
Kovács Szabolcs nyárádszentimrei refor-
mátus lelkésszel beszélgettünk, akitől
megtudtuk, hogy a falué a környék leg-
régibb temploma: az építés idejét kb. a
XIV. század elejére datálják. Az 1332-es
pápai tizedjegyzékben már szó esik
róla, mint adófizető egyházközség,
tehát akkor már állt a templom. Ebből
következtethető, hogy az 1300-as évek
elején épülhetett. 

A templom eredetileg sokkal kisebb volt a
mainál, a régi rész az első fele volt, és később,
ahogy a gyülekezet is bővült, épült hozzá a ha-
jórész. Abban az időben értelemszerűen katoli-
kus közösség volt, és a kor stílusának
megfelelően építették a templomot: gótikus stí-
lusban épültek az ablakok, a támpillérek, a belső
boltív. A múlt század elején még állt a benti rész
csúcsíves, kereszthajtásos, homokkőből készí-
tett boltíve. A hajórésznek kazettás mennyezete
volt. Ezt az  átalakítás során nem restaurálták.
Lefedték a korrodálódott kazettákat, és sima

mennyezetet építettek a helyébe, ami egyik
vesztesége a templomnak.     

Kovács Szabolcs 2006 decembere óta szolgál
a kétszáznál is kevesebb lelket számláló gyüle-
kezetben. A lelkész szerint kevés a születés,
több az elhalálozás. Nem nevezte drasztikus fo-
gyatkozásnak, de – mint mondta – nem gyarap-
szik, nem növekedik a gyülekezet létszáma,
amelynek leányegyházközsége a seprődi gyüle-
kezet. 

Díjazták 
Ungvári Anita 
filmjét
Ungvári Anita, a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Egyetem audiovizuális kom-
munikáció – média szakos
hallgatójának Peking című filmje a 62.
Országos Függetlenfilm-fesztiválon ré-
szesült elismerésben.
____________2.
Példaértékű 
életpályák, sikeres
diákok
A Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetségének Ezüstgyopár díjával
tüntettek ki negyven hazai és egy ha-
táron túli pedagógust október 14-én,
szombaton a szovátai Teleki Oktatási
Központban. 
____________4.
Egyhetesre nőtt
Bernády Napok
Húsz évvel ezelőtt, 1998 októberében
szervezte meg először az alapítvány a
Bernády Napokat, amelyre azóta is
minden ősszel sor kerül. Borbély
László kuratóriumi elnököt a kétszere-
sen kerek évforduló kapcsán az elmúlt
25 évről, majd a jövő héten zajló ren-
dezvénysorozatról kérdeztük.
____________5.
Tornát nyert 
az Apollo Old Boys
Második alkalommal rendezték meg a
Kolozs megyei Magyarkapuson a
2017-es Barátság Kupáért kiírt nem-
zetközi kispályás labdarúgótornát,
amelyen a rendező helyi együttesen
kívül részt vett a Délegyházi Végel-
gyengülés Öregfiúk, valamint a Maros-
vásárhelyi Apollo Old Boys hasonló
korú amatőr labdarúgó-alakulata is. 
____________8.

Guruló spanyolviasz
Kibővítette a roncsprogram költségvetését múlt heti ülésén a kor-

mány. A további 3800 értékjegyre elegendő pénzzel eredeti baloldali-
akként a gazdagokat támogatják, mert nálunk az új autó még a
középosztálynak is csak az álmaiban gurul. De ennél sokkal érdeke-
sebb, hogy egy Nyugaton is már lejárófélben levő, környezetbarát, de
hatóságilag alig támogatott alternatív szállítási rendszert is sikerült
felfedezniük.

Még a közúti-vasúti szállítási módokat kombináló RoLa kombinált
fuvarozási rendszer nevét sem sikerült helyesen leírni a kormányköz-
leményben, amely szerint tízmillió lejt utaltak ki ennek a romániai be-
vezetésére. Ettől a szállítási szakembereket valószínűleg a nevetőgörcs
útján való elmúlás fenyegette a napokban. Mert ehhez a rendszerhez
speciálisan felszerelt vasútállomások, kimondottan erre a célra épített
tehervagonok kellenek, amelyekre az indítóállomáson keréken felpa-
kolnak egy sor kamiont, majd a célállomáson leszedik ezeket. A RoLa
az Európai Unió 2004-es bővítési hulláma előtt élte a virágkorát a mi
régiónkban, amikor csak tőlünk például egy uniós tagállamba mini-
mum két országhatáron kellett átlépni, ami határonként többórás, kö-
rülményes vámkezeléssel fűszerezett időveszteséget jelentett a közúti
fuvarozóknak. A környező államokban több helyen működtek ilyen
spéci pályaudvarok, ahol a kamionokat vámolták, vonatra tették, aztán
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Ungvári Anita, a Marosvásárhe-
lyi Művészeti Egyetem audiovi-
zuális kommunikáció – média
szakos hallgatójának filmje a
62. Országos Függetlenfilm-
fesztiválon részesült elismerés-
ben.

A Magyar Független Film és Video
Szövetség október 5-8. között rendezte
meg a 62. Függetlenfilm-fesztivált és
Konferenciát a magyaror-
szági Pénzásáson. A fesz-
tiválon workshopokkal,
konferenciával, filmes
versenyprogrammal és
konzultációkkal várták az
alkotókat és az érdeklő-
dőket. A közel 90 filmből
kiválasztott legjobb alko-
tásokat dicsérő oklevéllel,
jutalomtárgyakkal és
pénzjutalommal díjazta
az ötfős fesztiválzsűri.

Ungvári Anita 2017-
ben diplomázott a Maros-
vásárhelyi Művészeti
Egyetem audiovizuális
kommunikáció – média
szakán. Diplomavizsgája
a Peking című film volt,
amelyet az egyetemen di-
áktársaival forgatott, taná-
rai – Kincses Réka, Kós
Anna, Schneider Tibor –
irányítása alatt. A filmben
Belágyi Hanna és Kádár

L. Gellért színészhallgatók mellett
Gáspárik Attila, az egyetem színész-
mesterség-tanára is szerepel.

A Peking az emberi kapcsolatok-
ról és önmagunk kereséséről szól.
Franciska ígéretes síkfutó, aki eddig
nem tudott leválni az apjáról, az ő
elvárásainak szentelte eddigi életét.
A lány élettársi kapcsolatban él Zol-
tánnal, akinek merőben ellentétes
meglátása van a világról, mint a lány

édesapjának. Egy terhességi teszt
pozitív eredménye kizökkenti Fran-
ciska életét addigi egyensúlyából.
Választania kell az édesapja és jö-
vendőbeli családja között. Azonban
bármelyiket választja, saját vágya,
hogy végre önmaga lehessen – meg-
semmisül.

A Magyar Független Film és Video
Szövetség díjait október 13-án adták át
Budapesten.

Ma HEDVIG, 
holnap LUKÁCS napja.
LUKÁCS:  a latin Lucas névből
alakult, jelentése: Lucania tarto-
mányból való férfi.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. október 16.

1 EUR 4,5854
1 USD 3,8887

100 HUF 1,4883
1 g ARANY 163,1062

Állásbörze frissen végzetteknek
A Maros Megyei Munkaerő-elosztó Ügynökség (AJOFM)
október 20-án, pénteken reggel 9 órai kezdettel a megye
több városában szervez állásbörzét iskolai, egyetemi ta-
nulmányaikat nemrég befejezett fiatalok számára. Maros-
vásárhelyen a Nicolae Grigorescu utca 19. szám alatti
Ifjúsági Szállóban, Szászrégenben a George Enescu Ifjú-
sági Házban (Köztársaság utca 2. szám), Dicsőszentmár-
tonban a Mihai Eminescu Ifjúsági Házban (Köztársaság
utca 32. szám), Segesváron a Korona Szállóban (Zaharia
Boiu utca 12–14. szám), Marosludason az ügynökség
munkapontjánál (Köztársaság utca 43. szám) zajlik a
börze.

Átutalták 
a mezőgazdasági támogatásokat

A Maros Megyei Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós
Ügynökség (APIA) október 11–16. között utalta át az idei
év II. harmadára vonatkozó gázolaj-támogatást. A pénzbeli
támogatás összértéke 2.205.193 lej, ebből 338 jogosult ré-
szesült, emellett 1.554.591,087 liter üzemanyagot is kiutalt
az ügynökség. Az országos méhészeti program keretében
335 méhésznek összesen 3.623.711,06 lejt utaltak át. A
mezőgazdasági életjáradék 519.551,24 lej értékben 427
jogosultat illetett meg.

Koszorúzás Kőrösi Csoma Sándor
szobránál

Ma délelőtt 11 órakor Marosvásárhelyen a Vár sétányon,
a Petru Maior Egyetem mellett Kőrösi Csoma Sándor ha-
lálának 175. évfordulója alkalmából a megemlékezés ko-
szorúját helyezi el a Lorántffy Zsuzsanna Kulturális
Egyesület a nyelvtudós, a tibetológia megalapítójának
szobránál. A rendezvényen minden koszorúzni óhajtót sze-
retettel fogadnak, nem kell előre bejelentkezni. 

Jogi tanácsadás
Október 18-án, szerda délután 4 órától szerkesztőségünk
marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti szék-
helyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart
előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket
kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és
az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

ReforMaraton
A Gecse utcai református egyházközség rendhagyó ren-
dezvénnyel ünnepeli a reformáció 500. évfordulóját. A gyü-
lekezet csatlakozik a „ReforMaraton”-hoz, melynek
szervezője, Bardócz Csaba ikafalvi református lelkipásztor
október folyamán 500 óra alatt 500 protestáns templom-
hoz, közösséghez viszi el Luther Márton 95 tételét. Maros-
vásárhelyen szerdán, október 18-án 18 órakor lesz a
találkozó a virágóránál, ahonnan szaladva viszik el a 95
tételt a Gecse (Ştefan cel Mare) utcai Kistemplomhoz. A
tételek kitűzését rövid templomi ünnepség követi, majd kö-
zönségtalálkozót tartanak a gyülekezeti ház tanácstermé-
ben.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

17., kedd
A Nap kel 

7 óra 41 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 32 perckor. 
Az év 290. napja, 
hátravan 75 nap.

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
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Hőmérséklet:
max. 220C
min. 100C

Megyei hírek

Ágyúcső és puskapor – 
könyvbemutató

A Mentor Könyvek Kiadó ma 17 órától a marosvásárhe-
lyi Bernády Házban mutatja be az Ágyúcső és puskapor
című, Bodor Ferencről, a csíki 48-as ágyúöntőről és lő-
porgyártóról szóló kötetét, amelyet Pál-Antal Sándor tör-
ténész rendezett sajtó alá. Süli Attila hadtörténésszel és
Pál-Antal Sándorral a kötet szerkesztője, Gálfalvi Ágnes
beszélget.

Mindennapi történelem – 
Tanítás és tanulás

Folytatódik a Kós Károly Akadémia Alapítvány nagy si-
kerű történelmi előadás-sorozata. Október 18-án (ezút-
tal szerdán) 17 órai kezdettel a marosvásárhelyi
Bernády Házban Tanítás és tanulás címmel Romsics
Ignác, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja,
egyetemi tanár tart előadást. 

Kórushangverseny és szimfonikus
koncert

Zenei évfordulók 2017 címmel ma 19 órakor rendkívüli
kórushangversenyre kerül sor a Constantin Silvestri em-
lékére szervezett XXVII. nemzetközi zenei fesztivál ke-
retében a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében.
Közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
vegyes kara, zongorán játszik Antonia Someşan. Októ-
ber 19-én, csütörtökön 19 órakor rendkívüli szimfonikus
hangversennyel folytatódik a fesztivál a Kultúrpalota

nagytermében. Vezényel Robert Houlihan írországi kar-
mester, zongorán játszik Alexei Nabioulin oroszországi
művész. A koncertre a 3-as számú bérletek érvényesek.

Őszi könyvvásár 
a Philothea Klubban

Október 19-én, csütörtökön 14–18 óra között a Parak-
letos Kiadó őszi könyvvásárára kerül sor a marosvásár-
helyi, Călăraşi utca 2. szám alatti Philothea Klubban. 

Operettest a Kultúrpalotában
A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület szervezé-
sében október 23-án, hétfőn 19 órakor A lányok, a lá-
nyok angyalok... címmel operettestre kerül sor a
Kultúrpalota nagytermében. Fellépnek a Varieté Exp-
ressz tagjai: Trozner Kincső szoprán, Boros Emese
mezzoszoprán, Buta Árpád bariton és Szabó Levente
tenor. Közreműködnek: Kozma-Páll Erzsébet (zongora),
Fülöp Alajos (hegedű). A belépés díjtalan.

Játszd újra, Győző! – 
ünnepi Hahota-kabaré

A marosvásárhelyi Hahota Színtársulat Puskás Győző
50. születésnapja tiszteletére összeállított ünnepi kaba-
réválogatása legközelebb október 22-én, vasárnap este
7 órától látható a Maros Művészegyüttes előadótermé-
ben. További marosvásárhelyi előadások: november 4-
én, 5-én, 11-én és 12-én este 7 órától. Fellépnek:
Puskás Győző, Székely M. Éva, Kelemen Barna, Cseke
Péter, Gönczy Katalin és Szőllősi P. Szilárd. Énekel Bo-
doni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. Jegyek elővétel-
ben a Maros Művészegyüttes és a Kultúrpalota
jegypénztárában kaphatók.

RENDEZVÉNYEK

Közzétették a Maros Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség internetes
oldalán a 2016. október 10–24. között
zöldházprogramra pályázó 58 elutasí-
tott magánszemély nevét. Az említett
időszakban a Környezetvédelmi Alap-
hoz 364 magánszemély fordult, akik
pénzbeli támogatást igényeltek kör-
nyezetkímélő fűtésrendszerek beszere-
lésére. A finanszírozási útmutatót

tartalmazó 2016. szeptember 20-i
1817-es miniszteri rendelet 19. cikke-
lyének (1.) alpontja szerint a közzété-
teltől számítva 10 munkanapon belül
óvható meg a döntés a Környezetvé-
delmi Alap regisztrációs irodájában
vagy az adrian.stefanescu@afm.ro e-
mail címre küldve. 

Országos szinten a Környezetvé-
delmi Alap igazgatótanácsának októ-

ber 10-i ülésén összesen 1628 dossziét
utasítottak el. Egy gyűlésen megyén-
ként ábécésorrendben, illetve a bejegy-
zések időpontja szerint 50 iratcsomót
ellenőriznek. 

Az üggyel kapcsolatosan bővebb
felvilágosítással a Maros Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökségen, a 0265-
314-984-es telefonszámon (123-as
mellékállomás) Ioana Baciu szolgál. 

Közzétették az elutasítottak jegyzékét 
Zöldházprogram 

Díjazták Ungvári Anita Peking című filmjét



Sajnálatának adott hangot a spanyol kormány hét-
főn amiatt, hogy a katalán elnök nem válaszolt ha-
táridőre arra a kérdésére, hogy kinyilvánította-e
Katalónia függetlenségét múlt kedden vagy sem.

„Azt hiszem, nem volt egy bonyolult válasz” – jelentette ki
madridi sajtótájékoztatóján Soraya Sáenz de Santamaría spa-
nyol kormányfőhelyettes, aki szerint a katalán vezetőnek csak
igent vagy nemet kellett volna mondania.

A politikus hangsúlyozta, hogy egy ilyen fontos témában
jelentősége van az egyértelműségnek, a bizonytalan helyzet
meghosszabbítása és a szándékos zűrzavar azoknak kedvez,
akik meg akarják bontani a társadalmi egyetértést és ki akar-
nak erőszakolni egy radikális és Katalóniát elszegényítő pro-
jektet. Soraya Sáenz de Santamaría elmondta: a spanyol
kormányfő újabb levelet küldött hétfőn a katalán elnöknek,
amelyben felhívta a figyelmét arra, hogy csütörtökön 10 óráig
van még ideje világosan választ adni Madrid kérdésére, és
visszatérni a törvényességhez.

Az MTI-hez is eljuttatott levelében Mariano Rajoy hang-
súlyozta: a katalán vezető kezében van a döntés, és amennyi-
ben nem dönt, ő lesz az egyedüli felelőse annak, hogy az állam
alkalmazni fogja Katalóniával szemben az alkotmány 155.
cikkét. A kormányfő kifejtette: a szóban forgó cikk alkalma-
zása nem az autonómia felfüggesztését, hanem a törvényesség
helyreállítását jelenti. A törvényességhez való visszatérés
pedig megelőz bármilyen demokratikus párbeszédet – tette
hozzá.

A spanyol miniszterelnök szerint történelme során Kataló-
nia polgárai soha nem élveztek még akkora szabadságot, po-
litikai és pénzügyi autonómiát, mint ebben a demokratikus

időszakban, „az egyetlen konfliktus, ami ebben a pillanatban
létezik Katalóniában, az a törvényességi konfliktus”. Csak
ennek véget vetve lehet érinteni azokat a kérdéseket, amelyek
valójában aggasztják a katalánokat – jegyezte meg.

Mariano Rajoy bírálta a katalán kormányt, amiért cseleke-
deteivel a katalán társadalomban jelentős törést, a gazdaság-
ban nagy bizonytalanságot okoz, és ezzel veszélybe sodorja
az állampolgárok jólétét. Újabb felhívást intézett Carles Pu-
igdemont katalán elnökhöz, hogy jelenjen meg a spanyol par-
lamentben, ott tolmácsolja követeléseit „a nemzeti
szuverenitás törvényes képviselőinek”.

Carles Puigdemont katalán elnök a múlt hét kedden a ka-
talán parlamentben bejelentette, hogy az október 1-jei népsza-
vazással Katalónia elnyerte a jogot, hogy független állammá
váljon, de azt javasolta, várjanak „néhány hetet” a párbeszéd
érdekében. Ezt követően a katalán parlament függetlenség-
párti többségének képviselői aláírták Katalónia függetlenségi
nyilatkozatát, amelynek végrehajtását az elnök felfüggesztette.

Másnap a spanyol kormány hivatalosan felszólította a ka-
talán kormányt: tisztázza, hogy kinyilvánította-e Katalónia
függetlenségét, és erre első határidőként a hétfő délelőtt 10
órát szabta meg.

Carles Puigdemont válasza ennek lejárta előtt mintegy más-
fél órával került nyilvánosságra, amelyben a politikus nem
adott egyértelmű választ a kérdésre, viszont párbeszédre kérte
Mariano Rajoyt. „Kormányom számára prioritás teljes inten-
zitással a párbeszéd útját keresni” – fogalmazott.

A spanyol kormány nem közölte, hogy konkrétan milyen
lépéseket tesz, amennyiben a második, csütörtöki határidőig
nem kapja meg a várt választ Barcelonából. (MTI)

Az új ukrán oktatási törvénnyel szembeni fellépés,
a külhoni magyarság anyagi támogatása és a nem-
zetpolitikai államtitkárság által meghirdetett tema-
tikus évek is szerepeltek a Magyar Állandó
Értekezlet (Máért) jogi és külügyi szakbizottsága
hétfői, budapesti ülésének napirendjén. Elhangzott:
2018 várhatóan a külhoni magyar családok éve lesz.

Az ülésen Potápi Árpád János, Magyarország nemzetpoli-
tikáért felelős államtitkára kiemelte, hogy az elmúlt hét és fél
év nemzetpolitikájának egyik legjelentősebb eredménye a
nemzet közjogi újraegyesítése.

Hangsúlyozta: a külhoni magyarság megsegítésére fordított
kormányzati támogatások 2009-hez képest mintegy megtíz-
szereződtek.

Az államtitkár a tájékoztatás szerint rámutatott: 2015-től az
oktatás megerősítése mellett egyre inkább előtérbe került a
szülőföldön való boldogulás támogatása a külhoni magyarság
gazdasági megerősítése által. Ezt a célt szolgálják az állam-
titkárság által meghirdetett tematikus évek; 2017 a külhoni
magyar családi vállalkozások éve. Hozzátette: 2018 nagy va-
lószínűséggel a külhoni magyar családok éve lesz, ha a Máért
ezt a javaslatot elfogadja.

A külhoni magyarság jogi megerősítésével kapcsolatban el-

mondta: nagyon fontos, hogy az őshonos kisebbségeket Eu-
rópában a bevándorlóktól külön kezeljék, hiszen két teljesen
eltérő csoportról van szó.

Veress Emőd egyetemi tanár a Székely Mikó Kollégium és
a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum jogi
helyzetéről szólva jelezte: ügyükkel jelenleg a legfelsőbb íté-
lőszék foglalkozik, a döntés számos más ügyben lesz prece-
densértékű, és sok intézmény sorsát határozza majd meg.

Brenzovics László ukrajnai parlamenti képviselő, a Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke kiemelte:
az ukrán parlament által szeptember 5-én elfogadott új oktatási
törvény óriási visszalépés az országban élő nemzeti kisebbsé-
gek számára, gyakorlatilag felszámolja a kisebbségi közokta-
tási intézményeket, ezáltal ellentétes mind Ukrajna
alkotmányával, mind az ország nemzetközi kötelezettségvál-
lalásaival. Kiemelte: a törvény miatt gyakorlatilag minden
szomszédos ország jelezte fenntartását, a legélesebben Ma-
gyarország és Románia. Értékelése szerint nagy sikerként
könyvelhető el, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése
csütörtöki ülésén megvédte a meglévő ukrajnai kisebbségi ok-
tatási rendszert, hisz 80 százalékos többséggel fogadta el az új
ukrán oktatási törvényt érintő sürgősségi határozatot. (MTI)

Nem térnek vissza a kétfordulós
polgármester-választáshoz

Elutasította hétfői ülésén a szenátus jogi bizottsága
a kétfordulós polgármester-választásra való vissza-
térést célzó jogszabályjavaslatot, amit a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) terjesztett be. Şerban Nicolae, a
Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátora elismerte, az
előző mandátum idején a nagyobbik kormánypárt is
egyetértett azzal, hogy vissza kellene térni a kétfor-
dulós polgármester-választáshoz, mivel lehetnek
olyan elöljárók, akikre igen kevesen szavaznak, és
mégis mandátumot szereznek. (Mediafax)

Újabb szervkivétel 
Marosvásárhelyen

Újabb szervkivételt végeztek hétfőn a Marosvásárhe-
lyi Sürgősségi Kórházban. Ez volt idén a nyolcadik
ilyen beavatkozás. Az egészségügyi intézmény köz-
leménye értelmében egy 29 éves, agyhalott állapot-
ban lévő férfi veséit és máját távolították el. A veséket
a kolozsvári Urológiai és Vesetranszplantációs Inté-
zetbe, a májat pedig a bukaresti Fundeni Intézetbe
szállították. A beavatkozást dr. Radu Zamfir irányí-
totta. (Agerpres)

Öt új égéskezelési központ 
létesül

Florian Bodog egészségügyi miniszter hétfőn azt nyi-
latkozta, hamarosan öt új égéskezelési központ léte-
sül az országban, ezek közül kettő Bukarestben,
egy-egy pedig Temesváron, Jászvásáron, illetve Ma-
rosvásárhelyen lesz. A miniszter szerint jelenleg
rendkívül kevés a hely az égési sérültek ellátására.
Közölte, az új égéskezelési központok hatástanulmá-
nyain dolgoznak. Temesváron már van egy-két, égési
sérülések kezelésére szolgáló elkülönített kamra,
ezeket felszerelik, és részben elindult az eljárás a
jászvásári és a temesvári központok felszerelésére,
a Világbank segítségével. Hozzátette: jövő évtől kez-
dődően, a hatástanulmányok és a tervezés függvé-
nyében, a többi, súlyos égési sérülésekre
szakosodott központ építése is elkezdődhet. 
(Mediafax)

Csökkent a külföldi közvetlen 
tőkeberuházások értéke

Az idei első nyolc hónapban 18,5 százalékkal keve-
sebb volt a külföldi közvetlen tőkeberuházások ér-
téke, mint a tavalyi év azonos időszakában – közölte
hétfőn a Román Nemzeti Bank. Január-augusztus-
ban 2,518 milliárd euró áramlott a gazdaságba a ta-
valyi azonos időszakban jegyzett 3,092 milliárd
euróhoz mérten. A nemzeti bank szintén hétfőn kö-
zölte, hogy az első nyolc hónapban a folyó fizetési
mérleg hiánya elérte a 4,043 milliárd eurót a tavalyi
azonos időszakban jegyzett 2,653 milliárd euróhoz
mérten, ami 52 százalékos növekedés. Tavaly 30
százalékkal, 4,517 milliárd euróra nőtt a külföldi köz-
vetlen tőkeberuházások értéke a 2015-ben jegyzett
3,461 milliárd euróhoz képest. 2016 volt a legjobb év
a külföldi tőkeberuházások szempontjából a nemzet-
közi gazdasági válság kitörése utáni időszakban.
(MTI)
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egy osztrák vagy német célállomáson leszálltak a vo-
natról, és tovább folytatták az útjukat, megspórolva a
határátlépések kálváriáját. Az unió bővítésével rohamo-
san csökkent a földrész e táján a RoLa iránti igény, pár
éve még a szomszédos Magyarországon is megszűnt a
szolgáltatás. A rendszer Nyugaton is azokban az orszá-
gokban működik főként, ahol az Alpokon való átkelést
könnyítik meg vele, illetve a kontinenst a brit szigettel
összekötő alagútnál. Meg Svájcban, amely nem uniós
tagállamként simán üzletet csinálhat a tranzitforgalom
átengedéséből, és rendeletileg szabályozhatja, hogy
mivel szabad áthaladni a területén. A szállítási szakér-
tők úgy tartják, az unióban is minden bizonnyal jobban
működne a RoLa, ha lenne közösségi szinten egységes
szabályrendszer és vasútfejlesztés ennek az ökológiai
szempontból tisztább szállítási ágazatnak a támogatá-
sára. De a környezetvédelem sokszor a nyugatiaknál is
inkább lózung, mint valós cselekvési irány. Nálunk meg
egyelőre beszélni sem lehet erről, hiszen szép hazánk-
ban a vasutat olyan szintre sikerült lezülleszteni a rend-
szerváltás óta, hogy a kamionnál tisztább tehervonat
már kuriózumnak számít tájainkon. És hogy ez változ-
zon, arra aligha van esély a mifelénk látható szakér-
telmű kormányokkal. Az a szerdán kiutalt tízmillió
alighanem egy tanulmányokat készítő haveri cég szám-
láján landol, mi pedig beérhetjük a pocsék úthálózatun-
kat is akadálypályává tevő kamionfolyam füstjével.

Guruló spanyolviasz
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Az Európai Unió lakosságának 23,4 százalékát, 117,5 mil-
lió embert fenyegette tavaly a szegénység vagy a társada-
lomból való kirekesztettség az uniós statisztikai hivatal
(Eurostat) által hétfőn kiadott jelentés szerint.

Az elszegényedés által fenyegetettek aránya tavaly kissé
csökkent a 2015-ös 23,7 százalékhoz és a 2014-es 24,4 szá-
zalékhoz képest, azonban egy ezrelékponttal még így is 
fölötte van a pénzügyi válság kirobbanása előtti, 2009-es
számoknak. A „Europe 2020” stratégia egyik célja, hogy tar-
tósan csökkenteni lehessen ezt az arányt.

Az Eurostat módszertana szerint azokat fenyegeti a sze-
génység, akiknek havi jövedelme nem éri el az adott ország
medián jövedelmének 60 százalékát, komoly gondot okoz a
megfelelő életkörülmények biztosítása (például a közüzemi
számlák befizetése, bizonyos tartós fogyasztási cikkek meg-
vásárlása) vagy tartósan problémájuk van a munkakeresés-
sel.

Tavaly a lakosság több mint egyharmadát három uniós
tagállamban, Bulgáriában (40,4 százalék), Romániában

(38,8) és Görögországban (35,6) fenyegette a szegénység
vagy a kirekesztettség. A skála másik végén Csehország
(13,3), Finnország (16,6), Dánia (16,7) és Hollandia (16,8)
található.

A 2008-as adatokhoz képest tíz tagállamban romlott a
helyzet, a leginkább Görögországban (+7,5 százalékpont),
Spanyolországban és Cipruson (+4,4), valamint Spanyolor-
szágban (+4,1). Ez idő alatt a legnagyobb javulást Lengyel-
ország tudta felmutatni, ahol 8,6 százalékponttal, 30,5
százalékról 21,9 százalékra csökkent a fenyegetettek aránya.
Lengyelországot Lettország (-5,7) és Románia (-5,4) követte.

Magyarországon 26,3 százalékra csökkent ez az arány a
2013-as 33,5, illetve a 2008-as 28,2 százalékról.

Tavaly a teljes EU-ban a lakosok 17,2 százalékát fenye-
gette a jövedelmi elszegényedés, 7,5 százaléknál volt gond a
megélhetés körülményeivel és 10,4 százalék nem tudott tar-
tósan elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Magyarországon
ezek a mutatók 14,5 százalékon, 16,2 százalékon és 8,2 szá-
zalékon álltak. (MTI)

Az EU lakosságának közel egynegyedét fenyegeti elszegényedés

Máért-szakbizottsági ülés
Napirenden az ukrán oktatási törvény és a tematikus évek 

Katalán népszavazás 
Újabb határidő Carles Puigdemontnak

Katonai jármű mellett robbant pokolgép hétfőn a
főként kurdok lakta délkelet-törökországi Hakkari
tartomány Cukurca körzetében, két katona meghalt
– jelentette az A Haber török kormányközeli hírte-
levízió.

A beszámoló szerint a merényletért a térségben 1984 óta
fegyveres felkelést folytató Kurdisztáni Munkáspárt (PKK)
nevű terrorszervezet a felelős. A támadás az iraki határ köze-
lében történt. A robbanószerkezetet az úttestben rejtették el a
támadók, akik után hajtóvadászat indult – számolt be róla az
A Haber.

Hasonló incidens legutóbb október 4-én fordult elő Hakka-
riban, akkor Yüksekova körzet Esendere településének köze-

lében, néhány kilométerre az iráni határtól robbantott pokol-
gépet a PKK. A detonációban négy katona meghalt, négy
pedig megsebesült.

A kurd kisebbség függetlenségéért küzdő szakadárok és a
török biztonsági erők között két és fél év fegyverszünet után
2015 júliusában újultak ki a harcok az ország délkeleti részé-
ben. A Yeni Safak kormányközeli török napilap összesítése
alapján azóta legalább 300 civil, a biztonsági erők mintegy
800 tagja és több mint 10 ezer szeparatista halt meg az össze-
csapásokban. 2016 nyarára a PKK milicistái kiszorultak a
régió városaiból, a hadműveletek a térség hegyvidéki terüle-
tein folytatódnak. A konfliktusban 33 év alatt csaknem 50 ezer
ember vesztette életét. (MTI)

Újabb pokolgépes merénylet Délkelet-Törökországban



A Romániai Magyar Pedagó-
gusok Szövetségének Ezüst-
gyopár díjával tüntettek ki
negyven hazai és egy határon
túli pedagógust október 14-
én, szombaton a szovátai Te-
leki Oktatási Központban. A
szövetség kétévente megtar-
tott kimagasló eseményén a
Mákvirág gyémánt-, arany-,
ezüst- és bronzfokozatával
jutalmazzák a legjobb ered-
ményt elért középiskolás diá-
kokat, illetve Kós Károly-díjjal
ismerték el a magyar nyelv és
irodalomból, anyanyelvápo-
lásból, valamint Bolyai Far-
kas-díjjal a matematikából
kiemelkedő teljesítményt
nyújtó tanulókat.

„Szórd szét kincseid – a gazdag-
ság legyél te magad… Vedd egybe
életed-halálod – a teljesség legyél te
magad.” Weöres Sándor gondolata-
ival köszöntötte a jelenlevőket há-
zigazdaként Szolláth Hunor, a
Teleki Oktatási Központ vezetője. 

„Emberekkel foglalkozni, a nyel-
vükhöz és kultúrájukhoz való kötő-
désüket megalapozni, az előző
generációk által felhalmozott isme-
reteket átadni nem könnyű, de az
egyik legszebb misszió.” Éppen
ezért büszkeséggel tölti el pedagó-
gustársai példaértékű életpályája,
akik a tárgyi, szaktantárgyi ismere-
tek átadása mellett értékeink meg-
ismertetésére, a közösségi életre, az
összefogásra és az összetartozásra
sarkallták tanítványaikat – mondta
Burus-Siklódi Botond, a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetségé-
nek elnöke. 

Oktatási módszertanuk alapját a
szeretettel szeretetre nevelés, a
tudás átadása, a tudásvágy feléb-
resztése képezte, miközben saját
életük példájával neveltek. A kitün-
tetett pedagógusok utat mutatnak
értékkereső társadalmunkban azok-

nak, akik a nemeset keresik és akar-
ják képviselni. A díj értékét növeli,
hogy a kitüntetetteket pedagógus-
társaik javasolják és méltatják. Az
Ezüstgyopár díj nem jár pénzjuta-
lommal, erkölcsi elismerést jelent –
folytatta az elnök, aki köszönetet
mondott a kitüntetettek értékte-
remtő munkájáért, a jelölők figyel-
mességéért, az értékelők
munkájáért, amelynek köszönhe-
tően ismertté vált a díjazottak tevé-
kenysége, amit a pedagógusok
szövetsége egy szép, elegáns kiad-
ványban jelentetett meg. 

Majd a diákokhoz szólt, akiknek
kiemelkedő teljesítményét a szövet-
ség évente jutalomban részesíti az
előző tanévben elért munkájukért.
„A tehetség olyan érték és erőforrás,
amely nem hasznosul önmagától,
meg kell teremteni a támogató kör-
nyezetet, amelyben kibontakozhat,
növekedhet és gyümölcsözhet. Mert
a tehetség nemcsak ajándék, hanem
felelősség is diákoknak, szülőknek,
pedagógusoknak egyaránt. Akkor
van jövőnk itthon, kisebbségben
különösen, ha lesznek olyan fiata-
lok, akik kiemelkednek tehetségük-

kel, alkalmasak arra, hogy példát
mutassanak, és közösségünk vezető
egyéniségeivé formálódjanak, ami
mindannyiunk felelőssége, sőt kö-
telessége” – gratulált a diákoknak,
és köszönetet mondott felkészítő ta-
náraiknak, szüleiknek.

Kovács Irénke államtitkár 
Apáczai Csere János pedagógusi
hitvallását idézve gratulált a peda-
gógusoknak, akik ellentmondások-
kal teli világunkban példaértékű
pályát futottak be, és töretlenül küz-
döttek-küzdenek a minőségi oktatá-
sért, a magyar nyelvű oktatásban

érintettek érdekeinek védelméért.
Beszédét, amelyben az RMPSZ és
a kisebbségi oktatásért felelős ál-
lamtitkári kabinet közötti együttmű-
ködés, folyamatos kapcsolattartás
fontosságát emelte ki, Gál Kriszta
kommunikációs tanácsadó tolmá-
csolta. 

Mielőtt a hazai pedagógusok dí-
jazására sor került volna, az
RMPSZ első alkalommal ismerte el
különdíjjal egy olyan pedagógus
munkáját, aki a határokon túlról
sokat tett az erdélyi oktatásügy fel-
karolásáért. Dr. Sipos Mihály, az

egri Neumann János Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium elis-
mert igazgatójának munkásságát
Lászlófy Pál, az RMPSZ örökös
tiszteletbeli elnöke méltatta, kie-
melve példaértékű erdélyi kötődé-
sét. A rendszerváltást követően
testvériskolai kapcsolatot kezdemé-
nyezett a csíkszeredai Márton Áron
Főgimnáziummal, újabban pedig a
magyardécsei szórványkollégium
létrehozásában és fenntartásában
nyújt értékes segítséget. 

Az Ezüstgyopár díjjal jutalma-
zott pedagógusok méltatásából
Sarkadi Zoltán színművész olvasott
fel részleteket, majd Siklódi-Burus
Botond, a szövetség elnöke és 
Halász Ferenc, valamint Kiss Imre
országos alelnökök adták át az elis-

merést. Megható volt hallgatni az
Erdély különböző vidékeiről érke-
zett pedagógusok rendkívül gazdag
munkásságát, akik Oklándtól Ara-
dig, Bukaresttől Szilágynagyfaluig
hasonló lelkesedéssel, fáradhatatla-
nul, sokszor erejükön felül gyako-
rolták a választott és szeretett
hivatást. A jutalmazottak között sok
volt a zene-, matematika-, anya-
nyelv-, sporttanár, tanító, akik fél-
reeső szórványfalvakban, vidéken
vagy nagyvárosi környezetben tet-
tek sokkal többet a kötelező órák
megtartásánál, és vívták ki az elis-

merést. Megyénkből nyolcan része-
sültek az elismerésben: Dénes
Mária Magdolna, Kovács Ibolya-
Katalin, dr. Orosz-Pál József, Szabó
Levente, Wellmann Richárd, Böjte
Andor Vilmos, Reichemberger 
Ildikó, Zoltán Ildikó. Tevékenysé-
güket részletesen ismertetni fogjuk.

A Kós Károly-díjban részesülő
diákok eredményeit dr. Péter 
Sándor, a szövetség Kovászna me-
gyei elnöke értékelte, majd a ma-
gyar nyelv és irodalom, valamint az
anyanyelvápolás terén országos
vagy nemzetközi rangú vetélkedő-
kön a legjobban teljesítő négy diák-
nak adták át az elismerést.

A Bolyaiak szellemisége ihlette
Bolyai Farkas-díjra beérkezett pá-
lyázatok eredményét Dávid Géza, a
program gondozója értékelte, majd
a matematika terén kitűnő diákok
vehették át a jutalmat.

A Mákvirág pályázatokat Lász-
lófy Pál értékelte. A díjra kiváló ta-
nulmányi eredményt elért, a
tantárgy-, kulturális és sportvetélke-
dőkön díjazott példás magatartású
9-12. osztályos tanulók pályázhat-
tak, akiknek a szövetség örökös
tiszteletbeli elnöke nyújtotta át a ju-
talmat. A díjazottak között szinte
minden erdélyi középiskolának volt
képviselője, akik számára az
RMPSZ szovátai jutalomtáborozást
biztosított, amelyről egy kisfilm is
készült. Megyénkből négy diák ka-
pott Mákvirág díjat, valamennyien
a Bolyai Farkas Elméleti Líceum ta-
nulói. Derzsi Dániel a bronzfokoza-
tot, Ferencz Dániel és Puskás
Dávid az ezüst- és a már egyetemi
hallgató Szabó Ágnes-Kriszta, aki
négy éven volt megyénk legered-
ményesebb diákja, a gyémántfoko-
zatot érdemelte ki. 

A kitüntetettek nevében dr. Orosz
Pál-József mondott köszönetet az
elismerésért, és tette szóvá a romá-
niai zeneoktatás hiányosságait.

A díjkiosztó ünnepséget a szová-
tai pedagógusok Fülöp Judit vezette
Intermezzo kamarakórusa és az
Orosz Pál-József által alapított és
vezényelt székelyudvarhelyi Came-
rata kórus nyitotta meg, végül a ki-
tüntetett diákok közös műsora zárta. 

Első ízben indít esettanul-
mány-versenyt az OTP Bank,
amelynek a célja megmutat-
kozási lehetőséget teremteni
a romániai magyar szakem-
berek számára, illetve a helyi
projektek civil szervezeteken
keresztül való támogatása. A
verseny fődíja ötezer euró,
ugyanakkor a nyertes csapat
további háromezer euróval
támogathat egy általa kivá-
lasztott civil szervezetet. 

Az online gazdasági vetélkedő
nyújtotta lehetőséget elsőként Ma-
rosvásárhelyen ismertette Farkas
Csilla, az OTP Bank Románia
kommunikációs szakembere, majd
Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda,
Székelyudvarhely, Kolozsvár és
Nagyvárad következik. 

Az Erdély Pitch 2017 az OTP
Bank Románia által első ízben
megszervezésre kerülő interaktív,
lokálisan releváns, gyakorlatias és
értéket teremtő esettanulmány-ver-
seny, amelynek az a célja, hogy
megmutatkozási lehetőséget te-
remtsen a romániai magyar szak-
emberek számára, értékes
ötletekkel segítse a kis- és közepes
vállalkozásokat, továbbá a helyi
közösség szempontjából fontos
projekteket helyi civil szervezete-
ken keresztül támogasson.

A versenyben való részvétel re-
gisztrációhoz kötött, ötfős csapatok
jelentkezését várják, akik október

22-én éjfélig regisztrálhatnak az
erdelypitch.transindex.ro, a ver-
seny hivatalos oldalán. A csapatta-
gokra nézve életkorbeli megkötés
nincs, viszont OTP-bankszámlával
kell rendelkezniük, és kell legyen
a csapatban közgazdász, marketin-
ges, programozó és reklámgrafi-
kus. Egy területről lehetnek ketten
is. Fontos, hogy a csapattagok ért-
senek a szakterületükhöz, de a
szervezők nem kérnek szakirányú
végzettséget igazoló oklevelet.
Farkas Csilla hangsúlyozta, a fel-
adatok multidiszciplinárisak és
rendkívül kreatívak. Diákok, pá-
lyakezdők, műkedvelők és profik
egyaránt bekapcsolódhatnak, erre
vonatkozóan semmiféle korlátozás
nincs. Olyan feladatokra kell szá-

mítani, amelyek a diákok által is tel-
jesíthetők, sőt a frissességet, eredeti-
séget legalább annyira értékelik,
mint a stratégiai átgondoltságot vagy
a részletek iránti érzékenységet. 

Tudni kell, hogy a csapatok egy-
egy tetszőleges romániai település
(város vagy falu) színeiben kell be-
nevezzenek. Egy településről több
csapat is jelentkezhet. 

Az online verseny három sza-
kaszban zajlik, három feladatot
kell teljesíteniük a csapatoknak:
egyet, amely egy helyi problémára
kínál megoldást, egyet, amely a
kis- és közepes vállalkozásokat se-
gíti, illetve lesz egy számítástech-
nikai feladat is. Szakaszonként a
csapatoknak négy-hét nap áll a ren-
delkezésükre a feladatok megoldá-
sára, a megoldásokat pedig
meghatározott ideig a verseny ol-
dalára kell feltölteniük. A döntőben
a csapatok képviselői a bukaresti
OK Centerben mutatják be a pálya-
munkájukat, hogy a zsűrinek mód-
jában álljon majd kérdéseket
feltenni, illetve esetenként segítsé-
get nyújtani. Farkas Csilla rámuta-
tott, a verseny fődíja ötezer euró,
ezenkívül a csapatoknak meg kell
jelölniük egy civil szervezetet az
adott településről, amelyet a bank
további háromezer euróval támogat.
A díjak mellett az OTP Bank Romá-
nia hosszú távú szakmai együttmű-
ködési lehetőségeket is keres a
legjobban szereplő csapatokkal. 

A Maros megyei kitüntetettek Fotó: Bodolai Gyöngyi

Farkas Csilla       Fotó: Karácsonyi Zsigmond
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Betegközpontú törvénymódosító 
javaslatot iktatott az RMDSZ 

„Mindenkinek, aki az egészség-
ügyi biztosítást befizeti, alapvető
joga, hogy ingyenesen részesüljön
bizonyos egészségügyi szolgáltatá-
sokban. Mégis, nem minden szakor-
vos állíthat ki igazolást
betegszabadságra, küldőpapírt in-
gyenes laborvizsgálatra, röntgenre,
vagy írhat fel ingyenes és támoga-
tott gyógyszereket. Legtöbbször
vissza kell menni a családorvoshoz
csak azért, hogy ő is felírja ugyan-
azt a gyógyszert, amit kezelésként a
szakorvos már megállapított azok
után, hogy a beteg már sort állt és
fizetett a konzultációért. Ennek a
problémának az orvoslására dol-
goztam ki törvénymódosító javasla-
tot” – nyilatkozta Vass Levente
RMDSZ-es képviselő azt követően,
hogy László Attila szenátorral kö-
zösen az egészségügyi reformtör-
vényhez jogszabály-módosító
javaslatot nyújtottak be az RMDSZ
nevében. A szövetség tervezete tör-
vény szintjére emelné azt, hogy
minden végzős szakorvos betegsza-
badságot, orvosi küldőpapírt (beu-
talót), illetve ingyenes és
kompenzált receptet írhasson fel, a
megyei egészségbiztosítási pénztár
pedig köteles legyen szerződést alá-
írni velük azon szolgáltatások meg-
térítésére.

Dr. Vass Levente, a képviselőház
egészségügyi bizottságának titkára
elmondta: a jelenlegi törvény értel-
mében egy frissen szakvizsgázott
orvos nem köteles arra, hogy szer-
ződéses viszonyban álljon a megyei

egészségbiztosítási pénztárral (biz-
tosítóházzal) ahhoz, hogy járóbe-
teg-rendelőt nyisson. Sok esetben
nincs is lehetősége arra, hogy szer-
ződést kössön a biztosítóházzal, hi-
szen a szerződéskötéseket követően
szakvizsgázik, hónapokat kell vára-
kozzon, vagy nem hagyják jóvá az
ingyenes konzultációkra, ultrahang-
vizsgálat elvégzésére megkötendő
szerződést közte és a biztosítóház
között. Ugyanakkor, sajnálatos
módon, ezáltal korlátozzák a kom-
penzációra jogosító küldőpapír, in-
gyenes és támogatott gyógyszer-
recept, illetve a betegszabadság ki-
állításának a jogát is. Így azonban
páciensei elesnek még attól a lehe-
tőségtől is, hogy az orvosi vizsgálat
költségeinek saját zsebből történő
fedezése mellett ingyenes küldőpa-
pírt kapjanak egy esetleges kompu-
tertomográfia elvégzésére, kom-
penzált receptre sem jogosultak,
amely őket amúgy megilletné. A
Maros megyei képviselő kiemelte:
„a szakorvos rendelkezik a legmeg-
felelőbb kompetenciával arra, hogy
eldöntse, egy betegének laborvizs-
gálatra van-e szüksége vagy nincs a
diagnózis meghatározása érdeké-
ben, vagy éppen szüksége lenne egy
másik szakvéleményezésre”. Az
RMDSZ-es képviselő hozzátette, a
szövetség által kezdeményezett jog-
szabály-módosítás értelmében a me-
gyei egészségbiztosítási pénztár – a
szakorvos kérésére – köteles lenne
szerződést kötni erre a három szol-
gáltatásra. (RMDSZ-tájékoztató)

Példaértékű életpályák, sikeres diákok
Díjátadó ünnepség a Teleki Oktatási Központban

Bodolai Gyöngyi

Lehetőség a romániai magyar szakemberek számára
Esettanulmány-versenyt indít az OTP Bank 



Emlékezetes előadások, tár-
latnyitó ünnepség, különleges
és valós egykori kapcsolatok
a magyarság és a Kaukázus
népei között – minderről szó
esett a hét végén, szombaton
és vasárnap megszervezett
örmény tematikájú esemény-
sorozaton.

Az Örmény Kultúra Napjai című
rendezvény immár hagyományos-
nak számít Marosvásárhelyen, az
idei, teljes hétvégés programsorozat
a Marosvásárhelyi Örmény-Magyar
Kulturális Egyesületnek (MÖMKE)
és a Visegrádi Szent György Lovag-
rend helyi szervezetének a mun-
kája, amely ez évben a Szent László
emlékezete és a magyarok kauká-
zusi kapcsolatai alcímet viselte.

Az említett cím és tematika több
nagyszerű értekezésben körvonala-
zódott: a történelmi előadás-sorozat
szombat délelőtt a Kultúrpalota kis-
termében vette kezdetét, ahol Ősz
Domokos, a Marosvásárhelyi Ál-
lami Filharmónia fúvósa dudukon
kaukázusi dallamokat, valamint
Komitasz örmény zeneszerző szer-
zeményeit adta elő, ezt követően
pedig Puskás Attila, a MÖMKE el-
nöke köszöntötte az érdeklődő kö-
zönséget, majd dr. Hidán Csaba
tartotta meg első előadását Sztyep-
pei lovasok kaukázusi ábrázoláso-
kon. Örmény, grúz harci viselet és
magyar vonatkozásai címmel. Az
igen érdekes, vetített képes előadás
az egykori kaukázusi – és ősmagyar

– hadviselés számos olyan vonatko-
zására derített fényt, amelyre nem
is gondolnánk. Az előadó – maga is
hagyományőrző íjász – korabeli
krónikák szövegén, domborművek,
freskók általi ábrázolásokon keresz-
tül mutatta be az egykori kaukázusi
sztyeppei népek, valamint a velük
akár baráti, akár ellenséges kapcso-
latban lévő népességek – örmények,
mongolok, grúzok például – jelleg-
zetes hadi szokásait, egyenruháit,
technikáit, fegyvereit, páncélzatát,
íjászművészetét, íjtartását, majd
azokat kapcsolatba hozta a hasonló
ősmagyar szokásokkal, fegyverzet-
tel, technikákkal. Többek között

arra is rámutatott, hogy számos er-
délyi, székelyföldi templom fres-
kóin a sztyeppei népek harcosait
láthatjuk, illetve, hogy az egykori
magyarok igencsak hasonlítanak
rájuk: több olyan fegyvert, páncélt,
íjtartási módot fedezhetünk fel az
erdélyi templomok régi magyar vi-
tézeket megörökítő faliképein, ame-
lyek teljesen megegyeznek a
kaukázusi ismeretlen festők és
szobrászok alkotásaival, miközben
egyértelmű – a két egykori mester
soha nem ismerhette sem egymást,
sem egymás népeit. Mindezek – és
számos egyéb történelmi érdekes-
ség, örmény, mongol, avar, grúz

uralkodó dinasztiák, professzionális
kardforgató középrétegek, hadvise-
lési és társadalmi szokások, kultúrát

terjesztő, művelt és írástudó keres-
kedők – mellett megtudtuk többek
között azt is, hogy a nyerget és a
kengyelt a kaukázusi népeknek kö-
szönheti a világ, valamint hogy az
egykori lovas nomádok – ahogyan
az ősmagyarok is – teljesen más-
ként lőttek az íjjal, mint ahogyan
azt ma, angolszász hatásnak kö-
szönhetően, a világ íjászai teszik.

Az előadás-sorozat délután a Bo-
lyai téri unitárius egyházközség
Dersi János termében folytatódott,
ahol ugyancsak dr. Hidán Csaba tar-
tott előadást egykori lovagkirá-
lyunkról Szent László uralkodása
címmel. Az idei Örmény Kultúra
Napjai című rendezvénysorozat va-
sárnap ért véget. Déli 12 órai kez-
dettel, ugyancsak a Dersi János
teremben, Gámentzy Zoltán maros-
vásárhelyi, örmény származású fes-
tőművész megnyíló tárlatát méltatta
Kelemen Ferenc nyugalmazott rá-
dióriporter. A tárlat – mintegy az
idei örmény napokra (is) emlékez-
tetendő – két héten keresztül láto-
gatható.

Negyedszázada született meg
Marosvásárhelyen a városé-
pítő polgármester nevét vi-
selő, a megye magyarságának
kulturális jólétét, gazdagodá-
sát szolgáló Dr. Bernády
György Közművelődési Alapít-
vány. Húsz évvel ezelőtt,
1998 októberében szervezte
meg először az alapítvány a
Bernády Napokat, amelyre
azóta is minden ősszel sor
kerül. Borbély László kuratóri-
umi elnököt a kétszeresen
kerek évforduló kapcsán az
elmúlt 25 évről, majd a jövő
héten zajló rendezvénysoro-
zatról kérdeztük.

– Ön szerint mit jelent a Dr. Ber-
nády György Közművelődési Ala-
pítvány és az általa működtetett
központ, a Bernády Ház a maros-
vásárhelyiek számára? 
– Divatos szóval egy „brand” let-

tünk Marosvásárhelyen. Sokan is-
merik az alapítványt, nyomon
követik a munkánkat, eljárnak az
általunk szervezett rendezvényekre.
Sikerült a Bernády Házba szoktat-
nunk a vásárhelyieket, évente közel
tízezer látogatója van az egykori
Baross, ma Horea utcai épületnek.
Bizonyos rendezvények – irodalmi
estek, előadások, vitaműsorok, kép-
zőművészeti és népművészeti kiál-
lítások – telt házas közönséget
vonzanak ide. Az elmúlt években

mintegy kétszáz eseménynek – ven-
dégrendezvényeknek, illetve saját
műsoroknak – adott otthont a Ber-
nády Ház. 

– Mi volt az elsődleges céljuk,
üzenetük ezeknek az együttlétek-
nek?
– Az alapítvány kétévente meg-

újuló kuratóriuma folyamatosan
igyekezett gazdagítani a kulturális
kínálatot, szélesíteni az identitás-
erősítő, közérzetjavító rendezvé-
nyek választékát, ötvözni a
hagyományt és a modernet. 

– Milyen lépésekre volt szükség
ahhoz, hogy a közművelődési köz-
pont az irodalom- és művészetba-
rátok igazi hajlékává váljon?
– Az ingatlan megvásárlása és át-

alakítása után 1994 novemberében
nyitotta meg kapuit a Ber-
nády Ház. Pár év elteltével
egyértelművé vált, hogy ki-
nőtte kereteit, az alapítvány
kuratóriuma ekkor határo-
zott a tetőtér beépítéséről.
Komoly összefogás révén
sikerült ezt az elképzelést
valóra váltani. Az átépítés
idején, 2001 júliusától 2002
októberéig a háznak szüne-
teltetnie kellett tevékenysé-
gét, a helyhez nem kötött
kezdeményezéseit viszont
folytatta. A munkálatok be-
fejezése után lényegesen
nagyobb kiállítófelülettel és
befogadóképességgel tölt-
hette be hivatását a köz-
pont. A tetőtér főleg
kamarakiállítások, fotótár-
latok számára alkalmas, az
egymásba nyitható föld-
szinti termek pedig a leg-
változatosabb rendez-
vények megszervezésére
kínálnak kedvező feltétele-
ket. A Bernády Galéria
néven ismertté vált helyszí-

nen két-három hetente vált-

ják egymást a kiállítások. Fennál-
lása óta 411 – a földszinti galériá-
ban 259, a tetőtériben 152 – tárlatot
látott vendégül a ház. A kiállítások
zárásakor a művészek egy-egy al-
kotásukkal gyarapítják az alapít-
vány műgyűj-
teményét, amely időről időre szin-
tén a nagyközönség elé kerül.

– Könyves rendezvényeknek is
gyakori színhelye a Bernády Ház,
ilyenkor, úgy tudom, a szerzők is
adományoznak műveikből. De az
alapítványnak saját kiadványai is
vannak.
– 25 év alatt 26 kiadványt, Má-

rosvásárhely fekete márciusáról
pedig egy DVD-t is megjelentet-
tünk.

– Az alapítvány örökségápolásá-
ról szobrok, emléktáblák, emlék-
szoba is tanúskodik. Bizonyára
nem könnyű rangsorolni, mégis
érdekelne, mit tekint az elmúlt ne-
gyedszázad legnagyobb megvaló-
sításának? 
– A kilencvenes évek elején a

Bernády-kultusz jegyében kezdtük
munkánkat, és most is ez a fő moz-
gatórugónk. Fontos mozzanatnak
éreztük a Bocskay Vince alkotta
Bernády-szobor felállítását 1994-
ben, majd négy évre rá a hajdani
polgármester mellszobrának, Hu-
nyadi László munkájának leleplezé-
sét a Kultúrpalotában. De szintén
kiemelten fontos volt a Bernády, a
városépítő című monográfia megje-
lentetése 2015-ben. Mindig meg-
döbbent, mennyire elfelejtette a
város építőjét, aki már a kordoku-
mentumokban sem volt jelen, és
akinek örökségével a kommuniz-
mus évtizedeiben egyedül Marosi
Barna foglalkozott. Ezért volt lét-
fontosságú a rendszerváltás után
felidézni, minden nemzedéknek,
különösen pedig a fiataloknak to-
vábbadni a rendkívüli szellemi ha-
gyatékot.

– Ez a fő törekvése a Bernády Na-
poknak is. Mire számíthat idén a
rendezvénysorozat közönsége?
– Évről évre igyekszünk minden

korosztályt és társadalmi réteget
megszólítani, így lesz ez most is. A
legnagyobb újdonság az, hogy – a
huszadik évfordulóhoz illően – nem
pár napos, hanem egész hetes lesz a
rendezvény. Október 23-án, hétfőn
14 órakor az V–VIII. osztályos diá-
kok sportvetélkedőjével kezdődik a
Szász Adalbert Sportlíceumban, ezt
követően 17 órakor a Bernády Ház-
ban megnyílik Gyarmathy János
szobrászművész kiállítása. 24-én,
kedden 16 órakor a középiskolás
sportiskolások vetélkednek taninté-
zetükben. Mindig igyekszünk a kor
nyelvén szólni, újítani, ezért 20 órá-
tól slam poetryvel folytatjuk a ren-
dezvénysorozatot a G Caféban.
26-án, csütörtökön 18 órakor Fülöp
Gellért fotókiállítása nyílik meg a
Bernády Házban, 27-én, pénteken
pedig ugyanebben az időpontban,
ugyanitt Fodor János  Bernády
György. Politikai életrajz című
könyvét mutatjuk be. Az elmúlt
évek hagyománya szerint 28-án,
szombaton délelőtt 10 órakor a re-
formátus temetőben megkoszorúz-
zuk Bernády György sírját,
10.30-kor pedig a polgármester
köztéri szobrát. A gálaest 18 órakor
kezdődik a Kultúrpalotában. Ekkor
kerül átadásra a Bernády-emlékpla-
kett, majd ünnepi zongorajáték,
Ránki Dezső, Klukon Edit és Ránki
Fülöp előadása zárja a Bernády Na-
pokat. Egészen különleges estre
számíthat a nagyérdemű, tudomá-
som szerint ugyanis ritkán lépett
együtt közönség elé a Ránki család.

– A korábbi években a Bernády
Házban lehetett előzetesen hely-
jegyeket igényelni a gálaestre.
– Így van ez most is. Mától min-

dennap délelőtt 10 órától 18 óráig
vehetik át az érdeklődők a jegyeket,
amelyekért természetesen nem kell
fizetni. A helyjegyekkel együtt
tombolajegy is jár a kedves közön-
ségnek. A sorsolásra a gálaesten
kerül sor, a szerencsés nyertes Sz.
Kovács Géza segesvári képzőmű-
vész egyik alkotásával gazdagodhat.
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Fotó: Nagy Tibor (archív)

Fotó: Nagy Tibor

Nagy Székely Ildikó

Az Örmény Kultúra Napjai Marosvásárhelyen 
Kaukázusi harcosoktól az ősmagyarokig

Kaáli Nagy Botond

25 év a városépítő szellemében
Egyhetesre nőtt Bernády Napok



A község területén van még egy
Árpád-kori templom, a berekeresz-
túri, amely kb. az 1340-es években
épült. Abban a freskók, a belső dí-
szítések jobban megmaradtak, mint
a szentimreiben. 

A szentimrei templom falait ere-
detileg freskók díszítették, de a re-
formációt követően, a XVI.
században, illetve az azt követő év-
századokban többször bemeszelték
a freskókat, a katolikus rendtartás
díszítőelemeit, átalakították a belső
bútorzatot is, annyira, hogy a belső
renoválás során nem is lehetett tel-

jesen helyreállítani, csupán a nyo-
mait lehet felfedezni a valamikori
freskóknak. „Ez egy másik veszte-
sége a templomnak” – jelentette ki
Kovács Szabolcs lelkész. Szerinte
nemcsak a ráfestés miatt mentek
tönkre, megtette a magáét a ned-
vesség, amit nehéz ezekben a régi
templomokban visszaszorítani. Az
épület oldalán egy hullámárnyalat
is felfedezhető, ami mutatja, hogy
az évek során meddig kúszott fel a
nedvesség, a penész is beleállt, ami
veszélyes nemcsak a falra vagy a
gyülekezet egészségére, hanem a
bútorzatra is. A falat leverték, és

újra kellett vakolni ahhoz, hogy a
templom használható legyen.

A templom mellett álló harang-
láb később épült hozzá. Az építés
1765-re datálható a belső geren-
dába vésett feljegyzés szerint, és
azóta áll. 

A harang rendszeresen megszó-
lal, régebb harangozó, sőt harango-
zók húzták a harangot adott
ritmusra, hiszen akkoriban a ha-
rang szavának üzenő értéke volt a
mezőn dolgozó emberek vagy a
szomszéd falusiak számára is.
Innen tudták meg, hogy ha tűz ütött
ki, vagy ha meghalt valaki, azt is,
hogy nő vagy férfi halálozott el a
közösségben, vagy éppen a delet
kongatják vagy vecsernyére szólí-
tanak. Ma viszont nem harangozó
húzza a harangot, automatizált a
harangszerkezet, a gyülekezet
gondnoka készített egy szerkezetet,
amely naponta beindul.

Istentiszteletet vasárnaponként
tartanak a templomban, a nyári
időszakban. Ősztől tavaszig, ami-
kor lehűl az idő, a fűthető gyüleke-
zeti házban tartják az
istentiszteletet, kivéve a karácso-
nyit és az óévit. A templom hasz-
nálatban van tehát, de a használati
ideje a nyári hónapokra korlátozó-
dik.

Kinyílt a világ, hangzott el
annak idején, amikor megnyi-
tották a Nyárádszeredát Nyá-
rádmagyaróssal és Sóvárad-
dal összekötő aszfaltutat. Mit
jelentett ez Székelyberének,
van-e látványos vagy érez-
hető pozitív hozadéka annak,
hogy aszfaltút épült a Beke-
csen át? – kérdeztük beszél-
getésünk elején Benedekfi
Csabát, Székelybere község
polgármesterét. 

A községvezető szerint maga az,
hogy megnyílt ez a megyei út, nem
hozott sok pozitívumot. „Borzasz-
tóan megnőtt a közúti forgalom, a
balesetveszély. Persze sokkal köny-
nyebb eljutni a Székelyföldre, Szo-
vátára, ami természetesen jó, de
azon kívül, hogy könnyebben uta-
zunk, a község életében konkrét po-
zitív hatást nem tapasztaltunk”.

A továbbiakban arról beszélt,
hogy a tavalyi esztendő a tervezések
éve volt, az idei a megvalósításoké,
kivitelezéseké. „Bere község éle-
tében, akár visszamenőleg a rend-
szerváltásig, annyira sikeres év, mint
a 2017-es, nem volt. A legnagyobb
megvalósult álmunk az volt, hogy
2017-ben gyakorlatilag a község
összes útját leaszfaltoztuk. Valóban
szinte álom volt, mert hét település
tartozik ide, és összesen 1300 lakos
van a községben, rengeteg a köves
út, nagyok a távolságok, sok a kul-
túrotthon, sok a kicsi iskola, kevés
az ember. ”

Céljuk az, hogy a megyei utat
összekapcsolják a Székelyberéből
kifelé, a környező településekre ve-
zető utakkal. Mint mondta, Szé-
kelybere szerencsés volt, minden
egyes utcája le van aszfaltozva, ki-
vétel egy nagyon kicsi, pár házas
utca. Ugyanígy aszfaltos a Seprődre
vezető út egy szakasza, és a Nyá-
rádszentimre, illetve Berekeresztúr
irányában Márkodig vezető út is.
Egyetlen településig, Kendőig nem
értek el, de erre is megvan már az
urbanisztikai engedély, és tavasszal
fognak a munkálatokhoz. 

Emellett még két sikeres pályá-
zatuk van: az egyik 95%-ban, a
másik 100 százalékban kész van.
„Ez a három pályázat 2017-ben

Bere községnek közel 10 millió lejt
hozott. Tehát joggal mondhatom,
hogy sikeres év volt” – jelentette ki
a polgármester. 

Az utakat kormánypénzekből
építették ki, ugyancsak kormány-
programból négy iskolát újítanak
fel. Ezek értéke közel 3 millió lej,
ami azt jelenti, hogy teljes felújítá-
sokat végeznek: bővítésre, tetőszer-
kezet-cserére, modern, a tűzvédelmi
és egészségügyi követelményeknek
megfelelő mellékhelyiségek kiala-
kítására, nyílászárók cseréjére, köz-
ponti fűtés bevezetésére kerítenek
sort azokban a falvakban, ahol is-
kola működik. Márkodot, ahol V-
VIII. osztály működik,  nem
foglalták bele a mostani pályázatba,

arra volt már kormánypénz.  A be-
rekeresztúri, székelyberei, seprődi
és nyárádszentimrei iskolákat vi-
szont igen. Benedekfi szerint ez a
felújítás gyakorlatilag új iskolákat
jelent, az épületek külseje – erre na-
gyon odafigyeltek a tervezők –
tájba illő lesz. 

– Mikorra készülnek el ezekkel?
– Elméletileg 2020-ig kell befe-

jezzük, de annak függvényében,
hogy ki nyeri meg a versenytárgya-
lást, ha szerencsénk van, és nem
kezdik megóvni az eredményt a
cégek, akkor hamarabb befejezzük.
Ellenkező esetben akár évekig is el-
húzódhat a dolog. Nagyon rossz a
romániai közbeszerzési törvény.
Megértem, hogy be kell tartani, de

a komolytalan ajánlatokat,
óvásokat bírságolni kellene.
Attól függ tehát, hogy milyen
cég nyeri meg a licitet: ez is
egy követhetetlen labirintus,
lehet, hogy a nyertes cég más
megyéből való, kiadja egy al-
vállalkozónak a munkát, lehe-
tetlen követni…
– Ezeket a cégeket nem lehet
kiszűrni?

– Ezek az úgymond apart-
mancégek annyira profik,
hogy az első fázisban a doku-
mentációkból nem tűnik ki,
hogy nem képesek a kivitele-
zésre, és akkor elhúzódik az
egész. Ebből az emberek vi-
szont csak egy dolgot látnak:

azt, hogy a polgármester megígérte,
de az iskola nem épül. Ezek nehéz
dolgok, szerencsére a hivatal alkal-
mazottai is jól képzettek, a konzul-
tánsaink szerintem a legprofibbak,
és remélhetőleg nem esünk bele az
ilyen csapdába, de bármi megtör-
ténhet, főleg azok járhatják meg,
akik sok projektet kiviteleznek. 

Az utakról nagyon sokat lehetne
beszélni. Nagyon hittem magamban
és a körülöttem levő emberekben,
de annyi kudarc és annyi munka
van ebben, hogy tényleg egy álom
valósult meg. Megfogadtam, hogy
amikor elkészül a projekt, minden
egyes településen dáridót csapunk,
szalagátvágással, mulatással, de
annyi munkát igényelt, annyira ki-
fulladtunk, hogy most már kész
van, de nem lesz tamtam, nem lesz
energiánk minden faluba elmenni,
minden kultúrotthonba beülni és
mondani, hogy ezt mi csináltuk.
Nagy az elégtételünk mind az em-
berek részéről, mind pedig a ré-
szünkről, de a „bulira” már nincs
energiánk.

Én magam is naponta jártam a
falvakat a köves utakon, folyamato-
san köveztünk, folyamatosan köl-
töttük a pénzt, javítottuk az utakat.
Aki ilyen helyen lakik, csak az
tudja, hogy a sár is nagy probléma,
de a por még borzasztóbb. Aki fo-
lyamatosan, kilométereken át nyeli
a port, csak az érti, mit jelent ez,
nem beszélve arról, hogy a köves út
menti házakban szellőztetni sem
lehet, ráadásul az autók is tönkre-
mennek.
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A közbiztonságra vonatkozó kér-
désünkre megtudtuk, hogy a leg-
utóbbi helyi rendőrségi statisztikák
szerint Székelybere az első három
biztonságos község egyike Maros
megyében. Lopás, betörés szinte
egyáltalán nincs, községszinten alig
történt egy vagy kettő. Tudni kell,
hogy minden egyes település be van
kamerázva, de a romák részéről
sem tapasztalhatók atrocitások.

Probléma az, hogy vannak olyan
roma családok, amelyeknek a gye-
rekei nagyon rendszertelenül járnak

iskolába. Ezek általában nagycsalá-
dos cigányok, és talán nem veszik
annyira komolyan az iskolába járást.  

A helyi tanács kilenctagú, nyolc
RMDSZ-es és egy az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt tagja, aki egyetlen ta-
nácsülésen sem vett részt ebben a
mandátumban. A tanácsban problé-
mák nincsenek, „mindenki egyér-
telműen a község fejlődésére
összpontosít. Vannak egészséges
viták, de a lényeg az, hogy egy
irányba tudjuk húzni a szekeret” –
mondta a községvezető.

Top 3

Idén hamarosan aláírnak egy uniós projektet kultúrházak felújítására.
Ennek keretében a hétből három kultúrotthon – Márkodon, Székelyberében
(fotó) és Nyárádszentimrén – teljesen megújul. A kultúrházaknak a pol-
gármester szerint egyféle kommunista jellege volt: ezek helyett teljesen
újszerű és korszerű, modern, barátságos, világos, télen fűthető, nyáron hűt-
hető művelődési otthonokat szeretnének. A projekt értéke 500 ezer euró.

Télen fűthető, 
nyáron hűthető művelődési otthonok

Van medvénk bőven, tele va-
gyunk medvével – jött a válasz a na-
gyon aktuális, medvekárokra
vonatkozó kérdésünkre. „Annyira
elszaporodtak, hogy – bár én med-
vepárti vagyok – az már tarthatat-
lan. Sok kárt okoznak: leeszik a
zabot, a gyümölcsösöket teljesen le-
kopasztják, a kukoricást letarolják.

Viszont a medve védett állat. Az
más kérdés, hogy a védett populá-

ció 95 százaléka Erdélyben van.
Ausztriában vagy Magyarországon
nincs. Itt, a községben, a legutóbbi
vadászaton, a két hajtás alatt 29
medvét láttak. Én magam is termé-
szetjáró vagyok, nagyon sokat va-
gyok kint terepen, volt, hogy
egyszerre kilenc medvét láttunk
egy este. Ráadásul most nagyon
sok a hárombocsos medve. A múlt-
kori hajtás idején Seprődön déli 12

órakor szaladt végig a maci a főut-
cán. Két héttel ezelőtt Nyárádsze-
redában este 8-kor ment végig az
úton.

Nem tudom, mi lesz, de az em-
berek mindenkit szidnak, a polgár-
mestert, a vadászegyesületet,
mindenkit, de a lényeg az, hogy
megértem, hogy védett állat, de ha
más megoldás nincs, be kellene
fogni őket és áttelepíteni Svájcba
vagy Ausztriába – vélekedett a pol-
gármester.   

Medve van bőven  

Tavasztól őszig használják az Árpád-kori templomot
Szerkesztette: Mózes Edith

(Folytatás az 1. oldalról)

Megvalósult álmok
A tavalyi a tervezések éve volt, az idei a kivitelezéseké

A polgármester figyelemmel kíséri, mi történik a községben                             Fotó: Nagy Tibor



Bonyha – Bernád, Dányán, Gógán,
Jövedics, Kund és Leppend

Bonyha 
Már Szentistván-kori faluként

Anonymus gestáiban is olvashatunk
róla. Az első írásos forrás, mely vi-
szont konkrét említést tesz a telepü-
lésről, a XIII. századból származik.
Ebben még Bahnaként említik. A
birtok a 15. század végén a Bánf-
fyaktól örökösödés útján átkerült a
Bethlen család tulajdonába. Erede-

tileg két kastély állt a birtokon, a
későbbit Bethlen János építtette
1675-ben, de ezt a család a két vi-
lágháború között elbontatta. 

A jelenleg is álló kastély építését
Bethlen Farkas (1505–1552) kezdte
meg 1545-ben, majd a 17. század
végén Bethlen Elek átalakította, ké-
sőbb, a 18. század végén a barokk
stílusnak megfelelő díszítést kapott,
majd a 19. század közepe táján el-
nyerte mai alakját.

A kastélyban született 1700. no-

vember 25-én Árva Bethlen Kata,
aki tragikus sorsáról önéletírásában
számolt be, többször említve a
bonyhai kastélyt is. 

Bethlen Elek (1688–1724) a Rá-
kóczi-szabadságharc idején Rá-
kóczi mellett állt, és követte is őt
Lengyelországba, de még 1711-ben
kegyelmet kapott, így visszatért bir-
tokára, ahol szembesült a háború
pusztításával. Készített egy leltárt.
Ebből kiderül, hogy a kastélyt erős
kőfal vette körül, négy toronnyal a
sarkokon, valamint egy kaputo-
ronnyal a déli oldalon. Bethlen
megerősíttette a falakat, a fia pedig
díszíttette ezeket.

A kastély átépítése a 19. század
közepén az 1848-as forradalomban
részt vevő Bethlen Farkashoz
(1813–1870) köthető. A kastélyt va-
lószínűleg már 1854 folyamán be-
rendezték. 1948-ban államosították,
majd évekig a helyi polgármesteri
hivatal működött benne. 2006-ban
gróf Bethlen Ádámnak az unokája,
Bethlen Fruzsina visszakapta a tu-
lajdonjogot, az épületet a család az
Erdélyi Református Egyházkerület-
nek adományozta, azzal a kéréssel,
hogy közösségi célt szolgáló intéz-
ményt hozzanak létre benne. Az
egyházkerület 2010-ben újrafö-
dette, tatarozta a 42 helyiségből álló
épületet.  

Mikefalva – Abosfalva, Szász-
csávás, Désfalva, Felsőkápolna, 
Harangláb, Somostelke

Mikefalva 
A település nevét először 1332-

ben említik hivatalosan, Nycolay-
ként jelenik meg a dokumen-
tumokban. A jelenlegi polgármes-
teri hivatal épülete az ún. Eperjesy-
Gál-kúria. A XVIII. században
barokk tetőzetű udvarházként gróf
Keresztes Márton építtette, majd a
XIX. században romantikus-eklek-
tikus stílusban átalakították. A Ke-
resztesek után a háromszéki
származású székely nemesi Gál csa-
lád tulajdonába került, akik az álla-
mosításig voltak az udvarház és a
körülötte levő hatalmas birtok tulaj-
donosai. Az államosítás után eltűn-
nek a fényűző berendezések,
mindössze egyetlen cserépkályha
őrzi a régmúlt emlékeit a polgár-
mester irodájában.  Az épületet
nemrég újították fel uniós támoga-
tással. A község jelentősebb épüle-
tei között van Désfalván a Pataki
nemesi család egykori kastélya,
amelyben ma orvosi rendelő műkö-
dik. 
Abosfalva 

Abosfalva neve az Árpád-korban
Beznik volt, a település ekkor a
Beznik nevű udvari kutyapecérek
lakhelye volt. Nevét 1357-ben
Obusfolua Beznik néven említették

először a korabeli oklevelek. 1361-
ben Obusfaolua, 1433-ban Abus-
falwa, 1456-ban Abosfalwa néven
írták. A birtokot 1357 előtt Kugh
Miklós és a már említett Gergely fia
Pouch, ennek fiai és unokái zálogba
adták a Szalók nemzetségbeli Dai-
laci Simon bán fiának, Miklósnak,
majd 1357-ben el is adták neki.

A középkorban a falu többször
cserél gazdát. Központjában talál-
ható a téglalap alaprajzú, földszin-
tes, kontyolt nyereg tetős, cseréppel
fedett kastély, amelyet a korábban
itt álló, Gyulaffy-féle kastély átépí-
tésével hoztak létre az Aporok a
XIX. század elején. A klasszicista-
empire stílusú ház főhomlokzatát
1870-ben egy oszlopos porticusszal
bővítették, mely fölé lépcsőzetes
oromfal emelkedik. Ez adja az épü-
let jellegzetességét.  Hajdanában
6000 kötetes könyvtára volt, benne
számos ritka, a család irattárában
fennmaradt kézirattal, amely az ud-
varban egykor álló toronnyal együtt
eltűnt. 1945 után a kastély utolsó tu-
lajdonosától, Apor Istvántól állami
kézbe jutott. Az épületet visszaszol-
gáltatták, felújításra vár.   

A katolikus templom elődjét a
dokumentumok már a 14. század-
ban említik, azonban írásos följegy-
zés csak a középkor óta létezik. A
reformáció során a hívek reformá-

tusok lettek a templommal együtt.
A katolikusok a 18. században a
Hilib Gál család házi kápolnájába
jártak misére, majd 1862-től külön
telken kriptakápolna épült. 

A katolikus templom udvarán az
1993. június 4–5-i ünnepség kereté-
ben a környező települések önkor-
mányzatai és a pilisvörösvári
testvértelepülés képviselői csonka
oszlopos műemléket avattak fel,
ugyanis 1849. január 16-án éjjel a
plébánián Bem József tábornok,

gróf Mikes Kelemen, gróf Teleki
Sándor ezredesek és gróf Bethlehen
Gergely őrnagy együtt dolgozták ki
a gálfalvi csata haditervét. Az épü-
letre 1905-ben helyeztek emléktáb-
lát. Az 1993-ban állított műemlék
oszlopot a pilisvörösvári önkor-
mányzat ajándékozta. Évente, már-
cius 15-én itt tartják az 1848-as
forradalom és szabadságharcra em-
lékező ünnepi rendezvényeket. 
Szászcsávás

Az Ólomhegy alatti mindössze 4
km hosszú faluban őrzik a vidéken
a leghűbben a hagyományokat, kü-
lönösen a karácsonyi ünnepkör bő-
velkedik népszokásokban. Kará-
csony szombatján az emberek még
mindig eljárnak kántálni, és ami a
leginkább érdekes, az szilveszter es-
téjén történik, ugyanis sötétedés
után elbúcsúztatják az óesztendőt,
majd a református templom előtt
énekkel köszöntik az új évet. Eköz-
ben a legények szalmából font tüzes
kerekeket eregetnek le az Ólom-
hegyről. 

Szászcsávásnak több évtizede
működő igen ismert dalárdája volt,
amely 1837. február 12-én szólalt
meg először, alapítása Dali István
segédpap és Belle József tanító ne-
véhez fűződik. Ennek köszönhetően
a mai napig is őrzik az ötszólamú-
ságot, a falu magyar lakosai kotta-
ismeret és kóruspróba nélkül
tanulták meg szüleiktől az ötszóla-
múság elveit, és ma is így éneklik  a
népdalfeldolgozásokat, zsoltárokat
és kórusműveket egyaránt. A kórus
emlékét a kultúrotthon előtt felállí-
tott kopjafa őrzi. 

De amivel a falu ismertté vált vi-
lágszerte, az a híres szászcsávási ci-
gányzenekar, amely több
nemzedékre visszamenően a kör-
nyék híres muzsikusaiból áll, alap-
állása a hegedű–kontra–bőgő
hármas. A  zenekar magja Jámbor
István Dumnezeu (született 1951)
prímás; testvére, Csányi Mátyás
Mutis (szül. 1953) bőgős és sógo-
ruk, Mezei Ferenc Csángáló (szül.
1951), a kontrás által alkotott együt-
tes. Mindhárman Csángáló nagyap-
jától, a halála után harminc évvel is
emlegetett híres prímás Horvát
Mezei Ferenctől, a Vén Kráncitól
tanultak muzsikálni; őket egészítik
ki a fiatalabbak: Csángáló unoka-
testvére, Mezei Levente Leves
(szül. 1969) prímás; Jámbor István
és Csányi Mátyás öccse, Csányi
Sándor Cilika (szül. 1959) prímás;
és Csángáló fia, Jámbor Ferenc To-
csila (szül. 1970) kontrás. Fő hang-
szerükön kívül valamennyien jól
játszanak a többi hangszeren is, és
általában kiváló táncosok. A zene-
karnak lemezfelvétele van, több
külföldi turnén jártak,  Amerikába
is eljutottak. A településen minden
év nyarán megrendezték a szász-
csávási népzene- és néptánctábort,
ahol az érdeklődők helybéli adat-
közlőktől tanulhatják a zenélést és
a táncokat.
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Szerkeszti: Vajda György

Alsó-Kis-Küküllő mente (1.) 
Olyan vidékre kalauzoljuk el olvasóinkat az elkövetkezendő
részekben, amilyen a Kis-Küküllő menti borok igazi hazája.
A Balavásár, Kelementelke és a megyehatár közötti telepü-
léseket körülvevő dombok igen alkalmasak a jófajta szőlő
termesztésére, a finom, ízletes borok előállítására. Nagyon
vegyes etnikai összetételű, kultúrájú és vallású közösség él
itt évszázadok óta. A nagyrészt magyar lakosságú községek-
től délre húzódik az egykori Királyföld északi határa, s így
az 1968-as megyésítést követően többségében szászok által
lakott falvak is közigazgatásilag e vidékhez kerültek, majd
a kommunizmusban az utóbbiak távozásával fokozottan
erősödött a román, illetve a roma lakosság jelenléte. És meg
kell említenünk a zsidókat is, akik igen szép zsinagógát épí-
tettek Dicsőszentmártonban, azonban mindössze az épüle-
tek maradtak meg a második világháborúban meghurcolt
izraeliták után. Vannak itt reformátusok, unitáriusok, kato-
likusok, ortodoxok és az új vallások közül is igen soknak je-
lentős híve lett az utóbbi időben. A tájegységre jellemző
Küküllő menti népviseletet és néptáncokat elsősorban a Di-
csőszentmártonban működő Kökényes hagyományőrző nép-
táncegyüttes jeleníti meg, a Küküllő menti borlovagrend
pedig a borászokat fogja össze. Meg kell említeni még
Szászcsávást is, ami mondhatni világszerte ismert cigány-
zenekaráról híres, és van a faluban egy igen régi szokás,
amit ma is őriznek, ez a szilveszter éjszakai tűzkerekezés.
Mindenképpen érdemes a főúttól félreeső kisebb falvakba
is benézni, mert nemcsak a dombvidéki táj szépsége lehet
vonzó, hanem az egyre inkább elnéptelenedő, átalakuló te-
lepülések hangulata is megragadhatja az arra járót. A vidé-
ken levő szász templomokról későbbi összeállításunkban
írunk. 

Ajánló: Marosvásárhely felől a csergedi hegyen át mintegy 20 per-
ces autózás után érjük el Mikefalvát. Érdemes betérni a Kis-Küküllő
völgye felé tartó szerpentinek egyikéről nyíló kapun, amely a nemrég
létesített Villa Vinea szőlészet bejárata, ahol szervezett formában bor-
kóstolót tartanak. Egy elágazáshoz érünk jobbra fordulva Mikefalva
felé, míg balra Balavásár irányába tarthatunk. Héderfájáról tehetünk
egy kis kitérőt Bonyhára. 

A bonyhai kastély Fotó: Maros Megyei Tanács 

Az abosfalvi emlékoszlop és a római katolikus plébánia                 Fotó: Szabó István Tihamér 

A szászcsávási Jámbor István Dumnezeu udvarában gyakorol                     Fotó: Vajda György 



Gyakorlatilag cserejátékosok
nélkül állt ki a Marosvásárhe-
lyi Mureşul női kézilabdacsa-
pata a Resicabánya elleni
hazai találkozón. Egyetlen
bevethető ember volt a kis-
padon, a pótkapus, azonban
ő sem sokat segített a csapa-
ton: Petruneac ott folytatta,
ahol az előző meccsen abba-
hagyta: statisztált a kapu-
ban, míg a helyette beküldött
Saláta az elején fogott egy
hétméterest meg egy ziccert,
a későbbiekben azonban ő
sem védett valami fényesen.

A hat mezőnyjátékos közül is
csupán ketten vannak olyan szin-
ten, hogy az idénykezdő keretben
is a kezdőben játszottak volna, és
ilyen körülmények között nagyon
nehéz volt helytállni, még az alsó
középmezőnyhöz tartozó ellenfél-
lel szemben is.

Bucin és Stângu ugyan mindent
megtettek, hogy megpróbálják
szinten tartani a csapatot, ez azon-
ban nem volt elég. Resicabánya 5-
5 után zsinórban dobott négy góllal
húzott el először, és az a négygólos
előny szünetben is megmaradt.
(Annak is köszönhetően, hogy
Stângu időn túli
kilencméterest ér-
tékesített.)

A második fél-
időben az elején
úgy tűnt, vissza
tud jönni a játékba
a Mureşul, előbb
17-re egyenlített,
és 20-20-ig tartotta
a frontot. Ekkor
azonban Rad
három egymás
utáni támadás
során is a kapusba
lőtte szélről a lab-
dát, az ellenfél
pedig minden lab-
dabirtoklást gólra
váltott, így olyan
előnyre tett szert,
amit a házigazdák
már nem tudtak le-
dolgozni. Nehéz is
lett volna egyetlen
csere nélkül! Még
szerencse, hogy

nem sérült meg senki, és végleg
sem állítottak ki senkit (nem sok
hiányzott, hiszen Veres már az első
félidőben begyűjtött két kétperces
kiállítást), mert akkor játszhatott
volna a csapat végig öt mezőnyjá-
tékossal, legfeljebb a pótkapus áll-
hatott volna kényszerből a
mezőnyben csatasorba...

A másik marosvásárhelyi csapat,
az Olimpic, Nagyváradon maradt
alul szoros mérkőzésen, 30-28
arányban. A szombaton rendezett
6. fordulóban a város mindkét kép-
viselője idegenben lép pályára: az
Olimpic Székelyudvarhelyre uta-
zik, míg a Mureşul Kézdivásárhe-
lyen játszik. (bálint)

Második alkalommal rendezték
meg a Kolozs megyei Magyarkapu-
son a 2017-es Barátság Kupáért
kiírt nemzetközi kispályás labdarú-
gótornát, amelyen a rendező helyi
együttesen kívül részt vett a Dél-
egyházi Végelgyengülés Öregfiúk,
valamint a Marosvásárhelyi Apollo
Old Boys hasonló korú amatőr lab-
darúgó-alakulata is. 

A torna ötletgazdái, a valamikori
Constructorul, majd a Viitorul
Prodcomplex egykori játékosa, a
marossárpataki születésű Böjte At-
tila és Nagy Zoltán (Medve), a ki-
lencvenes évek elején a Gloria
szívós hátvédje, a szintén marosvá-
sárhelyi Daróczi Lászlóval éveken
át együtt futballoztak Délegyházán.
A magyarkapusi Török Zoltánnal és
Fodor Istvánnal egyeztetve, évente
felváltva szervezik meg a három te-
lepülés közötti barátságot jelképező
labdarúgótornát. 

A rendezvény körmérkőzéses
rendszerben zajlott, a meccsek 2x20
percet tartottak, a sorrendet a pont-
szám, egyenlőség esetén a gólkü-
lönbség adta. Az első helyet az
Apollo Old Boys együttese nyerte,
amely 3-1-re diadalmaskodott a
házigazda Magyarkapus, majd 4-1
arányban a délegyházi alakulat fö-
lött. A Magyarkapus – Délegyháza
találkozó 3-0-ra végződött, így a
Fodor István által vezetett házigaz-
dák lettek a másodikok, a Pest me-

gyei csapat foglalta el a harmadik
helyet. 

A délegyháziak csapatában ob-
jektív okok miatt nem vehetett részt
a minap 50. életévét betöltő Keresz-
tesi Csaba, viszont pályára lépett
Zsüle István, Bednárik László és
Marinyák Zsolt is; a találkozókat a
délegyházi Németh H. Ferenc kitű-
nően vezette. 

A tornagyőztes Apollo Old Boys
összetétele: Czimbalmos Ferenc At-
tila – kapus (Nagyernye); Tolvaj Jó-
zsef (csapatkapitány – IRA), Eugen
Cizmaş (Metalotehnica), Kelemen
Sándor (Gloria), Muntean Tibor
(Metalotehnica), Veres László (Me-
talotehnica), Anton Turc (Viitorul
Prodcomplex), ifj. Csutor András-
Tomi (MSE), Sikó Ferenc (Imatex),
Szilágyi Dezső (Szabéd), Schneider
László (Gaz Metan, Ilefor) – me-
zőnyjátékosok. Különböző okok
miatt nem vehettek részt: Böjte At-
tila, Daróczi László, Tamási Ferenc,
Orbán Zoltán, dr. Butiurca Sándor,
Trandafir László, Czimbalmos
Csaba, Fülöp László és Szente
Csaba.

A tornagyőztes marosvásárhe-
lyiek két egyéni díjat is nyertek:
Szilágyi Dezső a torna gólkirálya
lett 5 góllal, míg a legjobb játékos
címet Czimbalmos Ferenc kapta.

2018-ben az Apollo Old Boys
szervezi meg a barátságos tornát
Marosvásárhelyen. (C.A.)

A győzelem reményében uta-
zott a Marosvásárhelyi UMP
Sirius női kosárlabdacsapata
Gyulafehérvárra. A reménye-
ket az eddigi eredmények
táplálták, hiszen Ionel Brus-
tur tanítványainak két győ-
zelmük volt két forduló után,
míg a házigazdáknak két ve-
reségük. A várakozás azon-
ban csalódásba fordult, mert
nem csupán kikapott a Sirius,
de viszonylag nagy arányban
szenvedett vereséget.

A házigazdák öt légiósával
szemben a marosvásárhelyi csapat
csupán négyet tudott kiállítani, hisz
Radović (nem azonos a gyulafe-
hérvári színekben játszó névroko-
nával) továbbra is sérült. Ráadásul
Mitov nem hozta azt a formát,
amelyet Alexandria ellen mutatott,
a hét távoli kísérletéből csupán
egyet értékesített. A házigazdák
egyébként 54%-ban értékesítették
a triplákat, míg a Sirius csupán

27%-ban, de ami még fontosabb,
hogy a lepattanózásban 41-28 volt
az arány Gyulafehérvár javára, ami
több dobólehetőséget biztosított
számukra. Ez azzal is magyaráz-
ható, hogy az idő szinte felében
klasszikus beállós nélkül játszott a
marosvásárhelyi csapat, Williams
cseréje, Mészáros ugyanis szintén
sérült.

A házigazdák már az első ne-
gyedben jelentős előnyre tettek
szert, és ez csak fokozódott a foly-
tatásban. A hosszabb padot is ki-
használhatták, hisz 11-es rotációt
használtak a Sirius csupán hét pá-
lyára küldött játékosával szemben.

A marosvásárhelyi együttes a
következő fordulóban ismét ide-
genben játszik, szombaton a dobo-
gós reményeket tápláló
Szatmárnémeti otthonába látogat.
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Tornát nyert az Apollo Old Boys

Röviden
* Magyarország, hat helyet javítva, 53. a Nemzetközi Labdarúgó-szö-

vetség (FIFA) világranglistáján. Románia négy helyet rontott, és most a
45. helyen áll. A tabellát változatlanul a világbajnok német csapat vezeti,
Brazília és Portugália előtt.

* Nyolc mérkőzéssel – az E, az F, a G és a H csoport két-két találkozó-
jával – folytatódik ma a labdarúgó Bajnokok Ligája. A programból a
Manchester City – Napoli összecsapás, illetve a címvédő Real Madridnak
a Tottenham Hotspur elleni meccse emelkedik ki, utóbbi megtekinthető a
Pro TV közvetítésében. A műsor: E csoport: Maribor (szlovén) – FC Li-
verpool (angol), Szpartak Moszkva (orosz) – Sevilla (spanyol); F csoport:
Feyenoord (holland) – Sahtar Donyeck (ukrán), Manchester City (angol)
– SSC Napoli (olasz); G csoport: RB Leipzig (német) – FC Porto (portu-
gál), AS Monaco (francia) – Besiktas (török); H csoport: Real Madrid
(spanyol) – Tottenham Hotspur (angol), APOEL (ciprusi) – Borussia
Dortmund (német). Valamennyi mérkőzés este háromnegyed 10-kor kez-
dődik.

* Labdarúgó 1. liga, 14. forduló (vasárnapi eredmények): Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK – Astra Giurgiu 0-0, Kolozsvári CFR – Botoşani FC
0-0. Az élcsoport: 1. CFR 33 pont, 2. FCSB 29, 3. Craiova 29. A Sepsi
OSK a 12. helyen áll, 11 ponttal.

* Simona Halep továbbra is az első helyet foglalja el a női profi teni-
szezők (WTA) világranglistáján, amelynek legfrissebb változatát hétfőn
tették közzé. A román játékos második hete vezeti a rangsort, és 40 pont
előnye van a második helyen lévő Garbine Muguruzához (Spanyolország)
képest és 570 a harmadik Karolina Pliskovával (Csehország) szemben. 

* Egyenként harminchétezer lejes pénzjutalomban részesülnek az Eu-
rópa-bajnok román női asztalitenisz-csapat tagjai, közöttük a marosvásár-
helyi Szőcs Bernadette is. A Luxemburgban csúcsra ért válogatott
játékosainak megjutalmazási szándékáról Marius Dunca sportminiszter
tett bejelentést. A sportági szövetség elnöke, Cristian Romanescu azt
mondta, reméli, hogy a nemzeti együttesnek sikerül érmet szereznie a
2020-as olimpián is.

Két győzelem után kikapott a Sirius

A tornagyőztes marosvásárhelyiek együtt a délegyháziakkal

Cserék nélkül simán vesztett a Mureşul

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 3. forduló: Gyulafehérvári CSU

– Marosvásárhelyi UPM Sirius 80:64 (23-11, 23-20, 19-16, 15-17)
Gyulafehérvár, egyetemi csarnok. Vezette: Sorin Drugău

(Brassó), Vlad Potra (Kolozsvár), Lavinia Gheorghe (Bukarest).
Ellenőr: Ioan Valerian (Târgovişte).

Gyulafehérvár: Morrisette 20 pont (4), Radović 17 (1), January
14 (2), Fleming 11, Fodor 8, Cutaş 6, Omerbasić 2, Ignat 2, Aga-
che, Geleriu, Fleşer.

UPM Sirius: Robinson 26 pont (1), Williams 10, Gál 9 (3), Law-
rence 8, Beldian 5 (1), Mitov 3 (1), A. Pop 3 (1).

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, B csoport, 5. forduló: Marosvásárhe-

lyi Mureşul – Resicabányai CSU 28-35 (12-16)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Marius

Murariu, Claudiu Tăbăcariu (mindketten Karácsonkő).
Mureşul: Petruneac (Saláta) – Rad 2 gól, Bucin 10, Fărcaş 2,

Stângu 13, Demeter, Veres 1.
Resicabánya: Roman (Ioţa) – Kővári 3 gól, Voina 13, Cristea 3,

Vezentan 6, Bucur 6, Ion 2 (Baldovin, Iung 2, Dumitrescu)

Bucin és Stângu (k) mindent megtettek, hogy megpróbálják szinten tartani a marosvásárhelyi csapatot, ez azon-
ban nem volt elég. Fotó: Nagy Tibor

Ranglista
1. Sepsiszentgy. 3/0 6
2. Szatmárnémeti 3/0 6
3. Alexandria 2/1 5
4. Brassó 2/1 5
5. Sirius 2/1 5
6. Gyulafehérvár 1/2 4
7. Kolozsvár 1/1 3
8. Galac 0/3 3
9. Arad 0/3 3
10. Temesvár 0/2 2

Nyilatkozatok
Török Zoltán, a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség főtanfelügyelő-helyettese, Ma-

gyarkapus: „Örvendünk, hogy a három település között szoros barátság alakult
ki, amit ápolni szeretnénk mi is. Mindenki nagyon jól érezte magát”. 

Fodor István aligazgató, matematikatanár, Magyarkapus: „Sajnos, idén nem si-
került megnyernünk a tornát, mint 2014-ben, de ennél fontosabb az a barátság,
amely nevével is fémjelzi a tornát. Reméljük, hogy hosszú évekig ápolhatjuk ezt
a barátságot a három település képviselői között”. 

Tolvaj József, az Apollo Old Boys csapatkapitánya: „Az eredményeknél fonto-
sabb, hogy senki sem sérült meg, és tovább ápolhatjuk a kapcsolatot a délegy-
háziakkal, valamint a magyarkapusiakkal”. 

Ranglista
1. Nagybánya 4 4 0 0 129-85 12
2. Rm. Vâlcea 5 4 0 1 158-116 12
3. Brassó 5 3 1 1 139-127 10
4. Piteşti 5 3 1 1 164-157 10
5. Resicabánya 5 3 0 2 147-119 9
6. Temesvári SCM 5 3 0 2 163-138 9
7. Temesvári U 5 3 0 2 154-154 9
8. Nagyvárad 5 2 1 2 134-145 7
9. Mioveni 5 2 0 3 125-126 6
10. Köröskisjenő 5 2 0 3 135-167 6
11. Olimpic 5 1 1 3 141-147 4
12. Mureşul 5 1 0 4 127-138 3
13. Kézdivásárhely 4 1 0 3 91-135 3
14. Székelyudvarhely 5 0 0 5 115-168 0



A hagyományoknak megfelelően
bensőséges együttlét során ünnepel-
ték meg az idősek napját a Diakó-
niai Keresztyén Alapítvány
marosvásárhelyi fiókszervezetének
gondozottai és alkalmazottai, meg-
hívottak és önkéntesek. Képvisel-
tették magukat az otthongondozást
támogató önkormányzatok és a tá-
mogatók is. 

Másfél százan, többnyire a házi
beteggondozásban részt vevő idő-
sek töltötték meg a Deus Providebit
Tanulmányi Ház termét. „Az igaz
ember pedig hitből él” – hirdette a
református lelkületet meghatározó

igét Ötvös József ny. lelkipásztor,
hozzátéve: addig van jövőnk, amíg
hitből élünk. Ábrám Noémi és Hal-
men István szervezők a szeretet ki-
mondásának a fontosságát
hangsúlyozták, hiszen nincs csodá-
latosabb annál, mint szeretni és sze-
retve lenni. 

Az időseknek kedveskedő kul-
turális műsort a Csath házaspár
angol és bécsi keringője, Gábor
sztepptánca, Csiszér Irén és Király
Erzsébet szavalata, Siklódi István
Attila és Ábrám Tibor népdaléne-
kesek fellépése színesítette.

Dr. Ábrám Zoltán

Szüreti bált tartottunk az Efendi
vendéglőben, vártak a gyönyörűen
megterített asztalok. Ez a 25. ha-
gyományőrző szüreti bálunk. Veze-
tőnk, Kopacz Imola üdvözölte a bál
résztvevőit, és bejelentette a me-
nyecskekórust, amelynek tagjai na-
gyon szép népviseletben, karjukon
gyümölccsel tele kis kosarakkal vo-
nultak fel, és felcsendült az ide illő
Ősszel érik, babám, a fekete szőlő
kezdetű nóta. 

A klub krónikása által előadott

vers következett, amivel Szilágyi
Sándor nótaénekest, klubunk tiszte-
letbeli tagját köszöntöttük születés-
napja alkalmából. „Szaladnak az
évek születésünk óta./ Peregnek a
percek, mint a homokóra./ Évek
száma csak szalad./ Szívében az
ember fiatal marad./ Születésnapo-
don köszöntelek téged,/ Isten vezé-
relje mindig a te élted./ Légy
sikeres boldog egész életedben./ Élj
nagyon sokáig igaz szeretetben.”

Ezután vezetőnk szívhez szóló

meleg szavak kíséretében átadta a
klub ajándékát. Rövid kultúrműsor
következett. Verssel Biró Irénke,
Cseh Júlia, Gálfi Margit, Szabó Ma-
rika, Czerán Erzsébet, énekkel Szé-
kely Árpád és Németi Ibolya
örvendeztették meg a jelenlevőket.
Berei Árpád zárta a műsort a meg-
ható asztali áldással. A következő
nótával kivonult a menyecskekórus. 

„Úgy tetszik, hogy jó helyen va-
gyunk itt,/ Úgy tetszik, hogy más-
kor is voltunk itt,/ Mulassunk hát

egy vagy két óráig,/ Víg búcsúnkat
míg ki nem adják itt.”

A zenekar tagjai, Szilágyi Sán-
dor, Szilágyi Barna és Krizsán Le-
vente szebbnél szebb nótákkal
szórakoztatták a mulatozni vágyó-
kat. Megkezdődött a fergeteges
tánc, mindenki énekelte, hogy
Nemcsak a húszéveseké a világ.

Szabó Ödön vállalkozó irányítá-
sával felszolgálták a nagyon finom
vacsorát. Sok-sok tombolatárgy
gyűlt össze, a szemet gyönyörköd-
tető szüreti jutalomkosarat Kaszács
Erzsébet és Orbán Erzsébet készí-
tették. Vezetőnk megkezdte a tom-

bolajegyek kisorsolását, ami most is
nagy derültség közepette zajlott,
majd a legvégén a szüreti jutalom-
kosár is gazdára lelt. A szüreti bál
mindig nagy élmény a klubtagok
számára, ahol egyesek elejétől vé-
géig táncolnak és énekelnek. Mások
boldogan szemlélődtek és átszelle-
mülten hallgatták a zenekar szóra-
koztató számait, ami feledtette a
mindennapi bajokat. A hagyomá-
nyos gólyatánccal zártuk a szüreti
bált. Köszönjük vezetőnknek a ki-
tűnő szervezést és ezt a felejthetet-
len szép estét. 

Czerán Erzsébet
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A Küküllődombói Általános Is-
kola felső tagozatos diákjai is
megünnepelték az oktatás világ-
napját. A színes tevékenységek
vidám hangulatot varázsoltak
mind a tanulók, mind a tanárok kö-
rében. 

A szebbnél szebb, iskoláról ké-
szült rajzok, a kis versek, fogalma-
zások – egyéni alkotások! – és egy
ötletes iskolamakett gyerekeink
kreativitásáról, gazdag fantáziavi-
lágáról tesznek tanúbizonyságot.
Székely-Varga Melinda igazgató-
helyettes és történelem szakos
tanár Power Point-os bemutatóját
érdeklődéssel kísértük figyelem-
mel. A község iskoláinak múltjába
nyertünk betekintést. Hisz a múlt
jövőnket alapozza meg.

A tevékenységsorozat csúcs-
pontja szabad szárnyat engedett a
tanulók képzelőerejének. Le kellett
írniuk, hogyan képzelik el ötven év
múlva az iskolát. Ezekből követ-
kezzen egy kis ízelítő:

50 év múlva az iskolának érintő-

képernyős táblái lesznek, a füzetek
helyett tablettek lesznek. Teleportá-
lással kell iskolába jönni.

Mindig tíztől kezdődik a tanítás,
és kettőkor lesz vége. Két órát té-
vézhetünk. Minden szünetben ételt
kapunk egy étkezőből.

Az iskola ajtaját egy kártyával
lehet kinyitni. Az ablakok a fény
erőssége függvényében sötétednek
– világosodnak.

A tanárokat valószínűleg robo-
tok fogják helyettesíteni.

Egy alkalmazás segítségével jön
létre az ellenőrző, oda küldi be a
tanár jegyet, ott írja alá a szülő.

A napot sporttevékenységekkel
és a küküllődombói temetőbe való
látogatással zártuk. Volt tanáraink
sírjainál áldozatos munkájukra em-
lékeztünk. 

Isten éltesse világszerte a peda-
gógusokat és diákjaikat!

Fülöp Erika-Anna
magyar szakos tanár

Az oktatás világnapja Küküllődombón

Szüreti bál a Magányosok Klubjában

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Szeretni és szeretve lenni 

Szovátán lakom, a legnagyobb
tömbháznegyedben, a Petőfi Sándor
negyedben. A lakásom előtt van egy
elhanyagolt park tele gyönyörű fával.
Tavasztól őszig zöldellnek, a madarak
csicseregnek. Mit talált ki az önkor-
mányzat? Legyen a parkból parkoló,
mivel sokan kérték a parkolók meg-
nagyobbítását. Kérni lehet bármit. Az
egész világ azon van, hogy egészsé-
gesen éljünk, több oxigénhez jussunk,
kevesebb nehézfém jusson a vé-
rünkbe a kipufogó gázakból.

Az önkormányzat meghirdetett

egy lakossági fórumot, megjelent
kb. 20 nyugdíjas, mindenki mondta
a magáét. Nyilvánvaló, hogy ez
porhintés volt, hogy ha a környezet-
védők megkérdik, miért csináltak a
parkból parkolót, lehessen azt mon-
dani, hogy a lakosság beleegyezett.
Senki nem egyezett bele semmibe.

Jövőre lebontják a garázsokat
(nekem is ott van a garázsom), he-
lyébe csináljanak parkolót, úgysem
tudják megoldani a rengeteg autó
parkolását.

Dr. Glück Márta

Parkból parkoló

Johann Strauss zenéje erős visszhangra talált Ma-
rosvásárhelyen. Alig egy hónappal az előzetes jegy-
foglalás meghirdetése után több mint 80
százalékban beteltek a helyek a Kultúrpalotában
sorra kerülő hangversenyre.
Az esemény kapcsán újdonságokról és hagyomány-
ról, illetve a marosvásárhelyiek ilyen szórakozási
lehetőségek iránti nyitottságáról beszélgettünk
Cristian Teodorescu szervezővel.

– A koncertre december 16-án kerül sor. Mit gondol, mi az
oka annak, hogy a közönség már szeptembertől ennyire fo-
gékonyan viszonyult a meghíváshoz?
– Marosvásárhely újra bebizonyította, hogy ebben a város-

ban otthon van a kultúra. Itt van a tehetséges fiatalokat útnak
indító Művészeti Szaklíceum, az Állami Filharmónia, az az
intézmény, amely hetente hozza el a városba a klasszikus
zene kiemelkedő művészeit, és ezáltal fejleszti, csiszolja a
helyi közösség zenei műveltségét, esztétikai érzékét. Idén
harmadik alkalommal szervezem meg a Johann Strauss En-
semble bécsi zenekar koncertjét. A zenekar a karácsonyi ün-
nepek táján minden évben romániai turnéra indul, több mint
tíz nagyvárosban lép közönség elé. Lokálpatriótaként büsz-
keséggel tölt el, hogy nálunk évről évre telt ház fogadja a
bécsi művészeket. Idén a hatalmas érdeklődésre való tekin-
tettel a gálakoncert mellett egy gyermekeknek szóló koncert-
tel kínálunk új lehetőséget a családoknak egy emlékezetes
délután eltöltésére.

Strauss 
a gyermekek nyelvén
– Klasszikus zene gyerme-
keknek? Egyes vélemények
szerint a komolyzenei műfa-
jok nem gyermekeknek
valók, a kisebb közönség
talán unná is az ilyen ren-
dezvényeket. Miért éppen
klasszikus zene?

– Mivel a jó zene nem
korhoz kötött! Azok, akik
nem tudják, hogy a Maros-
vásárhelyi Állami Filharmó-

nia már megalapozta azt, hogy a klasszikus zene a gyermekek
számára is élvezhető legyen (az intézmény évek óta szervez
minden korosztálynak nevelőhangversenyeket, amelyek igen
népszerűek a gyermekek körében), azt gondolhatnák, hogy
egy ilyen koncert valóban nem megfelelő a kis közönség szá-
mára. Másrészt a Johann Strauss Ensemble oldott, interakti-
vitáson alapuló hangulatot teremt a koncertjein, és ez a
délutáni gyermekkoncerten még hangsúlyosabban kifejezésre
jut majd. Egyébként a gyermekek ingyen, illetve jelentős ár-
kedvezménnyel vehetnek részt ezen a rendezvényen. Szá-
momra ez nagyon fontos, hiszen így egy másfajta, igényes
szórakozási lehetőséget kínálhatunk a fiataloknak. Gyakran
hallom, hogy egyesek borúlátóan beszélnek a fiatal nemze-

dékről, azt hangoztatják, hogy nincsenek számukra köve-
tendő értékek, minták, és ez bizonyos szempontból igaz.
Ugyanakkor a negativizmus, a kritika önmagában nem for-
dítja jóra a helyzetet, a változás érdekében építő jellegű kez-
deményezésekre is szükség van. Én megpróbálom! Bízom
benne, hogy az ötlet megfelelő fogadtatásra talál!
Multinacionális a helyi mellett

– Milyen forrásból tudják biztosítani a gyermekek számára
az ingyenességet, illetve az árkedvezményt? Egy bécsi ze-
nekar meghívása rendkívül költséges lehet…
– Az esemény ilyen szempontból is egyértelműen pozitív

példának számít, hiszen országos hírű cégek – az Azomures,
a Herlitz/Pelikan, a Privo Szálló –, illetve a város és a megye
életében döntő fontosságú helyi cégek – a DAW Benta, a
ROMUR RT., a Puiul de Crăieşti, a Hirschmann Automotive
Rt., a LOTUS Life klinika, illetve az Aquaserv Rt. – támo-
gatják ezt a koncertet. Állíthatom, hogy jelen pillanatban vá-
rosunkban valóban a hely embereibe, a marosvásárhelyiekbe
fektetnek be újra. És nem kizárólag anyagi szempontból. Ne
feledkezzünk meg arról sem, hogy a Johann Strauss En-
semble Bécs zenéjét hozza el nekünk, és Nyugat felé viszi a
hírünket. Miért ne lehetne ez egy kellemes tapasztalat?

A szervező csapat – 
Johann Strauss Ensemble Tour 2017 Romania

Elérhetőségek:
Johann Strauss Ensemble-koncert – Kultúrpalota, Ma-

rosvásárhely, 2017. december 16.
17 óra – interaktív koncert gyermekeknek
20 óra – gálakoncert
Jegyfoglalás: 0786-873-838. 

(x)

Strauss! – keresett Marosvásárhelyen

Russell-McGregor



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ ház Székelyberében. Tel.
0730-587-320. (4466-I)

LAKÁST vásárolok haszonélvezettel.
Tel. 0758-672-114. (4409)

KIADÓ 2 szoba-összkomfortos ma-
gánház nagy udvarral a Somostető
közelében. Tel. 0742-056-859. 
(4402-I)

ELADÓ beltelek, házhely Marossár-
patakon sürgősen. Tel. 0740-653-
491. (4442-I)

ELADÓ Nyárádmagyaróson 21 ár
beltelek, telekelés rendben. Tel.
0744-760-609. (4465-I)

SZÁRAZ tűzifa eladó. Tel. 0740-278-
920. (4333)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-933-367.
(4333)

SZÁRAZ tűzifa eladó. Tel. 0752-578-
568. (4333)

ELADÓ kemény tűzifa házhoz szál-
lítva. Tel. 0740-570-753. (4292-I)

ELADÓ kemény tűzifa hazaszállítva.
Tel. 0745-793-465. (4292-I)

ELADÓ új elektromos tolószék és
egy új, összecsukható tolószék fo-
gyatékkal élők számára. Tel. 0788-
288-249. (4380)

ELADÓK tízhetes malacok. Tel. 0740-
463-935. (4327)

ELADÓ egy közepes szőlőprés, egy őrlő
és egy női kerékpár. Tel. 0365/412-709,
0771-576-833. (4440)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Móréh Lehel-Előd
névre szóló egyetemi ellenőrzőm.
Semmisnek nyilvánítom. (4462)

ELVESZTETTEM Kötő Rebeka Izabella
névre szóló autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (4473)

ELVESZTETTEM Dósa Hajnal Ildikó
névre szóló autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (4487)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(4140)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (4074)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847-
346. (3339)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (3654-I)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (4298)

HEGESZTŐT és LAKATOST alkal-
mazok. Tel. 0766-519-187. (19388)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (4228)

TETŐT FEDÜNK cseréppel vagy
Lindab lemezzel, teraszt készítünk
fából, és vállalunk bármilyen kis javí-
tást. Nyugdíjasoknak 15% kedvez-
mény. Tel. 0758-639-258. (4351-I)

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0753-628-
139. (4461)

FAKIVÁGÁST, fafelvágást vállalok. Tel.
0754-321-542. (4461)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőfedést,
tetőjavítást, kéménykészítést, csatorna-
takarítást és -javítást. Tel. 0758-458-041.
(4489).

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorúan emlékezünk
SZABADI-FINTHA JUDITRA
(született Messinger) halá-
lának 5. évfordulóján.
Feledhetetlen emlékét tovább
őrizzük szívünkben.
Hátrahagyott szerettei. 
(4393-I)

Fájó szívvel emlékezünk
október 17-én szeretett
menyünkre, SZABADI-FINTHA
LÁSZLÓNÉRA született
MESSINGER JUDIT halálának
5. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Bánatos anyósa és
apósa. (4438-I)

Fájó és szomorú szívvel
emlékezünk október 17-ére,
amikor 15 éve a Jóisten
magához szólította KÓBORI
JÁNOST. Emlékét örökre
megőrizzük. Felesége, Marika,
fia, Csaba, leányai, Ildikó és
Ana-Mária, unokái, Arnold és
Brigitta. Nyugodjál békében! A
gyászoló család. (4453)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, testvér, rokon, jó barát, 

SZABÓ DOMOKOS 
életének 71. évében türelemmel
viselt szenvedés után 2017. októ-
ber 16-án csendesen megpihent.
Drága halottunkat 2017. október
18-án, szerdán 14 órakor kísérjük
utolsó útjára a székelykövesdi
református temetőbe. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (4476-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
MOLNÁR-TAMÁS ÉVA 

október 12-én 77 éves korában
elhunyt. Temetése október 18-án
délelőtt 11 órakor lesz a reformá-
tus temetőben református szer-
tartás szerint. 

A gyászoló család. (4477-I)

Mély megrendüléssel búcsúzunk
régi barátunktól, 

BUKARESTI GÉZÁTÓL 
aki tragikus hirtelenséggel,
mindössze 55 évesen elhunyt.
Emléke legyen áldott! 

Ildikó és Marika. (4480-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk
drága nővérünktől, 

özv. IMRE ANNÁTÓL 
szül. Simon. 

Annus drága, küzdelmes volt az
életed, legyen csendes pihené-
sed az anyaföld kebelén. 

Testvérei: Sanyi, Rózsika 
és Irénke. (4482-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett édesanya, nagymama,

dédnagymama, anyós, testvér és

jó szomszéd, 

IMRE DÉNESNÉ 

szül. SIMON ANNA 

folyó hó 15-én 94. évében csen-

desen megpihent. Temetése ok-

tóber 18-án 15 órakor lesz a

remeteszegi sírkertben. Nyugod-

jon békében!

A gyászoló család. (4488-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesapa, nagytata,

testvér, a mezőcsávási születésű 

NAGY JÁNOS 

a Metalotehnica volt főmestere 

életének 79. évében rövid szen-

vedés után október 15-én csen-

desen megpihent. Drága

halottunkat október 18-án déli 12

órakor helyezzük örök nyuga-

lomra a marosvásárhelyi refor-

mátus temetőben. Nyugodjon

békében! 

Emlékét megőrizzük: lányai,

Emese és Judit, veje, Zoltán 

és drága unokája, Hunor.

(4490-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesapánk, nagyapánk,
apósunk, testvérünk, nagybá-
tyánk, 

VÁNTSA LÁSZLÓ 
ny. ügyész 

életének 94. évében megtért Te-
remtőjéhez. Temetése reformá-
tus szertartás szerint a római
katolikus temetőben lesz 2017.
október 17-én, kedden 14 órakor. 

Szerettei. (4484-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten vettünk tudo-
mást Nagy Judit kolléganőnk
szeretett ÉDESAPJA haláláról.
Vigasztalódást kívánunk a
gyászoló családnak. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Az Aquaserv
vezetősége. (sz.-I)  

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük Nagy
Judit kolléganőnknek szeretett
ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Az
Aquaserv munkaközössége.
(sz.-I)

Megrendülten értesültünk
MOLNÁR-TAMÁS ÉVA hirtelen
elhunytáról. Osztozunk a
gyászoló család fájdalmában.
Nyugodjon békében! A Borbély
család. (4494)
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A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI ÉS GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát hirdet a következő állások betöltésére: 
OSZTÁLYVEZETŐ – egy állás:  a maroskeresztúri és marosszentannai
családi típusú házaknál; OSZTÁLYVEZETŐ – egy állás a
neuropszichiátriai fogyatékkal élő gyermekek segesvári  központjában.
Sajátos követelmények: 
diplomával igazolt felsőfokú végzettség pszichológia, szociális munkás
vagy szociológia szakon, minimum 2 év eltöltött munkaidő a szociális
szolgáltatások terén, vagy licencdiplomával igazolt felsőfokú végzettség
jogi, orvosi, közgazdasági és közigazgatási szakon, minimum öt év
tapasztalattal a szociális szolgáltatások terén.  
Az írásbeli vizsga 2017. november 7-én 10 órakor lesz, az állásinterjú az
írásbeli vizsgát követő legtöbb négy munkanapon belül, esetenként a
gyakorlati vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat október 30-ig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Ma, október 17-én 4 éve, hogy
utolsó útjára kísértük a drága
feleséget, édesanyát és
nagymamát, SZÖVÉRFI
ERZSÉBETET. Drága emléke
szívünkben örökké él. Rá emlékezik
férje és két fia. 
Az él, akit emlegetnek, 
az hal meg, akit elfelednek.
Szerettei. (4463)

Az évek telnek, az idő halad, de a
szereteted és a jóságod örökké
szívünkben marad.
Szomorú szívvel emlékezünk a
nyomáti SÓFALVI ERZSÉBETRE
október 17-én, halálának 4.
évfordulóján. Nyugodj békében! 
Szerető gyermekei és azok
családja. (4294)

„Szíved ugyan nem dobog már, a
szeretet, amit itt hagytál, erősebb a
halálnál.”
Szívünk mély fájdalmával, a
hiányérzés örök küzdelmével
emlékezünk október 17-én a
nyárádgálfalvi id. FEKETE
ALBERTRE (TITA) halálának első
évfordulóján. 
Szerettei. (4297-I)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

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

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT.
Tel. 0744-681-130. (19426-I)

A MELINDA–IMPEX STEEL RT. marosvásárhelyi munkapontjára
munkaerőt keres az alábbi munkakör betöltésére: RAKODÓMUN-
KÁS. Előnyt jelent az említett munkakörben szerzett tapasztalat, fizi-
kai munkabírás, megbízhatóság. Amit ajánlunk: versenyképes bérezés,
országos és nemzetközi szinten elismert, dinamikusan fejlődő válla-
latnál  dolgozni, fejlődni. A jelentkezés módja: az érdekeltek (fényké-
pes) önéletrajzzal és szándéknyilatkozattal jelentkezhetnek
munkapontunk székhelyén: Marosvásárhely,  Dózsa György út 77.,
hétfőtől péntekig 8-17 óra között; vagy elküldhetik az említett doku-
mentumokat a steelms@melinda.ro e-mail-címre, vagy a 0265/253-
513-as faxszámra. Jelentkezési határidő: 2017. október 27. (19433-I)

A CDM ACTIV PROD KFT. VARRODA MUNKÁSOKAT keres.
Tel. 0742-298-872, 0740-592-229. (19429-I)

KFT. alkalmaz tapasztalt KŐMŰVEST és ASZTALOST. Tel. 0744-
798-270. (4316-I)

Szereted a kihívásokat? Gyere és légy a csapatunk része! A KO-
VÁCS PÉKSÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET al-
kalmaz. Munkádért cserébe megbecsülés és versenyképes juttatás jár.
Várjuk önéletrajzodat a hr@kovacs.ro e-mail-címre vagy érdeklődj a
0744-403-114-es telefonszámon. (60459-I)

A PEG PEREGO CÉG alkalmaz VARRÓNŐKET és SZAKKÉP-
ZETLEN MUNKÁSOKAT konfekciógyártásra. Kínálatunk: a szakmai
tudásnak megfelelő, vonzó fizetés, ebédjegyek 15 lej/nap értékben,
minden hónapban a teljesítménynek megfelelő jutalmazás, 13. fizetés,
ingyenes szállítás a Ludas és Dicső útvonalon. Érdeklődni lehet a cég
székhelyén, a Bodoni utca 68. szám alatt vagy a 0365/730-173-as te-
lefonszámon. (60449)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)

ÉJSZAKAI SZOLGÁLATBA alkalmazunk RECEPCIÓST központi
zónában levő panzióba. Tel. 0744-624-976. (sz.-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal ren-
delkező: RECEPCIÓST, gyermekek számára ANIMÁTORT, PIN-
CÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391-I)

NYUGDÍJAS FÉRFIAKAT keresek ÜGYNÖKI TEVÉKENY-
SÉGRE. Tel. 0744-843-857. (19439)

SZERELŐCÉG VÍZ-, FŰTÉS-, LÉGKONDICIONÁLÓ-SZERE-
LŐT és SZAKKÉPZETLEN MUNKAERŐT alkalmaz. További in-
formáció naponta 8-16 óra között a 0745-360-195-ös telefonszámon.
(19440-I)

Munkát kereső hölgyek és urak! 2018. januártól megkezdi tevékeny-
ségét a Magyarországon már több éve sikeresen működő REZSIMEN-
TOR KFT. (www.rezsimentor.hu) a költségcsökkentés és a zöldenergia
területén. Marosvásárhelyi központtal működő fiókiroda-hálózat ki-
alakításhoz az alábbi területekre keresünk munkatársakat: IRODAVE-
ZETŐ, ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETŐ, ENERGIA-TANÁCSADÓ,
TERÜLETI KÉPVISELŐ – fő- és mellékállásban is. Nyugdíjas mun-
katársak jelentkezését is fogadjuk. Feltételek: felhasználói szintű alap
informatikai tudás, jó megjelenés és kommunikációs készség, mini-
mum középiskolai végzettség. Előnyt jelent: értékesítési tapasztalat,
vezetői tapasztalat, megújuló energiákkal kapcsolatos ismeretek. A ki-
választott jelentkezők kétnapos magyarországi alapképzésen vesznek
részt. Jelentkezni lehet rövid önéletrajz megadásával  a
mentor.varga@gmail.com e-mail-címen. (sz.-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Igazgatóság
Magánszemélyektől bevételező végrehajtó osztály

Eladási közlemény

A  Marosvásárhelyi Közpénzügyi Hivatal az intézmény Dózsa György utca 1-3. szám alatti székhelyén 2017.
november 7-én  11 órától nyilvános árverést szervez az adósok költségvetési tartozásainak behajtása
céljából, az alábbiak szerint:
PRESECAN GEORGE-PAUL, Marosvásárhely,  Pandúrok utca 20/7.,  Maros megye, dossziészám
1750720264434
– ingatlan Marosszentannán, telekkönyvszám 52436/Marosszentanna, valamint 500 négyzetméter kültelek

1/1 része,  kataszter- és helyrajzi szám 52436, kikiáltási ár 11.606 lej, héával együtt.  
BODIU MARINELA, Nyárádtő, 380. szám, Maros megye, dossziészám 2820907060584
– 12/60 rész egy koronkai ingatlanból, telekkönyvszám 51406/Koronka, Maros megye, illetve 527
négyzetméteres beltelek, kataszter- és helyrajzi szám 51406, kikiáltási ár 4.437 lej, héával együtt.
– 12/60 rész egy 528 négyzetméteres beltelekből Koronkában, kataszter- és helyrajzi szám 51407,
telekkönyvszám 51407/Koronka, kikiáltási ár 4.596 lej (héával együtt)
– 6/30 rész egy 1012 négyzetméteres telekből, Koronkában, telekkönyvszám 51402/Koronka, kataszter- és
helyrajzi szám 51402, kikiáltási ár 7.814 lej (héával együtt)
DAMIAN EUGEN-TRAIAN, Marosvásárhely, Raktár utca 30 B/43, Maros megye, dossziészám
1761028013926
– 1/1 rész, 500 négyzetméteres beltelek Nyárádtőn, telekkönyvszám 52974, régi telekkönyvszám 3515/N,
kataszterszám 52974, Nyárádtőn, Maros utca 199/A, Maros megye, kikiáltási ár 30.132, héával együtt.
ERDÉLYI ISTVÁN, Marosvásárhely, Viitorului utca 19/36., Maros megye, dossziészám 1790315264385
– ingatlan Nyárádremete községben, Nyárádköszvényes faluban, szám nélkül, telekkönyvszáma
51195/Nyárádremete, régi szám 1085/N/Nyárádköszvényes, valamint egy 800 négyzetméteres beltelek 1/1
része , kataszterszám 64/4, helyrajzi szám 226/1/4, 226/2/4, 226/3/4, kikiáltási ár 9.584 lej, héával együtt.
SZABÓ PÉTER és SZABÓ JULIANNA, Koronka, 145 V, Maros megye, dossziészám 1580702264385 és
2600914264378
– 3828 négyzetméteres beltelek Torboszlón, a 85. szám alatt, telekkönyvszám 50017/Nyárádmagyarós, Maros
megye,  megállapodással szerzett  1/1 rész, kikiáltási ár 39.586 lej, héa 19%
PURCAR DINA, Marosszentkirály, Fő út 180. szám, Maros megye, dossziészám 2700814264426
– egy 800 négyzetméteres beltelek 1/1 része,  Marosszentkirályon, a Fő út 180. szám alatt, Maros megye,
kataszterszám 51984, telekkönyvszám 51984 Marosszentkirály, kikiáltási ár 63.400 lej, héával együtt.
TÓFALVI BALÁZS és TÓFALVI MELINDA, Marosszentkirály, Vale utca 11 D, Maros megye, dossziészám
1650504264422 és 2760902264411
– 424 négyzetméteres beltelek  1/1 része (B1), telekkönyvszám 53750/Marosszentkirály, kataszterszám

53750, régi telekkönyvszám 3627/N, Marosszentkirályon, szám nélkül, Maros megye, kikiáltási ár 25.800 lej
héával együtt.
Felkérjük mindazokat, akik jogot formálnak e javakra, az árverés előtt  értesítsék az illetékes végrehajtó szervet.
Felhívjuk a javak megvásárlásában érdekelteket, jelenjenek meg az eladás meghirdetett időpontjában a
megjelölt helyen, és annak határidejéig mutassanak be vételi ajánlatot.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat: vásárlási
ajánlat, a  kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum, az összeget a
Marosvásárhelyi Kincstárba, a RO62TREZ4765067XXX014298 bankszámlaszámra kell utalni
(Marosvásárhelyi Közpénzügyi Hivatal címére, adószám CUI 4322637), az ajánlattevőt képviselő személy
meghatalmazását,  román jogi személyek esetében a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat
másolatát,  külföldi jogi személyek esetén a cégbejegyzési okirat román nyelvő fordítását,  román
magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány másolatát, külföldieknek személyazonossági/útlevél
másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot, miszerint az ajánlattevő nem az adós közvetítője.  
A vásárló köteles betartani a törvények környezetvédelemre és a nemzeti vagyon védelmére vonatkozó
előírásait.
Az árverés lebonyolításával kapcsolatos részletes információkkal a 0265/250-982 (284, 207-es mellék)
telefonszámokon szolgálnak.

Marosvásárhely, Dózsa György utca 1-3. szám, 
tel.: 0265/250-982, fax: 0265/261-093, 
e-mail: dan.florescu@mfinante.ro

A Marosvásárhelyi Regionális Vérközpont 
– Marosvásárhely, Molter Károly utca 2. szám, Maros megye – 

versenyvizsgát hirdet 
egy átmenetileg megüresedett általános asszisztensi állás betöltésére a vérbegyűjtő központba

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
• írott kérvény
• személyazonossági igazolvány, házasságlevél (adott esetben másolata)
• a végzettséget igazoló diplomák (érettségi diploma, posztliceális iskola)
• munkakönyv vagy a szolgálati időt igazoló bizonyítvány (másolat)
• priusz
• orvosi igazolás arról, hogy a jelentkező dolgozhat
• önéletrajz
A végzettséget igazoló diplomát eredetiben is be kell mutatni.
Követelmény: posztliceális egészségügyi végzettség, nem szükséges tapasztalat.
Az írásbeli versenyvizsga időpontja: 2017. november 1-jén 10 óra, a gyakorlati vizsga – kizáró jellegű:

számítógép-kezelési ismeretek felmérése – november 6-án 10 órakor lesz. 
A sikeres gyakorlati vizsgát tevők állásinterjújára november 8-án 10 órakor kerül sor. 
Eredményhirdetések (dossziéválogatás, írott, gyakorlati vizsga, állásinterjú, külön-külön) után az ered-

mény megóvása legtöbb egy munkanappal lehetséges. 
A dossziékat október 25-ig lehet benyújtani a vérközpont székhelyén. 
Bővebb felvilágosítás Paşca Soniától kapható a 0365/455-030-as telefonszámon. 

Meghosszabbították 
a jégkorszakról szóló 

kiállítást 
A Maros Megyei Múzeum természetrajzi osztályán

(Horea utca 24. szám) a vakáció előtt megnyílt jégkor-
szakról szóló kiállítás október 29-ig látogatható,
kedden és pénteken 9 és 16, szombaton 9-14,
míg vasárnap 9-13 óra között. Az elsősorban gye-
rekeknek, de felnőtteknek is ajánlott tárlaton korabeli
fosszíliákat, rekonstruált állatokat és a jégkorszakhoz
kötődő hasznos információkat láthatnak, olvashatnak
a látogatók. 

A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony
segíteni tud Önnek abban, hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi  a vállalkozást, elűzi a
szerencsétlenséget, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb betegség
esetén, sikert hoz a szerelembe. Minden problémáját
megoldja, az eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni
Klarának, hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból;
Corina Bukarestben kétévi különélés után kibékült
kedvesével; Németországban Klaus ismét feleségével él,
és sikeres üzletember lett; Ferenc Olaszországban kigyógyult a depresszióból, 7
év után megnősült; Constantin Kolozsváron újra a családjával van; Cristian
Nagyváradon összeházasodhatott szerelmével; az amerikai George sikeres
vállalkozás tulajdonosa. 
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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A Népújság   
hirdetési irodájában

felveszünk  
APRÓ-

HIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai 

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI  
JELENBE.

alkalmaz  

PROGRAMOZÓT 
az informatikai osztályra

Követelmények:
– felsőfokú szakvégzettség
– jó elemzőkészség, projektlevezetési készség
– szoftvermenedzselési készég (helpdesk)
– weboldalak készítésével és üzemeltetésével 

kapcsolatos tapasztalat
– ismeretek: PHP- és Java-programozási ismeretek,

adatbázisok, számítógép-hálózatok, LAN/WAN-
kapcsolatok

– angol nyelvismeret
Előny:

– Symfony keretrendszer ismerete
– GxP-vel kapcsolatos ismeretek
– CSS-, ABAP-ismeretek
– hálózat-kiépítési tapasztalatok

Kérjük, hogy szakmai önéletrajzát tartalmazó pályáza-
tát egy kísérőlevéllel 2017. november 3-ig szíveskedjék

leadni a következő címre:
GEDEON RICHTER ROMÂNIA S.A., 

Marosvásárhely, Cuza Vodă utca 99–105. 
Tel. 0265/237-820, fax: 0265/268-875, 

e-mail: office@gedeon-richter.ro


