
nemrég kialakított Székely Kálvária stációi és
gyűjtésből származó székely kapui vezetnek
a csúcson fekvő gyönyörű, nyitott kápolnáig,
mellette kilátó magasodik, odalent pedig falumúzeum, kőfalba épített képzőművészeti
tárlat és egy nagyszerű ízléssel kialakított,
rusztikus, jellegzetesen erdélyi, mégis az alpesi falvak otthonosan nívós világát idéző,
makulátlanul tiszta községközpont fogadja
az ide térőket.
A polgármesterrel készített nagyinterjúnkat
holnapi lapszámunkban olvashatják.

Szép, nagy területen, kukoricacsövekkel díszített ólak alatt, nád napernyők árnyékában
élnek a malacok, amelyek minden jel szerint
szeretik a véckei életmódot, mert rendesen
szaporodnak. Fekete Pál állatfarmja nem megélhetési szándék miatt született, az egykori
marosvásárhelyi gondozó saját hobbiját képezi. Rákérdeztünk, és a válaszban a falusi,
vidéki ember gondolkodásmódjának lényege
is felcsillant.

ezek a disznók hogy esznek, akkor valóban érzem,
hogy a gazda szeme hizlalja az állatot. De ehhez szeretni kell őket. Én ezért hoztam létre ezt a kis mangalicatenyészetet. Nincs vele különösebb célom,
számomra hobbi az egész. De most megint bolondokháza lett a sertéspestises cirkusszal. Szerintem ez is
politika, nem lehet más. Miért pont itt tombol, miért
pont itt kell tonnaszámra leölni őket? Ma reggel hallottam, hogy egy kétszáz kilós kocát tizenhárom malaccal ezer lejért vesztegetnek! Öt lejt sem fizetsz
kilójáért. De inkább eladják, nehogy véletlenül elkobozzák, és ne kapjanak érte semmit. A farmra visszatérve, nem akarok farmer lenni, de lett egy kis
helyem, ahol kikapcsolódhatom. Amúgy befektetésnek sem rossz, mert az állat hasznos, megehető. Minden odaadott kukorica értékké nő benne.

Látogatható
a véckei falumúzeum

Állatfarm, hobbiból

– Mi a farm története, hogyan létesült és miért?
– Nagyon szeretem az állatokat, sokáig a marosvásárhelyi állatkertben dolgoztam, és nagyon szerettem
volna, hogy valamilyen formában legyen egy kis állatfarmom. Emiatt kezdtem neki, és fontosnak tartom
megjegyezni, hogy falun nem gyárat kell építeni,
hanem állatot kell tartani! Azoknak, akik a perzsaszőnyegről leszállnak, gyakran az az első kérdésük, hogy
„jaj, és nem büdös?” Nem, kérem, ez disznószag. A
tehén, az tehénszagú, a ló, az lószagú. Falun az a normális, ha a pajtából állatszag árad. Mégis mit tartsunk,
repülőt? Annak repülőbenzinszaga van. Mi kéne falun
annál normálisabb legyen, mint a tyúkfarm és a reggeli kakaskukorékolás? Ha nem akarunk disznószagot, akkor városra kell költözni. De ott füstszag van,
és akkor már az a baj. Van olyan fajta ember, aki nem
tudja sehol megállni a helyét, majd visszajön falura,
és csak ül a kocsmában, és osztja az észt, miközben
árad belőle a rosszindulat. Ahelyett, hogy dolgozna.
Mert falun nem kell semmit sem kitalálni. Sokan azt
kérdezik, hogy mit lehetne falura hozni? Ide semmit
sem kell hozni, csak visszacsempészni a munkakedvet. Sokan mondják, hogy nem éri meg falun élni. Milyen szempontból nem éri meg? Sajnos azt a réteget,
amelyik a falusi munkából élt meg, kinyírták a kommunisták. Azoknak, akiknek még gyerekkorukban elvették mindenét és a kollektívben ingyen dolgoztak,
még volt munkamoráljuk. A hegyeket leborotválták,
és tartottak otthon még egy tehenet. Ez a réteg elment.
Mondják, nem érdemes tehenet tartani. Miért nem érdemes? Tiéd a tej, minden szál fű, amit lekaszálsz,
szintén a tiéd. Tiéd a bornyú. Mi a baj? Az, hogy megöregedtünk, vagy elfelejtettünk dolgozni. Én sem dolgozom egész nap, de amikor idejövök és látom, hogy

Fotó: Kaáli Nagy Botond

Összevont osztályok, segítőkész gyerekek

Gyönyörű környezetben, szép,
rendezett, kertes-fás udvarral, a
központ hangulatához passzoló
rusztikus játszóhellyel és kerítéssel,

nyitott székely kapuval várja vendégeit a székelyvéckei iskola és
óvoda. Vezetőjét, Györfi Melinda
igazgatónőt a jelenlegi véckei okta-

tási helyzetről, a diáklétszámról, a
nehézségekről kérdeztük, illetve
arról, hogy változott-e valami akár
pozitív, akár negatív irányban az elmúlt évek alatt.
– A helyzet a tavalytól nem változott, örvendünk, hogy vagyunk. A
három faluban összesen 117 gyerek
jár óvodába, illetve iskolába. Székelyvéckén összevont osztályokkal
zajlik a tanítás, tizenhét gyerekkel
több pedagógus foglalkozik, közülük egy nyugdíjas, és természetesen
ott az iskola személyzete is. A községközpontban az óvoda is összevont rendszerű, az elemi iskolában
én vagyok a tanító néni és az 5–8.
osztályos gyerekek is összevont
osztályként tanulnak, sajnos a lecsökkent diáklétszám miatt ez nem
történhetett másként.
– A Székelyvéckéhez tartozó falvakban van óvoda, illetve iskola,
vagy a községközpontba kell bejárniuk a tanulóknak?
– Szálláson három éve nincsen
iskola, a diákok Véckén tanulnak.

A székelyvéckei főutcán, a központ felé haladva jobb oldalon áll az
egyik, nagyon szépen felújított ház,
amely homlokzatán büszkén hirdeti
építésének esztendejét: 1890. Odabent tágas udvar, hangulatos veranda és számos egykori tárgy
fogad, a látogató a bejárati ajtón az
emelt földszinti részbe lép, ahol kis
konyha és nagy szoba fogadja. A
vastag, tapasztott falak és kis ablakok határolta, a kora őszi kánikulában
is
kellemesen
hűvös,
jellegzetes hangulatú és igen otthonos térben rengeteg népművészeti
jellegű tárgy hökkenti meg az érkezőt: ide került a korabeli bútorzat,
ruházat, használati cikkek tömkelege, faliszőttesek mellett Fekete
Pál szobrai egy részének kiállítása
is. A ház ma falumúzeum, kialakításáról a szobrászművészt kérdeztük.
– A múzeumnak helyet adó épület egy romos ház volt, amit saját
magamnak vettem meg tizenvala-

hány évvel ezelőtt. A központban
áll, ezért arra gondoltam, nagyszerű
helyen van egy múzeum létesítéséhez. Régi hobbim a régiségek gyűjtése, nagyon sok helyen halmoztam
fel antik tárgyakat – a kialakított
múzeumban a helyi, székelyvéckei
gyűjteményem egy része látható.
Vetett ágy, tisztaszoba, szövőszék
és a szobraim egy része is itt van
egy sarokban. Az épületből közösségi ház lett, kiállításnak is helyet
ad, mindig nyitva áll, bárki megtekintheti, meglátogathatja. A helyiek, a vendégek, a turisták
díjmentesen megnézhetik a gyűjteményt.
– Speciális, véckei tájmúzeumot
hoztatok létre, avagy általános népművészeti jelleggel bír az itt felvonultatott anyag?
– Helyi jellegű tájmúzeumról van
szó, csak itteni elemekből áll a
benne berendezett gyűjtemény, a faliszőttesektől a bútorokon keresztül
a székely ruhákig.

Van azonban óvoda, ami nagyon jól
működik. Zsákodon érdekesebb a
helyzet, ott nagyon sok a roma gyerek, a létszám megoszlik. Két tanítónő és egy óvónő foglalkozik
velük, a helyi elemi iskolában öszszevont osztályokban tanulnak.
Ötödik osztálytól pedig Véckén
folytatják.
– Melyek a községi iskolák, óvodák legsürgetőbb megoldandó
gondjai?
– Vannak gondok, amelyek országos jellegűek, de nálunk is problémát okoznak. Ilyen például a
népességfogyás, és az ezzel együtt
járó csökkenő gyereklétszám. Ha
több diákunk volna, nem lenne
szükségünk összevont osztályokra,
és a pedagógusok munkája is könynyebbé válna, hiszen nem egyszerű
több osztálynak ugyanazt a tárgyat
egy órán belül leadni – ez embert
próbáló feladat. De az összevont
osztályok előnnyel is járnak: az
ilyen rendszerben tanuló gyerekek
jobban megismerik egymást, tudnak egymásról, segítenek egymásnak, jobban odafigyelnek a

másikra, a nagyok segítik a kisebbeket, kialakul egy jó csapat, egy jó
közösség.
Az anyagi helyzetünk sem rózsás, kicsi a költségvetés, jó lenne,
ha legalább a bútorokat kicserélhetnénk. Központi fűtésünk van, ez
nagyon nagy segítség, de az ablakok, ajtók, illetve a padlózat cseréje
már lassan nem esztétikai, hanem
funkcionális jellegű kérdéssé válik.
Ha mindezek megvalósulnának, az
egy szép álom beteljesülése lenne.
De sajnos kicsi falu, kicsi község
vagyunk, távol a nagyvilágtól. További probléma, és személyes felháborodásom oka, hogy évente
változtatnak a tanügyi rendszer egy
részén, amikor azt hinnénk, hogy
könnyebb lesz, csak keresztbe tesznek. Pedig nagy szükség van a jó
pedagógusokra, főleg a miénkhez
hasonló kis településeken, ahova
ingázni kell, és kis fizetésért ezt
sajnos egyre kevesebben vállalják.
Az elhivatottság a tanítás iránt sajnos ma már csak kevesekben maradt meg – összegzett az
igazgatónő.
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Csíkfalva győzött Nyárádgálfalván

Gligor Róbert László

Középszintű, helyzetekben bővelkedő mérkőzésen győzött az
állandó rivális Nyárádgálfalva pályáján Csíkfalva a Maros megyei 6.
liga őszi nyitómérkőzésén, míg Küküllőszéplak
a visszatérő Hármasfalu
otthonában tarolt.
A szorosnak ígérkező
mérkőzést a hazaiak
kezdték jobban, Takács
B. próbálkozott először,
két perc múlva beadását
Szilágyi lőtte közelről a
vendégkapura, de a csíkfalvi hálóőr, Dávid hatalmasat védett, majd Csíki
Sz. távoli lövése szállt el
a vendégek kapuja fölött.
A csíkfalviak az első negyedóra után kerültek
helyzetbe, de Kovács
remek szabadrúgását
Borbély hárította, a hazaiak pedig Kocsis távoli lövésével
válaszoltak. A vendégek lassan átvették a játék irányítását; hatalmas
helyzetet hagytak ki a 21. percben
Novák révén, aki Szabó szabadrúgásából közelről a kapu mellé fejelt. Pontosabb volt viszont Simon,
aki két perc múlva Varga sarokrúgását a hálóba bólintotta, megszerezve a vezetést (0-1). A vendégek
további helyzeteket dolgoztak ki a

hazai kapu előtt, de Szabó beadása
elcsorgott az alapvonal mellett,
majd a kapussal egyedül maradt
Novák a kapufát találta el. Szünet
előtt a hazaiak is kimozdultak térfelükről, de a 44. percben Dávid
ismét nagyot védett, kitolta a kapufa tövéből Császár lövését,
amire a sípszó előtt a vendégek
újabb góllal válaszoltak Csoma
révén (0-2).

Eredményjelző
A Maros megyei 6. ligás labdarúgó-bajnokság 1. fordulójának
eredményei: Egrestő – Székelybere 5-1, Hármasfalu – Küküllőszéplak 0-5, Sáromberke – Csittszentiván 3-2, Jedd – Mezőpanit
3-1, Nyárádgálfalva – Csíkfalva 2-4, Somosd – Kibéd – a vendégek
nem jelentek meg.

Jegyzőkönyv
Maros megyei labdarúgó 6. liga, 1. forduló: Nyárádgálfalvi Törekvés – Csíkfalvi Millennium 2-4 (0-2)
Nyárádgálfalvi sportbázis, mintegy 100 néző. Vezette: Man Silviu, Mocan Andrei, Mureşan Călin (Marosvásárhely). Ellenőr:
Toma János (Marosvásárhely).
Gólok: Csíki Sz. (50.), Takács J. (90.), illetve Simon (23.), Csoma
(45.), Novák (52.), Kovács (86.)
Sárga lap: Nagy J., illetve Nagy B., Aszalós.
Nyárádgálfalva: Borbély – Nagy J., Márkus (46. Takács J.),
Nagy K., Józsa, Takács B., Kocsis, Szilágyi (78. Karácsony), Bartha
(85. Csíki Zs.), Császár, Csíki Sz.
Csíkfalva: Dávid – Fazakas, Kiss, Simon, Aszalós, Szabó (57.
Gál), Csoma, Nagy B., Varga (62. Marton), Novák (85. Nagy Sz.),
Kovács.

Fotó: Gligor Róbert László

A második játékrészt a hazaiak
kezdték jobban, a 47. percben Szilágyi és Takács J. is a kapufát találta
el, az 50. percben pedig sikerült is
szépíteniük, Csíki Sz. 17 méterről
a hosszú sarokba lőtt (1-2). Örömük azonban csak két percig tartott, mert a csíkfalviak támadásánál
Nagy J. hibázott a védősorban,
Varga beadását pedig Novák közelről a hálóba vágta (1-3). Az eredmény tudatában a vendégek
visszahúzódtak a térfelükre, a hazaiak pedig nem tudtak átjutni a védősoron. A hajrában ismét
megélénkült a játék, Novák lövését
még sikerült mentenie Borbélynak
a felső sarokból, de a 86. percben
ismét zörgött a hazai háló: Kovács
lépett meg a középpályán, és Borbély igyekezete ellenére belőtte (14), mire a hazaiak az utolsó
percekben ismét kitámadtak, és Takács J. 30 méteres lövésével sikerült is szépíteniük az eredményen
(2-4).
Nem sikerült túl biztatóan a viszszatérő Hármasfalu bemutatkozása
sem, a hazai pálya előnye dacára, és
a múlt idényben is gyengélkedő
Székelybere is sima vereséget szenvedett idegenben, míg Kibéd csapata meg sem jelent a címvédő
otthonában.

Aranyérmes a magyar válogatott
a férfivízilabda-világkupán

A magyar válogatott nyerte a
Berlinben rendezett férfivízilabdavilágkupát: Märcz Tamás szövetségi kapitány együttese a vasárnapi
döntőben 10-4-re legyőzte Ausztrália csapatát. A magyar válogatott
– amely a szombati elődöntőben
az olimpiai és Európa-bajnok
Szerbia ellen nyert – kiválóan védekezett, Kardos Gergő a kapuban
magabiztos teljesítményt nyújtott,
elöl pedig a négygólos Manhercz
Krisztián volt a legeredményesebb. A magyar válogatott 1999
után diadalmaskodott újra a világkupában.
„Nagyon jó érzéseim voltak a
vízbe ugrás előtt, éreztem a fiúkon,
hogy nagyon koncentráltak, és tudnak még hozzátenni ahhoz, amit az
elmúlt napokban láttunk tőlük” –
nyilatkozta a magyar szövetség
honlapján Märcz Tamás szövetségi
kapitány. Hozzátette, az összpontosítás, az odafigyelés mellett szervezettséget és a tudatosságot is látott
csapatán. „Örülök, hogy sikert ért el
ez a társaság, és győzni tudott. Na-

gyon szép dolog döntőbe jutni,
azonban nyerni még nehezebb, egy
külön műfaj, de most sikerült, ráadásul egy fontos tornagyőzelmet
zsebeltünk be a nyári időszak után”
– folytatta az edző.
Mint kifejtette, a rosszul sikerült
Európa-bajnokságot követően –
amelyen a nyolcadik helyen végeztek – sokat változtattak, s erre a játékosok jól reagáltak. „Az
elődöntőben a szerbek felett aratott
diadal az első lépcsője volt annak a
munkának, amit nyáron kezdtünk
el, ez a döntő pedig már egy újabb
lépcsőfoka. Ez nem azt jelenti, hogy

mi vagyunk a világ legjobb csapata,
hanem azt, hogy át lehet lépni realitásokat, amely ezen a tornán bizonyítást is nyert, hiszen a horvát és a
szerb válogatott egyaránt magasan
esélyese volt ennek a világkupának,
mégsem jutott a fináléba” – vélekedett Märcz.
A kapitány úgy fogalmazott,
ezzel a sikerrel jelezték, hogy számolni kell a magyarokkal, s nem
szabad leírni őket. „Ez egy út kezdete, magasra tettük a lécet, de folytatjuk a megkezdett munkát, sokat
dolgozunk, ez pedig előbb-utóbb
kifizetődik” – szögezte le.

Eredményjelző
Férfivízilabda-világkupa, helyosztó mérkőzések:
* döntő: Magyarország – Ausztrália 10-4 (2-1, 2-1, 4-0, 2-2)
Gólszerzők: Manhercz 4, Zalánki, Bátori, Pásztor 2-2, illetve
Kayes, Power, Younger, Ford 1-1.
* a 3. helyért: Szerbia – Németország 15-9 (6-2, 3-2, 3-2, 3-3)
* az 5. helyért: Horvátország – Egyesült Államok 10-7 (1-0, 4-1, 32, 2-4)
* a 7. helyért: Japán – Dél-afrikai Köztársaság 21-9 (4-1, 9-2, 4-3,
4-3)
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Tizenkét év után újra benépesült
a sáromberki sportpálya

Berekméri Edmond
Több mint 250 ember volt kíváncsi a Sáromberki Haladás első méramely
szoros
kőzésére,
küzdelemben 3-2-es győzelmet hozott a Csittszentiváni Halászok
ellen. A meccset szeretetvendégség
és a késő esti órákig tartó nótázás
követte.
Sáromberke labdarúgócsapata
1986 és 2006 között, egy év kieséssel, 19 évet szerepelt a megyei bajnokságban. A csapat ügyvezető
elnöke id. Kádár Ferenc volt azokban az években. Az együttes a
2005–2006-os idényben megnyerte
a megyei bajnokság Északi csoportját, de a szűkös anyagi helyzet miatt
nem indulhattak egy osztállyal fennebb. A csapat felbomlott, s ezután
tizenkét évig nem volt hivatalos labdarúgó-mérkőzés a sáromberki focipályán.
A közelmúltban azonban az egykori sportelnök fia, ifj. Kádár Ferenc
gondolt egy merészet, s elhatározta,
hogy újraszervezi a csapatot. Szorgalmas munkával rendbe hozták a
sportpályát és környékét: használhatóvá tették az öltözőt, új hálót vásároltak a kapukra, lefestették a
kapufákat, megjavították a pályát
körülvevő kerítést. Ifj. Kádár Ferenc
új felszerelést és labdákat vásárolt a
csapatnak, s vállalta, hogy a jövőben fedezi a mérkőzések szervezésével kapcsolatos kiadásokat.
A vasárnapi találkozón a vártnál
sokkal többen szurkoltak a csapatnak. Az újrakezdés hírére a szomszédos falvakból is szép számban
érkeztek focikedvelők megtekinteni
az összecsapást. A két együttes játékosai az Ismerős Arcok Nélküled
című sikerszámára vonultak be a pályára, ahol Taboran Balázs játékvezető sípjelére (partjelzők: Sâplăcan

Călin és Pop Alex) kezdődött meg a
játék. A két együttes kemény, de
sportszerű mérkőzést vívott, a színvonal magasabbnak tűnt a falusi
bajnokság meccseinél, amit 6. ligának neveznek.
Az első húsz percet a házigazdák
uralták, akik kétszer is betaláltak az
ellenfél hálójába a mérkőzés elején.
Mindkét támadás a sáromberkiek
legjobbjától, Kádár Attilától indult,
aki remekül ugratta a jobb szélső
Ercsei Sándort. A csatár pontos beadásait ifj. Szántó Attila gurította
néhány méterről a hálóba. A félidő
közepére kiegyensúlyozott lett a
küzdelem, kezdtek veszélyesek
lenni a csittszentiváni ellentámadások. Egyik vendégpróbálkozás jogos
11-es büntetőt hozott, amit György
László értékesített. A gól után a vendégek bátrabban játszottak, nem
sokkal a szünet előtt ugyanaz a
György László egyenlített.
A második játékrész kevésbé volt
látványos, több volt a pontatlan átadás, egyre fáradtabbnak tűntek a
játékosok. A sáromberkiek szerencsésebbek voltak, bőven volt cserejátékos a kispadon, a vendégeknek
pedig egyetlen cserejátékos sem állt
rendelkezésükre. A Haladás részben
ennek is köszönhette győzelmét. A
harmadik gólt is ifj. Szántó Attila szerezte, akit Gémes István hozott helyzetbe. A Haladás tehetséges csatára
nagyszerű csellel becsapta a vendégek középhátvédjét, majd Kenyeres
kapus mellett biztosan a hálóba bombázott. Néhány perccel a találat után
a meccs legnagyobb helyzetét ifj.
Szántó hagyta ki, aki előtt rosszul
pattant a labda, így 4-5 méterről
mellélőtt. Az utolsó percekben a Halászok kétszer is egyenlíthettek volna,
de előbb Petra István mentett, majd
Sándor Zoltán a tisztázott csittszentiváni Tóth Szabolcs elől.

Sáromberkén újraindult valami
Hosszú idő után a focipályán gyűlt össze a falu apraja-nagyja.
Jelen volt a megyei bajnokságban szerepelt egykori helyi játékosok
zöme, ott voltak a pálya szélén mindazok, akik hajdanán a Haladás
csapatát irányították, vezették (Berekméri Ferenc B., Kádár Ferenc,
Dobai András, Berekméri András L.), nem hiányoztak az önkormányzati tanácsosok és Nagyernye község polgármestere, Jánosi
Ferenc sem. S mellettük kb. 250 boldog drukker, akik tizenkét év
után újra Haladás-győzelmet ünnepelhettek. Úgy tették ezt, ahogy
illik: sör és bor mellett, zeneszóval, a késői órákig.
A mérkőzés ideje alatt két hatalmas bográcsban rotyogott a gulyás, amit a 90 perc után a játékosok mellett a szurkolók is díjmentesen kóstolhattak meg ifj. Kádár Ferenc és Kádár György
támogatóknak, valamint a lelkes szakácsoknak köszönhetően.

Így látták
* Ifj. Kádár Ferenc, a sáromberki csapat vezetője: „Azt hiszem,
nagyon sok embernek szereztünk örömet a csapat újraszervezésével. Úgy érzem, ezekben a fiatalokban van akarat, lendület, de tapasztalatra van szükségük. Én a csapat támogatását és az
ügyintézést (édesapám segítségével) vállaltam fel, id. Szántó Attila
megígérte, hogy ellátja majd az edzői teendőket. Nem volt könnyű
a mai mérkőzésünk, de azt hiszem, a csapat nem vallott szégyent a
játékával. A játékosaink zöme eddig csak kispályán szerepelt, meg
kell szokniuk a nagypályát is”.
* László György, a csittszentivániak csatára: „Tavaly második
helyen végeztünk, de szétesett a csapatunk. A hírre, hogy a falusi
bajnokságban folytatjuk, nagyon sokan távoztak a kezdőcsapatból,
mindössze hárman maradtunk, Szász Hunor, aki ma hiányzott,
György Bernárt és én. A mai találkozó kiegyensúlyozott küzdelmet
hozott, de talán a sáromberkiekben több volt az ambíció. Nem igazán tudtuk letenni középpályán a labdát, s indítani a csatárokat,
ami sokat számított. Egyébként mindkét csapatnál sok volt az
egyéni hiba…”

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 6. liga, 1. forduló: Sáromberki Haladás – Csittszentiváni Halászok 3-2 (2-2)
Sáromberke, kb. 250 néző, vezette: Taborán Balázs.
Gólszerzők: ifj. Szántó Attila (3), illetve György László (2 – az
elsőt büntetőből).
Sáromberki Haladás: Ercse Attila – Gémes István, Szántó Attila,
Petra István, Lukács Rolland, Mezei András, Kádár Attila, Vajda
László, Kántor Rolland, Ercsei Sándor, ifj. Szántó Attila. Csereként
álltak be: Petra Róbert, Ötvös Árpád, Sándor Zoltán, Katona János.
Csittszentiváni Halászok: Kenyeres Szabolcs – Mihály István,
Puskás Jenő, Tóth Szabolcs, Gálfi Norbert, Troznai Károly, Székely
Levente, Székely Szabolcs, György László, György Bernárt, Zolti
Csaba.
A találkozó legidősebb játékosa id. Szántó Attila volt, aki 51 éves, és
1984-ben játszott először a Sáromberki Haladásban. Attila a házigazdák védelmének biztos pontja volt, ő irányította a csapatot a pályán.
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Dicsőszentmártoniak montréali találkozója

Szerkeszti: Mezey Sarolta

„Az ember a szíve mélyén
örökké oda való, ahol született.”
(Tamási Áron)
Dicsőszentmártonból elszármazottak találkozójára került sor szeptember 8-án Montreálban. Immár 8
éve minden évben megszervezik
ezt a találkozót.
A találkozó szervezője Moga
Daniel, aki évről évre gondoskodik, hogy a résztvevők semmiben
ne érezzenek hiányt és jó legyen a
hangulat.
A színhely a Casa Greque vendéglő Brossard (Montreál) városban.
A találkozo lényege egy kellemes estét együtt tölteni, beszélgetni, táncolni. Ilyenkor gyakran
találkoznak olyan személyek, akik
Dicsőszentmártonban valamikor
egy helyen dolgoztak, iskolatársak,
barátok vagy éppen szomszédok
voltak. Minden évben népes társaság vesz részt, idén főként montre-

áli és környékbeli helységekben
élő családok, de távolabbról is érkeznek e találkozóra, ez alkalommal Torontóban élő dicsőiek is
eljöttek, összesen 120-an ünnepeltünk.
A talpalávalóhoz a zenét Vunvulea Ovidiu szolgáltatta; volt
tangó, keringő, valcer, modern

zene, és persze a csárdás sem hiányzott.
Az est a gyerekeknek is jó alkalmat adott a táncra és a szórakozásra.
Kellemes estét tölthettünk együtt
kedves emberek társaságában. Találkozunk jövő év szeptemberében.
Csiki Zita

Évfordulós ünnepség

A nagyernyei Péter-otthon tíz fogyatékkal élő személynek nyújt meleg, családias fészket. Hochmal
Magda nyugdíjas tanárnő elgondolása vált valóra, hiszen neki is volt egy fogyatékkal élő, végtelenül kedves fia, aki meghalt, nem érhette meg, hogy
beköltözzön az otthonba.
Az elgondolást tett követte, Magdó Orsolya fáradságot nem kímélve angol, svéd, holland segélyszervezeteket keresett meg, mivel az anyagi alap
előteremtése volt a legnehezebb. Helyi cégek segítő
szándéka is nagyon előrelendítette a munkálatokat
(Surtek Kft., Melinda Kft., Primer-Electro Kft.). Az
építést a Zoltán Kft. végezte, az lehető legalacsonyabb
összeget számolva fel.
Minden segítő szándékot hálásan köszönnek a bentlakók nevében, mondta az otthon koordinátora, Adorján Zsuzsánna, majd üdvözölte a jelenlevőket.
Elmondta, hogyan zajlik az életük. Délelőtt az
Ügyes Kezek Alapítványnál mindenki a szellemi képessége szerint a rá osztott munkát végzi. Délután az
otthonba visszatérve tevékenykednek, és este a nagyon szépen berendezett egyágyas szobákban hajtják
álomra fejüket.
Adorján Zsuzsánna koordinátor bemutatta a népes
kiszolgálószemélyzetet: Szabó Margit segítő, Nemes
Hajnal hétvégi segítő, Katona Zsolt napi felelős,
Simon Kerekes Boróka szociális munkás, Boér Mária
hétvégi nap felelős. A jezsuita kollégiumból rendszeresen jönnek önkéntesek segíteni.
Gólya Olga nagyon fontos tevékenysége a mindenki által szeretett finomságok elkészítése, ugyanis
ő az otthon szakácsnője.
A terem falait megtöltötték az évek során készített
fényképek, amelyekről egy boldog kis csapat néz

vissza ránk. Katona Zsolt nagyon szívhez szóló előadást tartott, és a következő idézettel zárta: „Semmiért
ne aggódjatok, csak imádkozzatok, és legyetek hálásak Istennek”.
Ezután következett az otthon lakóinak rövid bemutatkozása: Szilágyi Zsolt az általa írt szöveg alapján
énekelte el a mindennapi életüket, ezután jelentkeztek
a bentlakók és a legkedvesebb eseményeket sorolták
fel.
Nyulas Attila: gulyásfőzés, kirándulás; Magyarosi
Sándor: kirándulás és palacsintasütés; Nagy Tímea:
gulyásfőzés és Szilágyi Sándor zenéje; Simon Emese
két barátnőjét említette: Imola nénit és Jakab Mártát.
E néhány, már felnőtté vált fogyatékkal élő ember
őszinte kitárulkozása könnyet csalt a szemünkbe.
Kopacz Imola pszichológussal meghívót kaptunk
az ünnepségre. Harmadik évtizede foglalkozik önkéntesen az Ügyes Kezek Alapítványnál tevékenykedő
fogyatékkal élőkkel. A valamikori gyermekek felnőtté
váltak, és a foglalkozás is más jellegűvé vált.
Kopacz Imola ajándékkal érkezett: felkérte Szilágyi
Sándor Dankó Pista-díjas nótaénekest, aki nagy zenei
tehetsége mellett szociálisan érzékeny, hogy derítse jó
kedvre az otthon lakóit. Megszólaltak Szilágyi Sándor
gyönyörű nótái, egy órán át énekeltek és táncoltak a
bentlakók. Mindenki kapott egy szelet ünnepi tortát.
Soha nem gondoltam, hogy ilyen vidám társasággal
együtt nem veszem észre a másságot, ez annak köszönhető, hogy a személyzet nemcsak elvégzi a munkáját, hanem szíve melegét is beleadja.
Köszönjük ezt a kellemes, szórakoztató délutánt a
szervezőknek.
Czerán Erzsébet

Jó dolgok is történnek
napjainkban

A Nyugdíjasok Önsegélyző
Egyesülete körülbelül tízezer tagot
számlál, ennyien számíthatnak segítségre. Kis kamatú kölcsönhöz folyamodhatunk, amit egy év
leforgása alatt törleszthetünk.
Augusztus 22-én reggel 9 órakor
történt. Elmentem kifizetni az adósságomat, fizetés után elrendeztem a
táskámat, s a széken felejtettem a
pénztárcámat. Benne voltak a pénzzel együtt az irataim, a személyi
igazolványom és az utazási igazolványom is. Vásárolni mentem, s
amikor fizetni akartam, akkor döbbentem rá, hogy nincs meg a pénztárcám. Egy fél óra múlva
visszamentem a Bolyai utca 36.
szám alá, és érdeklődtem, nem maradt-e ott a pénztárcám.
A tisztviselő azt felelte, hogy
nem. De arra kért, hogy ne menjek

sehová, és egy másik terembe távozott.
A főkönyvelő félretette a munkáját, és egy férfi alkalmazottal nekiláttak a keresésnek. Megnézték a
videokamera felvételeit, s egy fél
óra alatt megtalálták a felvételt,
amin világosan látszik, ki vitte el a
pénztárcámat.
Azonnal telefonáltak az illetőnek, és felszólították, hogy vigye
vissza a pénztárcámat. 24 óra leforgása alatt vissza is vitte, és átvettem
hiánytalanul.
Köszönöm az alkalmazottaknak,
hogy egy 76 éves nyugdíjas hölgy
segítségére siettek. Még sok ilyen
becsületes emberekből álló csapat
kellene „együttműködjön”, sok helyen.
Köszönöm a segítségüket.
Bíró Irénke, Marosvásárhely

A közel három évtizednyi demokráciánkban már nem is tudom
hányszor váltották egymást az oktatásügyi miniszterek, de valahogy
most is olyanok irányítják a jövő
nemzedék felkészítését, akik nem
akarnak tudomást szerezni arról,
hogy nem lehet mindent egy kaptafára húzni. Ahhoz, hogy a magyar,
avagy a hazánkban élő közel 20 kisebbség nebulói minél könnyebben
megtanulhassák, elsajátíthassák,
megszerethessék az állam nyelvét,
különösen olyan helységekben,
ahol a kisebbség él többségben, az
állam nyelvét oktató tanügyi kádereknek ismerniük kellene az illető
kisebbség nyelvét, a 0–IV. osztályos
román tananyagot és annak módszertanát.
Erre fel a napokban a Hivatalos
Közlönyben megjelenik Románia
kormányának 9/2018-as rendelete
az oktatási területre vonatkozó
egyes normatív jogi előírások módosításáról és kiegészítéséről, mely
azonnali hatállyal augusztus 31-én

életbe is lépett, és melynek a 17.
pontja kimondja, hogy: Az általános
iskolai oktatásban a nemzeti kisebbségek nyelvén tanuló osztályokban
a tantervben szereplő román nyelvet
és irodalmat csak román szakos pedagógusok taníthatják.
Ezzel lefokozták a mintegy
52.000 kisebbségi gyermeket oktató
3.000 pedagógust, akiknek nagy
többsége nemcsak a pedagógiai líceumok végzettje, hanem kiegészítésként már évek óta a tanítóképző
főiskolákban fejlesztették ismereteiket, vizsgáztak, diplomáztak, és
ami a legfontosabb: ezek a tanerők
a 0–IV.-es osztályoknak tanítandó
román nyelv oktatásának módszertanát tanulták, ezt az V–VIII., netán
a líceumban oktatók nem ismerik.
Ezek között a tanítók között olyanok is vannak, akik épp román
nyelvű tankönyvek írásával is sikeresen szerepeltek az Oktatásügyi
Minisztérium által meghirdetett pályázatokon.
Szász Károly

Vélemény

A rovatban közölt levelek tartalmáért,
a tényállítások hitelességéért a szerzők felelősek.
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden
esetben tüntessék fel telefonszámukat és lakcímüket.
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Gyümölcs is lesz a tejés péktermék mellett

Megkezdődött az iskola, az
intézményvezetők arra összpontosítottak, hogy minden
iskolában, óvodában zökkenőmentes legyen a kezdés,
rendben legyenek az osztálytermek, minden katedrát jól
képzett pedagógusok foglaljanak el. Azonban rendszeresen visszatérő téma az
iskolásoknak biztosított tízórai kérdése. Lesz-e első naptól, és ha igen, milyen
minőségű, hogy a gyerekek
jóízűen fogyaszthassák el, s
egyetlen esetben se kerüljön
a kifli meg a tej a kukákba.

Arra voltunk kíváncsiak, idén
hogyan indul a tej és kifli program.
Lukács Katalin, a Maros Megyei
Tanács sajtótanácsosa megkeresésünkre tájékoztatott, hogy a tanács
meghosszabbította a korábbi szerződéseket a tej- és péktermékek
szállítására, így az iskolások
már a tanév első hetében is kaptak
belőle.

Kenyér liszt nélkül, narancslé narancs nélkül?

A megyei tanács emellett a
2018/2019-es,
valamint
a
2019/2020-as tanévekre vonatkozó
közbeszerzési eljárás előkészítésén
dolgozik. A dokumentáció nagyrészt elkészült, de még nem kapták
kézhez a tanfelügyelőségtől a
2019/2020-as tanév diáklétszámára
vonatkozó becslést. Erre azért van
szükség, mivel két évre szóló keretszerződést kell megkötniük.
A jelenlegi tej és kifli programhoz képest az új program változni
fog: az új szerződések már gyümölcs szállítására is vonatkoznak.
Amint megkötik az új szerződéseket, a diákok gyümölcsöt is kapnak
majd az iskolában.
Remélhetőleg a procedúra hamarosan lezárul, s a versenytárgyaláson azokat a cégeket választják ki,
amelyek jó minőségű termékeket
állítanak elő, hogy a gyermekek
jókedvvel fogyasszák a tízórait,
ellenkező esetben fölösleges
pénzkidobás tízóraira költeni.
(mezey)

Országonként eltérő termékminőség

Az Európai Parlament a múlt csütörtökön javaslatokat fogalmazott meg az Unió és a tagállamok számára az eltérő minőségű
termékek problémájának megoldására. Az
egyes uniós tagállamokban elvégzett tesztek
kimutatták, hogy az egyforma márkájú halrudak egyikében kevesebb a hal, az azonos
nevű szeletelt kenyér egyikében kevesebb a
liszt, az egyik narancslében pedig nincs narancs.

Mózes Edith

A képviselők elfogadhatatlannak tartják a fogyasztók megkülönböztetését, és kijelentik, az ugyanolyan
márkanév alatt, ugyanolyan csomagolásban árult termékeknek ugyanolyan alkotóelemekből kell állniuk.
Ha vállalatok egész Európában forgalmaznak egy terméket, amelynek országonként eltérő a minősége,
akkor nem címkézhetik fel ugyanúgy és látszólag
ugyanazzal a márkával, mert az a fogyasztók félrevezetését jelenti – fogalmaztak a képviselők. Ugyanis
számos teszt és felmérés mutatta ki, hogy elsősorban
Közép- és Kelet-Európában az ugyanazon márkanév
alatt és csomagolásban árult, látszólag a máshol árulttal
egyforma termékek összetétele valójában eltérő, és jellemzően a vásárló kárára.
A különbségek nemcsak élelmiszerek, például halrudak, porlevesek, kávé vagy üdítőitalok esetében muki,
hanem
gyakran
felmerülnek
tathatók
nemélelmiszer-termékeknél, mosószereknél, kozmetikumoknál, higiéniai cikkeknél és bébitermékeknél is.
Magyarországon a Nébih 2017-es felmérése 71 féle eltérést talált 96 Magyarországon, Olaszországban és
Ausztriában egyaránt forgalmazott termék esetében.
Az eltérő minőség legyen tiltott kereskedelmi
gyakorlat!
A Parlament javaslatai:
• az esetleg nem megfelelő termékekkel és nem tisztességes gyakorlattal kapcsolatban gyors határokon átnyúló együttműködés és adatcsere a nemzeti
fogyasztóvédelmi és élelmiszer-felügyeleti hatóságok,
a fogyasztói szervezetek és a Bizottság között;
• megbízható és összevethető bizonyítékok összegyűjtése, és a probléma súlyosságának megítélése érdekében közös vizsgálati módszertan;
• 2018 vége előtt az eredmények nyilvánosságra hozatala egy nyilvánosan elérhető adatbázisban;
• a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló
irányelv frissítése.
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Az állásfoglalás üdvözli ugyan a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvet módosító,
Új megállapodás a fogyasztókért című bizottsági javaslatot, de a képviselők szerint a javaslatot egyértelműsíteni kell. „(...) a jogalkotási folyamat
eredményeképpen rendelkezésre kell állnia egy egyértelmű meghatározásnak arra vonatkozóan, hogy mi tekinthető eltérő minőségnek” – fogalmaztak. A
képviselők szerint ugyanakkor a leghatékonyabb megoldás az lenne, ha az eltérő minőség a tiltott kereskedelmi gyakorlatok között szerepelne.
Uniós logó az azonos minőségű termékekre
„Nem szabad a fogyasztói preferenciákat ürügyként
felhasználva csökkenteni a minőséget és/vagy eltérő
minőségi színvonalú termékeket kínálni a különböző
piacokon” – áll az állásfoglalásban, amely leszögezi,
hogy a vállalatok eltérő összetevőjű és jellemzőkkel
rendelkező termékeket EU-szerte csak „legitim tényezők alapján” és az uniós jogszabályok tiszteletben tartásával hozhatnak forgalomba.
A képviselők felvetik, hogy a gyártók és forgalmazók logóval jelezzék, ha egy termék minősége az egész
Unió területén egyforma.
Az Unióban nem lehetnek másodosztályú termékek
és vásárlók
Különböző tagállamokból érkeznek fogyasztói panaszok arról, hogy nem ugyanolyan bizonyos termékek
minősége. „Az eltérő minőségű termékek aláássák az
európaiak bizalmát az Unió belső piacának működésében, ezért uniós megoldásra van szükség. Ha egy termék, legyen az jól ismert étel, ital, kozmetikum vagy
mosópor, ugyanúgy néz ki, de minőségében eltér a
máshol vásárolttól, az tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatot jelez. Az Unióban nem lehetnek másodosztályú termékek és vásárlók” – jelentette ki az állásfoglalást jegyző Olga Sehnalová cseh szocialista
képviselő.
A következő lépések
Az állásfoglalásban szereplő javaslatokat a Parlament 464 szavazattal, 69 ellenszavazat és 17 tartózkodás mellett fogadta el. A tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatokról szóló irányelvet módosító új jogszabályjavaslatról (jelentéstevő: Daniel Dalton, ECR,
Egyesült Királyság) várhatóan novemberben szavaz a
Parlament belső piaci és fogyasztóvédelmi bizottsága.
(forrás: az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája)

Tesztelik
a katasztrófavédelmi riasztórendszert

Illusztráció

(forrás: B1)

450 millió euró hitelt nyújt
az Európai Befektetési Bank
vidékfejlesztésre

Az Európai Befektetési Bank
(EBB) 450 millió euró hitelt
nyújt Romániának az országos vidékfejlesztési program
(PNDR) gyakorlatba ültetésére – jelentette be hétfőn a
pénzintézet.

A pénzből a program állami hozzájárulását fedezik, a további összegeket az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) keretében, a 2014–2020-as költségvetési időszakban rendelkezésre álló,
vissza nem térítendő támogatásból
finanszírozzák.
A kölcsönt az EBB igazgatótanácsának szeptember 17–18-án Bukarestben zajló tanácskozásán ítélték
meg.
A hitel fedezheti 3000 farm korszerűsítését, továbbá társfinanszírozást nyújt 400, mezőgazdasági
termékek feldolgozására és forgalmazására vonatkozó pályázathoz,

mint ahogy 750 olyan programhoz
is, amelyek a vidéki lakosságnak
nyújtott szolgáltatások minőségének
javítását célozzák.
A program fő lebonyolítója a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium lesz, és egy sor magán és
állami létesítmény lesz az EBB által
a pénzügyminisztériumnak nyújtott
hitel végső haszonélvezője.
Ez különben már a második alkalom, amikor az EBB támogatja a romániai vidékfejlesztést. Az előző
300 millió euró értékű művelet,
amely a 2007-2013-as költségvetési
ciklusban támogatta az országos vidékfejlesztési programot, lezárult.
Ennek keretében mintegy 900 vidéki
infrastrukturális beruházást bonyolítottak le, továbbá 4000 termelő, illetve
a mezőgazdaság és erdőgazdálkodás
terén tevékenykedő kis- és közepes
vállalkozás kapott támogatást tervei
megvalósítására. (Mediafax)

A hétvégén élesített ro-alert.ro honlapon román és
angol nyelvű tájékoztatás érhető el a Különleges Távközlési Szolgálat (STS) és a katasztrófavédelmi felügyelőség (IGSU) által kiépített rendszer működéséről
és a telefonkészülékeken elvégzendő beállításokról.
A rendszer nem sms-t küld, hanem a telefonok úgynevezett „cell broadcast” (cellaüzenet) funkcióját használja arra, hogy szöveges és hangriasztást küldjön
minden olyan készülékre, amely a veszélyeztetett térségben működik a négy romániai mobilszolgáltató valamelyikének hálózatában, akár roamingban is. Az
államtitkár rámutatott: a RO-ALERT nem érzékeli, ki
és hol „veszi az adást”, nincs szüksége a riasztás továbbításához a felhasználók telefonszámára, így nem
is tárolja azok adatait.
Raed Arafat elmondta: az IGSU pontosan be tudja
rajzolni a térképen, hogy mely térséget riasszanak. Kizárólag súlyos, életveszélyes helyzetekben fogják

használni a rendszert, ezzel is arra bátorítva minden
mobilfelhasználót, hogy állítsa be és tartsa bekapcsolva
készülékén az életmentő funkciót. Úgy vélekedett: a
túl gyakori riasztás nagyon zavaró lenne, hiszen az
nem hallgat el, amíg a felhasználó el nem olvassa az
üzenetet, és akkor is hangosan szól, ha egyébként a telefon le van halkítva.
A hatmillió euróért kiépített rendszer beüzemelése
és a telefonkészülékek helyes beállításának ellenőrzése
érdekében szeptember 17. és 27. között Romániában
az ország különböző térségeiben próbariasztásokat
fognak küldeni a telefonokra.
A kormány tavaly döntött arról, hogy a szélsőséges
meteorológiai jelenségek, terrortámadások, árvizek
vagy egyéb vészhelyzetek által veszélyeztetett lakosság azonnali riasztását lehetővé tevő rendszert
épít ki, miután egy évvel ezelőtt, 2017. szeptember
17-én, nyolc halálos áldozatot követelő és csaknem
150 ember sebesülését okozó vihar söpört végig a
Bánságon és több erdélyi megyén, amit a meteorológiai szolgálat sem látott előre, csak fél órával a
katasztrófahelyzet előtt, amikor a hatóságoknak
már nem volt idejük figyelmeztetni a lakosságot.
(MTI)

Augusztus volt sorozatban a hetedik hónap, amikor az
Európai Unió országai közül Romániában jegyezték a
legmagasabb inflációs rátát – derül ki az EU statisztikai
hivatala (Eurostat) által hétfőn közzétett adatokból.
Ezek szerint az év nyolcadik hónapjában 4,7 százalékkal nőttek a fogyasztói árak Romániában, míg júliusban 4,3%-os inflációt regisztráltak.
Az Eurostat adatai szerint az euróövezetben a júliusban jegyzett 2,1 százalékról 2 százalékra, az Európai
Unióban pedig 2,2 százalékról 2,1 százalékra csökkent
az átlagos éves infláció augusztusban. Románia után

Bulgáriában (3,7%), Észtországban (3,5%) és Magyarországon (3,4%) nőttek a legnagyobb mértékben a fogyasztói árak.
2018 júliusához képest augusztusban az Európai
Unió 12 tagállamában csökkent az infláció, öt országban stagnált, tízben (beleértve Romániát is) pedig nőtt
(Nagy-Britanniát nem jegyezték augusztusban).
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) szeptember
11-én közölte, hogy a fogyasztói árak idén augusztusban 5,1%-kal nőttek 2017 augusztusához képest.
(Agerpres)

Elindult a mobiltelefonos katasztrófavédelmi riasztórendszer tájékoztató portálja,
hétfőtől pedig a RO-ALERT rendszer országos
tesztjei is megkezdődtek – jelentette be
szombaton Raed Arafat katasztrófavédelmi
államtitkár.

Hetedszerre is Romániában volt
a legmagasabb az infláció
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ALT Dance Workshop a Brăila utcában

Workshoppal és próbatánccal nyitja az évadot az András Lóránt Társulat

Az András Lóránt Társulat 2014-ben jött
létre a társulatvezető, András Lóránt sajátos
szakmai arcéle és koreográfiai módszertana
szerint – amikor néhány frissen végzett koreográfus úgy döntött, hogy egzisztenciát és
jövőt teremt magának. A társulat azóta mint
független, önfenntartó táncszínház vált ismertté és elismertté.
A 2018/2019-es évad egy kortárs tánc
workshoppal és próbatánccal egybekötött
programsorozattal nyílik a marosvásárhelyi
székhelyen, a Brăila utca 10. szám alatt. Az
október 4–6. között zajló esemény záró momentuma egy casting, sikeres válogatás esetén
a társulat projektszerződéseket ajánl fel. A próbatánc feltétele a workshopon való részvétel.

A szervezők a műhelymunkára táncosokat,
koreográfusokat várnak, illetve olyan jelentkezőket, akiknek volt már korábban tánccal
és mozgással kapcsolatos tapasztalatuk.
A workshopon Bezsán Noémi és Dabóczi
Dávid oktat napi 6 órában. Az általuk tartott
foglalkozásokról bővebben:
BEZSÁN NOÉMI
Az András Lóránt Társulat alapító tagja,
aktív táncos-koreográfusként tevékenykedik.
Színházi előadásokban koreográfiák, mozgásanyagok tervezésén dolgozik, illetve saját
rendezésekkel kísérletezik a tánc és a színház
mezsgyéjén. A kortárs tánc sokszínű irányainak elegyéből építkezve, egy sajátos rendszerbe foglalva bontakoztat ki olyan

mozdulatvilágot, amelyben a test mozgásának transzformációit lehet felfedezni. A kurzus céljai: a mozgásminőség váltakozásainak
keresése, a csoportos és egyénített improvizációs gyakorlatok révén a test felfedezése,
felszabadítása, a dinamikában rejlő játékosság lehetőségeinek feltárása a kortárs tánc
technikai eszközein keresztül.
DABÓCZI DÁVID
Az András Lóránt Társulat táncos-koreográfusa volt két évig, ezenkívül a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előadásaiban is részt
vett, jelenleg a Közép-Európa Táncszínház
ösztöndíjasa. „A tánc alapvetően egyszerű.
Bármilyen forma, amelyet a test által alkotunk meg, elfoglalva így a térből egy szeletet,

A Let’s do it Románia szombaton
Szászrégenben elérte célját

Az akcióban 550 szászrégeni önkéntes vett részt,
akik már szombaton reggel kivonultak a megtakarítandó helyekre, és több mint 800 zsák hulladékot gyűjtöttek össze.
A Szászrégeni Polgármesteri Hivatal támogatja a
kampányt, évről évre egyre több személyt sikerül mozgósítania. Általános iskolák és líceumok diákjai tanáraikkal együtt, a polgármesteri hivatal alkalmazottai,

a szászrégeni tűzoltóegység tagjai és több önkéntes
tisztította meg a köztereket és parkokat, a Maros partját, a Kerekerdő és a dedrádszéplaki erdő széleit.
Az akciónak a célja a környezetkímélő mentalitás
tudatosítása, továbbá felhívják vele a figyelmet arra,
hogy ne szemeteljünk a természetben, mert nem csak
a látvány zavaró, a gondatlanul kihelyezett hulladék
károsítja a környezetet.

táncnak nevezhető. A kurzus folyamán a
mozdulatok felépítését, összetevő elemeit és
a megszülető koreografikus anyagból eredő
kompozíciós lehetőségeket fogjuk tanulmányozni. A tánc a mozdulatlanságnál kezdődik. Ha megértjük és megérezzük a
mozdulatlanság dinamikáját, akkor készen állunk a mozgásművészet bármilyen formájára.”
A workshopon való részvétel díja 200 lej.
Jelentkezni egy online űrlap kitöltésével
lehet, amely elérhető a társulat Facebook-oldalán. Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 30.
További információk és elérhetőség:
andraslorantcompany@gmail.com

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• 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
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 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.

2018. szeptember 18., kedd ____________________________________________HIRDETÉS _________________________________________________ NÉPÚJSÁG
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ
2
szobás,
földszinti
tömbházlakás a Kövesdombon, a
Parângului utcában. Tel. 0748-151-982.
(10382)
KIADÓ 2 szobás tömbházlakás,
külön bejáratú szobák, I. emeleten,
teljesen bebútorozva és felszerelve.
A lakás az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem közelében van. Tel.
0744-605-060. (10321-I)
ELADÓ garázs a Săvineşti negyedben,
16.000 lej. Tel. 0741-428-492. (1900)

ELADÓ Jedden (Livezeni), 3 km-re
Marosvásárhelytől 1 ha terület, közel a
kerülő úthoz. Ára: 700 lej/ár. Tel. 0765192-707. (1900)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0748-977768. (10277)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0751-989594. (10377)

VALÓDI MÉZ a termelőtől! Tel. 0744474-863. (10318)
KIADÓ 2 szobás lakás Kolozsváron
(a Györgyfalvi negyedben). Bővebb
információ a 0744-420-092, 0756086-292-es telefonszámon. (sz.-I)

ELADÓ nemes szőlő Magyarkirályfalván. Tel. 0265/719-338. (-)

ELADÓ 4-es váltóeke, 165 cm-es
tárcsás kasza. Tel. 0743-860-354, 0745404-666. (10438)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Jére Izabella névre
szóló személyi igazolványom. Semmisnek nyilvánítom. (10417)

MINDENFÉLE

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (10280-I)
VÁLLALOK tetőjavítást, „lindabozást”
és csatornakészítést. Tel. 0751-847-346.
(10151)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (10181)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543-104. (1778-I)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok:
kapu, garázsajtó, ablakrács stb. Tel.
0744-966-747. (9100)

VÁLLALUNK tetőkészítést, bármilyen
tetőjavítást mindenféle típusú cseréppel,
bármilyen szigetelést. Nyugdíjasoknak
20% kedvezmény. Tel. 0749-841-792.
(10339)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9701)
BÁRMILYEN munkát vállalunk: cserépforgatást, régi tető javítását, csatornajavítást. Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel. 0748-901-446. (10231-I)
VÁLLALOK bármilyen hegesztési
munkát, tetőfedést, cserepezést, Lindab-lemez-felszerelést, külső-belső
munkát. Tel. 0736-538-198. (10274-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(60848)

ALKALMAZUNK PINCÉRT/RECEPCIÓST panzióba. Tel. 0744624-976. (20460-I)

A ROSEN-GARDEN vendéglőbe BÁROS-PINCÉRNŐT alkalmazunk. Tel. 0722-396-115. (sz.-I)

KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz tapasztalattal rendelkező ÁLTALÁNOS ASZTALOST. Kiváló munkakörülményeket,
vonzó fizetést, étkezési jegyeket ajánlunk. Részletekért hívjanak a
0744-196-704-es telefonszámon, 9-18 óra között. (20521-I)

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

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, BÁROS-RECEPCIÓST. Tel. 0731-824-217. (20522-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és KARBANTARTÓT.
Tel. 0744-644-026. (20531-I)
KLARA gyógyító és javasasszony a leghatékonyabban,
gyógynövényekkel, talizmánokkal, a legrövidebb idő
alatt oldja meg az önök problémáit. Segít az átkok és
kötések feloldásában, szétesett családokat egyesít,
sikert visz otthonukba és vállalkozásukba, segít az
impotenciában,
epilepsziában,
alkoholizmusban,
depresszióban,
psoriasisban,
reumában,
gyógyíthatatlan betegségekben stb. szenvedőknek.
Köszönetnyilvánítások: a marosvásárhelyi Kelemen
hálás, mert Klara segítségével meggyógyult epilepsziás
gyermeke; Dicsőben Karinához visszatért a kedvese;
Margit Gyergyóban kigyógyult a depresszióból, és
sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András hálásak,
mert gyermekük született; Corina köszöni, hogy férje
kigyógyult az impotenciából, alkoholizmusból; a marosvásárhelyi Enikő köszöni,
hogy ismét együtt lehet a kedvesével; Márton Ákosfalváról a játékszenvedélyből
gyógyult ki a segítségével; Marika hálás, mert megszabadult a kötésektől, és
ismét boldog lehet; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy újra együtt lehet a
feleségével, hosszú és szomorú távollét után.
Hívják bizalommal Klara asszonyt!
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

ÁCSMUNKÁT vállalunk, cserépjavítást, Lindab lemezzel tetőfedést, csatornapucolást. Tel. 0720-817-490.
(10232-I)
VÁLLALUNK bármilyen tetőkészítést és
manzárdkészítést, sürgősségi javítást,
cserépforgatást (bármilyen cseréppel).
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel. 0740389-928. (10340)
ÉPÍTKEZÉSI CÉG 15%-os kedvezménnyel vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lindab cserépből, tetőszigetelést, cserépforgatást, külső és belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634747, 0765-171-867. (10069-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk a
szeretett férjre, apára, nagyapára
és dédapára, a székelykakasdi
id. GIDOFALVI ANDRÁSRA halálának harmadik évfordulóján.
Emlékét őrzi bánatos felesége,
Ida, leánya, Icu, fiai: Andris és
Árpi családjukkal, öt unokája és
hét dédunokája. Nyugodjon békében! Szerettei. (10406)

Nem nézel már ránk csillogó szemekkel,
Nem simogatjuk meg a két kezedet,
Nem halljuk többé dobogó beteg
szívedet.
Elmentél tőlünk a drága Jóistenhez.
Soha nem múló fájdalommal emlékezünk BERECZKY ATTILÁRA,
akinek szeptember 18-án lesz két
éve, hogy 44 éves korában megállt a drága szíve, és itt hagyott.
Kegyelettel és örök fájdalommal
gondolunk rád, drága gyermekünk. Szomorú édesanyád, édesapád, a rokonok, ismerősök és
mindazok, akik nagyon szerettek.
Nyugodjál békében! (10371-I)

Szomorú az út, mely sírodhoz
vezet, csak a szél töri meg a temető csendjét. Mi, akik maradtunk, nem búcsúztunk tőled,
szívünk mélyén őrzünk, mint legdrágább kincset. Ez a nap az emlékezés napja, érted imádkozunk
halkan zokogva.
Fájó szívvel emlékezünk a drága
jó férjre, édesapára, a szentháromsági születésű FAZAKAS
MIKLÓSRA halálának 12. évfordulóján. Emlékét őrzi egy életen
át szerető felesége, Olga,
leányai: Tünde és Emőke családjukkal együtt. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (10418)

Volt valaki, akit nagyon szerettünk, de már nincs velünk, elveszítettük. Jóságát, szeretetét
nem feledjük soha, az élet lehet
bármilyen mostoha. Ha valami
fájt nekünk, velünk szenvedett,
ha boldognak látott, velünk örvendett. Sírt, ha sírni látott, megvigasztalt, ha valami bántott. Már
húsz éve az égből figyeli lépteinket, és hogy az élet szép, ezt sugallja nekünk. Tovább kell
menjünk és éljük az életünk, de
vele elveszett valami belőlünk.
Jutalma legyen örök boldogság a
mennyekben, maradjon meg emléke mindannyiunk szívében. Ő
nem más, mint az én drága jó
édesanyám, a nyomáti NAGY S.
IDA, kinek szép emléke elkísér
egy életen át. Szeretteid. (10422)

Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 18-án, amikor már
két éve nincs közöttünk SZABÓ
LÁSZLÓ, az Electromureş volt
dolgozója. Amíg éltél, szerettünk,
amíg élünk, soha nem feledünk.
Pihenj békében! Szerettei: felesége, gyermekei és azok családja,
unokái,
dédunokái,
rokonai. (10400)

Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, de a kegyetlen
halál
mindent
összetépett.
Fájó szívvel emlékezünk szeptember 18-án RÁDULY JÁNOSRA
halálának 7. évfordulóján. Emlékét őrzi szerető családja. Nyugodjon békében! (10428)

Fájó
szívvel
emlékezünk
IKLANDI ALBERTRE halálának 3.
évfordulóján. Emléke mindig szívünkben él! Szerettei. (sz-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a kegyetlen betegség elragadta a
78 éves, szeretett férjet, édesapát, testvért, nagyapát, apóst és
rokont, a marosbogáti
LÁSZLÓ FERENCET.
Temetése szeptember 19-én,
szerdán 13 órakor lesz a marosbogáti temető ravatalozójából a
sírkertben.
Gyászoló családja. (10416-I)
Szomorú és nagyon fájó érzés elveszíteni egy élni akaró, drága
testvért,
LÁSZLÓ FERENCET.
Nyugodjál békében ott, ahol már
nem fáj a seb, a sok műtét helye,
és remélem, hogy a Jóisten jobbján megnyugszik lelked.
Testvéred, Terézke. (10416-I)
Nagy fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett szülőnk,
CSERNOVITS ANA
elhunyt 91 éves korában. Temetése szeptember 18-án, kedden
reggel 10 órakor lesz a Nyár utcai
zsidó temetőben. Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (10412)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett apa, após, nagytata,
testvér, rokon, barát és ismerős,
MARTON JÁNOS
2018. szeptember 15-én, életének
81. évében hirtelen csendesen
megpihent. Temetése szeptember 19-én 13 órakor lesz a vásárhelyi református temetőben.
Szép emléke szívünkben örökké
élni fog. Emléke legyen áldott,
nyugalma békés legyen.
A gyászoló család. (10432-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya és élettárs,
MATEAŞ EDIT
szül. Bányai
2018. szeptember 16-án, életének
53. évében eltávozott az élők sorából. Utolsó búcsút veszünk
tőle szeptember 19-én 15 órakor
a református temető cintermében. Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! Szívünkben
mindig élni fogsz.
Fia, Victor és élettársa, Mihály.
(10433-I)
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Fájdalomtól megtört, szomorú
szívvel búcsúzom szeretett lányomtól,
MATEAS EDITTŐL
szül. Bányai.
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes!
Bánatos édesanyja. (10434-I)
Szomorú szívvel, soha el nem
múló szeretettel búcsúzom nővéremtől,
MATEAS EDITTŐL.
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes!
Testvére, Zoli és családja.
(10434-I)
Köszönjük, hogy éltél és minket
szerettél,
Nem haltál meg, csak álmodni
mentél.
Szívünkben itt él emléked örökre,
Ha látni akarunk, felnézünk az
égre.
A csillagok között utazol tovább,
Ott várj ránk, ha időnk lejárt.
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett feleség, édesanya, testvér, nagymama, dédmama,
özv. JURJ KATALIN
szül. Kokos
életének 75. évében hirtelen elhunyt. Temetése szeptember 19én, szerdán 15 órától lesz a Jeddi
úti temetőben, katolikus szertartás szerint.
Emlékét őrzi bánatos leánya, két
unokája: Izabella és családja, Annamária, testvére és családja.
(sz-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünk a Geréb
családnak. Együttérzünk szeretett apatársunk, id. GERÉB
ISTVÁN elhunyta miatt érzett
fájdalmukban. Ildikó és Laci.
(10405)
Őszinte
részvétem
testvéremnek drága LÁNYA elhalálozása
alkalmából.
Isten
nyugtassa
békében!
Kiss
Julianna. (10424-I)
Őszinte részvétem a családnak
KERESZTLÁNYOM elhalálozása alkalmából. Isten nyugtassa
békében!
Kiss
Julianna.
(10424-I)
Őszinte részvét a családnak az
unokatestvérek részéről szeretett
EDITKE
elhunyta
alkalmából. Isten nyugtassa
békében! (10424-I)
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
Geréb Istvánnak és családjának a szeretett ÉDESAPA,
NAGYTATA, DÉDTATA elvesztése miatt érzett fájdalmukban.
Nyugodjon békében! Sárossy
Attila és családja. (10439-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondok mindazoknak, akik szeretett feleségem,
VAJDA MARGARETA temetésén
részt vettek és sírjára virágot
helyeztek. Gyászoló férje és
családja. (10419-I)

12 NÉPÚJSÁG ___________________________________________ REKLÁM – KÖZLEMÉNY _____________________________________ 2018. szeptember 18., kedd

Az Ingatlankezelő
és Piacigazgatóság Kft.

nyilvános kikiáltásos árverést szervez
a napipiacokon található következő kereskedelmi felületek
bérbeadására:
1. raktárhelyiség a Cuza Vodă utcai napipiacon, 65 négyzetméter
2. kereskedelmi célra alkalmas felület a Cuza Vodă utcai napipiacon,
régi vásárcsarnok, 13,5 négyzetméter
3. mellékhelyiségnek alkalmas felület a Cuza Vodă utcai napipiacon,
31 négyzetméter
4. kereskedelmi felület az 1989. December 22. utcai napipiacon, 50
négyzetméter
5. közétkeztetési célra specializált felület az ócskapiacon, 164 négyzetméter
6. közétkeztetési célra specializált 50,80 négyzetméteres felület a
Cuza Vodă utcai napipiacon
7. közétkeztetési célra specializált 56,50 négyzetméteres felület a
Cuza Vodă utcai napipiacon
8. 10. számú felújított árusítóbódé a Cuza Vodă utcai napipiacon,
11,05 négyzetméter
Az árverésre 2018. szeptember 25-én 10 órakor kerül sor a társaság
marosvásárhelyi székhelyén, a Cuza Vodă utca 89. szám alatt.
A részvételi dossziék benyújtásával kapcsolatos információkkal, valamint az árverés megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó részletekkel a társaság székhelyén szolgálnak, kapcsolattartó: Şomodi
Gabriel.
A dossziék benyújtásának határideje 2018. szeptember 21., 11 óra.

Közlemény

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a helyi
tanács a 34/1998-as törvény és az utólag módosított és
kiegészített 1153/2001-es kormányhatározat, valamint a 2018.
07. 26-i 213-as helyi tanácsi határozat 2. cikkelye alapján a
helyi érdekeltségű szociális szolgáltatást végző civil szervezetek
tudomására hozza, hogy szeptember utolsó munkanapjáig, 29éig be lehet nyújtani a támogatási igényeket a polgármesteri
hivatalhoz.
Az erre vonatkozó dokumentációt az utólag módosított és kiegészített 34/1998-as törvény alkalmazási szabályzatába foglalták.
A dokumentációt a polgármesteri hivatal (Győzelem tér 3. szám)
iktatójába kell benyújtani. A 2018. 07. 26-i 213-as helyi tanácsi
határozat tanulmányozható a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal www.tirgumures.ro honlapján.
Szőcs Zsuzsanna Anna osztályvezető

