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Télies útviszonyok

A kanyargós hágókon áthaladókat ellenőrzik

Tisztelt
előfizetők!

Felhívjuk figyelmüket,
hogy a hó végi
munkaszüneti nap miatt
legkésőbb november 27-éig,
keddig szíveskedjenek
megújítani Népújságelőfizetésüket.
Érdeklődni
a szerkesztőségben,
telefon: 0742-828-647.
Köszönjük megértésüket!
Népújság

Marosvásárhelyre
érkezik egy
kolozsvári fotós
cég archívuma

Erdély kolozsvári szemmel. Szabó
Dénes és a Fotofilm válogatott képei
az OSZK gyűjteményéből címmel nyílik kiállítás Marosvásárhelyen november 23-án a Kultúrpalotában.

____________ 2.
Új óvoda és
bölcsőde
a közösségnek

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési
Program keretében Dicsőszentmártonban magyar tannyelvű óvodát és
bölcsődét építettek anyaországi finanszírozással.

A vasárnap éjszakára előre jelzett havazás megérkezett, hétfőn a kora hajnali órákban a forgalmasabb közutakon elindították a hóekéket és sószóró haszonjárműveket. A forgalmi
fennakadás megelőzését szolgálja a rendőrség fokozott közúti ellenőrzése is, amelynek során főképp a nyergesvontatók
téli útviszonyokhoz igazodó felszereltségét vizsgálják és a
hiányosságokat bírságolják.

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor

Egyelőre a Hargita megyei hágókra tartó haszonjárműveket és nyergesvontatókat ellenőrzik, de kiterjeszthetik Maros megyére is, ezért nem
árt az óvatosság: a téli gumiabroncs felszerelése és a hólánc.
Amint a Regionális Útügyi Igazgatóság szóvivője, Elekes Róbert hétfőn délelőtt tájékoztatott, a régióban egyelőre nincs fennakadás, időben
elindították a hóeltakarító gépeket. A marosvásárhelyi útügyi kirendeltség vasárnap éjszaka 13 haszonjárművet indított útjára, amelyekről hetvennyolc tonna csúszásgátló anyagot szórtak el a 13-as, 13A, 13C, 14A,
15 és 16-os számú országutakon, a csíkszeredai egység 228 tonna
csúszásgátlót szórt el, melyhez 20 haszonjárművet vetettek be.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________ 4.
Ingyenes szemvizsgálat több száz
vidéki gyereknek

Szombaton került sor a marosvásárhelyi Rotary Téka Club hagyományosnak számító jótékonysági báljára,
amelynek a bevételét idén is igen
nemes célra fordítják: több száz vidéki
gyereknek biztosítanak ingyenes
szemvizsgálatot.

____________ 5.

Vállalja
vagy megtagadja?

Bodolai Gyöngyi

Kérészéletű tárcavezetők után november 16-án, pénteken Klaus Iohannis államfő aláírta prof. dr. Ecaterina
Andronescu kinevezését a közoktatási minisztérium
élére. A szocialista politikus, aki lemondásra szólította
fel Liviu Dragnea pártvezért, és a szocialista párt
ügyvezető igazgatói tisztségére pályázott, augusztusban
még azt nyilatkozta, hogy őt nem lehet megvásárolni,
mégis beadta a derekát, és negyedik alkalommal is elvállalta a megbízatást. Ha végignézünk a romániai politikusok között, a betöltött funkciókat illetően
feltehetően az első helyen áll, hisz vegyész végzettségű
egyetemi tanárként volt a bukaresti műegyetem dékánja, rektora, sőt a Rektorok Országos Szövetségének
elnöke is. Politikusként pedig több mandátumon át képviselő, majd európai uniós képviselői mandátumáról lemondva 2012-től a szenátus oktatásügyi bizottságának
elnöki tisztségét töltötte be. 1995–96-ban az Oktatásés Kutatásügyi Minisztérium államtitkára, 2003–06 között tanügyminiszter volt, mandátuma lejárta előtt
Adrian Năstase miniszterelnök hívta vissza.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 30 perckor,
lenyugszik
16 óra 44 perckor.
Az év 324. napja,
hátravan 41 nap.

Ma JOLÁN,
holnap OLIVÉR napja.
OLIVÉR: a latin Oliverius
rövidülése, jelentése: olajfaültető.

IDŐJÁRÁS

Eső lehetséges
Hőmérséklet:
max. 60C
min. 00C
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Műjégpálya lesz Segesváron

A segesvári tanács november 14-i 231-es számú határozatában elfogadta egy költöztethető (mobil) műjégpálya kialakítását a Malom (Morii) utcában, a Sigma tér környékén.
A pályát életkortól függetlenül díjmentesen lehet majd
használni naponta 10 és 22 óra között – olvasható a Segesvári Polgármesteri Hivatal honlapján.

A magyar nyelv napja

A magyar nyelv napját ünnepli a Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület november 21-én, szerdán 18 órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében. Ez alkalommal
anyanyelvünkről Csepán Ida Júlia, Markó Béla, Nagy Miklós Kund, Ötvös József, Spielmann Mihály és Szabó Róbert Csaba beszélget. Kilyén Ilka Zsoltár az anyanyelvről
című műsorából ad elő részleteket. A közönség a Simon
György magyar szakos tanár által szerkesztett nyelvi játékokra adhat feleletet, és szófordulatokat is olvashat.

Keresztnevek és népszokások

A Női Akadémia szervezésében november 23-án, pénteken 17.30 órakor a marosvásárhelyi, Forradalom utca 1.
szám alatti Köpeczi–Teleki-ház előadótermében Keresztnevek és népszokások címmel tart előadást Balizs Enikő
tanítónő. Az előadást beszélgetés követi. A belépés ingyenes, a szervezők további rendezvények szervezése érdekében adományokat elfogadnak.

Dzsesszzene a Kottában

A Marosvásárhelyi Rádió Kotta című műsorának november
25-i vendégei Tasi Nóra énekes, zeneszerző és Sárosi
Péter zenész. Vendégművész: Puja Barna. A dzsesszkoncert 18 órakor kezdődik a rádió stúdiótermében. A belépés
ingyenes.

Jogi tanácsadás

November 21-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket
kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és
az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Több nap, mint stand up

A Showder Klub sztárja, Bruti november 23-án, pénteken
20 órakor a Jazz & Blues klubban tart fergeteges humorestet. A belépő 20 lej.

Kigyúlt egy mozdony

Vasárnap este negyed 11-kor tűz ütött ki a 4511-es számú,
Marosvásárhely és Csíkszereda között közlekedő Regio
járat mozdonyában. A vonat Marosvásárhely bejáratánál
volt, Szászrégen irányából tartott a város felé. A helyszínre
tűzoltók és mentősök érkeztek, a szerelvényből száz utast
menekítettek ki.

A piroson ment át – elgázolták

Szombat délután a marosvásárhelyi Győzelem téren egy
23 éves gépkocsivezető elgázolt egy 15 éves lányt, aki a
jelzőlámpa piros jelzésénél próbált átkelni az úton. A lány
súlyosan megsérült.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Marosvásárhelyre érkezik
egy kolozsvári fotós cég archívuma

Erdély kolozsvári szemmel. Szabó Dénes és a Fotofilm
válogatott képei az OSZK gyűjteményéből címmel nyílik kiállítás Marosvásárhelyen november 23-án a
Kultúrpalotában. A főleg városképeket és tájképeket bemutató tárlat a két világháború közötti
Erdélyt idézi meg, több olyan rögzített pillanattal,
amely már csak emlék, a valóságban soha többé
nem látható. A kiállított képek közül 22 fotó Marosvásárhelyt ábrázolja.
A budapesti Országos Széchényi Könyvtár 1982-ben
vásárolta meg azt a több ezer üveg- és cellulóznegatívot,
amelyről a feldolgozás
során kiderült, hogy
együvé tartoznak: a hajdan Kolozsváron működő Fotofilm cég és
Szabó Dénes archívumának egy részét alkotják.
A mintegy 3200 negatív
döntő része városkép,
tájkép, s a cég képeslapkiadói tevékenységéhez
kapcsolódik. Egyedi felvételek és már feliratozott,
sokszorosításra
előkészített képeslapnegatívok egyaránt szép
számban vannak a kollekcióban. Az 1930-as és
1940-es évek elejének
erdélyi városai, fontosabb épületei, falvai, természeti
szépségei
mutatkoznak meg. Emellett műtermi fotók, családi,
társadalmi
események felvételei is

felidézik a mai szemlélőnek a nyolc évtizeddel ezelőtti látványt és hangulatot.
Ebből az anyagból mutat be válogatást az Országos Széchényi Könyvtár Fényképtárának az összeállítása, amelynek marosvásárhelyi kiállítását a Sapientia EMTE keretén
belül működő, kolozsvári székhelyű Erdélyi Audiovizuális
Archívum szervezte meg a Maros Megyei Múzeummal
közösen. A Maros Megyei Múzeum Történeti Osztályának
tárgyaival kiegészülő kiállítás november 23-án, pénteken
18 órakor nyílik meg a Kultúrpalota második emeleti kiállítóterében, és december 15-ig látogatható.

Az Erdély TV mai műsorából

Az Erdély TV keddi témái: szlovákiai magyar politikai helyzet,
nagybányai magyarok és portréműsor Schneider Tibor televíziós
szakemberről

A ma 20 órai Metszetben szó lesz
arról, hogy a Magyar Koalíció Pártja és
a Híd-Most magyar–szlovák vegyes
párt megerősödését hozták a múlt heti
szlovákiai önkormányzati választások.

RENDEZVÉNYEK

Az öröm azonban nem felhőtlen: a magyar többségű régiókban gyengébb volt
a választási részvétel. Elemzők szerint
ez akár a magyarság parlamentből való
teljes kiszorulását is eredményezheti
2020-ban. Hogyan látják a helyzetet a
szlovákiai magyar politikusok?
Az Artériák 20.30 órakor kezdődő
adásában a nagybányai Teleki Magyar
Ház vezetői, Dávid Lajos és Markó

Előadás és film az Urmánczyörökségről

A maroshévízi Urmánczy-örökség címmel Czirják Károly, a maroshévízi Dr. Urmánczy Nándor Kulturális
Egyesület elnöke tart előadást november 21-én, szerdán 17 órai kezdettel a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termében, majd
levetítik a Consummatum Est – az Urmánczy-örökség
című, 2014-es dokumentumfilmet. Püsök Botond és Demeter Zsuzsa filmje az erdélyi épített örökség mára
szinte feledésbe merült kincsét, a maroshévízi Urmánczy-kastélyt és az Urmánczy család tagjainak sorsát mutatja be. A belépés ingyenes.

Újra látható az Egy lócsiszár
virágvasárnapja

A 14 éven felülieknek szóló előadás ma és 21-én, szerdán 19 órakor tekinthető meg a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Nagytermében. Mann szerepében ebben
a hónapban Kilyén László színművész látható. Jegyek
a Kultúrpalotában működő jegyirodában (tel. szám:
0372-951251) 12–17.30 óra között, a színházi jegypénztárban 9–15 óra között és előadások előtt egy órával válthatók. Online jegyvásárlás a www.biletmaster.ro
oldalon.

Néptáncelőadás
Dicsőszentmártonban

A dicsőszentmártoni Kökényes néptáncegyüttes Hazajárók című évzáró előadásával lép közönség elé november 24-én, szombaton 17 órai kezdettel a
dicsőszentmártoni Mihai Eminescu művelődési ház

Hajnal ismertetik a térség egyetlen magyar civil művelődési intézményének
tevékenységét. Nagybányai származású vendége van az Erdélyi kávéháznak is. A 21.30 órakor kezdődő műsor
vendége a kolozsvári Sapientia EMTE
film-, fotóművészet, média szakának és
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemnek az óraadó tanára, Schneider
Tibor operatőr, vágó, szerkesztő.

nagytermében. Koreográfus: Varró Huba, zenél a marosvásárhelyi Üver zenekar.

Szucher Ervin könyvbemutatója

November 21-én, szerdán 18 órakor a marosvásárhelyi
felsővárosi református gyülekezet szervezésében, a
templomban (1989. December 22. utca 49. szám) bemutatják Szucher Ervin Málladozó magyarságtudat
című könyvét. A romániai magyar szórványt hosszú
évek óta járó újságíróval Kántor Attila lelkipásztor beszélget.

Szimfonikus hangverseny

Lettország függetlenségének kikiáltása és Románia
egyesülésének századik évfordulója alkalmából rendkívüli szimfonikus hangversenyre kerül sor november 22én, csütörtökön 19 órakor a marosvásárhelyi
Kultúrpalota nagytermében. Vezényel: Gints Glinka lettországi karmester, zongorán játszik Franck van de Laar
hollandiai művész. Műsoron: Emil Darzinš-, Schumann-,
Sibelius-, A.Paşcanu-művek. A koncertre a 6-os számú
bérletek érvényesek.

Évadnyitó leckeés nevelőhangversenyek

November 23-án, pénteken déli 12 órától román, 13 órától magyar nyelvű leckehangversenyt, 17 órától román,
18 órától magyar nyelvű nevelőhangversenyt tartanak
a Kultúrpalota nagytermében. Téma: szimfonikus rockés filmzene. Fellép a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia, vezényel Remus Grama. A hangversenyek témáját
Carla Gliga és Fülöp Klára tanárnők mutatják be. Műsoron: Deep Purple – Smoke on the Water, Adele – Rolling in the Deep, Guns N’Roses – Sweet Child o’Mine,
Michael Jackson – Thriller, Hans Zimmer – Pirates of
the Caribbean, Astor Piazzola – Libertango.
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Nem támogatja a legfelsőbb bírói tanács
a legfőbb ügyész felmentését

Nem támogatja a bírák és ügyészek szakmai szervezeteként működő legfelsőbb bírói tanács (CSM)
ügyészi részlege Augustin Lazăr legfőbb ügyész felmentését, akinek az elmozdítását Tudorel Toader
igazságügyi miniszter kezdeményezte csaknem egy
hónappal ezelőtt.

A hétfői ülésen kizárólag Toader (aki hivatalból tagja a testületnek) szavazott a legfőbb ügyész leváltására, a testület
másik öt (választott) tagja megalapozatlannak tartotta a kezdeményezést. Az ügyészségi vezetőket az államfő nevezi ki
és váltja le az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján, a
CSM-nek véleményezési jogköre van.
Toader egy húszpontos „bűnlajstromra” hivatkozva október
24-én kérte Lazăr leváltását, miután néhány hónapja az alkotmánybíróság támogatását megszerezve sikerült elérnie Laura
Codruţa Kövesi volt korrupcióellenes (DNA) főügyész leváltását is Klaus Iohannis államfőnél.
Lazăr bírósághoz fordult leváltása megakadályozása érdekében, arra hivatkozva, hogy a miniszter valótlanságokat állítva, az államfő személyes érintettségére utalgatva
vádaskodott ellene. Iohannis már jelezte: semmiképpen sem
fogja elkapkodni a legfőbb ügyész menesztését, amelyet az al-

kotmánybíróság Kövesi esetében hozott döntése értelmében
valószínűleg nem tagadhat meg: megvárja a Lazăr által indított bírósági panasz kimenetelét.
Az Európai Bizottság az úgynevezett Együttműködési és
Ellenőrzési Mechanizmus (CVM) legutóbbi, kedden közzétett
jelentésében egyebek mellett arra is felszólítja Bukarestet,
hogy állítsa le a legfőbb ügyész felmentése, illetve kezdje elölről az új DNA-főügyész kinevezése érdekében indított procedúrát. A miniszter hétfőn nem adta jelét annak, hogy
visszavonná kezdeményezését, sőt, megjegyezte: felesleges
időhúzásnak tartja a CSM véleményezését, hiszen Németországban vagy az Egyesült Államokban a legfőbb ügyészt
„helyben” leváltják.
Az ellenzéki média szerint Toader a legfőbb ügyész ellen
intézett támadással a kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) jóindulatát próbálja megvásárolni, miután neve felkerült a kormányátalakítás során leváltandó
miniszterek listájára. Toadernek a kormánypárt állítólag azt
veti szemére, hogy nem vállalta a felelősséget a kormánykoalíció által szorgalmazott igazságügyi reformcsomagért, és
nem sikerült elfogadtatnia Románia külföldi partnereivel ezeket az intézkedéseket. (MTI)

Álhírnek bizonyult a Picasso-festmény megtalálása

Álhír, hogy felbukkant egy hat éve ellopott Picassofestmény: a kép megtalálását bejelentő holland
írónő elmondása szerint „tréfa áldozata lett”. Egy
belgiumi színházi produkció alkotói közölték, hogy
ők csapták be a megtalálót, és hamisítvány a Romániában talált, Picassónak tulajdonított festmény –
közölte a holland NOS televízió.

Az írónő vasárnap este azt mondta a tévében, hogy két
belga filmrendező performanszának dőlt be gyanútlanul –
idézte a The Guardian online kiadása.
A News.ro hírügynökség vasárnapi jelentése szerint Mira
Feticu román származású holland írónő szombaton Hollandia
bukaresti nagykövetségére vitte be a Picassónak tulajdonított
alkotást, a nagykövetség azonnal értesítette a román hatóságokat. Úgy vélték, a rotterdami műcsarnokból román műkincsrablók által 2012-ben ellopott hét nagy értékű festmény
egyikéről, Picasso Harlequin-fej című alkotásáról van szó.
A festményt Feticu egy másik, meg nem nevezett holland
állampolgárral együtt találta meg. Feticu 2015-ben a rotterdami műkincslopásból merített ihletet Tascha című regényének megírásához.
Állítása szerint tíz nappal korábban névtelen román nyelvű
levelet kapott, melyben a levélíró megjelölte az elásott műkincs helyét. A levélről azonnal értesítette azt a holland nyomozót, akivel együttműködött a regénye megírásakor. Ezután
indult el egy holland állampolgárral a megjelölt helyre, ahol
egy kő alá rejtve, műanyag fóliába becsomagolva találta meg
a képet tartalmazó csomagot.
A News.ro hírügynökség képet is közölt az írónőről, amint
kezében tartja a keretéből kivágott festményt és a reprodukciót, amely alapján azonosította a művet.
A műalkotást a nagykövetség átadta a romániai szervezett
bűnözés és terrorizmus elleni ügyészségnek (DIICOT). Az
ügyészség vasárnap szűkszavú közleményben erősítette meg:
Hollandia bukaresti nagykövetsége bejelentése alapján nyomozást indított az ügyben. A műalkotást hétfőn a Román Művészeti Múzeumba szállították szakértői vizsgálatra.

A holland írónő azonban ezután kapott egy e-mailt a belgiumi Aversben múlt héten bemutatott Az igazi másolat című
színházi produkció alkotóitól. Az előadás egy holland képhamisítóról szól, és az alkotók a valóság értékéről kívántak
szólni.
Az e-mailben elmagyarázták az írónőnek, hogy a levél a
True Copy (Az igazi másolat) elnevezésű projekt része volt,
melyet Geert Jan Jansen megrögzött holland képhamisító ihletett. Jansen hamisítványai 1994-es lefüleléséig elárasztották
Európa és a világ műgyűjteményeit.
A két belga rendező, Bart Baele és Yves Degryse weboldalukon közölték: a hamisított Picasso-festményt október végén
rejtették el a Tulcea megyei erdőben, és három romániai, valamint három hollandiai címre küldtek névtelen levelet, amelyekben megjelölték az elásott műkincs helyét, és várták a
fejleményeket. A színházi alkotók bocsánatot kértek a hollandiai román írótól az átverés miatt, és felajánlották, hogy legyen
része a produkciónak.
Mira Feticu a Digi 24 hírtelevíziónak nyilatkozva kijelentette: nincs oka szégyenkezni, mert jóhiszeműen, az értékmentés vágyától vezérelve járt el. A Mediafax hírügynökségnek
adott nyilatkozatában hozzáfűzte: megtörténhet, hogy az
átverés során szerzett élményeit egy újabb regényben írja
meg.
Román betörők 2012 októberében hatoltak be a rotterdami
Műcsarnokba (Kunsthal), ahonnan hét nagy értékű festményt
vágtak ki a képkeretből és vittek magukkal. A festmények –
Picasso, Matisse, Monet és Gauguin alkotásai – csaknem 18
millió euróra voltak biztosítva.
Az ügyben a DIICOT hat román állampolgár ellen emelt
vádat. A két fővádlott beismerő vallomást tett. Őket 2017 februárjában a Bukaresti Táblabíróság jogerősen 6 év, valamint
5 év 4 hónap börtönbüntetésre ítélte. A perben kétéves börtönbüntetést kapott a fővádlott anyja, aki előbb azt vallotta, hogy
elégette a festményeket, később azonban visszavonta a vallomását. A festmények hollétéről a román nyomozóknak nem
sikerült információkat szerezniük. (MTI)

A magyarországi románok képviselői cáfolják, hogy
eltiltották őket a centenáriumi rendezvénytől

Határozottan cáfolta Eugen Tomac állítását a gyulai Nicolae
A magyarországi románok képviselői cáfolják, hogy
eltiltották őket a román centenáriumi rendezvénytől Bălcescu Román Gimnázium igazgatója is. Czeglédiné Gurzó
– közölte internetes oldalán vasárnap este a Krónika Mária a Krónikának elmondta, soha nem érkezett ilyen utasítás hozzájuk a magyarországi hatóságoktól. „Ez egyszerűen
napilap.

A Krónika azt követően keresett meg magyarországi román
vezetőket, hogy Eugen Tomac, a Romániában ellenzékben politizáló Népi Mozgalom Párt (PMP) elnöke azt állította egy
vasárnapi gyulafehérvári sajtótájékoztatón, hogy a magyar
kormány megtiltotta a magyarországi román iskolák tanárainak, hogy részt vegyenek azon a rendezvényen, amelyet
román szervezetek tartottak szombaton Gyulán, a nagy román
egyesülés közelgő centenáriuma alkalmával.
Juhász Tibor, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának vezetője a Krónikának nyilatkozva határozottan
állította, hogy ilyen utasítás nem érkezett a budapesti hatóságoktól. Hozzátette: hallott a szombaton Gyulán rendezett centenáriumi ünnepségről, ez azonban tudomása szerint „nem
nagy volumenű, sok embert megmozgató” rendezvény volt.
„A kisebbségi román iskoláknak mi vagyunk a fenntartója,
tehát ha történt volna ilyen jelzés, akkor nekünk szólnak, nem
a pedagógusoknak vagy az iskolaigazgatóknak. Nyugodt szívvel állítom önnek, hogy ilyen nem történt” – jelentette ki Juhász Tibor. Hozzátette, az országos román önkormányzat
nemrég lépéseket szorgalmazott a román–magyar megbékélés
érdekében, és a Tomac-féle nyilatkozatok nem illenek bele
ebbe a törekvésbe.

nem igaz! Nekünk soha nem mondtak ilyet” – szögezte le a
román tanintézet vezetője, hozzátéve: ő családi okokból nem
tudott részt venni a szombati centenáriumi rendezvényen.
Eugen Tomac vasárnap azt állította, hogy a szombati gyulai
rendezvény résztvevőjeként személyesen is megtapasztalta a
magyarországi románellenességet. A PMP elnöke a vélt tiltást
a magyar kormány primitív nyomásgyakorlásának, brutális románellenes támadásának minősítette, és közölte: sürgős reagálásra szólítja fel a román külügyminisztériumot.
A határon túli románok minisztériumának az alárendeltségében működő Eudoxiu Hurmuzachi Intézet a hét elején közölte honlapján, hogy a magyarországi, román nyelven
megjelenő Foaia Românească szerkesztőségével és a gyulafehérvári Helyi Politikák Központjával közösen konferenciát
szervez a száz évvel ezelőtti eseményekről november 17-én a
gyulai Erkel szállóban. „A magyarországi románok hozzájárulása a nagy egyesüléshez és a román hadsereg szerepe Budapest bolsevik csapatok alóli felszabadításában” című
konferenciára – a bejelentés szerint – történészek, diplomaták,
román állami képviselők és civil szervezetek képviselői, valamint a magyarországi román személyiségek kaptak meghívást. (MTI)

Ország – világ

3

Változékony idő várható

Változékony időt jelez a következő két hétre az Országos Meteorológiai Szolgálat. A szakemberek szerint többnyire hideg lesz a december 2-áig terjedő
időszakban, november 24-e és 27-e között azonban
felmelegedés várható. Erdélyben november 24-éig
hidegebb lesz, mint ilyenkor általában, a nappali
csúcshőmérséklet 1 és 4 Celsius-fok között alakul.
November 25-e és 27-e között aztán enyhül az idő,
5-8 fok is lehet nappal, majd 28-ától ismét visszaesik
a hőmérséklet, fagypont körüli nappali csúcsértékek
várhatók. Éjszaka 0 fok alá süllyed a hőmérők higanyszála, a leghidegebb éjszakákra 23-a és 25-e
között kell számítani, amikor akár -8 Celsius-fok is
lehet. 20-án, 21-én, 27-én és 28-án megnő a csapadék kialakulásának esélye, de csak elszórtan várható
havazás. (Agerpres)

Meghalt a gernyeszegi robbanás
egyik sérültje

Meghalt hétfőn a Gernyeszegen a hétvégén történt
robbanás egyik sérültje, akit még vasárnap Brüszszelbe szállítottak – nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek az egészségügyi minisztérium
szóvivője. Oana Grigore elmondta, a két sérült közül
a nő halt meg, aki testének 85 százalékán szenvedett
égési sérüléseket. A másik sérült állapota stabil, az
orvosok mindent megtesznek, hogy megmentsék a
férfi életét – tette hozzá a szóvivő. A férfi testfelszíne
55 százalékán égett meg. A két áldozat gernyeszegi
házában a felgyűlt gáz okozott robbanást vasárnap.
(Agerpres)

Weber: a „nacionalizmus
szelleme” a fő ellenfél

A „nacionalizmus Európában ismét kísértő szelleme”
a fő ellenfél a májusi európai parlamenti (EP-) választás kampányában – jelentette ki Manfred Weber, az
Európai Néppárt (EPP) csúcsjelöltje hétfőn Berlinben. A bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa a jelölti törekvéseit ismertető tájékoztatóján
kiemelte: Németországban az Alternatíva Németországnak (AfD) nevű ellenzéki párt politikája mutatja
meg, mit is jelent a nacionalizmus. Az AfD „a nemzetek Európájáról beszél”, de szavai mögött a „pőre
egoizmus és nacionalizmus” húzódik meg, ezért „az
Európa-párti erők központi feladata az elhatárolódás
ezektől a jobboldali erőktől szerte Európában” –
mondta Manfred Weber. Hozzátette: az EPP „erős
nemzetállamokat” akar, de az a meggyőződése, hogy
a nemzetállamok „a globalizált világban csak egy
erős, egyesült Európában lehetnek erősek”. (MTI)

Vállalja
vagy megtagadja?
(Folytatás az 1. oldalról)

A Boc-kormányban 2008-tól egy évig töltötte be ezt a
tisztséget, aztán lemondott, majd 2012-ben júliustól
decemberig állt az oktatási tárca élén.
Nevéhez, amelyet egy időre beárnyékolt, hogy megvádolták a Microsoft-botrány kapcsán, sok olyan intézkedés fűződik, ami miatt Traian Băsescu volt államfő
„a romániai oktatásügy átkának” nevezte. Amit valóban
nagyon elrontott, a szakiskolák felszámolása volt. A hálózatot azóta sem sikerült olyan átfogó módon visszaépíteni, mint ahogy korábban működött, és a mai
krónikussá vált szakemberhiány miatt őt teszik felelőssé.
A szakiskola helyett bevezette a kötelező szakközépiskolai oktatás különböző fokozatait, azt remélve, hogy a 13
év alatt a diákok megtanulják a szakmát, és leteszik az
érettségit is. Sajnos egyetemi tanárként nem számolt a
valósággal, hogy a romániai iskolások 40 százaléka
nem tud megbirkózni az általános iskola felsőbb osztályaiban kért tananyaggal sem. Így hát hiába vezette
be a kisebb követelményeket támasztó szakérettségit, a
diákok jó része kimaradt az úgynevezett mesterségek és
művészetek osztályokból, mielőtt eljutott volna a záróvizsgáig. A sikertelenség láttán 2009-es mandátuma
idején megszüntette az úgynevezett SAM osztályokat, és
maradtak a szakközépiskolák.
Sürgősségi kormányrendelettel lehetővé tette, hogy a
rektorok nyugdíjkorhatár után is a tisztségükben maradjanak, és eltörölte az összeférhetetlenséget a képviselői és pártvezetői tisztséggel.
Ecaterina Andronescu nevéhez fűződik viszont egy
számunkra fontos dokumentum aláírása, amelyért ő vállalta a felelősséget. A Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem magyar főtanszékeinek megalakítására vonatkozó hétpontos egyezségé, amelyet az
egyetem román többségű szenátusa azóta sem hajtott
végre, a ma is tisztségben levő rektor aláírása ellenére
sem. Bár MOGYE már nincs, a sorvadásra ítélt magyar
oktatás még működik, ezért a miniszter asszonytól, akit
a dokumentum aláírását követően leváltottak, számon
kell kérni a hat évvel ezelőtt tett ígéretét. Őt minősíti,
hogy vállalja-e vagy megtagadja.
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145 éves a dicsőszentmártoni magyar oktatás

Új óvoda és bölcsőde a közösségnek

Szombaton, november 17-én Dicsőszentmárton és környékének magyarsága jövőbe vetett hittel tisztelgett az ősök emléke előtt. Felidézték, hogy 145 évvel ezelőtt, 1873-ban
nyitotta meg kapuit a település első magyar állami iskolája.
Az anyaországi önkormányzati és a román parlament magyar
képviselőinek jelenlétében aláírták az új magyar óvoda és
bölcsőde alapító okiratát, kopjafát lepleztek le a mindenkori
pedagógusok emlékére, egy időkapszulát is elhelyeztek az
utókor számára, és koszorúztak.

Szer Pálosy Piroska

„Míg vagyunk, emlékezve
ünnepelünk”
Az RMPSZ dicsőszentmártoni
körzete és a Kökényes néptáncegyüttes háromnapos eseménysorozattal tisztelgett a 145 éve létesített
magyar intézményes oktatás előtt,
az eseménysorozatról előzetesen is
tájékoztattunk a Népújság hasábjain.
Amint Székely Varga Mária Melinda, a küküllődombói általános
iskola történelemtanára és igazgatóhelyettese ismertetésében elhangzott, a dicsőszentmártoni magyar
nyelvű iskola a XIX. század második feléig az egyház irányítása alatt
állt. Az 1868-as, Eötvös József nevéhez fűződő népoktatási törvény
kimondta, hogy az államnak kell
gondoskodnia arról, hogy „minden
helységben s népes pusztákon tanintézetek legyenek”. Dicsőszentmártonban a Küküllő megyei

iskolai tanács 1870-es évi első gyűlésén egy öttagú bizottságot egy
olyan tanintézet tervezetének elkészítésével bízott meg, mely elemi
és felső népiskolának adjon otthont. 1873. január 13-án felavatták
a település első magyar állami iskoláját, mely báró Eötvös József
nevét viselte. Az új intézmény magába foglalta a hatosztályos elemi
iskolát és az 1874-ben beindult
Gazdasági Felső Népiskolát is,
melynek első igazgatója Réti János
volt. A tanítás a jelenlegi Traian Általános Iskola területén, az unitárius egyház által átadott telken, egy
régi, azóta lebontott épületben zajlott. A tanintézményben együtt tanultak a különböző felekezetű és
nemzetiségű gyerekek. Működésének első tanévében a Magyar
Királyi Állami Elemi Iskola osztályaiban tanuló 92 diák közül 66

Fotó: Nagy Tibor

magyar, 22 román és 4 német nemzetiségű volt, tanítóik pedig a Királyi Tanfelügyelőség 33985-ös
rendelete alapján kinevezett királyfalvi Nagy János és ádámosi Benczédi Sándor. 1888-ban a tanítás
helyszíne megváltozott, az akkor
megépült, jelenlegi Traian Általános Iskola főépületébe költöztek az
elemi osztályok, míg 1916-ban a
megnövekedett gyermeklétszám
miatt az erre a célra megépített,
Kós Károly által tervezett, jelenlegi
Avram Iancu Általános Iskola épületébe. Az elemi iskola mellett
1888-tól állami polgári leányiskola,
1900-tól pedig polgári fiúiskola is
működött a városban 1919-ig. A
XX. század történelmi fordulatai a magyar állami oktatást sem kímélték, de vagyunk, s míg vagyunk, emlékezve ünnepelünk.
Legyen ez az ünnep kegyeletteljes
főhajtás mindazok előtt, akik a magyar oktatás érdekében tevékenykedtek, s akik most már más
dimenzióból üzenik, hogy adjuk tovább a lángot! – hangzott el a Küküllődombón oktató történelem
szakos tanár értekezésében, melyhez saját kutatómunkáját használta
fel.
Az RMPSZ által szervezett eseményen részt vett többek között dr.
Vass Levente parlamenti képviselő,
Novák Csaba Zoltán szenátor,
Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ
országos elnöke, Fodor Sándor József, kisebbségi oktatásért felelős
államtitkári tanácsos, Kőrösi Viktor
Dávid, Magyarország csíkszeredai
főkonzulátusának konzulja, Szabó
Albert, az RMDSZ megyei szervezetének ügyvezető alelnöke – akik
hozzászólásaikban fejezték ki a dicsői magyar közösséggel való
együtt ünneplés örömét –, Holoda
Attila, Hajdúszoboszló alpolgármestere, Totyik Tamás, a Magyarországi
Pedagógusok
Szakszervezetének országos elnöke,
Fejes Réka tanfelügyelő, Horváth
Gabriella, az RMPSZ Maros megyei elnöke, valamint a környékbeli
pedagógusok és a helyi magyar közösség. Áhítatot Szentgyörgyi Sándor,
a
Küküllői
Unitárius

Olasz–román konzorcium építi a Vásárhely–
Nyárádtő autópálya-szakaszt?

Szerződést még nem köthetnek

Ki építi a Marosvásárhely–Nyárádtő
közötti autópálya-szakaszt? Ez a kérdés
régóta foglalkoztatja az érdekelt pályázó
cégeket, de a lakosságot is. Miután az újbóli óvásokat követően november 16-án,
pénteken lezárult a benyújtott ajánlatok
elemzése, kiválasztották a Marosvásárhely–Nyárádtő autópálya-szakasz és a bekötőút kivitelezésére benyújtott legjobb
ajánlatot.
A döntésről a CNAIR, az Országos
Közútkezelő Társaság sajtóközleményben
tájékoztatott, miután megszületett az Óvásokat Elbíráló Országos Tanács döntése és
a Bukaresti Táblabíróság ítélete.
Ennek értelmében az Országos Közútkezelő Társaság az olasz Itinera Spa és a
román Retter Projectmanagement Kft.
konzorciumát választotta ki az A3-as,
észak-erdélyi autópálya Marosvásárhely
melletti szakasza és a marosvásárhelyi bekötőút megépítésére. A konzorcium ajánlata értelmében a költségek közel 210
millió lejt tesznek ki hozzáadottérték-adó
nélkül, ami 44,6 millió eurónak felel meg.
A szakasz hossza 4,5 kilométer, a bekötőúté 4,7 kilométer. A kivitelezési határidő
18 hónap.
A nyertesnek kikiáltott ajánlattevő cég
kilencévi szavatosságot vállalt az útszakaszra. A kivitelezési szerződés addig

nem írható alá, ameddig le nem jár az
újabb óvási időszak, azaz a kihirdetést követő tíz nap. Abban az esetben, ha újabb
óvást nyújtanak be, az Országos Közútkezelő Társaságnak ki kell várnia ennek elbírálását. Ha az eredményt nem óvják
meg, a kiválasztott céggel aláírhatják a
szerződést.
Az Országos Közútkezelő Társaság
2015-től három nyertes céget hirdetett ki
a Marosvásárhely–Nyárádtő közötti szakasz, valamint a bekötőút építésére. Elsőként egy román cégcsoport nyert, de
szerződést bontottak, mivel több mint egy
éven át nem adták át nekik a munkatelepet. Tavaly ősszel a Nyárádtő–Marosugra
közötti több mint tíz kilométeres – az átadáshoz közel álló – szakaszt építő Strabagot hirdették ki nyertesnek, de a
versenybe szálló többi cég megóvta az
eredményt.
Mint ismeretes, a Brassó és Bors között
tervezett 415 kilométeres észak-erdélyi
autópálya építésére a román kormány és
az amerikai Bechtel cég 2003-ban írt alá
megállapodást. Ebből csak 52 kilométert
építettek meg, 2013-ban a felek felbontották a szerződést. Ezt követően az Európai
Unió pénzforrásainak lehívásával hirdették meg a kivitelezési pályázatokat az
egyes szakaszok megépítésére. (mezey)

Egyházkör esperese tartott. Az ünnepség házigazda szerepét Székely
Béla pedagógus töltötte be, aki
rendkívüli szakmai hozzáértéssel
vezette az eseményt.
Az összetartozás ünnepe
A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében Dicsőszentmártonban magyar tannyelvű
óvodát és bölcsődét építenek anyaországi finanszírozással. A Népújságban erről március elsejei
lapszámunkban tudósítottunk.
Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának képviseletében Kőrösi Viktor Dávid konzul az elmúlt
hét ünnepeinek – a magyar nyelv és
a magyar szórvány napja – méltó
záróakkordjaként jellemezte a dicsőszentmártoni magyar nyelvű oktatás, a nemzeti kultúránk
továbbadásának ünnepét. A 145 éve
útjára indított magyar nyelvű intézményes oktatást ünnepelve egy új
magyar tanintézmény megvalósítása körvonalazódik. „A tervezés a
mindenkori megmaradás kulcsa,
mert csak az a közösség gondolkodik magyar intézmények építésében, magyar nyelvű óvodák
létesítésében, amelyik meg akar
maradni és nem akar lemondani a
nemzettudat megtartásáról. A mai
nap újabb tanúságtétele az erdélyi
és az anyaországi magyarság összetartozásának, hiszen az új óvodában
a dicsőiek akarata, kitartása és az

anyaország segítsége egyszerre jelenik meg, ezáltal a közös ünnepeink az összetartozás ünnepévé is
válnak... Magyarországot büszkeséggel tölti el az erdélyi magyarság
élni akarása, ezért minden támogatást megad, ami a közösségerősítéshez szükséges. Minden okunk
megvan arra, hogy Dicsőszentmárton és a teljes Erdély magyarsága
optimistán tekintsen a jövőbe, bátran gondolkodjon a gyermekvállaláson, mert lesz magyar munkahely,
lesz magyar megélhetés” – mondta
a konzul.
Az emlékezés kopjafájának gondolata Szakács Paál István, a székelyudvarhelyi
Bányai János
Műszaki Szakközépiskola igazgatójának az ötlete nyomán valósult
meg, és a miskolci, valamint az udvarhelyi diákok közös munkáját dicséri. A dicsőszentmártoni véndiák
méltó emléket szeretett volna állítani az egykori pedagógusoknak,
ezt a Nemzeti Kulturális Alap által
meghirdetett anyaországi pályázat
révén valósították meg. Az udvarhelyi iskola és a miskolci testvériskola diákjai közösen faragták ki
Székelyudvarhelyen a dicsőszentmártoni új óvoda udvarára felállított
kopjafát.
A kopjafaavatást és tanácskozást
gálaműsor követte, este pedig pedagógusbállal zárták a háromnapos
eseménysorozatot.

Télies útviszonyok

(Folytatás az 1. oldalról)
Maros megyében a 13-as országút 146+200–
155+200 km-es szakaszain a hóréteg vastagsága
hétfőn még csekély volt, de csúszásveszélyes,
akárcsak az út szélén felhalmozódó hó. Maros
megyében a 13-as országút Szásznádas–Ákosfalva szakaszán 0–1 cm-es volt a hóréteg, Balavásár–Csíkszereda között 0–3 cm, a
Parajd–Gyergyószentmiklós közötti 13B országúton 3–5 cm.
A hétfői tájékoztatás szerint Predealon volt
fennakadás, ahol két autó ütközött, hétfőn délelőtt Brassó megyében a DN1-es úton és Kovászna megyében volt a legvastagabb a hóréteg,

és a sűrű havazás miatt állandó készültségben
kellett lenniük az útkarbantartóknak. Hargita
megyében a 12-es számú országúton két elakadt
nyergesvontató miatt volt torlódás a forgalomban, a 15-ös országút 196-os kilométerénél 1-2
cm-es hórétegről számoltak be, a Hargita megyei Marosfőről érkezett a legújabb jelentés,
mely szerint 20 cm-t mértek.
A nemrég átadott Kézdivásárhely–Kászonújfalu 11B szakaszán 2–3 cm-es, a Kézdivásárhely–Bikszád részen 1–2 cm-es, Csíkszereda és
Bákó megye határa között 3-4 cm-es, Gyergyószentmiklós–Gyilkos-tó között 1–4 cm-es hóréteget mértek hétfőn a délelőtti órákban.
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Sikeres volt a hétvégi Rotary-bál

Ingyenes szemvizsgálat
több száz vidéki gyereknek

Szombaton került sor a marosvásárhelyi Rotary Téka Club hagyományosnak
számító
jótékonysági
báljára, amelynek a bevételét idén is
igen nemes célra fordítják: több száz
vidéki gyereknek biztosítanak ingyenes szemvizsgálatot, illetve –
amennyiben indokolt, és a család
anyagi lehetőségeit meghaladja – a
szemüvegkészítéssel járó költségek
fedezését is felvállalják.

Menyhárt Borbála

Varga Imre elnök lapunknak elmondta, a
Rotary Téka Clubnál az a szokás, hogy havonta megünneplik az adott hónapban született tagokat, és általában ilyen
alkalmakkor, a baráti beszélgetések során
születnek a legjobb ötletek.
– Egyik kollégám felvetette, hogy a gyerekek rosszul látnak, amivel a vele szemben
ülő látszerész kolléga is egyetértett, mint
mondta, felmérte néhány évvel ezelőtt a
Nyárádmentén, a nyárádszeredai rendelőjében a környékbeli gyerekek látását, és az
eredmény megdöbbentő volt: a megvizsgált
gyerekek mintegy 46 százalékánál derült
fény látási problémákra. Innen jött az ötlet,
hiszen főként vidéken nem minden család
engedheti meg magának még a vizsgálatot
sem, nem beszélve az utólagos kezelésről,
valamint a szemüveg elkészítésével járó kiadásokról. A klubunk rendeltetése az, hogy
a közösségen segítsen, ezért az idei bál bevételéből több száz gyerek látásának a vizsgálatát finanszírozzuk, és fokozatosan ki

szeretnénk terjeszteni ezt a projektet, akár
országos szintre, ugyanis az országban sok
Rotary Club működik, és együttműködve
országos projektté lehetne fejleszteni – fejtette ki az elnök.
Mint mondta, már megkerestek az
ügyben néhány szemorvost, és mindenikük
lelkesen ajánlotta fel a segítségét. A tervek
szerint a helyi önkormányzatokkal együttműködve próbálják majd eljuttatni az üzenetet a vidéki iskolákba, hogy adott ez a
lehetőség, és a legtöbb község rendelkezik
iskolabusszal, amivel be lehet majd szállítani a gyerekeket Marosvásárhelyre, ahol
adottak a megfelelő körülmények a vizsgálatok elvégzésére.
A jótevők úgy tervezik, hogy azoknak a
gyerekeknek, akiknél a vizsgálat során kiderül, hogy baj van a látásukkal, és a családjuk nem tudja megengedni magának a
kezelést, valamint a szemüveget, a Rotary
Téka Club azt is ingyenesen biztosítaná.
Az elnök szerint az idei bál, amelynek a
hangulatát Bíró Zsuzsanna, a Művészeti Líceum diákjának a hárfajátéka is emelte, igen
sikeres volt. Ehhez az is hozzájárult, hogy a
Marosvásárhelyi Művészeti Líceum diákjai
14 műalkotást ajánlottak fel, amelyeket aukcióra bocsátottak. Mint ismeretes, a klub
minden évben nemes célra fordítja a bál bevételét, a tavaly összegyűlt összegből harminc kerekes széket vásároltak, amelyeket
civil szervezeteknek, valamint a két megyei kórház azon részlegeinek adományoztak, ahol a legnagyobb szükség volt a
betegszállításban elengedhetetlen eszközökre.

Előadás-sorozat Marosvásárhelyen

Sebgyógyító kerámiák

Csütörtökön délután a Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület és az Irénkerámia szervezésében
Sebgyógyító kerámiák címmel tartották meg a Nyitott Fészek kerámiaműhely-sorozat zárókiállítását.

Mezey Sarolta
Sebestyén Spielmann Mihály történész a
műhelynek otthont adó épület, a volt ortodox
zsinagóga történetét ismertette a hallgatósággal.
Az egykori ortodox zsinagógában a Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális
Egyesület által működtetett műhelyben kiállított kerámiatárgyak sokasága, tálak, csészék, dísztárgyak fogadták az érdeklődőket.
Valamennyi a kerámiaműhely „utolsó évfolyamának” alkotása. A
műhelyről tudni kell,
hogy 2016-ben létesült, azóta Demeter
Irén és Dobribán Annamária vezeti a tartalmas, közösségformáló
kézműves-foglalkozást, melynek nagy
vonzereje van városszerte, hiszen egyre
többen szeretnének bekapcsolódni a kerámia-tanfolyamokba.
Az utolsó tanfolyamon, ami összesen öt
foglalkozást
jelent,
22-en vettek részt.
Demeter Irén, a műhely társvezetője bemutatta Dobribán Annamáriát, akinek a
„keze beszél”, s ez a beszéd saját alkotásokban, illetve tanítványai munkáiban ölt testet,
formát és színt. Az alkotási folyamatban a
kezdő keramikusoknak megadatik, hogy az
átváltozás csodájával szembesüljenek, hiszen
a mázazás, égetés után csodás tárgyak születnek, olyanok, amelyeket gyakran az alkotójuk sem ismer fel.
– Amióta beléptem az egykori ortodox zsinagógába, az a gondolat foglalkoztat, hogy
egy meggyötört, megsebzett, kiteljesületlen
épületben dolgozunk, alkotunk. Amit mi, keramikusok itt teszünk, gyógyítgatjuk a sebeit.
Adamis Anna szavaival vallom: „És mi arra
születtünk, hogy a föld sebeit begyógyítsuk,
életünkön át, hogy mindig menjünk, meg ne
álljunk, induljunk tovább”. Ez ad erőt a munkánkhoz. Örültem minden pillanatban, amikor együtt, megértésben, szeretetben tudtunk
dolgozni. Manapság ez, sajnos, nagyon ritka
kincs. Nagyon meg kell becsülnünk! Hogy

Elkezdődött a színházi iskolák találkozója

Nemcsak az önmaga által
gyakorolt pedagógiai módszerekhez, hanem a város
kulturális életéhez is szervesen hozzátartozik a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
több rendezvénye, eseménysorozata is. Ezek egyike az
immár hagyománnyá lett, negyedik alkalommal megszervezett
színházi
iskolák
találkozója, amely e hét kezdetétől november 25-ig, vasárnapig tart.

Kaáli Nagy Botond

A nemzetközi szintű és rangú eseményen a házigazda intézmény közlése szerint a németországi Athanor
Akadémia, a szerbiai Újvidéki Akadémia, a Belgrádi Művészeti Egyetem, a Pozsonyi Színművészeti
Akadémia, a Zágrábi Egyetem Drámai Művészetek Akadémiája, a
moldovai Zene, Színház és Képzőművészeti Akadémia mellett az
összes hazai színházművészeti
egyetem diákjai is jelen vannak bukaresti, kolozsvári, krajovai és konstancai előadásokkal.
Az egy héten át tartó sűrű programot a színházi előadások mellett a
művészetis diákok számára szerve-

zett műhelymunkák egészítik ki,
olyan nemzetközileg elismert színházi alkotók és oktatók vezetésével,
mint Andreea Belu, Lucian Matei,
Gelu Badea, Oana-Cristea Grigorescu, Andrei Popov, Oleg Mardari,
Ioan Ardelean, Decebal Marin, Daniela Cojan, Florin Vidamski, Aleksander
Ivanovski,
Marija
Milenković, Carolina Mano.
És mivel egy szemle sem igazi
kiegészítő rendezvények nélkül, a
fesztiválműsort könyvbemutatók,
épületvetítés és koncertek – Ada
Milea és Vizi Imre fellépései – tarkították, illetve tarkítják. Ezek a
programpontok, csakúgy, mint a
színis előadások, ingyen látogathatók.
Az eseménysorozat november
18-án, vasárnap délután megnyitóünnepséggel és a vendéglátó Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
előadásával, majd az intézmény látványtervező szakának kiállításmegnyitójával és az Ada Milea &
Friends koncertjével vette kezdetét
a Stúdió Színházban és folytatódott
hétfőn számos, további programpont szerint. A színházi iskolák találkozójának további műsorát az
alábbiakban olvashatják.
November 20., kedd. 17:00 – Újvidéki Művészeti Akadémia (SRB)

– Stúdió 2.1 – Zabhegyező (1óra 5
perc). 18:00 – könyvbemutató – Ana
Maria Ichim – Radu Penciulescu şi
teatrul la înălţimea omului (Radu
Penciulescu és színház az ember
magasságában) és Anatomia jocului
tragic (A tragikus játék anatómiája)
– Stúdió Színház előcsarnoka. 19:00
– BBTE, Kolozsvár, Színház- és
Filmművészeti Kar, román tagozat
(RO) – Stúdió Színház – AKI (1 óra
30 perc).
November 21., szerda. 12:00 –
előadás és szakmai tanácskozás –
100 év színháztudomány Romániában. Miről szól a jelen, mit tudunk a
jövőről? – dr. Marian Popescu egyetemi tanár előadása. 17:00 – Temesvári Nyugati Egyetem (RO) –
Stúdió 2.1 – dontcrybaby (1 óra 30
perc). 18:00 – könyvbemutató –
Rajiv Joseph – Describe the night –
Stúdió Színház előcsarnoka. 19:00 –
Konstancai Ovidius Egyetem (RO)
– Stúdió Színház – A Notre Dame-i
toronyőr (1 óra 10 perc).
November 22., csütörtök. 10:00 –
100 év román zene szimpózium –
American Corner – a Maros Megyei
Könyvtár. 16:00 – könyvbemutató –
Theodor-Cristian Popescu – Dinăuntru (Belülről) – a Stúdió Színház
előcsarnoka. 17:00 – a Marisiensis
Coral román zenei koncertje – Kul-
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ennyien összegyűltek velünk ünnepelni, jelzi,
hogy ha nagyon pici is a fényünk, világítottunk, s akik meglátták a fényt, eljöttek megnézni... Reméljük, a kerámiaműhely
szellemiségével nem csak az épület sebei
gyógyultak, hanem mi is formálódtunk – fogalmazott Demeter Irén, a műhely vezetője,
és Puskás Attilát, az Örmény-Magyar Kulturális Egyesület elnökét idézte, aki szerint
nemcsak a romkocsmák divatosak, hanem a
keramikusok „romműhelye” is.
Sebestyén Spielmann Mihály érdekes, nagyon sokunk számára újdonságszámba menő
előadást tartott a zsinagógáról, ahová nagyapja Istent imádni járt, s ahol bizalmi állása
is volt, az ortodox hitközségnek a pénztárosa
volt. Ezeket nem tőle tudja, hiszen nem is-

Fotó: Nagy Tibor

merhette őt, ugyanis 1944. május 3-án feleségével és apatársáékkal bevonultak a
marosvásárhelyi gettóba. 1944. május 28-án,
pünkösd szombatján vitték őket el. Soha többet nem tértek vissza. A végállomás Auschwitz volt...
Az előadó elmondta, hogy az épületet
1928 szeptemberében avatták fel, 1944 májusáig, 18 éven át szolgálta a hitközséget. A
7500 marosvásárhelyi zsidó deportáltból
1500-an tértek vissza. Ma Marosvásárhelyen
körülbelül 170-en őrzik a zsidó hitet. 1945ben a „visszajöttek” úgy gondolták, hogy elegendő az Iskola utcai zsinagóga is.
A Brăila (volt Knöpfler Vilmos) utcai zsinagóga az idők során különböző rendeltetéseket kapott, de nem szent épületként.
Puskás Attila, az egyesület elnöke azzal
zárta az eseményt, hogy a kerámiaműhely
szép példája az Erdélyben élő nemzetiségek
– magyarok, örmények, zsidók – együttműködésének, ahol az esetleges feszültségek az
alkotás során minden bizonnyal feloldódnak.

túrpalota, kisterem. 17:00 – Kisinyovi Zene-, Színház- és Képzőművészeti Akadémia (MD) – Stúdió
2.1 – Himera (perc). 19:00 – Zágrábi Egyetem, Drámai Művészetek
Akadémiája (CRO) – Stúdió Színház – Ádám és Éva / Agónia (1 óra).
20:00 – Videomapping – Lucian
Matei
November 23., péntek. 16:00 –
könyvbemutató – Maria Dorina
Paşca – Terapia prin teatru (Terápia
a színház segítségével) – Stúdió 2.1
előcsarnoka. 17:00 – George Enescu
Nemzeti Művészeti Egyetem – Iaşi
(RO) – Stúdió 2.1 – Godot... (1 óra
5 perc). 17:30 – Videó-kiállítás
megnyitója – MME-büfé – Andrei
Cozlac. 18:00 – könyvbemutató –
Raluca Blaga – (Su) Poziţii teatrale
sau Ancore împotriva nostalgiei
confortului – Stúdió Színház előcsarnoka. 19:00 – Athanor Akadémia, Passau (DE) – Stúdió Színház
– Bernarda Alba háza (2 óra 15
perc). 22:00 – Fókuszban: a rendezés – Bukaresti Színház- és Filmművészeti Egyetem – András Lóránt
Társulat terme (zsinagóga) – Születésnap (1 óra 10 perc).
November 24., szombat. 11:00 –
felolvasószínházi előadás a nemzetközi drámaírói tábor keretében –
19-es terem (Stúdió Színház 2.1).
12:00 – a Daylight projekt és a
Lisszaboni Egyetem (POR) bemutatása – Stúdió Színház előcsarnoka. 15:00 – felolvasószínházi
előadás a nemzetközi drámaírói

tábor keretében – 25-es terem (Stúdió Színház 2.1). 17:00 – Pozsonyi
Színművészeti Akadémia (SLO) –
Stúdió Színház – Ez csak a világ
vége (1 óra 40 perc). 18:00 –
könyvbemutató – Irina Ionescu –
Management de proiect şi elemente
de marketing în artele spectacolului
(Projektmenedzsment és marketingelemek a színházművészetben)
– Stúdió Színház előcsarnoka.
18:30 – könyvbemutató – Cristian
Stamatoiu – Lanţul slăbiciunilor comunicaţionale în lumea lui Caragiale şi în cea de azi (Kommunikációs
gyengeségek láncolata Caragiale világában és ma) – Stúdió Színház
előcsarnoka. 19:00 – Krajovai
Egyetem (RO) – Stúdió 2.1 – Only
Shakespeare (1 óra 15 perc). 22:00
– Fókuszban: a rendezés – Bukaresti Színház- és Filmművészeti
Egyetem – Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem – Én vagyok! És? (1
óra 10 perc).
November 25., vasárnap. 11:00 –
felolvasószínházi előadás a nemzetközi drámaírói tábor keretében –
Stúdió Színház 2.1. 15:00 – felolvasószínházi előadás a nemzetközi
drámaírói tábor keretében – Stúdió
Színház 2.1. 20:00 – Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, román tagozat – Stúdió Színház –
Garanciaidő (1 óra 30 perc).
A programpontok, előadások
tehát ingyen látogathatók, az eseménysorozatra a későbbiekben viszszatérünk.
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Infrastruktúra-beruházások

Szerkesztette: Vajda György

Ha a tervek kivitelezése jól
halad, Kerelőszentpál egyike
lehet az ország azon élen járó
községeinek,
amelyekben
teljes mértékben kiépült a
vezetékes ivóvíz- és a csatornahálózat, ugyanakkor minden utcát leaszfaltoznak.
Simon István polgármester elmondta, hogy jelenleg az
unió által támogatott hét,
míg hazai kormányprogram
által finanszírozott két községfejlesztési terv kivitelezése van folyamatban.

Az idén sikerült leaszfaltozni
Kerelőszentpálon, Búzásbesenyőn
és Magyardellőn 12,6 km utcát,
községi utat. Erre 1 millió eurót fizettek ki, az utolsó részletet a napokban törleszti a polgármesteri
hivatal a kivitelezőnek. A versenytárgyalás bonyolultsága miatt
(megóvták a licitet) az egy évig és
két
hónapig
tartó
közbeszerzés után sikerült hozzáfogni
az országos vidékfejlesztési programon
keresztül
kormánypénzen támogatott újabb 6,9 km
utca és a községi utak – Búzásbesenyőben, Kerelőn és Kerelőszentpálon – rendbetételéhez. Az
utóbbiak különleges bioenzimes
technológiával készülnek majd,
ami garantálja a hosszabb élettarta-

Reményik Sándor versbe foglalt gondolatai igencsak érvényesek lettek a kerelőszentpáli református gyülekezetre. A szentpáliak nagy
többsége katolikus, a történelem úgy hozta, hogy a reformátusok a Maros túlsó
partján levő Magyardellőre
húzódtak, és így ott lettek
többségben. A szentpáli hívek
a dellői anyaegyházhoz tartozó filiaként imaházba jártak
istentiszteletre. Néhány évvel
ezelőtt fogalmazódott meg a
gondolat, s aztán nyílt lehetőség arra, hogy a házat templommá alakítsák át. Egy évvel
ezelőtt vált valóra ez az elgondolás, amikor november
12-én felszentelhették a korszerű épületet.

kozók, amelyeket immár ez a közösség látott vendégül, könyvbemutatónak és koncertnek is helyet ad.
Nemrég sikerült megalakítani egy
ifjúsági egyházzenei együttest, és
így ezen a téren is bekapcsolódhatnak a fiatalok azon csoportok közé,
akik rendszeresen zenei szolgálatot
végeznek a különböző gyülekezetekben. A lelkipásztor szándékában
áll, hogy a gyülekezeti teremben
rendszeres népdalesteket szervezzen, így a fiatalok belekóstolhatnak
az autentikus folklórkincsbe,
ugyanakkor más oktató-nevelő jellegű foglalkozások is lesznek. Ami
pedig a magyardellői egyházi óvodát illeti (sz.m.: korábban megírtuk,
hogy visszakapta az egyház, de nem
használják az épületet) pályázati támogatással szórvány-táborozóhelylyé alakítanák át, ugyanis közel a

Laczkó Dénes, az UBM Feed Románia Kft. vezérigazgatója és Simon István polgármester az
ipari park térképe előtt
Fotó: Vajda György

mot. S bár pályázati támogatással
Magyardellő és Szentmargita utcáit
is leaszfaltozzák, itt csak a falvak
határáig jut el a korszerűsítés,
ugyanis versenytárgyalás alatt áll a
két falu csatornázási munkálata.
December 4-ig kell benyújtsák az
ajánlataikat a cégek az 1 millió
euró összegű munkálatokra. Így a
tervek szerint 2020-ig befejezik a
csatornázást is, és akkor a községben lesz vezetékes ivóvíz és csatornahálózat. Azt is kilátásba

Autópálya-bosszúság

helyezték, hogy korszerűsítik a
szennyvíztisztító állomást olyan
automata jelzésű berendezéssel,
amely lehetővé teszi, hogy meghibásodás esetén mobiltelefonon értesüljenek az illetékesek.
Ugyanakkor korszerűsítik a szivattyúállomásokat is. Egy másik –
az
országos
vidékfejlesztési – program keretében előkészítették a tervezett ipari park környéki utak aszfaltozását finanszírozó projektet is.

Nem fizettek a földekért

Kétségtelenül fellendíti a megye
gazdasági fejlődését az autópálya
megépítése, és a repülőtér közelsége Kerelőszentpál fejlődéséhez is
hozzájárul majd – mondta kérdésünkre Simon István polgármester,
majd hozzátette, a radnóti lejáró 6,
míg a nyárádtői 5,5 km-re van a
községtől, így esély van arra is,
hogy az autópálya és a E 60-as európai út között kijelölt 78 hektáros
ipari zóna benépesüljön. A gond az,
hogy a földtulajdonosoktól államosított területekért a valós értéknél
jóval kevesebbet fizetnek. Ott, ahol
esetleg a terület négyzetmétere
1-2 euró, alig 0,67 eurót ígértek. S
bár a pálya ezen szakaszát hamarosan üzembe helyezik, még senkinek sem törlesztették az
adósságot.

Az úrasztala példázata

Az autópálya kerelőszentpáli szakasza

Vannak olyan tulajdonosok,
akiknek a parcelláit kettészelte
az út, ez esetben a teljes területet is meg kellett volna vásárolni. Egyszóval: korrekteb-

Papp Sándor gondnok és Csorbai Loránd lelkipásztor az úrasztala előtt

Fotó: Nagy Tibor

ben is lehetett volna rendezni az
ügyet – mondja a polgármester,
akihez nap mint nap fordulnak az
elégedetlen és pénzüket váró községbeliek.

„Oxigénpalack” óvodáknak

Csorbai Loránd lelkipásztor elmondta: a templomnak és a kitartó
egyházi munkának köszönhetően
egyre inkább gyarapodik a szentpáli
egyházközség. Amikor átvette a magyardellői parókiát, 148 lelket számlált a szentpáli leányegyházközség,
az idén 160-an vannak, és egyre
több a fiatal, mi több, az ifjúsági
foglalkozásokon katolikus fiatalok
is részt vesznek, így az új templom,
amelyet tervezéskor nem csak istenházának szántak, igazi közösségi
házként, művelődési otthonként is
működik. Ezért is úgy alakították ki
a helyiségeket, hogy a tulajdonképpeni templom mellett egy közösségi
terem is legyen, efölött pedig vendégház lesz. A helyiségeket kialakították, hátravan még a bebútorozásuk. S hogy mit jelent a közösségi
ház? Megépítése óta itt tartják meg
a közösség ünnepeit, március 15-ét,
az októberi megemlékezést, de voltak itt egyházi és világi jellegű talál-

Az épület az államosításig egyházi iskolaként működött, majd
óvoda lett belőle. A rendszerváltás
Hosszú várakozás után hozzáfoghattak a Kerelőszentpál központjában levő egykori római után adódott lehetőség arra, hogy az
katolikus iskola épületének felújításához. A támogatást erre az esperesi hivatal közvetítésével egyház visszaigényelje egykori épüa magyar kormány óvoda-bölcsőde programja biztosítja.
letét. Hosszabb folyamatot követően
2004-ben papíron visszaszolgáltatták az ingatlant, de gyakorlatilag
2009 végén vehették birtokba. Azóta
használatlanul állt a több mint 100
éves épület, amelyen még állagmegőrzési munkálatokat sem tudtak végezni. Mint ismeretes, a magyar
kormány tavaly óta támogatást nyújt
a Kárpát-medencében levő óvodák,
bölcsődék felújítására, építésére. Így
az esperesi hivatalon keresztül igényelt pályázatra érkezett az a támogatás, amiből hozzáfoghattak a
kerelőszentpáli épület bővítéséhez,
felújításához. Egyelőre 31 millió forintot ruháznak be. A sikeres pályázás után az utolsó engedélyeket
októberben kapták meg, így csak ezt
követően vonulhattak a helyszínre az
építők. A tervek szerint a földszinten
három nagyobb csoport számára
teret biztosító helyiségek, mosdók,
iroda és a kazánterem lesz, a régi

Maros, és a falu is kellemes környezetet biztosít az ilyen tevékenységekre.
A lelkipásztor elmesélte a szentpáli templomba helyezett úrasztala
történetét is, amely akár szimbóluma is lehetne az itteni közösségépítésnek. Az asztal lába egy, a
magyardellői parókia udvarán álló
közel 100 éves fa törzséből készült,
amelyet kettétört a vihar. Akkor úgy
döntöttek, hogy formájának köszönhetően megmentik a gyökerekkel
együtt. Úrasztalára volt szükség az
új templomba, és abból készült el.
„Úgy gondoltuk, az anyaegyházat jelképezi, amely így szimbolikusan átkerült a filiához azért, hogy
itt a hitben terebélyesedjen. Ma már
az itteni gyülekezet nagyobb, mint
a magyardellői, ami azt jelenti,
hogy az onnan hittel és szeretettel
áthozott fa igen jó gyökeret vert
Szentpálon is” – mondta a lelkipásztor.

épületben pedig étterem és konyha
kap helyet. Az új szárnyat összekötik
a régi épülettel. Az elképzelésben
manzárdosítás is szerepel, de egyelőre ez csak távlati terv, ugyanis a jelenleg rendelkezésre álló összeg
háromszorosa is elkelne – tájékoztatott a helyszínen Bertalan László kerelőszentpáli plébános. A munkálatok folytatásához szükséges pénzösszegre nem pályáztak. A plébános reméli, hogy folytatódik a
program, és sikerül a befejezéshez
szükséges pénzösszeget előteremteni. Remélik, az idén tető alá kerül
az új szárny.
– Az épületet óvodaként és napköziként szeretnénk működtetni, remélem, lesz erre megfelelő anyagi
fedezet, és gyerek is. Örülünk annak,
hogy közösségünk számára megmenthetjük az épületet – mondta a
plébános. Azt is hozzátette, gyülekezetéhez mintegy 900-an tartoznak,
azonban rendszeresen mintegy 50-en
járnak templomba az idősebb generáció tagjai közül. Reméli, hogy az
felújított óvoda működtetése is fellendíti majd a közösségi szellemet.
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A magyar szórvány napja

Értékteremtő közösség

November 15-én az RMDSZ
országos szervezete nyolcadik alkalommal szervezett
szórványkonferenciát. Ezúttal
helyszínként Segesvárt választották, ahol az erdélyi magyarságot érintő legégetőbb
témát, az oktatást boncolgatták. A köszöntőbeszédeket
követően a jelenlevők helyzetképet kaptak a tankönyvkiadásról, szó volt a délutáni
oktatás megszervezéséről és
a magyar kormány által támogatott
óvoda-bölcsőde
programról. A konferencia
moderátora Hegedüs Csilla, az
RMDSZ kultúráért felelős
ügyvezető elnöke volt.

Vajda György

Végvárak közös harca
Kilyén Ilka színművésznő szavalatát követően Tóth Tivadar, Segesvár alpolgármestere a vendéglátók
nevében köszöntötte a konferencián
megjelenteket. Elmondta: a helyszínválasztás üzenetértékű, hiszen
Segesvár egyike azon szórványközösségeknek, ahol 4600 magyar él,
és sikerült egy szórványkollégiumot
működtetni. Azt is kifejtette, hogy
az RMDSZ 2011-től november 15ét (Bethlen Gábor születése napjához kötve) a magyar szórvány
napjává nyilvánította, a magyarországi Országgyűlés határozatával
2015-től ezt a napot kiterjesztette
Kárpát-medenceivé, és a végvárak
közösségmegőrzéséért nap mint
nap megvívott harcról szól. Ez a léthelyzet a többségiektől eltérő életés gondolkodásmódot jelent. A
szórványnap pedig a közös siker

Péter Ferenc

Fotók: Nagy Tibor

örömünnepe is annak, hogy sikerül
közösségépítő és -megtartó rendezvényeket szervezni, vagy több gyereket magyar oktatási intézménybe
járatni – mondta az alpolgármester,
majd kifejtette: jó példával is szolgálhatnak, hiszen a történelmi egyházakkal
összefogva
sikerül
megtartani ünnepeinket, létrejött és
működik a Kikerics néptáncegyüttes (a gyerekek műsorukból egy kis
ízelítőt is nyújtottak a konferencián), ugyanakkor a Gaudeamus
szórványkollégiumnak köszönhetően nemcsak segesvári, hanem
környékbeli településekről is járnak
magyar osztályokba diákok, mi
több, a kollégium művelődési központként is működik, ahol számos
kulturális rendezvényt szerveznek.
A tizenkilenc tagú helyi tanácsba
pedig három RMDSZ-es képviselőt
juttattak be, és történelmi lépésként
2016-tól magyar alpolgármestere is
van a városnak. Azt is büszkén
mondta el, hogy nemrég magyar
nyelven esküdhetett örök hűséget
egymásnak egy pár. Megemlítette a
fehéregyházi Petőfi Sándor Egyesü-

letet is, amely a nagy költő emléke
ápolása mellett is leteszi a garast a
magyarságért. Tóth Tivadar elmondta: azért fontos a magyar
nyelvű oktatás, a délutáni foglalkozás megszervezése, mert ez lehetőséget biztosít a gyerekeknek arra,
hogy magyar környezetben szocializálódjanak, hiszen a vegyes környezetben hallgatólagosan elfogadják a másodrangú státust, a
megszokás pedig háttérbe szorítja
az anyanyelvhasználatot, az ahhoz
való kötődést, és így könnyebb lesz
a beolvadás. Ezt a jelenséget szórványban összefogással, közös akarattal és jól működő közösségépítő
intézményekkel lehet megfékezni –
mondta Segesvár alpolgármestere.
Szintén vendéglátóként üdvözölte a jelenlevőket Péter Ferenc, a
Maros Megyei Tanács elnöke, aki
azzal kezdte, hogy a szórványközösségek támogatása létkérdés. Bár
Maros megyét – Hargitával és Kovásznával együtt – magyarok által
többségben lakottnak nyilvánítják,
hiszen még az arány a megyében
kedvező számunkra, vannak szórványvidékek is. Van, aki az ott lakókat sajnálja, mások felnéznek
rájuk, hiszen jobban meg kell küzdjenek megmaradásukért. Ennek
csak egy módja van: ha a többségiek támogatják, segítik a szórványAz
RMDSZ
közösségeket.
2012-ben elfogadta a cselekvési tervet, amely az anyanyelvi oktatást
erősíti. Ennek tudatában megyénkben is vannak szórványkollégiumok: Segesváron, Nagysármáson és
Szászrégenben is. Ezeket kell továbbra is támogatni, hogy valóban
a magyarság fontos bástyái legyenek. De ez nem elég. Szórványvidékeken tudatos egyéni döntés
kérdése is szembeszállni a beolvadással és vállalni a magyar identitást. Ezeken a helyeken magyarnak
lenni jó érzés, de kihívás is, amit az
egyénnek és a családnak is tudatosítania kell – mondta többek között
a megyei tanács elnöke.
Biztonságos jövőkép
Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke elmondta: amikor kisebbségvédelemről
beszélünk,
akkor minden közösségről kell szólnunk, azokról, akik a Székelyföldön
élnek és azokról is, akik más szórványvidékeken. Tudnunk kell, hogy
a közösségépítésben honnan indultunk el és hova tartunk. Ez jelenti a
jövőképet, amely nemcsak a tervezést, hanem a konkrét megoldásokat is magába foglalja, amelyek a
mindennapi kihívásokra kell feleljenek. A szórványban ezek az identitás megőrzéséhez, a beolvadás
megfékezéséhez kötődnek, amelyben fontos szerepe van az intézményes oktatási hálózat kiépítésének.
Fontos magyar nyelven tanulni, ma-

gyar környezetben felnőni és olyan
döntéseket hozni, amelyek a megmaradást ösztönzik. Egy ilyen lépés
a szórványkollégium-rendszer. De
ezen túl továbbra is demográfiai
kérdésekkel kell szembenézni,
ugyanakkor az anyanyelvi oktatás
mellett fontos a versenytudás megalapozása is, hiszen helyt kell állni
a többségiekkel szemben is. A
célok, tervek kivitelezéséhez partnereket kell keresni a Bethlen
Gábor korában is tapasztalt pragma-

erősíteni kell a kapcsolatokat. És
határozottan kell képviselnünk érdekeinket Európában is. Jövőre az
EP-választások után letesszük az
őshonos kisebbségekre vonatkozó
Minority SafePack csomagot az EB
asztalára, remélve, hogy az új parlament nyitottabb lesz a kisebbségek irányába, mint a mostani. Olyan
konklúziókat várunk Európától,
amelyeket érvényesíteni tudunk
majd országos, megyei és helyi
szinten a döntéshozatalban, és amelyek erősítik kisebbségi létünket –
mondta az RMDSZ szövetségi elnöke köszöntőjében.
Nem csak Kárpát-medencei ügy
A szórványnap egyik kezdeményezője, hajtómotorja Winkler
Gyula EP-képviselő. Elmondta,
nemrég jött haza Budapestről a Kárpát-medencei képviselők fórumáról, ahol a szórványbizottságban
van, és ott elhangzott, hogy nemcsak a Kárpát-medencében, hanem
a világon élő diaszpórában is hasonló gondokkal küzdenek, így
talán azok a megoldások, amelyek
a kisebbségi létben való megmaradást erősítik, „világszinten is alkalmazhatóvá válhatnak, így globális
dimenziója van ennek a küzdelemnek”. Az értékteremtő szórvány
kulcsa az oktatás – mondta az EPképviselő, aki hangsúlyozta, hogy
jókor és jó helyen teszik ezt szóvá
– Segesváron a világörökség részének nyilvánított várban. Winkler
Gyula kijelentette: a román államnak nem érdeke a magyar oktatás
erősítése, mert ezt mindig bizonyos

tizmussal. A hazai politikai téren –
települési, megyei önkormányzati
és országos szinten is – meg kell találni azokat a partnereket, akikkel
együttműködhetünk, megerősíthetjük pozícióinkat, hiszen el kell kerülni az elszigetelődést. Építkezésre
rendezkedtünk be, amihez partnereket találunk. A mai politikai helyzetben
nem
könnyű,
de
bizonyítottuk, hogy ha kell, képesek
vagyunk újratervezni, újrakezdeni
ezt az építkezést, kompromisszumokat kötni és konkrét megoldásokat találni. A magyar kormánnyal

feltételekhez kötik. Ezért kell megerősíteni a szórványkollégiumok
szerepét, amelyek több feladatot
kell felvállaljanak. Tágabb értelemben azonban ma a magyarságnak
három fontos kihívásnak kell eleget
tennie: biztosítani kell egyrészt a
minőségi magyar nyelvű oktatást,
ki kell szélesíteni a képzési ajánlatot, akár a duális képzés népszerűsítésével, és nem utolsósorban
fontos a különböző tevékenységek
finanszírozása, akár a helyi önkormányzatok hozzájárulásával. Az
RMPSZ és az RMDSZ szakmai

Percze László
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Winkler Gyula

téren szorosan együttműködik az
oktatás terén, de sokkal szélesebb
körű összefogás szükséges, hogy
mindhárom téren eredményes legyen a munka – mondta, majd
hangsúlyozta: a szórványkollégiumok nem egyszerű bentlakások,
hiszen itt életre szóló közösségi
szellem alakul ki. Jó példaként a
dévai Szent Ferenc Alapítvány és a
Téglás Gábor Elméleti Líceum
működését hozta fel az EP-képviselő.
Percze László, Magyarország
csíkszeredai
főkonzulátusának
konzulja elmondta: Magyarország
kormánya tudatosan támogatja a
Kárpát-medencei magyarokat a közösségépítésben, de ez nem elég,
hiszen a szórványközösségeken is
múlik, hogy mennyire sikerül megmaradniuk. Igyekeznek biztosítani
az anyagi feltételeket a különböző
programok megvalósításához, mint

pl. az óvodaprogram, de ezekkel a
lehetőségekkel hatékonyan kell
élni. Szerencsére nagyon sok sikeres kezdeményezés született a Kárpát-medencében, de nehéz feladat
mindezt fenntartani. Ami pedig a
kisebbségi, oktatási jogok tiszteletben tartását illeti, valahányszor hiányosságokat tapasztalnak, ezeket
a magyar kormány szóvá teszi az
európai fórumokon, és akár az EP
ellenőrző testületét is mozgósítják annak érdekében, hogy az
ország (mint uniós tagállam) által
felvállaltak ne csak ígéretek maradjanak.
A köszöntőket követően panelbeszélgetések következtek. Először a magyar nyelvű tankönyvek
kiadási nehézségeiről volt szó, a
második témakörben az iskola
utáni (napközis) program fontosságáról, illetve a gyakorlati példákról
beszéltek a meghívottak, a végén
bemutatták a magyar kormány
által felkarolt óvoda-bölcsőde
programot. Végül a jelenlevők zárónyilatkozatot fogadtak el, amiben a konferencián elhangzottak
alapján megerősítették a szórványközösségek megőrzéséért tett lépések szükségességét az említett,
konkrét helyi, gyakorlati szinttől
az európai parlamenti képviseletig.
A panelbeszélgetéseken elhangzottakra a későbbiekben visszatérünk.
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Dr. Czakó József kórházalapító főorvosra
emlékezve

Szerkeszti: Mezey Sarolta

A kórházalapító főorvosról nemrégiben utcát neveztek el Marosvásárhelyen
(Fotó: Karácsonyi Zsigmond)

1942-t írtak, karácsony hete volt,
gyönyörű, napsütéses téli nap. A falubeli lurkók önfeledten szánkóztak,
korcsolyáztak, piros orral szippantgattak a kristálytiszta levegőből.
Babos Laci nem hancúrozhatott társaival a csillogó hóban, tanulnia kellett. A négy polgárit magánúton
végezte, s nagyon meg kellett dolgoznia azért, hogy lépést tarthasson
a többi diákkal. Nehéz gyermekkora
volt, édesapját már tízéves korában
elveszítette. Szófogadó, fegyelmezett, szorgalmas legénykének ismerte mindenki, szerette a mezei
munkát, az állatokat, a falusi életet,
de a tanulásban is nagy örömét lelte.
Amikor 1940 szeptemberében
bevonult a magyar honvédség
Észak-Erdélybe, és meglátta az első
katonatisztet, önkéntelenül felkiáltott: én is magyar katonatiszt le-

szek! Igen ám, de ahhoz legalább
középiskolai végzettség kellett, és
neki csak hét elemi osztálya volt.
Azonnal beiratkozott a polgári fiúiskolába, amelyet magánúton is el
lehetett végezni, sőt, egy év alatt két
tanév vizsgáit is le lehetett tenni.
Ehhez óriási erőfeszítésre volt szükség, de Laci nem riadt vissza a kihívástól. Szívesen lemondott az
ünnepnapokról, a vasárnapokról.
Naphosszat dolgozott a testvéreivel
kint a mezőn és otthon, aztán, amíg
a többiek pihentek vagy aludtak,
félrehúzódott valahová, ahol nem
zavarta senki, és tanult. Tanult éjjelnappal, ha csak egy félórányi szabadideje is volt, azt a könyvek
mellett töltötte.
Azon az emlékezetes napon is a
könyveit bújta, amikor hirtelen erős
gyomorfájás vett erőt rajta, olyan,

Az Efatta Koronka Egyesület
Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen a hallássérült felnőtteknek
rendszeresen,
havonta
közösségi napot szervez.
Marosvásárhelyen a Gecse utcai
református egyházközség gyülekezeti termében, Udvarhelyen pedig a
református egyházközség Bocskai
termében találkoznak a hallássérültek közösen imádkozni, ráhangolódni Isten igéjére, és közösségben
lenni.
Az egyesület képviselője, Korodi Csaba református kórházlelkész elmondta, hogy több mint
huszonöt éve foglalkozik a Kozmutza Flóra kolozsvári hallássérültek iskolájába járó gyerekek hitre
nevelésével. Azt tapasztalta, hogy
igényük és szükségük van arra,
hogy megismerjék Isten igéjét és

egyházunk tanítását. Miután befejezik tanulmányaikat és visszakerülnek lakhelyükre, noha szükségük
van továbbra is az ige tanítására,
nem biztos, hogy megtalálják azokat a közösségeket, ahova bekapcsolódhatnak. A hallók közössége
nem igazán vonzó számukra, hiszen
ők a verbális kommunikációból nagyon keveset értenek, ezért bekapcsolódni sem képesek, emiatt
kirekesztettekké válnak és elidegenednek.
Egyesületünk szakemberek bevonásával megteremti az optimális
feltételeit annak, hogy hallássérült
testvéreink a jelbeszéd segítségével,
valamint minél több vizuális eszköz
használatával igazi élvezői lehessenek ezeknek az alkalmaknak.
Minden alkalmat áhítattal kezdünk, imádkozunk, utána pedig

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

amilyet addig még soha nem érzett.
Egy ideig csendben tűrte, súrolgatta
a hasát, de a fájdalom annyira fokozódott, hogy szólnia kellett édesanyjának.
Az asszony nem ijedt meg, régi
falusi módszerrel próbált segíteni
rajta. Ágyba fektette, megmelegített
egy pléhfedőt a kályhán, rongyba
csavarta, és a fiú hasára tette. Egy
rövid időre enyhítette is a gyötrődést a meleg fedő, de ahogy kihűlt,
újra előjött az a furcsa fájdalom.
Akkor az édesanyja két fedőt melegített, azokat cserélgette órákon keresztül.
Estefelé a fájdalom kezdett kibírhatatlanná válni. A fiú be is lázasodott, rázta a hideg. Édesanyja látta,
hogy most már nagy a baj. Azonnal
üzent a két nagyobbik fiának, Sándornak és Albertnek – akik már családos emberek voltak –, hogy
jöjjenek rögvest, mert az öccsük
haldoklik. Rohantak is a bátyók, befogták a lovakat, és vágtattak vele
az orvoshoz. Molnár Miklós doktor
soron kívül fogadta, és alaposan
megvizsgálta a fiút. Megmérte a
lázát, vérnyomását, tapogatta, kopogtatta, a szívét, tüdejét is meghallgatta, de semmit nem talált.
Aztán gyógyszereket írt fel, bizonyára fájdalomcsillapítót, idegnyugtatót.
Kiváltották az orvosságot, és reménykedve tértek haza. A gyógyszerek hatására valamicskét szűnt is
a fájdalom, a láza csökkent, de továbbra is rosszul érezte magát, és
ereje egyre fogyott. Másnap annyira
súlyosbodott az állapota, hogy újra
orvoshoz vitték. Újabb vizsgálat,
újabb gyógyszerek, de semmi nem
használt. Akkor jutott eszébe a csa-

ládnak, hogy már négy napja nem
volt széklete a gyermeknek. Ezután
kipróbáltak minden elképzelhető falusi gyógymódot, még étolajat is
itattak vele. Semmi változás. A hasa
most már kőkemény volt. Ismét rohanni kellett az orvoshoz. Karácsony másodnapja volt. Akkor már
Laci fájdalmat sem érzett, többet
volt öntudatlan állapotban, mint
magánál. Csak néha nyitotta ki a
szemét, akkor is csak félig, és bizonyára már nem is látott semmit. Az
orvosi rendelőben, telefoncsörgésre
tért magához. Tágra nyitott szemmel nézett szét a helyiségben. Tisztán hallotta az orvos hangját:
– Reménytelen, de meg kell próbálnunk. Nagyon kérem, a lehető
legsürgősebben küldjék a mentőautót!
A fiú ismét elalélt. Negyvenfokos láza volt, nem reagált az injekciós tű szúrására, a sztetoszkóp
hideg érintésére, csak zihált két
rövid lélegzetvétel között. Végre
megérkezett a mentő, és felfektették
a hordágyra.
Bátyjai felültek mellé az autóba,
fölé hajoltak, úgy tették meg az utat
Nyárádszeredától Marosvásárhelyig. Egyenesen az akkori leghíresebb kórházba szállították. A lábán
már nem tudott menni, karon fogva
vonszolták a rendelőig. Amikor az
ajtó kinyílt, egy fiatal tisztiorvossal
találták szembe magukat, aki köszönés helyett rárivallt a gyermekre: vedd le a sapkádat! Sándor,
a fiatalabb báty erre rettenetesen
felháborodott.
– Doktor úr, nem látja, hogy haldoklik? – kiáltotta –, most a sapka
a fontos?
Az orvos meglepődött, és valamivel szelídebb hangon kérte, hogy
fektessék fel a beteget a vizsgálóasztalra. Megtapogatta a hasát,

aztán kimondta a diagnózist: bélcsavarodás, ezen már segíteni nem
lehet, vigyék haza minél hamarabb,
hogy ne haljon meg az úton.
A testvérek kétségbeestek, nem
tudták, mitévők legyenek. Elhatározták, hogy még elviszik egy
másik kórházba is. A mentőautó sofőrje vitte is őket készségesen, sőt ő
mondta, hogy hová menjenek. Az
ottani orvos kedvesen, udvariasan
fogadta a beteget, talán részvéttel is
volt iránta, de miután megvizsgálta,
csaknem szóról szóra ugyanazt
mondta, mint a másik: bélcsavarodása van, nem tud segíteni rajta.
Sürgősen vigyék haza, hogy ne haljon meg az úton! Nem volt mit
tenni, reményt vesztve hazaindultak.
Úgy tíz kilométer után a sofőr
hirtelen fékezett, és megfordult.
– Mit csinál, mi történt? – kérdezte Albert, az idősebb testvér.
– Visszamegyünk, próbálják meg
még egy kórházban – válaszolta.
Szédületes sebességgel hajtott, a
szirénát is bekapcsolta, és a Czakókórház előtt állt meg. Az ernyedt
gyermeket bevitték az épületbe.
Éppen a kórház igazgatója, dr.
Czakó József volt szolgálatos. Megtapogatta a beteg hasát, és azt
mondta: semmiség az egész, egy
végbél körüli tályog! Gyorsan a
műtőasztalra, nehogy meghaljon!
Ott sürgölődtek mellette orvosok,
asszisztensnők, és amikor az altatóorvos arra kérte, hogy számoljon,
olyan gyenge volt, hogy a háromnál
már mély álomba merült. Amikor
felébredt, nagyszerűen érezte
magát, megszűnt a fájdalma, megkönnyebbült, és hatalmas boldogság töltötte el. Egy kiváló orvos,
egy IGAZ EMBER mentette meg
az életét.
Szilágyi Domokos

power pointos előadások következnek, majd
a közös ebéd. Közösségépítő játékok, valamint
személyes
beszámolók következnek a délután folyamán. „Úgy éreztük,
hogy hasznos és kellemes volt az együtt töltött idő” – mondta a
lelkész, akitől azt is
megtudtuk, hogy egyegy alkalmon általában
20-25-en vesznek részt.
A közösségi nappal az
is a céljuk, hogy segítsék a nagyothallókat
beilleszkedni a hallók
közösségébe, miután
megteremtődtek azok a
sajátos feltételek, ame-

lyek számukra nélkülözhetetlenek.
Így bekapcsolódhatnak majd a városi gyülekezetekbe, közösségre találva.
Továbbra is várjuk hallássérült
testvéreink jelentkezését ezekre a
közösségi alkalmakra, Vásárhelyen
legutóbb október 27-én volt, Udvarhelyen november 24-én találkozunk
újra.
A Kolozsváron tanuló hallássérült gyerekek nyári keresztyén táborát immár 25. alkalommal
szerveztük meg Parajd mellett, a
Bucsinon.
Sokan vettek részt ez alkalommal
táborunkban, 24 gyerek és öt felvigyázó tanár. A bibliai történetek a
nyári bibliahét anyagát követték. A
foglalkozások az alábbiakkal bővültek: Stelárium – foglalkozás Varga
István csillagásszal, Szovátán az

Outward Bound központban kötélkertet és falmászást próbálhattak ki
diákjaink, majd Székelyudvarhelyről Varga Zsuzsánna és férje, Géza
voltak a meghívottaink, akik segítségével a mézespogácsa-díszítéssel
ismerkedhettek meg a gyerekek.
Szovátán is töltöttünk egy napot, a
Medve-tóban fürödtünk és meglátogattuk a várost, a Teleki Oktatási
Központ jóvoltából ingyenebédet
kaptunk.
Köszönetet mondunk a Diakónia
Keresztyén Alapítvány Sepsiszentgyörgyi Fiók – Irisz Ház által céladományként
való
pályázati
támogatásért, amelyet a HEKS és
EPER DIAKONIE AUSTRIA támogatási alapjaiból hívtak le, a
Maros Megyei Tanácsnak, valamint
a Teleki Oktatási Központnak.
(k.cs.)

Felnőtt hallássérültek közösségi napja – hallássérült gyerekek tábora
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Kétgólos győzelemmel másodikként zártak a magyarok

A magyar labdarúgó-válogatott
hazai pályán 2-0-ra legyőzte vasárnap a csoportgyőztes és feljutott
finn csapatot a Nemzetek Ligája C
osztályában, sikerével pedig csoportja második helyén zárt. Mivel a
görögök a csoport másik mérkőzésén nagy meglepetésre hazai pályán
1-0-ra kikaptak az észtektől, így a
magyar válogatott a C osztály 2.
csoportjának második helyén zárt,
azaz biztosan bennmaradt. Egyúttal
így maradt esélye arra, hogy a
Nemzetek Ligájából – sikertelen
Eb-selejtező esetén – érdekelt le1. Finnország
2. Magyarország
3. Görögország
4. Észtország

9

gyen az Európa-bajnoki részvételért
folyó küzdelemben, de ehhez az
kell, hogy az osztály négy csoportgyőztese közül valamelyik válogatott
az
Európa-bajnoki
selejtezősorozatból kiharcolja a
részvételt.
A magyar válogatott kezdőcsapata négy helyen változott az észtek
elleni, csütörtöki összecsapáshoz
képest. Az együttes nagy lendülettel
kezdte a mérkőzést, és különösképpen a csapatkapitányi karszalagot
visszakapó Dzsudzsák Balázs volt
elemében, ám a 98. válogatottságát

A 2. csoport végeredménye
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Jegyzőkönyv
Labdarúgó Nemzetek Ligája, C osztály, 2. csoport: Magyarország –
Finnország 2-0 (2-0)
Budapest, Groupama Aréna, 9200 néző, vezette: Slavko Vincic (szlovén).
Gólszerzők: Szalai (29.), Nagy Á. (37.).
Sárga lap: Baráth (42.), Lang (75.), Kalmár (78.), illetve Granlund (17.),
Lod (86.).
Magyarország: Gulácsi Péter – Baráth Botond (52. Lang Ádám), Willi
Orbán, Kádár Tamás (46. Vinícius Paulo), Korhut Mihály (54. Holender
Filip) – Kleinheisler László, Nagy Ádám – Lovrencsics Gergő, Kalmár
Zsolt, Dzsudzsák Balázs – Szalai Ádám.
Finnország: Jesse Joronen – Albin Granlund (46. Joona Toivio), Paulus
Arajuuri, Sauli Väisänen, Jere Uronen – Robin Lod, Glen Kamara, Thomas Lam (60. Joni Kauko), Robert Taylor (74. Petteri Forsell) – Jasse
Tuominen, Teemu Pukki.

Mestermérleg
* Marco Rossi (a magyar válogatott szövetségi kapitánya): „Taktikailag
sikerült meglepnünk a finn válogatottat, agresszív és támadó futballal
nyomást helyeztünk az ellenfélre. A finneknek is voltak lehetőségeik,
ám Gulácsi Péter védéseinek köszönhetően nem kaptunk gólt. Megérdemelten szereztünk vezetést, és bár a második félidőben meghozott
kényszerű cserék meghatározták a játék képét, az utolsó percig sem volt
veszélyben a győzelem. A válogatottnak az elmúlt két évben elért eredményei után az utóbbi időszakban mutatott játék bizakodásra ad okot.
Fontos a szerénység, nem szabad elszállni magunktól, de a szint, amit
elértünk, bizakodásra ad okot a további meccset illetően”.
* Markku Kanerva (a finn csapat szövetségi kapitánya): „Csalódott vagyok a vereség miatt, és azt gondolom, ha megkaptuk volna a jogos büntetőt az első félidőben, más lehetett volna a játék képe. A második
félidőben aktívabban játszottunk, mint a szünet előtt, sajnos nem tudtunk
gólt szerezni. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy egy-egy kulcsjátékosunkat sérülés, illetve betegség miatt már a meccs előtt elvesztettük.
Gratulálok a nagyon erős magyar válogatottnak, amely nagyon jól játszott és megérdemelten nyert”.

Szalai Ádám (b) gólt lő a finn Paulus Arajuuri mellett. MTI/Koszticsák Szilárd

ünneplő szélső inkább csak a harciasságával, mintsem veszélyes játékával tűnt ki. Az első negyedóra
végén alábbhagyott a lendület,
ugyanakkor a már biztos csoportelső finnek sem erőltették túl magukat, mégis Teemu Pukki révén az
első ziccert ők rontották el.
A kissé álmos játék a félidő közepén egy pillanat alatt felpörgött,
miután Szalai Ádám egy gyönyörű
akció végén megszerezte a vezetést.
Ekkor a 16-oson belül keresztbe
mozgó Kalmár kapott laposan meglőtt labdát Korhuttól, háttal a kapunak sarokkal tökéletesen tálalta
Szalai elé, a csatár pedig rendkívül
higgadtan 12 méterről a bal alsó sarokba gurított (1-0). A magyarok
újra nagy kedvvel kezdtek futballozni, és kis idő múlva már két gól-

Montenegróban zárja a Nemzetek Ligája csoportkörét a román csapat
Vasárnap este megérkezett Podgoricába a román labdarúgó-válogatott,
amely a Montenegró elleni mérkőzéssel zárja szereplését a Nemzetek
Ligája C osztálya 4. csoportjában. Nem tartott a kerettel Romario Benzar, aki lesérült a Litvánia ellen 3-0-ra megnyert szombat esti, hazai mérkőzésen. A Cosmin Contra irányította alakulat tegnap este 6 órai
kezdettel tartotta hivatalos edzését a Gradski stadionban. A mérkőzés
ma 21.45 órakor kezdődik, a találkozó a Pro TV élő közvetítésében tekinthető meg.

Matematikailag talán még nem, de eldőlt a bajnokság

Hatalmas csatában szerezte meg a legnagyobb riválisa, a Köröskisjenői Crişul otthonában a győzelmet a Marosvásárhelyi CSM
női kézilabdacsapata. Ezzel a győzelemmel
11 pontra nőtt Mihaela Evi tanítványainak az
előnye, ez pedig – ismerve az erőviszonyokat
– gyakorlatilag akkor is behozhatatlannak
tűnik, ha még az alapszakasznak több mint
a fele hátravan.

Bálint Zsombor

Persze, hogy ez így legyen, nem szabad túl korán
lazítani, mint ahogy kicsiben a mostani, aradi mecscsen történt, és ez majdnem megbosszulta magát. Az
alig egygólos különbség ugyanis sokkal nagyobb kellett volna legyen, ha végig odafigyelnek a marosvásárhelyi játékosok. De voltak pillanatok, amikor
begörcsölt a vendégcsapat, talán a keret fiatalsága
miatt is. Szerepet játszott továbbá, hogy az előző
meccsen a homlokán háromcentis hasadást „összeEredményjelző
A női A osztály D csoportjának 9. fordulójában a
következő eredmények születtek: Resicabányai
CSU – Temesvári Universitatea 29-26, Nagyváradi
CSU – Nagybányai Minaur 28-27, Köröskisjenői
Crişul – Marosvásárhelyi CSM 35-36. Az élcsoport:
1. Marosvásárhely 27 pont, 2. Köröskisjenő 16, 3.
Resicabánya 16.
A férfi A osztály D csoportjának 8. fordulójában:
Nagybányai Minaur – Tordai Potaissa 39-35, Segesvári HCM – Nagyváradi CSM 34-24, Székelyudvarhelyi Szejke – Nagyszebeni HC 34-21. Az
élcsoport: 1. Székelyudvarhely 16 pont, 2. Segesvár
15, 3. Nagyvárad 15.

lal vezettek Nagy Ádám pályafutása
első válogatottbeli góljával: a magyar középpályás a vendégek térfelén labdát szerzett, nagy lendülettel
megiramodott, majd 18 méterről
ballal úgy lőtt a hálóba, hogy Jesse
Joronen csak beleérni tudott a
jobbra tartó labdába (2-0).
A finnek a nagyszünet után sem
akartak nagyon támadni, míg a magyarok számára tökéletesen megfelelt a kétgólos előny. Marco Rossi
korán, már az 54. percre kihasználta
mindhárom cserelehetőségét, utolsó
változtatásával Holender Filip személyében újoncot avatott. Az utolsó
húsz perc is komolyabb esemény
nélkül telt el, így a magyar válogatott magabiztos sikerrel zárta a
Nemzetek Ligája történetének első
kiírását.

szedő” Bărăbaş, aki hatalmas kötéssel a fején, orvosi
javallat ellenére lépett pályára, láthatóan visszafogottabban játszott a megszokottnál. Így például az első
félidő végén, amikor 17-12-es állásnál két gólt is kaptak a vendégek az utolsó percben. Aztán a második
félidő elején rákapcsoltak a marosvásárhelyiek, és –
úgy lehetett hinni –, megnyugtató előnyre tettek szert,
hiszen nyolc góllal, 29-21-re vezettek. Ekkor azonban
megmagyarázhatatlan rövidzárlat következett be,
kapkodni kezdtek, és hét percen át egyetlen gólt sem
dobtak, viszont kaptak ötöt egymás után. A közönség
által a vendégcsapatra helyezett nyomást jól jellemzi,
hogy egy adott pillanatban a játékvezetőknek meg
kellett állítani a játékot, mert a kispad fölötti lelátóról
köpködték és dobálták a vendégek cserejátékosait és
szakmai stábját. Egy ellentámadást pedig úgy akartak
megállítani, hogy sípba fújtak a lelátóról. Mindenki
megállt, kivéve – szerencsére – a marosvásárhelyi játékost, aki belőtte. A vérszemet kapott házigazdák
pedig két gólra (29-31) jöttek fel, hét perccel a befejezés előtt. Két marosvásárhelyi találat következett,
de az öt perccel a vége előtti négygólos előny (29-33)
szinte nem maradt elég. Végül eggyel nyert a CSM,
és szinte behozhatatlan előnyre tett szert a D csoportban.
Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, D csoport, 9. forduló: Köröskisjenői Crişul – Marosvásárhelyi CSM 35-36
(14-17)
Arad, Aurel Vlaicu egyetem terme, 200 néző. Vezette: Gabriel Badiu (Kolozsvár), Ioan Barbu (Kolozsvár).
Marosvásárhelyi CSM: Ugran (Stan) – Fl.
Munteanu 4 gól, Bărăbaş 3, Darie 2, Târşoagă 5,
Stîngu 17, Bucin 2 (Ola 2, Moldovan, Popeanu,
Ghemeş 1).

A belgák kétgólos előnyről
bukták el a meccset
és a csoportgyőzelmet

Labdarúgó Nemzetek Ligája,
eredmények:
* A osztály:
2. csoport: Svájc – Belgium 52; a végeredmény: 1. (és továbbjutott) Svájc 9 pont, 2. Belgium 9,
3. (és kiesett) Izland 0/4
4. csoport: Anglia – Horvátország 2-1; a végeredmény: 1. (és
továbbjutott) Anglia 7 pont, 2.
Spanyolország 6, 3. (és kiesett)
Horvátország 4
* B osztály:
3. csoport: Észak-Írország –
Ausztria 1-2; a végeredmény: 1.
(és feljutott) Bosznia-Hercegovina
10, 2. Ausztria 7, 3. (és kiesett)
Észak-Írország 0
* D osztály:
2. csoport: San Marino – Fehéroroszország 0-2, Moldova – Luxemburg 1-1; a végeredmény: 1.
(és feljutott) Fehéroroszország 14,
2. Luxemburg 10, 3. Moldova 9,
4. San Marino 0

Továbbra is hibátlan
a női röplabdacsapat

Talán megtévesztőnek tűnhet,
hogy a játszmánkénti eredmény
alapján a Marosvásárhelyi CSM nagyobb arányban lépte le a Nagyszebeni CSM csapatát, mint egy héttel
korábban Dévát, azonban egy egészen más színvonalú mérkőzésről
beszélhetünk. Míg Déva ellen a marosvásárhelyi csapat is beleszürkült
a meccsbe, számos könnyű hibával,
a sokkal jobb képességű Nagyszeben ellen felszívták magukat Predrag Zucović tanítványai, és valamit
megcsillogtattak abból, amihez az
A1 osztályban szokhattunk.
Először is az első játszmában
nem vétettek nyitást a marosvásárhelyi játékosok, ászt azonban többet
is ütöttek. Másrészt védelemben
nem ismertek vesztett labdát, a „sírból visszahozott” labdamenetek
megnyerése pedig olyan lélektani
előnyt jelentett, amelyet maximálisan kihasználtak.
A második játszma egy fokkal kiegyensúlyozottabb volt, hisz most
már néha ki-kimaradt az összpontosítás a szervánál, és végül is – mint
említettük – Nagyszeben az egyik
feljutásra esélyes csapat. A legnehezebbnek azonban a harmadik
játszma bizonyult, amikor az első
két megnyert szett után kicsit kiengedett a hazaiak összpontosítása.

Jegyzőkönyv
Női röplabda A2 osztály, Nyugati
csoport, 6. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Nagyszebeni Volei
CSM 3:0 (25:12, 25:16, 25:20)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal
csarnok, 50 néző. Vezette: Florin
Mărgescu (Ploieşti), Adrian
Domşa (Balázsfalva).
Marosvásárhelyi CSM: Fl. Murariu, Vereş, Diţu, Nişă, Ioan, Vujadinović (Ionescu, Andreica,
Dumitrescu). Liberó: Molnar.
Nagyszeben: Calotă, Străchinescu, Şchiopu, Iacob, Babaş,
Dârnescu (Barză, Dobrotă). Liberó: Rancz.

Eredményjelző
A női röplabda A2 osztály Nyugati csoportja 6. fordulójában a
következő eredmények születtek:
Nagyváradi CSU – FC Argeş Piteşti 3:0, Temesvári Politehnica –
SCM U Craiova 1:3, Lugosi CSM
II – Temesvári CSM 3:0, Marosvásárhelyi CSM – Nagyszebeni
Volei CSM 3:0.

Ebben a vendégek 14-13-ra vezettek is, azonban egy időben kikért
time-out rendet rakott a fejekben, és
végül nem forgott veszélyben a háromjátszmás siker. (bálint)
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Több mint 150
helyszínen
rendeztek
programokat
a Mátyás király
emlékév során

Több mint 150 helyszínen
rendeztek programokat Kanadától a moldvai Magyarfaluig a
Mátyás király emlékév keretében, amelyet a király trónra lépésének 560. és születésének
575. évfordulója alkalmából hirdetett meg az év elején a Minisznemzetpolitikai
terelnökség
államtitkársága.
Csibi Krisztina, a program lebonyolításáért felelős Magyarság Háza igazgatója a Magyar
Nemzeti Levéltárban tartott hétfői sajtótájékoztatón felidézte,
hogy egy évvel ezelőtt bízta meg
az intézményt Potápi Árpád
János nemzetpolitikai államtitkár a sorozat lebonyolításával.
Ennek keretében az intézmény több szakmai szervezet segítségével koncertek, kiállítások,
színházi előadások, mesemondó
versenyek, tanulmányi vetélkedők, tudományos konferenciák,
zarándoklatok, szabadtéri reneszánsz programok, öltözet-,
fegyver-, étel- és italbemutatók,
jótékonysági
rendezvények
során emlékezett meg a királyról.
Virág Barnabás, a Magyar
Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója a rendezvényen bemutatta
a Mátyás király év emlékérmét
is. A különlegesen nagy méretű,
ezüst- és színesfém érmét
20.000 és 2000 forint névértékben bocsátotta ki az MNB hétfőn. Az ezüst- és a színesfém
változat azonos érmeképpel rendelkezik, csak értékjelzésükben
térnek el. Az emlékérmék motívumválasztásukkal Mátyás uralkodását komplexen mutatják be.
(MTI)

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

ADÁSVÉTEL
ELADÓ 3 szobás, I. osztályú tömbházlakás a Tudor negyedben. Tel.
0748-020-982. (11443-I)
I. OSZTÁLYÚ garzon eladó a Kárpátok sétányon, 35.000 euró. Tel. 0745330-565. (2138-I)
VALÓDI méz a termelőtől! Tel. 0744474-863. (10318)
KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0755439-394. (11346-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0741-491-922.
(11346-I)
GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0749-707713. (11346-I)
KEMÉNY tűzifa eladó, 150 lej métere. Tel. 0755-315-234. (11240)
VÁRMEZŐBEN, a főút mellett eladó
5 és 28 áras telek, a telekkönyvi papírok rendben vannak. Ár: 5-8
euró/m2 között. Tel. 00-36-20-3348629. (11285)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (11224)
ELADÓ növényi hulladékból készült
brikett. Tel. 0743-142-012. (20691-I)
ELADÓ gyalugép – abrichter 50 cm
hosszú késekkel, áteresztővel, hozzá
való körfűrész és egy-egy oldalon fúróval és maróval. Irányár: 3.450 euró.
Érdeklődni a 0751-369-299-es telefonszámon. (11477-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (4074)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543-104. (1778I)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (11211)

A MAROS KÖZBIRTOKOSSÁG az erdőkitermelésben szakosodott és minősített
cégek tudomására hozza, hogy
2018. december 6-án nyílt árverésen 2019-ben kitermelhető
lábon álló fát értékesít. Az árajánlatokat legkésőbb 2018.
december 5-én 15 óráig kell benyújtani a közbirtokosság Szováta, Iszujka utca 1. szám
alatti székhelyén. Az árajánlatok elbírálása 2018. december
6-án 10 órai kezdettel, az ajánlattévő cégek jelenlétében történik
a
közbirtokosság
székhelyén. Az árverésre kerülő fatömeg jegyzéke, valamint az árveréssel kapcsolatos
egyéb tudnivalók a közbirtokosság fenti címén, valamint a
0744-610-213-as és a 0744-248686-os telefonszámokon hozzáférhetők. (20696)

IDŐSEBB hölgyek és urak (60 év felett)
jelentkezését
várom
reklámfotózás
céljából. Jelentkezni a 0756-867-458-as
telefonszámon lehet. (20708)

CÉG
vállal
tetőfedést
lemezzel,
fémcseréppel,
ácsmunkát,
terasz
készítését
fából,
szigetelést,
átalakításokat, javítást, járólaplerakást
és kovácsoltvas kerítés készítését.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0754-957-644. (11320)

BÁRMILYEN
munkát
vállalunk:
cserépforgatást, levelek összeszedését,
szemételhordást,
tetőjavítást.
Nyugdíjasoknak 30% kedvezmény. Tel.
0743-799-833. (11416)

ALKALMAZUNK
lakatost
termopánműhelybe, C, D kategóriás
sofőrt. Tel. 0744-572-889. (20683)

CSERÉPTETŐ-JAVÍTÁS,
lefolyók,
csatornák, fali- és padlócsemperakás.
Tel.
0751-471-965,
0726-638-909.
(2133)

BESEGÍTEK BETEGÁPOLÁSNÁL. Tel.
0754-482-276. (11484)
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ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, tetőszigetelést,
cserépforgatást, külső és belső munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést,
bontást
is.
Tel.
0747-634-747. (11235)

TÁRSKERESÉS

50 ÉVES, SZIMPATIKUS, SZERÉNY
HÖLGY társát keresi értelmiségi férfi
személyében
komoly
kapcsolatra.
Várom leveleiket Mona Lisa jeligére a
szerkesztőségbe, 72-es iroda. (11449)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel és kegyelettel
emlékezünk a drága jó szülőkre, ZSOMBORI MARGITRA,
aki 5 éve, és ZSOMBORI
JÓZSEFRE, aki 9 éve távozott
szeretteitől.
Jóságukért,
szeretetükért
a
Jóisten
nyugtassa őket békében!
Emléküket őrzik szeretteik:
lányuk, Manyi és családja.
(11440)

Szomorú szívvel emlékezünk
november 20-án KERESZTES
JÁNOSRA halálának ötödik
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét
őrzi
édesanyja,
nevelőapja,
testvére
és
családja. (2146)

Soha
el
nem
múló
fájdalommal,
kegyelettel
emlékezem
ifj.
SIMON
FERENC vízipólósra halálának
10.
évfordulóján.
Testvére, Joli, sógora, Bibici.
(11456-I)

Elmentél
tőlünk
egy
novemberi napon, köszönni,
búcsúzni nem volt alkalom.
Hiába telnek a hónapok, a
napok, az évek, bennünk él
egy arc, a végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem
vehet.
Soha
el
nem
múló
fájdalommal emlékezünk a
nyomáti SCRIDON PÉTERRE
halálának 10. évfordulóján.
Szép
emlékét
örökké
szívünkben őrizzük. Felesége
és két lánya. (11479)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesanya, nagymama,
dédnagymama, testvér és rokon,
a székelykáli születésű
özv. CSÍKI MARGIT
szül. Szász
a Bőrgyár volt dolgozója, 75 éves
korában hirtelen elhunyt Budapesten. A virrasztás november
21-én, szerdán 16-18 óra között
lesz a Vili Temetkezési Vállalat
ravatalozójában, az elhantolása
november 22-én 14 órakor a székelykáli unitárius temetőben.
A gyászoló család. (2150-I)
Szemünkben könny, szívünkben
fájdalom, elhunyt a férj, apa,
nagyapa,
SZABÓ SÁNDOR mészáros.
Temetése november 20-án, kedden 13 órakor lesz a marosszentgyörgyi (kórház mögötti)
temetőben. Nyugodjon békében!
Szerető családja. (11459-I)

Fájó szívvel emlékezünk a drága
jó férjre, szerető édesapára,
apósra, nagyapára és dédapára,
SZENTE MIKLÓSRA halálának
első évfordulóján.
Nyugalma
felett
őrködjön
mindannyiunk szeretete.
Felesége, fiai, menyei, unokái és
dédunokája. (11386-I)

Életünk
csendesen
megy
tovább, de az emlék elkísér egy
életen át.
Fájó
szívvel
emlékezünk
DOMAHIDI ISTVÁNRA halálának
hatodik évfordulóján. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes!
Szerettei. (11485-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
KILYÉN PIROSKA
szül. Kicsi
a Mureşul ruhagyár volt dolgozója, hosszas betegség után,
2018. november 15-én, életének
78. évében Budapesten csendesen megpihent. Temetése december 6-án 12 órakor lesz a
Fiumei úti temetőben.
A gyászoló család. (11457-I)
Mély fájdalommal tudatom, hogy
az áldozatos életű, drága jó feleség, szerető édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós,
rokon és jó szomszéd, a parajdi
születésű
FÜLÖP BALÁZSNÉ
szül. GAGYI MARGIT
életének 81., házasságának 62.
évében november 18-án, rövid,
de türelemmel viselt szenvedés
után szerető szíve megszűnt dobogni, lezárult földi élete. Temetése november 21-én du. 1
órakor lesz a maroskeresztúri temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Fájó szívvel búcsúzik férje.
(11472-I)
Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a drága, dolgos kezű, jó
édesanya, anyós, szeretett nagymama, dédnagymama,
FÜLÖP BALÁZSNÉ
szül. GAGYI MARGIT
80 éves korában, türelemmel viselt szenvedés után, november
18-án szerető szíve örökre megpihent. Szeretteiért fáradhatatlanul küzdő, példaadó életének
emléke örökké élni fog szívünkben.
Örök búcsút vesz fia, Balázs,
menye, Ilonka, unokái: Márti és
Levi családjukkal.
Nyugodj békében, drága jó édesanyánk! (11472-I)
Örök búcsút veszünk a szeretett
anyóstól, nagymamától, dédnagymamától,
FÜLÖP BALÁZSNÉTÓL
szül. GAGYI MARGIT
aki 2018. november 18-án örök
álomba szenderedve megtért Teremtőjéhez. Emlékét kegyelettel
őrizni fogjuk.
Menye, Judit, unokái: Imola a
családjával és Boróka.
Nyugodj békében, nagymama!
(11472-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága édesapa, após, nagytata,
id. VAJNÁR JÓZSEF
életének 76. évében november
18-án csendesen megpihent.
Drága halottunk temetése november 21-én, szerdán 14 órakor
lesz a református temetőben, Marosvásárhelyen. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (11473-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájdalommal búcsúzunk szomszédasszonyunktól,
BODÁLI
ANNÁTÓL. Isten nyugtassa
békében! Őszinte részvétünket
fejezzük
ki
a
gyászoló
családnak. A Kárpátok sétányi
304-es tulajdonosi társulás
lakóközössége. (11460-I)
EMŐD! Mindig úgy tekintettünk
rád, mi szeleburdiak, mint a
reáliák címzetes nagykövetére.
Hitet
teszünk
rá,
hogy
eredményes életed végére is
megőrizted
helyedet
a
piedesztálon. Kegyelet Filep
professzor úrnak! A Bolyai
Farkas
Líceum
1960-as
évfolyama. (11480-I)
Őszinte
részvétünk
és
együttérzésünk Bakó Klára
klubtagunknak FIA elhunyta
alkalmából. A Marosvásárhelyi
Magányosok Klubja. (11486-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönet dr. Vida Árpádnak, az
Urológiai Klinika orvosának, dr.
Lázár
Gabriellának,
az
Onkológiai Klinika orvosának, az
asszisztenseknek, nővéreknek,
hogy minden tudásukat latba
vetve
megpróbálták
LAKÓ
ZOLTÁNT életben tartani. A
gyászoló család. (11467-I)

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részt vettek a
temetési
szertartáson
és
elkísérték utolsó útjára LAKÓ
ZOLTÁNT. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! A gyászoló
család. (11467-I)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

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

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

VÁSZON ALAPANYAGÚ FALIKÉPEK NYOMTATÁSÁVAL, KERETEZÉSÉVEL ÉS FORGALMAZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ CÉG MUNKATÁRSAKAT keres az előállítási osztályra. Jelentkezni naponta 9-16 óra között az office@norand.ro e-mail-címen vagy a 0748-238-740-as telefonszámon lehet.
(62950-I)

NÉMETORSZÁGI GYÁRI és RAKTÁRI MUNKÁK azonnali kezdéssel, 10,40 eurós órabérrel. Tel.
0749-300-789, 0740-881-428. (11381)

FELVESZÜNK FIATAL HÖLGYEKET CUKORDÍSZEK GYÁRTÁSÁRA a jeddi termelőbe. Tel.
0745-520-408. (11255-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG hollandiai munkapontra alkalmaz SZAKEMBEREKET építkezésre. Órabér 14-15 euró, heti fizetés. Érdeklődni a 0740-602-038-as telefonszámon. (sz.-I)

BÚTORT RESTAURÁLÓ MAGÁNCÉG ASZTALOST és POLITÚROZÓT alkalmaz. Érdeklődni a
0722-786-111-es telefonszámon. (20653-I)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk:
munkaszerződés meghatározatlan időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek
küldjék el önéletrajzukat a https://renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszámon. (sz.-I)
TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőproblémák); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím:
Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (sz.-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. (62948)

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. (62948)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz attesztáttal rendelkező SOFŐRT 7,5 tonnás kamionra. Ajánlatunk: jó bérezés, rugalmas időbeosztás. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0744-500-962. (20693)

A TORDAI CÉG alkalmaz üzletébe ELADÓNŐT és KISEGÍTŐ SZEMÉLYZETET. Tel. 0744-681130. (20716)
A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (20716)

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz a következő programmal: hétfőtől szombatig, hétfőtől
péntekig és csak szombatra. Bővebb információ az üzletvezetőktől: központi és Unirii övezet: Annamari,
tel.: 0756-128-308; Tudor övezet: Andi, tel.: 0756-128-312; November 7. és meggyesfalvi övezet: Lilla,
tel.: 0756-128-311. (62968-I)

A VETA KFT. BÉRSZÁMFEJTŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat a liliana@vetasrl.ro e-mail-címre várjuk.
(20699-I)
Pénzügyminisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyek kényszervégrehajtási osztálya
Marosvásárhely, Dózsa György utca 1-3. szám, tel.: 0265/262-546; fax: 0265/261-093, e-mail: ajfp.ms@anaf.ro

Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám) 2018. november 29-én 11
órai kezdettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi ingóságokat:
– Fiat Punto 176 AA53F típusú személygépkocsi, szériaszáma ZFA17600002080146, rendszáma MS-11-BRH, piros, 1994es gyártású, benzines, nincs akkumulátora, műszaki vizsgája és útadómatricája. Kikiáltási ár 790 lej + 19% héa
– Volkswagen Transporter haszonjármű, homologálási száma B11/111111J37E2/1998, narancssárga–szürke, dízel, ci széria,
h945607, 1896 köbcentis, rendszáma MS-98-AAA, kikiáltási ár 9.746 lej + 19% héa
– légkalapács, kikiáltási ár 2.138 lej + 19% héa
– Skoda Fabia gépkocsi, 1422 köbcentis, 55 kW, dízel, elülső meghajtású, 160.154 km-ben, rendszáma MS-13-MFW, 2005ös gyártású, kikiáltási ár 6.635 lej + 19% héa
– asztalosgép ötféle funkcióval: gyalugép, vastagsággyalu, körfűrész, maró-, fúrógép, kb. 1988-1990-es, jó állapotban,
háromfázisú motorokkal (7 kW, 7 kW és 1,5 kW) ellátva, kikiáltási ár 9.641 lej + 19% héa
– Nova Pan pékségi berendezés, kikiáltási ár 78.692 lej + 19% héa
– kéziszekér, 1.919 lej + 19% héa
– kéziszekér, 3.199 lej + 19% héa
– elosztó, 8.547 lej + 19% héa
– gőzfejlesztő, 2.201 lej + 19% héa
– gőzfejlesztő, 2.201 lej + 19% héa
– rakodó-szállító berendezés, 48.692 lej + 19% héa
– keverőgép, 18.774 lej + 19% héa
– keverőgép, 18.774 lej + 19% héa
– ládamosó gép, 8.956 lej + héa
– fagylaltgép, 32.970 lej + 19% héa
– fagylaltgép, 11.228 lej + 19% héa
– gabonaszállító, önürítős Roman 649906 haszonjármű, 10215 FK típus, rendszáma MS-07-SCZ, homologálási szám
HARX111111I9206, 1990-es, azonosítószám 89859, dízel, 10.344 köbcentis, szürke-kék, kikiáltási ár 8.510 lej + 19% héa
– Trioliet gigant 500 -1007360 típusú 03 szériás utánfutó, piros, becsértéke 73.770 lej, kikiáltási ár 73.770 lej + 19% héa
– HPP 09+ szivattyú, Thesaloniki AA20-as modell, leltári száma 00019, kikiáltási ár 49.017 lej + 19% héa
– Wadkin Gem 191 típusú vastagoló, leltári száma 00001, kikiáltási ár 25.776 lej + 19% héa
– Honda TR-7E típusú áramfejlesztő, kikiáltási ár 3.249 lej + 19% héa
– WV Golf személygépkocsi, azonosítószáma WVWZZZ1KZAW577652, rendszáma MS-28-DON, 2010-es, szürke, kikiáltási
ár 21.050 lej + 19% héa
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: vásárlási ajánlat, az
indulási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell
befizetni, számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298, adószám 4322637), ha szükséges, 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.
Jelen okirat a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül megfellebbezhető az illetékes bíróságon, a 2015.
évi 207-es újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 260. és 261. cikkelye
értelmében.
A 2015. évi 207-es, újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 9. cikkelye 2.
bekezdésének d pontja értelmében a végrehajtás alatt álló adófizető meghallgatása nem kötelező.
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén, a 0265/250-982-es telefonszámon, 166, 179-es mellék.
A közlemény kifüggesztésének időpontja: 2018. november 20.
Dénes Irén, a Közpénzügyi Hivatal jogi személyek kényszervégrehajtási osztályának helyettes vezetője
Cîmpeanu Carolina osztályvezető

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
112
Csendőrség, Mentőállomás):
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
- 0265/210-110
kapcsolatos információk)
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
- 0265/250-344
• Marmed
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
- 0740-083-077
hidegtálak készítése
- 0365/404-664
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625

• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

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

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.
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Időskorúak
szilvesztere

Ha szereted a kihívásokat,
szeretsz egy jó csapatban
dolgozni,
akkor nálunk a helyed.
Munkádért cserébe
megbecsülés, bónuszok
és versenyképes juttatás jár.
Küldd önéletrajzodat
a hr@kovacs.ro címre,
vagy érdeklődj
a 0727-092-727-es
telefonszámon.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, együttműködve
az időskorúak egyesületeivel,
meghívja a Marosvásárhelyen lakó (itteni lakcímű vagy
tartózkodási helyű) nyugdíjasokat a 2018. december 31-én
tartandó időskorúak szilveszterére. Jelentkezni a Mihai
Eminescu Kulturális Központ
előcsarnokában lehet szerdától, november 21-étől, naponta 9 és 13 óra között.
Feltételek: jelentkezéskor az
érdeklődőknek fel kell mutatniuk a személyazonossági
igazolványukat és a nyugdíjszelvényt (eredeti és másolat).
Részvételi díj: 15 lej.

Ugyanakkor felhívjuk figyelmüket, hogy a rendezvény
napján 15 órától a város főbb
övezeteiből autóbusz-különjáratok indulnak, amelyek az
érdeklődőket a rendezvényre
szállítják. Továbbá a mulatság végén, 22 órakor ugyanazokkal a buszokkal a
résztvevőket hazaszállítják.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala szeretettel vár
minden időst!

