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Vásárhelytől Velencéig

Műépítészeti biennálé és tárlatnyitó

Márton Áron
boldoggá avatásáért
fohászkodtak

Rendkívüli küldetésnek tett eleget az a
közel félezer székelyföldi zarándok,
aki a felcsíki egyházkör egyesített kórusának tagjaként utazott a Vatikánba
október első hétvégéjén.

____________4.
Különleges színfolt
Vásárhely életében
Idén ünnepeli a Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület, a
MÖMKE, fennállásának tizedik évfordulóját. Ez a jogi bejegyzés dátumától
számított tizedik évforduló, az egyesület nem hivatalosan már korábban
megalakult – kezdte beszélgetésünket
Puskás Attila, a MÖMKE elnöke, akivel a szervezetről általában és az évfordulós megemlékezésről
beszélgettünk.

Kaáli Nagy Botond

E sorok írója ez utóbbin vett részt: a műépítészek rendjének Maros megyei fiókja által
szervezett vásárhelyi eseménysorozat várbeli
tárlatának megnyitója a szakmai kamara nyolc
tematikus találkozójának egyike is volt, és az
időszakos külső és belső design tematikát vonultatta fel. A várudvaron lévő üvegkupolában
felállított tárlaton olyan munkák tekinhetők
meg, amelyek egy-egy kiállítás külső és belső
elrendezéséről szólnak.
Mindez szorosan összefügg a világ legnívósabb műépítészeti eseményével, a Velencei Bi-

ennáléval: a kiállított munkák alkotói, valamint
a felszólalók között volt Kim Attila marosvásárhelyi műépítész, a velencei építészeti biennálé
hazai biztosa és az ugyancsak marosvásárhelyi
Romeo Cuc műépítész, aki csapatával elnyerte
Románia velencei pavilonja berendezésének, a
stand megtervezésének jogát.
A várbeli tárlatot Kovács Angela műépítész,
az építészek rendje Maros megyei fiókjának elnöke, a tárlat kurátora nyitotta meg, aki elmondta, nagyon nagy dolog, hogy két fiatal
(Folytatás az 5. oldalon)

Olasz Lajosra emlékeztek az elmúlt
hét végén, szombaton Nagyadorjánban, a Dorman sportbázison rendezett
négycsapatos tornán, amelyet a létesítmény tulajdonosa, dr. Butiurca Sándor szervezett.

____________9.

Októberi tavasz

(Fizetett hirdetés)

Amint arról hétfői lapszámunkban is beszámoltunk, két jelentős építészeti esemény zajlott a múlt hét végén és a hét
elején Marosvásárhelyen: pénteken délután a Színház téren kiállítással kezdődött
a
kétévente
megszervezett
országos műépítészeti biennálé vásárhelyi rendezvénysorozata, amelyet a hétfő
délután a marosvásárhelyi várban felállított kiállítás megnyitója gazdagított.

Fotó: Nagy Tibor

____________7.
Szabédiak nyerték
az Olasz Lajosemlékversenyt

Benedek István
Hatvankét éve a vasfüggöny keleti felén szűk két hétre
felcsillanhatott a szabadság reménye.
Utólag szemlélve a történteket, már világos, hogy sok
esélye nem volt a magyar forradalomnak, mint ahogy alig
egy századdal korábban sem. Hiába volt meg mindkétszer
az az alkotóerő, ami létrehozta a legitim rendszerváltást,
beváltva ezzel egy forradalom tulajdonképpeni célját, a
nagyhatalmak katonai erejével szemben esély sem volt
megvédeni a megszerzett szabadságot. Persze, még emberöltőkig találnak kutatási teret a történészek a forradalmakkal kapcsolatban, mert az eseményekhez hasonlóan
lebilincselően érdekes a hátterük is, ezek feltárása számos
vitatémát is szül.
Ahogy egy századdal korábban, az ’56-os októberben
sem Magyarországon lobbant fel először a forradalom
lángja, annak az évnek az októberéig a lengyelek már egy
vezércserén is átestek a poznani munkásfelkelés után, de a
magyar forradalom ébresztette fel igazán a reményt, hogy
más totalitárius rendszerekhez hasonlóan a kommunizmus
is megdönthető. Erre még több mint három évtizedet kellett
várni, megfűszerezve ezt az időt egy idén épp kerek évfordulós prágai tavasszal.
És van még nyugati áthallása az 56-os forradalomnak.
Nem kis felfordulást okozott annak idején a holland
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 51 perckor,
lenyugszik
18 óra 20 perckor.
Az év 297. napja,
hátravan 68 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma SALAMON,
holnap BLANKA, BIANKA
napja.
BLANKA: germán eredetű,
latin és spanyol közvetítéssel
érkezett hozzánk. Jelentése:
fényes, ragyogó, tiszta. A
Bianka a név olasz formája.

Esős idő

Hőmérséklet:
max. 100C
min. 10C

Study tour

Maros megyei ismertető körutazás

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. október 23.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,6670
4,0662
1,4461

161,4068

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

Kisebbségek Romániában
1945 után

Október 26-án, pénteken és 27-én, szombaton a marosvásárhelyi várban lévő Régészeti és Történeti Múzeum
dísztermében (Avram Iancu utca 2. sz.), az Erdélyi magyarság 100 éve programsorozat keretében tudományos
konferenciát tartanak Kisebbségek Romániában 1945 után
címmel. Az érdeklődők olyan előadásokat hallgathatnak
meg, amelyek a romániai kisebbségek 1945–1989 közötti
történetét vizsgálják, a következő témakörökben: intézmény- és politikatörténet, társadalomtörténet, demográfia,
identitás, művelődéstörténet, egyháztörténet. A konferenciát az RMDSZ és a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató
Intézet szervezi a Maros Megyei Múzeummal partnerségben. Az anyagiakat hozzá a Bethlen Gábor Alap és az Iskola Alapítvány biztosítja. A rendezvény mindkét nap 9
órától kezdődik, és hozzávetőlegesen 18 óráig tart, délelőtti és délutáni előadás-sorozattal, vitákkal. A konferenciát pénteken Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi
elnöke nyitja meg.

Szociális központ lesz
Marosszentgyörgyön

Tegnap hozzáfogtak a szociális integrációs központ kialakításához a többnyire romák által lakott marosszentgyörgyi
Temető utcában. A létesítményben egy EU-s pályázatnak
köszönhetően három évig iskola utáni tevékenységet folytatnak, tanfolyamokat tartanak, munkahelyet keresnek a
program által felkarolt személyeknek, továbbá egészségügyi ellátást és nevelést is biztosítanak. A program partnere a polgármesteri hivatal, a helyi általános iskola, a
Divers Egyesület és a Caritas. A tervek szerint a központ
november végén kezdi meg tevékenységét, és közel 800
személynek változtatja meg az életkörülményeit.

Hetvenéves a gyógyszerészeti képzés

Október 26-án, pénteken 17 órától és 27-én, szombaton
10 órától a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Stúdió
Színházában az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és
Gyógyszerésztudományi Szakosztálya a hetvenéves marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés alkalmából ünnepségsorozatot tart. A rendezvényre elsősorban
a Gyógyszerészeti Kar egykori és aktív tanárait, munkatársait, a kar végzettjeit, hallgatóit várják a szervezők.

Szüreti bál

Az Erdélyi Magyar Baloldal szervezésében november 9én, pénteken szüreti bál lesz. Érdeklődni, feliratkozni a
szervezet Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén
lehet hétfőtől csütörtökig naponta 9 és 11 óra között. Telefonszám 0744-928-299, az említett időpontban lehet hívni.

Gázvezetékcsere és aszfaltozás

Tegnap hozzáfogtak Marosszentgyörgy legnagyobb utcájában, a Tófalvi úton a fő gázvezeték cseréjéhez, amit
három környékbeli utcákban folytatnak. Tavasszal az említetteken kívül még 17 utcát aszfaltoznak le. Az utóbbi
munkálatot az országos vidékfejlesztési programon keresztül EU-s pályázattal finanszírozzák. Hozzávetőleges
értéke 1 millió euró.
Hírszerkesztő: Vajda György

A Visit Maros Egyesület október 15. és 17. között
ismertető körutat szervezett különböző sajtóorgánumok képviselőinek azzal a céllal, hogy Maros
megye turisztikai desztinációit szélesebb körben
népszerűsítsék.

A körút első napján a résztvevők betekintést nyerhettek
az UNESCO-világörökség részeként számontartott szászkézdi parasztvár és erődtemplom, valamint a segesvári
vár történetébe. A következő helyszín Szováta volt, ahol
Péter Ferenc megyei elnök és Fülöp László, Szováta polgármestere fogadta az újságírókat. Egy fine dining élményben volt részük, melynek keretében a vendégek
megismerkedhettek a vidék gasztronómiai különlegességeivel is.
A második nap egy kisebb túrával folytatódott a Só útja
projekt keretén belül kialakított túraútvonalon, érintve a
Belvedere kilátótornyot, valamint a sóstavakat. Ebéd után

Marosvásárhely volt a következő célpont. A csapat útközben meglátogatta az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastélyt,
majd a Transylvania Motor Ring pályát „tesztelhették”. Ezt
követte egy rövid reptéri látogatás és kötetlen beszélgetés
Peti András igazgatóval.
A program utolsó napján az újságírók meglátogatták a
marosvásárhelyi Közigazgatási Palotát, a Kultúrpalotát és
a várat. Az ismertető körút Szászrégenben zárult, ahol az
Anton Badea Néprajzi Múzeumot látogatták meg, majd betekinthettek a hangszerkészítés fortélyaiba.
A Visit Maros Egyesület célja egy olyan körút szervezése
volt, amely során a bukaresti újságírók személyes tapasztalatok révén felfedezhetik Maros megye turisztikai látványosságait,
kipróbálhatják
a
különböző
szolgáltatóegységek által nyújtott lehetőségeket, és átérezhetik azt a hangulatot, amely miatt érdemes ellátogatni
Maros megyébe. (közlemény)

Igazságügyi törvényekről
az Erdély TV Sajtóprés című műsorában

Dzsungeltörvény: újabb szintet lépett a vérre menő küz- És ki lesz az áldozat? – többek között erről lesz szó ma 20
delem az igazságügyi törvények kapcsán. De ki az „alfa- órától a Sajtóprésben Frunda György ügyvéddel és Pataky
hím” a történetben: Dragnea vagy Iohannis, netán Toader? István főszerkesztővel.

RENDEZVÉNYEK
Író–olvasó találkozó a Sapientián

Október 25-én, csütörtökön 12 órakor a Sapientia EMTE
marosvásárhelyi campusának könyvtárában az érdeklődők László Noémivel, Varga Melindával és Fischer Botonddal találkozhatnak, akik verseikből is felolvasnak. Az
Erdélyi Magyar Írók Ligája az ősz folyamán az egyetemistákhoz is szeretné közelebb vinni a kortárs erdélyi irodalmat. Több erdélyi magyar egyetemen szeretnének
felolvasásokat, beszélgetéseket szervezni a közeljövőben. A projekt első állomása a marosvásárhelyi Sapientia
tudományegyetem.

Zenés est a Teatru 74-ben

Október 24-én, ma 19 órától a marosvásárhelyi várban
levő 74 Színházban zenés est lesz. Nicu Mihoc színművész, Ana Maria Galea (ének), Daniel Csíkos (zongora)
és az új-zélandi Vaughn Roberts (trombita) az érdeklődőket zenés estre várja, amelyen román és külföldi szerzők
(Mircea Tiberian, Edmond Deda, Oschanitzky stb.) verseire írt műveket adnak elő. A belépés díjtalan.

Légy vidám! – bemutató Ditróban
és Borzonton

Október 26-án, pénteken 16 órától a ditrói művelődési otthon konferenciatermében a marosszentgyörgyi Jubilate
Felemás – könyvbemutató
gyermekkar előadja a Légy vidám! című előadást,
Ezzel a címmel jelentette meg a Lector kiadó Nagy Miklós amikoris megnyitják és bemutatják Abonyi Mária (ditrói
Kund művészeti író, a Népújság volt főszerkesztőjének
származású festő) képkiállítását és Baricz Lajos pap-költő
publicisztikai kötetét, amelynek bemutatója november 7köteteit. Az előadáson elhangzanak a pap-költő Simon
én 17 órától lesz a Bernády Házban. A kötet egyik része
Kinga által megzenésített versei. Az összejövetel gyerinterjúkat tartalmaz, míg a másik felében jegyzeteket, esz- mektáncházzal zárul. Simon Imre vezetésével. 27-én,
széket lehet olvasni. A könyvet Markó Béla ajánlja az érszombaton délután 4 órától a borzonti templomban is
deklődők figyelmébe.
megtekinthető az előadás és a képkiállítás.
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Fejlődő Erdélyt egy erős Európában

Manfred Weberrel, az Európai Néppárt (EPP) egyik
csúcsjelöltjével és Antonio López-Istúriz White EPPfőtitkárral találkozott Kelemen Hunor Strasbourgban. A szövetségi elnök a Minority SafePack
kapcsán az európai őshonos nemzeti kisebbségek
ügyéről, illetve a közelgő EP-választás erdélyi perspektívájáról számolt be az európai vezetőknek.

A Minority SafePack egy sikeres európai polgári kezdeményezés, hiszen több mint egymillió hiteles támogatót tud maga
mögött, az őshonos kisebbségi közösségek erős szolidaritásáról szól. Európának foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel – fogalmazott a szövetségi elnök hétfőn Strasbourgban.
Az egyeztetést követően a szövetség elnöke rámutatott: az
Európai Unió előnyei mellett azzal is tisztában kell lenni, ami
nem megy jól, ami rossz irányba halad: egyre nagyobb a szakadék Nyugat és Kelet között, ez pedig nem vezet európai szolidaritáshoz. Az erdélyi magyarok érdeke egy fejlődő Erdély
egy olyan erős Európában, amely a globális versenyben is
helyt tud állni – szögezte le Kelemen Hunor. Ahogyan az elmúlt évtizedben hatalmas szerepet játszott az erdélyi közösség
életében az unió, úgy ezután is szükség lesz rá. A szövetség
pedig abban érdekelt, hogy Románia semmiképpen ne kerüljön az EU vagy a NATO perifériájára – tette hozzá.
Kelemen Hunor Manfred Weber figyelmét arra is felhívta,
hogy Európában még mindig rendezetlen az őshonos kisebbségek helyzete. Az RMDSZ elnöke elmondta, olyan Európában hisz a szövetség, ahol ennek az ötvenmilliós közösségnek

a kultúrája érték, és nem veszélyként tekintenek rá. Ezzel a
kérdéssel foglalkozik majd a szövetség az európai parlamenti
választási kampányban, de az unió előnyeiről, a bürokrácia
csökkentésének szükségességéről és az elkövetkező esztendők
kihívásairól is tájékoztatják majd a romániai magyar közösséget.
Vincze Loránt, a FUEN elnöke rámutatott: szövetségeseket
kell keresni Európában az európai kisebbség ügyeinek támogatására. Az Európai Néppárt az elsők között válaszolt pozitívan az őshonos kisebbségi közösségek megkeresésére, ezért
bíznak abban, hogy a kisebbségvédelem a következő hónapokban témává válik az Európai Unióban.
Manfred Weber a találkozón kifejtette: a polgárok felvetéseire őszinte választ és jó megoldásokat kell találni. Ebből a
szempontból fontosnak nevezte a kisebbségi közösségeket
foglalkoztató kérdéseket, amelyre a Néppártnak választ kell
adnia.
A találkozót megelőzően az RMDSZ törekvéseiről, a román
belpolitikai helyzetről, illetve az Európai Néppárt helsinki
kongresszusának előkészületeiről tárgyalt a szövetség küldöttsége Antonio López-Istúriz White EPP-főtitkárral. Kelemen
Hunor és Vincze Loránt azt kérte, hogy az őshonos kisebbségek ügye legyen egyik kiemelt témája az európai pártcsalád
közelgő választási kampányának.
Az RMDSZ-t Kelemen Hunor szövetségi elnök képviselte
a találkozókon, Sógor Csaba európai parlamenti képviselő és
Vincze Loránt FUEN-elnök kíséretében. (közlemény)

Felvonták a nemzeti lobogót a Parlament előtt

Katonai tiszteletadással, Áder János
köztársasági elnök és Kövér László,
az Országgyűlés elnöke jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót az
1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulóján kedden reggel a Parlament előtti Kossuth Lajos
téren.

A lobogót a Himnusz hangjaira a honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen
közreműködött
a
központi
katonazenekar és a nemzeti lovas díszegység.
Az ünnepségen a kormány több tagja
mellett jelen voltak katonai és állami szervezetek képviselői és a diplomáciai testület
több tagja.
A megemlékező rendezvények már hétfőn elkezdődtek a hagyományos műegyetemi
megemlékezésekkel,
fáklyás
felvonulással. Az ünnepi programokat tegnap este a Millenárison a „Szabadságkoncert 1956” zárta, amelyen fellépett a
Magyar Szimfonikus Zenekar és az Anna
and the Barbies. Emellett számos kapcsolódó programmal is
készültek a nemzeti ünnepre, ezekből több november 4-ig tart.
Megemlékezéseket országszerte és számos külhoni településen tartottak.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
1956 októberében Magyarországon békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott
ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. 1990 májusa óta a forradalom október 23-i kezdőnapja Magyarország nemzeti ünnepe.
A budapesti műegyetemisták 1956. október 22-i nagygyűlésükön 16 pontban foglalták össze követeléseiket, másnapra
pedig tüntetést szerveztek akaratuk nyomatékosítására és a
lengyel munkástüntetések iránti szolidaritás kinyilvánítására.
A követelések között szerepelt a szovjet csapatok kivonása
Magyarországról, új kormány létrehozása Nagy Imre vezetésével, a magyar-szovjet kapcsolatok felülvizsgálata, általános,
titkos, többpárti választások, teljes vélemény- és szólásszabadság, szabad rádió.
A budapesti Petőfi-szobornál tartott október 23-i tüntetésen
Rákosi- és Gerő-ellenes jelszavak hangzottak el, a résztvevők
követelték a szovjet csapatok kivonását. A zászlókból kivágták
a szovjet mintájú címert, így lett a lyukas zászló a forradalom
jelképe. Aznap este Gerő Ernő, a Magyar Dolgozók Pártjának
(MDP) első titkára – akit júliusban állítottak Rákosi helyére –
rádióbeszédében a megmozdulást ellenségesnek, sovinisztának, nacionalistának minősítette, és minden engedményt elutasított. A beszéd elhangzása után a békés tüntetés szinte órák
alatt népfelkeléssé, majd – a Magyarországon tartózkodó
szovjet csapatok beavatkozása után – fegyveres szabadságharccá változott. Az esti és éjszakai órákban a fegyveres csoportok elfoglalták a Magyar Rádió és a pártlap, a Szabad Nép
székházát, a telefonközpontot, a lakihegyi rádióadót, emellett
több fegyverraktár, laktanya, rendőrőrs és üzem is a felkelők
kezére került. A Dózsa György úton, a mai Ötvenhatosok terén
ledöntötték az elnyomás gyűlölt jelképét, a Sztálin-szobrot.
A budapesti és vidéki tömegmegmozdulásokat véres atrocitások kísérték. Október 25-én a Parlament előtti Kossuth
téren a környező épületekből szovjet harckocsik nyitottak
tüzet a tüntető tömegre, az áldozatok pontos száma nem ismert, de száznál többre tehető. 26-án Miskolcon, Mosonmagyaróváron, Kecskeméten, Nagykanizsán dördültek el
emberéleteket kioltó karhatalmi sortüzek. Október 30-án Budapesten lincselésbe torkollott a Köztársaság téri pártszékház

Ország – világ
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Hegyvidéken havazásra
figyelmeztetnek

Az Országos Meteorológiai Igazgatóság kedden 22
órától érvényes, havazásra és hóviharra vonatkozó
figyelmeztetést adott ki a magashegyi régiókra.
Eszerint kedd este 10 és szerda este 10 óra között
a Keleti- és Déli-Kárpátokban, valamint a Kárpát-kanyarban havazni fog, főleg az 1.500 méternél magasabb régiókban, a szél megerősödik, felkavarja a
havat, a látótávolság erősen lecsökken. Az 1.800
méternél magasabb részeken az óránként 90 kilométeres szél hóvihart okoz. Az alacsonyabb fekvésű
régiókban, a Bánságban, a Körösök vidékén, Máramaros és Erdély területén kiterjedt területeken esni
fog, a lehulló csapadékmennyiség elérheti négyzetméterenként a 15, elszigetelten, főleg dombvidéken,
a 25-30 litert négyzetméterenként. (Agerpres)

Az Európai Unió egységének
fontosságát hangsúlyozta
Iohannis az EP-ben

Az Európai Unió egysége, a kohézió és a szolidaritás fontosságát hangsúlyozta Klaus Iohannis államfő
kedden az Európai Parlament plénuma előtt mondott
beszédében. Az elnök rámutatott, új fejezet nyílik az
Európai Unió megerősítése terén, és ennek megfelelőn új jövőképre van szükség. „E tekintetben az
egység, a kohézió, a szolidaritás és az európai projekt megerősítését célzó közös erőfeszítések mellett
foglalok állást. Románia számára ez az elv jelenti az
európai projekt lényegét, amely nélkül az unió nem
lett volna képes helytállni az eddigi kihívásokkal
szemben” – hangsúlyozta Iohannis az Európa jövőjéről mondott beszédében. (Agerpres)

Újabb elutasított restitúció

Fotó: MTI

ostroma. A szovjet csapatok november 4-i beavatkozása után
a budapesti utcai harcok, továbbá a salgótarjáni és az egri sortűz követelt számos halálos áldozatot.
A Rákosi-diktatúra elhúzódó válsága által kirobbantott forradalom politikai irányítása az MDP reformkommunista szárnyának kezében összpontosult, melynek központi alakja Nagy
Imre volt, aki október 24-én kormányfői megbízást kapott, és
akivel november elejéig együtt haladt Kádár János, az MDP
– Gerő Ernő helyére 25-én megválasztott – első titkára. A forradalom napjait politikai pezsgés jellemezte: újjáalakultak a
korábban megszűnt vagy megszüntetett politikai pártok és
szervezetek. Nagy Imre koalícióssá változtatta kormányát, bevonva a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) néven
megújult MDP-vel együttműködésre hajlandó pártokat, a Független Kisgazdapártot, a Parasztpártot és a Szociáldemokrata
Pártot.
A politikai paletta sokszínűvé válásához hasonlóan az utcán
harcoló fegyveres felkelők és a tüntetők sem voltak egységesek, de a nemzeti függetlenség visszaállítása, a diktatúra lerombolása mindegyikük elsődleges céljai között szerepelt.
A forradalom sorsát a szovjet katonai invázió pecsételte
meg november 4-én, néhány nappal azután, hogy Nagy Imre
november 1-jén meghirdette Magyarország semlegességét és
kilépését a Varsói Szerződésből. A hatalmat november 4-én
Kádár János szovjetek által támogatott Magyar Forradalmi
Munkás-Paraszt Kormánya vette át, a fegyveres felkelők
utolsó csoportjainak ellenállását november 10-11. táján törte
meg a szovjet túlerő.
Az 1956-os események számos áldozatot követeltek. A
Központi Statisztikai Hivatal 1957. januári jelentése szerint
az október 23. és január 16. közötti emberveszteség országosan 2.652 halott (Budapesten 2045) volt, 19.226-an (Budapesten 16 700-an) sebesültek meg, az országot mintegy 200 ezren
hagyták el. Egy 1991-ben készült hivatalos statisztika szerint
a szovjet hadsereg 669 katonája halt meg, 51 pedig eltűnt.
A forradalom leverését kegyetlen megtorlás követte: a kivégzettek száma (az eltérő adatokat közlő források szerint)
220-340 volt. Koncepciós per után végezték ki a forradalom
vezetőit: Nagy Imre miniszterelnököt, Maléter Pál honvédelmi
minisztert és Gimes Miklós újságírót 1958. június 16-án. Szilágyi Józsefet, Nagy Imre személyi titkárát 1958 áprilisában
végezték ki, Losonczy Géza államminiszter még a per tárgyalása előtt hunyt el a börtönben. A megtorlás részeként ezreket
ítéltek börtönbüntetésre, internálásra. (MTI)

A Gyulafehérvári Táblabíróság első fokon elutasította a gyulafehérvári egykori Gróf Majláth Gusztáv
Károly Gimnázium épületének visszaszolgáltatását
a római katolikus egyháznak – tájékoztatta az MTI-t
a táblabíróság szóvivője kedden. Az egykori főgimnáziumnak otthont adó épületet ma az 1918.
December Elseje Tudományegyetem használja. A
gyulafehérvári római katolikus érsekség restitúciós
kérelmét tavaly novemberben utasította el az országos restitúciós bizottság. Ezt a határozatot támadta meg az egyház a táblabíróságon. Az
elsőfokú ítélet ellen az indoklás kikézbesítésétől
számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. (MTI)

Kelendőek
a környezetkímélő autók

A hivatalos statisztikák szerint januártól szeptemberig 2922 környezetkímélő autót adtak el Romániában. Ezek közül 648 – azaz 165,6%-kal több, mint a
tavalyi első kilenc hónapban – elektromos autó volt,
2.274 pedig hibrid meghajtású (47,6%-os növekedés tavalyhoz képest). Az összes eladott új gépjármű számához viszonyítva a környezetkímélő
járművek aránya 2,6 százalék, míg a tavalyi első kilenc hónapban 1,9 százalék volt. Az összes eladott
új autó számához viszonyítva a környezetkímélő járművek aránya elérte tavaly a 2,2%-ot. (Agerpres)

Októberi tavasz

(Folytatás az 1. oldalról)
fővárosban, hogy a tulipánok országának kommunista
pártja nyilatkozatban üdvözölte a magyar forradalom
vérbe fojtását, mert a sztálinista csapatot a rendőrségnek kellett megvédenie a lincseléstől. A fapapucsos elvtársak a barakk későbbi összedőlésekor illegalitásba
vonultak, majd más hasonszőrű pártocskák beolvasztásával egy időben nevet is változtattak. Ma már baloldali
zöldek, képviselőjük is van az Európai Parlamentben
Judith Sargentini személyében. Hisz még valaki a véletlenekben?
Abban meg sajátságos volt az 56-os forradalom,
hogy bár ebben az elszakított nemzetrészben tulajdonképpen testet sem ölthetett, az elnyomók megtorlása
ugyanolyan kemény volt, mint az anyaországban. A forradalomnak elejét vették, de azért már csak a szabadságra gondolni is épp elég volt ürügynek ahhoz, hogy a
régi rendszer már megtizedelt elitjének eltiprását megpróbálják beteljesíteni, és igyekezzenek megtörni a szabadságra fogékony ifjú generáció gerincét. Nem
sikerült, ezért ma szabadon gyújthatunk gyertyát a szabadság oltárának tövében a márciusi ifjak mellett a
pesti srácoknak és az elszakított nemzetrészekben meghurcolt elvbarátaik emlékére is.
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Ravatalozó épül a volt iskola helyén
Néhány napja munkagépekkel bontották el a szentháromsági kastélyt, jobban mondva
azt, ami még maradt belőle. Az
idősebb korosztály az emlékeket siratja, az önkormányzat
viszont a jövőbe tekint.

Gligor Róbert László

A falu központjában, az iskola
mögötti domb lábánál állt a kastélynak nevezett, de méreteiben inkább
csak udvarháznak tekinthető épület.
A Sánta család építtette a 19. század
végén: magasföldszintes, kéttraktusos épület, főhomlokzatán egy kör
alaprajzú, sokszögű fedett tornác
emelkedett téglapilléreken, törtsíkú
kupolás tetőzettel. A 20. század elején Sóváradi Sánta Albert jegyző lakott benne, de 1907-ben cigány
kovácsa, Mitra Micsi Máté felbujtására a falu egyes lakói megtámadták a kúriát, és az öreg jegyzőt
agyonverték. Az épületet a Torboszlóból ide származott Bereczki család vásárolta meg. Amikor az
oroszok 1944-ben bevonultak a fa-

Lebontották a szentháromsági kastélyt

luba, rögtön kezet tettek a kastélyra,
Bereczki Sándornak és feleségének
az istállóba kellett költöznie. Az ingatlant a kommunista hatalom államosította, egy ideig a kollektív
gazdaság használta gabonaraktárként, majd a felekezeti oktatás megszűnésével itt működött a felső
tagozatos iskola. 1970-ben elkészült az új, tágas, emeletes iskola,
így a felszabaduló épületben tornatermet, óvodát és iskolaműhelyeket
rendeztek be. Az épület egy kis részébe visszaköltözhetett a Bereczki
család is, de a családtagok az 1980as évek közepén meghaltak. Az
épület egy részét szolgálati lakásként tartották fenn, az utolsó lakója
mintegy tizenöt éve hunyt el. Azóta
senki nem gondozta az épületet,
gyors romlása és szétlopkodása is
azután kezdődött – mondják a falubeliek. Először a tornác tetőszerkezete szakadt le, aztán az egyik
bástyaszerű saroképületének fala
dőlt ki – a helyiek szerint valakik
lóval tépték ki a falból a kovácsoltvas erkélyt, ezután a téglafal is
megbomlott. A megrongálódott te-

tőzet miatt az eső, hó is gyorsan elvégezte a maga munkáját, a tetőszerkezet több helyen beszakadt, és
a mennyezet is lezuhant, a becsorgó
csapadékvíz tönkretette a falakat. A
gazdátlan épületre a tolvajok is
csakhamar szemet vetettek: a tucatnyi helyiségből az ajtókat, ablakokat elemelték, az egykori gyönyörű
fehér csempekályhákat széthordták.
A kémények és a pincefalak is bomlásnak indultak, a falakat ellepte az
indaszövevény, az épület mögött és
néhány helyiségben jókora szemétkupacok jelentek meg.
A tönkrement, menthetetlen
épületet néhány napja az önkormányzat munkagépekkel bontatta
le, helyén ravatalozót szándékozik építeni, és az udvart is átalakítják.
Elkerülhetetlen volt a lebontás
Márton Ferenc 1991 és 2011 között volt tanár és egy ideig igazgató
a szentháromsági iskolában. Kérdésünkre elmondta: amikor ide került,
a kastély még viszonylag jó állapotban volt, de mivel a műhelyórákat
felváltotta a technológia tantárgy, a

felcsíkiak, amelynek becsülettel
eleget is tettek. Az Erdélyi Magyar
Televízió Hitélet műsorának szerkesztőjét, Sajó Norbert teológust az
énekes zarándoklat fogadtatásáról,
a Vatikánban tett látogatás nyomán
szerzett személyes benyomásairól
kérdeztük.
Mint elöljáróban kifejtette, ottlétük során igyekeztek minél több erdélyi
vonatkozású
témát
megragadni, amelyeket vasárnap
délutánonként a Hitélet című műsorban láthatnak majd az érdeklődők. Többek között Habsburg
Lotharingiai Eduárd vatikáni nagykövettel készítettek interjút, a magyar zarándokházat fenntartó
magyar apácákkal, köztük a sepsiszentgyörgyi származású Teodóra
nővérrel beszélgettek, de a nyolcvan év fölötti, anyaországból származó Kinga nővér is mesélt arról,
hogy mit jelent számára Erdély.

Jelen lehettek a római katolikus teológián mesteriző ditrói fiatalember
diakónussá szentelésén. Az eseményen a szülők, hozzátartozók is
részt vettek, és mint beszélgetőpartnerünk jelezte, a levegőben egyszerre volt jelen a temetés
szomorúsága és az újjászületés
öröme. Az egész Vatikán egy különleges hely, mert oda nem lehet csak
úgy bejutni – meséli. Körülményesen szerezték meg az akkreditálást,
ennek ellenére a pápai meghallgatáson nem lehettek jelen sajtósként,
főleg felvevőkamerával. Amint az
illetékesek hangsúlyozták, a vatikáni honlapról utólag bármi letölthető, de csak a saját alkalmazottaik
fotózhatnak és filmezhetnek.
Vatikáni meghívás
Mindezek ellenére az volt a benyomásuk, hogy egy kis Kárpátmedencébe érkeztek, ugyanis
bármerre jártak, erdélyi magyar vonatkozást is találtak. Végigkövették
a népviseletbe öltözött egyesített
kórust, mely a Magyarok Nagyaszszonya búcsúünnepére kapott meghívást. A vatikáni magyar
nagykövetség szorgalmazta és komoly előkészítő munka része a zarándoklat, amelynek célja a magyar
csoportok bemutatkozása a Szent
Péter téren. A vatikáni magyar konzulátuson a konzul és a vatikáni
első számú titkár elkezdték ugyan a
szentatya tájékoztatásához szükséges lépéseket, de szerintük fontos,
hogy az erdélyi magyarok is hallassák hangjukat, megmutatkozzanak,
hogy ők is léteznek, és elvárják,
hogy a pápa a romániai látogatása
során hozzájuk is elérkezzen. Mivel
a Szent Péter-bazilika alagsorában
található magyar kápolnában nem
fért el a nagy létszámú zarándokcsoport, a Magyarok Nagyasszonya
búcsúünnepén a római Szent Péterbazilika főoltára mögötti Katedraoltárnál vett részt magyar nyelvű
szentmisén a teljes énekkar. A
Mária-búcsún főként Mária-énekek
hangzottak el, melyek a jelenlévőket is magukkal ragadták, akárcsak
a magyar és a székely himnusz. Bár
a Szent Péter téren több százezer
ember volt jelen, a székelyek kiállása figyelemfelkeltőnek bizonyult,
a székely himnusz éneklése közben
videózták, megtapsolták és éljenezték az erdélyi csoportot. Magyar
szó vette körül őket, és bármerre
mentek, találtak erdélyi magyar vo-

Márton Áron boldoggá avatásáért fohászkodtak

„Kis Erdélyországgá vált Róma”

Rendkívüli küldetésnek tett
eleget az a közel félezer székelyföldi zarándok, aki a felcsíki egyházkör egyesített
kórusának tagjaként utazott
a Vatikánba október első hétvégéjén. A tizenkilenc település népviseletbe öltözött
zarándokainak célja megmutatni a pápának az erdélyi
székely-magyar nemzetet, és
előkészíteni a jövő évben esedékes látogatást, amely megfelelő alkalom lehetne Márton
Áron püspök boldoggá avatásának előmozdítására.

Szer Pálosy Piroska

Magyarország vatikáni nagykövetsége részéről október 8-ára, a
Magyarok Nagyasszonya búcsújára
és az azt követő általános pápai
meghallgatásra kaptak meghívást a

A felcsíkiak előtt elhaladó pápa

Fotó: Sajó Norbert

műhelyekre már nem volt szükség,
az óvoda is átköltözött a mostani iskolaépületbe, s miután a benne lakó
volt iskolaigazgató is meghalt, az
épület használatlan maradt. Az
állam a tanfelügyelőség hatáskörébe adta, az pedig egy idő után az
önkormányzatnak. Időközben a
gondozatlan épület állapota annyira
leromlott, hogy már nem volt mit
kezdeni vele, az utóbbi időben szalaggal kerítették körül, hogy az iskolások ne menjenek a közelébe.
Az épület lebontását a közösségi oldalakon elítélik az idősebbek, akiket szép emlékek kötnek a
kastélyhoz és a benne működött iskolához, és Márton Ferenc is úgy
látja, kár, hogy hagyták tönkremenni, hiszen valamikor szép épület volt. Ennek ellenére a lebontás
elkerülhetetlen volt, s a területet új
célokra fogják hasznosítani a falu
javára.
Életveszélyes volt
Karácsony Károly nyárádgálfalvi
polgármester megerősítette, hogy
az épületet az iskolával együtt néhány éve az önkormányzatnak adta

natkozást is, így néha azt érezhették, hogy „egy kis Erdélyországgá
vált Róma”.
A tudósító szerint a kórus szerepe
túlmutat azon, hogy énekeltek a
téren és kirándultak. Amellett, hogy
fáradságot nem kímélve és anyagi
áldozatok árán tavasz óta készültek,
hosszú utat vállaltak fel annak érdekében, hogy az erdélyi magyar kultúra egy szeletét felmutassák a
Vatikánban. Ez a küldetés sikeres
volt, a számukra fenntartott első sorokban énekelhették egy emberként
a himnuszt, kiteregethették a székely és magyar zászlót, megmutatva, hogy az erdélyi magyar
közösség hitében erős és fontos közösség. Arra a kérdésre, hogy miért
fontos a pápa látogatása az erdélyi
magyarság, a katolikus hívek számára, a helyszínen forgató kis csapat számára is ott vált egyértelművé.
„Református teológusként a
helyszínen tudatosult bennem, hogy
mit jelentene a pápa erdélyi látogatása: megmutatni azt, ami a sajátunk, a kultúránkat, a helyi
értékeinket. Büszke voltam élesben
látni, hogy bárhol a világban megálljuk a helyünk. Nagy szerepük
van az erdélyi magyar történelmi
egyházaknak is mindannak a bemutatásában, amit a Jóisten ránk bízott.
Köztudott, hogy ahol a pápa megjelenik, ott a világ szeme, és miért ne
lehetne néhány percre a világ szeme
az ezeréves magyar nemzeten, illetve Erdélyen, amely méltán megérdemelné. Sok mindent lehetne
egy ilyen találkozás során előrevinni, és ez a cél: apró lépésekkel
megvalósítani” – mondta a zarándoklat fontosabb mozzanatait követő és megörökítő televízió
munkatársa.
Ferenc pápa humora és az álhír
Október 10-én, szerdán délelőtt
általános meghallgatáson vett részt
a Vatikánban egy több mint 400
tagú zarándoklat vezetőjeként Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke, Tamás József püspök,
Gábor Zoltán csíkszépvízi plébános
és Incze Sándor csíkszépvízi kántor.
A pápai audiencia során Borboly
Csaba röviden ismertette a látogatás
célját, majd átadták a közös ajándékot, a csíki településeket bemutató
olasz, angol és magyar nyelvű fotóalbumot.
„A Szentatyával találkozni, a
Szentatyát hallgatni egy életre szóló
élmény, amelyre véleményem szerint közösségünk minden tagja vágyik. Én bízom benne, hogy
nemsokára Erdélyben is hallhatjuk
a Szentatya igéjét” – osztotta meg

át a tanügyminisztérium, de már
életveszélyes állapotban volt.
Három szakemberrel is megvizsgáltatták, el is adták volna, de senkinek
sem kellett, nem volt már amit kezdeni vele. Ezért néhány napja elbontatták, de némi salétromos
téglán kívül szinte semmi nem
hasznosítható belőle, a törmeléket
egy híd feltöltésére használják fel.
Az épület helyére az önkormányzat
ravatalozót tervez, a közeli temető
felé utat is készítettek nemrég. Idén
elkészülnek a tervek, a következő
évben a helyi költségvetésből elkezdik az építkezést. Ezért már előzőleg
az egy telekkönyvön szereplő iskola
és kastély épületét és udvarait különválasztották. Az iskola volt sportpályája a leendő ravatalozó aljában
van, de rendeltetést vált: ott parkolót
alakítanak ki, ugyanis az iskola mellett az önkormányzat kistérségi
LEADER-alapok felhasználásával
elkezdte egy műfüves kispálya építtetését. Jelenleg építik a támfalat, a
kivitelezőnek pedig két hónap áll
a rendelkezésére, hogy elkészítse a
létesítményt.

érzéseit a Hargita Megyei Tanács
elnöke a pápai audiencia végén.
– Ennek ellenére a közösségi médiában felröppent az a hír, miszerint
a pápának Erdélyről csak Dracula
jut eszébe, és ezzel úgy tűnt, hogy
egyesek értelmetlennek próbálták
beállítani a pápai látogatás lényegét. Mi erről a véleménye annak,
aki az események sűrűjében volt?–
kérdeztük Sajó Norbertet.
– Amennyiben azt boncolgatjuk,
hogy a pápa mit tud Erdélyről és
mit nem tud, mindenekelőtt azt kellene eldönteni, hogy az kinek a felelősségét vagy a mulasztását jelzi.
Őszintén kétségbe vonom az idézett
kijelentés valóságtartalmát. Az erdélyi magyar mindig is szerényen
élt, de megértettem, hogy mint mindennek, ennek is megvan az ideje és
a helye: kilépni a világba, és megmutatni, hogy létezünk, erősek vagyunk, összetartozunk, van mit
megmutatnunk a világnak, erős a
hitünk és a hagyományaink. Ezért
arra a földrajzi területre is el kell
jöjjön, ahol a katolikus hívek 80%a él. Remélhetőleg ezzel a nem
mindennapi zarándoklattal valami
elmozdul.
***
Időközben világossá vált a közösségi médiában futótűzként terjedő iromány valóságalapja is. Ezt
a Hargita Megyei Tanács elnöke
nyilatkozat formájában tette közzé:
Nyilatkozat
Több névtelenségbe burkolózó
portál próbálja vakvágányra terelni
a múlt héten a pápai audiencián
való jelenlétünket, és a lényegről,
Márton Áron boldoggá avatásáról a
figyelmet elvonni. A pápai audiencia végén készült élő videó egyik
félmondatát emelik ki a szövegkörnyezetből, amit Erdéllyel és
Drakulával kapcsolatosan tett Ferenc pápa – természetesen tréfából.
Mindezt mosolyogva, jelezve kijelentésének tréfa jellegét. Számomra
egyértelmű következtetés, hogy ismeri Márton Áront, Erdély nagy
püspökét – nyilatkozta Borboly
Csaba, Hargita Megye Tanácsának
elnöke.
„Kérem, ne higgyenek minden
fake news portálnak! Az olyan honlapban, amelynek impresszuma
sincs, nem tudjuk, kik szerkesztik,
ne bízzanak! Ezek a felületek –
mert sajtónak nem nevezném –
csak a kattintásszámot hajhásszák,
annak alapján pedig a hirdetőket,
illetve azok pénzét” – fogalmazott
Borboly Csaba a honlapján október
15-én kiadott nyilatkozatban.
(www.borbolycsaba.ro)
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Vásárhelytől Velencéig

(Folytatás az 1. oldalról)
marosvásárhelyi, blokknegyedben felnőtt építész
képviseli az országot a világ legrangosabb építészeti
rendezvénysorozatán. Azt is elárulta, hogy az országos építészeti biennálét kétévente szervezik meg, és
eddig csak Bukarestben került rá sor. – Sok egyeztetést és beszélgetést követően meggyőztük az építészek országos egyesületének elnökét, Ileana Tureanu
asszonyt, hogy az eseményt „szórjuk szét” az egész
országba, hiszen nem csak Bukarestben élnek építészek. Marosvásárhelyen két szekciót láthatunk vendégül, köszönhetően a fentebb említett építészeknek.
Mindketten a kommunista időszakban felépített
tömbháznegyedekben nőttek fel, és ez nyomot hagyott bennük, munkásságukon és a jövőbeli terveiken
is – Romeo Cuc és csapata például jelenleg is egy, a
tömbháznegyedekkel kapcsolatos projekten dolgozik,
és velencei nyertes munkája is ehhez a tematikához
köthető.
Kim Attila felszólalásában a hazai és a velencei kiállításról is szólt. – Elsősorban a velencei eseményről
szeretnék beszélni, mert ennek fényében válik igazán
érthetővé, hogy mekkora dolog részt venni az ottani
nemzetközi biennálén. Az eseményt kétévente szervezik, és jövőre éri el az 58. kiadását. Mindössze egy
alkalommal nem került rá sor, így 118 éves múltra tekint vissza. Nem csak egy egyszerű kiállításról,
hanem a világ legjelentősebb művészeti és építészeti
rendezvénysorozatáról van szó! Eredetileg a 19-20.
század fordulóján divatos világkiállításként indult,
amelyen a részt vevő országok pavilonnak hívott kis
épületeket emeltek, és azokban mutatták be mindazt,
amit önmagukról, kultúrájukról, innovációikról bemutatni érdemesnek véltek. Velencében a Giardini
parkban kezdődött a biennálé története, ahol eredetileg csak néhány ország, illetve korabeli nagyhatalom
épített magának pavilont. 1932-ben a szervező alapítvány bővítette a park területét, és az elszórt létesítmények helyett öt pavilonból álló épületegyüttest
javasoltak. Ekkor kérte Nicolae Iorga, hogy ezen pavilonok egyike legyen Romániáé. A pozitív választ
követően, 1938-ban nyílt meg Románia első kiállítása
a pavilonban, és azóta – egy kivételével – az összes
kiadáson részt vettünk, beleértve az eddig 16 alkalommal megszervezett építészeti részleget is.
Az én harcom azért folyik, hogy ezt az 1932 és
1938 között felépített pavilont végre restauráljuk. Egy
nagyon szép, kétszáz négyzetméteres bemutatóteremmel rendelkező épületről van szó, amelyet ideiglenes
céllal építettek, mert akkoriban az esemény csak pár
hétig tartott, és nem gondoltak arra, hogy valamikor
annyira értékes tárlatoknak ad majd otthont, mint manapság. Szinte az összes korabeli pavilont renoválták,
és legtöbbjük megfelel az összes kiállítóteremi technikai feltételnek. Ez Románia pavilonja esetében nem
történt meg, igaz, 2015-ben részben sikerült felújtanunk a létesítményt. Az én legnagyobb feladatom az
ország kiállítása minőségének biztosítása mellett a
pavilon megmentéséért folytatott harc. A múlt évben
a biennálén Románia kiállítását az adott kiadás legjobb tárlatának minősítette a szakma, a kiállítást
630.000-en látták! Tudomásom szerint Románia mú-
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olán fiatalságát belengte a friss kávé
és sütemény illata. A hetvenes évek
első felében Marosvásárhely egyik
közkedvelt cukrászdájában, a Lidóban szolgálta ki a vendégeket, akikről egy idő után
kérdés nélkül is tudta, mit szeretnének fogyasztani. Egy Facebook-csoportban figyeltem fel a bejegyzésében is finom, halk szavú
hölgyre, aki azonnal beleegyezett, hogy elmesélje történetét. Mi sem volt természetesebb, mint élete első munkahelyén
beszélgetni, ott, ahol most kávékülönlegességeket kínáló modern vendéglátóhely működik.
– 1973-ban végeztem el a kereskedelmi iskolát, és a vállalat, amelyhez tanulóként tartoztam, ide, az egykori Lidóba helyezett el.
Nem volt számomra idegen a cukrászda, a
szakmai gyakorlatot – vagy ahogy akkoriban mondtuk, a „praktikát” – is itt végeztem, ismertem a munkaközösséget
Akkoriban még egyszintes volt a helyiség, viszont hátul volt egy nagy konyha, ott vertük
fel kézzel a tejszínhabot – varázsolta vissza
az időbe a helyet, ahol 17 évesen ismerkedett választott szakmájával.
– Kezdőként milyen feladatokat kapott?
– A hetvenes években utcai árusítás is
folyt a Lidóban, mi, új munkatársak egy fedett üvegtonetánál (sz.m.: mozgópultnál)
szolgáltuk ki a vevőket. Hajnalban már
munkában voltunk, akkor érkeztek a jégtömbök, amelyeket pléhteknőkbe gyűjtve cipeltünk be a cukrászdába. De a sepregetés is a
mi dolgunk volt, takarítószemélyzet ugyanis
nem volt akkoriban.
– Mit árultak az utcai standnál?

zeumainak összesen nincsen ekkora látogatottsága ily
rövid idő alatt. Ráadásul az elmúlt időszakban látványos eredményeket értünk el a tárlatainkkal a világ
legrangosabb építészeti és legrégebbi képzőművészeti eseménysorozatán, és e tárlatokat a saját pavilonunkban állíthattuk ki – a világ legtöbb országa
nem rendelkezik a biennálén ilyen építménnyel. Ők
egy volt kaszárnya területén, valamint több bérelt helyiségben állítanak ki.
A biennálén 1980-ig mindegyik ország azon művészet terén az elmúlt két évben megvalósított munkáival jelentkezett, amelyet fontosnak vélt
megmutatni. 1980-tól a szervező alapítvány mindegyik kiadásra egy kurátort hív, aki meghatározza a
leendő biennálé tematikáját. A részt vevő országok
így minden kiadás esetében más és más tematikákra
kell reflektáljanak. Ez mindmáig így van. Az építészeti részleg legutóbbi tematikája például a free
space, a szabad tér volt. Az építészet mint szociális
kötelék és háló, amely összefogja azokat, akik egy területen élnek. Azt pedig, hogy Romániából az ország
képviseletében kik vehetnek részt a Velencei Biennálén, egy projektverseny eredménye dönti el. Az építészeti
részlegen
való
részvételünket
a
kultuszminisztérium, a külügyminisztérium és az építészek egyesülete szervezi. Ami a marosvásárhelyi
részvételt illeti, nagyon örvendek, hogy egyre többen
vagyunk az építészeti közegben is olyanok, akik éltetik a lokálpatriotizmust. Boldog voltam, amikor kiderült, hogy a velencei részvételt Romeo Cuc csapata
nyerte el, és akkor is, amikor a főtéri területrendezési
ötletversenyt fiatal marosvásárhelyi építészek nyerték
meg. Romeo Cuc biennálés projektje és csapattársa,
Raluca Sabău diplomamunkája az egyik legértékeltebb projekt volt. Mindkettő a tömbházak közötti
terek átalakításáról, felhasználásáról szól.
Romeo Cuc hozzátette, az érdem a csapat munkája,
a projekttel kapcsolatosan pedig elárulta: – Nagyon
összetett és problémás volt számunkra az ország megfelelő képviselete a Velencei Biennálén. Végül egy
egyedi projekttel neveztünk, amelynek tematikája
gyermekkorunk tapasztalataiból – a tömbháznegyedi
létből – épül fel. Úgy gondolom, hogy a tervben sikerült egy másik arculatot adnunk az ország történelme e „szégyenfoltjának”, ami miatt mégsem
kellene szégyenkeznünk: nagyon sok külföldi érdeklődni kezdett ezen, számukra addig ismeretlen építészeti jelenség iránt. A feladat a negyedekben lakók,
adminisztrátorok nevelése lenne, hogy felfedezzék,
megtalálják azokat a ki nem aknázott lehetőségeket,
amelyek a blokknegyedekben rejlenek. Mi megpróbálunk tenni valamit ennek érdekében. A doktori dolgozatom tematikáját is e szocialista korszakban épült
negyedek képezik, és első alkalommal bejelenthetem,
hogy a tavasszal egy teljesen új, kísérleti jellegű eseményt szervezünk Marosvásárhelyen: a tömbháznegyed napját, amelynek keretében megmutathatjuk a
lakosságnak azokat a projekteket is, amelyek érintik
a homlokzatokat, teraszokat, továbbá rávilágítanak a
kiaknázatlan lehetőségekre – hallottuk a hétfő délutáni tárlatnyitón, amelyet szakmai értekezések, filmbemutatók és koncert követett.

A Barca a kedvenc, de a Real sem
kutya. Sőt! Ha már Madridba vetett
a sors, büszkén kihúzom magam a
kamera előtt a híres és impozáns
Bernabéu Stadion sarkánál. Eredetileg nem oda készültünk, van elég
más látnivaló a spanyol fővárosban,
csak győzze a turista idővel, zsebbel, erővel. Mégis elmetróztunk,
gyalogoltunk a modern városrész
szüntelen bővülő, csilli-villi környezetébe, ahol az október 12-i katonai
parádét rendezik egy idő óta. Gondoltuk, nem lehet kihagyni a spanyolok nemzeti ünnepének ezt a
sajátos attrakcióját, bár az ilyen felvonulásokért különösebben nem rajongok. Annak idején az átkosban
volt elég részünk hasonló kényszerünneplésben. De lehet egyébként,
hogy félreérthetően fogalmazok,
egyáltalán nem tűnt úgy, hogy a
madridiakat bárki is kényszerítette
volna az egyenruhás erődemonstráción való részvételre. A vég nélküli
sugárút mindkét oldalán és minden
szakaszán hatalmas tömeg éltette,
tapsolta a tarka formációkban parádézó katonákat és katonanőket, az
utóbbiaknak, ha lehet, még biztatóbban szólt a taps. A derűs ibériai
félszigeten nagyon kedvelik az ilyen
cécót, kicsik, nagyok felszabadultan
éltetik a kardos, köpenyes megnyilvánulásokat, és nem is csak a bikaviadalokra kell gondolnunk. A
munkaszüneti napon az előrelátóbbak korán elfoglalták a legjobb bámészpozíciókat. A későn jövők, mint
mi is, inkább csak a fejek búbját
pásztázhatták. Az ejtőernyősöket viszont jól láthattuk, a lökhajtásos
harci gépek pillanatok alatt eltűntek
a szemünk elől. Hangzavar ellenben
volt bőséggel, pláne, hogy a dísztribün közelében tülekedtünk. Az
ágyúlövések beszakították a dobhártyát, a szövegelés nem volt hoszszú, a királyt hosszasan éltették, a
kormány képviselőit kevésbé, talán
még abcúg is elhangzott. Persze
nem pont ezen szavakkal. De jól
érezte magát a főváros, pedig az eső
is alaposan beletrafált az ünnepbe.
A tévéből aztán kiderült, Barcelonában azalatt tüntettek a katalánok.
Ezt most ne firtassuk. Azt azért még
tegyük hozzá, hogy a toronyblokkokon és más stratégiai pontokon
marcona fegyveresek pásztázták

A nyugalom íze

– Kiflit, kalácsot, nyáron üdítőt, kimérős
fagyit, a téli ünnepek előtt Mikulás-csomagot. Az emberek óriási sorokat álltak ki a déligyümölcsökért: citromért, narancsért,
banánért, az ilyesmi ugyanis ritkaságszámba ment, és karácsonykor, mivel a sütéshez szükséges hozzávalókat nem lehetett
kapni, a kalácsot is tőlünk vásárolták. A pultnál mindig ketten
dolgoztunk, ha valaki
sietett, kiadtuk neki a
süteményt, a presszós kávét, aki bejött a cukrászdába, azt leültettük. Később aztán az
asztali kiszolgálást is ránk bízták.
– Voltak bizonyos etikettszabályok, amelyekre oda kellett figyelni a vendégekkel való
kommunikáció során?
– A kereskedelmi iskolában pszichológiaóránk is volt, tudtuk, hogyan kell a kliensekkel viselkedni. Akkoriban valahogy
kedvesebbek, nyugodtabbak voltak az emberek, több vendéggel össze is barátkoztam.
Egyikük a születésnapomra ajándékot is
hozott, most is őrzöm még azt a könyvet. Az
épület felső szintjén lakók is mindig bejártak hozzánk, némelyikükkel a mai napig
tartom a kapcsolatot. Volt egy nyugdíjas
úriemberekből álló társaság, vasárnaponként találkoztak a virágóránál, aztán bejöttek egy kávéra. Mindig tudtam, ki milyet
kér: duplát, rövid duplát, tejszínhabos
hosszút. A karos presszógéppel nagyon
finom kávét lehetett nálunk főzni. Mivel a
Lidóban a hetvenes évek elejétől nem lehe-

Erről jut eszembe

tett cigarettázni, az igényesebb vendégek,
akiket zavart, ha a sütemény egy kicsit is
füstszagú volt, mind hozzánk jöttek. Ismert
sportemberek, futballedzők is megfordultak
nálunk.
– Melyek voltak a legkeresettebb sütemények?
– A diplomata, az indiáner, az isler, a bukaresti.
Mézes
és
Kati-tésztánk is volt.
Akkoriban minden házi
recept szerint, adalékok nélkül készült.
– Mikor került el a Lidóból?
– 1975-ben szülési szabadságra mentem.
Akkor született a fiam, négy évre rá a lányom. Amikor a nagyobbik gyermekem születése után visszamentem dolgozni, a
Metalotechnika étkezdéjébe tettek. Ott nem
szerettem, és mivel volt rá lehetőségem, egy
időre fizetés nélküli szabadságra mentem.
Később szintén a főtéren, a Flora cukrászdában dolgoztam, majd a nyolcvanas években az Astoriába kerültem. Azután
következett a víkendtelepi Hajóvendéglő.
– Meséljen egy kicsit az ottani emlékeiről.
– Nyáron rengeteg vendégünk volt, sokan
kártyázni, römizni jöttek. Napi 12–13 órát
dolgoztunk. Flekkent, miccset (sz.m.: csórékolbász), szalmakrumplit lehetett nálunk
kapni és többféle sört: a Sovatát, a Fortunát
és a Bucegi-t. 1983-ig literes vagy félliteres
üvegben szolgáltuk fel, korsós sör addig
nem volt. Az üdítők közül a Fructo és a Bembem volt a legkeresettebb. Emlékszem, ami-
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távcsővel a lentieket, nehogy valakinek rossz szándékai legyenek. És
az is furcsa volt, milyen sok a tömegben a létrás ember. Ez amúgy
teljesen békés megnyilatkozás. A
gyakorlatias tapasztaltabbak rég
tudják, a létra harmadik, negyedik
fokáról jobban belátható a teljes
terep, nyújtózkodni sem kell a látványért. Nyilván ez sem segít, ha az illető nem szaporázta a ráérősebbek
előtt. Erről ennyit, noha bőven van
még érdekesség a tarsolyomban.
Sajnos a szűk jegyzetkeret szorít,
térjünk vissza a stadionhoz. Annak
a tövében állították fel a képernyőkön is jól mutató tribünöket. Azokat
és minden egyéb díszkelléket aztán
percek alatt eltüntettek a rendfenntartók, mihelyt véget ért a katonásdi. Félórába sem telt, és a
hermetikusan körülhatárolt, máskor
rendkívül forgalmas sugárúton
helyreállt a megszokott járműközlekedés és forgalmi rend. A sok ezer
ünneplő hamar szétszéledt, igyekezett kedveltebb helyén tölteni a szabadnapot. A stadion lábainál is
maradtunk jó néhányan. El is képzeltem, mi lesz itt a mostani hétvégen, amikor újra összecsap a két
csúcsrivális, a Real Madrid és az
FC Barcelona a mindig vérre menő,
forró hangulatú „klasszikuson”.
Ezen a derbin Messi kartörés miatt
sajnos nem lehet jelen, de így is kemény csata várható. A televízióban
remélhetőleg láthatjuk majd. Másnap este különben Puskásról sugárzott riportfilmet a Real Madrid TV.
Budapestre is elutazott a készítője.
Megszólaltatta a legendás labdarúgó húgát és a Puskás-életrajz
kapcsán a sportújságíró Szöllősi
Györgyöt is, akit jól ismerhetnek a
marosvásárhelyi sportkedvelők, bemutatkozott már nálunk könyvbemutatón. Az ottani minimális
tévézésem során egyébként ez volt
az egyetlen magyarországi vonatkozású anyag, amivel találkoztam. Romániai még ennyi sem. Az is igaz,
hogy nem azért mentem, hogy ott is
ilyesmivel találkozzam. Maradjunk
annyiban, hogy Madrid egy igazán
élhető város. Ezzel viszont semmi
újat nem mondtam, milliónyi hazánkfia igyekszik ezt úton-útfélen és
még ki tudja hol minél közvetlenebbül megtapasztalni. (N.M.K.)

kor megérkezett az áruszállító autó, lepakolták a bem-bemes ládákat, aztán mi horoggal
húztunk be őket a vendéglőbe. A műanyag
sörösládákban 12 literes, a drótládákban 24
félliteres üveg volt. Azokat is mi cipeltük be
a vendéglőbe.
– Télen is működött a vendéglő?
– Igen, olyankor főként a minifutballcsapatok tértek be hozzánk, illetve azok a vendégek, akiknek hétvégi házuk volt a
Víkendtelepen.
– A Hajóvendéglő után mi volt a következő állomás?
– Az egyetemi braszériába (sz.m.: söröző)
kerültem egy időre. A kilencvenes évek közepén aztán elegem lett a sok füstből, az italozókból,
és
továbbléptem.
Egy
élelmiszerüzletben dolgoztam éveken át.
Most már nyugdíjas vagyok, de nem ülök
tétlenül otthon. Egy használtruha-kereskedésben találtam munkát, napi négy órára alkalmaztak.
– Van-e valamilyen kedvenc szabadidős
tevékenysége?
– Nagyon szeretek sütni-főzni. Öt unokám
van, nekik is minden alkalomra készítek valami finomat. Szívesen próbálok ki új recepteket, így készült a mogyoróval töltött
püspökkenyerem is, ami a krémesekért nem
rajongó kis unokámnak a kedvence lett.
Beszélgetésünk végén Jolán azt is elárulta, hogy mivel a ledolgozott évtizedek
alatt nem sok ideje volt utazgatni, most ezt
is igyekszik pótolni. A katolikus egyház szervezésében nemrég egy római zarándoklaton
vett részt, és ugyanígy szeretne eljutni a közeljövőben Izraelbe is.
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Ha van szorgalom és elszántság,
itthon is lehet boldogulni

Szerkesztette: Benedek István

Az adat az új nyersarany

A digitális világtérkép és Erdély különböző pontjairól
érkeztek és jelentkeztek be
elismert szakemberek, felső
vezetők és kutatók a Digitális Székelyföld Konferencia
hatodik kiadására, amelynek idén Székelyudvarhely
adott otthont október 1719. között. A szervezők bejelentették:
jövőre
is
székelyföldi városba látogat
a konferencia, ezúttal új formában.

Bihari Béla, az IT Plus Cluster
elnöke elmondta: idén az adatvédelem és a székelyföldi adatgazdaság kiépítésének fontosságát
hangsúlyozta a rendezvény. „A kiberbiztonság és az adatvédelem
versenyképességi kérdés, és erre
itthon is figyelmet kell fordítani.
Erdélyben az orrunk előtt hevernek
azok az értékes információk, amelyek által Székelyföld felkerülhet a
digitális világtérképre” – magyarázta. A konferencia szerinte egyre
több érdeklődőt vonz be, és ennek
a hozadéka üzletgenerálás, tudásmegosztás Székelyföldön. „Bebizonyosodott, hogy a résztvevők,
digitális szakemberek, felső vezetők és fejlesztők egyaránt fontosnak tartják, hogy digitalizációról
beszéljünk, keressük a kapcsolatokat és az együtt dolgozás lehetőségét
Székelyföld
fejlesztése
érdekében. A cél továbbra is az önkormányzati, a privát, a vállalkozói
és az oktatási szférát összehozni
egy közös zászló alá. És ez nem
más, mint Székelyföld digitalizációja” – hangsúlyozta Bihari, aki a
szervezők nevében bejelentette, jövőre újra egy székelyföldi városba
tervezik a konferenciát, új koncepcióval.
A három nap alatt több mint 60
hazai és külföldi előadó, felső vezető vitte el Székelyudvarhelyre a
digitalizáció jó példáit és innovatív
megoldásait. A vállalkozások is nagyobb teret kaptak ebben az évben,
helyi és külföldi felső vezetők osztották meg tapasztalataikat, és
egyértelműen kimondták, hogy a
digitalizációra szükség van, elkerülhetetlen a fejlődés és a versenyképesség érdekében. A délelőtti
plenáris előadásokat követően vállalkozók, oktatók és kutatók bemutatóin,
valamint
szakmai
beszélgetéseken vehettek részt az
érdeklődők.
A 6. Digitális Székelyföld Konferenciának Székelyudvarhely polgármesteri hivatala, a Tamási Áron
Gimnázium és a városi könyvtár

adott otthont. Rácz Attila, az IT
Plus Cluster alelnöke elmondta: jövőre egy újragondolt és több területet érintő konferencia tér vissza.
Szeretnék megszólítani az önkormányzatok felső vezetőit, a döntéshozókat is. „Nagyon sok
vállalkozó van, fiatal innovátor,
akik idén is bemutatkoztak, és szívesen bekapcsolódnának Székelyföld
fejlesztésébe,
akár
önkormányzati rendszerek, smart
city projektek által, és erre szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni”
– jelentette ki.
Simon Károly, az U-Hub koordinátora és a Digitális Székelyföld
társszervezője sikerként értékelte a
konferenciát, elmondása szerint
évről évre több az érdeklődő, főleg
a fiatalok körében. „Erdélyben jó
minőségű a felsőoktatási informatikai képzés, de sajnos egyre kevesebb az oktató, és óriási problémát
jelent a humánerőforrás-utánpótlás. Az oktatási rendszerben is elindulni látszik egy digitalizációs
folyamat, de ezt fel kellene gyorsítani és jól kidolgozott programok
mentén kellene megvalósítani.
Ilyen szempontból még nagyon
sok a hiányosság, a tennivaló, és
ezért is tudatosítani kell az emberekben a technológiai fejlődés, a
digitalizáció fontosságát, amire a
konferencia egy jó lehetőséget teremt” – hangsúlyozta Simon Károly.
Palkovics László, Magyarország
innovációs és technológiai minisztere és a konferencia fővédnöke
köszöntőjét Tóth László, Magyarország csíkszeredai főkonzulja
adta át. Elmondta: a régió jövőjének szempontjából rendkívül fontosnak tartja azt az ágazatot és azt
a tevékenységet, amelyet az IT
Plus Cluster évek óta képvisel.
„Mindent el kell követnünk annak
érdekében, hogy az innováció
alapképesség legyen gazdaságunkban, hogy a digitalizáció élvonalába kerüljünk, hogy a
negyedik ipari forradalom, amelyet intelligens, döntésképes robotok jellemeznek, ne sodorjon el
bennünket, hanem annak élére,
vagy legalább derékhadára tudjunk állni. Úgy gondolom, a magyar, a székely embereknek
megvan a kellő útmutatásuk és
belső adottságuk minderre” –
hangsúlyozta Tóth László. Az előadásokról készült videók és fotók
elérhetőek a Digitális Székelyföld
Facebook-oldalán és hamarosan a
www.digitalisszekelyfold.ro oldalon is. (közlemény)

Vargyas Domokos István mezőmadarasi gazdálkodó portáját
a közelmúltban kerestük fel.
Érdeklődésünkre, hogy kinek
a gazdaságát kellene bemutatni a faluból, a polgármester őt ajánlotta. Szép ház,
rendezett udvar fogadott, s a
ház mellett nagy gazdaság,
tekintélyes géppark, traktorok, mezőgazdasági gépek
egész sora – köztük az a bálázógép, amit a Pro Economica
Alapítvány pályázatán a magyar állami támogatás révén
nyertek el –, ezenkívül állatokkal tele ólak, istállók. Minden megtalálható itt, aminek
egy jól működő falusi gazdaságban lennie kell.

Mezey Sarolta

– Itt a Mezőségen mivel foglalkozhatnánk mással, mint földműveléssel
és
állattenyésztéssel?
Szarvasmarhát tartunk, ebből tizenegy fejőstehén, tizenkettő tinó, a
többi húsborjú, amiből 22 kicsi. Van
köztük kék belga és piros tarka
fajta. Nagy gondunk, hogy a tejtermelőknek a tejet nem fizetik meg
kellőképpen. Havonta átlagban
3000 liter tejet szolgáltatunk be a

Domokos István és jószágai

feldolgozónak, amiért 3000 lejt kapunk. Az ár a mennyiségtől is függ,
mert ha valaki ezer liter alatti menynyiséget szállít, akkor csak 95 banit
kap literéért. Ahogy nő a mennyiség, úgy nő az ár is. Azt kellene elérnünk, hogy emeljék egy kicsit a
tej árát, egy liter 3,7-es zsírfokú tejért legalább 1,5 lejt fizessenek,
akkor megérné tejtermeléssel foglalkozni – mondta Vargyas Domokos István, majd a beszélgetést

Az új bálázógép

Fotó: Nagy Tibor

folytatva rátért a gazdaság földművelési részére is.
– Ahhoz, hogy állatot tartsunk,
földműveléssel is kell foglalkoznunk. Harminc hektár földet művelünk meg, főként kukoricát
termesztünk, de van búzánk és persze kaszálónk is. Teljes gépparkkal
rendelkezünk, amiben minden van,
ami a földműveléshez szükséges.
Öt traktorunk van és számos gép. A
legújabb a Pro Economica Alapítványtól elnyert bálázógép, ami
eddig nagyon hiányozott. A lucernát, a füvet, a szalmát ezután sokkal
könnyebben tudjuk bálázni. Az alapítvány által nyújtott támogatás 60
ezer lej volt, az önrész pedig 20 ezer
lej. Eddig ilyen nagy támogatásban
nem volt részünk, mint amit a magyar állam adományozott a mezőségi gazdáknak. Nagy segítség volt!
– fogalmazott a gazda.
Közben szó esett arról, hogy két
fia és egy lánya van. Örvendetes,
hogy a fiúk kiveszik a részüket a
gazdálkodásból. A lánya a közelben, Mezőbándon él.
A mezőmadarasi portát és gazdaságot szemlélve ismét megfogalmazódik:
itthon,
falun,
a
szülőföldön, az ősi birtokokon is
lehet boldogulni, ha van hozzá
szorgalom, munkakedv és kellő elszántság.

A földgázt a lelőhelyhez legközelebbi piacon
lehet a legnagyobb profittal értékesíteni

Az a gazdasági logika, amely
szerint a gázt a kitermeléshez
legközelebb eső piacon lehet
a legnagyobb profittal értékesíteni, ellentmond azoknak,
akik azt állítják, hogy a Fekete-tengerből kitermelt földgáz nagy része nem a román
állampolgároknak jut – nyilatkozta hétfőn a parlamentben a tengeri földgázlelőhelyekre vonatkozó törvény tervezetének kapcsán
tartott vitán Anton Anton
gazdasági miniszter.

A tárcavezető azt mondja: Románia lakossága viszonylag kevés gázt
fogyaszt, mégpedig azért, mert csak
a lakosság egyharmadához jut el ez
az energiaforrás. Kimutatása szerint
az ország 11-12 milliárd köbméter
földgázt használ el évente. Azzal
számol: ha megdupláznák a gázvezetékkel ellátott háztartások számát,
ez 3,5 milliárd köbméteres fogyasztásnövekedést jelentene, ha újra
megnyitnák a hat vegyipari kombinátot, az további plusz 2,5 milliárd
köbmétert igényelne.
Október 17-én Daniel Suciu képviselő, a Szociáldemokrata Párt
(PSD) frakcióvezetője bejelentette,
hogy megegyeztek a Liberálisok és

Demokraták Szövetsége (ALDE)
képviselőivel abban, hogy úgy módosítják az offshore-törvényt, hogy
a Fekete-tengerből kitermelt földgáz felét romániai börzén kell értékesíteni.
Virgil Popescu, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselője áttekinthetetlennek
nevezte
a
PSD–ALDE intézkedéseit, és azt
mondta, ma sincs tisztában azzal,
hogy pontosan miről szól a tervezet. Véleménye szerint azon túl,
hogy ismerni kell, mennyit nyer a
román állam, azt is tudni kell, hogy
mi történik a kitermelt földgázzal,
hisz a PNL a lakossági gázhálózat
bővítését, illetve a vegyipar újraindítását támogatja.
Cristina Prună, a Mentsétek meg
Romániát Szövetség (USR) képviselője azt nyilatkozta A kormány
órája című tanácskozáson, hogy a
fekete-tengeri földgázkitermelésnek az állam és a befektetők közötti
jó gyakorlat példaképének kellene
lennie, ezzel szemben egy „gazdasági szemfényvesztéssé” vált.
Eugen Tomac a Népi Mozgalom
Párt (PMP) képviseletében úgy fogalmazott, hogy a Fekete-tengert
nem kell összetéveszteni a Belinatóval, és figyelembe kell venni,

hogy Románia természeti kincsei az
országot illetik meg, és ezekről a
legnagyobb felelősséggel kell dönteni. Tomac „természetellenesnek”
nevezte, hogy egy olyan országban,
amelynek ilyen tartalékai vannak,
csak a lakosság egyharmada jut
földgázhoz.
Benedek Zakariás RMDSZ-képviselő kifejtette: a szövetség egy kiegyensúlyozott törvényt szeretne
alkotni, amely megfelelő részesedést nyújt a román államnak és tisztességes nyereséget biztosít a
kitermelőnek. Benedek felhívta a
figyelmet arra, hogy vannak olyan
uniós országok, amelyeknek jóval
csekélyebb gázkészleteik vannak,
ennek ellenére a lakosság 80 százaléka használja a földgázt.
Az Altalajkincsek Országos
Ügynökségétől (ANRM) származó
adatok szerint a fekete-tengeri lelőhelyek gáztartaléka 200 milliárd
köbméterre tehető, ami azt jelenti,
hogy Románia gázkitermelése
megduplázódhat a következő 20
évben.
A 2018–2030-as időszakra kidolgozott energiastratégia szerint Románia 14 év múlva földgáz nélkül
marad, ha nem termelik ki a feketetengeri tartalékokat. (Agerpres)
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Tízéves a MÖMKE

Különleges színfolt
Vásárhely életében

Idén ünnepeli a Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület, a MÖMKE,
fennállásának tizedik évfordulóját. Ez a jogi bejegyzés
dátumától számított tizedik
évforduló, az egyesület nem
hivatalosan már korábban
megalakult – kezdte beszélgetésünket Puskás Attila, a
MÖMKE elnöke, akivel a szervezetről általában és az évfordulós
megemlékezésről
beszélgettünk.

Mózes Edith

Az akkori beszélgetéseink alapján úgy döntöttünk, hogy kivárjuk,
van-e egyáltalán igény egy ilyen
egyesületre Marosvásárhelyen. És
örömünkre, el kell mondani, hogy
igenis volt igény. Elsősorban az itt
élő örmény származású magyarok
részéről fogalmazódott meg az
igény, hogy jogi formát öltsön az
egyesület, rendszeres együttléteink
legyenek, ugyanakkor a város is fogékony volt erre a különleges színfoltra, hiszen eddig az örményekről
nem igazán beszéltünk. Ám ha
megkérdezünk vásárhelyieket, akár
Maros megyeieket is, kiderül, hogy
szinte mindenkinek van örmény
származású ismerőse, vagy ő maga
is örmény származású apai vagy
anyai ágon. Tehát tíz évvel ezelőtt
megalakult az egyesület. Akkor úgy
gondoltuk, hogy ha öt évet megérünk, nagyon jó lesz. Ötéves tervben gondolkoztunk, mert annak van
egy pszichológiai hatása: ha öt évet
túlélt, akkor úgy tűnik, életképes az
egyesület.

– Miben változott az egyesület
élete az utóbbi öt évben?
– Két szakaszt különböztethetünk
meg. Az első öt év az egyik, amelynek a végén egy kiadvánnyal jelentkeztünk
Marosvásárhelyen,
Örmények a magyar kultúráért címmel. Ebben szemelvényeket közlünk azokból az előadásokból,
amelyek elhangzottak az egyesület
rendezvényein. Akkor derült ki, elsősorban a helytörténészeknek köszönhetően – Pál-Antal Sándor,
Tamási Zsolt, Orbán János, Kálmán
Attila, Barabás Kisanna, Bányai
Réka –, hogy a vásárhelyi örmény
múltat nem kutatták, de nagyon érdekes, értékes információk léteznek, és ezeket jó lenne feldolgozni.
Mi öt évvel ezelőtt megtettük, cikkek jelentek meg, és összefoglaltuk
őket.
A nyitás évei
A második öt év a nyitásról
szólt, az egyesület életében is voltak bizonyos változások. Nyitás tapasztalható
már
a
kerámiaműhelyünk révén is, hiszen sikerült egy Nyitott fészek
nevű stresszoldó foglalkozást beindítani Demeter Irénkének és Dobliván Annamáriának köszönhetőn,
akik Szamosújváron „lopták el” a
mesterséget. Mindenki előtt nyitott, és annyian vannak, hogy már
nem is kell meghirdetni, mert maguktól jönnek az emberek, a kapacitását is túlhaladta.
Tehát ezáltal nyitottunk a város
felé, rendszeresen megjelenünk a
városnapokon, a Forgatagon is jelen
szoktunk lenni, nemcsak a kerámiákkal, városvezetést tartunk a főtéren, a felsővárosban, a Bolyai
környékén. Úgy tűnik, hogy ezeknek az értékeknek a megismerését
egyre inkább igénylik a vásárhelyiek, és mi ennek szívesen eleget
teszünk.
– Az évfordulós rendezvényük 1314-én kezdődött, de tulajdonképpen
két hétig tart.
– Felfedeztük, hogy az előadásokon túlmenően hatalmas az igény
ennek az ősi kaukázusi kultúrának
a megismerésére, bemutatására.
Ebben az évben több kiállítást is elhoztunk Marosvásárhelyre, amelyek a Toldalagi-palotában október
27-ig a múzeum programja szerint
látogathatók. Ararát 2800 címmel
Budapestről az Arménia Népe Kulturális Egyesület kiállítását rendeztük be, amely a 2800 éves örmény
fővárosról mutat be néhány képet,

hiszen vizuális világban élve inkább
a képen keresztül szeretnének
üzenni a szervezők.
– Emellett látható az örmény szőnyegek kiállítása is.
– Az 1915-ös örmény népirtás
után több szőnyegszövő mester menekült el Törökországból, és az akkori Románián keresztül jutott el
Szamosújvárra. Ott letelepedtek,

így már több mint százéves hagyománya van a szőnyegszövésnek,
amely a kommunista időkben háttérbe szorult, de a minták megmaradtak, sőt, a szőnyegek is
megvannak. Ezeket a kolozsvári
Romániai Örmények Szövetsége
kiállította, és bemutatja Erdélyben
különböző rendezvények keretében. A Martaian család szőnyegeit
láthatjuk. Az
unoka, Martaian
Ermone
Zabel Budapesten élő üvegfestő művész is
jelen volt a kiállításon.
Emellett
megtekinthető
az Örmény ládafia című kiállítás, amelyet a
székelyudvarhelyi Simon Júlia
designer és Kalamár György
színművész nyitott meg. Olyan
örmény ruhákat
láthatunk, amelyeknek a mintáját Örményországból
csente el a művésznő, és az
anyagok egy részét is onnan
hozta 2011-ben,
bemutatva
a
polgári öltözetet, amely Örményországra
jellemző,
és
amelyet a mi őseink is viselhettek
annak idején Erdélyben. Erdélyben
jelen pillanatban nincs örmény
ruha. Népviselet nem is volt, polgári öltözékük volt csupán. Ez látható a Toldalagi-palotában.
Egyesületi élet, közélet
A Kultúrpalotában zajlott a rendezvény tulajdonképpeni magja:
egy kerekasztal-beszélgetést szerveztünk, eddig ilyen nem volt az
egyesület életében. A címe Egyesületi élet, közélet volt, amelyre meghívtuk dr. Pál-Antal Sándor
akadémikust, dr. Vass Levente képviselőt, dr. Turgyán Tamás első
nemzetiségi szószólót a budapesti
parlamentben, illetve Haller Bélát,
a Castellum Alapítvány elnökét,
hogy egy kicsit körbejárjuk a témát,
hogy van-e értelme egy ilyen egyesületnek Marosvásárhelyen, mi a
feladata, hogyan tudjuk a többnemzetiségű Erdélyt egyre jobban
propagálni, amely éppen a több
nemzetisége által különbözik a
többi romániai tartománytól, régiótól.
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Fotó: Nagy Tibor

Ezt követően Martaian Ermone
Zabel képeit láthattuk, és egy csodálatos üvegfestményhez, amelynek a címe Örményország
spirituális varázsa, és amely az örmény szimbólumokat mutatja be,
Tapasztó Gábor, Budapesten élő,
erdélyi örmény származású zongoratanár, zeneszerző írt zongorajátékot. Azért volt érdekes, mert a
közönség megszemlélhette a képet,
hallhatta a szimbólumok leírását
Kalamár György előadásában, és
meghallgathatta a festmény ihlette
zongorajátékot. Tehát majdnem
minden érzékre hatott ez az előadás.
Marosvásárhelyi örmények
– Könyvbemutatót is tartottak…
– A tizedik évfordulóra kiadtuk a
Marosvásárhelyi örmények című
kötetet, amelyet kifejezetten a Marosvásárhelyen élő örményekről írtunk. Ilyen jellegű kiadvány
Vásárhelyen még nem született.
Pál-Antal Sándor kutatta 1848-ig az
örményeket. Orbán János kutatta a
Csíki család történetét, Kálmán Attila az arisztokráciával foglalkozott,
Bányai Réka a Teleki Tékában található örmény örökséget kutatta, Barabás Kisannával a kriptákat jártuk
végig, és dolgoztuk fel az anyagot.
Ez mind egybe van gyűjtve.
Szász Ávéd Rózsának köszönhetően, rengeteg örmény származású
családtól származó dokumentumok,
anyakönyvi adatok, katonakönyvek, birtoklevelek alapján, amelyeket a visszaszolgáltatási perek alatt
újból elővettek az örmény származásúak, egy teljesen más képet tudunk alkotni Vásárhelyről, hiszen
korábban nem igazán tudtuk, hogy
hol voltak az örmény üzletek, nem
tudtuk, ki volt az örmény kereskedő Marosvásárhelyen, téves információink
voltak.
Ilyen
szempontból ez a kiadvány rendhagyó. Köszönjük a Bethlen Gábor
Alapnak, a Communitas Alapítványnak, magát a rendezvényt a
Bethlen Gábor Alapnak, illetve
Maros Megye Tanácsának, a megyei múzeumnak és Fülöp Tímea
igazgatónak, akik rendelkezésünkre
bocsátották a Kultúrpalota kistermét és a Toldalagi-palotában található néprajzi múzeumot.
A továbbiakban a jövőbeni terveikről beszélt Puskás Attila. Legközelebb, novemberben Urmánczy
Nándor örmény származású magyar
politikusra emlékeznek, decemberben zenei műsorral készülnek, januárban megrendezik a hagyományos
örmény bált. Ugyanakkor örömmel
közölte, hogy Vass Levente képviselő ígéretet tett arra, hogy a felújított volt Oroszlán vendéglő
épületében székházat kap a
MÖMKE.
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A jogok és érdekek bírósági érvényesítésének alapvető eszköze a
polgári peres kereset (cerere de
chemare în judecată), amellyel az
érdekelt személy bírósági úton kéri
jogainak és kötelezettségeinek védelmét. Tulajdonképpen a felperes
a keresettel indítja el a peres eljárást. Az iratot, amelyet a felperes
(reclamant) terjeszt a bíróság elé,
keresetlevélnek hívják. Azt a személyt, aki ellen előterjesztik a keresetet, alperesnek (pârât) nevezi a
törvény. Fontos megjegyezni, hogy
keresetlevelet csak polgári – kereskedelmi (habár ez utóbbi fogalom
az új Polgári törvénykönyvben már
nem létezik) vagy közigazgatási
ügyekben lehet iktatni, büntetőügyekben panaszt (plângere) vagy
feljelentést (denunţ) lehet megfogalmazni, de utóbbiak alaki és tartalmi követelményeit nem a polgári
perrendtartás, hanem a büntetőeljárásjogi törvénykönyv tartalmazza.
A keresetlevelet mindig írásban
kell megfogalmazni, iktatni pedig
lehet az illetékes bíróság iktatójában, el lehet küldeni postán, faxon
vagy e-mailen. Fontos megjegyezni, hogy a határidőben feladott, de a határidő után
megérkezett kereseteket időben
feladottnak tekinti a törvény abban
az esetben, ha postai ajánlott levéllel vagy futárszolgálattal volt elküldve, ellenkező esetben nem a
feladás dátuma fog számítani,
hanem a bíróságon való iktatás időpontja, ami azt jelenti, hogy pl. egy
pénteken este faxon küldött kereset
a következő hét hétfőjén kerül iktatásra, tehát ha a keresetleadási
határidő pénteken lejárt, akkor
ebben az esetben a kereset megkésett.
A keresetlevelet a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező bíróságnak kell címezni, ha ezt nem adtuk
meg helyesen, akkor a bíróság áthelyezi az ügyet a megfelelő bíróságra, tehát a kereset nem lesz
semmis. A keresetben meg kell
adni a perbe hívott felek nevét
vagy elnevezését (ha nem természetes személyről van szó), lakcímét
vagy
székhelyét,
a
személyazonosító számát vagy
cégjegyzékszámát, illetve bankszámlaszámát, amennyiben ezek
ismertek. Ügyvédi képviselet ese-

A keresetlevél

tén fel kell tüntetni az ügyvédi
iroda elnevezését, valamint mellékelni kell az ügyvédi meghatalmazást is.
A keresetlevél legfontosabb
része az, amelyben a felperes tulajdonképpen leírja azt, hogy mit is
kér a bíróságtól. Attól függően,
hogy ennek mi a tárgya, háromféle
keresettípus létezik: marasztalási,
megállapítási és jogalakítási kereset. Marasztalási (kötelezési) keresetről beszélünk, amikor a felperes
azzal a kérelemmel fordul a bírósághoz, hogy az alperest valamilyen szolgáltatásra, valaminek a
tevésére, tűrésére, illetve valamiért
helytállásra kötelezze. A marasztalási kereset előterjesztésének előfeltétele, hogy a követelés a kereset
benyújtásának időpontjában lejárt
legyen. Nincs helye tehát marasztalási keresetnek az olyan kölcsönszerződés alapján, amelyben az
adós fizetési határideje a kereset
benyújtásakor még nem járt le.
Megállapítási keresetnek nevezzük
azt a kérelmet, amivel a felperes
valamilyen jog fennállását vagy
fenn nem állását kéri megállapítani
a bíróságtól. Ilyen keresetet csak
akkor lehet előterjeszteni, ha a felperes a jogviszony természeténél
fogva, vagy a követelés lejártságának hiányában, vagy más okból
marasztalást még nem kérhet,
ugyanakkor a kért megállapítás a
felperes jogainak az alperessel
szembeni megóvása érdekében
szükséges. A jogalakítási keresetben a felperes azt kéri a bíróságtól,
hogy valamilyen jogviszonyt hozzon létre, szüntessen meg vagy
módosítson. A jogviszony létrehozására irányuló kereset célja, hogy
a bíróság a felek között olyan jogviszonyt hozzon létre, amely korábban nem létezett. Ennek tipikus
példája az apaság megállapítása
iránti kereset, vagy a szülői felügyelet visszaállítása iránti kereset.
A jogviszonyt megszüntető keresettel a felperes azt kéri a bíróságtól, hogy a felek között létező
jogviszonyt bontson fel. Ilyenek
például a házassági bontóper, a házasság érvénytelenítése, az apaság
vélelmének megdöntése, a szülői
felügyelet megszüntetése, az örökbefogadás felbontása, illetőleg a
közös tulajdon megszüntetése
iránti keresetek. A jogviszony módosítására irányuló keresetek közül
említést érdemel a túlélő házastárs

haszonélvezeti jogának korlátozására irányuló kereset, a tartási vagy
életjáradéki szerződés módosítása
iránti per, illetve amikor a szerződés módosítását a felperes azon az
alapon kéri, hogy a felek tartós jogviszonyában a szerződéskötést követően
beállott
körülmény
lényeges jogos érdekét sérti.
A keresetlevél következő része a
tényállás leírása – az indoklás –,
amelyben a felperes leírja azt a
tényállást, helyzetet, amely megalapozza a kérelmét. Egy másik nagyon fontos része a keresetnek a
jogalap megadása, amely sokszor
ügyédi asszisztenciát igényel.
Abban az esetben, ha a per tárgya
pénzben felértékelhető, meg kell
adni a pertárgy értékét a felperes
felértékelése szerint. Abban az
esetben, ha ingatlanról van szó, ez
a felértékelés nem lehet nagyon eltérő a közjegyzői katalógusok vagy
a polgármesteri hivatalok adóértékétől. Ingatlan esetén mellékelni
kell az illető ingatlan telekkönyvi
kivonatát is, illetve fel kell tüntetni
az ingatlan azonosításakor annak
telekkönyvi számát, helyrajzi, valamint kataszteri számát, illetve az
ingatlan pontos címét. Mivel minden állítást bizonyítani kell, a kerestlevél végén meg kell adni a
felhasználandó bizonyítékokat,
amelyeket, amennyiben lehetséges
(pl. iratok), a felperes által hitelesített (copie certificată spre conformitate cu originalul) másolatban
mellékelni is kell. Bizonyíték lehet
még a tanú (martor), a szakértői
vélemény (expertiza), a felek személyes meghallgatása (interogator), a helyszíni szemle (cercetare
la faţa locului), illetve tulajdonképpen minden más, törvényesen megszerzett tárgyi bizonyíték. A
keresetlevelet és mellékleteit annyi
példányban kell iktatni, amennyi
alperes van, illetve egy példányt
külön kell iktatni a bíróság számára. A keresetlevelet a felperes
vagy annak meghatalmazottja alá
kell írja. A keresetlevél iktatása
után következik egy előzetes adminisztratív eljárás, egy úgynevezett
regularizáció, amelynek során a
bíró a fenti feltételek meglétét ellenőrzi, és abban az esetben, ha
ezek nem mindegyike teljesült, tíz
napon belüli hiánypótlásra szólítja
fel a felperest az eljárás megszüntetésének terhe alatt (anulare).
(Folytatjuk)

Pénzügyi Fitnesz – ingyenes képzés

November 10-én, szombaton ingyenes pénzügyi képzésre kerül sor, melyre mindenekelőtt nehéz anyagi helyzetben levőket
várnak. Jelentkezni november 7-éig lehet.

Pénzügyi Fitnesz címmel ingyenes képzésre kerül sor november 10-én, szombaton
nehéz anyagi helyzetben levőknek, amelyet a
Telefonos Szeretetszolgálat az OK Center Romániával közösen szervez. A felnőttképzésen
a pénz fogalmát járják körül, hitelek, bankszámlák, bankkártyák, megtakarítások és biztosítások témáját boncolgatva. Szeretnének
segítséget nyújtani a pénzbeosztással küzdőknek a banki hitel észszerű kezelésében és különféle mai pénzügyi kérdésekben.
Jelentkezési határidő: november 7.,
szerda. A helyek száma korlátozott, a bejelentkezés sorrendjében fogadják a jelentkezőket, valamint kérdéseiket a 0720565-656-os telefonszámon. Amennyiben
részt szeretne venni azon a hétvégén Maros-

vásárhelyen, a Telefonos Szeretetszolgálat székhelyén, várjuk jelentkezését – áll a szerkesztőségünkhöz Sajó Norbert által eljuttatott közleményben.
(pálosy)

Fotó: CNAIR

A polgári peres eljárásról

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Tanácsok csúszós utak esetén

Az Országos Útügyi Igazgatóság brassói kirendeltségének
munkatársai megkezdték a
téli útviszonyokra figyelmeztető jelzőtáblák felszerelését.
Az elkövetkező napokban a
hegyvidéken várható lehűlésre figyelmeztetnek a meteorológusok, így a gépjárművezetőket arra intik, hogy
szereljék fel a járműveiket
téli gumiabronccsal, és az
évszaknak megfelelő körülményeket figyelembe véve közlekedjenek elővigyázatosan.

A balesetek megelőzése érdekében a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség tanácsai szerint:
– Bizonyosodjanak meg afelől,
hogy a klímaberendezés és a párátlanítás működőképes.
– A sebességet az útviszonyokhoz kell igazítani. Rendkívüli esetekben a megengedett óránkénti 50
km-es sebesség helyett ajánlott az
óránkénti 30 km-es sebességgel haladni a településeken.
– A biztonságos féktáv megtartása érdekében a közutakon haladó
gépjárművek közötti nagyobb követési táv megtartása javasolt.

– Gyengébb látási körülmények
között nappal is használni kell a rövidfényt.
– Esőben, havazásban ajánlott a
szemből érkező járművek észlelésével egy időben használni az ablaktörlőket, ugyanis pár másodperc
is végzetes lehet.
– Havas, jeges úttesten csak a
motorfék használata javasolt, hirtelen fékezéssel ugyanis irányíthatatlanná válhat a jármű.
– Jeges úttesten kanyarodva nem
ajánlott fékezni.
– Esőben, havazásban fokozottan
kell a gyalogosokra figyelni, akik
kevésbé elővigyázatosak az átkelés
során.
– Kocsioszlopban mellőzni kell a
veszélyes előzéseket, a hasonló manőverekkel ugyanis nem lehet jelentősebb előnyre szert tenni a
forgalomban részt vevőkkel szemben, ellenben balesetveszélyt jelenthet.
– Szereljék fel járművüket a
hideg évszaknak megfelelő gumiabroncsokkal, és szélsőséges időjárási körülményekre is készüljenek
fel. (pálosy)

Egyetemi hallgatók a Freshhh programban

Virtuális vállalatirányítás

A MOL-csoport
meghirdeti a Freshhh
programot, a diákok
számára indított online vetélkedőt. A
programra október
31-ig lehet jelentkezni, az első három
nyertes csapat összesen 25 000 eurós díjban részesül.
A háromfordulós
versenyen a résztvevőknek komplex üzleti döntéseket kell
hozniuk, valamint
megmutatniuk releváns olaj- és gázipari
technikai ismereteiket. Az online verseny az olaj- és gázipar iránt
érdeklődő egyetemi hallgatóknak
kínál nagyszerű lehetőséget a szakmai fejlődésre. A díjak összértéke
25.000 euró – áll a MOL Románia
sajtókapcsolataiért felelős Felméri
Erzsébet által szerkesztőségünknek
eljuttatott felhívásban. Háromtagú
csapatok jelentkezhetnek október
31-ig a www.freshhh.net honlapon.
A verseny keretében a fiatalok bemutathatják képességeiket, virtuálisan egy olajipari vállalat vezetését
vehetik át. A verseny során a résztvevőknek döntéseket kell hozniuk
területfejlesztési projektekről, finomító építéséről és a legjobb termékportfólió,
valamint
a
kiskereskedelmi hálózat fejlesztési
stratégiájának létrehozásáról.
A háromfordulós verseny első
szakasza egy online kvalifikáció,
amely egy többkörös kutatás-kitermelést (upstream), downstream üz-

letágat és kiskereskedelmet (retail)
célzó szimuláció formájában zajlik.
A középdöntőben már csak a legjobb hatvan csapat vesz részt, ahol
szakmai kvízeket és komplex technológiai esettanulmányokat fognak
megoldani. Végül a legjobb hat csapat küzd majd a díjakért a budapesti
élő döntőben. A három legeredményesebb csapat összesen 25.000
euró nyereményt kap. A Freshhh
olyan, egyetemi hallgatóknak szóló
nemzetközi online verseny, amelyben háromfős, egyetemistákból álló
csapatok egy-egy olajipari vállalatot hoznak létre. A verseny során a
résztvevők a virtuális vállalatok irányításáért felelősek, döntéseket
hoznak kutatási és fejlesztési projektekről és a legjobb termékportfólió létrehozásáról. Az elmúlt 11 év
során a verseny több mint 25.000
diákot vonzott 76 ország 250 egyeteméről. (szer)
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Szabédiak nyerték
az Olasz Lajos-emlékversenyt

Czimbalmos Ferenc Attila

Olasz Lajosra emlékeztek az elmúlt hét végén,
szombaton Nagyadorjánban, a Dorman sportbázison
rendezett négycsapatos tornán, amelyet a létesítmény
tulajdonosa, dr. Butiurca Sándor szervezett.
A Kanyaró György és Tolvaj József által edzett marosvásárhelyi Apollo Old Boys gerincére épülő öregfiú-együttesnek idén sem sikerült megnyernie a
serleget, amely ezúttal a 40 év feletti játékosokból
álló, Szilágyi Dezső csapatkapitány által verbuvált
szabédi öregfiúk alakulatát illette.
Az emléktornán a házigazdákon és a szabédiakon
kívül még részt vett az Ilyés Miklós, Béres Székely
László (aki egykoron a Gyergyószentmiklósi Viitorul
B osztályos csapatát is erősítette) és Gheorghe Pop
„Ghiţă” által képviselt Erdőszentgyörgy, ugyanakkor
a Berekméri János és Peţan Miklós által összehívott
Gernyeszeg csapata is.
A tornán az előre kisorsolt kettős összecsapások
mérkőzéseire, majd a győztesek és vesztesek találkozóira a két kisebb füves pályán (40x60 méter, 5 méteres kapuk) került sor, az alakulatok 8+1 játékost
felsorakoztató felállásban léptek pályára, 2x25 percet
játszottak, míg a rangsort a pontszám és a gólarány
alapján állították fel.

A torna névadójáról
A néhai Olasz Lajos középpályás egykoron a
Sportiskolánál ismerkedett meg a futballal
Szász Károly keze alatt, aztán a Metalotehnicánál, majd az Imatexnél folytatta, végül Gernyeszegen hagyta abba a futballt, 53 éves korában
hunyt el 2009-ben. Tagja volt az Apollo Old
Boys öregfiúk csapatának és Aszalos Jánossal
egyik alapító tagja volt Marosvásárhely legrégebbi kispályás csapatának, a mai napig a víkendtelepi vasárnapi bajnokságban szereplő
Bastiának.

Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

A tornát a szabédi öregfiúk nyerték meg, akik büntetőkkel bizonyultak jobbnak a gernyeszegi Marosvölgye öregfiúinál, a bronzmérkőzésen a vásárhelyi
Apollo Old Boys legyőzte a jó játékerőt képviselő erdőszentgyörgyi öregfiúkat.
Eredmények: Gernyeszegi Marosvölgye – Apollo
Old Boys 5-1, Szabéd – Erdőszentgyörgy 2-1, Apollo
Old Boys – Erdőszentgyörgy 3-1, Marosvölgye Gernyeszeg – Szabéd 0-0, büntetőkkel 2-3.
Végső sorrend: 1. Szabéd 6 pont, 2. Gernyeszegi
Marosvölgye 3, 3. Apollo Old Boys 3 pont, 4. Erdőszentgyörgy 0.
A torna végén a szervezők különdíjakat osztottak
ki:
* legjobb kapus: Nagy Sándor (Szabéd)
* legjobb játékos: Berekméri „Détári” Barna (Gernyeszeg)
* gólkirály: Ördögh Attila (Apollo Old Boys) és
Berekméri „Détári” Barna (Gernyeszeg) – 4 gól
A tornagyőztes szabédi öregfiúk együttese: Nagy
Sándor – kapus; Szekeres Hunor, Csiki Hunor, Hatházi Zsolt, Hatházi Levente, Jakab Gyula, Moldován
Isván, Kali Zoltán, Csécs József, Csécs Sándor, Szilágyi Dezső csk., Nagy Isván, Cristian Gabor, Pánczél
Levente, Ábrám Domokos – mezőnyjátékosok. Edző:
Sorin Rău.
A találkozókat az Andrei Mocan és Ioan Suciu bírói
páros jól vezette.
Az emléktornán meghívottként részt vett a marosvásárhelyi labdarúgás rangidőse, Gierling György –
az egyetlen, jelenleg is élő Maros megyei volt labdarúgó, aki 16 évesen tagja volt az egykori helyi
NMKTE együttesének, amely többek közt az 1943–
1944-es évadban az anyaországi bajnokság második
vonalában szerepelt – , továbbá Emil Nae (Elektromaros, Rapid Csíkszereda és Gernyeszeg), Alexandru Cioloboc (Marosvásárhelyi Viitorul és
Gyergyószentmiklósi Viitorul) és Kiss Lajos (Sănătatea) is.

Simona Halep minden idők
tizedik legjobb játékosává lépett elő

Simona Halep 51. hete vezeti a profi női teniszezők
világranglistáját, és ezzel beállította a fehérorosz Victoria Azarenka rekordját, minden idők tizedik legjobb játékosává lépett elő.
Halep, aki jóllehet porckorongproblémái miatt nem
vesz részt a világbajnokságon, év végéig nem veszítheti
el első helyét, amikor is 60 hete lesz annak, hogy átvette
a WTA-világranglista vezetését. Halepnek jelenleg több
mint 1.500 pontos előnye van a hétfőtől a második helyre
előlépő Angelique Kerberhez (Németország) képest, Caroline Wozniacki (Dánia) a harmadik helyre szorult.
„Nagy megtiszteltetés volt, hogy tavaly én zártam világelsőként az évet. Különleges érzés, hogy 2018-ban
ezt meg tudtam ismételni” – mondta a 27 éves romániai
teniszező. Halepen kívül további öt játékos képviseli
Női egyes WTA-világranglista
1. (1) Simona Halep (Románia) 6921 pont
2. (3) Angelique Kerber (Németország) 5.375
3. (2) Caroline Wozniacki (Dánia) 5086
4. (4) Naomi Osaka (Japán) 4740
5. (7) Petra Kvitova (Csehország) 4255
6. (8) Sloane Stephens (USA) 3943
7. (6) Elina Szvitolina (Ukrajna) 3850
8. (5) Karolína Plísková (Csehország) 3840
9. (10) Kiki Bertens (Hollandia) 3710
10. (14) Darja Kaszatkina (Oroszország) 3315
.................................................................
24. (25) Mihaela Buzărnescu 1900
63. (64.) Babos Tímea 945
66. (53) Irina-Camelia Begu 872
72. (73) Ana Bogdan 803
82. (82) Monica Niculescu 733
85. (86) Sorana Cîrstea 712
127. (129.) Stollár Fanny 480

Romániát a legjobb száz között: Mihaela Buzărnescu a
24 (+1)., Irina-Camelia Begu a 66 (-13)., Ana Bogdan a
72 (+1)., Monica Niculescu a 82., Sorana Cîrstea pedig
a 85 (+1). pozíciót foglalja el.
A magyarok közül Babos Tímea egy, Stollár Fanny
pedig két helyet javított előző heti pozícióján, így előbbi
a 63., utóbbi a 127. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján.
Párosban a hónapok óta vezető Babos Tímeát két
cseh játékos is megelőzte, jelenleg csapattársával, Kristina Mladenoviccsal holtversenyben a 3-4. helyen áll,
több mint 500 ponttal a szintén holtversenyben 1-2. helyen álló Barbora Krejčíková és Kateřina Siniaková mögött. Irina Camelia-Begu a 23 (+2)., Mihaela Buzărnescu
a 24 (+3)., Raluca Olaru a 44 (+8)., Monica Niculescu a
47 (-1)., Irina Bara a 77., Sorana Cîrstea pedig a 90 (-1).
helyen áll.
Női páros WTA-világranglista
1. (2) Barbora Krejčíková (Csehország) 6.815 pont
1. (2) Kateřina Siniaková (Csehország) 6.815
3. (6) Kristina Mladenovic (Franciaország) 6.455
3. (1) Babos Tímea (Magyarország) 6.455
5. (5) Jekatyerina Makarova (Oroszország) 6.205
6. (7) Barbora Strýcová (Csehország) 6.025
7. (8) Demi Schuurs (Hollandia) 5.830
8. (9) Ashleigh Barty (Ausztrália) 5.352
9. (4) Andrea Hlaváčková (Csehország) 5.330
10. (10) Gabriela Dabrowski (Kanada) 4.895
....................................................................
23 (25). Irina-Camelia Begu 2.755
24 (27). Mihaela Buzărnescu 2.555
44 (52). Raluca Olaru 1.495
47 (48). Monica Niculescu 1.684
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Csak egy óra kellett a sikerhez

Bálint Zsombor

Erősen kiegyenlítetlen mérkőzésen szerzett háromjátszmás győzelmet egyetlen óra alatt a
Marosvásárhelyi CSM női röplabdacsapata az A2 osztályos bajnokság 3. fordulójában. Az első
mérkőzésre hazai pályán ebben az
idényben szokatlan időpontban,
délelőtt került sor, így a nézők
száma nem volt túl magas, de az is
lehet, hogy sokakat azért nem érdekelt a meccs, mert a házigazdák sikere és az alacsony színvonalú játék
borítékolható volt.
A CSM laza 8-0-lal kezdte a
meccset, aztán visszaszürkült az értéksorrendben harmadik temesvári
csapat színvonalára, és rengeteg hibával engedte viszonylag közel az
ellenfelet. Erről csak annyit mondjunk, hogy a Poli 15 pontjából az
első szettben hetet a CSM elrontott
nyitásaiból szerzett, és csak két

pontot támadásból. A második
játszmára Predrag Zucović a teljes
cserepadot beküldte, és ezúttal is 80-lal indult a szett, amit egy túlütött
nyitás követett. A vendégek kihasználták, hogy nem a kezdők ellen játszanak, így 16 pontig jutottak.
Aztán a harmadik szettben ők is belenyugodtak a változtathatatlanba,
és mindenkinek adtak néhány labdányi esélyt, míg a CSM úgy váltoa
játékosokat,
hogy
gatta
Vujadinović kivételével (aki messze
mindenki fölé nőtt a pályán játéktudásban) senki ne játsszon két szettnél többet. Zucović amúgy egyetlen
játékost sem cserélt játszma közben.
A CSM következő bajnoki mérkőzése szombaton Lugoson lesz,
majd két egymás utáni napon, november 2-án és 3-án hazai pályán játszik. Először a Máramarossziget
elleni elmaradt meccset pótolja, másnap pedig Déva lesz az ellenfele.

Eredményjelző
A női röplabda A2 osztály Nyugati csoportja 3. fordulójában a
következő eredmények születtek: Lugosi CSM II – Dévai Cetate
3:0, Marosvásárhely CSM – Temesvári Politehnica 3:0, Nagyszebeni Volei CSM – Nagyváradi CSU 3:0, Temesvári CSM – Máramarosszigeti CSM 0:3, SCM U Craiova – FC Argeş Piteşti 0:3.

Jegyzőkönyv
Női röplabda A2 osztály, Nyugati csoport, 3. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Temesvári Politehnica 3:0 (25:15, 25:16, 25:11)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal csarnok, 50 néző. Vezette: Daniel Hadade (Zilah), Ionuţ Buciu (Zilah).
Marosvásárhelyi CSM: Izabela Murariu, Diţu, Andreica, Ionescu, Vujadinović, Dumitrescu (Arniceru, Vereş, Niţă, Ioan). Liberó: Molnar (Karina Murariu).
Temesvári Poli: Ticula, Breban, Florea, Mănuc, Jucu, Tătar
(Ochea, Iacobici, Pastor, Demian). Liberó: Buşe (Durnoi).

Fucsovics Márton: Jövőre
a top 50-ben maradás a cél

A világranglista legjobb 50 teniszezője között szeretne maradni jövőre
is Fucsovics Márton, aki egyéni csúcsot beállítva jelenleg a 40. helyet
foglalja el a rangsorban. „Az idei év az áttörés éve volt nálam. A 85. helyről kezdtem az idényt, és eredetileg azt tűztük ki célul, hogy szilárdítsam meg a pozíciómat a top 100-ban. Ehhez képest sokkal jobban
alakult minden – mondta a legjobb magyar játékos. – Megnyertem az
első ATP-tornámat, olyan sztárokkal teniszeztem, mint Roger Federer
és Novak Djokovic, fizikálisan és mentálisan is rengeteget fejlődtem.
Ezt főként edzőmnek, Sávolt Attilának köszönhetem, aki nem mellesleg az utolsó top 100-as magyar volt előttem.” A 26 éves játékos
felidézte, hogy amikor csaknem három éve elkezdték a közös munkát
trénerével, még a 250. hely körül volt a ranglistán, ám Sávolt Attila
szinte hónapra pontosan megjósolta, hogy mikor kerül be a legjobb
100-ba.

Orvosi újdonság most
Marosvásárhelyen is!

DR. MERCEA CĂLIN általános sebész,
onkológus Kolozsvárról
ELEKTROSZENZOROS,
HÁROMDIMENZIÓS, TECK SYSTEM
orvosi diagnosztikát biztosít

Ez egy új módszer, melynek segítségével teljes egészében felmérhető egészségi állapota. Gyors eljárás, tűszúrás és fájdalom nélkül, eredménykimutatással.
E vizsgálat eredményeként:
– teljes körű információt kaphat minden egyes szerve működéséről (idegrendszer, érrendszer, emésztőrendszer stb.)
– értékes információkat szerezhet arról, hogy milyen öröklött
vagy nem öröklött betegségekre hajlamos
– megelőzheti vagy korai stádiumban kiszűrheti a rákbetegséget (rákmegelőzés)
– szakorvosi vizsgálatok (second-opinion) a már máshol kezelt betegségek esetén
A kezelés alapja a hagyományos orvosláson, valamint
természetgyógyászati terápiákon alapszik.
A klinikai vizsgálat és kiértékelés
Marosvásárhelyen történik.
Hívja bizalommal
dr. MERCEA CĂLIN kolozsvári általános sebészt és onkológust, urológus szakorvost programálásért, kérdései
megválaszolásáért a következő telefonszámok egyikén:
0741.029.271 vagy 0735.221.260
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

KERESEK eladó családi házat Ma-

rosvásárhelyen és környékén. Tel.

0751-653-556. (11015-I)
TŰZIFA
(10705)

eladó.

Tel.

0747-594-011.

GYERTYÁNFA eladó, 160 lej/m. Tel.
0742-641-827. (2072)
ELADÓ
(10942)

tűzifa.

Tel.

0752-576-831.

MINDENFÉLE

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-

258. (10762-I)
ELADÓ

(10853)

ELADÓ
(10853)

tűzifa.
tűzifa.

Tel.
Tel.

0749-707-713.
0755-439-394.

KEMÉNY tűzifa eladó – 150 lej/méter. Tel.
0740-919-662. (2073)

ELADÓ 2-es és 4-es váltóeke. Tel.

0745-404-666. (11009-I)

KIADÓ egy garzon két diák részére.
Tel.

(11024)

0365/444-304,

0771-318-076.

JAVÍTUNK

csatornákat,

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállaTel. 0744-966-747. (9100)

meszelés.

cserepezés,

A

kiszállás

a

helyszínre és a tanácsadás ingyenes.

Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0757-787-983. (2059)

gipszkartonszerelést. Tel. 0751-471965, 0726-638-909. (10854)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket,

harmonikaajtókat,

termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.

(2080)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk
bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk SZAKKÉPZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (62841-I)
MŰEMLÉKEK RESTAURÁLÁSÁRA SZAKOSODOTT KFT. MUNKAERŐT alkalmaz. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0731-709-613. (sz.-I)

NÉMETORSZÁGI (az osztrák határnál) vállalkozás keres szakképzett, gyakorlott AUTÓFÉNYEZŐ MUNKATÁRSAKAT. Nyelvtudás nem szükséges. Minden hónapban egyhetes szabadságot biztosítunk. Jelentkezés lehetőleg fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail-címen: am.tatkraft@t-online.de. Tel.
00-49-84-199-372-415. (2049-I)

AZ ELITE DISPLACEMENT KFT. felvételt hirdet NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA, IDŐSEK ÁPOLÁSÁRA, FELÜGYELETÉRE. Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, ingyenes oda-vissza utazás, egészségügyi biztosítás, munkaszerződés, dupla bérezés az ünnepnapokra, teljes körű ügyintézés a munkaviszony
idejére. A havi bérből a cég nem von le semmiféle jutalékot. Jelentkezéseket az alábbi telefonszámon várunk:
0757-183-185. (62778-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél a tesztelő csapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Az átlagosnál jobb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására. Az átlagosnál jobb
kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

elvégzünk

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

és

gornő,

gipszkartonozást,

falicsempe-lerakást,

padló-

szigetelést

125. (11008)

VÁLLALJUK bármilyen tető készíté-

sét, sürgősségi javítást, a kliens kéré-

sére. Komoly hozzáállást ígérünk és

várunk

(11022-I)

el.

Tel.

0753-374-980.

MEGEMLÉKEZÉS

VÁLLALUNK tetőjavítást, csatorna-,

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

lefolyókat,

a szeretett édesanya, testvér,

lefolyójavítást, festést, vakolást és

0755-825-502. (10896)

tetőket,

polisztirollal, bitumennel. Tel. 0746-884-

tetőfedés, csatornajavítás, ácsmunka,
vakolás,

készítünk

bármilyen javítást, vállalunk ácsmunkát,
festést,

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

BÁDOGOSMUNKA,

és

A múltba visszanézve valami fáj,

Valakit keresünk, aki nincs már.
Csak az idő múlik, feledni nem
lehet,

Szívünk őrzi drága emlékedet.

Soha el nem múló fájdalommal

emlékezünk

MEDGYESI

GYÖRGYRE halálának 5. évfor-

dulóján, ami október 24-én van.

Emlékét örökre megőrizzük a szí-

vünkben.

Felesége,

unokája,

leánya, veje és a közeli hozzátartozók. (10701)

nagymama, nagynéni és sóSZÁSZ MIHÁLYNÉ

szül. FAZAKAS IRMA

folyó hó 22-én hirtelen elhunyt

életének 80. évében. Temetése
október 24-én 13 órakor lesz a

jobbágyfalvi temetőben. Nyugod-

jék békében!

A gyászoló család. (11011)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szerető édesanya, nagymama,

dédmama, anyós és jó rokon,
özv. CSONT BERTA

életének 89. évében hirtelen elhunyt.

Temetése 2018. október 24-én 13

órakor lesz a kendői családi háztól.
Szerettei. (-I)

Fájó szívvel

tudatjuk, hogy a

drága jó édesanya, nagymama,
dédmama, anyós,

özv. CSONT BERTA

életének 89. évében hirtelen elhunyt.

Temetése 2018. október 24-én 13

Fájó szívvel emlékezünk szerette-

órakor lesz a kendői családi háztól.

24-én, halálának 5. évfordulóján

Rózsika. (-I)

inkre, TERNEI ILDIKÓRA október

és TERNEI BÉLÁRA halálának 2

és fél éves évfordulóján. Emlékük

legyen áldott, nyugalmuk csen-

des! Szeretteik. (10748-I)

Bánatos fia, Árpád és menye,

Megrendülve, mély fájdalommal
tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk,

MÁTYÁS MARGIT

Megemlékezünk

nagyanyánk,

VERESS PIROSKA szül. Bakcsi

emlékére, halálának 2. évforduló-

ján. Unokái, Veress Tamás, Só-

gorka Veress Andrea, menye és

mindenki, aki szerette.

Bennünk él egy arc, egy meleg

tekintet,

Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy

lehelet,

Bennünk él a múlt, egy végtelen

szeretet,

Amit tőlünk soha senki el nem

vehet.

Egy a reményünk, mely éltet és

vezet,

Hogy egyszer még találkozunk

veled. (v.-I)

ELHALÁLOZÁS

életének 80. évében örökre meg-

pihent. Búcsúzik tőle két gye-

reke, négy unokája, testvére,
rokonai, barátai, ismerősei.

Temetése szerdán 14 órától lesz
a marosvásárhelyi református te-

metőben. (11025-I)

Búcsúzunk drága

KRISZTIKÉNKTŐL.

Kati és Laci. (11029-I)

Szomorúan búcsúzunk

KRISZTINÁTÓL.

A Belkovits család. (11029-I)

Jó utat,

KRISZTIKE!

Borisz. (11029-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós és
szomszéd,

özv. BENEDEK ZSUZSÁNNA
szül. Bodoni

hosszas szenvedés után 87 éves

Drága KRISZTIKE,

mindig nagyon fogsz hiányozni!

Szonya. (11029-I)

korában csendesen megpihent.

Temetése október 24-én 12 óra-

kor lesz a nagyklinika mögötti temetőben.

Búcsúzik tőle fia és megye.
(11010-I)

KRISZTINÁTÓL
búcsúzunk.

A Fekete család: Katika, Szilárd
és a gyerekek. (11029-I)
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Pénzügyminisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Magánszemélyektől bevételező végrehajtó osztály
Marosvásárhely, Dózsa György utca 1-3. szám, tel.: 0265/262-546; fax: 0265/261-093, e-mail: dan.florescu.ms@anaf.ro

Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám) 2018. november 7-én 11 órai
kezdettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi ingatlanokat, adósságok behajtása céljából:
1. két részből álló, cseréppel fedett téglaház: A tömb: földszint + emelet, három szoba, konyha, kamra, két fürdő, két előszoba,
terasz a földszinten; egy szoba és egy fürdő az emeleten; a B tömbben félszuterén + földszint + manzárd. A szuterénben pince,
a földszinten garázs, az emeleten szoba, fürdő és előszoba. A hozzá tartozó terület 386 m2, telekkönyvszáma
122857/Marosvásárhely, helyrajzi száma 5105/5 (régi telekkönyvszáma 2352/II), Marosvásárhelyen, a Tisza utca 37. szám alatt
(Maros megye)
– Bancpost-jelzálog, Botos Iacob Daniel, Marosvásárhely municípium, fizetési felszólítás Sándor Gyula nevére. Kikiáltási ár,
mely a becsérték, és tartalmazza a héát is, 450.000 lej (első árverés).
2. 700 m2-es beltelek, 1/1 rész (a B1 alatti), telekkönyvszáma 53753/Marosszentkirály, kataszterszáma 53753 (régi
telekkönyvszám 3630/N), Marosszentkirályon, szám nélkül (Maros megye). A kikiáltási ár a becsült érték, 75.324 lej 75%-a,
56.493 lej (héával együtt, II. licit).
3.
692 m2-es beltelek, 1/1 rész (a B1 alatti), telekkönyvszáma 53745/ Marosszentkirály, kataszterszáma 53745 (régi
telekkönyvszám 3621/N), Marosszentkirályon, szám nélkül (Maros megye). A kikiáltási ár a becsült érték, 74.394 lej 75%-a,
56.796 lej (a héa benne, II. licit).
4. 639 m2-es beltelek, 1/1 rész (a B1 alatti), telekkönyvszáma 53747/ Marosszentkirály, kataszterszáma 53747 (régi
telekkönyvszám 3623/N), Marosszentkirályon, szám nélkül (Maros megye). A kikiáltási ár a becsült érték, 69.279 lej 75%-a,
56.959 lej (héával együtt, II. licit).
5. 424 m2-es beltelek, 1/1 rész (a B1 alatti), telekkönyvszáma 53750/ Marosszentkirály, kataszterszáma 53750 (régi
telekkönyvszám 3627/N), Marosszentkirályon, szám nélkül (Maros megye). A kikiáltási ár a becsült érték, 46.961 lej 75%-a,
35.221 lej (héával együtt, II. licit).
6. 1000 m2-es beltelek, 1/1 rész, rajta cseréppel fedett vályogház, kamra, konyha, raktár és tornác, Erdőszengyel 101. szám
alatt, telekkönyvszáma 50638/Nagyernye. A kikiáltási ár a becsült érték , 33.984 lej 75%-a, 25.488 lej (héával együtt, I. licit).
7. 3/16-od rész egy kétszobás tömbházlakásból, amely a teljes használatban levő építmény 1/20 része, közös telekkönyvszám
35278, telekkönyvben jelölve a 122325-C1-U1/Marosvásárhely szám alatt, helyrajzi szám 4646/242/xx, régi telekkönyvszám
35278/xx, Marosvásárhely, Lămâiţei utca 25/20. szám alatt (Maros megye). A kikiáltási ár a becsült érték 100%-a, 30.000 lej
(héával együtt, I. licit).
8. cseréppel fedett téglaház: egy szoba, konyha, kamra, nyári konyha, veranda, pince, 1921-ben épült, a hozzá tartozó 2.130 m2
területtel, telekkönyvszáma 50130/Székelybere, Székelybere 37. szám alatt (Maros megye). A kikiáltási ár a becsült érték
100%-a, 64.727 lej (héával együtt, I. licit).
9. 800 m2-es beltelek, 1/1 rész, Marosszentkirály, Fő út 180. szám, kataszterszáma 51984, telekkönyvszáma
51984/Marosszentkirály. A kikiáltási ár a becsült érték, 63.400 lej 75%-a, 47.550 lej (héával együtt, II. licit).
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti ingóságokra, hogy értesítse erről a végrehajtót az árverés
időpontja előtt.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat: vételi ajánlatot, az indulási
ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentumot (az összeget a marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell
befizetni, számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298, adószám 4322637), esetenként az ajánlattevőt képviselő
személy meghatalmazását, román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi
személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását, román magánszemélyek a személyazonossági igazolvány
másolatát, külföldi magánszemélyek a személyazonossági igazolvány vagy az útlevél másolatát; saját felelősségre tett
nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő nem az adós cég közvetítõje.
A vásárló kötelessége betartani a környezetvédelmi, nemzeti örökségvédelmi stb. előírásokat.
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén, a 0265/250-982-es telefonszámon, 284, 287-es mellék.
A közlemény kifüggesztésének időpontja: 2018. október 24.
Ruja Márta hivatalvezető-helyettes
Florescu Dan osztályvezető
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