2019. november 26., kedd
LXXI. évfolyam
271. (20352.) sz.
Ára: 3 lej
(előfizetőknek 1,43 lej)

Visszafogottabb költekezést!

Másfajta városvezetési koncepció
Maros megye
nyert a székely
kolbászfesztiválon

A Maros megye önkormányzatát képviselő csapat nyerte el a november
közepén megrendezett sepsiszentgyörgyi fesztivál nagydíját, így az
anyaországban is bizonyíthat.

____________2.
Aggodalomra
egyelőre nincs ok

„Semmi értelme annak, hogy a gazdák pánikszerűen elkezdjék levágni a
háztáji gazdaságukban karácsonyra
hizlalt sertést” – mondotta dr. Kincses
Sándor, a Maros Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője.

A felújított központ

Mint ismeretes, Maria Precup, Szászrégen polgármestere egy ideig, egy összeférhetetlenségi ügy tisztázásáig nem
tölthette be tisztségét, ez idő alatt Márk
Endre, a város RMDSZ-es alpolgármestere látta el a városvezetői feladatkört.
Nem bizonyult könnyűnek, hiszen gyakorlatilag egyedül kellett vezetnie a várost. Erről számolt be lapunknak.

Vajda György

– Az összeférhetetlenségi ügynökség döntése
alapján júniusban át kellett vennem a városvezetést. Már akkor beláttam, hogy másfajta
szemléletet kell érvényesíteni a közpénzzel való
gazdálkodás terén. Az előző években túl sok
pénzt költött a város a Maros- és a Görgény-völgyi fesztiválokon való részvételre. A „szokásos”
150.000 lej helyett az idén csak 40.000 lejt áldoztunk erre, és kiderült, hogy bőven elég.
Mindkét eseményen méltón tudtuk képviselni a
várost. Egy másik terület, ahol jelentős összeget

Fotó: Nagy Tibor

spóroltunk, a városi rovar- és rágcsálóirtási
szolgáltatás. Eddig egy „házi cég” végezte el a
munkát. Egy kicsit tájékozódtunk a szakpiacon,
és kiderült, hogy a bukaresti központú Coral
Impex Kft. 30-szor olcsóbban végzi el a műveletet. Ráadásul nemcsak a talaj szintjén, hanem
repülőből kiszórt vegyszerrel is fertőtlenítik a
várost. Továbbá július elején nagy vita során
döntött úgy a helyi tanács, hogy az idén nem
szervezzük meg a városnapokat. Úgy tartottuk,
(Folytatás a 6. oldalon)

____________4.
Az ellenfél minden
hibát kihasznált

Nagyarányú vereséget szenvedett a
Marosvásárhelyi CSM teremlabdarúgó-csapata a 2. liga II. csoportját hibátlanul vezető Kézdivásárhelyi
KSE-től.

____________7.

Garancia? Ugyan már!

Mózes Edith

Vasárnap urnazárás után az RMDSZ elnöke gratulált a frissen újraválasztott államfőnek. Egyben reményének adott hangot, hogy a
következő öt év pozitív változásokat fog hozni, mivel „már nem szorítja őt az új mandátum megszerzésének logikája”, ezért majd „több
tiszteletet tanúsít az emberek és a magyar közösség iránt is”.
Fenntartásokkal ugyan, de ugyanakkor mindenki kíváncsian várja
ezt a feltételezett jó irányba való elmozdulást. Az újraválasztott elnök
ugyan „örömmel, hálával, szerénységgel és bizalommal” (ezek a kifejezések mindmáig hiányoztak a szókincséből) fogadta a győzelmet,
és megígérte a „kedves románoknak”, hogy minden román állampolgár elnöke lesz, azoknak is, akik rá szavaztak, és azoknak is, akik
nem, és bejelentette: „maximálisan részt fog vállalni az ország érdekében folytatott munkából”. Ami jó is lenne ötéves hibernálás
után. Az államelnök ugyanakkor egy „demokratikus többséget” szeretne létrehozni a pártokból, ami Romániát „a modernizáció és az
európaiság felé vezeti”.
Köztudott, hogy a székelyföldi megyékben igencsak alacsony volt
a szavazási kedv. Ezt az apátiát még a magyarellenességéről közismert volt televíziós műsorvezető, jelenleg EP-képviselő és a liberálisok alelnöke sem tudta feloldani, pedig videoüzenetben kérte a
„magyar testvéreket”, menjenek el szavazni. Talán azt képzelte, hogy
a felkérésre a székelyek hanyatt-homlok rohannak majd szavazni?
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 39 perckor,
lenyugszik
16 óra 40 perckor.
Az év 330. napja,
hátravan 35 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma VIRÁG,
holnap VIRGIL napja.
VIRÁG: a latin Flóra magyarításaként felújított régi magyar
női név.
VIRGIL: a latin Vergilius nemzetségnév rövidülése, jelentése
kapcsolatos a virgo, azaz szűz,
vagy a virga – a vékony zöld ág
– szóval.
VALUTAÁRFOLYAM

Részben napos

BNR – 2019. november 25.
1 EUR
4,7722
1 USD
4,3325
100 HUF
1,4259
1 g ARANY
203,2162

Hőmérséklet:
max. 110C
min. -20C

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

25 éves a Philothea Klub

A marosvásárhelyi Philothea Klub idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. A jubileum alkalmából hálaadó rendezvényt tartanak november 29-én, pénteken 17 órától a Deus
Providebit Tanulmányi Ház Szent Mihály termében. Az ünnepség áhítattal kezdődik, igét hirdet Lőrincz János református lelkipásztor. Ezt követően köszöntőbeszédek
hangzanak el, majd 18 órától Értékközvetítés és nevelés az
iskolában címmel a Philothea Klub iskolai programjairól, illetve azok hatásairól zajlik kerekasztal-beszélgetés. 19 órától az elmúlt 25 év rövid bemutatására, az önkéntesek
élménybeszámolóira kerül sor.

Maros megye nyert a székely kolbászfesztiválon

A Maros megye önkormányzatát
képviselő csapat nyerte el a november közepén megrendezett
sepsiszentgyörgyi
fesztivál
nagydíját, így az anyaországban
is bizonyíthat.

Gligor Róbert László

November 16-án tizenhetedszer
szervezték meg a Székelyföldi Kolbászfesztivált, amelyre először kaptak
meghívást mindhárom székely megye
csapatai. A hetvennyolc benevezett
csoport a szervezők által biztosított
húsból készített kolbászt saját, hagyományos ízeivel és kolbásztöltő eszközeivel. Végül a rendezvény nagydíját
Maros megye képviselete nyerte el.
A csapat összeállítására Péter Ferenc megyeelnöktől kapott felkérést
Szabó Árpád megyei tanácsos, de
mivel a határidő szoros volt, a Nyárádszeredában élő politikus helyi személyeket szólított meg: Dászkel László
volt megyei tanácsost, volt szeredai
polgármestert, Mátyás János városi tanácsost és Pap Imre mérnököt kérte fel
a részvételre, feleségükkel együtt, hiszen nemcsak a segédkezésben és az
asztal megterítésében, feldíszítésében
van szerepük a nőknek, hanem az ízesítésben is elkel a tanácsuk – mondta
el lapunknak Szabó Árpád, aki ismerte
ezeket a személyeket, tudta, hogy
disznóvágáskor milyen kolbászt készí-

tenek. A nyolc szeredait Kovács Mihály Levente, a megyei RMDSZ
ügyvezető elnöke is elkísérte. A csapat
„lelke” Mátyás János hentes volt, aki
a hangulatról is gondoskodott a helyszínen, de a munkát is ő irányította. A
Hosszú kolbász, rövid prédikáció! jelmondattal érkezett képviselet hagyományos „nyárádmenti borkorcsolyát”,
azaz úgynevezett fehér kolbászt készített, amelyben csupán a só, bors és
fokhagyma adja az ízesítést, és azokat
sem mérce, hanem szájíz szerint adagolták hozzá. Mielőtt feltöltötték
volna, a húskrémből fasírtot sütött a
csapat, amit kihűlés után (mert akkor
jön elő az aromája) megízlelte, így
döntve el, hogy kell-e még hozzá valami – tudtuk meg Mátyástól, aki elmondta: nyersen is, sütve is
mindenkinek tetszett a töltelék íze és
állaga, sokan megkóstolták, és nemcsak a készítmény nyerte el tetszésüket, hanem az asztal díszítése és a
csapat egységes, díszes köténye is. A
zsűrizés komoly volt, a csapatok kolbászait név nélkül tették az ítészek elé.
Az egyik nemzetközi séf is megdicsérte csapatunk ízeit, miután a készítési folyamat alatt is minden csapatot
és munkájukat szemmel tartották, így
az ízek mellett az is számított, hogy ki
hogyan nyúlt a húshoz és a kellékekhez. A marosi csapat a lehetséges 60
pontból 57-et szerzett meg, és ezzel a
fesztivál fődíját is elnyerte: egy há-

romnapos, ingyenes részvételt a jövő
évi Csabai Kolbászfesztiválon. Maros
megye csapata nem pihenni fog Békéscsabára utazni, ugyanezekkel az
ízekkel szeretne bemutatkozni ott is.
Mindemellett az egyik erdélyi húsipari
vállalat a sepsiszentgyörgyi fesztivál
nyertes kolbászát le fogja gyártani,
hogy eljusson a fogyasztókhoz – derült ki. Mátyás János nem gondolta,
hogy ilyen eredményt érnek el, hisz
körülöttük mind tapasztalt csapatok
dolgoztak, de közel negyvenéves hobbihentesi tapasztalata birtokában remélte, hogy nem fognak szégyent
vallani. A helyezés megelégedéssel
tölti el, hogy jól dolgoztak és ízesítettek.
Tóth Sándor nyárádszeredai polgármester a csapatot benevezte az ugyanakkor,
ugyanott
zajlott
első
székelyföldi pálinkamustrára is. Erre
nem voltak kellőképpen felkészülve,
de jövőben olyan párlatokkal jelentkeznek, hogy ehhez hasonló sikert érjenek el – ígérte meg Mátyás János.
A fesztivál idén lépte át Kovászna
megye határait, Hargita és Maros megyei csapatok is meghívást kaptak. A
Székelyföldi Gazdaszervezetek Szövetsége alelnöki tisztségét is betöltő
Szabó Árpád szerint ez is igazolja,
hogy a három megye komolyan veszi
az összefogást, az együttműködést,
nemcsak kulturális, hanem gazdasági
téren is.

Ady Endre-emlékest

A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület szervezésében
Ady Endre-emlékestre kerül sor november 26-án, ma 17
órától a Művész (Arta) mozi Flora termében. Előadást tart
Demény Péter költő, író, szerkesztő, szavalnak: Farkas Ibolya és Kilyén László. Az előadásra a belépés díjtalan.

Találkozó a Hazajáró csapatával

Az Erdélyi Kárpát-egyesület szervezésében, a Bethlen
Gábor Alap támogatásával Marosvásárhelyre látogat a Hazajáró csapata. November 27-én, szerdán 18 órától Szülőföldünk, a Kárpát-medence címmel az RMDSZ-székház
gyűléstermében, a Dózsa György utca 9. szám alatt tart előadást a csapat.

Könyvbemutató és tárlatnyitó

November 27-én, szerdán 18 órakor a marosszentgyörgyi
plébánia tanácstermében Nagy Miklós Kund művészeti író
bemutatja Baricz Lajos Isten hírnöke, Bunkó Pista vallomása és Szeretetszemüveg című köteteit, melyeket Kakasi
Irén, Abonyi Mária és Albert Olga festményei illusztrálnak.
Czirjék Lajos bemutatja a három festőművész képkiállítását. Műsorvezető: Moldovan Bencze Irén. Közreműködik az
egyházközség énekkara, a Kolping Család énekkara és Pataki Ágnes.

Rendkívüli szimfonikus hangverseny

Rendkívüli szimfonikus hangverseny nyitja meg Az egyházzene napjai nevű, egy hónapig tartó fesztivált november 28án, csütörtökön 19 órakor a Kultúrpalota nagytermében.
Vezényel Cristian Orosanu, közreműködnek: Daniel Ciobanu – zongora, Jacob Reuven – mandolin (Izrael). Műsoron: Felix Mendelssohn–Bartholdy-művek. A hangversenyre
a 8-as számú bérletek érvényesek.

Az angyalok völgye – magyar thriller

Az angyalok völgye című magyar thriller díszbemutatójára
kerül sor november 28-án, csütörtökön 20 órától a marosvásárhelyi Művész moziban. A filmet Bagota Béla rendezte.
A vetítést közönségtalálkozó követi.

Kivételes találkozás

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Karának
Zeneintézete kivételes találkozóra hívja Marosvásárhely közönségét november 26-án, ma 18 órakor a Kultúrpalota kistermébe, amit Csíky Boldizsár zeneszerző tiszteletére
szerveznek az Állami Filharmónia, a Musica Humana, a
Nagy István kórus és a Művészeti Egyetem Szalman Lóránt
kórusa, valamint Kilyén László színművész közreműködésével.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Megyénk csapata a jövő évi Csabai Kolbászfesztiválon is ott lesz

Sorsolás szerdán 14 órakor!

Fotó: Condra Botond

A Népújság szerdán 14 órától tartja a Bernády Házban (Horea u. 6. sz.) a Hűséges előfizető
– NOVEMBER nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek) és
a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

RENDEZVÉNYEK

Magyarnóta- és népdalest

A Kéknefelejcs Nótatársulat szervezésében, a Bethlen
Gábor Alap és a Maros Megyei Tanács támogatásával
november 29-én, pénteken 18 órától magyarnóta- és
népdalestnek ad otthont a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Kulturális Központ (Ifjúsági Ház). Előadók: a Kéknefelejcs Nótatársulat által szervezett népdalvetélkedő
legjobbjai. Meghívott előadók: marosszéki Harmónia
dalcsoport, marosszentgyörgyi citerások. Műsoron: huszár- és katonadalok. Zenél Gyárfás József és népi zenekara.

Kulcsár Béla – 90 éve született

A Maros Megyei Múzeum soron következő kiállítása, a
Kulcsár Béla – 90 éve született című tárlat december 4én, szerdán 18 órakor nyílik meg a Kultúrpalota földszintjén található Art Nouveau galériában.

Megáll az ész! –
szilveszteri Hahota-kabaré

A Hahota színtársulat december 28-án, szombaton este
7 órától mutatja be a Megáll az ész! című szilveszteri
kabaré-előadását Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes előadótermében. További decemberi előadások: 29., vasárnap este 7 óra, 30., hétfő du. 4 és este 7
óra, valamint 31., kedd du. 4 és este 7 óra. Szovátán
január 6-án és 7-én este 7 órától a Domokos Kázmér
művelődési házban, Szászrégenben január 8-án és 9én este 7 órától az Eugen Nicoară művelődési házban
vendégszerepel a társulat. Fellépnek: Puskás Győző,
Kelemen Barna, Gönczi Katalin, Cseke Péter, Székely
M. Éva, Szőlősi P. Szilárd, Halmágyi Éva és Gáll Ágnes.
Énekel: Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. A társulat felhívja a kedves nézők figyelmét, hogy a marosvásárhelyi, a szovátai és a szászrégeni pénztárak már
elkezdték a jegyek értékesítését. A teljes műsorrend
megtekinthető a www.hahota.ro weboldalon.

2019. november 26., kedd _______________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ______________________________________________ NÉPÚJSÁG

Elnökválasztás

A diaszpóra több mint 90 százaléka
Iohannist támogatta

Az elnökválasztáson részvételi rekordot döntő román diaszpóra
csaknem 94 százaléka Klaus Iohannis jobboldali államfő újraválasztását
támogatta
szociáldemokrata kihívójával, Viorica Dăncilă exminiszterelnökkel
szemben – derült ki hétfőn, a külföldön leadott voksok 98 százalékának összesítése nyomán.

A második fordulóban több mint tízmillió román állampolgár szavazott, és
minden tizedik voksot külföldön adtak
le. A diaszpórában 944 ezren járultak urnához, csaknem annyian, mint a fővárosban, ahol – a pótlistára felírt 143 ezer
szavazóval együtt – vasárnap 977 ezren
adták le voksukat.
Dacian Cioloş volt miniszterelnök, az
elnökválasztás második fordulójában Io-

hannis mögé felsorakozott jobbközép
USR–PLUS szövetség társelnöke – a diaszpóra részvételi rekordját kommentálva – a leadott szavazataik számával
arányos parlamenti képviseletet sürgetett
a külföldön élő románok számára. Szerinte a vasárnapi voksolás részvételi adataiból egyértelművé vált, hogy a
parlamentben a mandátumok tíz százaléka a diaszpóra képviselőit és szenátorait illeti meg.
Jelenleg a 136 tagú szenátusban két
helyet, míg a 329 tagú képviselőházban
4 helyet tartanak fenn a mintegy négymilliósra becsült román diaszpóra számára. Az 1 millió 800 ezer
választópolgárral rendelkező Bukarestnek ezzel szemben 13 szenátora és 29
képviselője van.
A bukaresti média szerint a külföldön

élő románok a szavazófülkében vettek
elégtételt a román központi és helyi államapparátusba mélyen beágyazódott,
az utóbbi három évben is kormányon
lévő Szociáldemokrata Párton (PSD)
amiatt, hogy az otthoni reménytelenség
szülőföldjük elhagyására késztette őket,
és azért az erőszakos karhatalmi fellépésért, amellyel a PSD-kormány feloszlatta a diaszpóra 2018. augusztus 10-i
bukaresti kormányellenes tüntetését.
A központi választási bizottság által
hétfő délelőtt közölt – a hazai és külföldi
választókörök 99,7 százalékában leadott
voksokat összesítő – részeredmények
szerint a romániai elnökválasztás vasárnap lezárult második fordulójában Iohannis az érvényes voksok 65,9
százalékát, míg Dăncilă a szavazatok
34,1 százalékát szerezte meg. (MTI)

Véglegesítik a költségvetés-kiigazítás tervezetét

A kormányfő a téma kapcsán rámutatott, a legfontosabb
szempont, amelyet szem előtt tartanak a költségvetés-kiigazítás kidolgozásakor, hogy biztosítsák a pénzforrásokat valamennyi közintézménynek és valamennyi helyi hatóságnak, ez
ugyanis elengedhetetlen az intézmények és önkormányzatok
jó működéséhez, a bérek kifizetéséhez, a szociális juttatások
folyósításához, az olyan működési és fenntartási költségek kifizetéséhez, mint a közvilágítás vagy az iskolák fűtése.
A másik fontos dolog visszatéríteni a héát az erre jogosult
cégeknek, mert – tette hozzá Orban – megengedhetetlen, hogy
az üzleti szféra lássa a kárát a „meggondolatlan állami kiadásoknak”.
A miniszterelnök kiemelte, pénzt utalnak ki az Országos

Egészségbiztosítási Pénztárnak is, és napirendre akarnak jutni
a különféle beruházási projektek keretében végzett munkálatok
kifizetésével. „Ugyanakkor megpróbálunk kiiktatni a költségvetésből minden szükségtelen kiadási tételt, valamint azokat
az összegeket, amelyek elköltésére egyszerűen nincs lehetőség
2019 végéig” – fogalmazott.
A kormányfő hozzátette, a nyugdíjalap is kiegészítésre szorul, „a régi kormány ugyanis nem gondoskodott arról, hogy
elegendő pénz legyen erre a költségvetésben”.
Orban ugyanakkor cáfolta azokat az információkat, amelyek
szerint kormánya csökkenteni készül az oktatás és a közlekedési tárca büdzséjét.
„Biztosítani fogjuk a pénzforrásokat minden olyan program
társfinanszírozásához, amely a román állampolgárok javát
szolgálja. (…) A sürgősségi kormányrendelet végleges változatát közzétesszük, és a hét végéig el is fogadjuk” – hangoztatta Orban. (Agerpres)

A Román Hajózási Hatóság (ANR) arra készül, hogy kiszabadítsa a zátonyra futott Queen Hind hajót, amely rakterében
14.600 birkával megdőlt, és félig elsüllyedt vasárnap a midiai
kikötőben. Az ANR által koordinált akció célja, hogy a hajót
ismét szintbe állítsák, és egy operatív rakodóhelyre vontassák,
ahol kimenthetők a még élő állatok, illetve elszállítható a
vízbe fúlt birkák teteme. Lucian Bode közlekedési miniszter
bizottság felállítását rendelte el hétfőn, hogy kivizsgálja a vasárnapi baleset körülményeit. Laurenţiu Zanfir, az ANR igaz-

gatóhelyettese elmondta: az akciót mihamarabb el kell kezdeni, mert rövidesen erős szélre vonatkozó figyelmeztetés lép
életbe. Hozzátette: a balesetért a hajó kapitányát terheli a felelősség, ezért ellene bűnügyi eljárást kezdeményeztek. A Palaui Köztársaság zászlaja alatt navigáló Queen Hind 3785
tonnás bruttó hordképességű hajó – amely 14.600 juhot szállított rakterében, legénysége pedig 22 szír állampolgárból állt
– veszélyesen megdőlt, és félig elsüllyedt, miután elhagyta a
rakpartot Midia kikötőjében. (Agerpres)

Az Európai Unió (EU) határozottan támogatja a
nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartásának előmozdítására vonatkozó erőfeszítéseket –
emelték ki az uniós tagországok külügyminiszterei
Brüsszelben elfogadott állásfoglalásukban hétfőn.

humanitárius szükségletekre, megerősítse a humanitárius, a
fejlesztési és a béketámogató tevékenységek közötti koordinációt, valamint hatékonyabban kezelje az éghajlatváltozás
humanitárius hatásait. A külügyek tanácsa emellett azt is hangsúlyozta, hogy az EU minden tőle telhetőt meg fog tenni annak
érdekében, hogy megerősítse a szabályokon alapuló nemzetközi rendet, ahol egyetlen állam vagy egyén sem áll a törvény
felett, és a törvény mindenkinek védelmet nyújt.
Az állásfoglalás segítségül szolgálhat a genfi egyezmények
70. évfordulója, valamint a vöröskereszt és a vörös félhold
december 9-12-én, Genfben tervezett 33. konferenciája alkalmából az EU és a tagállamok által közvetítendő közös üzenetek megfogalmazásához – tették hozzá. (MTI)

Ma (kedden) véglegesíteni kell a költségvetés-kiigazításról szóló sürgősségi kormányrendelet tervezetét, ez a célkitűzés – nyilatkozta hétfőn Ludovic
Orban miniszterelnök.

Mentik a Queen Hind hajó állatrakományát

Uniós külügyminiszterek: az EU támogatja
a nemzetközi humanitárius jog előmozdítását

Az uniós külügyi tanács azt is hangsúlyozta, hogy a nemzetközi jog a nemzetközi közösség rendelkezésére álló egyik
legerőteljesebb eszköz ahhoz, hogy biztosítani lehessen minden ember védelmét és méltóságát.
Arra is emlékeztettek, hogy a nemzetközi jogot minden körülmények között tiszteletben kell tartani, és másokkal is be
kell tartatni. Kifejezésre juttatják, hogy az Európai Unió elkötelezett az iránt, hogy reagáljon a világszerte gyorsan növekvő

Horogkereszt Kijevben Sólem Aléchem
zsidó író szobrán

Vandálok horogkeresztet festettek Kijevben Sólem kamerák felvételeit, hogy kézre kerítsék az elkövetőket.
Vadim Prisztajko ukrán külügyminiszter a Twitteren „szörAléchem zsidó író szobrára – közölte hétfőn a Facenyű és undorító” cselekménynek nevezte az antiszemita incibookon Mose Reuven Aszman, Ukrajna főrabbija.

„Egy újabb provokáció zsinagógánkkal szemben… ma reggel” – írta a főrabbi bejegyzésében, amelyben nyilvánosságra
hozta a belvárosban álló megrongált szoborról készült fotókat.
Ezeken a világhírű író teljes alakú bronzszobrán két, vörös
festékkel felvitt horogkereszt látható, egy elöl, egy pedig az
oldalán.
A szobor nem messze áll az ukrán főváros központjában
lévő zsinagógától.
A főrabbi feljelentést tett, a rendőrség pedig garázdaság
címén eljárást indított. Lefoglalták a közelben lévő köztéri

denst, és sürgette a hatóságokat, hogy mielőbb vonják
felelősségre a tetteseket.
Sólem Aléchem, eredeti nevén Sólem Rabinovics zsidó vallású, jiddis nyelven alkotó orosz író volt. 1859-ben született a
cári Orosz Birodalomban, a Kijev közeli Perejaszlavban, és
1916-ban halt meg New Yorkban. Tóbiás, a tejesember című
regénye (1894) nyomán készült a Hegedűs a háztetőn című
musical (1964) és az azonos című film (1971), amely a legismertebb angol nyelvű filmalkotás a kelet-európai zsidóság
életéről. (MTI)

Ország – világ
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Tiltakoznak az építők

Tiltakozásba kezdtek hétfőn a Szászsebes–Torda autópálya második szakaszának építői, mert november
18-a óta nem kapnak anyagot a földmunkák elvégzéséhez, és 4,5 millió lejre rúgnak a ki nem egyenlített számláik. Júniusban, amikor az építési munkák
50% körül voltak, és az Aktor görög társaságnak öszszesen 35 millió eurónyi tartozása volt a román alvállalkozókkal és a beszállítókkal szemben, az akkori
közlekedési miniszter, Răzvan Cuc szerződésbontással fenyegette meg az Aktort. Erre azonban nem került sor, a vállalkozó megígérte, hogy a második
szakaszt az év végére átadja a forgalomnak. A 24 kilométeres második szakasz Gyulafehérvárt köti
össze Nagyenyeddel. A harmadik és a negyedik szakaszt már tavaly átadták, az első szakaszon még dolgoznak. (Agerpres)

Országos regisztert hoznak létre

A szívinfarktuson átesett páciensek országos regiszterét hozza létre a kolozvári Niculae Stăncioiu szívkórház egy vissza nem térítendő, 2,5 millió eurós
norvég támogatásból. A projekt keretében a kolozsvári szívkórház együtt fog működni a temesvári szívés érrendszeri betegségek kórházával és a nagyváradi megyei sürgősségi kórházzal. A nyilvántartásba
bekerülnek a szívinfarktust túlélő betegek, akiknek az
egészségi helyzetét figyelni fogják. A program keretében statisztikai elemzéseket végeznek, és figyelemmel kísérik a kockázati tényezőket. Reményeik
szerint 4.000-4.500 beteget tudnak majd monitorozni.
A projekt keretében vásárolnak egy speciális szívMRI- (mágnesesrezonancia-) készüléket, illetve egy
szívműködést segítő műszert (mesterséges szívet),
amelyet a szívelégtelenséggel küzdő beteg mellkasába ültetnek be néhány napra, hogy a szívműködést
segítse addig, amíg műtéti úton sor nem kerülhet a
sztentbeültetésre. A projektben támogatást nyújt két
norvégiai intézet: a bergeni Haukeland University
Hospital és a tromsoi University Hospital of North
Norway. (Agerpres)

Erősödött a lej

Teret nyert a román deviza az államfőválasztásokat
követő napon az egységes európai fizetőeszközhöz
mérten: a Román Nemzeti Bank (BNR) hétfői referencia-árfolyama 4,7722 lej volt, ami 0,07 banival elmaradt a pénteki 4,7729-es és a történelmi csúcsnak
számító csütörtöki 4,7808-as szinttől. Az elmúlt két
héten felgyorsult a lej szeptemberben elkezdődött
lejtmenete az euróhoz képest, a trend viszont az elmúlt hét végén megállt. Eközben az amerikai dollár
hétfői referencia-árfolyama 4,3325 lej, ami viszont
enyhe növekedést jelent a pénteki 4,3160-as szinthez mérten. A font sterling is erősödött a lejhez képest, a hivatalos árfolyam 5,5805 lej/font sterling a
pénteki 5,5580-as szinthez képest. A háromhavi
irányadó bankközi kamatláb, a ROBOR 3M a pénteki
3 százalékos szinten maradt, és a hathavi is 3,09
százalékon stagnált. (Mediafax)

Garancia? Ugyan már!
(Folytatás az 1. oldalról)

Tévedett. Hiszen mennyire lehet hiteles egy magyargyalázó szélsőséges nacionalista közszereplő, aki a választások napján hirtelen a magyarok „testvére” lesz? És
aki pár évvel ezelőtt, műsorvezető korában a pokolba
és a „történelem szemetesládájába” küldte a PNL-t, és
szóba sem állt Turcannal vagy Predoiuval, akiket szégyenfoltnak nevezett. Persze a székelyföldiek szavazata
nélkül is túlnyerte magát a liberálisok jelöltje.
Adva van tehát egy arrogáns, mindenkit lekezelő, hatalommániás, a tisztelet szavunkat nem ismerő „jó
román” elnök, az egyetlen a rendszerváltás után fungáló román elnökök közül, aki „nagyvonalúan” megfeledkezett arról, hogy bár március 15-én üzenjen a
magyaroknak, mellette egy hisztérikus magyarellenes
„testvér” az európai parlamenti csoport élén, és egy
félmagyar miniszterelnök, aki szintén „elfelejtette” magyar gyökereit. Egy ilyen csapattól várjon pozitív változást a romániai magyar közösség? Mi erre a
garancia? Gyakorlatilag semmi.
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Óvintézkedések a sertéspestis terjedésének megakadályozására
„Egyelőre Maros megyében
nincs ok aggodalomra a sertéspestis miatt. Semmi értelme annak, hogy a gazdák
pánikszerűen elkezdjék levágni a háztáji gazdaságukhizlalt
karácsonyra
ban
sertést” – mondotta dr. Kincses
Sándor, a Maros Megyei Állategészségügyi és ÉlelmiszerIgazgatóság
biztonsági
vezetője.

Szer Pálosy Piroska

Mint hangsúlyozta, a Szovátán
elpusztult és a Héjjasfalva községi
Erkeden lelőtt vaddisznóban kimutatott vírus remélhetőleg nem fog
begyűrűzni a háztáji gazdaságokba,
illetve sertésfarmokra, ehhez azonban a haszonállatokat tartó gazdák
is fokozott óvintézkedéseket kell tegyenek. Fertőzött zónának a sertéspestis vírusával fertőzött vaddisznó
elhullásának nyolc kilométeres körzetét, biztonsági zónának efölött
még öt kilométeres körzetet tartanak. Szováta övezetében és Erkeden is az érintett zónákban
ellenőrizték a háztáji gazdaságok
sertésállományának egészségi állapotát, ahol nem rendelkezett fülszámmal a sertés, ott fülszámozták
és nyilvántartásba vették, annak ellenére, hogy helyenként a tulajdonosok ellenállásába ütköztek.
Szováta és Erked fertőzött és biztonsági zónáiban nem lehet sertéseket értékesíteni, saját fogyasztásra
azonban levághatják, hamis az a hír,
hogy karácsony előtt ajánlott
mindet levágni, mert megsemmisíthetik az állományokat. Az igazgató
ugyanakkor kiemelte annak fontosságát, hogy a fülszámozott állatokat
levágásukat vagy értékesítésüket
követően vegyék ki a nyilvántartás-

Aggodalomra egyelőre nincs ok
ból, amennyiben nem akarják, hogy
öt év múlva is az országos adatbázisban a nevükön élő állatként szerepeljen a már rég elfogyasztott
sertés.

„A disznópajta ne legyen átjáróház”
Kérdésünkre mindenekelőtt azt
hangsúlyozta a szakember, hogy a
legfontosabb az állatokat elkerített
területen, zárható helyiségekben
tartani, ahol vadállatokkal, de más
élőlénnyel sem érintkezhetnek, lehetőleg ne legyen átjáróház a disznópajta. Ajánlott olyan lábbelivel és

ruházattal bemenni a sertések közé,
amivel az utcán nem járnak, így
csökkenthető annak az esélye, hogy
épp a gazda ruházatáról kerül a rettegett vírus az állatokra.
Az érintett övezetek önkormányzataitól igényelhető fertőtlenítőszerrel a lábbelit, a disznóól
bejáratát is ajánlatos rendszeresen
fertőtleníteni. Egy másik fontos tényező, hogy ne vásároljanak az em-

berek vándorkereskedőktől sem élő
állatokat, sem idegenektől olcsó
húst a csomagtartóból, mert nem
tudni, milyen betegségek és fertőzések hordozói lehetnek a laboratóriumi vizsgálatoknak alá nem vetett
termékek vagy élő állatok.
Amennyiben állatot vásárolnak,
akár malacokat is, csak fülszámmal
és papír kíséretében tegyék, ez az
állategészségügyi előírás eddig is
érvényben volt. Ha a fertőzés terjedni kezdene, és elrendelnék a teljes állomány leölését, kártérítést
csak azok igényelhetnek, akiknek

Fotó: Vajda György (archív)

az állata fülszámmal rendelkezik, és
nyilván van tartva. „Ha jobban belegondolunk, a betegség hordozója
nem is annyira a vaddisznó, mint az
ember” – mondta megkeresésünkre
az igazgató.
Csak szállítási tilalmat rendeltek el
Azt követően, hogy beigazolódott, Erkeden afrikai sertéspestis vírusával fertőzött vaddisznót lőttek
ki, Mircea Duşa prefektus szomba-

Maros megye országos viszonylatban jó példának számít

Semmi sem jogosít fel az erőszakra!

– ezzel a jelmondattal került
sor november 25-én, tegnap,
a nők elleni erőszak felszámolásának világnapján a Maros
Megyei Tanács gyűléstermében a 16 akciónap a nők elleni
erőszak megfékezésére című
kampány idei nyitórendezvényére. A kampányt Maros megyében
a
Kelet-európai
Szaporodás- egészségtani Intézet a Maros Megyei Rendőrfelügyelőség bűnmegelőzési
osztályával szervezi, immár
ötödik éve.

Menyhárt Borbála

November 25., a nők elleni erőszak felszámolásának világnapja és
december 10., az emberi jogok világnapja közötti idő alatt tart felvilágosító kampányt több Maros
megyei szervezet és intézmény. A
cél felhívni a figyelmet a családon
belüli erőszakra mint jelenségre, tudatosítani, hogy az semmiféle formában nem elfogadható, illetve
minél több emberhez eljuttatni az
üzenetet, hogy van lehetőség a segélykérésre, vannak intézmények,
szakemberek, akikhez fordulhatnak
az áldozatok.
Maros megye idén a Semmi sem
jogosít fel az erőszakra! jelmondattal indítja útnak a kampányt, amelynek keretében számos tematikus
eseményre várják az érdeklődőket
mintegy 24 állami intézmény és
civil szervezet összefogásának köszönhetően – hangzott el a nyitórendezvényen, amelyen a szervező,

valamint a partnerintézmények,
szervezetek képviselői voltak jelen.
Alexandru Câmpeanu, a Maros
Megyei Tanács alelnöke és Miklea
Hajnal, a Maros Megyei Szociális
Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője is hangsúlyozta,
hogy Maros megye országos szinten jó példának számít a családon
belüli erőszak elleni küzdelem
terén, tekintettel arra, hogy többféle
szociális szolgáltatást is biztosítanak az áldozatoknak egy jól működő megyei védelmi hálózaton
keresztül. A Maros Megyei Tanács
pedig országos szinten az egyetlen
olyan megyei önkormányzat, amely
teljes egészében finanszírozza a
családon belüli erőszak áldozatai
számára létrehozott marosvásárhelyi központ szolgáltatásait.
Évente 200 új áldozat
Elena Micheu, a Kelet-európai
Szaporodás-egészségtani Intézet
igazgatója elmondta, 2003 óta dolgoznak az áldozatok védelme érdekében, hiszen a családon belüli
erőszak veszélyes, olyan jelenség,
ami generációkat érint, és ami tönkreteszi a családokat. Az igazgató
hozzátette, jelenleg a szolgáltatásaikat a gyermekvédelmi igazgatóságon keresztül a Maros megyei
önkormányzat finanszírozza egy
hároméves szerződés értelmében.
Mint mondta, a tavalyi kampányban
Reagálj! volt a jelszó, és ehhez hasonlóan idén is markáns üzenetet –
Semmi sem jogosít fel az erőszakra!
– választottak jelmondatul. A tizenhat nap alatt a megye iskoláiban, de
óvodákban is tevékenységek lesz-

nek, egyetemi hallgatók kapcsolódnak be a programba, tanácskozásokra, művészi műsorokra kerül
sor, a Maros megyei könyvtár pedig
a kampányra készített jelképes
gombokat, kis kártyákat ajándékoz
a könyveket kölcsönző személyeknek, azokon megtalálhatók a telefonszámok, amelyeket vészhelyzetben hívni lehet.
Az áldozatoknak egyebek mellett
jogi, pszichológiai tanácsadást, ideiglenes szálláshelyet biztosító intézet igazgatója elmondta, a hozzájuk
fordulók esetében a családon belüli
erőszak egyre súlyosabb, veszélyesebb és összetettebb formáival találkoznak,
hiszen
legtöbbször
nemcsak fizikai bántalmazásról van
szó, hanem gyakori, hogy lelki terrornak vannak kitéve a nők, ugyanakkor az is, hogy anyagi
szempontból függnek a bántalma-

ton délelőtt összehívta a sürgősségi
helyzeteket kezelő megyei bizottság ülését a megyei akcióterv kidolgozása és alkalmazása érdekében.
Mint hangsúlyozta, az óvintézkedések nem befolyásolják a magángazdaságokban tartott sertéseket,
esetükben csupán a szállítási tilalmat rendelték el. Amint a megyei
bizottság ülésén a prefektus elmondta, két hete sertéspestissel fertetemére
vaddisznó
tőződött
bukkantak Szováta közelében, a
Nyárád 42 vadászkörzetben. Azt
követően rendelték el országos
szinten a vaddisznók kilövési kvótájának a növelését. Valamennyi elhullott egyedből mintát vettek,
amelyeket elküldtek egy kolozsvári
laboratóriumba, ahonnan múlt
héten csütörtökön megkapták az
eredményt, pénteken este pedig az
országos laboratórium is megerősítette a vírus jelenlétét egy Szederjes-Erked-Héjjasfalva környékén,
az Erked 54 vadászterületen kilőtt
vaddisznó tetemében.
A prefektus elrendelte a törvény
által előírt intézkedéseket, kijelölték
a biztonsági övezetet, elrendelték a
kilőhető vadállatok számának a növelését, de olyan módszerek bevetésével, amelyekkel korlátozzák az
állomány mozgását annak érdekében, hogy ne szóródjanak szét más
területekre.
Háztáji gazdaságokat nem érint
Amint a prefektus hangsúlyozta,
az intézkedések sem sertésfarmokat, sem háztáji gazdaságokat nem
érintenek. Fertőzött területnek
egyelőre a Segesvár környéki
Erked, Szederjes, Magyarfelek,
Szászkézd, Zoltán (Mihai Viteazu),
Miklóstelke (Cloasterf), Héjjasfalva
számít.
A fertőzött övezetben a házi sertésállományt megfigyelés alatt tart-

ják, és elrendelték a szállítási tilalmat. A rendelet értelmében jól elkülöníthető helyen kell tartani a
haszonállatokat, ahol nem érintkezhetnek a vaddisznókkal, ugyanakkor azt is meg kell akadályozni,
hogy a házi sertés takarmányával
érintkezésbe kerüljön a vaddisznó.
A tenyésztelepeken élő sertéseket
összeírják, és összevetik a tulajdonos által közölt adatokkal.
Az ólak bejáratát fertőtleníteni
kell, a fertőtlenítőszert az említett
övezet háztáji gazdaságainak sertéstartói Héjjasfalván, Apoldon,
Fehéregyházán és Szászkézden a
helyi közigazgatási egységekből
szerezhetik be. A fertőzöttnek minősített övezetekben hamvasztáshoz, elföldeléshez alkalmas
területeket és berendezéseket kell
kijelölni, a fertőzött tetemek semlegesítése érdekében. Ugyanott ellenőrzéseket rendelnek el az élő
állatokkal való illegális kereskedelem és bármilyen tevékenység
megfékezésére. Amennyiben erdőre is jár a gazda vagy a családtagok, a lábbeli- és ruhacsere
kötelező, elkerülendő az afrikai
sertéspestis terjedését, amit akár
ruházattal is terjeszthet az ember.
Ezért semmi olyan tárgyat nem
ajánlott a háztáji gazdaságba
vinni, amivel a vaddisznók kapcsolatba kerülhettek. Az elpusztult
vagy beteg háziállatokat alá kell
vetni a vizsgálatnak. Azokon a területeken, ahol a sertéspestis vírusa nem fertőzött meg állatokat,
egyik óvintézkedés a vaddisznóállomány csökkentése, amely engedéllyel rendelkező vadászok,
erdészek és olyan kategóriájú alkalmazottak révén zajlik, akiket
előzőleg tájékoztattak a teendőkről. Minden elejtett vaddisznóból
mintát juttatnak el a Maros Megyei Állategészségügyi és ÉlelmiIgazgatóság
szer-biztonsági
laboratóriumába, ahol megvizsgálják, és gyanú esetén továbbküldik
azt.

zótól, az pedig visszaél ezzel. –
Nőtt az esetek száma, ami nem azt
jelenti, hogy gyakoribb a családon
belüli erőszak, hanem azt, hogy az
érintettek egyre inkább tisztában
vannak azzal, hogy hová fordulhatnak segítségért. Fontos, hogy léteznek új védelmi intézkedések,
ideiglenes távoltartási rendelet, amit
a helyszínre hívott rendőr is kiállíthat, amennyiben úgy ítéli meg,
hogy szükség van a támadó azonnali eltávolítására a lakásból. A gyakorlatban
tapasztaljuk,
hogy
rendkívül hasznos az azonnal kiállítható távoltartási rendelet, ugyanis
biztonságot nyújt az áldozatnak
azáltal, hogy eltávolítják a közeléből a bántalmazót. Ugyanakkor van
mobil csapat, amelynek ki kell
szállnia a helyszínre, és felmérni az
eset súlyosságát. Tehát a dolgok jó
irányban haladnak. Évente mintegy
200 új esettel találkozunk, 96-98
százaléka az áldozatoknak nő. De
ezekhez hozzáadódnak az előző
évekből való esetek, ugyanis a családon belüli erőszak nem múlik el

egyik napról a másikra – mutatott rá
az igazgató, aki reményét fejezte ki,
hogy többévi ígérgetés után végre
gyakorlatba ültetik a nyomkövető
karkötős rendszert, amely nagyobb
biztonságot jelentene az áldozatoknak, ugyanis hatékonyabban lehetne követni, hogy a bántalmazók
betartják-e a távoltartási rendelet
előírásait.
Bővítették a védett otthon
befogadóképességét
Lapunk érdeklődésére, hogy sikerült-e bővíteni a titkos helyszínű
védett otthon befogadóképességét,
ahol ideiglenesen szállást biztosítanak a bántalmazók elől menekülő
nőknek és gyermekeiknek, Elena
Micheu örömmel újságolta, hogy
jelenleg a védett otthonban 18 áldozatot tudnak elszállásolni. Eddig 10
férőhelyes volt az otthon, de a bővítésnek köszönhetően szinte megkétszereződött a helyek száma.
Tavaly zárult le a bővítést célzó projekt, amelyre az anyagi fedezetet
egy pályázati kiírás révén az Avon
International cég biztosította.

Fotó: Henn Attila

2019. november 26., kedd ________________________________________ KULTÚRA – KÖZÉLET ________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Vendégszereplésre készül a Tompa Miklós Társulat

Dosztojevszkij-adaptációk Sepsiszentgyörgyön

A székelyföldi városban vendégszerepel a tél első hónapjának
kezdetén
a
Nemzeti
Marosvásárhelyi
Színház. Az intézmény Tompa
Miklós Társulata két Dosztojevszkij-adaptációval, a Karamazovok című produkcióval és
a szerző Bűn és bűnhődés
című regénye alapján készült
Raszkolnyikov című előadással
vendégszerepel
december
elején a sepsiszentgyörgyi
Háromszék Táncstúdióban.

Mindkét előadást Albu István
rendezte, a Karamazovok című előadást hatodik évada játssza a társulat, a Raszkolnyikov pedig az idei
évad első bemutatójaként került a
színház műsorkínálatába.
Dosztojevszkij halhatatlan klaszszikusából, a méltán világhírű Bűn
és bűnhődésből készült Raszkolnyikov című színházi adaptáció egy
19. század közepén élő, szentpétervári fiatalember történetét tárja
elénk, amely a végzetes
ideológiák
által átitatott világunk megértéséhez
nyújthat segítséget.
Az előadás során a
főhősnek, az eszméje által vezérelt
gyilkosnak, a meghasonlott Rogyion
Romanovics Raszkolnyikovnak nem
annyira a tette, mint
inkább annak regénybeli megítélése
kerül fókuszba. A
bűnös és/vagy áldozat kérdése helyett
sokkal inkább a
kinek van igaza?
problematika mentén próbálja megfejteni az életkioltás
vágyának eredőjét –
írják előadásukról az Karamazovok

alkotók. A produkció szereposztása:
Raszkolnyikov – Varga Balázs, Porfirij – Bíró József, Szonya – Kiss
Bora. Dramaturg, fordító: Gyürky
Katalin. Díszlettervező: Tenkei
Tibor. Jelmeztervező: Szőke Zsuzsi.
Koreográfus: Macaveiu Blanka.
Zeneszerző: Bocsárdi Magor. Rendező: Albu István.
Az előadásra december 3-án,
kedden este 7 órától kerül sor a Háromszék Táncstúdióban. A produkció 12 éven felüli nézőknek
ajánlott. Időtartama: 1 óra 50 perc,
szünet nélkül.
Az F. M. Dosztojevszkij és Richard Crane által írt, illetve átdolgozott Karamazovok című előadás
nem egyszerűen színpadi adaptáció
Dosztojevszkij
remekművéből.
Amint azt a színház közleményében
is olvashatjuk, Richard Crane kiemelte a történetből a regény központi szereplőit, a négy főhőst, és
velük játszatja el a többi figurát is.
A színre vitt mű cselekménye böl-

Csomagolj mosolyt
idén karácsonyra!

Az év bármely szakaszában jó örömöt szerezni, kiváltképp azok számára, akiknek erre a leginkább szükségük van. A karácsony előtti időszakban ez a gesztus még varázslatosabb lehet azoknak, akik adnak, és
azoknak is, akik kapnak.
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház és az Együtt a Rákos Gyermekekért Egyesület közösen igyekszik az ünnep varázsát becsempészni a rászoruló gyerekek életébe. E nemes cél érdekében kérik fel a lakosságot,
hogy amennyiben módjában áll, ajándékozzon csomagot a 6 hónap és 17
év közötti gyerekek számára.
Annak érdekében, hogy a gyerekeknek egyben kellemes és hasznos
ajándékot adományozzunk, javasolt, hogy minden csomag a következőket
tartalmazza: tusfürdő, fogkefe, fogkrém, sapka/kendőcske/sál, egy apró
játék, egy könyv, termosz/csésze, színes/nedves zsebkendő.
Az orvosok által előírt étkezési korlátozások és étrend betartása érdekében felkérik az ajándékozni vágyókat, hogy élelmiszert és édességet ne
tegyenek a csomagba. Ehelyett bátorítást, jókívánságokat és kedves gondolatokat megfogalmazó levelet vagy képeslapot mellékelhetnek, amelylyel örömöt szerezhetnek a megajándékozottnak.
Az adományokat november 26-tól, keddtől lehet elhelyezni a Nemzeti
Színház bejáratainál a főbejáratnál található adományládába – kedd–péntek 9 és 15 óra között, előadások kezdete előtt egy órával –, valamint a
művészbejárónál (a Kisterem bejáratánál) naponta 8–22 óra között.
Az adományokat december 12-ig lehet elhelyezni.
Az adományozókat arra kérik, hogy a csomagokon tüntessék fel a megajándékozni kívánt gyerek nemét, életkorát – könyvajándék esetében nemzetiségét.
Pénztámogatás az egyesület bankszámlaszámára történő utalással lehetséges, illetve egy festmény megvásárlásával – azon alkotások közül,
amelyek a színház előcsarnokában kerültek kiállításra.
Az egyesület bankszámlaszáma a következő:
Együtt a Rákos Gyermekekért Egyesület (Asociaţia Împreună pentru
Copiii cu Cancer)
Marosvásárhely, Florilor utca 12/1. szám
CIF: 20574105
IBAN: RO56 BTRL 0270 1205 A499 92XX
Bankszámlaszámot kezelő intézet neve: Transilvania Bank

cseleti-etikai mondanivaló köré
csoportosul, hősei az orosz társadalom archetipikus egyéniségei, nagy
esélyek hordozói, egymás spiritualizált tükörképei – mindez kortárs
színpadi nyelven fogalmazva. Az
előadás szereplői: Bokor Barna,
Galló Ernő, László Csaba és Tollas
Gábor. Jelmeztervező: Bocskai
Gyopár. Díszlettervező: Tenkei
Tibor. Rendező: Albu István.
Az előadásra december 4-én,
szerdán este 7 órától kerül sor,
ugyancsak a Háromszék Táncstúdióban. A produkció 14 éven felüliek
számára ajánlott. Időtartama: 1.30
óra, szünet nélkül.
Jegyek válthatók a Tamási Áron
Színház jegypénztáránál, valamint
a www.biletmaster.ro honlapon. A
Tompa Miklós Társulat vendégjátéka a magyar kormány, a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai
Államtitkársága és a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg. (Knb.)

Fotó: Rab Zoltán

Valan – Az angyalok völgye

Erdélyi bemutatókörútra
indul a magyar thriller

5

A magyarországi bemutató után egy héttel Erdélyben is bemutatják a
Balánbányán, több erdélyi színész részvételével
forgatott lélektani krimit, Bagota Béla Valan –
Az angyalok völgye című
első mozifilmjét. A vetítések után több helyszínen közönségtalálkozó
lesz.

Amint azt a szervezők és a
film alkotói megjegyzik, a feszült és szívszorító lélektani
krimi fő helyszíne Valan, a
hólepte erdélyi bányaváros.
Péter (Krisztik Csaba) nagyvárosi rendőrként emberkereskedők után nyomoz. Az
életét annak szenteli, hogy eltűnt lányokat találjon meg.
Minden megmentett lányban
valahol a saját húgát, Julit látja. Julinak huszonkét évvel ezelőtt nyoma
veszett szülővárosukban, a romániai forradalom káoszában felbolydult
Valanban. Péter egy telefonhívás miatt kénytelen visszatérni a bányavárosba, amikor felmerül a gyanú, hogy testvére holtteste került elő a
hófödte fenyvesek közül. A múltba vezető nyomozás útvesztőjében a
férfinak nemcsak a várost fojtogató bűnözéssel kell megküzdenie,
hanem a saját démonaival is.
A film rendezője, Bagota Béla 2010-ben diplomázott a Színház- és
Filmművészeti Egyetemen (SZFE), majd számos nagyszabású magyar
és nemzetközi produkcióban dolgozott. Első mozifilmje, a Valan – Az
angyalok völgye a filmalap 292 millió forintos gyártási támogatásával
készült a Mátrix Film produkciójában Kántor László producer vezetésével.
Az erdélyi gálavetítéseken jelen lesz Bagota Béla rendező, Kántor
László producer, a főszerepet alakító Krisztik Csaba, illetve a
szereposztás és a stáb több tagja. A filmturné programja a következő:
Kolozsvár – november 27-e, szerda, 20 óra, Győzelem mozi; Marosvásárhely – november 28-a, csütörtök, 20 óra, Művész mozi; Csíkszereda – november 29-e, péntek, 18 óra, Csíki Mozi; Kézdivásárhely –
november 30-a, szombat, 18 óra, Vigadó, Sepsiszentgyörgy – november
30-a, szombat, 20 óra, Művész mozi.
A Valant november 27-én, szerdán 19 órától Székelyudvarhelyen is
vetítik, 29-étől, péntektől pedig Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön, Marosvásárhelyen, Brassóban és Besztercén vetítik a mozik, decembertől
Szatmárnémetiben, januártól pedig Bukarestben is – áll a szervező
Filmtett Egyesület közleményében. (Knb.)

Álmok és mélységek – könyvbemutató és kiállítás

December 6-án, pénteken 17 órakor kettős eseménnyel kedveskedik a Dr. Bernády György Közművelődési
Alapítvány és a Lector Kiadó a művészet- és irodalomkedvelőknek: ekkor nyílik meg a Kolozsváron élő Darvay Tünde képzőművész Álmok és mélységek című kiállítása; Max Blecher Áttetsző test című verseskötetét
is ő illusztrálta. A kiállítást Balázs Imre József és Szuszámi Zsuzsa nyitja meg. Max Blecher Áttetsző test
című verseskötetéről a fordítóval, Balázs Imre Józseffel Gálfalvi Ágnes beszélget.

Márton Áron-szobrot avattak Gyergyóalfaluban

Krisztus király ünnepén Gyergyóalfaluban exc. és
ft. Tamás József segédpüspök mutatta be a szentmiseáldozatot, ami után a templomkertben megszentelte
Bálint Károly marosvásárhelyi szobrászművész Márton Áron püspököt ábrázoló mellszobrát.
A szoboravatón a segédpüspök kiemelte, hogy
Márton Áron személyisége, élete világító jel kell maradjon számunkra. Hangsúlyozta, hogy még él népünk, hisz tiszteli nagyjainak emlékét. Márton Áron
szobra a biztatást, esetleg a vádat ébreszti fel lelkünkben. Biztatást a követésében, vádat, ha megalkudtunk
volna.
Gál Mihály, a helyi Sövér Elek Alapítvány elnöke
mindenkinek köszönetet mondott, aki közreműködött
a szobor megszületésében: Bálint Károly szobrász-

művésznek, a székelyudvarhelyi Lázár Imrének, aki
bonzba öntötte a mellszobrot, Székely József kőfarafónak, aki a dr. Jakab Gyula geológus által méltányos
áron biztosított travertinből a talapzatot kifaragta. Ezután ismertette a nagy püspök utolsó, 1980. május 15én kelt körlevelét, amelyben mindenkit megáldott.
Balázs József festőművész szólt az alkotásról, a
helyválasztástól, befejezve a szobor üzenetével, hiszen az azt a személyiséget ábrázolja, aki kősziklája
volt népének.
A koszorúzás előtt az alkotó mesélte el röviden a
portré történetét, azt, hogy bár nagyon tisztelte reformátusként Márton Áront, nem sokat tudott róla mindaddig, ameddig neki nem látott a munkának.
Bajna György

Irodalmi Kultúrcsepp kedden este
az Erdély TV-ben

Sokakat megdöbbentett, hogy a Slobodan Milosevic népirtó rezsimjét támogató Peter Hendke irodalmi
Nobel-díjat kapott. Elismerhető-e egy olyan jó író irodalmi munkássága, akinek a tehetsége mellé, ahogy
Hari Kunzru brit író fogalmaz, „sokkoló etikai vakság” párosul? Mennyire lehet elvonatkoztatni egy alkotó
civil életétől a szakmai megítélése során? Számít-e az író értékrendje akkor, ha a művei a világirodalom
fontos részét képezik? E kérdéseket Balla Zsófiának, Darvasi Lászlónak, Grecsó Krisztiánnak, Markó Bélának, Mészáros Sándornak, Németh Gábornak, Szegő Jánosnak, Tamás Dénesnek és Vida Gábornak teszi fel
a Kultúrcsepp című műsor.
Kövessék az Erdélyi Magyar Televízió Kultúrcsepp című műsorának irodalmi adását ma (kedden) 20 órától!
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Másfajta városvezetési koncepció

Szerkesztette: Vajda György

(Folytatás az 1. oldalról)
hogy itt is szükség van szemléletváltásra. Tavaly 1,2
millió lejt költöttünk erre. Az idén 550.000 lejt sikerült
átütemezni, amiből teljesen felújítottuk a központban
az aszfaltot. Míg a polgármester asszony részleges
munkálatokat szeretett volna, addig szakértők javaslatára elrendeltem a teljes felújítást. Mintegy 10.400 négyzetméterre, hozzávetőleg 1,4 km úttestre került friss
aszfaltréteg. Következik a parkolók kockakövezése.
Miután törvényszéki döntés alapján visszakerült a
polgármester asszony, úgy tűnik, hogy megváltozott a
helyzet. Korábban sikerült jó munkakapcsolatot kiépítenünk, gyakran beszéltük meg dolgainkat, konzultáltunk. Néhány hónapja azonban megromlott a
kommunikáció köztünk. Úgy tűnik, nincs meg benne
az a bizalom, aminek köszönhetően korábban együttműködhettünk.
Az idősek napja kapcsán is újabb konfliktus robbant
ki köztünk, mert erre is indokolatlanul sok pénzt akart
költeni. Tájékozódtunk, hogy más, Szászrégenhez hasonló lakosú városban mennyiből szervezik meg az ünnepet. Kiderült, hogy Segesváron 18.000 lejt költöttek
erre. Maria Precup 150.000 lejt javasolt. Az RMDSZfrakciónak – a már említett elővigyázatos költekezési
koncepciónak megfelelően – sikerült a felére csökkenteni a kiadást. Így is 75.000 lejbe került, ami sok. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem tiszteljük
kellőképpen a város időseit, hanem azt, hogy kevesebből is lehet minőségi rendezvényt szervezni számukra
– mondta Márk Endre, aki azt is kifejtette, hogy ha-

Márk Endre

Fotó Vajda György (archív)

sonló elképzelés alapján szeretné összeállítani, az
RMDSZ-tanácsosokkal közösen, a jövő évi költségvetés-javaslatot. Azt sem titkolja, hogy indulna a helyhatósági választásokon polgármesterjelöltként, ezért is
azon gondolkodnak a tanácsosokkal, hogy a jelenlegi
gazdasági, politikai helyzethez igazodó, reális költségvetési javaslattal rukkoljanak elő, ami garantálja a városfejlesztést, hogy – elsősorban a város szükségleteit
kielégítő – valós alapokra helyezett, megvalósítható
programmal álljanak majd a választók elé.

Röpke számvetés tízévnyi szolgálatról

Az itthon maradottak végvára

Balla Árpád római katolikus
plébános (fotó) 2009 augusztusában került a szászrégeni
egyházközség élére. Azelőtt
Kolozsváron egyetemi lelkészként, majd négy évig Salamáson
plébánosként
szolgált. A napokban visszatekintettünk az egy évtizedes
munkára, és többek között
arról beszélgettünk, hogy milyen küldetése kell hogy legyen
az
egyháznak
a
szórványban.

– Plébános úr, hogyan kezdte a
szolgálatot Szászrégenben?
– Természetesen, mint mindenki,
aki új egyházközséget kap, azzal
kezdtem 2009-ben a tevékenységet,
hogy bejártam az egyházközséget.
Tudni kell, hogy 20 falu tartozik
hozzánk fíliákként Dédabisztrától
Vajdaszentiványig, Petelétől Görgényszentimréig. Meg kellett ismernem az embereket, felmértem,
milyen állapotban vannak a templomok, az imaházak. Elődöm, Pakó
Benedek kanonok úr nagyon sokat
dolgozott, építkezett, szervezett, de
sok minden elmaradt időhiány
vagy más okok miatt, így már a
kezdetekkor beláttam, hogy én sem
fogok karba tett kézzel ülni. Első
lépésként a szászrégeni templomot
és parókiát kellett rendbe tenni.
Sürgősen fel kellett újítani a templomot, a tetőt, szerkezetet, hiszen
folyt be a víz. A következő lépés a
plébánia és a templom környékének a megszépítése volt. Az ember
a lelkével próbál Istenhez közelíteni, és a lélek oltára a szépség,
ezért tartottam fontosnak a templom körüli tér rendezését. Örömmel
mondhatom, hogy sikerült. Olyan
közösségi teret alakítottunk ki,
ahova nemcsak a híveink jönnek el,
mivel minden évben itt ünnepelünk
március 15-én. A felújított, gyönyörű templomban pedig időnként
koncerteket tartunk. Legutóbb
Mága Zoltán is itt tartott előadást.
A szászrégeni katolikus templom
az egyetlen, amely napközben

nyitva áll. Nemcsak azok térnek be,
akik úgy érzik, hogy napközben Istenhez kell forduljanak, hanem más
vallású szászrégeniek, turisták is,
akik egyszerűen csak megpihennek
e csendes helyen. Ami a fíliákat illeti, a kezdetekkor sürgősnek tartottam a radnótfáji kápolna befejezését
és a görgényszentimrei templom újrafedését.
– A magyar katolikus közösség
egyfajta szórvány a szórványban.
Miként sikerült összetartani a közösséget?
– A sürgős adminisztrációs gondok megoldása után apránként viszszatértünk az egyház elsődleges
küldetéséhez, a közösségépítéshez,
elsősorban a Jézus Krisztushoz való
hívás által, és előtérbe helyeztük az
igehirdetést, a szentségi szolgáltatást, a szegényekkel, a betegekkel
való foglalkozást, a fiatalok hitoktatását. Ez olyan mindennapos
ténykedés, munka, amely nem látványos, de fontos a közösség életében. Nemsokára itt az advent,
most erre készülünk. Elkezdődik az
eucharisztikus év, amely jövő év
szeptember 17-én zárul a Budapesten megtartandó világkongresszuson. Azt tervezik, hogy itt több
Kárpát-medencei fiatal elsőáldozó
lesz. Arra készülünk, hogy szászrégeniek is részt vegyenek ezen a felemelő eseményen, mert akkor sok
más hasonló közösséggel együtt

talán mi is hallathatjuk a hangunkat.
– Szórványban fontos, hogy az
egyház ne csak a lelki szolgálattal
vállaljon közösségi szerepet, hanem
vegyen részt a világi életben is.
– Valóban, talán a leghangsúlyosabban a szociális tevékenység mellett az oktatásra kell odafigyelnünk.
Közismert, hogy az egykori felekezeti iskolánk egy részét átadtuk a
kisfülpösi református egyház által
működtetett Szivárvány Alapítványnak, ahol bentlakást tartanak
fenn szórványtelepülésekről származó magyar gyerekeknek, akik
így szászrégeni iskolába tudnak
járni, hiszen vannak olyan falvak,
ahol megszűnt a magyar oktatás. A
felekezeti iskola másik felében,
ugyancsak a Szivárvány Alapítvány
két lelkes hitoktatójának kezdeményezésére, létrehoztunk egy kézműves-alkotóházat,
amelynek
felavatása, felszentelése december
8-án lesz. Az ünnepségre Tamás József segédpüspök is eljön, és a
szentelést követően főpásztori
misét mutat be. Ez egy olyan közösségi ház lesz, ahol Kis Erzsébet
és Kis Andor irányításával hagyományőrző kézműves-tevékenység
folyik. Sikerült pályázatot nyernünk, ebből a pénzből újítottuk fel
az iskola emeletének egy részét. A
szentelést követően pedig befejezik
az elmaradt belső munkálatokat, és
újabb helyiségeket rendezhetnek
be. Nagyon fontos, hogy olyan teret
létesítsünk, ahol a gyerekek találkoznak egymással, magyarul beszélnek, mert ez fontos. Vannak
olyan vegyes családok, ahol otthon
románul beszélnek, és ha a diák
nem jár magyar oktatási intézménybe, akkor elfelejti a nyelvet.
Ez egy olyan hely lesz, ahol a hasznos tevékenység mellett ezzel is tudunk foglalkozni. Szórványban
szükséges.
– Ha Szászrégenben még nem is
érződik ez a nyomás, de amint elmondta, a hozzá tartozó fíliáknál
igen. Ilyenformán a római katolikus

Év végi művelődési
rendezvények

Az elkövetkezendő időszakban
gazdag művelődési kínálatból válogathatnak a szászrégeniek. November utolsó hétvégéjén, 29-én,
pénteken este 7 órától a szászrégeni Eugen Nicoară művelődési
házban a kolozsvári Operettissimo
együttes Mi, muzsikus lelkek
című operettgálájára kerül sor.
Jegyeket elővételben a művelődési ház jegypénztáránál válthatnak munkanapokon 9–17 óra
között. Helyfoglalás a 0741-024882-es és a 0757-109-450-es telefonszámon.
December 5-én 17 órától Törpék show-ja címmel dal- és versmondó verseny lesz a művelődési
házban. A rendezvényt a 16. alkalommal szervezik meg óvodásoknak.
December 7-én a művelődési
ház és a Humana Regun Egyesület
a XI. alkalommal szervezi meg a
Kemény János műkedvelő színjátszók találkozóját. Fellépnek: az erdőszentgyörgyi Bodor Péter
színjátszó kör, a szászrégeni Fantázia, a Kemény János, a CsimBumm, a Vécsi kastély őrei és a
Vadrózsa csoportok. Támogatók:
Szászrégen önkormányzata, az
plébánia egyfajta szórványbástya
kell legyen.
– Igen, és ez nem vészharangkongatás. Tény. A szórvány keresztje egyre nagyobb. Tíz év alatt
közösségünkből is sokan elmentek,
elhunytak, elköltöztek. Nagy a vonzereje Marosvásárhelynek, még nagyobb Kolozsvárnak, aztán onnan
a Nyugatnak. Még mindig többen
települnek át Magyarországra,
Olaszországba, Németországba.
Nagyon érződik a lemorzsolódás.
Az egyházunkhoz tartozók átlagéletkora 55 év körüli. Amikor ezelőtt
10 évvel idejöttem, mintegy 2500
katolikus tartozott hozzánk, most
alig 1300-an vagyunk. Egy évtized
alatt 600 temetésem volt, és ennek
alig egytizede a keresztelők száma.
Nincs olyan hét, hogy ne hallanék
arról, valamelyik családunk elköltözött, elment. Egyre gyakoribb a
családegyesítés, mert az történt,
hogy korábban az édesapa kiment
külföldre, majd miután megteremtette a létezés feltételeit, megy a
család is.
– Azért még vannak fiatalok…
– Természetesen, és akik itthon
vannak, részt vesznek a tevékenységeken. Nemcsak a hagyományőrző kézműves-foglalkozásokon,
hanem eljönnek hittanórára, ifjúsági
találkozókra. Sajnos, a fiatalok nem
tudják meghatározni a család sorsát,

A régi felekezeti iskola

RMDSZ és a Communitas Alapítvány.
December 9-én este 7 órától a
nyárádszeredai Bekecs néptáncszínház Fehér foltok című előadását adja elő a művelődési házban.
Másnap, 10-én 10 és 12 órától elsősorban a gyerekeket várják a
Mátyás király igazsága című előadásra.
December 11-én 16 órától a
szászrégeni művészeti iskola karácsonyi előadását láthatják az érdeklődők.
17-én,
kedden
Homonyik Sándor koncertezik,
míg 21-én a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia karácsonyi koncertjére várják a közönséget a
művelődési ház nagytermébe.
Január 8-án és 9-én 19 órától a
Hahota színtársulat, míg január
25-én 17 és 20 órától a GruppenHecc szilveszteri kabaré-előadását
láthatják a szászrégeniek.
Az Erdélyi Magyarok Tolna
Megyei Egyesületének meghívására november 29-e és december
2-a között a művelődési ház Vadrózsa néptánccsoportja adventi
előadásokon vesz részt Pakson. A
kiszállás költségét a vendéglátók
állják. (fábián)

így nekik is menniük kell. Remélem, hogy ahova mennek, ott van
templom, és részt vehetnek az egyházi életben. Azokkal foglalkozunk,
akik itthon vannak.
– Tervek?
– Évek óta dédelgetett álmunk,
hogy felújítsuk az abafájai templomot, amely a környék egyik legrégebbi egyházi épülete, részben
Árpád-kori. Miután renováljuk, bekapcsolnánk a turisztikai körforgásba. A következő feladat a
vajdaszentiványi imaház rendbetétele lenne, és azt is tervezzük, hogy
elindítjuk a görgényszentimrei
templom belső és külső főjavítási
munkálatait, az épület környékét átalakítjuk, hogy a megmaradt híveknek
méltó
szakrális
teret
biztosítsunk.
Elkezdődött a felkészülés karácsonyra. Az adventi misék reggel
fél hétkor kezdődnek, várjuk a híveket. A gyerekek és a fiatalok ez
időben adventi koszorút fonnak,
amit elvisznek a betegekhez, idősekhez, így ez alkalom a családlátogatásra is. Készül a pásztorjáték,
amelyet szenteste fél hatkor adnak
elő a fiatalok, majd ezután kezdődik
az ünnepi szentmise. A hétköznapi
egyházi élet, tevékenység megy tovább, örülünk annak, hogy azokat
szolgálhatjuk, akik itthon maradtak
és akikkel együtt lehetünk.

Fotó: Nagy Tibor
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Élre állt a címvédő Ferencváros

A címvédő Ferencváros a tabella élére állt a
magyar labdarúgó OTP Bank Ligában, miután
a 13. forduló zárómérkőzésén otthon 3-2-re legyőzte az újonc Zalaegerszeget vasárnap.
Bár a vendégek bátor mezőnyjátékkal nyitottak, a Ferencváros első labdájából gólt érő támadást vezetett, a 15. percben pedig már úgy
volt kétgólos az előnye, hogy közben Isael egy
büntetőt a kapufára rúgott. Ilyen kezdés után
sem zuhant össze a ZTE, amely a 18. percben
Radó találatával szépített. A fizikai párharcoktól és szabálytalanságoktól mentes, közepes
színvonalú, mégis szórakoztató folytatásban
egy szöglet után Nguen fejelt a kapufára. Ettől
eltekintve viszont a kapuk sokáig nem forogtak
veszélyben, majd a szünet előtti percben Isael
szép egyéni megmozdulás végén növelte a hazaiak előnyét.
A második félidő elején Ikoba érkezésével
kétcsatáros felállásra váltott a ZTE, amely
Bobál Gergely találatával a 60. percben váratlanul csökkenteni tudta a különbséget. Ez fokozta a mérkőzés iramát, amíg azonban a A ferencvárosi Franck Boli (b2) a zalaegerszegi Devecseri Szilárd (b) és Bobál Dávid (j) között a
labdarúgó OTP Bank Liga 13. fordulójában játszott Ferencvárosi TC – ZTE FC mérkőzésen a
hazaiaknak csak lehetőségük volt, a vendégek- Groupama
Arénában 2019. november 24-én
Fotó: MTI/Kovács Tamás
nek helyzeteik is: előbb Stieber lövését Dibusz
védte, majd Babati fejesét a léc. A hajrában – amelyet mindkét nyolt – úgy vezet két ponttal a Mezőkövesd és hárommal a
fél részéről kimaradt ziccer vezetett fel – a hazaiak megelé- MOL Fehérvár FC előtt, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet
játszott a második és harmadik helyen álló riválisainál.
gedtek azzal, hogy a lefújásig megőrizték az előnyüket.
A zöld-fehérek az újabb győzelemmel a bajnokságban páA tabella
lyaválasztóként már 43 veretlenül megvívott találkozónál tar1. Ferencváros
12 9 2 1 23-10 29
tanak.
2. Mezőkövesd
13 8 3 2 19-10 27
A tabellán a Ferencváros – amely csütörtökön Európa-liga3. Fehérvár FC
13 8 2 3 26-14 26
csoportmérkőzésen a Groupama Arénában fogadja az Espa4. Puskás Akadémia 13 7 2 4 23-16 23
5. Honvéd
13 7 1 5 18-17 22
Eredményjelző
6. Újpest
13 5 2 6 18-20 17
* OTP Bank Liga NB I, 13. forduló: Ferencvárosi TC – ZTE
7. Kisvárda
13 5 2 6 16-19 17
FC 3-2, Budapest Honvéd – Paksi FC 2-1, MOL Fehérvár
13 5 1 7 14-20 16
8. Diósgyőr
FC – Puskás Akadémia FC 1-3, Mezőkövesd Zsóry FC –
9. Debrecen
12 5 0 7 21-25 15
Kaposvári Rákóczi FC 2-0, Kisvárda Master Good – Deb10. Paks
13 3 2 8 15-25 11
receni VSC 1-0, Újpest FC – Diósgyőri VTK 0-2.
11. ZTE
13 2 5 6 20-20 11
* Merkantil Bank Liga NB II, 18. forduló: Aqvital FC Csák12. Kaposvár
13 2 0 11 9-26 6
vár – Vasas FC 2-4, Szeged-Csanád Grosics – MTK Budapest 1-1, Gyirmót FC Győr – Budafoki MTE 1-1,
Békéscsaba 1912 Előre – WKW ETO FC Győr 1-1, SorokJegyzőkönyv
sár SC – FC Ajka 1-0, Dorogi FC – Duna Aszfalt TLC 1-2,
OTP Bank Liga, 13. forduló: Ferencvárosi TC – ZalaegerBudaörs – Kazincbarcika 3-1, Szolnoki MÁV FC – Nyírszegi TE 3-2 (3-1)
egyháza Spartacus FC 0-1, BFC Siófok – Vác FC 2-0. A
Budapest, Groupama Aréna, 9123 néző, vezette: Bognár.
Haladás szabadnapos volt. Az állás: 1. MTK Budapest 37
Gólszerző: Boli (6.), Nguen (15.), Isael (45.), illetve Radó
pont/16 mérkőzés, 2. Budafok 32/16, 3. Csákvár 31/16.
(18.), Bobál G. (60.).
* Casa Liga 1, 17. forduló: Kolozsvári CFR – Chindia TârFerencváros: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Frimpong,
govişte 4-0, Jászvásári CSM Politehnica – FC Voluntari 2Civic – Haratin, Ihnatenko – Isael, Nguen (76. Skvarka),
2, Bukaresti FCSB – Gyurgyevói Astra 1-3, Academica
Varga R. (89. Botka) – Boli (85. Szihnyevics).
Clinceni – Bukaresti Dinamo 2-2, Medgyesi Gaz Metan –
Zalaegerszeg: Demjén – Bolla, Bobál D., Devecseri, Bedi
FC Botoşani 0-0, CSU Craiova – Nagyszebeni Hermann– Kocsis G. – Stieber, Mitrovic, Holodjuk (50. Ikoba), Radó
stadt 3-0. Az élcsoport: 1. CFR 34 pont, 2. Craiova 31, 3.
(70. Babati) – Bobál G. (83. Grumic).
Astra 31.

Spanyolország nyerte a Davis-kupát

A házigazda spanyol válogatott
nyerte meg az idei tenisz-Davis-kupát,
miután a Kanada elleni, vasárnapi döntőben Roberto Bautista Agut és Rafael
Nadal is győzött.
A világelső Nadal a kanadaiak élteniszezőjével, Denis Shapovalovval
vívta a finálé második egyes találkozóját Madridban, amiből alig félóra telt el,
és a spanyol sztár már szettelőnyben
volt. A 6:3-as játszma után a másodikban nagy csatát vívtak a felek, egészen
a rövidítésig mindenki hozta az adogatásait, majd a tie-breakben 8-7-nél
Nadal fogadóként értékesítette meccslabdáját.
A spanyolok ezzel hatodszor (2000,
2004, 2008, 2009, 2011, 2019) hódítot-

Rafael Nadal (j) és Roberto Bautista Agut

Eredményjelző
Tenisz-Davis-kupa, döntő: Spanyolország – Kanada 2-0.
* Rafael Nadal – Denis Shapovalov
6:3, 7:6 (9-7)
* Roberto Bautista Agut – Felix
Auger-Aliassime 7:6 (7-3), 6:3

ták el a trófeát, míg Kanada története
első fináléjában alulmaradt. A sorozat
119 éves történetében tavaly még hagyományos formában rendezték meg a
finálét, akkor a horvátok 3-1-re nyertek
Franciaországban. Idén a nemzetközi
szövetség (ITF) reformjának értelmében a selejtezőre és a 18 csapatos
madridi döntőre redukálódott a DKprogram.

Fotó: AFP

Bajnokok Ligája:
a keddi program

7

Az A, a B, a C és a D csoport ötödik fordulós mérkőzéseivel folytatódik kedden a labdarúgó Bajnokok Ligája.
A program (csoportkör, 5. forduló):
* A csoport: Galatasaray (török) – Club Brugge (belga)
(19.55 óra, TV: DigiSport 1, Telekom Sport 2, Look
Sport), Real Madrid (spanyol) – Paris Saint-Germain
(francia) (22.00, M4 Sport, DigiSport 1, Telekom Sport
1, Look Plus). A csoport állása: 1. (már továbbjutott) Paris
Saint-Germain 12 pont, 2. Real Madrid 7, 3. Club Brugge
2, 4. Galatasaray 1.
* B csoport: Belgrádi Crvena zvezda (szerb) – Bayern
München (német) (22.00, Telekom Sport 4), Tottenham
Hotspur (angol) – Olimpiakosz Pireusz (görög) (22.00,
Look Sport 2). A csoport állása: 1. (már továbbjutott)
Bayern München 12 pont, 2. Tottenham Hotspur 7, 3.
Crvena zvezda 3, 4. Olimpiakosz Pireusz 1.
* C csoport: Atalanta (olasz) – Zágrábi Dinamo (horvát) (22.00), Manchester City (angol) – Sahtar Donyeck
(ukrán) (22.00, DigiSport 3, Telekom Sport 3, Look Sport
3). A csoport állása: 1. Manchester City 10, 2. Sahtar Donyeck 5, 3. Dinamo Zagreb 5, 4. Atalanta 1.
* D csoport: Lokomotiv Moszkva (orosz) – Bayer Leverkusen (német) (19.55, DigiSport 2, Telekom Sport 3,
Look Plus), Juventus (olasz) – Atlético Madrid (spanyol)
(22.00, DigiSport 2, Telekom Sport 2, Look Sport). A csoport állása: 1. (már továbbjutott) Juventus 10 pont, 2. Atlético Madrid 7, 3. Lokomotiv Moszkva 3 (4-7), 4. Bayer
Leverkusen 3 (3-7).

A Real Madrid most visszavághat a PSG-től Párizsban elszenvedett háromgólos vereségért
Fotó: sportskeeda

Az ellenfél minden hibát kihasznált

Bálint Zsombor

Nagyarányú vereséget szenvedett a Marosvásárhelyi CSM teremlabdarúgó-csapata a 2. liga II.
csoportját hibátlanul vezető Kézdivásárhelyi
KSE-től. A vendégek minden tekintetben jobbnak
bizonyultak, ám a végeredmény sokkal szigorúbb,
mint amit a pályán a csapatok mutattak. A hazaiak
kispadjáról eltűnt Lucian Nicuşan, aki megunta a
csapat körüli esetlegességet, így a szakosztály elnöke, versenyszervezője, kincs- és raktárnoka,
megbízottja és vízhordója, Kacsó Endre irányította ismét edzőként a fiúkat.
Az első három percben határozottan kitámadott
a KSE, és nagyon gyorsan kétszer is mattolta a
hazai védelmet. Ezt követően azonban a CSM
vette át mezőnyben a kezdeményezést, több hatalmas helyzetet is kialakított, de Luduşan lövése
a felső lécről a gólvonalra és nem mögé pattant,
Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 2. liga, II. csoport, 8. forduló:
Marosvásárhelyi CSM – Kézdivásárhelyi KSE
3-14 (1-4)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 30 néző.
Vezette: Cristian Braşovean (Kolozsvár), Ovidiu Bărluţiu (Kolozsvár). Ellenőr: Sorin Vădana
(Kolozsvár).
Gólszerzők: Kiss (19.), Nagy Norbert (30., 36.),
illetve Gajdó (3.), Damian (4., 25.), Gáll (13.,
33.), Faragó (18., 39.), Păun (22., 31., 32., 35.),
Mezei (28.), Barbócz (37.), Bandi (40.).
CSM: Adorján – Nagy Norbert, Kiss, Kurcsi,
Szabó (Luduşan, Şuteu, Ördögh, Groza, Cucuieu, Nagy Tamás, Papp).
KSE: Farkas (Bunduc) – Gáll, Gajdó, Păun, Damian (Faragó, Bandi, Pakucs, Barbócz, Mezei).

Eredményjelző
A teremlabdarúgó 2. liga II. csoportja 8. fordulójában a következő eredmények születtek:
Gyergyószentmiklósi Inter – Gyergyóremetei
Kereszthegy 1-4, Marosvásárhelyi CSM – Kézdivásárhelyi KSE 3-14, Dévai West – Korondi
Junior 5-7. Az előző fordulóból: Kézdivásárhelyi KSE – Gyergyószentmiklósi Inter 2-0.

Kiss, Nagy Norbert és Kurcsi pedig sorra hagyták
ki a lehetőségeket. Szünetig a KSE ritkán veszélyeztetett, de még kétszer bevette a CSM kapuját,
míg végül Kissnek sikerült faragnia a hátrányból,
amikor a CSM már lehozott kapussal támadott.
A második félidő elején Nagy Tamás labdáját
a gólvonalon fogta meg Farkas, ám túloldalt Păun
nem hibázott, majd Damian az üres kapuba talált,
amikor a CSM lehozott kapussal támadva elveszítette a labdát. Innentől kezdve a meccs már
nem hasonlított szervezett teremlabdarúgáshoz. A
marosvásárhelyi támadáson úrrá lett a káosz, és
noha továbbra is a CSM birtokolta többet a labdát,
és a játékosai bemutattak néhány tetszetős cselt,
a KSE már-már a cinikusság határát súroló pragmatizmussal használta ki sorozatban a házigazdák
minden hibáját. Utóbbiak pedig már nem is igazán
figyeltek oda a védekezésre.
Így alakult ki a nagyon szigorú végeredmény,
ami megerősíti: szétesett a marosvásárhelyi teremlabdarúgó-csapat, annak ellenére, hogy tehetségben nincsen hiány, motivációban azonban
annál inkább.
A marosvásárhelyi CSM teremlabdarúgói a következő fordulóban a Gyergyószentmiklósi Intert
fogadják az év és az alapszakasz utolsó előtti fordulójában. A mérkőzés pontos időpontja még nem
ismert.
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Az első Bokréta-találkozó Körtvélyfáján

Szerkeszti: Mezey Sarolta

November 15–17-e között első
alkalommal került sor az erdélyi,
Bokréta nevet viselő néptánccsoportok találkozójára Körtvélyfáján.
A Bokréták találkozójának ötlete
a parajdi sóbányában született, ahol
egy gyermekeknek szervezett interetnikus néptánctalálkozón vettünk részt a körtvélyfáji Bokréta
középcsoportjával, és itt találkoztunk a temesvári bokrétásokkal.
Csoportvezetőként és táncoktatóként beszélgettünk, összebarátkoztunk, és itt vetődött fel a gondolat,
hogy jó lenne alkalmat teremteni,
hogy a gyerekek találkozzanak
egymással. A nemes gondolatot tettek követték. Felkutattam az Erdélyben működő Bokréta nevű
csoportokat. Megtaláltam a brassói,
a krasznai, a szovátai és a marosvásárhelyi Bokrétát, a temesvári és
a körtvélyfáji mellett.
Az ötletet megbeszéltem a
Maros Menti Bokréta Egyesület
vezetőségével, a hivatalos elöljárókkal és a táncosok szüleivel, akik
szintén jónak tartották a kezdeményezést. A találkozó anyagi kereteinek
fedezésére
pályázatot
nyújtottunk be a Maros Megyei Tanácshoz, amely pozitív elbírálást
kapott, de ez nem fedezte a teljes
költséget. Támogatókat kerestünk.

Hála Istennek sok helyi vállalkozótól kaptunk anyagi és termékbeli
segítséget.
Rendezvényünk díszmeghívottja
a népzene nagymestere, Csíszár
Aladár volt, aki a Népművészet
Mestere címmel rendelkezik, valamint Ötvös János nagybőgős.
Mindketten körtvélyfáji lakosok.
A találkozó közös vacsorával zárult, majd táncház koronázta meg a
rendezvényt. A táncházban a talpalávalót Dezső Attila, György Attila
és Kostyák Márton Ákos szolgáltatta, akik a gálaesten az adatközlő
zenészeket is kísérték.
A találkozó célja az volt, hogy
megismerjük egymást, mi, erdélyi
Bokréták, a kicsi tanuljon a nagytól, a nagy felfigyelhessen a fiatal
tehetségekre, és így ünnepeljünk,
szórakozzunk együtt.
A szórakozás és ismerkedés mellett a vendégek meglátogatták a
gernyeszegi Teleki-kastélyt, ahol
Antal Levente helybeli iskolaigazgató, egyesületünk alelnöke mesélt
a kastély régi és jelenlegi életéről.
A Hagyományok Háza bevonásával, illetve támogatásával színvonalasabbá, rangosabbá tudtuk tenni
rendezvényünket. Köszönjük szépen a támogatást! Ugyanígy köszönettel tartozunk mindazoknak, akik

hozzájárultak a bokrétások találkozójának sikeréhez.
A legnagyobb tapsot a gyermekeink érdemlik, a szülők és a kedves körtvélyfájiak vagy idegenek,
akik idejüket nem sajnálva eljöttek
a kultúrházba, hogy megnézzék
műsorunkat.
Idén a Maros Menti Bokréta Egyesület volt a rendezvény főszervezője.
Reméljük, a következő esztendőben
valamelyik csoport felvállalja a találkozó megszervezését.
A népi kultúra iránt érdeklődők
péntek esténként a Duna Televízió
népzenei és néptáncos tehetségkutató műsorában követhetjük a Fölszállott a páva gyerekévadát.
Büszkén mondhatjuk, hogy a körtvélyfáji Bokréta néptánccsoportunk egyik tagja, Szász Csanád
László már kétszer lépett fel a Fölszállott a páva színpadán az énekes
szólisták és énekegyüttesek kategóriában. Az előválogatón és az elődöntőn már továbbjutott a 9 éves
kisfiú, aki legközelebb december
6-án vagy 13-án lép színpadra a középdöntőben. Ez alkalommal számítunk a nézők szavazatára is,
applikáción és sms-ben járulhatnak
hozzá Csanád döntőbe jutásához.
Szász Péter, a Maros Menti
Bokréta Egyesület elnöke

A magyar szórvány napja
Marosludason

November 15-én, a magyar szórvány napján a vers, a kórusének, a
magyar néptánc volt a „főszereplő”
Marosludason.
A Szózat akkordjai után dr. Farkas Balázs, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának első
beosztott konzulja a szórványban
élők értékőrző és -hordozó szerepét
emelte ki, azt a kitartást, áldozatot,
amit minden körülmény ellenére
vállalnak.
Czirmay Levente Csaba, a helyi
református egyházközség lelkésze,
a Marosi Református Egyházmegye esperese szólt az egybegyűltekhez, majd az isteni kegyelem
áradásának áldására hívta fel a figyelmet. Ezt követően a református
egyházközség vegyes karának lélekemelő fellépése következett
Czirmay Izabella vezetésével.
A marosludasi Hajdina, a Pohánka és a Tatárka néptánccsoportok
közös
felcsíki
táncai
következtek. A csoportokat szeptember 18-tól Szász Nóra és Ko-

vács Szabolcs, a Maros Művészegyüttes táncosai oktatják, és teljesen új hangulatot, szemléletet
hoztak a csoportok életébe.
Az 1-es számú általános iskola
5–8.-os diákkórusának fellépése a
rendezvény külön színfoltja volt.
Kali Sára verses összeállítását s az
Aszalos Rozália aligazgató vezette
kórust hallgathatta a közönség.
Szántó Helén és Varga Réka szavalatai a szórványvilág realitásaira
reflektáltak.
A Hidas Székelykör Néptánc
Egyesület táncosai nyárádmenti
táncokkal leptek meg, míg a százhalombattai Ifjúforrás Néptáncegyüttes nyárádmagyarósi táncokat
ropott, a Donát zenekar kísérte
őket.
A Fölszállott a páva vetélkedő
közönségdíjával büszkélkedő Bekecs Néptáncegyüttes Ember az
embertelenségben című táncszínház-előadásával lépett fel.
Emlékezetes est volt.
Szövérffy Emese

Köszönet

A Máltai Szeretetszolgálat ezáltal mond köszönetet mindazoknak, akik
adományaikkal segítettek szervezetünknek, és így a szegények világnapját méltóképpen ünnepelhettük meg. Az erre rászorultak tartós élelmiszerből csomagot, gulyást és ruhaneműt kaptak. Gondoskodásunk
felölelte az utca embereit is, akiket önkéntes máltaiak kerestek meg. 17én a szentmisét értük ajánlottuk fel.
Radványi Hajnal máltai tag

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

A marosvásárhelyi Kéknefelejcs
Nótatársulat immár ötödször szervezte meg a Kéknefelejcs című népdal- és nótaversenyt. A verseny
célja a tehetségek felkutatása, hagyományaink ápolása, megőrzése,
a magyar népdal megismertetése és
megszerettetése a fiatalokkal. A versenyen a tiszta, csengő hangot, a
szép hangszínt, az összeállított listán szereplő népdalok értékét, az
előadásmód hitelességét, meggyőzőerejét értékelte a zsűri, amelynek
tagjai: Moisii Gyárfás Kinga, Sorbán Enikő, Vass Annamária – a 6–
10 éves kategóriában –, valamint
Kacsó Ildikó, Koszorús Kálmán és
Buta Árpád Attila – a 10 éven
felüliek kategóriájában.
A 41 helységből érkező 102 versenyző 31 iskolát képviselt. A színvonalas versenyen a 6–7 évesek
között első lett a mezőpaniti Barabási Réka, második a nyárádszeredai Györfi Jolán, míg a harmadik
helyen ketten osztoztak: a marosvásárhelyi Bakó Antal Gergő, valamint a szintén marosvásárhelyi
Gábor Klára Blanka. Dicséretben

Kéknefelejcs – nóta- és népdalverseny

részesültek: Nagy Abigél (Marosvásárhely), Király Zsuzsa Boglárka
(Koronka), Buta Dóra Annabell
(Marosvásárhely) és Kőrösi Foris
Kincső (Marosvásárhely).
A 8–9 éveseknél első helyezett
lett a marosvásárhelyi Józsa Júlia,
második helyen végzett a vármezői
Péter Edina Renáta, a harmadik helyen szintén ketten osztoztak: a mezőbándi Nagy Linda és a
székelyvajai Bugnár István
Rajmond. Dicséretet kaptak:
Pap Zalán (Koronka), Balizs
Bence Krisztián (Székelybós),
Toth Nóra Dorottya (Karácsonyfalva), Szekeres Anna
(Marosvásárhely), Lokodi Eszter (Vármező), Szabó Angéla
(Körtvélyfája).
A 10–14 évesek kategóriájában legjobbnak bizonyult az
ernyei Ferenczi Attila Levente,
második lett az ákosfalvi Fülöp
Denisa, a harmadik helyen
pedig két versenyző osztozott:
a szovátai Péter Dalma és a búzásbesenyői Német Nikoletta
Cecília. Dicséretben részesül-

tek: Pap Dániel (Göcs), Kovács
Péter (Nyárádszentimre), Zilinszki
Delinke Dorottya (Nyárádtő),
Butuk Zsófia (Marosvásárhely), Ferenczi Anita Dorottya (Harasztkerék),
Szekeres
Balázs
(Marosvásárhely), Csenteri Johanna
(Marosvásárhely), Dálya Csongor
(Sóvárad), Domokos Margit Gabriella (Szováta).

A 14–18 éveseknél második helyezést ért el a galambodi Dobos
Anita, harmadikok lettek: a marosfelfalui Balla Szidónia Imola, valamint a marosvásárhelyi László
Szandra Leila. Az 18 év fölöttiek
kategóriájában az első díjat a gyergyócsomafalvi Sövér Benedek
Tímea nyerte, a másodikat a remetei László Arianna Hargita megyé-

ből, a harmadik helyen két versenyző végzett: a sáromberki Sándor Botond és a szászrégeni Serfőző
Madocsa. Dicséretben részesültek:
Becze Kinga (Gyergyószárhegy) és
Vaszi Edit (Borzont). A jó hangulatú rendezvénynek lesz folytatása,
a marosvásárhelyi Kéknefelejcs
Nótatársulat vállalja fel továbbra is.
Ábrám Tibor
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Tina Turner 80 éves

Tina Turner amerikai rock- helyettük Phil Spector, a River tettek filmet, de ezt nem nézte meg,
énekesnő november 26-án Deep, Mountain High című albu- mondván: még így sem akarja átmuk producere vette át.
élni a férje által okozott szenvedényolcvanéves.

Anna Mae Bullock néven jött a
világra Tennessee államban, Nutbush városkában; a helység nevét
az önéletrajzi ihletésű Nutbush City
Limits című dalában örökítette
meg. (Egyes források szerint nem
1939-ben, hanem egy évvel korábban, mások szerint viszont egy
évvel később született.) Az ötvenes
évek elején St. Louis-ba költöztek,
Tina itt kezdett énekelni a helyi klubokban. Tizennyolc évesen csatlakozott vokalistaként Ike Turner
Kings of Rhythm elnevezésű együtteséhez, ahol hamarosan szólóénekessé és a gitáros Ike feleségévé
lépett elő. 1960-ban A Fool In Love
című daluk felkerült a listákra, ettől
kezdve Ike és Tina Turner Review
néven járták Amerikát, majd a világot. A házasság szakmailag volt sikeresebb, számtalan daluk lett
sláger (River Deep, Mountain High,
Proud Mary), 1969-ben a Rolling
Stones turnéján ők voltak az előzenekar. Személyes kapcsolatuk
azonban egyre jobban megromlott,
a drogokra rászokott Ike kizsákmányolta, csalta és ütötte-verte feleségét,
aki
sokszor
csak
napszemüvegben, fájdalomcsillapítókkal teletömve tudott színpadra
állni.
A pohár 1976-ban telt be: az énekesnő egy színpadi veszekedés után
a turné közepén hagyta ott férjét,
saját bevallása szerint 36 cent készpénzzel és egy benzinkártyával a
zsebében. Ike Turnerrel, aki 2007ben drogtúladagolásban halt meg,
soha többé nem váltott egy szót
sem, csak a nevét tartotta meg. Még
akkor sem álltak egy színpadon,
amikor 1991-ben együtt kerültek be
a rock halhatatlanjai közé, Ike
ugyanis éppen börtönben ült kábítószer birtoklásáért, a kitüntetést

A szólókarrier lassan indult, Tina
kísérletezett rockkal, diszkóval, különösebb feltűnés nélkül. Takarított,
olykor segélyen élt, hogy el tudja
tartani gyerekeit. A szakma leírta.
1984-ben aztán a rockzene egyik
legnagyszerűbb visszatérésének lehetett tanúja a világ. A negyvenöt
éves Tina Private Dancer című, ötödik szólóalbumából (a címadó dalt
Mark Knopfler neki írta) 12 millió
példány kelt el, négy Grammy-díjat
söpört be érte, What’s Love Got to
Do It című dala listavezető lett
Amerikában. A rendkívül energikus, lobogó hajú énekesnő világszerte zsúfolt arénákban lépett fel,
albumai milliós példányszámban
keltek el, 1988-ban ismét Grammydíjat kapott.
Tina Turner a filmvásznon is bizonyított: szerepelt a Who együttes
Tommy című musicaljének filmváltozatában, egy Mad Max-filmben
és Az utolsó akcióhős című filmben, s ő énekelte az Aranyszem
című James Bond-film címadó
dalát. Természetesen róla is készí-

seket.
A kilencvenes évektől már ritkábban lépett fel, utolsó nagyszabású
turnéjára
énekesnői
páyafutásának fél évszázados jubileumán indult, s ez lett a 2009-es év
legjövedelmezőbb koncertkörútja.
Az énekesnőn mintha nem fogna az
idő: talán szerencsés génjeinek,
talán buddhista meditációinak köszönhetően alakja még mindig a
régi. 2013-ban, hetvenhárom éves
korában ő lett a Vogue magazin legidősebb címlaplánya, és még abban
az évben ismét házasságkötésre
szánta el magát, ahhoz a nála jóval
fiatalabb német producerhez ment
feleségül, akivel már húsz éve élt
együtt, és a svájci állampolgárságot
is felvette.
Tina Turner a világ egyik legnépszerűbb énekesnője, aki több mint
200 millió lemezt adott el, s bekerült a Guinness rekordok könyvébe
is, mert több koncertjegyet adott el,
mint bármely más szólista a
szórakoztatóipar
történetében.
(MTI)

Forrás: Parade

A pozsonyiak közös karácsonyfáján elhelye- színház előtt az óvárosi önkormányzat üzemeltet egy
zett díszkivilágítás bekapcsolásával megnyílt néhány tucat standos vásárt.
Matus Vallo, Pozsony tavaly megválasztott főpolpéntek kora este a pozsonyi karácsonyi vásár.

Újdonságnak számít a nagyszínpad helyszíne, ezt
idén a Fő tér helyett a Ferencesek terén állították fel,
ahol délután és este könnyű-, komoly-, illetve népzenei
előadók sora lép fel. A vásár másik helyszíne az egykori Kossuth, ma Hviezdoslav tér, ahol a régi nemzeti

Betörtek Drezdában a szász
uralkodók palotájának
világhírű kincstárába

Betörtek hétfőn a németországi
Drezdában a szász választófejedelmek és királyok palotájának világhírű kincstárába.
A kár nagysága egyelőre nem ismert – közölte a Twitteren a szászországi tartományi rendőrség,
hozzátéve, hogy mozgósították a
tartományi bűnügyi hivatal (LKA)
helyszínelő szakértőit.
Az első német sajtójelentések
szerint az eset igen súlyos, meglehet, hogy a második világháború
utáni német történelem legnagyobb szabású műkincsrablása történt a múzeumként működő
drezdai uralkodói palota (Residenzschloss) kincstárában, a Grünes Gewölbe (Zöld boltozat)
elnevezésű épületrészben, amelyben páratlan történelmi emlékeket
és felbecsülhetetlen értékű műtárgyakat állítottak ki.
A Bild címú lap értesülése szerint a betörők antik ékszereket és
drágaköveket tulajdonítottak el,
nagyjából egymilliárd euró értékben. Hajnalban hatoltak be a kincstárba egy ablakon keresztül, előtte
az épület közvetlen közelében felgyújtottak egy áramelosztó állomást, aminek következtében
fennakadások keletkeztek a kör-

nyék áramellátásában.
A bűncselekményt elítélte Michael Kretschmer tartományi miniszterelnök, aki hangsúlyozta,
hogy nem csupán az állami műtárgygyűjteményt lopták meg,
hanem „minket, szászokat”.
A kincstárban olyan értékeket
őriztek, amelyekért Szászország
évszázadok alatt keményen megdolgozott, és nélkülük nem lehet
megérteni a szász történelmet –
tette hozzá a politikus.
A helyenként zöldre festett boltozatáról elnevezett kincstárat Erős
Ágost szász választófejedelem és
lengyel király hozta létre 1723ban. Az évszázadok során háromezernél is több műalkotás –
ékszerek, dísztárgyak, bútorok –
gyűlt össze benne, és kezdettől
nemcsak a műtárgyak őrzésére,
hanem bemutatására, kiállítására is
szolgált.
A palota, és benne a kincstár, a
második világháború utolsó szakaszában, 1945 februárjában légitámadás következtében szinte a
teljes drezdai belvárossal együtt
nagyrészt romba dőlt és kiégett. A
helyreállítás az ezredforduló után
fejeződött be, a kincstár 2006 óta
látogatható ismét. (MTI)

Megnő a szív- és érrendszeri
halálozás kockázata
a rákbetegeknél

Megnyílt a pozsonyi karácsonyi vásár

A vásár, amely már évek óta a legtöbb – rendszerint
több tízezer – látogatót Pozsonyba vonzó városi rendezvény, idén december 22-éig tart nyitva, és egyidejűleg zajlik több óvárosi helyszínen.
A rendezvény központi helyszíne ezúttal is a Fő
téren a közös fenyőfa köré felállított vásárváros. A Fő
téren a megszokottnál kevesebb, 76 stand áll.
Pozsony közös karácsonyfáját egy néhány évtizedes
hagyomány alapján önkéntesen felajánlott fák közül
választják, idén egy 25 éves, 14 méteres erdei fenyőre
esett a választás.
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gármestere új, „a minőségre és a környezetvédelemre
összpontosító” karácsonyi vásárt hirdetett meg. Ennek
alapján a vásár történetében először a standosok csak
visszaváltható vagy komposztálható poharakat, csomagolásokat használhatnak, a nagyszínpad korábbi
helyére pedig szelektív hulladékgyűjtést lehetővé tévő
kukákat helyeztek ki.
A standok kínálata is változott a korábbi évekhez
képest, túlnyomó többségükben most népművészeti
termékeket, karácsonyi ajándékokat és díszeket árulnak, mintegy harmadukat különböző nonprofit szerve-

A rákos betegeknél megnő a szív- és érrendszeri problémák
kockázta: több mint tíz százalékuk halálát nem a rák, hanem
szívbetegség okozza – állapította meg egy hosszú távú,
nagy létszámú kutatás.

A European Heart Journal hárommillió amerikai beteg adatait elemezte: a pácienseket 28 féle rákkal diagnosztizálták az elmúlt 40 évben.
A tudósok felhívták rá a figyelmet, hogy a daganatos betegségek túlélési
aránya ugyan javul, de az orvosoknak nagyobb gondot kell fordítani a
betegek kardiovaszkuláris állapotának folyamatos ellenőrzésére.
A tanulmányban vizsgált 3,23 millió páciens 38 százaléka hunyt el
rákbetegségben, 11 százalékuk pedig valamilyen szív- és érrendszeri
betegségben, utóbbi háromnegyede szívbetegség volt – számolt be róla
a BBC News.
Magasabb arányban voltak a hólyag-, gége-, prosztata-, méh-, bélés mellrákos esetek azok között a ráktúlélők között, akik szív- és érrendszeri betegségben hunytak el.
A rákos betegeknél a szív- és érrendszeri kockázat a kemoterápia és
a sugárkezelés miatt az első évben magas volt. De a kockázat később is
magasabb maradt a rákkal nem diagnosztizált népességhez képest. A tanulmány szerint a daganatos betegek „állandóan megnövekedett kockázatnak voltak kitéve”.
A kutatást vezető Nicholas Zaorsky, az amerikai Penn Állami Rákintézet sugárterápiás onkológusa rámutatott, hogy amennyiben ezekkel a
kockázatokkal tisztában vannak az orvosok és a betegek, az segíthet
abban, hogy a páciensek egészséges életmóddal csökkenthessék a szívés érrendszeri betegség kialakulását, s egyúttal a daganat visszatérésének kockázatát is.
A kutatók pontosan nem állapították meg, hogy mi okozza a megnövekedett kockázatot a rákbetegeknél. Vélelmezésük szerint közrejátszik
a kemoterápia és a sugárkezelés, de az életmód is szerepet játszhat.
A Brit Szívalapítvány orvosigazgatója, Metin Avkiran hangsúlyozta,
hogy a rákbetegséget kezelő orvosoknak és a kardiológusoknak a kezdetektől együtt kell működnie, és kialakítani egy olyan korai stratégiát,
amely minimalizálja a rákot túlélő betegek szív- és érrendszeri problémáinak kialakulását. (MTI)

Forrás: Librarius.hu

zetek működtetik. A vásárt üzemeltető fővárosi
önkormányzat csökkentette az ételt-italt kínáló standok
számát, aminek hatását a megszokottnál is hosszabb
sorokban már a megnyitó estéjén érezni lehetett.
(MTI)

Forrás: SZEMlélek
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Magyarországon is elérhető lesz 2020-tól
a környezetbarát E10-es üzemanyag

Nő a biológiai eredetű összetevők aránya az
üzemanyagokban január 1-jétől, az intézkedéssel Magyarország csatlakozik a környezetbarát E10-es üzemanyagot használó államokhoz
– mondta Kaderják Péter, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium (ITM) energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára
hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón.

Az államtitkár felidézte, hogy a benzinbe és a dízel
üzemanyagba keverendő, megújuló energiaforrásnak
minősülő, biológiai eredetű összetevők kötelező, legkisebb összevont mértéke 6,4 százalékról 8,2 százalékra nő. A 95-ös benzin bioetanol-aránya legalább 6,1
százalék lesz.
Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára
elmondta, hogy az átállás már decemberben elkezdődik. A töltőállomásokon kicserélik a matricákat, a 95ös benzint E10-es matrica is jelzi az eddigi E5-ös
helyett.
A magasabb bioetanol-tartalomra való váltás több
európai uniós országban megtörtént, és a tapasztalatok
szerint nem okozott műszaki problémát – hangsúlyozta
a főtitkár, hozzátéve, hogy esetleg régi típusú gépkocsiknál lehet szükség a járműre vonatkozó előírások
ellenőrzésére.
Kaderják Péter kiemelte: az E10-es üzemanyag bevezetése csökkenti Magyarország energiafüggőségét.
Emelkedik a motorbenzin ott előállított biokompo-

nens-tartalma, ami csökkenti a kőolajimportot, másrészt a gyártási folyamat során keletkező biogázok
hasznosításával csökkenthető a földgázbevitel is.
A bioetanol mintegy 70 százalékos üvegházhatású
gázkibocsátás-megtakarítást ér el a fosszilis motorbenzinhez képest – mutatott rá az államtitkár. Kitért arra
is, hogy a bioetanol-gyártásban jelentős az innovációs
potenciál, a magyarországi biofinomítók folyamatosan
fejlesztenek.
Az átállás lehetőséget teremt arra, hogy Magyarország éljen a földrajzi adottságaiból adódó versenyelőnnyel, az ott megtermelt takarmánykukorica
alapanyagból az ott előállított bioetanollal valósítsa
meg a hazai piacon az E10 bevezetését – hangsúlyozta
Kaderják Péter. Felhívta a figyelmet arra is, hogy
mindez komoly piaci előnyt jelent a hazai agráriumnak, illetve a magyar gazdáknak.
Az ásványolaj-szövetség főtitkára jelezte, a benzinkutakon továbbra is elérhetőek lesznek az E5-ös, tehát
az alacsonyobb bioüzemanyag részarányú, magasabb
oktánszámú prémium motorbenzinek, amelyekre a jogszabály nem vonatkozik.
Grád Ottó közölte azt is, hogy az E10-es benzin
használatával a járművek fogyasztásában nem lehet
majd változást érezni.
Kaderják Péter kérdésre válaszolva elmondta: a
tárca figyelemmel fogja kísérni az árak alakulását.
(MTI)

Szünetel
a vízszolgáltatás

Az Aquaserv Részvénytársaság értesíti a lakosságot, hogy

az ivóvízhálózaton végzendő bővítési és felújítási munkála-

tok miatt 2019. november 27-én 9–14 óra között (előrelátha-

tólag) szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás az alábbi
övezetekben:

– Marosvásárhelyen a következő utcákban: a Szabadi

úton a 89. és 96. házszámtól az utca végéig, a Nagy Szabó

Ferenc, Ibolya, Tulipán, Szegfű, Alma, Fasor, Pongrácz

Antal, Zeyk Domokos, Ion Vlasiu, Zeno Vancea, Simion

Mândrescu, Hagi Stoian, Grigore Ploieşteanu, Serafim

Duicu, Gálfy Mihály utcákban.

– Mezőszabadon az 1–15. házszámok között
– Marosszentanna községben.

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a vízszolgáltatás

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

újraindításakor rövid ideig zavaros víz folyhat a csapokból,

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

használják. Elnézésüket kérjük az okozott kellemetlensé-

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. 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 (gerincfájás, térd-,
váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. Kedvesményes árak: bőrgyógyászat; neurológia; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia; doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64198-I)

a vezetékekben található lerakódás miatt. Azt tanácsoljuk,
hogy a víz kitisztulásáig a vezetékvizet csak háztartási célra

gért.

Köszönjük a megértést!

A marosvásárhelyi Aquaserv Rt.

VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (21752-I)

MUNKATÁRSAT keresek FESTÉSI MUNKÁLATOK elvégzésére, tapasztalat nem szükséges. Tel. 0745018-784. (64239-I)

ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk, akár nyugdíjkorhatár
előttieket is. Tel. 0722-404-679. (21776-I)

Marosvásárhelyen a PRODCARMI KFT. (FAZAKAS) RAKTÁROST alkalmaz azonnali kezdéssel. Jelentkezők önéletrajzát várjuk a prodcarmi@yahoo.com e-mail-címre, személyesen a Szabadság (Libertăţii)
utca 4. szám alatt lehet érdeklődni vagy a 0760-789-298-as telefonszámon. (21766-I)

Az IFMA RT. marosvásárhelyi kirendeltsége alkalmaz FELVONÓSZERELŐT. Tel. 0756-038-700, 0744567-305. (64264-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz SOFŐRÖKET. Nyolcórás munkaidő, előnyös munkabér + étkezési
jegyek. Tel. 0744-403-114. (64267)

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei
egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott (ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges küldőpapír 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.
FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS

• Áramszolgáltató vállalat
- vidék
• Delgaz Grid
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

- 0740-083-077
- 0365/404-664
- 0265/266-801
- 0365/400-401
- 0365/400-404
- 0800-801-929
- 0265/269-667
- 0265/200-928
- 0800/800 928

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862

• Maros megyei RMDSZ

• Thomas Hux sofőriskola

• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás

- 0265/264-442
- 0265/262-907
- 0741-235-239,
- 0365/882-842

- 0265/248-430

Utazási irodák

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

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.)
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A hirdetési rovatban

megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó

vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
SÜRGŐSEN és olcsón eladó 2007es gyártású kombi Skoda Octavia 1,9
TDI nagyon jó állapotban. Ára: 2.600
euró. Tel. 0748-667-599. (13/5353-I)
ELADÓ többfajta oltott gyümölcsfa:
szőlő, málna, egres; rózsa több színben, valamint több méretű tuja, kedvező áron. Tel. 0741-763-416.
Marosszentgyörgy, a Gemini étterem
mellett. (16/5254-I)
KIADÓ
2
szobás,
bútorozott
tömbházlakás a Szabadság utcában.
Bére: 200 euró. Tel. 0746-747-089.
(1/5430)
OLCSÓN eladó használt konyhabútor, inoxkagyló, aragázkályha, hűtőszekrény, mosógép, asztalok, ágyak,
matracok, kihúzható kanapé, szekrény. Tel. 0751-584-484. (5460-I)
ELADÓ kövér disznó. Tel. 0740-463935. (5466)

MINDENFÉLE

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749543-104. (7/3460-I)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21682-I)
ELŐKÖNYVELÉST, adminisztratív
munkát és sofőrködést vállalok. Tel.
0770-239-935. (-I)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (14/4/5138)
ALKALMAZUNK hegesztőt és lakatost. Tel. 0744-572-889. (21684-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést cseréppel és lemezzel, tetőszigetelést, bármilyen munkát, teraszkészítést,
kisebb javításokat, garázskészítést.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel.
0748-669-239, Misi. (5/5343-I)
VÁLLALUNK cserépforgatást, tetőfelújítást és bármilyen más munkát.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel. 0758-199-531, Jani. (6/5344-I)
VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést, csatornajavítást, csatornakészítést, hófogó készítését, bármilyen
szigetelést, cserépforgatást. Tel.
0759-467-356. (10/5383-I)
VÁLLALUNK: tetőkészítést cserépből vagy lemezből, kisebb javítást, teraszkészítést fából, ácsmunkát stb.
Tel. 0758-639-258. (8/5380-I)
25% TÉLI kedvezmény a munkadíjra
és az anyagra. Vállalunk festést, vakolást, tetőjavítást. Tel. 0745-534239. (2/5427)

A Marosvásárhelyi
Transilvania Repülőtér

nyilvános kikiáltásos árverésen
terepjelzéseket (piese balizaj)
ad el december 3-án 12 órai kezdettel.
Részletek a www.transylvaniaairport.ro weboldalon.
Tel. 0265/328-888.
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)
VÁLLALUNK tetőjavítást, festést,
vakolást, csatornapucolást. Tel.
0747-816-052. (2/5427)
NYUGDÍJASOKNAK 25% kedvezmény a munkadíjra és az anyagra.
Vállaljuk régi tetők megjavítását és
egyéb munkát. Tel. 0752-517-647.
(2/5427)
TETŐJAVÍTÁS a legalacsonyabb
áron. Tel. 0752-517-647, Laji.
(1/5292)

Szomorú szívvel emlékezünk a
szentháromsági

„...szivedből szivükig búsanmerészen
építs valami szép felhőhidat.
...s a kósza lángból, mely feléd
lobog,
fogj el bár egy ... szikrát,
s vidd magaddal, mint boldog
zálogot!”
A szelídség és szeretet
nagyasszonyára,
NAGY
ÁGNES tanárnőre (1951–2012)
emlékezünk és emlékeztetünk
november 26-án, az igazak és
halhatatlanok
honába
költözésének 7. évfordulóján.
Életének fénye családjának
ajándék
volt,
amely
lelkünkben
elvehetetlenül
tovább világít. Benne tiszta
jóság s örök új erő van: Isten
volt
és
van
benne.
Mindörökké! Szerettei. (5453-I)
„Ha lelkünkben lehull egy csillag,
nyomában égő seb fakad,
de vér-rubintól fényes útja
örökre fáj a fény alatt.”
(Wass Albert)
Fájó szívvel emlékezünk november 26-ára KÁLMÁN ISTVÁN halálának harmadik évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (5465-I)

CSIKI

ma van halálának 22. évfordu-

lója; a szentháromsági CSIKI

EMÍLIÁRA, aki november 16-án
múlt hat hónapja és a szenthá-

romsági id. CSIKI BÉLÁRA, aki
27-én lesz két hete hunyt el. Emléküket őrzik: 5 testvére, illetve 5

gyermekük családjukkal együtt.
(sz.)

ELHALÁLOZÁS

MEGEMLÉKEZÉS

Örök az arcod, a sok szép
szavad,
minden
mosolyod
a
szívünkben marad.
Nem az a fájdalom, amitől
könnyes a szem,
hanem amit a szívünkben
hordozunk
némán, csendesen.
Fájó
szívvel
emlékezünk
november
26-án
a
marosszentkirályi ifj. KÁDÁR
GYÖRGYRE
halálának
8.
évfordulóján.
Szerető
felesége, fia, lánya, veje és
unokái. (7/5379-I)

ifj.

BÉLÁRA (BÉLUKÁRA), akinek

Fájdalommal tudatjuk, hogy
CSIZMADIA NÓRA
született Bustya

hosszú szenvedés után életének

65. évében elhunyt. Temetése no-

vember 26-án, kedden 13 órakor

lesz a nyárádgálfalvi temetőben.
Gyászoló

szerettei:

szeretett

férje, fia, lánya és azok család-

tagjai. Emléke legyen áldott, nyu-

galma csendes! (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett, jó édesapa, testvér,

após, nagytata, a pókai születésű
özv. CSENGERI SÁNDOR

szászrégeni lakos november 23-

án, életének 80. évében, hosszú
szenvedés után, nehéz körülmények között megpihent. Drága

halottunk földi maradványát no-

vember 27-én 13 órakor helyez-

zük

örök

nyugalomra

a

szászrégeni római katolikus temetőben.

Fájó szívvel gyászolják: fia, Lóri,

lánya, Imola, menye, Ramona,
veje, Csabi, unokái: Lóni és
Blanka.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (35-I)

Fájó szívvel búcsúzunk testvérünktől,

CSENGERI SÁNDORTÓL

aki hosszú betegség után csen-

desen megpihent. Nyugodjál békében!

Búcsúzik négy leánytestvére:

Rozi, Annus, Mari és Icu. (5457-I)

11

szívvel
emlékezünk
Megtört
november
26-án
ifj.
PAKUTS
DEZSŐRE
halálának
első
évfordulóján.
Emlékét őrzi felesége, leánya és
édesapja.
Nyugodjon békében, emléke legyen
áldott! (7/5436)
A feltámadás igaz reményében,
kegyelettel, szeretett emlékét áldva
emlékezünk november 26-án a
gegesi születésű DÓSA GYÖRGYRE
halálának első évfordulóján. Jósága,
szeretete szívünkben mindig él.
„Én vagyok a feltámadás és az élet,
aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11:25)
Szerető felesége, lánya, fia és
családja. (4/5376)
Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek,
amíg élünk, velünk marad emléked.
Szomorú szívvel emlékezünk november 26-án a felejthetetlen férjre, édesapára, nagyapára, id. SZÉKELY
GYÖRGYRE halálának 26. évfordulóján. Emléked szívünkben élni fog
örökké. Nyugodj békében!
Feleséged, gyermekeid, Gyuri és családja, Csabi és családja, Babuci és
családja, unokáid: Boti, Emese, Beti.
(5468-I)

„Csak haladsz csöndesen, gyönyörködve, céltalanul, s
egyszerre csak kilépsz az Angyalok Tisztására. Nem is
tudod, hogy ez az, mivel az angyalokat nem láthatja a
szemed. Csak annyit látsz, csak annyit érzel, hogy
csodálatosan szép. És megállsz. És abban a pillanatban
megnyílik a szíved, és az angyalok észrevétlenül melléd
lépnek, egyenként, lábujjhegyen, és belerakják kincseiket a
szívedbe. A legnagyobb kincseket, amiket ember számára
megteremtett az Isten. A jóságot, a szeretetet és a
békességet.” (Wass Albert)
Fájó szívvel emlékezünk drága jó édesanyánkra és
nagymamánkra, a mezőcsávási VITÁLIS ERZSÉBETRE
szül. Imreh halálának ötödik évfordulóján. Köszönjük, hogy
mi tőled kaphattuk a jóságot, a szeretetet és a békességet.
Emléked legyen áldott! (5456-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett férj, édesapa, testvér,
sógor, barát, szomszéd,

KINDA JÁNOS GYÖRGY

életének 59. évében november

24-én megpihent. Drága halot-

tunk temetése november 27-én

13 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben.

A gyászoló család. (5460-I)

Megtört szívvel tudatjuk mind-

azokkal, akik szerették és tisztel-

ték, hogy a drága jó férj, gondos

édesapa és nagyapa, após, apa-

társ, rokon, jó barát és szom-

széd,

PAŞCU JÁNOS

a közüzemek volt alkalmazottja

életének 81. évében hosszan
tartó betegség után csendesen
megpihent. Temetése november
27-én, szerdán 13 órakor lesz a

remeteszegi temetőben, unitá-

rius szertartás szerint. Gyászoló

felesége, Marika, leánya, Ildikó,

veje, István, unokája, Tamás.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (5461-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Fájó
szívvel
búcsúzunk
szeretett
barátunktól,
kollégánktól,
KOVÁCS
ZSOMBOR almérnöktől. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Őszinte részvétünk a
gyászoló
családnak.
Az
Azomureş
ammóniarészlegének nyugdíjasai. (5455-I)
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
anyatársunknak,
Paşcu
Marikának
és
családjának
szeretett
APATÁRSUNK
elhunyta
alkalmából.
Nyugodjon békében! Emlékét
szeretettel
megőrizzük.
Apatársa, Rudi és anyatársa,
Magdi. (5461-I)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki volt kolléganőnknek, Paşcu
Marikának
és
családjának
szerető
FÉRJE
elvesztése
alkalmából. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! A
kolléganők. (5463-I)
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