
Amint a takarmánymalom átadásakor elhangzott, a malmot
működtető egyik társtulajdonos, a királyfalvi Oprea Avi Com
Kft. beruházásaként egy szárnyasvágóhidat is létesítenek a
közelben. A vágóhíd építési engedélyét a cég kérésére az
idén szeptember 17-én bocsátotta ki a Kerelőszentpáli Pol-
gármesteri Hivatal, és másnap már ki is vonultak a kijelölt
helyre a munkagépek A beruházást az engedély alapján
2021. szeptember 16-ig kell befejezni.

A cég a szárnyasvágóhíd felépítésére az országos vidékfejlesztési
program (PNDR) keretében vissza nem térítendő hitelre pályázott sike-
resen. A beruházás összértéke 6.250.000 euró, ebből vissza nem térítendő
hitel 2.500.000 euró, az önrész 3.750.000 euró. A finanszírozóval meg-
kötött szerződés alapján a projekt kivitelezése 2018. december 27-én in-
dult, és 2021. december 27-ig kell elszámolni. 

A cég az önkormányzattól 2 hektáros területet bérel, erre építi meg a
vágóhidat. Ottjártunkkor a feldolgozócsarnok alapjához szükséges be-
tonstruktúrákat készítették. Az épület betonoszlopok által összetartott

Zűrzavaros politika
Alakulófélben a hazai Orban-kormány. A miniszterjelöltek listáját

is majdnem véglegesítették. Legalábbis tegnap délben ezt állította a
kormányalakítással megbízott liberális pártvezér, akit kézi vezérlés-
sel maga az államelnök irányít. És nem csak kormányalakítási
ügyekben. 

Politikai források szerint a „veretes” liberálisokat – megkímé-
lendő a nehéz és bizonytalan kimenetelű kormányzás okozta esetleges
népszerűségvesztéstől –, nem vonják be az új kabinetbe. Egyetlen ki-
vétel a párt „megmondóembere”, Raluca Turcan, akiből miniszter-
elnök-helyettest „csinálnak”. Úgy látszik, egy cseppet sem aggasztja
sem a pártelnököt, sem az államfőt Turcan „esetleges népszerűség-
vesztése”. Igaz, nincs sok vesztenivalója, hiszen eddig sem volt kü-
lönösen népszerű még saját párttársai körében sem. De legyen ez az
ő problémája.

Tegnap délben biztosra állították, hogy az igazságügyi miniszter
Ioan Cupşa képviselő lesz, aki a kolozsvári műegyetemen szerzett
gépészmérnöki diplomát, majd jogit is, és ő volt az egyetlen liberális
honatya, aki megszavazta a 20 ezer elítéltet szabadlábra helyező
„miniamnesztiát”.

A „források” tudni vélik, hogy az egészségügyi tárcát Horaţiu
Suciu neves marosvásárhelyi kardiológusnak szánják. Ami nagy vesz-
teség lenne a szív- és érrendszeri betegségek intézete és a beteg gyer-
mekek számára is. A források részletesen sorolják, hogy kit miért és
melyik tárca élére szán Iohannis és Orban. Van olyan, aki azért ér-
demel miniszteri tárcát, mert az 1989-es forradalomban rendkívüli
érdemeket szerzett forradalmároknak járó igazolvánnyal rendelkezik,
más azért, mert az államfő pártfogoltja. Erről jut eszembe, pár éve
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Vajda György

Kerelőszentpáli beruházás

Épül a szárnyasvágóhíd

Partnerek 
a környezet-
védelemben
A Milvus Csoport képviselői elmond-
ták, hogy terepszemlét tartottak a Ma-
roson, és azt tapasztalták, hogy a
folyó Magyaró és Alsóidecs közötti
szakaszán a mederkotrás miatt egyre
kevesebb a hal. Egyebek mellett olyan
védett fajok érintettek, mint a dunai
galóca, a felpillantó küllő, a homoki
küllő, a balin, a petényi márna, a
német bucó, a botos kölönte. Azért
hívják fel elsősorban a hatóságok és a
közvélemény figyelmét erre, mert az
említett szakasz része a Déda és
Szászrégen között kijelölt Natura 2000
természetvédelmi területnek. 
____________5.
Átadták a 2019-es
Orbán Balázs-díjakat
A Kovászna, Hargita és Maros megye
által 2011-ben alapított elismerést a
régiót egységes egészként leíró
Orbán Balázs után nevezték el, át-
adása a Székelyföld Napok kiemelt
eseményének számít. Ebben az
évben az elismeréseket Sepsiszent-
györgyön adták át, az ünnepségre
csütörtök este a Fidelitas Szállóban
került sor. 
____________9.

Fotó: Vajda György



A hétvégén Csíkfalva község nevében a magyarországi
testvértelepülésen, Kakasdon járt a jobbágyfalvi Nagy Fe-
renc Férfikar. A kakasdi önkormányzat és a kakasdi német
nemzetiségi önkormányzat által támogatott Német Nem-
zetiségi Kórus most ünnepelte fennállásának 15. évfordu-
lóját, ezért hívta meg a jobbágyfalvi dalárdát. A kakasdi
svábok kórusa háromszor járt a nyárádmenti községben,
ezúttal pedig nagy szeretettel hívta és fogadta az erdélyi
testvéreket. 

A férficsapat a szombati jubileumi kórustalálkozón lé-
pett fel, de pénteken és szombaton este is megörvendeztette
a vendéglátókat erdélyi muzsika- és nótaszóval, a szombati
ünnepségen pedig a muzsikálásba is bekapcsolódott. A kül-
döttség megismerkedett Kakasd tavaly megválasztott és az
előző héten újrázott polgármesterével, Schellné Simcsik
Orsolyával is, aki örömmel és nagy közvetlenséggel fo-
gadta őket. A kakasdiak a szászvári várba, tájházba és bá-
nyászmúzeumba is elkalauzolták a kórus tagjait. (GRL)

IDŐJÁRÁS
Többnyire napos idő
Hőmérséklet:

max. 230C
min. 110C

Ma ELŐD,
holnap GYÖNGYI napja.
ELŐD: régi magyar személy-
név, valószínűleg az elő szónak
a -d kicsinyítő képzős szárma-
zéka. Ennek a szónak a jelen-
tése: első, elöl lévő, illetve első
rész, kezdet. A név jelentése
eszerint lehet elsőszülött.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. október 21.

1 EUR 4,7592
1 USD 4,2607

100 HUF 1,4413
1 g ARANY 204,2784

Jogi tanácsadás
Október 23-án, szerdán délután 4 órától szerkesztőségünk
marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti székhe-
lyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart elő-
fizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük,
hogy hozzák magukkal az előfizetési szelvényüket és az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Pokorny László fogadóórája
Dr. Pokorny László megyei tanácsos október 23-án, szer-
dán délelőtt 10.30-tól Marosvásárhelyen, a Megyei Szociális
és Gyermekvédelmi Igazgatóságon (Trébely utca 7. szám,
C épület) szociális és környezetvédelmi kérdésekben tart
fogadóórát.

Mítosz és valóság 
– Bözödi György emléke

Dr. Süli Attila, a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum
munkatársa, hadtörténész, az 1848–49-es székelyföldi ese-
mények tekintélyes kutatója október 26-án, szombaton 17
órától a marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templom Bö-
zödi György termében Mítosz és valóság. Bözödi György
Gábor Áron-képe címmel tart előadást. A történész szerint
a Bözödi-hagyatékban található, feldolgozatlan levéltári ira-
tok reálisabb képet nyújtanak a székelyföldi ágyúöntés tör-
ténetéről. Az előadással a szervezők a 30 éve elhunyt
Bözödi György munkássága előtt tisztelegnek. 

Őszi esztendő kereke
A Világló Egyesület és a Maros Megyei Múzeum néprajzi
és népművészeti részlege szervezésében október 26-án,
szombaton délelőtt 10 órától gyermekfoglalkozás lesz a
Néprajzi és Népművészeti Múzeumban, Marosvásárhelyen,
a Rózsák tere 11. szám alatt. A részt vevő 1–4. osztályosok
az őszi ünnepkör szokásaival, hagyományaival ismerked-
hetnek meg. A programban közös játék, mesehallgatás,
rongybaba-, Márton-napi lúd- és csutkarozi-készítés is sze-
repel. A belépő 5 lej. A részvételi szándékot a virginase-
mese@yahoo.com e-mail-címen, illetve a 0720-671-640
telefonszámon jelezhetik az érdeklődők. A program szakmai
partnere a Hagyományok Háza.

ADHD gyermekkorban 
Az ADHD gyermekkorban című konferencián megfogalma-
zott igényeknek megfelelően október 28-án, hétfőn 17.30-
tól intervízióra kerül sor Marosvásárhelyen, a Nyár utca 31.
szám alatt a Bíbola Fejlesztő- és Képzőközpontban a gyer-
mekkori ADHD, azaz a figyelemhiányos hiperaktivitás téma-
körben. Az intervízió sajátossága, hogy a szakemberek
konkrét szituációk mentén közösen keresnek probléma-
megoldási alternatívákat, illetve válaszokat kérdéseikre. A
beszélgetés középpontjában esetek, történetek, élmények
állnak. A szervezők gyermekekkel foglalkozó szakembere-
ket és érintett szülőket is várnak. A részvételi díj 8 lej. Elő-
zetesen regisztrálni a bibolacenter@gmail.com
e-mail-címen lehet (a tárgyban az ADHD Intervíziót kell
megjelölni), ez nem feltétele a részvételnek, de megkönnyíti
az előkészületeket. 

Pop-up café – kutyás találkozó
A marosvásárhelyi 112 Coffehouse és a Petportrait.ro a
nyári szünet után újabb találkozóra várja a kutyatartókat és
négylábú kedvenceiket a George Enescu u. 2. szám alatti
kávézóba. A kutyás együttlétre október 27-én, vasárnap 9
és 15 óra között kerül sor.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó
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7 óra 49 perckor, 
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18 óra 24 perckor. 
Az év 295. napja, 
hátravan 70 nap.
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Megyei hírek

Kakasdon jártak a jobbágyfalviak

A kakasdi sváb kórus jubileumi ünnepségére meghívást kaptak a jobbágyfalviak is Fotó: Sebestyén Lajos

Október 22-én a Kultúrcseppben az 1956-os forrada-
lom erdélyi vonatkozásairól beszél Sárándi Tamás törté-
nész és Bodó Julianna antropológus, emellett Gráma
János saját ’56-os tapasztalatairól mesél. Kövessék a mű-

sort ma 20.30-tól! Október 23-án, szerdán 18.20-tól a
Mozaik műsorban fiatal meghívottak beszélnek arról, mit
jelent számukra a forradalom, és hogyan él ma 56 
emléke.

Chopin-ábránd – kamarazeneest
A XXIX. Constantin Silvestri nemzetközi zenei fesztivál
ma 19 órakor a Chopin-ábránd című kamarazeneesttel
folytatódik a Kultúrpalota kistermében. Sînziana Mircea
zongorán, Raisa Mihai gitáron működik közre, Amalia
Lazariuc énekel. Műsoron: Chopin – Eredeti művek és
átiratok zongorára és gitárra.

Rendkívüli hangverseny Szalman
Lóránt emlékére

Szalman Lóránt néhai erdélyi karmester, zenei szakíró
emlékére, a Mester születésének 90. évfordulója alkal-
mából rendkívüli vokálszimfonikus hangversenyre kerül
sor október 23-án, szerdán 19 órakor a Kultúrpalota
nagytermében. Vezényel Gheorghe Costin, zongorán
játszik ifj. Csíky Boldizsár, énekel Borsos Edith szoprán,
Laura Essig alt, Szabó Levente tenor, Borbély Levente-
Tihamér basszus, közreműködik a Marosvásárhelyi Ál-
lami Filharmónia vegyes kara és szimfonikus zenekara.
Műsoron: S. Rachmaninov: 2. c-moll zongoraverseny,
J. Haydn: Nelson-mise. A hangversenyre a 4-es számú
hangversenybérlet érvényes.

’56-os megemlékezések 
Koszorúzás az ’56-osok kopjafájánál
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek
tiszteletére koszorúzással egybekötött megemléke-
zésre kerül sor október 23-án, szerdán 18 órakor a
Vártemplom mellett, az ’56-osok kopjafájánál. A meg-
emlékezésen ünnepi beszédet mond dr. Vass Le-
vente parlamenti képviselő és az ’56-osok.
Szervezők: marosvásárhelyi RMDSZ, a Keresztény-
demokrata Platform, a Kisgazda és Kisvállalkozói
Platform és a December 21. Marosvásárhely Mártír-
város Egyesület.
Az EMNT főhajtása
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei
szervezete október 23-án, szerdán 17 órától a Bolyai
téri unitárius templomban tiszteleg a forradalom és
szabadságharc hősei előtt. Ünnepi köszöntőt mond
Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármesterjelöltje.
Fellépnek: Kilyén Ilka színművész, Ferenczi Hanna,
Márton Krisztina, Fábián Anna, Jakab Sámuel, Ke-
szeg József Arnold, a Művészeti Líceum diákjai, a
Psalmus kórus. A rendezvény után koszorúzásra kerül
sor az`56-os kopjafánál a Vártemplom emlékkertjé-
ben. 

RENDEZVÉNYEK

Nyílt nap
A Közjegyzők Romániai Egyesülete és a marosvásárhelyi Közjegyzői Kamara közös szervezésében október
25-én nyílt napot tartanak.  Ez alkalommal közjegyzők állnak az érdeklődők rendelkezésére, és ingyenesen
válaszolnak a felmerülő, hatáskörükbe tartozó kérdésekre. 

A nyílt nap 9 és 13 óra között tart.  
Kérdéseikkel az alábbi helyszíneken fordulhatnak eligazításért: Marosvásárhely, Őz utca 7. szám; Csíkszereda,
Hargita utca 5., A lépcsőház, 2-es ajtó.  Bővebb felvilágosítás a www.cnptargumures.ro  weboldalon.

’56-ra emlékeznek az Erdély TV-ben



Benyújtotta a vádiratot hétfőn a nagy botrányt és
belpolitikai viharokat is kiváltó, tavaly februárban
elkövetett szlovákiai újságíró-gyilkosság ügyével
foglalkozó különleges ügyész a bazini székhelyű bí-
róságra – jelentette a TASR szlovák közszolgálati
hírügynökség az üggyel foglalkozó különleges
ügyészség (ÚSP) közlésére hivatkozva.

A vádirat összesen hat vádpontot tartalmaz, köztük kétrend-
beli bérgyilkosságot, a fiatal szlovák tényfeltáró újságíró és
barátnője meggyilkolásán kívül egy másik, még 2016-ban el-
követett gyilkosságot is. A vádiratban a gyilkosságok megren-
delésével gyanúsított Marián K. nagyvállalkozó és az
elkövető, Miroslav M. mellett – aki már beismerte az újságíró
és barátnője meggyilkolását – a gyilkosság megrendelésében
közvetítéssel gyanúsított Zs. Alena és a gyilkosság elköveté-
sében bűnrészességgel gyanúsított Sz. Tamás is szerepel. Az
ügy egy további gyanúsítottja, az újságíró-gyilkosság megren-
delésében közvetítéssel gyanúsított A. Zoltán a múlt héten
vádalkut kötött az ügyésszel.

A most benyújtott, csaknem százoldalas vádirat 25 ezer ol-
dalnyi vizsgálati anyagon alapul, és a gyanúsítottak további

kihallgatásán kívül tanúk tucatjainak, illetve több törvényszéki
szakértőnek a meghallgatására tesz javaslatot. A vádiratban
szereplő vádpontok alapján az elkövetők 25 évi vagy életfogy-
tiglani szabadságvesztésre ítélhetők.

A hírhedt kettős gyilkosság áldozatait – egy fiatal szlovák
tényfeltáró újságírót, Ján Kuciakot és barátnőjét – tavaly feb-
ruár végén találta holtan a rendőrség a galántai járásban lévő
Nagymácsédon lévő családi házukban. Az újságíró halála – akit
a rendőrség szerint feltételezhetően munkájával összefüggésben
öltek meg – közfelháborodást váltott ki az országban, s heteken
belül korábban sohasem látott tüntetéssorozathoz, illetve mély
belpolitikai válsághoz vezetett. A történések végül a kormány
több tagjának távozásához, köztük Robert Fico kormányfő le-
mondásához és kabinetjének széles körű átalakításához vezet-
tek. A szlovák rendőrség tavaly szeptemberben nyolc embert
vett őrizetbe az ügyben folytatott nyomozás eredményeként.
Később közülük három ember és további gyanúsítottak ellen is
eljárást indítottak. Közülük a vizsgálati fogságban lévő Sz.
Tamás ellen, akit bűnrészességgel gyanúsítanak a gyilkosság
elkövetésében, más, többek között komoly jelentőségű gazda-
sági bűnténnyel kapcsolatban is eljárás folyik.

a vásárhelyi RMDSZ-be is azért neveztek ki valakit al-
elnöknek, mert „jól fészbukozott”. 

Persze találhatók a listán olyanok is, akik valóban
alkalmasak egy-egy miniszteri tárca vezetésére. 

Ám nem elég egy lista, parlamenti támogatásra is
szükség van. Orban tárgyalt a parlamenti pártokkal.
Eddig azonban csak a Mentsétek Meg Romániát Szö-
vetség (USR) képviselőivel született egyfajta egyezség.
A liberális pártvezér kijelentette, támogatja az USR-nek
azt a célkitűzését, hogy a Büntetőügyesek nélküli közé-
letet! című kezdeményezés törvényjavaslatként kerüljön
fel a parlament napirendjére. Időközben azonban kide-
rült, hogy az USR szintén államelnöki bársonyszékre
pályázó elnökének hírneve sem éppen makulátlan, akár
ellene is indulhat büntetőeljárás. D. B. volt cégének
ügyeiről a Rise Projekt tényfeltáró portál közölt írást,
amelyben azzal vádolták, hogy három európai uniós
projekt lebonyolításakor is visszaélést követett el hát-
rányos helyzetűek kárára, és ebből baráti köre és nővére
is hasznot húzott.

A volt kormánypárt, a Liberálisok és Demokraták
Szövetsége (ALDE) is feltételeket szab a bizalmi szava-
zást illetően. Az RMDSZ pedig nem ad biankó csekket
egyetlen kormánynak sem. „Nem utasítunk el senkit, és
nem is ígérünk támogatást senkinek mindaddig, amíg
nem ismerjük meg a kormányprogramot, a miniszterek
nevét, és nem tudjuk, milyen intézkedésekkel készülnek”
– jelentette ki Kelemen Hunor. 

A szociáldemokraták természetesen nem fogják meg-
szavazni Orban kormányát. 

Zűrzavaros politikai hét lesz ez is. Biztos megtörténik
a politikai hatalomváltás. Ez azonban nem jelent auto-
matikusan mentalitásváltást is. 

A kormány gondoskodott 
az agrártámogatások kifizetéséről

A kormány biztosította az alapokat arra, hogy novem-
ber végéig kifizessék a gazdáknak a mezőgazdasági
támogatások előlegét – nyilatkozta hétfőn Viorica
Dăncilă miniszterelnök. A leváltott kormányfő azt
mondta, a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós
Ügynökség (APIA) három nap alatt 440 millió eurót
utalt át 390 ezer gazda számlájára, ugyanakkor biz-
tosítottak az alapok ahhoz, hogy november végéig
átutalják a kedvezményezetteknek az agrártámoga-
tások összesen több mint 1,4 milliárd eurót kitevő elő-
legét. Viorica Dăncilă megköszönte hétfőn a
mezőgazdasági miniszternek, illetve az APIA-alkal-
mazottaknak, hogy lehetővé tették a támogatások idő
előtti átutalását. (Agerpres)

Robbanás egy panziónál
Robbanás történt hétfőn a Madarasi Hargita üdülő-
központban, egy felújítás alatt álló panzió földszint-
jén. A detonációt nem követte tűz. A robbanásban egy
férfi égési sérüléseket szenvedett az arcán, az ud-
varhelyi kórházba szállították. A Hargita megyei ka-
tasztrófavédelmi felügyelőség sajtószóvivője, Alina
Ciobotariu szerint a panzióban munkálatok zajlottak,
éppen a gázvezetéket cserélték ki, vélhetően ez
okozta a robbanást, az incidens pontos körülményeit
azonban még vizsgálják. (Agerpres)

Nyugtalottó-sorsolás
A 2019. szeptember 6-án kibocsátott, 328 lej értékű
pénztárszalagok bizonyultak nyerőnek a vasárnap
tartott nyugtalottó-sorsoláson. A sorsoláson a 2019
szeptemberében kiállított kasszabonok vehettek
részt. A nyereményalap ezúttal is egymillió lej, ame-
lyet legfeljebb száz nyertes között osztanak szét.
Amennyiben száznál több nyertes nyugtát regisztrál-
nak, ezek között újabb sorsolást tartanak. A sorsolás
eredményeit feltüntetik a pénzügyminisztérium, az or-
szágos adóhatóság és a Román Lottótársaság hon-
lapján. A nyereményigényléseket az eredmény
közzétételétől számított harminc napon belül lehet
benyújtani az adóhatóság bármely területi kirendelt-
ségénél. (Agerpres)

Halálos baleset 
Marosvásárhelyen

Egy fiatalember meghalt, egy másik súlyosan meg-
sebesült vasárnap este közlekedési balesetben Ma-
rosvásárhelyen. A balesetben érintett egyik
gépkocsivezető elhagyta a helyszínt, őt még keresik
a rendőrök. A rendőrség szerint az első vizsgálatok
azt mutatják, hogy egy 20 éves fiatalember Marosvá-
sárhelyről Mezőcsávásra tartva a túlzott sebesség
miatt belehajtott az előtte haladó autóba, amelyik
éppen megfordulni készült, sofőrje azonban nem bi-
zonyosodott meg arról, hogy ezt veszélytelenül meg-
teheti. Az ütközés nyomán az előbbi jármű
lesodródott az útról, nekiütközött egy hídfőnek, majd
egy kerítésnek. Az autó 20 éves vezetője súlyosan
megsérült a balesetben, a mellette ülő, 17 éves, szin-
tén mezőcsávási fiatalember pedig életét vesztette.
A balesetben érintett másik jármű vezetője elhagyta
a helyszínt. Az autót megtalálták az egyik közeli ut-
cában, őt még keresi a rendőrség. Az ügyben gon-
datlanságból elkövetett emberölés, gondatlanságból
elkövetett testi sértés és a baleset helyszínének el-
hagyása miatt vizsgálódnak. (Agerpres)
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Ország – világBüntetőjogi vizsgálat Răzvan Cuc ellen
Büntetőjogi vizsgálatot indított a korrupcióellenes
ügyészség (DNA) hétfőn Răzvan Cuc közlekedési
miniszter ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy meg-
próbálta megakadályozni több ellenzéki törvény-
hozó Bukarestbe jutását október 10-én, a
Dăncilă-kormány elleni bizalmatlansági indítvány
parlamenti szavazásának napján.

A vádhatóság hétfőn tanúként hallgatta ki Mădălina Mezeit,
a Tarom állami légitársaság múlt héten leváltott volt vezér-
igazgatóját, aki több sajtónyilatkozatában is azt állította: a mi-
niszter azt kérte tőle, hogy ne engedje felszállni aznap
hajnalban a Bukarestbe tartó belföldi járatok egy részét, ame-
lyeken becslések szerint 5-6 vidéki ellenzéki képviselő és sze-
nátor érkezett a fővárosba. Mezei szerint azért menesztették,
mert nem teljesítette a miniszter óhaját.

A Dăncilă-kormány leváltásához 233 voksra volt szükség,
a bizalmatlansági indítványt végül a szükségesnél öttel több,
238 képviselő és szenátor szavazta meg. A Tarom gépeinek
visszatartása vélhetően meghiúsította volna a kormány meg-
buktatását.

A média által felkapott vádaskodásra válaszolva Cuc péntek
esti sajtóértekezletén azt állította, hogy az ellenzék már a sza-
vazás előtt terjeszteni kezdte a Tarom-gépek visszatartásáról
szóló, szerinte alaptalan összeesküvés-elméletet, az alkalmat-

lansága miatt leváltott vezérigazgató pedig szerinte azért kez-
dett „összevissza hazudozni” erről, mert azt reméli, vissza-
kaphatja állását, ha politikai áldozatként tetszeleg a
kormányalakításra készülő jobboldali pártok előtt.

A miniszter azt azonban elismerte, hogy a szavazás előes-
téjén valóban felkereste lakhelyén a Tarom vezérigazgatóját,
akivel – a médiában közzétett videofelvétel tanúsága szerint
– az utcán beszélgetett. Cuc szerint valóban érdeklődött arról:
hány törvényhozó érkezik az október 10-i reggeli járatokkal
Bukarestbe, de éppen azért akarta tudni, hogy „minden rend-
ben van-e” az érintett járatokkal, mert ő is hallotta a gépek
visszatartásáról szóló ellenzéki rémhíreket.

Az Adevărul hírportál hétfői terjedelmes összeállítása sze-
rint öt – két temesvári, valamint a nagyváradi, szatmárnémeti
és a nagybányai – járatról van szó, amelyeknek a késlelteté-
séről vagy törléséről a miniszter az értesülések szerint már két
nappal korábban is beszélt a Tarom vezérigazgatójával. A szo-
ciáldemokrata (PSD) Dăncilă-kormánnyal szemben kritikus
portál azt is tudni véli, hogy a gépek visszatartásának ötlete
attól a Ionel Arsenétől, a Neamţ megyei PSD-elnöktől szárma-
zott, akinek a miniszter párton belüli előmenetelét köszönheti.

A botrány hatására Viorica Dăncilă is vizsgálatot rendelt el
a Taromnál, a kormány ellenőrző testületének jelentését hét-
főre várta az ügyvivő miniszterelnök.

Szlovák újságíró-gyilkosság 
Benyújtották a vádiratot

Ellenzéki politikai körökben komoly felzúdulást vál-
tott ki a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által hiva-
talba lépése előtt vezetett Kvartal 95 humorszínház
egyik legfrissebb produkciója, amely egy ismert
népdal átiratában a volt jegybankelnök vidéki házá-
nak felgyújtásán tréfálkozott – számolt be hétfőn az
Ukrajinszka Pravda hírportál.

Valerija Hontarjevának, az ukrán jegybank volt elnökének
Kijev környékén lévő vidéki házát szeptember közepén gyúj-
tották fel ismeretlenek. Az egyébként lakatlan ház porig égett.
A rendőrség egyelőre nem találta meg a tetteseket. Honterjeva
jelenleg Londonban él, az ukrán főügyészség a jegybankban
a vezetése alatt történt esetleges hivatali visszaélések címén
indított eljárás kapcsán többször beidézte tanúként kihallga-
tásra, de ő nem hajlandó megjelenni. Augusztus végén egy bí-
róság engedélyezte emiatt előállítását is.

Hontarjeva a gyújtogatással Ihor Kolomojszkij ukrán oli-
garchát gyanúsította meg, aki visszautasította a vádat. Kolo-
mojszkij emellett azon feltételezésének adott hangot, hogy épp
Hontarjevának állt érdekében a – nem éppen a legértékesebb
– ingatlanának a felgyújtatása, hogy magát veszélyeztetettnek
állítva be, ne kelljen visszatérnie Ukrajnába és alávetnie magát
a jogi eljárásoknak. Kolomojszkij korábban Zelenszkij üzleti
partnere volt, most azonban mindketten tagadják, hogy az üz-
letember befolyást gyakorolna az elnökre. Zelenszkij egyéb-
ként nyilvánosan elítélte Hontarjeva házának felgyújtását, és
a hatóságok alapos vizsgálatát sürgette.

A felzúdulást okozó dalt a Hrihorij Verjovka zeneszerző
nevét viselő, komoly tekintélyű ukrán női népi kórus kísére-
tében adta elő a Kvratal stúdió vezető színésze, Jevhen Koso-
vij. A dalban utalást tettek a volt jegybankelnök Kolomojszkij
elleni vádjára és olyan bankokra, amelyek Hontarjeva jegy-
banki vezetése alatt mentek csődbe, azt feltételezve, hogy a
ház „szégyenében égett le”.

Szvjatoszlav Vakarcsuk, a rockénekesből lett parlamenti
képviselő, a Hang nevű párt vezetője a közösségi portálokon
írt megjegyzésében méltatlannak, „mélypontnak” nevezte a
produkciót.

„Tekintettel arra, hogy a Kvartal stúdió összes forgatóköny-
vét még mindig Zelenszkij személyesen átolvassa, ha helyesen
értelmezem, ez az aljas dal lenne az elnök álláspontja Valerija
Hontarjeva házának felgyújtásával kapcsolatban?” – tette fel
a kérdést Szvjatoszlav Ceholko, Petro Porosenko volt elnök
szóvivője a Twitteren.

Irina Herascsenko, Porosenko pártjának parlamenti képvi-
selője közölte: képviselők kérelmezni fogják, hogy a Ver-
jovka-kórus többé ne énekelhesse a himnuszt a
törvényhozásban.

Maga a kórus vezetője is utóbb úgy nyilatkozott, hogy „szé-
gyelli magát”, amiért beleegyezett ebbe a közös produkcióba.

Kolomojszkij viszont kijelentette, hogy „nagyon tetszett”
neki ez a műsorszám. Hozzátette, hogy szerinte a dalban el-
hangzó viccek nem tekinthetők mások vesztesége feletti gú-
nyolódásnak.

Felzúdulást váltott ki az ukrán elnök 
humorcsapatának egyik új paródiája

(Folytatás az 1. oldalról)
Zűrzavaros politika

Az EU 2 millió euró humanitárius segélyt juttat 
Líbiába

Az Európai Unió kétmillió euró humanitárius segélyt
juttat a konfliktusok által sújtott líbiai polgári lakos-
ság leginkább rászoruló tagjai alapvető szükséglete-
inek fedezésére – közölte az Európai Bizottság
hétfőn.

Hrisztosz Sztilianidisz humanitárius segítségnyújtásért és
válságkezelésért felelős biztos közölte, az uniós hozzájárulás
olyan alapvető és mellőzhetetlen szükségletek finanszírozását
biztosítja, mint a sürgősségi egészségügyi szolgáltatás, az élel-

miszerellátás, vagy a szükséges védelmi szolgáltatások ellátása.
Elmondta, a kiegészítő támogatás abban segíti a humanitárius
szervezeteket, hogy továbbra is végezhessék munkájukat a ne-
hezen elérhető területeken. A biztos fontosnak nevezte, hogy a
konfliktusban részt vevő felek tiszteletben tartsák a humanitá-
rius munkát, és teljes hozzáférést biztosítsanak a rászorulók
megsegítésén fáradozóknak. Mint közölte, 2014 óta az Európai
Unió több mint 46 millió eurót különített el humanitárius segély
biztosítására a líbiai szükségletek kielégítése érekében.



Október 20-án, vasárnap dél-
ben Küküllődombón az unitá-
rius egyházközség templom-
kertjében ünnepélyes keretek
között leplezték le Szent Ist-
ván mellszobrát, Hunyadi
László szobrászművész alko-
tását, amit szülőfalujának ké-
szített. Ezáltal a falu beírta
magát a Kárpát-medence
azon települései közé, ahol
köztéri szobor őrzi a keresz-
tény magyar állam megte-
remtőjének emlékét.

Újabb ünnepi alkalomra gyűlt
össze a küküllődombói közösség.
Múlt vasárnap az időseket köszön-
tötték, ezúttal olyan alkotással gaz-
dagodott az egyházközség, amely a
magyar történelem kiemelkedő
alakját, az anyaország fő védőszent-
jét ábrázolja. A küküllődombói gyü-
lekezet harmadik temploma jól
példázza a közösség harcát a fenn-
maradásért, dacolva még a tatárjá-
rás pusztításaival is – mondta
ünnepi áhítata során Márkos Hunor
Elemér lelkipásztor. A közösség tör-
ténelmét, az egymást követő esemé-
nyeket vizsgálva az ösztönszerű
fennmaradás körvonalazódik, ami

nem lehetett egyszerű a tatárjárás
idején, amikor a falu majdnem
megsemmisült. „Maradt azonban
néhány csíra, amiből újból kikelt az
élet. Az élni akarás azt jelképezi,
hogy itt olyan lelkek lakják a falut,
akik számára fontosak a jelképek,
mindazok a jelek, amelyek arról
árulkodnak, hogy az élni akarás Is-
tentől való, és mi Isten gyermekei
és szolgái vagyunk, azért kell dol-
gozzunk, hogy ez valóra váljék.
Építsetek házakat, ültessetek gyü-
mölcsfákat, hogy megmaradjunk...”
– szólt a bibliai idézet, az Isten ál-
dása c. verssel pedig szórványsor-
ban is az élni akarás jelképeinek
fennmaradását, azok fontosságát
hangsúlyozta. 

Percze László, Magyarország
csíkszeredai főkonzulátusának kon-
zulja köszöntőjében a keresztény-
ség nemzetmegtartó erejének
fontosságát és Szent István érde-
meit emelte ki az államalapítás, a
nyugati keresztény értékrendhez
való tartozás szellemében. Mint
hangsúlyozta, Szent István döntésé-
nek bölcsességét igazolja az idő,
hogy ezer év múltán is jelen va-
gyunk a Kárpát-medencében.

„Megmaradásunk szempont-
jából kulcsfontosságú, főleg
itt, a szórványban, Szent Ist-
ván művének az aktualizá-
lása... A jelenlegi magyar
kormány nemzetegyesítő po-
litikájában is ezt a törekvést
ismerhetjük fel” – hangsú-
lyozta.

Az ünnepi istentiszteletet a
Kisgyörgy József unitárius
dalkör által négy szólamban
előadott énekszámok és az
asszonyok énekkara, valamint
Szakács Noémi énekvezér or-
gonajátéka tette ünnepélye-
sebbé.

Hunyadi László szobrász-
művész munkásságát Nagy
Miklós Kund művészeti író, a
Népújság nyugalmazott főszerkesz-
tője méltatta. Mint elmondta, a Ma-
rosvásárhelyen élő szobrász-
művésznek több mint félszáz Szent
Istvánt megörökítő szobra van Eu-
rópa-szerte és a Kárpát-medencé-
ben. A történelmi emlékezetünk
ébren tartójaként is emlegetett mű-
vész hat évtizedes munkássága
során csupán az utóbbi harminc
évben nyílt meg a lehetőség, hogy

példamutató személyiségekről köz-
téri szobrokat mintázzon. Hunyadi
László alkotótevékenységének is-
mertetése mellett dombói gyökere-
iről is említést tett, kiemelve a
művész elhivatottságát, szülőfaluja
iránti ragaszkodását, amely élete
során végigkísérte, nem utolsósor-
ban kiemelve zene iránti elkötele-
zettségét, nótás kedvét.

Miklós Tibor polgármester a

nemzeti egység, a keresztény érték-
rend megteremtőjeként említette az
első magyar királyt, miközben fel-
tette a kérdést, hogy továbbviszi-e
az utókor az örökölt értékeket, mert
ezek csak az utódokra hagyomá-
nyozva maradhatnak fenn. Legyünk
büszkék a nemzeti egységre, amely-
nek töretlen kell maradnia. „Nem
csak az az igazi magyar ember, aki-
nek az apja, nagyapja is magyar
volt, hanem az, akinek a gyermekei,
unokái, dédunokái is magyarnak
születnek és azok is maradnak” –
mondta. Megköszönte az alkotó-
nak, hogy megálmodta, megter-
vezte, elkészítette és a közösségnek
ajándékozta a Szent Istvánt ábrá-
zoló mellszobrot. 

Isten háza csángó népballadáktól
visszhangzott, melyeket kristály-
tiszta hangján tolmácsolt az ünnep-
ségre meghívott pusztinai
származású Carina Timaru, a
BBTE magyar néprajz és antropló-
gia tanszék mesteri programjának
hallgatója. A nemzeti ima eléneklé-
sét követően a résztvevők a temp-
lom főbejáratánál követhették a
Percze László konzul és Hunyadi
László, az alkotó általi szoborlelep-
lezést. A műalkotás mellett az egy-
ház fiataljainak – Márkos Andor és
Loghin Anett – szavalata és ének-
száma hangzott el a verőfényes őszi
napsütésben, amely beragyogta a
Küküllő völgyének ezt a dombok
közé rejtett kis szegletét, jókedvre
hangolva annak közösségét.
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Legfelsőbb bíróság: 
Az alkotmánybíróság döntésének értelmében

újra kell tárgyani Dan Şova ügyét 
A legfelsőbb bíróság öttagú
bírói tanácsa helyt adott hét-
főn Dan Şova fellebbezésé-
nek, és elrendelte, hogy újra
kell tárgyalni a CET Govora-
ügyet, amelyben a volt szená-
tort – jogerősen – befolyással
való üzérkedés miatt három
év letöltendő börtönbünte-
tésre ítélték.

Az ügyet a bukaresti ítélőtábla
veszi át, mert Şova már nem szená-
tor. A döntést négy az egy arányban
hozták, egy bíró különvéleményt fo-
galmazott meg.

Dan Şovát 2018 decemberében
engedték szabadon a börtönből, mi-
után az alkotmánybíróság megálla-
pította, hogy jogellenesen hozták
létre a legfelsőbb bíróság öttagú
bírói tanácsát.

2019. július 3-án az alkotmánybí-
róság megállapította, hogy alkotmá-
nyos jogi konfliktus létezik a
parlament és a legfelsőbb bíróság
között, mert a legfelsőbb bíróság

nem hozott létre a korrupciós bűn-
cselekmények tárgyalására szakoso-
dott bírói tanácsokat.

E döntést követően az összes
olyan ügyet újra kell tárgyalni,
amelyet a legfelsőbb bíróság há-
romtagú testülete 2019. január 23-
a előtt oldott meg, és amelyekben
még nem hoztak jogerős ítéletet
vagy fellebbezések vannak folya-
matban.

Dan Şovát június 20-án befolyás-
sal való üzérkedés miatt három év
börtönbüntetésre és százezer euró
befizetésére ítélték a CET Govora-
ügyben, amelyben Mihai Bălan, a
CET Govora korábbi igazgatója
három év felfüggesztett börtönbün-
tetést kapott.

Az Országos Korrupcióellenes
Ügyészség (DNA) szerint 2011 ok-
tóbere és 2014 júliusa között Dan
Şova összesen 100.000 eurót kért és
kapott egy feljelentőtől cserébe
azért, hogy befolyását latba vetve
rávegye Mihai Bălant, a CET Go-

vora vezérigazgatóját arra, hogy
jogtanácsadói szerződést kössön
egy bizonyos ügyvédi irodával,
amelynek havi bérleti díja 10.000
euróra rúgott.

A nyomozók azt is állítják, hogy
Mihai Bălan több mint 1,3 millió lej
kárt okozott a CET Govorának, mi-
köben jogtalan bevételre tett szert.

A vádhatóság szerint 2011 de-
cembere és 2012 decembere között
az ügyvédi iroda havonta számlát
bocsátott ki a CET Govorának nyúj-
tott jogi segítségnyújtási tevékeny-
ségekért. Ugyanebben az
időszakban a szenátor összesen
60.000 eurót kapott az ügyvédi iro-
dától.

Az ügyészek szerint a szerződés
második felében Dan Şova 40.000
euró összegű jutalékot kapott. A
DNA úgy tudja, hogy Şova a kapott
pénz nagy részét közvetlenül egy,
Cristian Rizea volt képviselőtől vá-
sárolt bukaresti ingatlan törleszté-
sére fordította. (Agerpres)

A PSD fontolgatja Iohannis 
felfüggesztését

A szociáldemokraták fonto-
lóra veszik, hogy kezde-
ményezik az államfő felfüg-
gesztését – jelentette ki va-
sárnap este az Antena 3
televízió műsorában Viorica
Dăncilă, a Szociáldemokrata
Párt (PSD) elnöke, bár hoz-
zátette: attól tart, hogy ez
mélyítené a politikai válsá-
got. 

„Megfontoljuk, hogy kezdemé-
nyezzük-e az államfő felfüggesz-
tését, mert nem lehetséges, hogy
míg minden polgártól az alkot-
mány betartását kérjük, éppen ő,
akinek példaképnek kellene len-
nie, ne tartsa be az alaptörvényt.
(...) Már így is válságban vagyunk,
válság van intézményi szempont-
ból, válság van a törvények és nor-
matív jogi aktusok szempontjából,
amelyeket el kell fogadnunk, vál-
ság van a stabilitás és bizalom te-
kintetében, és van egy elnökünk,
aki mindezt figyelmen kívül

hagyja, és külföldi látogatásra
indul” – fejtette ki Viorica Dăn-
cilă. 

Meglátása szerint a politikai
válság egy új többség létrehozásá-
val oldható fel, amihez szükség
van az elnök támogatására. Bár az
államfő megérdemelné, hogy
„azonnal” felfüggesszék, nem sze-
retnék a bizalmatlansági indítvány
okozta válságot tovább mélyíteni,
ezért még gondolkodnak ezen –
nyilatkozta a távozó miniszterel-
nök. Hozzátette: értelmezhető
lenne az államfő felfüggesztését
kezdeményezni az elnökválasztási
kampány alatt, mert azt az érzést
kelthetné, hogy „félnek” kiállni el-
lene.

A PSD elnöke szerint az állam-
főnek lehetőséget kell találnia arra,
hogy akár néhány napra is, kine-
vezze az ügyvivő minisztereket,
hogy feloldják az adminisztráció-
ban bekövetkezett fennakadást.
(Agerpres)

Szer Pálosy Piroska 

Szent István-mellszobor Küküllődombón
Közösségi harc a fennmaradásért

Fotó: Lunka Mihály



A napokban a marosvásárhe-
lyi Milvus Csoport Madártani
és Természetvédelem Egye-
sület székházában sajtótájé-
koztatót tartottak, ahol a
jelen levő újságírókkal ismer-
tették a civil szervezet folya-
matban levő környezet-
védelmi programjait. Vízi Júlia,
a szervezet sajtóreferense,
Pap Tamás elnök, valamint Sós
Tibor projektfelelős válaszolt a
kérdésekre. 

Kavicskitermelés
természetvédelmi területen

A Milvus Csoport képviselői el-
mondták, hogy terepszemlét tartot-
tak a Maroson, és azt tapasztalták,
hogy a folyó Magyaró és Alsóidecs
közötti szakaszán a mederkotrás
miatt egyre kevesebb a hal. Egye-
bek mellett olyan védett fajok érin-
tettek, mint a dunai galóca, a
felpillantó küllő, a homoki küllő, a
balin, a petényi márna, a német
bucó, a botos kölönte. Azért hívják
fel elsősorban a hatóságok és a köz-
vélemény figyelmét erre, mert az
említett szakasz része a Déda és
Szászrégen között kijelölt Natura
2000 természetvédelmi területnek.
A Milvus Csoport figyelemmel
követ négy Natura 2000 területet,
köztük az említettet is, és sajnos azt
tapasztalták, hogy a mederkotrási

munkálatok negatívan hatnak az
élőtérre. Átirattal fordultak a Maros
Vízügyi Hatósághoz, a környezet-
védelmi őrséghez és a horgászegye-
sülethez, ahonnan egyelőre nem
kaptak választ. Remélik, hogy
amennyiben a hatóságok szabályta-
lanságot tapasztalnak, leállítják a
munkát, és intézkednek az eredeti
helyzet visszaállításáért. 
A Transgreen projekt 

Az egyesület egy nemzetközi
program keretében csatlakozott a
Marosvásárhely – Jászvásár között
megépítendő autópálya szakértő-
csoportjához. Vízi Júlia és Sós
Tibor  kifejtette, hogy  lépésről lé-
pésre követték a tervezést, 10 km-
enként a helyszínen  feltérképezték
a nyomvonalat, hogy rávegyék a
tervezőket: létesítsenek az állatok-
nak átjárókat. A tervek szerint az
autópálya a Nyárádmentén halad
Nyárádmagyarósig, majd a Bekecs
alatt Szováta irányába érinti a Kis-
Küküllő völgyét, a Bucsinnál szeli
át a Kárpátokat Borzont és Gyer-
gyóalfalu irányába, majd innen
halad tovább Neamţ és Iaşi me-
gyébe. A megyénket érintő szaka-
szon GPS-nyakörves megfigyelővel
– és nem csak – követték a főemlő-
sök vándorlási szokásait, hogy pon-
tosan bejelöljék, meghatározzák
azokat a helyeket, ahova átjárókat
kellene építeni. Különös tekintettel
a Bucsin–Borzont szakaszra, hiszen

az út erdőn, a nagyvadak élőhelyén
halad át, de sok esetben nem bizto-
sítják nekik  az átjárást, ahol termő-
földek vannak a települések között.
Sós Tibor elmondta, eddig  a szállí-
tásügyi minisztérium is,  az útügyi
hatóság is partnerként kezeli őket,
így hozzájárulhattak ahhoz, hogy
ötleteik helyet kapjanak a megvaló-
síthatósági tanulmányban. A terep-
munkán azt tapasztalták, hogy a
hatóságok nem tájékoztatták a helyi
közigazgatási egységeket a nyom-
vonalról, így főleg Neamţ megyé-
ben a tervezést követően is adtak ki
építkezési engedélyt olyan helyre,
ahol autópálya lesz. A Milvus hatá-
rozott szándéka, hogy a kivitelezést
követi, és  eléri, hogy környezetba-
rát autópályát építsenek nálunk is,
hiszen külföldön számos példa van
erre. 
Új termékmárkavédjegy 

A szervezet képviselői arról is tá-
jékoztattak, hogy sikerült egy új ter-
mékmárkavédjegyet elfogadtatni, a
Nyárád-Küküllő menti Natura
2000-termékekre. Ez azt jelenti,
hogy a Natura 2000 területhez tar-
tozó községekben (Ákosfalva, Al-
sóbölkény, Alsóköhér, Backamada-
ras, Balavásár, Bonyha, Csíkfalva,
Dicsőszentmárton, Dózsa György,
Erdőszentgyörgy, Erzsébetváros,
Etéd, Farkaslaka, Gyulakuta,
Havad, Hodos, Kóródszentmárton,
Makfalva, Mikefalva, Nyárádgál-

falva, Nyárádkarácson, Nyárádma-
gyarós, Nyárádszereda, Nyárádre-
mete, Parajd, Szásznádas, Szováta,
Székelyvécke, Vámosgálfalva) az
őstermelők, kézművesek, akik ma-
gánszemélyként, cégnél vagy egye-
sület keretében dolgoznak, egy évig
ingyen kérhetik az eredetet és a
(öko és/vagy bio)  terméket levédő
bejegyzési számot. A Maros Me-
gyei Tanács által szervezett kister-
melők vásárán négy olyan
kistermelő és kézműves volt, akik
már e márkajegy alatt kínálják  ter-
mékeiket. A feltétel az, hogy olyan
termékek legyenek, amelyeket az
említett községekben lakók hagyo-
mányos tevékenységek nyomán ál-
lítottak elő, lehet zöldség,
gyümölcs, gabona, begyűjtött növé-
nyek, gomba, tea, fűszer, pálinka,
bor, a helyben tartott állatok nyo-
mán nyert termék (hús, tej, méz, tej-
termék stb.). Az egyesület ezáltal
szeretné ösztönzi a Natura 2000 te-
rületen élők gazdasági fejlődését –
hallhattuk a sajtótájékoztatón. 
Fokozottabb madárvédelmet 

Pap Tamás sajnálatos tényeket
közölt. Elmondta, hogy nemrég
részt vett Tulceán egy madárvé-
delmi konferencián, ahol arról tájé-
koztatták, hogy Európában évente

több mint 3 millió madár pusztulá-
sát okozza áramütés. Romániában
mintegy 100.000 szárnyas pusztul
el így. Ezért kidolgoztak egy pro-
jektet, amelyet, ha gyakorlatba ültet-
nek az áramszállító vállalatok,
jelentősen csökken ez a veszély. Ro-
mánia aláírta a berni és a berlini
egyezményeket, amelyek kifejezet-
ten arra ösztönzik az aláírókat, hogy
intézkedjenek ezen a téren. 

Ennek ellenére nem történt előre-
lépés. Gyakorlatilag az kellene,
hogy a középfeszültségű vezetékek-
nél az oszlopok melletti átkötéseket
szigeteljék. Pap Tamás szerint mint-
egy egymillió villanyoszlop van,
ahol szükséges lenne a beavatkozás,
erre akár az unió támogatására is le-
hetne pályázni. Az egyesület lobbi-
tevékenységet folytat majd, hogy a
tervet gyakorlatba ültessék. Jó az
együttműködés az áramszállító vál-
lalatokkal, hiszen Maros megyében
sikeres volt a gólyafészekprojekt is.
Nemrég megígérte a vállalat, hogy a
használatlan kosarakat áthelyezi
olyan helyekre, ahol igény van rá.
Van jó példa tehát, csak több odafi-
gyelés és környezettudatos szemlélet
kellene ahhoz, hogy  csökkentsük
ezt a jelenséget Romániában –
mondta a szervezet elnöke. 

A gólyabál minden kilencedik
osztályos diák életében kie-
melkedő esemény. Ilyenkor
lesznek teljes jogú tagjai a di-
ákközösségnek, ugyanis a
bálon teszik le a bolyais
esküt. 

A kilencedikesek között is van
egypár ember – számszerűen tizen-
négy –, akik a gólyabálon megmu-
tatják tehetségüket, és azért
versenyeznek, hogy majd elmond-
hassák, hogy ők voltak a gólyaki-
rály és a gólyakirálynő. 

Azt sem szabad elfelejteni, hogy
kiknek is köszönhetik a gólyák ezt
a fergeteges élményt. A gólyabált
minden évben immár köztudottan a
tizenkettedikes évfolyam szervezi
meg.

Lukács Henriettával, a gólyabál
főszervezőjével beszélgettünk.
Henrietta a Népújságnak elmondta,
hogy a tizennégy gólya kiválasztása
minden tanév második hetén törté-

nik. A beszélgetésből még az is ki-
derült, hogy az előválogató során az
idén a gólyák öt teremben kellett
megmutassák tehetségüket: a zene,
az általános műveltség, improvizá-
ció, tánc terén, és ráadásként van
egy speciális terem is. Ennek ötlete
a jelenlegi szervezők fejéből pattant
ki, ebben a teremben a gólyáknak
az a feladatuk, hogy állandó nyo-
más alatt különböző kérdésekre kell
válaszoljanak. Az öt terem eredmé-
nyeit egységesítik, és ez alapján
születik meg a névsor, hogy kik sze-
repelhetnek a gálán.

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum
tizenkettedikes csapata azonban
már egypár éve nem elégszik meg
azzal, hogy megszervez egy egy-
szerű bált, hiszen az elmúlt három
évben a gólyabál gólyahétté nőtte ki
magát. 

Ez azt jelenti, hogy a bált meg-
előző héten mindennap van valami
feladatuk a kiválasztott gólyáknak
és a többi kilencedikes tanulónak is.
Idén október 21-25. között van a
gólyahét. 

Hétfőn, október huszonegyedi-
kén volt a sportnap, amikor külön-
böző sportágakban mérhették össze
ügyességüket a gólyák, a keddi nap
a művészeteké, ekkor a diákok kü-
lönböző művészi alkotásokat mu-
tathatnak be. Ebbe a kategóriába
tartozik a slam poetry is, ezt követi
a szerdai nap, amikor a diákok ha-
rácsolni indulnak, ehhez kapnak
egy listát is, hogy mit is kell össze-
gyűjtsenek a város egyes részeiről.

Csütörtökön már összetettebb a fel-
adat, hiszen ekkor fogják bemutatni
a diákok zöldosztály-projektjeiket.
Ezt a feladatot már a válogatás után
megkapták, így hosszabb idő állt a
rendelkezésükre, hogy valami iga-
zán különlegeset alkossanak. Pén-
tekre, vagyis október
huszonötödikére már csak maga a
fénypont maradt, a gólyabál,
amelynek az idén már nem a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház

nagyterme ad helyet, hanem a ma-
rosvásárhelyi sportcsarnok. Erre a
váltásra azért volt szükség, mert a
szervezők így akarták bővíteni a be-
fogadó teret, hiszen eddig a színház
méretei miatt a X-XII.-es osztá-
lyokból mindössze tíz ember mehe-
tett el. 

A helyszínváltoztatással azt érték
el, hogy az idén minden diák részt
vehessen a Bolyai Farkas Elméleti
Líceumból, a Református Kollégi-
umból és nem utolsósorban a
Római Katolikus Teológiai Líceum-
ból is. 

Az esemény továbbra is zárt körű
marad – a szervezők nem szeretnék
kiterjeszteni az egész városra –, így
csak az említett három iskola tanu-
lóit várják az eseményre.

Az idén a gólyabál egy kimon-
dottan frappáns témát kapott: Alter-
natív valóságok. Ezalatt azt kell
érteni, hogy a kiválasztott gólyák
alternatív módon kell bemutassanak
általános és hétköznapi problémá-
kat. 

A főszervező elmondása szerint
ezek mind-mind olyan problémák,
amelyek felölelik a diákok minden-
napjait, az iskolában mégsem fog-
lalkoznak velük, vagy legalábbis
nem annyira, amennyire kellene.

Nagy-Bodó Szilárd

Vajda György

Fotó: Vajda György

Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Gólyabál a Bolyaiban
Alternatív valóságok
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Október 6. és 10. között Simon
István, Kerelőszentpál polgár-
mestere a gyulafehérvári köz-
pontú 7-es számú régió
igazgatóságának képviseleté-
ben és csapatával részt vett
Münchenben az Expo Real el-
nevezésű rendezvényen, ahol
a befektetőket kereső ipari
parkok kínálták ajánlataikat
az érdeklődőknek. 

A rendezvényen 142 ország kép-
viselői vettek részt, a romániai stan-
don 19 cég, társulás, illetve
kistérség mutatta be kínálatát. Mint
ismeretes, a megyei tanács által ko-
ordinált ipari park közelében, Kere-
lőszentpál község területén 260
hektáros ipari zónát, illetve logisz-
tikai központ megépítésére alkal-
mas területet határoltak el a község
általános területrendezési tervében.
A hely erőssége, hogy közvetlenül
az autópálya közelében van, meg-
közelíthető vasúton, hiszen a kere-
lőszentpáli állomás is
gyakorlatilag a kijelölt terület mel-
lett van, és alig néhány kilomé-
terre van a repülőtér is. Az
önkormányzat közművesítette a
területet, és vállalja az épületekig
vezető bejárat megépítését. Ezen a
helyen épült fel a takarmányma-
lom. A polgármester szerint a
müncheni rendezvényre naponta
mintegy 40.000-en látogattak ki.
Igen sokan érdeklődtek a romániai
lehetőségek felől. Konkrétan a ke-
relőszentpáli ajánlat iránt egy né-
metországi és egy osztrák autóipari

csarnokokat építő cégvezető érdek-
lődött. Az üzletemberek elmondták:
cégeik az autógyártás területén ke-
resnek befektetőket. Ők megépítik,
felszerelik a gyárcsarnokokat, és
megkeresik hozzá a gyártó céget is.
A hónap végéig helyszíni szemlét
tartanak. 

Nem csak új potenciális befekte-
tőnek köszönhetően fejlődik majd
az ipari terület, a Hirschmann Auto-
motive is bővül – tájékoztatott a
polgármester. 12 millió euró uniós
támogatást nyertek üzletfejlesz-
tésre, ezt kiegészíti a cég saját be-

ruházásával, így az elkövetkezendő
időszakban 28 millió eurót fektet-
nek be. Ebből egy újabb gyártócsar-
nok készül a saját területükre,
hiszen a cég 30 hektárral rendelke-
zik, ebből mindössze 5-öt használ,
ugyanakkor a műszaki felszereltsé-
get is felújítja, természetesen az új
részlegen a legkorszerűbb gépeket
szerelik fel. A cég megkapta a pá-
lyázati pénzből az előleget, így ha-
marosan hozzáfog az új csarnok
felhúzásához. Az új beruházásnak
köszönhetően újabb 400 munkahely
lesz a községben. 

Szerkesztette: Vajda György

Újabb befektetőket várnak 
Bővül az ipari park 

Október közepén hozzákezd-
tek az UBM Feed Románia Kft.
által működtetett takarmány-
malom közvetlen szomszéd-
ságában a gabonatárolók
építéséhez. A silókat az East
Silodep Kft. fogja üzemel-
tetni. 

Laczkó Dénes, az UBM Feed Ro-
mánia Kft. és az East Silodep Kft.
ügyvezetője elmondta, hogy a siló
megépítésével tulajdonképpen az a
cél, hogy a kistermelőktől is közvet-
lenül vegyék át a takarmánymalom
működtetéséhez szükséges gabonát.
Ez lesz a megye és talán a környék
legnagyobb és legkorszerűbb táro-
lója. A cégnek szerződése van nagy
gabonakereskedőkkel, amelyek biz-
tosítják nagyobb tételben a feldol-
gozandó alapanyagot, azonban
átvehetnek bármilyen kis tételt a
környékbeli gazdáktól is. A silókban
összesen 40.000 tonna gabonát lehet
majd tárolni. A 2,2 hektáros terüle-
ten 12 tornyot és két síkraktárt épí-
tenek. Mivel szállítóeszközökkel is

rendelkeznek, igény szerint a gaz-
dáktól a farmokról is átvehetik majd
a gabonát. A beruházás értéke 7 mil-
lió euró, ebben benne van az építke-
zési költség és a modern
technológiának megfelelő szárító-,
tisztítóberendezések felszerelése is.
Fontos, hogy a silókat szállítósza-
laggal összekötik a takarmánygyár-
ral, így gyakorlatilag egy egységet
képez majd a két vállalat. A tervek
szerint a kalászosok aratása előtt
jövő május végéig részlegesen meg-
nyitják a tárolókat, majd szeptem-
berben teljes kapacitással
működnek. Azt is tervezik, hogy
mezőgazdasági inputokkal (mag,
műtrágya, eszközök stb.) is segítik
majd a gazdákat, de ez távlati elkép-
zelés. A tavasszal felavatott takar-
mánygyár napi 30 tonna takarmányt
állíthat elő, ez mintegy 220.000
tonna évente. Jelenleg az üzem egy-
harmada működik, mivel még nem
zárult le a próbaüzemeltetési idő-
szak. Várhatóan november végéig
teljes kapacitással fognak dolgozni. 

Hozzáfogtak a silók felépítéséhez 
Összekötik 

a takarmánygyárral 

Míg a történelem falakat rombol le, addig mások
építik ezeket – mondhatnánk ironikusan, s ez érvé-
nyes Kerelőszentpálra is. Szeptember folyamán
ugyanis az országos útügyi igazgatóság a búzásbese-
nyői eltérőtől a kerelőszentpáli bejáratig (vasúti át-
járó) az E60-as országút közepére a
marosszentgyörgyihez hasonló falat épített, arra hi-
vatkozva, hogy az elmúlt időszakban ezen a szaka-
szon nagyon sok baleset történt. Ezzel nincsen semmi
gond, azonban amióta az igen rövid, de a községet ki-
kerülő autópálya-szakaszt átadták, jelentősen csök-
kent a forgalom az országúton. Igaz,
terepszemlénkkor a repülőtér utáni egyenes útszakasz
végén, alig néhány méterre az említett faltól ütközött
össze két személygépkocsi a kanyarban, valószínűleg
szabálytalan előzés miatt. A gond viszont az, hogy a
mintegy 3 km-es szakaszon nem hagytak rést, így ha
történetesen a szűk sávon elromlik egy gépkocsi,

akkor leállhat az egész forgalom, ugyanis időbe telik,
ameddig eltávolítják a meghibásodott járművet. (Az
út jobb oldalán mély árok van, így félre sem állítható
a jármű.) Ezt tetézi az is, hogy a mezőgazdasági jár-
művek, kombájnok alig férnek el a szűkre szabott
sávon. 

Simon István polgármester átiratban kérte az útügyi
igazgatóságot, hogy szüntessék meg a falat, a hatóság
képviselői a közlekedési felmérésre hivatkozva in-
dokoltnak tartják ennek a megépítését, és nem tágí-
tanak. Mindemellett leálltak a munkálatok a vasúti
felüljárónál. A mindjárt két éve tartó javítás befeje-
zettnek látszik, ugyanis az úttestre már csak a kop-
tatóréteget kellene leteríteni, azonban az elöljáró
szerint két hónapja nem dolgozik senki. A munka-
beszüntetés okáról viszont nem értesítették a hiva-
talt, úgy tűnik, hogy nem csak az úttestre állítanak
falakat. 

A kerelőszentpáli fal(ak) 

   6 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________VENDÉGOLDAL _____________________________________________ 2019. október 22., kedd

Épül a szárnyasvágóhíd
fémszerkezetes szendvicspanelből
készül. A tervező a marosvásárhelyi
Adi Proiect Line Kft., szaktervezők
a Proiect Line Kft. és a GP Proiect
Kft. Kolozsvárról, valamint a Las
Prom Kft. Marosvásárhelyről. 

Török Zalán építőmérnök, a
munkálatokat végző fővállalkozó
csíkszeredai Ing Service cég építő-
telep-irányítója elmondta, hogy a
főcsarnok összfelülete 5030 négy-
zetméter lesz, ebből az alap 4220,
amire mintegy 800 négyzetméteres
hasznos felületű emeletet is felhúz-
nak. A gyártelepen lesz még egy 60
négyzetméteres bemutatóüzlet,

melléképületek (transzformátorház,
gépház, hűtőház, gépkocsimosó),
ugyanakkor korszerű, ülepítőme-
dencével ellátott szennyvíztisztító
állomást is építenek, kötelezően
tűzvédelmi medencével is ellátják a
telephelyet, ezenkívül külön parko-
lóhelyet alakítanak ki az ügyfelek-
nek, a tehergépkocsiknak, amelyek
három rakodórámpáról vihetik
majd el a készterméket. Az építő-
mérnök szerint: habár a kivitelezési
szerződést két évre írta alá az építő,
jövő októberig átadhatják a telepet,
így decemberben, már innen szállít-
hatják a szárnyashúst a marosvásár-
helyi üzletekbe.

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Vajda György

A logisztikai központ látványterve



2019. október 22., kedd   _________________________________________________ SPORT _______________________________________________________ NÉPÚJSÁG 7

Asztalitenisz, amit nem lehet elfelejteni
A minap Marosvásárhelyen, a
Maros Megyei Ifjúsági és
Sportigazgatóság támogatá-
sával rendezték meg az Ama
Tur amatőr asztaliteniszliga
versenysorozata keretében a
TT Concept Adial Kupáért kiírt
bajnoki fordulót, amelynek
rangsorát összetettben egy
valamikori marosvásárhelyi
pingpongbajnok, Simon
Csaba vezeti.

Két mérkőzés között a rendez-
vényről, a versenysorozat egészéről
és a helyi asztaliteniszsport helyze-
téről a valamikori élvonalbeli 
asztaliteniszezővel, Trandafir
Lászlóval (Trandafir Norbert úszó-
bajnok édesapjával) beszélgettünk,
aki tíz éven át a Comerţul leigazolt
játékosa volt.
Négy kategóriában versenyeznek,
nem számít az életkor

– Gratulálok a győzelméhez! Sok
jó képességű öregfiú asztalitenisze-
zőt láttunk az asztalok mellett.

– Köszönöm; s hogy a megjegy-
zésére is válaszoljak, az asztalite-
niszt sem lehet elfelejteni, akár a
kerékpározást. Komolyra fordítva a
szót, vannak legalább tízen közöt-
tük, akik még most is az élvonalban
játszanak – például Maximilian
Marchiş vagy Cătălin Sumănaru – ,
ez is bizonyítja a torna színvonalát.
De mellettük még van néhány olyan
játékos is, akik nem járnak veterán
versenyekre, pedig még mindig
ügyesen játszanak.

– Milyen kaliberű versenysoro-
zat a TT Concept Adial Kupa, mit
kell tudni róla?

– Önálló rendezésű, országos
méretű amatőr versenysorozat,
amelynek fordulóit különböző ro-
mániai nagyvárosokban heti rend-

szerességgel tartják meg. Négy ka-
tegóriában mérkőznek meg: a
kezdő, a haladó, a nyílt és az elit ka-
tegóriában, egyiknél sem számít az
életkor. 

– Hányan neveztek a négy kate-
góriában?

– A Marosvásárhelyen megtar-
tott versenyen első nap az elit és a
nyílt kategória mérkőzéseit játszot-
ták le, másnap a kezdők és a hala-
dók szálltak harcba egymással. A
kezdők kategóriájában 48, a hala-
dóknál 72, a nyílt kategóriában 84,
az elit kategóriában 36 asztaliteni-
szező állt asztalhoz. A versenysoro-
zat összes tornáján elért
eredmények alapján alakul ki a
végső sorrend. Maros megyét a kö-
vetkező települések képviselték:
Marosvásárhely (45 versenyzővel),
Dicsőszentmárton (11), Marosludas
(7), Szászrégen (6), Szováta (5),
Kerelőszentpál (4), Kibéd (1), Déda
(1), Gyulakuta (1), Erdőszent-
györgy (1), Segesvár (1) és Maros-
felfalu (1). 

A versenysorozat főszervezője
Andrei Sarkani, a helyi Adial Elect-
ronic cég vezetője, aki versenyző is. 
Marosvásárhelyen hagyománya
volt az asztalitenisznek

– Marosvásárhelyről önökön
kívül kik szoktak részt venni az ilyen
megmérettetéseken?

– Városunkból az itteni verse-
nyen hét egykori A osztályos játé-
kos szállt versenybe, köztük Simon
Csaba is. Ő egyébként az idén egy
tornát veszített el, a minap, Kolozs-
váron, ahol csapatversenyben az
első vásárhelyi együttessel országos
első volt, egyéniben is diadalmas-
kodott. Simon az egyéni összetett-
ben is vezet, habár még vannak
versenyek az év végéig, őt senki
nem tudja utolérni. Rajta kívül még
ügyes játékos Bauer Lajos, Farkas
Gábor, Moldován-Horváth Csaba,

Dániel Zsombor, Andrei Sarcani is.
Marosvásárhelynek, a megyének
régebb nagyon sok kiváló verseny-
zője volt a hetvenes és nyolcvanas
években (például Gálfi Tibor), de
ők nem járnak versenyekre.

– A hatvanas években Marosvá-
sárhelyen több klubnak volt asztali-
tenisz-szakosztálya, így a
Lemnarulnak, a Cukorgyárnak, a
Constructorulnak, a Ştiinţának, a
Comerţulnak, a Tipografiának, a
Sănătateának és a Rapidnak is. A
hetvenes és nyolcvanas években
Maros megyében az asztalitenisz is
virágkorát élte?

– Igen. Egykoron a Comerţul-
nak, az Înfrăţireának és a Construc-
torulnak is volt élvonalbeli lány- és
fiúcsapata, erős megyei és városi
bajnokságok voltak városunkban. 

– Mint értesültem róla, a minap
részt vett a budapesti veterán aszta-
litenisz-Európa-bajnokságon. Mi-
lyen volt a verseny vásárhelyi
szemmel?

– Kezdjem azzal, hogy az Eb-n
mintegy 3500 veterán asztaliteni-
szező vett részt különböző korosz-
tályokban (40-49 év, 50-59, 60-64,
65-69, 70-74, 75 év fölöttiek). Vá-
sárhelyről Bauer Lajos, Simon
Csaba, jómagam és Szászrégenből
Kántor Imre vett részt. Én a 60-64
évesek korosztályában versenyez-
tem, kijutottam a csoportból, mi-
után legyőztem egy német
versenyzőt, aztán vereséget szen-
vedtem egy szlovák asztalitenisze-
zőtől, aki mellesleg Szlovákia
férfiválogatottjának edzője.

Simon Csaba korcsoportjában
bekerült a legjobb nyolc közé, itt a
későbbi orosz Európa-bajnoki 
ezüstérmestől kapott ki, így búcsút

mondott a versenynek. Viszont a
huzamosabb ideje Németországban
élő, egykori marosvásárhelyi aszta-
litenisz-bajnokunk, Nemes Olga
(Cica) az 50-60 éves nők kategóri-
ájában Európa legjobbja lett. 
Trandafir menne a világbajnok-
ságra, de... örvend, hogy itthon
marad

– Ön készül a 2020-as veterán-
világbajnokságra?

– Nem, ugyanis éppen akkortájt,
június 12-én lesz a fiam, Norbi es-
küvője. Mint hallottam, Marosvá-
sárhelyről Bauer és Szászrégenből
Kántor is szeretne jelen lenni 2020-
ban a franciaországi Bordeaux-ban
a veterán asztalitenisz-világbajnok-
ságon.

– Örök szerelem az asztalite-
nisz?

– Sokáig az életem része volt,
aztán egyszer csak abbamaradt,
hogy teljesen váratlanul visszake-
rüljön a mindennapjaimba. Tíz évet
junior szinten az A divízióban ját-
szottam a Comerţul színeiben, a ka-
tonaságig. Akkor Bodzavásárra
kerültem, és olyan szerencsésnek
mondhatom magam, hogy ott ösz-
szehozott a sors Cristinel Romanes-
cuval (a Román
Asztalitenisz-szövetség elnöke – a
szerk.) és Moraru Ştefan egykori
országos bajnokkal, így együtt edz-
hettem velük. Jó csapata volt akkor
Bodzavásárnak, ott játszott a szé-
kelyudvarhelyi Fejér-Konnert And-
rás háromszoros román egyéni
bajnok, kétszeres Román Kupa-
győztes, párosban ötszörös, vegyes
párosban kétszeres román bajnok, a
marosvásárhelyi Nemes Olgával
négyszer lett német bajnok vegyes
párosban, míg párosban nyert vete-

rán-világbajnokságot és Európa-
bajnokságot is. Miután abbahagy-
tam az aktív sportolást, majdnem
harminc évig még csak nem is lát-
tam celluloidlabdát, nemhogy ját-
szottam volna. Aztán összehozott a
jósorsom Bauer Lajos volt kolle-
gámmal, aki elhívott a Prodcomp-
lex termébe, és itt újra játszani
kezdtem. Rá kellett jönnöm, hogy
nem felejtettem el játszani. Azóta
hetente járunk oda edzésekre, hét-
végeken versenyekre. 

– Többször is lehetőségem volt
észrevenni, hogy nemcsak az aszta-
liteniszhez ért, jól rúgja a futball-
labdát is.

– Fiatal koromban évekig futbal-
loztam, alkalomadtán most is eljá-
rok öregfiúmeccsekre játszani.
Fontosnak tartom, hogy a mozgás
szeretete mindig megmaradt ben-
nem.

Vereség otthon
Második idei vereségét is hazai pá-

lyán szenvedte el a Sepsi OSK az él-
vonalbeli bajnokságban, a Gyurgyevói
Astra a válogatott szünetben kineve-
zett új edzője, Bogdan Andone első
mérkőzésén győzött Sepsiszentgyör-
gyön.

A FCSB-től augusztusban alig nyolc
mérkőzés után menesztett korábbi Fe-
rencváros-játékos előző csapatához ha-
sonlóan most is támadójátékosokkal
tömte tele kezdőjét, és az Astra egyből
neki is esett a Sepsinek, kezdte beszá-
molóját az NSO. A hazaiak középhát-
védje, Răzvan Tincu alig másfél perc
játék után sárga lapot kapott, társai
pedig csak négyes összefogásban tud-
ták megállítani a kapu előtt cselezgető
Denis Alibecet. Utóbbi éles szögből le-
adott lövéssel is próbálkozott, de Fejér
Béla lábbal védett. A túloldalon Georgi
Kitanov már nem volt ilyen magabiz-
tos: Marius Ştefănescu beadása után
Goran Karanovics közeli, de középre
tartó lövése után a labda a bolgár
kapus keze között utat talált a hálóba.

A vezetés birtokában a Sepsi OSK
átvette a kezdeményezést, és jóval töb-

bet tulajdonolta a labdát, de a további
beadások már nem találták meg a kapu
előtti embereket. A jó negyedórára be-
alvó Astra pedig két perc alatt hirtelen
fordított: előbb egy szöglet után Tincu
válláról saját kapujába pattant a labda,
majd Constantin Budescu pöckölte es-
tében a hálóba Alibec védelem mögé
beemelt labdáját. A hazaiaknak még a
szünet előtt volt esélyük egyenlíteni,
ám a gyurgyevói védők Sztefan Velev
közeli lövésénél és Ştefănescu csuka-
fejesénél is menteni tudtak.

A jóval statikusabb második félidő-
ben az Astra a labdát és a területet is
átengedte a Sepsinek, amelynek játé-
kából azonban teljesen hiányzott a fan-
tázia. A beadások rendre átszálltak a
tizenhatoson, a távoli lövések mellé
mentek, a vendégek pedig bíztak Bu-
descu váratlan húzásaiban. A korábbi
válogatott középpályás pedig két ra-
vasz, oldalról kapura küldött labda
után jobbról, erőből lőtte Mihai Răduţ
fejére a labdát, aki tíz méterről a kapu
jobb oldalába küldte.

De a Sepsi reményeit is Budescu
hozta vissza, amikor Dylan Flores sza-

badrúgásánál a sorfal tagjaként kézzel
ütött bele a labdába, a büntetőt pedig
Gabriel Vaşvari gólra váltotta. A 90.
percben azonban hiába járt volna újabb
tizenegyes Nicolae Carnat buktatása
miatt a Sepsinek, Marian Barbu játék-
vezető műesésnek könyvelte el az ese-
tet. Carnat utolsó lövése is mellé ment,
így az 1. liga döntetlenkirályának szá-
mító szentgyörgyiek ezúttal pont nél-
kül maradtak.

Bajnokok Ligája: 
A mai program

Ma az A, a B, a C és a D csoportban a harmadik forduló
mérkőzéseit rendezik meg a labdarúgó Bajnokok Ligájában.

A program (csoportkör, 3. forduló):
* A csoport: Club Brugge (belga) – Paris Saint-Germain

(francia) (22.00 óra, TV: DigiSport 4, Telekom Sport 3), Ga-
latasaray (török) – Real Madrid (spanyol) (22.00, M4 Sport,
DigiSport 1, Telekom Sport 1). Az állás: 1. Paris Saint-Ger-
main 6 pont, 2. Brugge 2, 3. Galatasaray 1 (0-1), 4. Real
Madrid 1 (2-5).

* B csoport: Olimpiakosz Pireusz (görög) – Bayern Mün-
chen (német) (22.00, DigiSport 3, Telekom Sport 2, Look
Sport 3), Tottenham Hotspur (angol) – Belgrádi Crvena
zvezda (szerb) (22.00). Az állás: 1. Bayern München 6 pont,
2. Crvena zvezda 3, 3. Olimpiakosz 1 (3-5), 4. Tottenham 1
(4-9).

* C csoport: Sahtar Donyeck (ukrán) – Zágrábi Dinamo
(horvát) (19.55, DigiSport 2, Telekom Sport 4, Look Sport),
Manchester City (angol) – Atalanta (olasz) (22.00, Look
Sport 2). Az állás: 1. Manchester City 6 pont, 2. Zágrábi Di-
namo 3 (4-2), 3. Sahtar Donyeck 3 (2-4), 4. Atalanta 0.

* D csoport: Atlético Madrid (spanyol) – Bayer Leverku-
sen (német) (19.55, DigiSport 1, Telekom Sport 2), Juventus
(olasz) – Lokomotiv Moszkva (orosz) (22.00, DigiSport 2,
Look Sport). Az állás: 1. Juventus 4 pont (5-2), 2. Atlético
Madrid 4 (4-2), 4. Lokomotiv Moszkva 3, 4. Bayer Lever-
kusen 0.

Eredményjelző

* 1. liga, 13. forduló: Academica
Clinceni – Konstancai Viitorul 0-
0, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
– Gyurgyevói Astra 2-3, Chindia
Târgovişte – Bukaresti FCSB 1-2.
Az állás: 1. Kolozsvári CFR 27
pont, 2. Viitorul 25, 3. Craiova 23,
...10. Sepsi OSK 15.

* 2. liga, 13. forduló: Aradi UTA
– Temesvári ASU Politehnica 1-0,
Temesvári Ripensia – Bukaresti
Daco-Getica 7-2, Kolozsvári Uni-
versitatea – CS Mioveni 2-2. Az él-
csoport: 1. Mioveni 27 pont, 2.
Turnu Măgurele 26, 3. UTA 23.

A serleg, amelyért játszottak 

Trandafir László (j) játék közben Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

Czimbalmos Ferenc Attila

Eredményjelző
A marosvásárhelyi TT Con-

cept Adial Kupáért kiírt tornán
a következő fontosabb helye-
zéseket érték el a Maros me-
gyei asztaliteniszezők:

* kezdő kategória: 1. Florin
Cornel Marian, ...5. Dávid Ist-
ván, ...8. Vasile Ripan

* haladó kategória: 1. Sorin
Ciucă, 2. Adrian Săndulescu,
...5. Vajda Ernő, ...8. Paşca Lu-
cian

* nyílt kategória: 1. Andrei
Orha, ...4. Dorin Motoroga, ...9.
Dániel István

* elit kategória: 1. Simon
Csaba, ...9. Moldován-Horváth
Csaba, ...13. Farkas Csaba,
...16. Cezara Boeriu, ...22. Dá-
niel Zsombor, ...24. Trandafir
László



Október 11-én, pénte-
ken a Boróka Ifjúsági
Egyesület a Táncolj Ve-
lünk Most! Egyesülettel
és a Maros Művészegyüt-
tessel közösen megszer-
vezte a II. Gyermek-
szólótáncversenyt, amely-
re 76 jelentkező nevezett
be. Volt egyéni 
(fiúk verbunkkal) és páros
tánc is. 

A rendezvényre Seges-
vár, Dicsőszentmárton,
Jobbágytelke, Mezőpanit,
Körtvélyfája és Marosvá-
sárhely, valamint a Fehér
megyei Magyarpéterfalva
táncosai jelentkeztek. A
közönség mintegy 40 pro-
dukciót láthatott a Maros
Művészegyüttes előadó-
termének színpadán. A
rendezvényt Fodor Sán-
dor József, az Oktatási
Minisztérium oktatásért
felelős államtitkárságának
tanácsadója, Barabási At-
tila-Csaba, a Maros Mű-
vészegyüttes igazgatója és
Varró Huba, a Táncolj Ve-
lünk Most! oktatócsoport
művészeti igazgatója nyi-
totta meg. A gyerekek
produkcióját szakmai
zsűri bírálta el. 

Szombaton szintén a Maros Mű-
vészegyüttes előadótermében foly-
tatódott a rendezvény a II. Maros
kamarafesztivállal, amelyen Bara-
bási Attila-Csaba, majd Vass Le-
vente parlamenti képviselő
mondott ünnepi beszédet. A felnőt-
teknek szóló versenyre tízfős
együttesek neveztek be Erdélyből
és az anyaországból egyaránt. A

szakmai zsűri (Fitos Dezső, Sára
Ferenc, ifj. Csoóri Sándor) három
kategóriában (az együttesnek, a ko-
reográfusnak és a szólótáncosnak
járó nívódíjak) osztattak ki elismerő
okleveleket. A telt házas rendez-
vény fő támogatói a Nemzetpoliti-
kai Államtitkárság és a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. voltak. 

Varró Huba 

A Máltai Szeretetszolgálat az
utóbbi időben mind gyakrabban
tárja ki kapuját, hogy hivatásának
lényegét, a hit védelmét és a szegé-
nyek megsegítését elérhetővé tegye
minden érdeklődő számára. 

Így került sor az idősek napjának
megünneplésére is. 

Fiatal máltaiak, Gyemes Csenge,
Takács Zsuzsa, Császár Edit úgy
gondolták, hogy az idős ember szá-
mára a legnagyobb hiánycikk a sze-
retet. Ezért olyan kis műsort
állítottak össze, melyből sugárzott a
mindenkit átölelő szeretet. 

Mosolygós arcú kisiskolások
verseket szavaltak, melyeknek min-
den sora azt üzente, hogy szükség
van az idősebb nemzedék jóakaratú
támogatására, és nagyon szeretnek
minket. 

A szervezet munkásságát a szá-

mítógép képernyőjén kivetítve lát-
hattuk, például a Szent Antal-cipók
– évek óta folyó – akciót, a karácso-
nyi töltöttkáposzta-készítést a men-
hely lakói számára, lábbeli és
ruhanemű adományozását, valamint
idősek és betegek látogatását. 

A csíksomlyói búcsújárás és a
helyi rózsafüzér-zarándoklat a hívő
keresztények imádságos lelkületét
hangsúlyozta. Székházunkban két-
hetente bibliakör működik, és 
minden héten könnyű tornagya-
korlatokat lehet végezni, bizto-
sítva az idősek lelki és testi egyen-
súlyát. Havi rendszerességgel
egészségügyi szakemberek tartanak
mindenki számára érthető előadáso-
kat. 

Különös gonddal és szeretettel
fordul szervezetünk a szegény sorsú
gyermekek felé. Palkó Ágoston

római katolikus lelkész irányításá-
val szép képeket láthattunk a hideg-
völgyi hittanórákról, a vidám
kirándulásokról és sporttevékenysé-
gekről. 

Az idősek napja szeretetvendég-
séggel és vidám játékkal ért véget. 

De a kapu nem záródik be. Min-
dennap kitárul, a kifüggesztett prog-
ram szerint. 

A helyi Máltai Szeretetszolgálat
óhaja, hogy városunkban egy olyan
fórumot létesítsen, ahová bárki be-
tévedhet kéréseivel, és orvoslásra is
találhasson a lehetőségek keretein
belül. 

Várjuk a kérőket és a támogató-
kat is! 

Nyitva a kapu: Berek (Livezii)
utca 1. szám

Radványi Hajnal máltai tag 

Szerkeszti: Mezey Sarolta
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Mindennap nyitott kapuk 

Október15-én a marosvásárhelyi Magányosok Klub-
jában könyvbemutatót tartottunk. Klubvezetőnk, Ko-
pacz Imola meghívottja Simon Judit-Gyöngyi, a Hifa
Románia Egyesület elnöke volt. Egyesületük 2000-ben
alakult Marosvásárhelyen, nevét a hasonló ausztriai és
magyarországi egyesületek mintájára kapta, amelyek
jelenleg is lelki, szellemi támogatói a szervezetnek.
Célcsoportjuk a sérült és krónikus beteg felnőtt szemé-
lyek, ugyanakkor a kedvezőtlen környezetben lévő
gyerekek és fiatalok. A Hifa különböző képzéseket, tá-
borokat, találkozókat, szemináriumokat szervez. Leg-
nagyobb projektjük a Pókakeresztúron felépülő
Hifa-park létrehozása, amely gondozó- és szociális se-
gítséget nyújtó otthon lesz fogyatékkal élő emberek-
nek. 

Meghívottunk, Simon Judit-Gyöngyi önkéntes ala-
pon 12 éven át családja otthonában folytatta a tevé-
kenységét. Hozzánk a tavaly és idén megjelent két
kötetet hozta el, amelyek imaverseket tartalmaznak.
Ezeket klubvezetőnk mutatta be. Az Úr asztalánál című
kötet előszavában olvassuk: ,,Szeretettel óhajtom, hogy
ezek az imaversek elérjék a szerző imádságos lelkéből
fakadó hatásukat, az Oltáriszentség szeretetét, imádá-
sát, értékelését.”

Pál atyával együtt Balázs Sándor unitárius lelkész is
kifejti gondolatait az ajánló előszóban: ,,Igazi krisztusi
gondolat, hogy amiket kaptunk, azokat nem azért adta
Isten, hogy csak önzően birtokoljuk, ahogy az emberek
többsége teszi, hanem megismertessük, átadjuk, szét-
osszuk, felajánljuk az örökös hiányérzettel küzdő em-
bereknek”. Szabó István református lelkipásztor az
ökuménia jegyében csatlakozik a fentiekhez: Judit nem
kívánja megtartani magának a talált kincseket. Amint
életének szerves része a fogyatékkal élők támogatása,
bátorítása, felkarolása, versein keresztül meghívja az
olvasót Jézus Krisztus megismerésének kalandjába, a
hitélet szépségébe.

A szerző nem keresztje terhéről beszél, hanem Isten
adta lehetőségekről: 

,,Legyek az, aki nemcsak kapok, 
hanem, ki mindenkinek adok,
másokkal is mindent megosztok.”

Miért épp Az Úr asztalánál címet kapta ez a könyv?
– kérdezték.

– Nem tudom szavakba önteni azt a csodálatos él-
ményt, amit a szentáldozás jelent számomra, és remé-
lem, mindenki számára ezt jelenti, aki hiszi, hogy
Krisztus testét veszi magához – nyilatkozta a szerző. 

A következő imaverse ezt az élményt tárja elénk: 
,,Isten álma rólam/ Amikor ajkamat érinted,/ vil-

lámcsapásként felismerjem,/ hogy mi is a Te terved
velem./ Egy világot álmodtál nekem,/ hogy jól érezzem
magam benne,/ megleljem felkészítő helyem./ Segíts hát
megvalósítanom,/ mit megálmodtál egyszer rólam,/ ezen
álom szerint változzam./ Egyetlen irányba haladjak,/ a
szeretet útját válasszam,/ magam egészen odaadjam.”

A fogyatékkal élőnek, bármilyen állapotban van,
meg kell tanulnia élni, nem perlekedni Istennel, mert
élete Isten ajándéka.

A szerző második kötetének címe Az alázatos sze-
retet. Az ajánló előszót Oláh Dénes főesperes írta.

„Az ima a keresztény ember és a kereszténység
anyanyelve.

Simon Judit-Gyöngyi imádkozik. Állítom, nagyon
jól imádkozik. Aki meg szeretne tanulni imádkozni,
vegye kézbe ezt a kötetet. Alaposan rágja át magát
rajta, és megtanul imádkozni.”

A könyvbemutató szívet melengető délutánná vál-
tozott. Ezért a szerző soraival zárom: 

Egyesüljünk Istennel, és megváltozik bennünk és
körülöttünk a világ.

Ezzel Isten legnagyobb vágyát teljesítjük! Hiszel
ebben? Én igen! 

Próbáld ki te is, és lassan megnyílik szíved látása,
hallása, beszéde, igazi élete! 

Czerán Erzsébet

Az alázatos szeretet

A Bernády Napokra 

II. Gyermek-szólótáncverseny
és Maros kamarafesztivál

Fotó: Popescu Ilona

Fotó: Barabási Attila-Csaba 

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

„Uram! Nem csodákért és láto-
másokért

fohászkodom, csak erőt kérek a
hétköznapokhoz. Taníts meg a

kis lépések művészetére!”
(Antoine de Saint-Exupery: Fo-

hász)
Nekünk van múltunk, itt élünk

és maradunk, de a jelenben kell
élni, és bizakodva a jövőnkre gon-
dolni.

Vagyunk, mint a fűszál, és meg
fogunk maradni.

Örömmel ünnepel ma fiatal, fel-
nőtt, nyugdíjas, román, magyar,
zsidó, örmény vagy szász, roma
vagy hazalátogtó.

Köszönöm egykori jeles polgár-
mesterünknek szorgalmas ügykö-
dését, bátorságát, igyekezetét!

Bár az ő idejében is voltak ne-
hézségek, felépíttette a Kultúrpalo-
tát, az iskolákat, korszerűsítette a
várost. 

Mi, helybéliek büszkék vagyunk
rá, a Cifra palotára, ahol ünnepel-
hetünk, művelődhetünk.

Most saját emlékeimre térek rá,
amiről más nem emlékezett meg...

Működött egykor a bal szárnyá-
ban, az első emeletén az úgyneve-
zett népi balettiskola is. Édesapám
kislánykoromban ide íratott be tán-
colni tanulni, hogy a szabadidőmet
hasznosan töltsem.

Micsoda szép emlékeim vannak
abból a korból! Szegények voltunk,
de az a 9 év gazdaggá tett. 

Balett-tanárnőnk, Popa Elena,
néptánctanárnőnk, Krepsz Ivánné
fegyelmet, tartást sugárzott, Csibi
néni, Horváth Putyi néni, majd
Horváth Eszter kísérték zongorán a
balettóránkat. Mást is tanultunk:

ritmikát, korabeli táncokat, menü-
ettet. Szakkönyvekből tanították,
hogyan lehet kibontakozni a tánc-
ban, s betölteni a színpadot. Év
végi előadásaink a Kultúrpalota
színpadán emlékezetesek marad-
tak. Szóval, akik oda jártunk több
éven át, magunkba szippantottuk a
szépséget. Óráink végeztével a nyi-
tott ajtón az első emeletről belopa-
kodtunk a koncertekre.

Így lett belőlem is koncerthall-
gató. 

Popa Elena és Horváth Eszter
kérésére Kozma Mátyás zene-
szerző megírta a háromfelvonásos
Szent Anna-tó legendáját. Ruhater-
vező rajzolta a ruhánkat, 
Kolozsvárról rendeltük a balettci-
pellőket. 

Tapsoltak nekünk, úgy éreztük,
sikeresen vizsgáztunk. Így emlék-
szem vissza (78 évesen) Jászberé-
nyi Emese, Trombitás Melinda
légies táncára, továbbá Bámbó Ma-
nyikára és Horváth Szabolcsra, Új-
hegyi Hedvigre, aki repült tánc
közben. Hédi utána a Maros Mű-
vészegyüttes tagjaként Erdélyben
és külhoni szerepléseken ragyogott.

Úgy emlékszem, hogy Vasile
Cazan igazgató úr a Zenei Napok
egyikén műsorra tűzte a Szent
Anna-tó legendája című művet.

Valóban, a Kultúrpalota nagyter-
mében nemcsak színház és hang-
verseny volt, hanem a mi
balettiskolánk is ott lépett fel.

Igen, sok függ a gyermekkorban
kapott szülői indíttatástól, no meg
a nevelőktől. Fontos nekünk az
anyanyelv, a kultúránk, az öröksé-
günk.

Kenedich Piroska



A Kovászna, Hargita és Maros
megye által 2011-ben alapí-
tott elismerést a régiót egysé-
ges egészként leíró Orbán
Balázs után nevezték el, át-
adása a Székelyföld Napok ki-
emelt eseményének számít.
Ebben az évben az elismeré-
seket Sepsiszentgyörgyön
adták át, az ünnepségre csü-
törtök este a Fidelitas Szálló-
ban került sor. 

Az idei díjakat olyan személyisé-
gek kapták, akik fáradhatatlan tevé-
kenységük révén, Orbán Balázs
szellemi hagyatékához hűen, konok
kitartással gyűjtik össze Székely-
föld értékeit, dokumentálják és nép-
szerűsítik természeti kincseinket,
hírét viszik kulturális örökségünk-
nek, a köz javára és szolgálatára
fordítva. Nemcsak a múlt értékei
iránt érdeklődnek, hanem megörö-
kítik a jelen eredményeit is, sajátos
rajzát nyújtva a mai Székelyföld-
nek.

2019-ben Kovászna megyéből
Kisgyörgy Zoltán geológus, geoló-
giai és helytörténeti szakíró, újság-
író, Hargita megyéből Fazakas
Szabolcs, a Székelyföldi Legendá-
rium és a szejkefürdői Mini Erdély
park megálmodója és kivitelezője,
Maros megyéből dr. Pál-Antal Sán-
dor történész, levéltáros, a Magyar
Tudományos Akadémia külső tagja
vehette át a rangos elismerést.
Hiszünk az összetartozó 
Székelyföldben

„Orbán Balázs feltétel nélküli ra-
jongásában tökéletesnek látta ezt a
vidéket. Nyilván elfogult volt, de a
tisztánlátását nem zavarta meg ez az
érzelem. Előtte nagyon kevesek
gondolkoztak egy összefüggő, ösz-
szetartozó Székelyföldben” – fogal-
mazott köszöntőjében Tamás
Sándor, Kovászna Megye Tanácsá-
nak elnöke, és rámutatott, idő kel-
lett ahhoz, hogy mindenki számára
világossá váljon: Székelyföld lé-
nyegében sajátos entitás, bár két-
ségtelen, hogy köldökzsinór köti a
magyar nemzet egészéhez. 

„Jutalom, hogy tehettem, szól a
régi mondás. Ma, amikor elismeré-
sünket fejezzük ki azok iránt, akik
munkájuk, magatartásuk révén az
erdélyi magyar közösség kiemel-
kedő tagjai, nem lehetne szebben
összefoglalni tevékenységük lénye-
gét” – mondta Fodor Tamás konzul,
Magyarország Csíkszeredai Főkon-
zulátusának képviselője, elismeré-

sét és megbecsülését fejezve ki a dí-
jazottaknak.
Példamutató teljesítmény, 
közösségi elismerés

„A mi feladatunk, a közösség fel-
adata felismerni, kiemelni és elis-
merni társadalmunk azon tagjait,
akik erőn felül teljesítenek. Így
visszük jó hírét Székelyföldnek a
világban, de ezeket a díjazott sze-
mélyeket látva mi magunk is egyre
büszkébbek lehetünk szülőföl-
dünkre. Amikor elismerünk, díja-
zunk valakit, tulajdonképpen
példaként állítjuk a közösség elé, a
következő generáció elé. Így áll ma
itt az a három székelyföldi úriember
is, akiknek példáját, reméljük,
minél többen követik” – mondta kö-
szöntőjében Borboly Csaba, Har-
gita Megye Tanácsának elnöke.

Orbán Balázs, a ma este kiosz-
tandó díj névadója külföldi útjairól
hazatérve úgy látta, hogy Székely-
földért azzal tehet a legtöbbet, ha
ezt a vidéket és kultúráját megis-
merteti az összmagyarsággal és a
nagyvilággal. Békés, adatgyűjtő,
kutatómunkát végezve szolgálta
szülőföldjét – idézte fel beszédében
Péter Ferenc, Maros Megye Taná-
csának elnöke, kiemelve, Orbán Ba-
lázs példája abban is követendő,
hogy türelemmel és békés eszkö-
zökkel kell leküzdenünk a ma kihí-
vásait. „A mi nemzedékünk ugyanis
nem karddal a kezében vívja a har-
cát, de küzdelem ez is a javából. A

megmaradásért küzdünk, és azt sze-
retnénk, hogy közösségünk tagjai-
nak itthon tudjunk fejlődést és jövőt
biztosítani. Ahhoz, hogy megma-
radjunk, az a legfontosabb, hogy
megőrizzük egyedi kultúránkat. Ez
a közös cél. Nem elég a meglévőt
fejleszteni, építenünk kell újakat.
Házakat, osztálytermeket, tereket.
Házakból otthon, osztálytermekből
iskola, terekből udvar viszont akkor
lesz, ha közösségünket is építjük.
Őrizve értékeinket, hagyományain-
kat és mindazt, ami miatt büszkék
vagyunk arra, hogy székelyek, er-
délyi magyarok vagyunk. Erről szól
a Székelyföld Napok, közösségépí-
tésről és kultúránk megmutatásáról”
– nyomatékosított a Maros Megyei
Tanács elnöke. 
A múlt ismeretét 
új alapokra helyezni

Maros megyéből dr. Pál-Antal
Sándor történész, levéltáros, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia külső
tagja vehette át a rangos elismerést. 

„(...) maga is székely szék szü-
lötte, erdélyi ember, romániai ma-
gyar értelmiségi. Merész ember.
Ugyanúgy cselekszik, mint Orbán
Balázs: Pál-Antal Sándor a teljes
Székelyföld múltjának ismerője, is-
mertetője, kutatója, múltképünk
avatott formázója, alakítója. Kuta-
tási területe valamennyi székely

széknek a levéltárakban őrzött né-
pességi és köztörténeti, társadalom-
történeti, helytörténeti, mozgalmi, a
hadi és a műszaki haladás adatainak
összegyűjtése, értelmezése, narráci-
óvá rendezése, az ember- és intéz-
ménytörténeti adatok felkeresése,
összeszövése. Dr. Pál-Antal Sándor
akadémikus tehát kereső-kutató,
dokumentumokat fejtegető hely- és
régiótörténész, a székelységtudo-
mány – ha van magyarságtudo-
mány, miért ne lehetne a
székelységnek is különálló tudo-
mánya? – egyik vezető egyéni-
sége, múltunk kiváló és avatott
ismerője. (...) Irányt ad kutatása-
inknak, és egyben figyelmeztet
arra, mekkora adóssággal állunk
szemben, mi mindent kell még
tisztázni – amennyiben lehetséges
– a hiteles dokumentumok segít-
ségével, történészi intuícióval,
problémaérzékenységgel. És miért
ne, szerencsével” – fogalmazott
laudációjában Sebestyén-Spiel-
mann Mihály történész, akinek
szavait Csáki Árpád történész ol-
vasta fel.

Meghatódva köszönte meg az el-
ismerést dr. Pál-Antal Sándor törté-

nész, aki felidézte: „Bármilyen
kérdéssel foglalkoztam, mivel le-
véltári forrásaim voltak, és ellen-
őriztem az eddigi adatokat, az volt
a megdöbbentő, hogy a múltunkra
vonatkozó minden ismeretünket el-
lenőrizni kell, és új alapokra kell
helyezni. Kutatásaimat mindig
olyan kérdésekre helyeztem, ahol
vagy fehér foltot kellett besatírozni,
vagy árnyalni kellett.”
A szülőföld iránti szeretet 
kitéphetetlen gyökerei 

„Az Orbán Balázs-díjat azzal a
céllal hoztuk létre, hogy a Székely-
földért folytatott munka, amely
egy-egy személy egész életét je-
lenti, megfelelő elismerésre leljen.
Azt a munkát, amelyet értünk vé-
geztek, nekünk kell értékelnünk a
legjobban” – vezette fel a díjak át-
adását Tamás Sándor. Kovászna
megyéből Kisgyörgy Zoltán geoló-
gus, geológiai és helytörténeti szak-
író, újságíró, a Háromszék napilap
főmunkatársa vehette át az elisme-
rést.

Széles körű írói és ismeretter-
jesztő munkásságának témaköre:
helységeink múltjától és jelenétől
háromszéki nagyjainkig, a váraktól
a családkutatásokig, a mofettáktól
az őslényekig, a borvizektől a ha-
rangokig terjed, fogalmaz méltatá-
sában József Álmos helytörténész.

„Önzetlen, lelkes, szakmai alapos-
sággal rendelkező élő lexikona me-
gyénknek. Életkora ellenére, ha
hívják, ma is megy. Előadói képes-
sége, kommunikációs adottsága,
humora, ízes nyelvezete lenyűgözi
hallgatóit. Ha tájról, vidékről be-
szél, annak szeretete árad belőle, ha
nagyjainkról, akkor a szakmai alá-
zat sugárzik szavaiból” – olvashat-
juk a laudációban.

A díj átadását követően Kis-
györgy Zoltán a geológia, geográfia
iránti vonzódása kapcsán idézett fel
egy-egy villanásnyi történetet, ho-
gyan nevezett el a sepsiszentgyör-
gyi Debren-patak után egy
endemikus csigafajt, a Viviparus
debrenit, hogyan szerette volna
megírni a föld alatti rétegek mesé-
jét, megjegyezve, a barátok becsap-
hatnak, de a kövek nem. A 84.
életévében járó ismert újságíró úgy
fogalmazott, köszöni a díjat, de
ígéri, dolgozik tovább, vannak ötle-
tei, hogy miket kellene megírni,
például szeretné, ha elkészülne Há-
romszék monográfiája, de egy föld-
történeti kalauzt vagy ipartörténetet
is kellene írni. 

Őseink üzenetei jövőbe mutatnak
Hargita megye díjazottja Fazakas

Szabolcs, a Székelyföldi Legendá-
rium és a szejkefürdői Mini Erdély
park megálmodója és kivitelezője,
a székelyföldi rajzfilmgyártás elkö-
telezettje. 

„A Székelyföldi Legendárium
zsenialitása abban rejlik, hogy meg-
ismerteti és megszeretteti Székely-
földet a felnövő generációkkal,
olyan módszerekkel, amiket a 
leginkább szeretnek a gyerekek. De
nem csupán a gyerekeknek szól a Le-
gendárium. A Fazakas Szabolcs által
bemutatott mondák és legendák világa
nyújtotta misztérium, a csodálatos él-
mények, a varázslatos táj egyfajta mé-
zeskalács-házikóként hat az
idelátogató turistákra. Ez pedig akkora
előnyt jelent Székelyföld turisztikai
fejlesztésében, amit ma még nem is
tudunk felfogni” – írta laudációjában
Bíró Barna Botond, Hargita Megye
Tanácsának alelnöke. 

Fazakas Szabolcs nagy megtisz-
teltetésnek tartja a díjat, biztatás az
egész csapatnak. Ő maga gyerekkora
óta kötődött Orbán Balázshoz és az ál-
tala képviselt világhoz. A Legendá-
rium elindításának alapját is a
Székelyföld leírása képezte, meggyő-
ződésük, hogy a legendák és mondák
őseink üzenetei a múltból, és utat mu-
tatnak a jövőnkbe. (közlemény) 
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Az egységes Székelyföld ünnepe

Átadták a 2019-es Orbán Balázs-díjakat

dr. Pál-Antal Sándor

Kisgyörgy Zoltán és Tamás Sándor

Fazakas Szabolcs



REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)
HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (ge-
rincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; neu-
rológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.:
0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64091-I)
VARRODA VARRÓNŐKET keres. Tel. 0742-298-872. (21576)
A TORDAI cég alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáru-üzletébe. Tel. 0744-681-130. (21663-I)
A TORDAI VÁGÓHÍD alklamaz MÉSZÁROST (kezdő, szakképzett szakembert), TÖLTŐNŐT (kezdő,
szakképzett szakembert). Tel. 0744-644-026. (21663-I)
ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk tanyára. Tel. 0744-624-809. (21663-I)
A STUDIO MEX KFT. alkalmaz: LAKKOZÓ-FESTŐ FELÜLETKEZELŐ MUNKÁST – 8 órás mun-
kaidő, nettó bér 2000 lej  és étkezési jegyek, a teljesítmény függvényében;  FELÜLET-ELŐKÉSZÍTŐ-
CSISZOLÓMUNKÁST a lakkozóba –  8 órás munkaidő, nettó bér 1600 lej és étkezési jegyek, a
teljesítmény függvényében. Tel. 0720-333-155. (21588)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egész-
ségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges kül-
dőpapír a családorvostól/szakorvostól. 

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között,
valamint szombaton 8–13 óra között. 

Várjuk Önöket!

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek.
Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált
családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert
visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy
megoldja a hozzá fordulók problémáját.
Köszönetnyilvánítások: Corina Ákosfalváról
köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt
lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete és
vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével
megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete
rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból;
Margitnak Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András
hálásak, mert gyermekük született; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével;
Erzsébet hálás, mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában
kigyógyult az epilepsziából és az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel.
0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály
nyilvános árverést szervez 2019. november 5-én 12 órai kezdettel az
intézmény Köztársaság utca 30. szám alatti székhelyén a következő javak
értékesítésére:
– kültelek Mikefalván, telekkönyvszáma 50187, terület és szőlőültetvény 6360
négyzetméteren; kikiáltási ár 26.860 lej, nem tartalmazza a héát.
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250.
cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások értelmében felkérjük
mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy
értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt. 
A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja, valamint  7.
bekezdése értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább egy
nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási
ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a
pénzt a Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN RO62TREZ4765067XXX014298
számlára kell átutalni, címzett a  Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám
4322637 – vagy banki  garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány  másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és
időben részt vehessenek az árverésen.  
Az árverésről szóló közlemény  kifüggesztésének időpontja: 2019. október 22. A
közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, a
Mikefalvi Polgármesteri Hivatal, az adós cég székhelyén, és megjelenik a
Közpénzügyi Minisztérium weboldalán is.   
Bővebb felvilágosítás a székhelyen, az adóbegyűjtő és végrehajtói irodában
(Tetcu Alina felügyelő) vagy a 0265/443-312-es telefonszámon. 

Eladásiközlemény
A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám) 2019. november  5-én 11
órai kezdettel nyilvános árverésen értékesíti a WOOD CONSTRUCTII KFT. – Marostelek 18. szám, adószám: 36204192 –
alábbi ingó javait: 
– AC Break Opel Combo-C BA11 szürke személygépkocsi, rendszáma MS-16-WOD, alvázszáma WOLOXCF0623033372, a
motor szériaszáma 02NY5156, 2002-es gyártmány, homologálási száma ACPL1G2F11C56E4/2002. Kikiáltási ár a becsült
érték, 3.880 lej (első árverés) + 19% héa. 
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti javakra, 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: 2019. október 22. 

Dénes Irén
Lăcătuşu Dumitru



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ kemény tűzifa házhoz szállítva.
Tel. 0754-899-512. (5/4915)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (4926)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0751-989-
594. (4926)

BÚTOROZOTT garzon kiadó a
Tudor negyedben hosszú távra. Tel.
0770-242-269. (4930-I)

ELADÓ a Pădurii utcában (Trébely)
kis telek faházzal. Érdeklődni a 00-
36-20-947-0421-es telefonszámon.
(4933-I)

ELADÓ 2007-es dízel kombi Skoda
Octavia, 1.900 cm3-es, TDI, nagyon jó
állapotban, aludható áron. Tel. 0745-068-
121. (4940)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (14/4654)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-
543-104. (7/3460-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21642-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, tetőszigetelést,
cserépforgatást, külső és belső mun-
kálatokat, javítást, kerítés- és kapu-
készítést, bontást is. Tel.
0770-621-920. (3/4839-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást,
csatornakészítést, csatornajavítást,
bármilyen szigetelést, festést,
kerítéskészítést akármilyen anyagból.
Tel. 0759-467-356. (5/4849)

TETŐFEDŐ bádogosok, vállalunk te-
tőkészítést lemezből és más anyag-
ból, szigetelést, teraszkészítést,
bármilyen munkát, 15% kedvez-
ménnyel. Tel. 0748-669-239, Mihály.
(4479-I)

VÁLLALUNK tetőfedést, bármilyen
kisebb javítást. Tel. 0744-227-906,
János. (17/4818-I)

20% ŐSZI KEDVEZMÉNY tetőjaví-
tásra és más munkálatokra. Tel.
0743-512-168. (4789)

TETŐJAVÍTÁST, tetőfelújítást és
bármilyen más munkát vállalunk.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel. 0744-906-289, Jani. (12/4813-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserép-
ből vagy lemezből, famunkát stb. 15%
kedvezmény nyugdíjasoknak. Tel.
0758-639-258, Csaba. (11/4812-I)

MAGÁNHÁZBA – heti egy alka-
lomra – alapos munkát végző takarí-
tónőt keresünk. Tel. 0722-848-711.
(4924-I)

TETŐFEDŐ BÁDOGOS cserépfor-
gatást, akármilyen kültéri javítást vál-
lal rögtön, 18% kedvezmény a
nyugdíjasoknak. Meszelés, vakolás
hivatalosan bejegyzett cég által. Ér-
deklődni: tel. 0740-499-712. (sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk 
BARABÁSI ROZÁLIÁRA szül. 
Albertfi, hogy ma, október 22-én
van halálának 8. évfordulója. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (4/4914)

„Közel van az Úr a megtört szí-
vekhez, és megsegíti a sebzett
lelkeket.” (Zsolt. 34.19)
Szomorú szívvel emlékezünk
szeretett, drága gyermekünkre,
CSIBI FERENC LÁSZLÓRA, aki
15 éve visszaadta lelkét Teremtő-
jének. Nyugodj békében, drága
gyermekünk! Szomorú szívű szü-
leid. (4937)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagytata,
após, testvér, sógor, nagybácsi,
rokon és jó barát, a vajdaszenti-
ványi születésű 

SZABÓ JÓZSEF 
marosvásárhelyi lakos, a Metalo-
tehnica volt  minőségellenőre
(CTC), sokak szeretett  JÓSKA
BÁCSIJA életének 87. évében
Budapesten elhunyt.  Temetése
október 24-én, csütörtökön 
13 órakor lesz a vajda-
szentiványi református temető-
ben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

Gyászoló szerettei. (15/4902-I)

Fájdalommal, megtört szívvel tu-
datjuk, hogy szeretett testvérem, 

BIRÓ ATTILA 
56 éves korában hosszas  beteg-
ség után megpihent. 
Temetése október 22-én 13 óra-
kor lesz a kölpényi temetőben.
Búcsúzik tőle nővére, Jutka és
családja. (4923-I)

Mély fájdalommal tudatom, hogy
szeretett, felejthetetlen édesapám,

BIRÓ ATTILA 
elhunyt. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Lánya, Adél és jegyese, Lehel.
(4923-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj és édesapa, 

SZUTOR VASILE 
67 éves korában elhunyt. Drága
halottunk temetése 2019. október
22-én, kedden 14 órakor lesz
Désen. 
Gyászoló felesége, Rozalia és
gyermekei. (4932-I)

Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
fiú, testvér, férj, apa, nagyapa,
barát és ismerős, 

BOÉR GYÖRGY
2019. október 20-án, életének 57.
évében tragikus hirtelenséggel
elhunyt. 
Temetése október 22-én 13 óra-
kor lesz a remeteszegi temető-
ben. 

Gyászoló szerettei. (4939-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett testvér, rokon, jó barát,
szomszéd, 

özv. DOMO JÓZSEFNÉ 
szül. BALOGH VIKTÓRIA 

(Pötyi) 
életének 67. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk te-
metése 2019. október 23-án 14
órakor lesz unitárius szertartás
szerint, és a református sírkert-
ben helyezzük örök nyugalomra.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Testvérei: Karcsi és Irmus. 
(4992-I)

DR. GYERGYAI FERENC professzorunktól búcsúzunk.
Köszönjük a nagyszerű előadásait, okításunkat,
kedvességét. Emlékét szeretettel őrizzük. Őszinte
részvétünk a gyászoló családnak. 
Az 1963-ban végzett orvosok nevében Rácz Katalin. (4931-I)

Az őszben gyertyák hervadoznak,
Ám mosolyod – az nem fakulhat,
Bár fátyol szűri. Játszik könnyen,
És ragyogóbb lesz minden könnyben…
Már nagyobb könyvbe írod neved,
De ajkad szelíden még nevet,
Ha napló szólít minden órán,
Mert késel… Legény, kelnél korán,
Hisz fáj, hogy helyed üres marad,
És… hiányozni nem is szabad…
Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk drága kollégánktól,

diákunktól, 
CZIRJÉK RÓBERT-PÉTERTŐL, 

egyben őszinte részvétünket fejezzük ki, és vigasztalódást
kívánunk a gyászoló családnak! 
A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Líceum XI. C osztály-
közössége és osztályfőnöknője. (-I)

„Tudjuk, hogy senkit sem hozhat 
vissza a gyertyafény,
de az emlékezet, a szív megőrzi azt,
akiért a gyertya ég.”
Mély fájdalommal és megtört szívvel búcsúzunk szeretett
diákunktól és diáktársunktól, 

CZIRJÉK RÓBERT-PÉTERTŐL. 
„Nyugodj békében ott, ahol csak jó
történhet veled. Hol nincs égő fájdalom,
csak tiszta, önzetlen szeretet.”
Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Vigasztalódást
kívánunk és a legőszintébb részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak.  
A marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus
Teológiai Líceum tanárai és diákjai. (4938-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 

Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 

Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 

a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

ELADÓ nagyon jó minőségű tűzifa (akác, gyertyán, bükk) készen
házhoz szállítva. Tel. 0757-900-616. (sz.-I)

Az Expert Insolvenţă SPRL
az újraszerveződés alatt álló  ROWO RT. cégfelszámolójaként
nyilvános árverésen eladja az alábbi javakat:
1. SZÁLLÍTÓESZKÖZÖK (Skoda Octavia, raklapemelő kocsi)

egyenként. A teljes lista a cégfelszámolótól igényelhető. 
2. MŰSZAKI FELSZERELÉS, BÚTORZAT, IRODAI FEL-

SZERELÉS (pelletgyártó berendezés, csiszológép, bútorzat, szá-
mítógép stb.), egyenként adódnak el.  A teljes lista a
cégfelszámolótól igényelhető. 

Az árverést a cégfelszámoló székhelyén tartják 2019.  november
12-én 14 órakor. 

Az ajánlattevőknek legalább 24 órával az árverés időpontja előtt
jelentkezniük kell a cégfelszámoló székhelyén, a részvételi dosszié
benyújtása érdekében, és meg kell vásárolniuk a dokumentációt.  

Oda nem ítélés esetén az árverést megismétlik november 19-én
és 26-án,  ugyanazon feltételekkel. 

Mindazok, akik jogot formálnak az eladásra szánt javakra, az
alku előtt 48 órával értesítsék erről a cégfelszámolót.

Bővebb tájékoztatás a következő telefonszámokon: 
tel.:  0354/405-232, 
fax:  0254/713-311,

mobil: 0726-785-348,
e-mail: office@expertinsolventa.ro

R O M Á N I A 
MAROS MEGYE
MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
P O L G Á R M E S T E R 

2019. október 17-én kelt
2144-es számú RENDELET 

a marosvásárhelyi városi tanács rendkívüli ülésének 
összehívásáról  2019. október 24-re

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere, 

a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sür-
gősségi kormányrendelet 133. cikkelyének (2) cikke, a 134. cikkely
(1) cikkének a) pontja, (2) cikke, (3) cikkének b) pontja és a 196.
cikkely (1) cikkének b) pontja értelmében

elrendeli:

1. cikkely: Összehívja a marosvásárhelyi városi tanácsot rendkí-
vüli ülésre 2019. október 24-én, csütörtökön 14 órára a Marosvá-
sárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyének 45-ös termébe az
összehívó dokumentumnak megfelelően.

2. cikkely: Az ülés napirendtervezetébe beírt dokumentumokat
a marosvásárhelyi városi tanács tagjainak rendelkezésére bocsát-
ják, papíralapú és elektronikus formában.

3. cikkely: A napirendre vett határozattervezeteket a törvény
által előírt dokumentumok kíséretében láttamozás végett elküldik
a marosvásárhelyi városi tanács szakbizottságainak.

4. cikkely: Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban mó-
dosító javaslatokat megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási
törvénykönyvre vonatkozó 2019. évi 57-es sürgősségi kormányren-
delet 138. cikkelyének 12. cikkében szereplő feltételek szerint lehet.

5. cikkely: Jelen rendelet véghezvitelével Marosvásárhely Megyei
Jogú Város jegyzőjét bízzák meg.

6. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019. évi
57-es sürgősségi kormányrendelet 252. cikkelye 1. cikkének c
pontja, 255. cikkelyének, valamint a közigazgatási eljárási törvény-
könyvre vonatkozó 554/2004. törvény 3. cikkelyének 1. cikke elő-
írásai értelmében jelen rendeletet benyújtják Maros megye
prefektusának törvényességi felülvizsgálat végett.

Dr. Dorin Florea polgármester
Törvényességét ellenjegyzi

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője,
Buculei  Dianora-Monica          
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A Népújság  
hirdetési irodájában

felveszünk 
APRÓ-

HIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai 

HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI JELENBE.


