
Mindenszentekre készülve

Az elmúlás virágai

Hazai horror
Újra „izgalmas” hét várható a politikában. Egyfelől

szerdán összeül a nagyobbik kormánypárt végrehajtó
bürója, és dönt a kormányátalakításról. Illetve, meg
nem erősített hírek szerint, szankciókkal bünteti a „sza-
kadárokat”. Ami ennél fontosabb, és ami a pórnépet is
érinti, szóba kerülhet a jövő évi költségvetés fő vonala-
inak a megállapítása. De bizonyára pengeváltás vár-
ható az igazságügyi miniszter személye kapcsán is. 

Elemzők és kommentátorok a koalíció szétesésének
lehetőségét sem zárják ki. A kisebbik koalíciós partner
foggal és körömmel ragaszkodik saját tárcavezetőihez
és az igazságügyi miniszterhez. A szociáldemokraták
egyelőre nem válaszoltak koalíciós partnerük sorozatos
támadásaira, azonban hírforrások arról suttognak,
hogy a nagyobbik kormánypárt már kidolgozott egy B
tervet is arra, hogy esetleg a liberális demokraták nél-
kül is megtarthassák a parlamenti többségüket. 

Kormánypárti információk szerint átfogó kormányát-
alakítás várható. Lesz, aki magától megy el, lesz, akit
menesztenek, és akár tárcacserére is sor kerülhet a mi-
niszterek között. A tárcavezetők tevékenységét egy spe-
ciális monitorozó bizottság értékeli, de a kormányfő is
készített egy saját értékelést.

Mindenszentek napjához közeledve egyre gyakrabban látni
virágboltokban, piactereken az ősz utolsó virágainak tartott
színpompás krizantémot. A hagyományt követve az emberek
meglátogatják és rendbe teszik elhunyt hozzátartozóik sírját,
virágot visznek a temetőkbe és gyertyák, mécsesek fényénél
emlékeznek elhunyt szeretteikre. Marosvásárhely vonzás-
körzetében – Marosszentannán, Udvarfalván és Várhegyen –
hozzávetőleg hetven család foglalkozik virágtermesztéssel,
számuk pedig évről évre nő.

A Marosszentannán élő Amota Dániel és felesége, a mezőmadarasi
születésű Rozália Erika azt követően, hogy Szatmárnémetiből a község-
központban telepedtek le, azok közé tartoznak, akik elkötelezték magu-
kat a virágtermesztés mellett. E cseppet sem könnyű szakma sikerének
kulcsa az elhivatottság, a türelem, a kitartás – mondják. Ötszáz cserép
krizantémmal indították vállalkozásukat, mára öt ár fedett területen több-
ezernyi színpompás virág csalogatja a fóliasátrakba belépőket. A fára-
dozásuk gyümölcsét nagybani felvásárlók révén értékesítik: Giurgiu,
Buzău, Vâlcea, Tulcea megyei viszonteladók szállítják és adják tovább
kisebb-nagyobb haszonnal a virágaikat. Amint lejár a krizantém 

Felújítják a Jedd
és a Nyomáti-tető
közötti útszakaszt
A Maros megyei  önkormányzati testü-
let múlt heti soros ülésén arról döntött,
hogy a Marosvásárhely–Nyárádsze-
reda–Sóvárad–Hargita megye határa
közötti 135-ös jelzésű megyei út 8 és
fél km-es szakaszán felújítják az út-
padkákat és árkokat. A felújítandó út-
szakasz Jeddtől a Nyomáti-tetőig tart,
Kebeleszentivány és Kebele települé-
sek érintésével.
____________2.
Minden 
marosvásárhelyi
könyve
A városépítő „áldott rossz ember” éle-
tébe, korába nyújt bepillantást a Ber-
nády városa című, először 24 évvel
ezelőtt megjelentetett könyv, amelynek
harmadik kiadását péntek délután a
21. Bernády Napok rendezvénysoro-
zatának részeként mutatták be a Ber-
nády Ház közönségének.
____________5.
Federico Fellini 
Huszonöt éve, 1993. október 31-én
halt meg Federico Fellini, az olasz
filmművészet egyik legsajátosabb
egyénisége, aki a rá záporozó szak-
mai díjak ellenére is azt tartotta a leg-
nagyobb elismerésnek, ha
rendező-festőnek nevezték. 
____________8.(Folytatás a 6. oldalon)
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A Maros megyei  önkormányzati testület múlt
heti soros ülésén arról döntött, hogy a Marosvá-
sárhely–Nyárádszereda–Sóvárad–Hargita megye
határa közötti 135-ös jelzésű megyei út 8 és fél
km-es szakaszán felújítják az útpadkákat és ár-
kokat. A felújítandó útszakasz Jeddtől a Nyomáti-
tetőig tart, Kebeleszentivány és Kebele
települések érintésével.

A 135-ös megyei út a megye egyik legfontosabb útvo-
nala, amely összekapcsolja Marosvásárhelyt Nyárádszere-
dával és Szovátával, és ezáltal javul a forgalmi
összeköttetés a Szováta–Parajd turisztikai térségben. A me-
gyei út jelenleg is forgalmas, és nemcsak az autós forgalom
jelentős, hanem sok kerékpáros is jár az útvonalon, egyé-
nileg vagy csoportosan. A járművek és a kerékpárosok biz-
tonsága  érdekében döntött úgy a megyei tanács, hogy
kiszélesíti az útpadkákat és rendbe teszi az út menti árko-
kat. A jóváhagyott terv alapján aszfaltozni fogják az útpad-
kákat, az esővíz-elvezetésére árkokat alakítanak ki,
megjavítják az úton található átereszeket és hidakat, par-

kolókat alakítanak ki, és új fémkorlátokat, valamint útjelző
táblákat fognak felszerelni az út mentén.

A beruházás  értéke 16,7 millió lej. A projektet a Maros
Megyei Tanács a saját költségvetéséből fogja megvalósí-
tani. A beruházás várhatóan 4 év alatt fog elkészülni.
Újabb járatokat hagytak jóvá 

Ugyancsak a szerdai tanácsülésen fogadták el a Bonyha–
Kund–Szeben megye határa közötti útszakasz korszerűsí-
téséhez, aszfaltozásához szükséges felújított
műszaki-gazdasági dokumentációt. A beruházás értéke (hé-
ával együtt) 3,5 millió lej. 

Ez alkalommal hét menetrend szerinti speciális járat li-
cencét  hagyták jóvá, melyeken a járatokat a Demaraj Trans
Kft. és az Adeea Prodcom Kft. fogja üzemeltetni. A jóvá-
hagyott járatok: Dulcsa–Libánfalva–Szászrégen, Bátos–
Szászrégen, Dédabisztra–Déda–Szászrégen, Maros-
vásárhely–Szászrégen, Felsőköhér–Szászrégen, Szénave-
rős–Désfalva–Szászbogács–Dicsőszentmráton, Szentpál–
Oláhsályi–Dicsőszentmárton.  

A 2014–2019-es időszakra jóváhagyott Maros megyei
közszállítási hálózaton belül  jóváhagytak egy, a  Maros-
vásárhely–Mezőfele–Édeságtelep közötti járat beindítását,
amelyet a Karincon Kft. fog üzemeltetni. 

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:

max. 260C
min. 110C

Ma ALFONZ, 
holnap FARKAS napja.
FARKAS: régi magyar sze-
mélynév, amelyet azért adtak
az újszülöttnek, hogy bátor le-
gyen, mint a farkas. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. október 29.

1 EUR 4,6628
1 USD 4,0898

100 HUF 1,4376
1 g ARANY 161,8035

Utódnyugdíjra jogosultak 
figyelmébe

A Maros Megyei Nyugdíjpénztár felhívja a 16. életévüket
betöltött, utódnyugdíjra jogosult tanulók és egyetemi hall-
gatók figyelmét, hogy nyújtsák be a tanintézményük által a
2018/2019-es tanévre kiállított igazolást. Ennek a kötele-
zettségüknek minden tanulmányi év októberében eleget
kell tenniük, annak bizonyítására, hogy megőrizték tanu-
lói/hallgatói minőségüket, amely feljogosítja őket arra, hogy
továbbra is kaphassák az állam által folyósított utódnyug-
díjat. Azok számára, akik késve teszik le a tanulói/egyetemi
hallgatói státust bizonyító igazolást a hivatal 15-ös számú
ügyfélablakánál, késve ugyan, de visszamenőleg is folyó-
sítják az elmaradt juttatást.

Mária-est Marosszentgyörgyön
Október 31-én, szerdán a 17 órakor kezdődő szentmise
után a marosszentgyörgyi római katolikus templomban hat
verssel és hat énekkel köszönti a Szent György énekkar a
Boldogságos Szűzanyát, amint a Jelenések könyvében ol-
vasható: „Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete
a nap, lába alatt a hold, fején tizenkét csillagból korona”.

Virágkiállítás a Rózsák terén
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal november 8-áig
eladással egybekötött virágkiállítást szervez a Rózsák
terén, a virágóra környékén. 

Novembre 15-ig lehet székhelyet
igényelni

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a nem
lakhatási célra helyiséget kérelmező civil szervezeteket,
politikai alakulatokat és közintézményeket, hogy november
15-ig lehet jelentkezni a 2019-es évre vonatkozó prioritás-
lista összeállítása érdekében. Azoknak a kérelmezőknek,
akik a korábbi években is nyújtottak be kérvényt, és sze-
retnék, hogy újra felkerüljenek a listára, jelentkezniük kell
a dosszié aktualizálása miatt. A típuskérvényeket a 10-es
irodában (földszint) lehet beszerezni, ahol további informá-
ciókkal is szolgálnak.

Focikedvelő gyerekek jelentkezését
várják

A Marosvásárhelyi Városi Sportklub 2007-ben és 2012-ben
született, futballozni vágyó gyermekeket toboroz. A váloga-
tókat a 2007-ben születettek számára keddtől csütörtökig
16 órától, a 2012-ben születettek számára keddenként és
csütörtökönként 17.30 órától tartják a víkendtelepi 2-es
számú műgyepes pályán. A jelentkezőknél legyen sportfel-
szerelés. A Marosvásárhelyi Városi Sportklub edzései, il-
letve a mérkőzésekre való szállítás, a meccseken való
bíráskodás és az orvosi ellátás ingyenes. Bővebb tájékoz-
tatás Stian Dorin edzőtől a 0745-754-750-es telefonszá-
mon kérhető.

Hírszerkesztő: Mózes Edith
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7 órakor, 
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17 óra 10 perckor. 
Az év 303. napja, 
hátravan 62 nap.
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Megyei hírek

Mezey Sarolta

Felújítják a Jedd és a Nyomáti-tető közötti 
útszakaszt

A kisebbségekért mindig a többség a felelős – ez volt az
egyik legfőbb üzenete az RMDSZ által a hét végén Maros-
vásárhelyen tartott tudományos konferenciának, amelyen
történészek értekeztek Románia 1945 utáni kisebbségpo-
litikájáról – többek között erről lesz szó ma 20 órától a

Metszetben.  A marosvásárhelyi Seres Sándor érdemes te-
keedző az Artériák műsor meghívottja ma 20.30 órakor.
Az Erdélyi kávéház ma 21.30 órakor kezdődő műsorának
vendége Telegdi-Csetri Áron filozófus, aki az identitás kér-
dését járja körül Gáspárik Attila műsorvezetővel.

Kisebbségpolitikáról, tekéről és identitásról 
az Erdély TV keddi műsoraiban

Sorsolás szerdán 15 órakor!
A Népújság szerdán 15 órától tartja a Bernády Házban (Horea u. 6. sz.) a Hűséges előfizető

– OKTÓBER nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek) és a
Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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

Citerás rendezvények
A Pro Provincia Egyesület – partnerségben az Erdélyi
Magyar Közművelődési Egyesület Maros megyei szer-
vezetével és a Maros Művészegyüttessel – november
2–3-án megszervezi már hagyományossá vált citerás
rendezvényeit, melyekre szeretettel várnak mindenkit.
November 2-án 19 órától a Maros Művészegyüttes ter-
mében: Zenei interferenciák a citeramuzsikától a kama-
razenéig; november 3-án 14 órától Marosszentkirályon
a művelődési házban a citerások V. találkozójára kerül
sor.

Bibliaismereti tanulmánysorozat
A Restoration House Center Egyesület szervezésében
bibliaismereti tanulmánysorozatot tartanak minden ked-
den 16 órától Isten hatalma és ereje témakörrel kapcso-

latosan. A Szakszervezetek Háza 23B termébe, feleke-
zeti hovatartozástól függetlenül bárkit szeretettel vár-
nak. Tel: 0729-567-876. 

Szüreti bál 
Az Erdélyi Magyar Baloldal november 9-én, pénteken
szüreti bált szervez. Érdeklődni, feliratkozni a szervezet
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén lehet hét-
főtől csütörtökig naponta 9 és 11 óra között a 0744-928-
299 telefonszámon.

Gyermektáncház a Gézengúzban
A marosvásárhelyi Gézengúz játszóház táncházba várja
a gyermekeket. A játékos néptánc- és népdaltanulásra
szerdánként kerül sor 17 órától kisiskolások, 18 órától
óvodások számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves
együttes. Helyszín: a Studio Prospero Kulturális Köz-
pont székhelye, Forradalom utca 8. szám. Cserecipő
szükséges.

RENDEZVÉNYEK

Illusztráció



Románia kb. kétmilliárd euró
pénzalapot veszített el 

Corina Creţu regionális politikákért felelős európai
uniós biztos hétfőn Bukarestben úgy nyilatkozott,
hogy Románia mostanáig csaknem 2 milliárd eurót
veszített, amit a közlekedési infrastruktúrára fordítha-
tott volna. Elmondta: ebben a pénzügyi ciklusban, ha
a mezőgazdaságra fordítható alapokat is beleszámít-
juk, 31 milliárd euró áll Románia rendelkezésére. A
biztos szerint a romániai közberuházások 60-65 szá-
zalékát uniós alapokból finanszírozzák. Creţu beszá-
molt arról is, hogy a következő hétéves pénzügyi
ciklus tervezete szerint Románia nyolc százalékkal
több pénzt hívhat le, mint jelenleg. Véleménye szerint
hasznos lenne, ha még a következő európai parla-
menti választások előtt sikerülne egyetértésre jutni
egy többéves pénzügyi keret tekintetében, különben
„fennáll annak a kockázata, hogy nem tudják elkölteni
a rendelkezésre álló pénzt”. (Agerpres)

Teodorovici: legkésőbb január
elsejétől nő a minimálbér 

Legkésőbb január elsejétől nő a minimálbér, a pontos
időpontot jelenleg vizsgálja a kormány – jelentette be
vasárnap este az Antena 3 hírcsatorna műsorában
Eugen Teodorovici pénzügyminiszter. Beszélt ugyan-
akkor arról is, hogy a kormány csökkenteni akarja az
állami szektorban és a magánszférában dolgozók fize-
tése közötti különbségeket. Hozzátette: a közszférában
azért adtak nagy fizetéseket, hogy oda csábítsák a
szakembereket. (Mediafax)

Hétfőtől bezárt az ING Bank 
valamennyi pénztára

Az ING Bank hétfőtől, október 29-étől az online tran-
zakciókra összpontosít, bezárja valamennyi fizikai
pénztárát, fiókjait pedig self-service típusú egysé-
gekké alakítja. A pénzintézet már korábban jelezte,
hogy a tranzakciók fő csatornájává az ING Ho-
me’Banket akarja tenni, miközben a Self’Bankeket új
típusú bankautomatákkal szereli fel, amelyek helyet-
tesíteni tudják a hagyományos pénztárakat. A hiva-
talos tájékoztatás szerint azok, akik nem
rendelkeznek az ING által kibocsátott bankkártyával,
szintén tudnak elhelyezni készpénzt ING-s bank-
számlán az új típusú ATM-ek közvetítésével. Az ING
ügyfelei a bankautomaták mellett átutalással is pénzt
juttathatnak számláikra, a hitelrészleteiket pedig a
HomeBanken keresztül tudják fizetni. Egy 2017-es
elemzés szerint az ING ügyfelei már akkor a tranzak-
ciók 99 százaléka esetében a digitális csatornákat
vették igénybe, a pénztáraknál alig 1 százalék vett fel
pénzt, és 5 százalékot tett ki azok aránya, akik így
helyeztek el különböző pénzösszegeket a bankszám-
lájukon. 2017 szeptemberétől, amióta a bank elindí-
totta az instant fogyasztási hitelt, 2018
szeptemberéig összesen 5000 ügyfél vett fel kölcsönt
online, ezek 80 százalékát pedig mobilon igényelték
és hagyták jóvá. (Mediafax)
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Persze, ahogy ilyenkor lenni szokott, a „helyi bárók”
saját embereiket szeretnék megtartani vagy belobbizni
az új kabinetbe. Folynak az egyeztetések, a titkos talál-
kozók. 

A másik bombahír az állami főügyész visszahívása,
aki ellen komoly vádakat hozott fel az igazságügyi tárca
vezetője a volt korrupcióellenes főügyésszel, sőt az ál-
lamelnökkel egybefonódó visszaélésekről, ám aki köny-
nyes szemmel esküszik, hogy soha semmiféle
törvénytelenséget nem követett el. A volt elnök, Traian
Băsescu már nyíltan beszél arról, hogy hogyan zsarol-
ták a jelenlegi államfőt a főügyész kinevezése kapcsán
és azóta folyamatosan. 

Bűzlik és fortyog a politika mocsara. Közben meg a
fizetések befagyasztásával, leépítésekkel riogatják a
közalkalmazottakat, a hírtelevíziók pedig folyamatos
stresszben tartják a nyugdíjasokat.

És ha még ez sem volna elég, szakemberek energeti-
kai szempontból sötét jövőt jósolnak az országnak. Azt
mondják, a nem is olyan távoli jövőben kimerülnek a
források, sötétségbe borulhat egész Románia. Ugyanis
az energetikai szektort teljesen mellőzték az utóbbi két
évtizedben. Az a három stratégia, amit nagy tamtammal
beharangoztak, a fiókokban porosodik. A korábban em-
lített hírforrások szerint sokan már fogadásokat kötnek,
hogy mikor mond csődöt a rendszer. Nem tudni, mennyi
a valóságtartalma a hírnek, de rémálomnak tökéletes.

Ilyen körülmények között kezdődik a hét, lassan vég-
ződik az év. Beruházásokkal, stratégiák megvalósításá-
val senki sem foglalkozik. Politikai és „igazi”
földrengések rázzák meg az országot, és ha a több millió
szegénysorsú állampolgár netán átvészeli a telet, a kö-
vetkező két évben négyszer is eladhatja a szavazatát egy
miccsért és egy pohár sörért. Igazi hazai horror. Nincs
szükségünk Stephen Kingre.

Hazai horror
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Megkezdődött Vlagyimir Putyin orosz és Donald
Trump amerikai elnök párizsi találkozójának előké-
szítése – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője
hétfőn Moszkvában.

A két vezető az első világháborút lezáró fegyvernyugvás
100. évfordulóján tartandó megemlékezésre utazik majd a
francia fővárosba, találkozójukat ehhez az eseményhez fogják
igazítani.

Peszkov szerint Putyin és Trump a közepes és rövid ható-
távolságú nukleáris eszközök (INF) felszámolásáról szóló
orosz–amerikai megállapodás, valamint több más fontos, a
stabilitást érintő kérdés ügyében „egyezteti majd óráját” a két-
oldalú kapcsolatokról folytatandó megbeszélés mellett.

A Kreml szóvivője elmondta, hogy a leendő találkozó ügyé-
ben, amelyről a felek John Bolton amerikai nemzetbiztonsági

tanácsadó múlt heti moszkvai látogatásakor állapodtak meg,
konkrétumokról még nem tud beszámolni. Kijelentette ugyan-
akkor, hogy a két elnök nem tervez semmilyen dokumentumot
aláírni.

A Jair Bolsonaro szélsőjobboldali jelölt által megnyert bra-
zil elnökválasztással kapcsolatban kijelentette: Oroszország
bízik abban, hogy mind kétoldalú, mind sokoldalú alapon
folytatni tudja az együttműködést Brazíliával. Mint mondta,
Putyin mindenképpen üdvözölni fogja a megválasztott állam-
főt.

Kérdésre válaszolva kijelentette, hogy még mindig nem
született megállapodás Kim Dzsong Un észak-koreai vezető
Oroszországi látogatásának konkrét időpontjáról. Magas rangú
orosz tisztségviselők korábban bejelentették, hogy a vizit még
idén létrejöhet. (MTI)

Kreml: megkezdődött 
a párizsi Putyin–Trump-találkozó előkészítése

Huszonkét nemzeti közösség választja meg kisebb-
ségi önkormányzatát vasárnap Szerbiában, a nem-
zeti kisebbségek tagjai a 21 nemzeti tanács tagjait,
valamint a Szerbiai Zsidó Hitközségek Szövetségé-
nek tagjait választják meg a hét végén.

A Szerbiában élő kisebbségek a nemzeti tanácsokon keresz-
tül valósítják meg a kulturális önigazgatáshoz való jogukat,
amely a művelődés, a tájékoztatás, a nyelvhasználat és az ok-
tatás területére terjed ki.

A szavazáshoz előbb fel kell iratkozni a külön választói
névjegyzékre, ezzel is jelezve, hogy ki melyik nemzeti kisebb-
séghez tartozik. Október 20-ig a hozzávetőleg hétmilliós or-
szág teljes lakosságából valamivel több mint 507 ezren
iratkoztak fel a külön választói névjegyzékre. Négy évvel ez-
előtt ez a szám csak kevéssel haladta meg a 456 ezret.

A köztársasági választási bizottság közlése szerint a 22
nemzeti kisebbség összesen 58 választási listát adott át. A leg-
több lehetőség közül a ruszin kisebbség választhat, ők hét lista
egyikére voksolhatnak november 4-én.

A vajdasági magyarság kisebbségi önkormányzatának 35
képviselői helyéért két jelöltlista verseng: a Magyar Összefo-
gás, valamint a Magyar Mozgalom – Zsoldos Ferenc nevű
lista.

A Szerbiában élő 22 nemzeti kisebbség közül 18 választ-
hatja meg közvetlen módon saját kisebbségi önkormányzatát,
míg négy nemzeti közösség elektorokon keresztül választja
meg nemzeti tanácsát.

A külön választói névjegyzékre feliratkozott szerbiai állam-
polgárok vasárnap 7 és 20 óra között adhatják le voksukat.
(MTI)

Huszonkét nemzeti közösség választja meg 
kisebbségi önkormányzatát vasárnap Szerbiában

A Kereszténydemokrata Unió (CDU) kapta a legtöbb
szavazatot a németországi Hessen tartományban
tartott törvényhozási (Landtag-) választáson a
hétfő hajnalban közzétett hivatalos előzetes vég-
eredmény szerint.

A vasárnapi választáson a CDU több mint ötven éve a leg-
gyengébb eredményt érte el, de továbbra is messze a legna-
gyobb politikai erő Hessenben, és ismét kormányt alakíthat
eddigi partnerével, a Zöldekkel.

A CDU mellett a Hessenben ellenzékben lévő, szövetségi
szinten pedig a kereszténydemokratákkal együtt kormányzó
Német Szociáldemokratra Párt (SPD) is súlyos veszteségeket
szenvedett el, támogatottsága történelmi mélypontra süllyedt.

A visszaesést a CDU-nál és az SPD-nél is a szövetségi kor-
mánnyal szembeni elégedetlenségnek tulajdonítják. Mindkét
párt sürgeti, hogy a választás tanulságaképpen változtassanak
a berlini vezetés tevékenységén, összpontosítsanak a szakmai
munkára és zárják le a politikai vitákat.

A hivatalos előzetes végeredmény szerint a CDU a szava-
zatok 27 százalékát szerezte meg. Ez több mint 10 százalék-
pontos visszaesés az előző, 2013-ban tartott
Landtag-választáson szerzett 38,3 százalékhoz képest, és a
leggyengébb eredmény az 1966-os 26,4 százalék óta.

A második helyen az SPD áll a szavazatok 19,8 százaléká-
val, ez minden eddiginél gyengébb eredmény, és szintén 10
százalékpontot meghaladó visszaesés az öt évvel ezelőtti 30,7
százalékhoz képest.

A Zöldek ugyancsak 19,8 százalékot szereztek, mindössze
94 szavazattal maradtak el az SPD-től, listájukra 570 166

voks érkezett, a szociáldemokraták listájára pedig 570 260.
A hagyományosan baloldali irányultságú, de egyre inkább
a politikai spektrum közepe felé húzódó ökopárt története
legjobb eredményét érte el, és 8,7 százalékponttal növelte
támogatottságát az öt évvel ezelőtti 11,1 százalékhoz ké-
pest.

A CDU-tól jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD)
13,1 százalékos eredménnyel került be a wiesbadeni Land-
tagba. Öt éve még nem lépte át az 5 százalékos bejutási kü-
szöböt, a szavazatok 4,1 százalékát szerezte meg, ehhez képest
9 százalékponttal erősödött. A 2013-ban alapított AfD így már
mind a 16 tartományban rendelkezik törvényhozási képvise-
lettel.

A liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) a szavazatok 7,5
százalékát gyűjtötte össze, ami 2,5 százalékpontos növekedés
az öt évvel ezelőtti 5 százalékhoz képest.

Az SPD-től balra álló Baloldal (Die Linke) 6,3 százalékot
szerzett, ez 1,1 százalékpontos növekedés a 2013-as 5,2 szá-
zalékhoz viszonyítva.

A választási részvételi arány 67,3 százalékra süllyedt az öt
évvel ezelőtti 73,2 százalékról.

A wiesbadeni Landtagnak az úgynevezett többletmandátu-
mok révén az eddigi 110 helyett 137 tagja lesz.

A CDU-nak 40, a Zöldeknek 29 mandátumuk lesz, ez
együtt 69. Éppen ennyi szükséges minimálisan az abszolút
többséghez.

Az SPD képviselőcsoportja szintén 29 főből áll majd, az
AfD-nek 19, az FDP-nek 11, a Baloldalnak 9 parlamenti hely
jut. (MTI)

A CDU kapta a legtöbb szavazatot 
a hesseni választáson

Az Európai Néppárt novemberben Helsinkiben tar-
tandó kongresszusával kapcsolatos teendőkről tár-
gyalt egymással Orbán Viktor miniszterelnök, a
Fidesz elnöke és Kelemen Hunor, a Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke hétfőn
az Országházban, ahol áttekintették a közös erdélyi
fejlesztési terveket is – tájékoztatta az MTI-t Havasi
Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető he-
lyettes államtitkár.

A megbeszélésen egyetértettek abban, hogy erős Európai
Néppártra van szükség, és a magyar érdekekért a legeredmé-
nyesebben úgy tudnak közösen küzdeni, ha a májusi EP-vá-
lasztások után erős néppárti frakció alakul az Európai
Parlamentben.

Orbán Viktor és Kelemen Hunor leszögezte: a jelenlegi
helyzetben mindketten Manfred Weber jelöltségét fogják tá-
mogatni az Európai Bizottság elnöki tisztségére – tájékoztatott
Havasi Bertalan.

Elmondta: a mai egyeztetésen áttekintették a magyar kor-
mány támogatásával zajló közös erdélyi fejlesztési projekteket
is, különös tekintettel az oktatási, kulturális és gazdaságfej-
lesztési beruházásokra. (MTI)

Orbán–Kelemen-tárgyalás: 
erős Néppártra van szükség 

Fotó: MTI



Október 27-én, szombaton a
marossárpataki Mátyás-hu-
szárok tizenharmadik alka-
lommal rendeztek emlékün-
nepséggel egybekötött hu-
szárbált az első győztes ma-
rossárpataki csata emlékére.
Az ünnepség huszárfelvonu-
lással kezdődött, koszorúzás-
sal folytatódott, majd
reggelig tartó huszárbállal zá-
rult. A táncmulatságon közel
kétszázan nótáztak, táncol-
tak.

Megemlékezés, koszorúzás 
a szoborparkban

A megjelent huszárcsapatok,
meghívott vendégek – néhány helyi
hagyományőrző jelenlétében – a te-
lepülés történelmi szoborparkjában
emlékeztek meg az 1848–49-es sza-
badságharc első győztes csatájáról,
amely Marossárpatak határában zaj-
lott 170 évvel ezelőtt. A szobornál
Miholcsa József huszár alezredes
mondott beszédet, kifejtve: A sebe-
sült huszár számunkra örökre pél-
dakép marad. „A szobor egy olyan
névtelen személyről, hősről volt
megmintázva, aki az elvesztett sza-
badságharcot követően igencsak
nehéz döntés előtt állt: lője le a
lovát vagy sem, vállalja-e a nehéz
fogságot vagy meneküljön… Sze-
mere Bertalan, az akkori külügymi-
niszter huszárokról szóló írásában
van két sor, amely meghatározza
identitásunkat: amíg a huszár él,
addig ő bízik, Magyarország el nem
veszhet! Én bízom abban, hogy
népünknek, nemzetünknek van még
jövője, s ebben hinni kell!” – hang-
súlyozta a szobor megalkotója.

Ezt követően, a levert szabadság-
harcra emlékeztető Sebesült huszár

szobornál koszorúztak az esemé-
nyen megjelent huszárcsapatok, il-
letve a település parlamenti
képviselője, Biró Zsolt, majd a Szé-
kely himnusz közös eléneklésére
került sor.
Ünnepi beszédek, kulturális műsor

Este nyolc órakor kezdődött a
huszárbál a település sportcsarnoká-
ban. Ízlésesen megterített asztalok,
valódi népzene várta a vendégeket,
akiknek nagy része egyenruhában,
díszmagyarban vagy népviseletben
érkezett, de azok is szívesen látott
vendégek voltak, akik nem a java-
solt öltözetben jelentek meg. A zárt-
körű rendezvényen csak
meghívóval lehetett részt venni, vi-
szont a szervezők egyetlen kérést
sem utasítottak vissza. A bálon szá-
mos székelyföldi huszárcsapat vett
részt, legtávolabbról a bihardiószegi
Széchenyi István hagyományőrző
csoport tagjai érkeztek, Kiss József
Géza huszárkapitány vezetésével.

A nyitótáncot megelőzően, a
szervezők nevében Miholcsa József
huszár alezredes köszöntötte a ven-
dégeket, majd a bál védnökének, dr.
Filep Kálmán Csabának adta át a
szót. Az egykori állatorvos el-
mondta, hogy a hagyományőrzés
vállalása ma egy életmód, ami beé-
pül az ember létezésébe. A huszár-
hagyományok őrzése pedig még
összetettebb, mert az elmaradhatat-
lan társról, a lóról is kell gondos-
kodni. „Melyik hasznosabb, melyik
érdemesebb? – tette fel a kérdést
ünnepi beszédében dr. Filep Csaba.
A korral, a divattal haladni, vagy
elődeink életvitelét tiszteletben
tartva megtartani minden jót, és
még több magyar nemzeti értéket
teremteni? A székely magyarabb
kell legyen a magyarnál, a magyar
székelyebb a székelynél, mert csak
így lehetünk virágzó nemzet hatá-

ron belül és kívül… A bál szerepe a
társadalmi viselkedésforma fenntar-
tása, a viselkedési illem betartása,
baráti találkozások, kapcsolatok ki-
alakulása, a hagyományok fenntar-
tása” – mutatott rá a bál védnöke.

Berekméri Réka, a Marosvásár-
helyi Művészeti Líceum tanulója
két népdalt adott elő, majd közön-
ség elé lépett a marossárpataki Szé-
kely János hagyományőrző
tánccsoport, bemutatva a helyi tánc-
rendet. A csoportvezető Módi Attila
arról sem feledkezett meg, hogy fel-
kérje az egybegyűlteket egyperces
csenddel tisztelegni a közelmúltban
elhunyt helyi néptáncos, nótafa
Marton István emlékére.
Minőségi italok, finom vacsora, 
kiváló hangulat

A vendégek megkóstolhatták, di-
csérő jelzőkkel illethették a helyi
Antalfi Zoltán, valamint a nyárád-
szentsimoni Csipán Csaba vállalko-
zók minőségi szilvapálinkáját.
Vacsorára a marossárpataki táncos-
lányok ízletes pörköltet szolgáltak
fel, amit finom borral lehetett leöb-
líteni. Éjfélkor, az elmúlt évekhez
hasonlóan, bálkirálynőt választot-
tak. A megjelent huszárcsapatok ve-
zetőinek döntése alapján a legszebb
virágcsokrot Bokor Tünde Júlia
kapta, a kapott szavazatok alapján a
két udvarhölgy Szilágyi Imola és
Szabó Zselyke lett. A bál kiváló
hangulatban zajlott, Gondos János
és Barabási László népzenészeket a
huszárok népi zenekara segítette, a
világi zene szempontjából Csekme
Attila billentyűs és társa ezúttal is
kitettek magukért.

A tombolasorsolás idén sem ma-
radt el, számos díjat lehetett nyerni,
amit a bál támogatói, illetve részt-
vevői ajánlottak fel. A minőségi ita-
lok, különböző ajándéktárgyak
mellett két nyúl és egy liba is gaz-

dára talált. A tánc mellett idén is
fontos szerepet kapott a közös nótá-
zás. A huszárok és „civilek”, hatal-
mas kört formálva, népdalokat,
katonadalokat énekeltek. 

A hajnali kóstolót követően reg-
gelig folytatódott a mulatság. A hu-
szárbál főtámogatója a
Marossárpatakért Egyesület volt, a
bál főszervezője, mindenese pedig
idén is Váradi Csaba huszárhad-
nagy, akit marossárpataki huszártár-
sai segítettek a munkában. További
támogatók: a marossárpataki önkor-
mányzata, a Kovács-pékség, a
Fehér Ló panzió, Vass Levente par-
lamenti képviselő, Kluzsán Attila,
Albert Attila, Szaknyíri Csaba, 
Tolvaly Ferenc. 
Miholcsa József szobrászművész,
hagyományőrző huszár alezredes:

„Ne feledjük: a huszár fogalmát,
mintáját mi adtuk a világnak: a gyö-
nyörű viseletet, a katonai kiképzést,
a harcmodort. Rákóczi szabadság-
harcának leverése után a száműzöt-
tekből alakult a lengyel és az orosz
huszárság. Akik Nyugatra menekül-
tek, a francia, angol, sőt az amerikai
huszárságot, katonai könnyűlovas-

ságot hozták létre. Akik itthon ma-
radtak, azok az osztrák, orosz és
német huszárságnak voltak a meg-
alapozói. A huszár, az nem csupán
egy »katonai fegyvernem«, nem
csupán egy foglalkozás, a huszár:
emberi létforma, a huszárság élet-
mód. A természetközelség, az álla-
tait gondozó ember életformája
bátor, gerinces, jellemes, egészsé-
ges, küzdőképes embert alakít ki.”
Biró Zsolt, parlamenti képviselő:

„Egy ilyen alkalom nem csak a
kikapcsolódást szolgálja. Egyszerre
emlékezünk hőseinkre, ápoljuk kul-
túránkat, értékeinket, hagyománya-
inkat. Mindez így együtt
hatványozottan erősíti bennünk a
közösségi tudatot, összetartozásun-
kat, magyarságunkat. Marossárpa-
takon ilyenkor találkozik a
történelem és a hagyományőrzés,
örömmel veszek részt évről évre az
eseményen, és bízom benne, hogy
hosszú élete lesz még a sárpataki
bálozásnak, hiszen már hagyomá-
nyosnak tekinthető az október végi
ünnep. Itt a történelmi szoborpark
szomszédságában valósággal ma-
gunkba szívhatjuk a történelmet,
múltunkat, és ez erőt ad a jövőnk
tervezéséhez is.”

Szombaton hatodszor szer-
veztek almafesztivált a Havad
községhez tartozó Gegesben.
A gyönyörű őszi időben min-
denki jól szórakozhatott, ta-
nulhatott, nyerhetett.

A községbeli Mátyás-huszárok és
népviseletbe öltözött hármasfalusi
fiatalok járták be a falu egy részét,
hogy a fesztiválra hívogassák a he-
lyieket, majd Veress Gergely Domo-
kos polgármester üdvözölte a
gegesieket az iskola udvarán. Egy
ilyen rendezvény jó alkalom egy-
részt arra, hogy összegyűljünk,
másrészt, hogy átadjuk a tudást a fi-
ataloknak, és felhívjuk a figyelmet
arra, hogy a tájjellegű gyümölcsfaj-
tákat kell termelni, mert ezeknek
kedvez az éghajlat és a talaj, és nem
kell sokat vegyszerezni – hangsú-
lyozta az elöljáró. A rendezvényt
megnyitó Tőkés Attila lelkész azt
emelte ki, hogy nemcsak tárgyak és
gyümölcsök sorakoznak az udva-
ron, hanem emberi szívek is össze-
gyűltek erre az alkalomra, az
ünneplésre, majd László János nyu-
galmazott tanárnak adta át a szót,
aki erre az alkalomra kéttucatnyi
gegesi tájjellegű almafajtát gyűjtött
össze és állított közszemlére, hang-
súlyozva, hogy ezek évszázadok óta
termelt helyi és kevés vegyi beavat-
kozást igénylő fajták, de a bemuta-
tottaknál több is van a faluban.
Szórakozás a javából

A gazdag szombati programra ér-
kezőket a kapun belépve a Nagy Er-
zsébet tanítónő és Székely Jusztina

óvónő által oktatott gyerekek őszi
tárlata várta. A kiállítás rengeteg
munkáról, ötletről, kézügyességről
árulkodott. A közönség szórakozta-
tását a Mátyás-huszárok kezdték el,
akik „törökvágást” rendeztek, azaz
karókra felszúrt almák levágásában
versenyeztek egyénileg, majd csa-
patosan is rárontottak a képzelt el-
lenségre. A remek kardforgatás után
az udvar egyik szélén egy-egy rig-
mányi és gegesi, valamint két ma-
rosvásárhelyi csapat gyújtott be az
üstök, bográcsok alá, hogy ebédet
készítsen a gyülekező tömegnek,
míg a Hármasfaluból érkezettek
sátrában varrottasok, háziszőttesek,
szőnyegek, zászlók, almalé, házi
bor és aszalt alma várta a vásárló-
kat. Az idősebbek szemügyre vették
a kiállított almafajtákat, és jót de-
rültek azon, hogy „előkerült” az
egykori csősz, a néhai Vencel bá is
– igaz, most már csak tök alakjában
vigyázta az ízlésesen sorakozó al-
matálakat. Amíg a férfiak egy pohár
bor mellett a gyümöcsfajtákról és
oltóágakról folytattak eszmecserét,
Kiss-Borbély László helyben ter-
melt almáiból és almaleveiből nyílt
vásár, majd a tatárvágó huszárokat
is díjazták: legjobbnak Szabó Zsolt
és Holló nevű lova bizonyult a mu-
tatványban. A gegesi nők sem tét-
lenkedtek a napokban, hanem
kötényt öltöttek, hogy szombaton
benevezhessenek az almás sütemé-
nyek versenyére: kilenc nő helye-
zett tizenegyféle finomságot az
ítészek elé, s amíg Adorjáni László
rigmusokkal szórakoztatta a töme-
get, a zsűri a kóstolás után meg is
hozta a döntést: a legízletesebb fa-
latokat Fülöp Klára tette az asztalra,

akitől megtudtuk: két süteménnyel
érkezett, az egyik a hagyományos
falusi almás tészta, míg a másik egy
borzos habos almás sütemény volt.
Ez utóbbi receptjét nemrég tanulta,
és most sütötte meg először, így
nem is gondolta volna, hogy nyerni
fog vele, de a zsűri döntése szerint
biztosan ízletes volt.

Ezután a tömeg a kultúrotthonba
vonult át, ahol a csíkfalvi Tündér-
kert csoport kis színjátszói bemutat-
ták a nemrég Budapesten is előadott
nyárádmagyarósi leánydombok
mondáját, majd a hármasfalusi is-
kolások néptáncának is tapsolhatott
a közönség. Ezalatt egy másik zsűri
végigkóstolta az üstökben főzött
vaddisznóhúsos gulyásokat, ame-
lyek közül a helyi László Sándor és
csapata által feltálaltat találta a leg-
jobbnak. Ebéd után a hármasfalusi
pedagógusok a gyerekeknek alma-
játékokat szerveztek, a vetélkedőt

végül a Kicsi bors csapata nyerte
meg. Adorjáni László továbbra is
szórakoztatta a főleg női társaságot,
míg a férfiak az udvar egyik sarká-
ban nótázgattak mindaddig, amíg
sor került a nap során vásárolt nye-
reményjegyek sorsolására: számta-
lan tárgy talált gazdára a gyertyától
a munkaruháig, a falfestéktől a
plüssállatig és a kosár almáig, míg
a fődíj egy több mint kétszáz eurós
állócsillár volt, ami Csíkfalvára ke-
rült. Napzártára a férfiak és legény-
emberek közötti focimérkőzést
tervezték be a rendezők.
A helyi értékeket hangsúlyozzák

Az almafesztivált a református
egyházközség presbitériuma szer-
vezi – tudtuk meg Tőkés Attila lel-
késztől, aki Fülöp Imrével ötletelte
ki néhány éve az almafesztivált,
majd László János is melléjük állt.
Így idén már a hatodikat szervez-

hették meg, de kétszer is kimaradt,
egyszer az almatermés volt szűk,
másodszor falustársi találkozó miatt
nem rendezték meg, azonban fi-
gyelnek arra, hogy lehetőleg ne ma-
radjon ki. Az előző alkalommal a
mostaninál nagyobb tömeg volt,
idén viszont több résztvevő volt,
mint amire számítottak – ismerte el
a lelkész, és kiemelte: a rendezvé-
nyen a helyi értékeket akarják fel-
mutatni, és ezért gegesieket és
Gegeshez kötődőket hívtak meg.
Az egyháznak nem feladata feszti-
válokat szervezni, de fontosnak
tartják, hogy értékeiket időnként
felmutassák, hogy ne merüljenek
feledésbe. 
Az almatermesztés „hazája”

A gegesi születésű László János
tanár néprajzosként is tanulmá-
nyozta a helyi gyümölcstermesz-
tést, amelyről már a 16. századból
vannak adatok, az 1820-as paraszt-
vallomásokból pedig kiderül, hogy
az alma a szegények jövedelmét is
pótolja. Igazi, módszeres almater-
mesztés a 19. század második felé-
től történik: a hazatérő
Kossuth-huszárhadnagy, Kiss Jó-
zsef eredményesen kamatoztatta a
Keszthelyen szerzett tudását, híres
lett gyümölcseiről és csemetéiről,
budapesti kiállításokon is díjakat
szerzett, később Marosszék-szerte
járta a vidéket és tanította az embe-
reket a gyümölcsnemesítésre. Ha-
lála után veje, Garda János
erdőmérnök folytatta ezt a munkát.
Az 1930-as években ültett fákból
még mindig lehet találni a falu ha-
tárában, ezekből László János 24
fajtát gyűjtött össze, ezekkel oltott
be fákat, hogy ezeknek a fajtáknak
egy „génbankját” hozza létre,
mentse át az utókornak.
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Gligor Róbert László

Berekméri Edmond

Fotó: Berekméri Edmond

Minden az almáról szólt, és vásárolni is lehetett a gyümölcsből és levéből 
Fotó: Gligor Róbert László

Tatárvágás, almalé, vadhús és jókedv
A bő termés ünnepe Gegesben

Ünnepség és huszárbál az első győztes csata emlékére



Fiatal, újdonsült házasként ren-
getegszer szembesültem ezekkel a
kérdésekkel, kijelentésekkel: „Nem
sietitek el? Még túl fiatalok vagytok
a házassághoz! Miért nem vártok
még pár évet? Nem félsz attól, hogy
válás lesz a vége?” és még sorolhat-
nám.

Generációról generációra kitoló-
dik a házasság ideális ideje. A fiata-
lok többsége úgy gondolkodik, hogy
előbb kell egy diploma, egy jól fi-
zető állás, és persze mikor bulizzon
az ember, ha nem a húszas éveiben?
Sokan azt gondolják, hogy az össze-
költözés kell megelőzze a házassá-
got, hiszen nincs rá garancia, hogy a
köztük levő kapcsolat működni fog,
és ha mégis működne, akkor csak
várni kell, hisz úgyis el fog romlani.
Napjainkban még a csapból is ez fo-
lyik, éppen ezért mind többen ret-
tegnek a házasságtól.

A középiskola vége felé jártam,
amikor a tavaszi szünetben hazaál-
lítottam egy zenésszel: szüleim nem
kis meglepetésére. Rá két évre már
gyűrű volt az ujjamon, és a lányké-
rés után négy hónappal már a pol-
gári esküvőnkön is túl voltunk,
nyakunkba vettük a friss házasság
rejtelmeinek feltárását. A polgári
szertartás utáni első családi össze-
jövetelen a rokonok gyanakodva
nézték a pocakomat, és azt osztot-
ták, hogy biztos babát várunk, azért
volt ez a nagy sietség, sőt a faluban
már mindenki készpénznek is vette,
vagy bárhol, ahol bemutatkoztam és
elmondtam, hogy férjhez mentem,
a háttérben goromba megjegyzések
hangzottak el: „Te jó ég… ilyen fi-
atal és már házas?”

Úgy tűnik, napjainkban a korai
házasság egy bizonyos rémes, ször-
nyű tragédiává, érthetetlen, elíté-
lendő dologgá vált. Honnan jön ez
a sok ítélkezés? Egy generációval
ezelőtt azokat ítélték el, akik nem

házasodtak meg fiatalon. Ezzel
szemben a mai fiatal társadalom a
házasságra háztetőként, nem pedig
házalapként tekint, csak akkor jön
el a házasság ideje, ha minden más
a helyén van.

A boldogító igen után a férjem-
mel kénytelenek voltunk gyorstal-

palón felnőni, felelősségteljesen vi-
selkedni, megtanulni beosztani az
időnket, takarékoskodni a pénzünk-
kel, valamint az energiánkkal. A
„közösen megoldjuk” hozzáállás el-
mondhatatlanul jót tett a tanulmá-
nyaimnak. Meg kellett tanulnom,
hogy hogyan tudok hatékonyabban
tanulni, hogy hogyan tudok egy-
szerre több mindenre figyelni

ahhoz, hogy haladást érjek el az
életemben. Az egyetemi éveim alatt
a férjem nemcsak lelki, hanem gya-
korlati segítségem is, ugyanis átnézi
a feladataimat, kijavítja a hibáimat,
szüntelenül bátorít, amikor én úgy
érzem, inkább feladom.

Arra a kérdésre, hogy akkor most
mindenkinek fiatalon kellene-e há-
zasodnia, mégis azt mondanám,

hogy nem hinném. Mert van,
ami az egyik párnak működik,
de lehet, hogy a másiknak már
nem. A házasság hihetetlenül
jó, de csak azoknak, akik ké-
szen állnak arra, hogy áldoza-
tokat hozzanak. Mindenki
saját magától kell rájöjjön,
hogy mikor is áll készen egy
ilyen lépére, mert van, aki már
huszonévesen érzi azt, hogy ő
már nyitott a házasságra, és
van, aki talán sosem jut el
odáig. 

Ne engedjük, hogy a roko-
nok, a barátok, a média vagy a
trendek mondják meg, hogy
mi is tesz minket igazán 
boldoggá! 
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Kisfaludi Edina

A városépítő „áldott rossz
ember” életébe, korába nyújt
bepillantást a Bernády városa
című, először 24 évvel ezelőtt
megjelentetett könyv, amely-
nek harmadik kiadását pén-
tek délután a 21. Bernády
Napok rendezvénysorozatá-
nak részeként mutatták be a
Bernády Ház közönségének.

A Dr. Bernády György Közmű-
velődési Alapítvány legnépszerűbb
kiadványa az elmúlt években több
mint 7000 példányban kelt el, és to-
vábbra is számot tarthat a vásárhe-
lyiek érdeklődésére. Ezt igazolta a
pénteki rendezvény is, amelynek
alaphangulatát a Bartha Ilka, Fülöp
Alajos, Bartha Lajos, Kováts István
alkotta vonósnégyes teremtette meg
a kor zeneszerzője, hegedűművé-
sze, Metz Albert zenéjével. 

– Ha Bernády György ad absur-
dum végigülte volna a Bernády
Napok eseményeit, elégedetten bó-
logatna. Ami nem tetszene neki, az
az, hogy, mintha a marosvásárhelyi
közönség kifáradt, telítődött volna
– jegyezte meg köszöntőjében 
Nagy Miklós Kund, a rendezvény-
sorozatot szervező alapítvány kura-
tóriumi alelnöke, majd egy kedves,
fontos kötelesség teljesítése, a Ber-
nády György és az egyház címmel
középiskolások számára meghirde-
tett esszépályázat díjazása követke-
zett.

A Nagy Miklós Kund művészeti
szakíró, Soós Zoltán múzeumigaz-
gató és Simon György magyar sza-
kos tanár alkotta zsűri döntését a
vásárhelyi fiatalok versenyszelle-
mét folyamatosan ébren tartó Simon
György hirdette ki. Az első három
díjat egy-egy bolyais diák vihette
haza, harmadik helyezett a 12. osz-
tályos Csorja Ráhel, második a ki-
lencedikes Marton Szabolcs lett, a
legjobb dolgozatnak járó elismerés
a szintén kilencedikes Benő Ákost
illette meg.

A továbbiakban Borbély László,
a Dr. Bernády György Közművelő-
dési Alapítvány elnöke a közösség
megmozgatásának fontosságáról
szólt, majd arra hívta fel a figyel-
met, hogy a Molter Károly által „ál-
dott rossz emberként” emlegetett
Bernády a hitelességével meg tudta
győzni, a fejlődés útjára tudta te-
relni még azokat is, akik eredetileg
nem értettek egyet elveivel, célkitű-
zéseivel. 
A Megbolygatott világ 
– az igazi premier 

Az egykori polgármester alakját
megörökítő, először 1994-ben,
majd 2006-ban kiadott könyv har-
madik kiadását Fodor János Ber-
nády-kutató mutatta be a
jelenlevőknek a vonósnégyes újabb
játéka után.

A fiatal történész bevallotta,
hogy furcsa érzés lett úrrá rajta,
amikor felkérték a néhai újságíró,
közszereplő, Marosi Barna írásait
tartalmazó és – a jelentős szellemi
örökséget hátrahagyó – Sütő And-
rás előszavával ellátott könyv is-
mertetésére. 

– A kötet értékét ez a két szerző
emeli. A harmadik kiadás a 2006-os
tartalmi formáját reprodukálja, ki-
vitelezésében viszont megújult, a
szép, kemény kötés által esztétikai-
lag nyújt többet – tudtuk meg Fodor
Jánostól, aki a továbbiakban arra
hívta fel a figyelmet, hogy a mű ke-
letkezéstörténetét kutatóknak a hat-
vanas évek végéig kell
visszanyúlniuk, Marosi Barna Ber-
nádyról szóló szövegei ugyanis ak-
koriban jelentek meg először
sorozatban a kor sajtótermékeiben.
Kötetbe gyűjtve Megbolygatott
világ címen a Kriterion Kiadó adta
ki az írásokat a hetvenes évek első
felében, a mű gondolatisága szem-
pontjából az volt a tulajdonképpeni
premier. A kommunizmus évtizede-
iben megjelenő könyv jelentőségét
Fodor János így foglalta össze:

– Fellélegzésként hatott az, hogy
egyáltalán megjelenhet Bernády
neve, beszélni lehet róla egy olyan
korban, amikor inkább az elhallga-

tás vagy a túlideologizálás volt a
divat. 1989 után, amikor lehetőség
adódott a kutatómunkára, a város
törleszteni tudta azt az adósságot,
amellyel Bernády György emléké-
nek 1938 októbere óta tartozott. A
városépítő polgármester életét szak-
szerűen feldolgozó munkáknak elő-
futára volt Marosi Barna kötete. 
Valóságmagvak nyomában 

A Bernády városa műfajilag do-
kumentumriport, a méltató nem is
kívánt történészként beszélni róla.
Azt azonban elárulta, hogy a műben
megjelenő karcolatok, riportrészle-
tek ösztönözték arra, hogy évekkel
ezelőtt foglalkozni kezdjen az egy-
kori polgármester életével, és kide-
rítse, milyen valóságmagvakat
tartalmaznak ezek a párbeszédekkel
színesített, olvasmányos írások. A
fiatal kutató munkája során megbi-
zonyosodott arról, hogy nagymér-
tékben pontos adatok szerepelnek a
könyvben. Ez arra engedte követ-
keztetni, hogy Marosi Barna levél-
tári és egyéb adatgyűjtés során
hozzáférhetett a Bernády-hagyaték-
hoz, ugyanakkor édesapja, Molter
Károly személyében egy kevésbé
igazolható, de igen személyes for-
rása is volt.

Fodor János többször is kiemelte
a kötetben helyet kapó dialóguso-
kat, amelyek emberközelibbé, befo-
gadhatóbbá tették a múltidézést. A
városépítő hangját Györffy András
színművész szólaltatta meg a kötet-
ből felolvasott részletekkel. A leg-
jellegzetesebb talán az első
felolvasás volt, amely azt érzékel-
tette, hogyan kellett megküzdenie a
székely mezővárosba modernizáló
törekvésekkel, mindenekelőtt asz-
faltozási tervekkel érkező Bernády-
nak az idősebb tősgyökeres
vásárhelyiek maradiságával.
Sztorikba rejtett kincsek 

Az egykori polgármesternek em-
léket állító kötet a város politikai el-
itjének precíz ábrázolása is egyben.
Bizonyos részleteiben Bernády
sokak előtt ismeretlen humora is
megmutatkozik, ugyanakkor olyan
élettöredékek is előtérbe kerülnek,
amelyek előtt korábban Fodor
János is hitetlenül állt. 

– Amikor Bernády politikai élet-
rajzát írtam, olyan mítoszoknak
tűnő részletekre is kerestem igazo-
lást, hogy valóban négy felesége
volt-e a polgármesternek – mondta
a történész, majd arra is felhívta a
figyelmet, hogy a kötet egy rövid

fejezete Bernády rövid ideig betöl-
tött rendőrfőkapitányi tisztségére
vonatkozik. De szó van természe-
tesen a Cifra Palotáról és a Kultúr-
palota harmadik emeletéről is.
Fodor János elmesélte, milyen döb-
benetes élmény volt számára, ami-
kor kutatómunkája során
megtalálta a műemlék épület har-
madik szintjének felhúzására utasí-
tást adó táviratot.

– Egy történész számára igazi
kincsesbánya ez a könyv, de az
minden olvasó számára is, hiszen
sztorizgatva tár elénk egy hiteles
Bernády-képet, amely a mai Ber-
nády-kultuszt is élteti – mondta a
méltató, majd a gazdag képanyagra
tért ki. A képeslapszerű fotók a szá-
zad eleji „boldog békeidők” Maros-
vásárhelyét elevenítik fel a frissen
befejezett, pompás épületekkel,
amelyek közül ma már többnek
megváltozott a neve, szerepe, il-
letve régóta felújításra vár.

A szöveg- és képanyag értékét is
figyelembe véve Fodor János így
foglalta össze a harmadszorra kia-
dott kötet jelentőségét:

– A Bernády városa fontosabb,
hasznosabb történelmi lecke, mint
akármelyik, több száz oldalas tanul-
mány.

Nagy Székely Ildikó

„Ilyen fiatalon házasodni? Megőrültetek?”

Fotó: Nagy Tibor

Bernády városa – új köntösben
Minden marosvásárhelyi

könyve



idénye, a muskátlidugványok ápo-
lásával folytatják, majd az árvács-
kák neveléséhez fognak. A
fóliasátrak hőmérsékletének bizto-
sításához szükséges fűtőanyag ta-
valy novembertől márciusig
hozzávetőleg 12.000 lejbe került.
Akárcsak a többi virágtermesztő, a

tizenöt éve a virágok között, a vi-
rágokért tevékenykedő házaspár is
úgy véli, ha nagyon utánaszámol-
nának, talán nem éri meg a renge-
teg éjszakázás és befektetés, ezért
nem számolgatnak, inkább fejlesz-
tik a vállalkozást, hogy az eddigi
befektetés ne menjen veszendőbe.
A házaspár maga végzi az összes

munkafázist, és ennek fő oka, hogy
megtapasztalták az idénymunká-
sok felületes hozzáállását. Mint
hangsúlyozták, ha nincs minőség,
a portéka tönkremegy vagy a nya-
kukon marad. Még így is, ha szép,
egészséges növényeket kínálnak,
alkudoznak a viszonteladók. Pedig
a befektetéshez viszonyítva olcsón
kínálják a krém és fehér Comodét
is, egy szép fejlett, bokros tő nagy-
bani ára 12 lej. 

A virágtermesztést azonban nem
lesz ki továbbvigye – mondja a há-
zaspár. Gyerekeik más hivatást vá-
lasztottak: lányuk rezidens
urológus, fiuk pedig adventista lel-
kész, a Speranţa tévé szerkesztője. 

A krizantém számos fehér és szí-
nes változata november 1-je körül
nyílik, és vágott virágként is so-
káig életképes. Bár az elmúlás 
virágait a halottak napjához kötik,
mifelénk temetői növényként is-
mert, egy csokor krizantém töké-
letes ajándék is lehet, egyes
kultúrákban a gondtalan élet jel-
képének is tartják. 

Az elmúlás virágai
(Folytatás az 1. oldalról)

Az idei évi tervek megvalósí-
tásáról, a nyertes vidékfej-
lesztési pályázatokról,
valamint az egyházi épületek
felújítását támogató anyaor-
szági pályázatok nyomán be-
indult munkálatokról
beszélgettünk Marosszen-
tanna község alpolgármeste-
rével, László Ildikóval. 

A megyeszékhely közelsége
előny, sok szempontból azonban
hátrányt jelent a községnek, fő-
képp az illegális hulladéklerakók
miatt, akikkel évek óta szélma-
lomharcot folytatnak. A környék-
ről járművekkel érkeznek a község
határába az éj leple alatt, és ekként
próbálnak megszabadulni főleg az
építkezési törmeléktől, ahelyett
hogy a szemétszállító vállalattól
rendelnének konténert és fizetnék
ki a díjat. Ezzel párhuzamosan
egyre nagyobb méreteket ölt a fa-
lopás és a mezőről való termény-
lopás. Mindezt kiküszöbölendő a
helyi tanács megszavazta a megfi-
gyelőkamerák felszerelését és mű-

ködtetését. A projekt elkészült, így a
300.000 lejbe kerülő beruházással re-
mélhetőleg még az idén elkészülnek.

Ottjártunkkor a község három
településén építették a járdát. A
térkövekből kirakott járdák és ko-
csibeállók esztétikusabb külsővel

látják el a lakóházak melletti öve-
zetet, gyakorlati hasznuk pedig vi-
tathatatlan. Az önkormányzat saját
költségvetéséből kialakított tíz ki-
lométernyi járdaszakasz 200.000
lejbe kerül.

Míg a marosszentannai és ud-
varfalvi kultúrotthonokat önerőből
újították fel, a várhegyit a vidék-
fejlesztési minisztériumhoz be-
nyújtott pályázatból, 234.000
eurós beruházással újítják fel. A
szükséges felszereléseket – erősí-
tőket, székeket stb. – a népviseleti
ruhák beszerzését a vidékfejlesz-
tési minisztérium által kiírt pályá-
zat 120.418 eurós vissza nem
térítendő támogatásából valósítot-
ták meg. Terveik között szerepel a
községközpont arculatának a kor-
szerűsítése is. A szennyvízhálózat
korszerűsítésére pedig 2.225.310
lejes pályázatot (plusz héa/TVA)
nyertek. A közvilágítást is korsze-
rűsítik, a hiányzó égőket kicseré-
lik, a LED-es égők fénye
erőteljesebb, igaz, élettartamuk rö-
videbb – mondta az elöljáró. 
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A nyolcosztályos marosszen-
tannai általános iskola teljes
felújítását tervezik, a meg-
nyert pályázat értéke
1.146.674 lej plusz héa. Teg-
nap járt le a közbeszerzési
eljárás határideje, eddig
azonban egyetlen olyan je-
lentkező sem akadt, aki fel-
vállalná a teljes körű
korszerűsítést – tudtuk meg
László Ildikó alpolgármester-
től. 

Míg régebb egy munkálatra öt
cég jelentkezett, ez az arány lassan
megfordult. Az igazsághoz tarto-
zik, hogy nagyon sok településen
zajlanak vidékfejlesztési pályáza-
tokból finanszírozott építkezési
munkálatok, talán ez is egyik oka
a jelentkezők távolmaradásának.

Augusztusban a Maros-mező-
ségi Kistérségi Társulás Leader
pályázata révén elkészült a sza-

badtéri műfüves multifunkcionális
sportpálya. Májusban az orvosi
rendelő felújítását is befejezték,
kicserélték a tetőzetet, hőszigete-
lési munkálatokat, vakolást, külső
és lépcsőház-festést végeztek, ahol
szükség volt, ott nyílászárókat is
cseréltek. A községben gyógyszer-
tár van, ugyanakkor három család-
orvos és egy fogorvos rendel. Két

családorvos bérli a helyiségeket az
orvosi rendelőben, ők saját költ-
ségre már végeztek belső felújítá-
sokat. 

Akárcsak az Erdély-szerte ta-
pasztalható templomfelújításokra,
a községben is a magyar kormány
által támogatott pályázatok révén
került sor kisebb-nagyobb munká-
latokra. A marosszentannai mellett
az udvarfalvi református templom
és a várhegyi gyülekezeti ház fel-
újítási munkálatai is javában zaj-
lanak. 

A megyeszékhely közelsége 
Előnyök és hátrányok

Az udvarfalvi templom
külső-belső felújítását
kezdhették el az erdé-
lyi projekt részeként.
A magyar kormány
által támogatott pá-
lyázattal 370.000 lejt
kaptak. A finanszíro-
zás a munkálatok egy
részére elegendő, töb-
bek között a padok
felújítását a nyolc-
száznegyvenes lélek-
számú gyülekezet
saját költségvetéséből
kivitelezik. 

A munkálatokról és az
egyházközség életéről
Jakab István református
lelkipásztor, a Maros-me-
zőségi Egyházkör esperese
tájékoztatott. Több mint
húszévi galambodi szolgá-
latot követően tavaly óta
Udvarfalván folytatja hiva-
tását. Amint a lelkész
hangsúlyozta, élő gyüleke-
zetbe érkezett, a települést szorgal-
mas emberek lakják, akik
lelkiismeretesen veszik ki részüket
a közmunkákból. A lelkipásztor és
családja úgy érzi, hogy a közösség
szeretettel fogadta, a presbitérium
szépen rendbe tett parókiával
várta. Az udvarfalvi református
gyülekezetben jelentős ifjúsági élet
zajlik. Elődjétől sok résztvevővel
zajló ifjúsági tevékenységeket örö-
költek, 15-20 fiatal aktívan részt
vesz a péntek esti bibliaórákon. A
nyáron Borszéken táboroztattak 24
fiatalt, és az elkövetkezendőkben
szombat esténként ifjúsági zenés
istentiszteleteket szeretnének tar-
tani. Ezáltal a helybéli fiataloknak
lehetőségük nyílna más egyházköz-

ségek fiataljaival találkozni. Az
egyház infrastruktúrája lehetővé
teszi, hogy éjszakára is maradja-
nak a fiatalok a késő estébe nyúló
közös tevékenységekre. Fél évig
az udvarfalvi gyülekezet adna he-
lyet a közösségi együttléteknek,
majd olyan gyülekezetek is felvál-
lalhatnák, ahol erre lehetőség van.
A keresztelések és temetések
arányáról érdeklődve megtudtuk,
hogy az idei mérleg nyelve ez
idáig pozitív, eggyel több volt a
keresztelés, mint a temetés. Ud-
varfalva nem az elöregedő falvak
közé tartozik. A város vonzáskör-
zete, ugyanakkor a falu csendje
egyre több fiatalt bír letelepedésre
a községben.

A város közelsége és Udvarfalva csendje
Vonzerő a fiatalság számára

Várhegyen a református gyü-
lekezet lélekszáma 220, az
egyházfenntartáshoz járuló
hívek száma 120. A magyar
állam által támogatott erdélyi
projekt keretében gyülekezeti
ház felújítására kaptak támo-
gatást, így remélhetőleg sike-
rül befejezni azt az épületet,
amelyben gyülekezeti termet,
ravatalozót és lelkészi irodát
is kialakítottak. 

Szabó Tünde református lelki-
pásztor elmondása szerint a 2007-
ben visszaigényelt egykori
felekezeti iskola épületét 2012-ben
vehették birtokba. Az addigra ala-
posan lelakott, rendkívül rossz ál-
lagú épülettel egy időben rengeteg
bürokratikus akadály szakadt a nya-
kukba. A három teremben helyet
kapott egy kilencven férőhelyes

gyülekezeti terem mellékhelyiség-
gel, a lelkészi iroda és a ravatalozó.
Amint a lelkipásztor hangsúlyozta,
sokszor szélmalomharcnak tűnt az
engedélyek beszerzése az épület
rendeltetésének a megváltoztatásá-
hoz, a nehézségeket azonban kárpó-
tolta a hívek lelkiismeretes
hozzájárulása. Az 1912-ben József fő-
herceg által építtetett iskolaépületet
hétvégi közmunkákkal és a hívek
anyagi hozzájárulásával sikerült jelen-
legi állapotába hozni. A 290.000 lejes
anyaországi támogatásból a külső fel-
újítást, a gázszerelést és a kerítést sze-
retnék befejezni. Összesen 365
közmunkanapot jegyeztek, amely
minden egyes hétvégén 6-8 közmun-
kát vállaló gyülekezeti tag részvételét
jelentette, ami sokatmondó áldozat-
vállalás. 20-25 emberre lehetett rend-
szeresen számítani.

Magyarok építették és újítják fel 
a várhegyi iskolát

Gyülekezeti terem 
és ravatalozó

A megnyert pályázatra nincs jelentkező
Kivitelezőre várva

Fotó: Nagy Tibor



Marosvásárhelyen a talán legkü-
lönlegesebb, legegyedibb tárlatok
szervezője, vendéglátója a Bolyai
téri B5 stúdió. E kijelentést a leg-
utóbbi, múlt hét péntekének dél-
utánján megszervezett eseményük
is igazolja: ekkor került sor a Kaló-
ria című eat art dokumentációs ki-
állítás megnyitójára, amelyet
előadás, majd – a tematikához hűen
– vacsora követett.

A Bolyai líceummal szemben
lévő régi vármegyeháza emeletén

lévő galériában ezúttal Bartha Jó-
zsef, Anca Benera & Arnold Este-
fan, Alexandra Croitoru, Irsai Zsolt,
Kispál Ágnes Evelin, Kotér Vilmos,
Dan Milhălţianu, Ciprian Mureşan,
Onucsán Miklós, Daniela Pălima-
riu, subREAL és Váncsa Domokos
alkotásait, illetve az alkotásokról
készült, azokat összefoglaló felvé-
teleket, fotókat láthatja a közönség,
a tárlatnyitóra teljes telt házas pub-
likum volt kíváncsi.

A kiállítást ez alkalommal vendé-
gül látta a marosvásárhelyi kortárs
művészeti galéria, a tárlat eredeté-
ről, hovatartozásáról első körben

Bartha József vizuális művész, ház-
igazda beszélt. – Köszöntöm sepsi-
szentgyörgyi barátainkat, a
MAGMA Kortárs Művészeti Kiál-
lítótér munkatársait – Kispál Ágnes
Evelint és Kispál Attilát –, akik
ennek a tárlatnak a kurátorai, létre-
hozói. Mi a partnereik vagyunk, na-
gyon sok projektet szoktunk
közösen létrehozni, egymás mun-
káit, rendezvényeit gyakran látjuk
kölcsönösen vendégül. Ez a kiállí-
tás azért is érdekes, mert ebben a
térben már volt egy eat artos ese-
mény pontosan tíz évvel ezelőtt,
2008-ban. Az akkori, Falvédő leves

című projekt – az erről készült fotók
ezen esemény keretében is megte-
kinthetők – kiállításán az itt lévők
közül sokan részt vettek. Nagyon
szívesen láttuk vendégül a mostani
tárlatot, nagyon sok közünk volt
hozzá – mondta Bartha József.

A projektről Kispál Attila szólt. 
– A legutóbbi marosvásárhelyi

megjelenésünkkor elhoztuk a teljes
sepsiszentgyörgyi kiállításunkat. Ez
most egy kivételes alkalom, mivel
a mostani szentgyörgyi tárlat a vi-
lághírű Daniel Spoerri Megemész-
teni a múltat című eat art és
objektművészet kiállítása, és azt az
anyagot nem tudtuk elhozni a kü-
lönböző, nagyon szigorú biztosítási
és biztonsági feltételek miatt. Az ő
kiállításához azonban csatoltunk
egy dokumentációs tárlatot, amely-

hez olyan műveket válogattunk
össze, amelyek a hazai művészek-
nek az eat arthoz köthető alkotásai.
Ez a tárlat a sepsiszentgyörgyi kiál-
lítás csatolt része, a válogatásunk
szempontja pedig az volt, hogy a
bemutatott művek az evés aktusát
szemléltessék. Azokat a műveket,
amelyek esetében élelmiszert hasz-
náltak az alkotás létrehozásához,
most kihagytuk, és azokat válogat-
tuk össze, amelyek ezen aktust
szemléltetik – hallottuk a megnyi-
tón, amelynek második felvonása-
ként Góg Angéla food designer Az
emlék íze című vetített képes elő-
adását hallhatták a résztvevők.

A Kalória című eat art dokumen-
tációs kiállítás a Bolyai tér 5. szám
alatti stúdióban tekinthető meg ez
év november negyedikéig. 

Eat art dokumentációs kiállítás Marosvásárhelyen
Kalória

A marosvásárhelyi Vártemp-
lomban vasárnap délután ün-
nepi istentisztelet keretében
mutatták be azt gyűjtemé-
nyes kötetet, melynek írásait
a reformáció 500. évfordulója
kapcsán sorozatban közölte a
Népújság. A sorozat ötletgaz-
dája Ötvös József vár-
templomi – most már nyugal-
mazott – lelkipásztor volt, 
aki hétről hétre hatvan 
alkalommal bocsátott a szer-
kesztőség rendelkezésére
egész oldalnyi anyagot, mely-
nek főszerkesztőnk, Karácso-
nyi Zsigmond biztosított
keretet és megjelenési felüle-
tet. A kordokumentumnak
számító írások az ötletgazda,
Berekméri Árpád-Róbert és
Gálfalvi Ágnes szerkesztésé-
ben kerülnek az olvasó ke-
zébe. 

Reformációi üzenet: keressétek
Isten országát!

Az istentiszteleten Czirmay
Csaba Levente, a Marosi Reformá-
tus Egyházmegye új esperese, ma-
rosludasi lelkipásztor hirdette az
igét, amit sajnos zavart a várbeli
koncert beszüremlő zaja. 

Az október 31-i reformációi
ünnep kapcsán az esperes hangsú-
lyozta, olyan emléknap ez, amelyet
hitvalló elődeink hagytak ránk.
1517-ben Luther Márton, majd a
többi reformátorok 500 évvel ez-
előtt semmi újat nem hirdettek, csak
azt, amit Szentírás megfogalmaz: a
szellemi és lelki megújulás szüksé-
gességének igazságát. Ez akkor tel-
jesedhet ki, ha az ige „cselekszik”.
Innen kezdődik a valódi reformá-
ció. Mi volt a reformátorok titka?
Tudták a dolgukat, és elköteleződve

el is végezték. A mi dolgunk nem
más, mint nyomdokaikban járva,
Isten igazsága szerinti engedelmes
alázattal élni. Miközben az élet ke-
reséssel telik el – pénzt, tudást, sze-
relmet, egészséget, barátokat
keresünk –, kevés idő és figyelem
jut Isten országára, pedig erre a pri-
oritásra kell helyeznünk a hang-
súlyt… Nem mindenek helyett, de
mindenekelőtt vegyétek komolyan
Isten országának keresését és annak
igazságát! – fogalmazott Czirmay
Csaba Levente esperes, aki ebben
látja zálogát a reformáció követ-
kező 500 évének. 
Szép, színes ismeretterjesztő könyv 

– A protestánsok nélkül Maros-
vásárhely nem az lenne, ami ma, hi-

szen a protestánsok gazdag szellemi
és anyagi értékeket adtak a város
örökségéhez – fogalmazott Ötvös
József nyugalmazott lelkész, aki a
reformációi emlékév kapcsán vál-
lalta fel, hogy szerkesztésében a
Népújságban heti rendszerességgel
olyan írásokat közölnek, amelyek a
város protestáns életét mutatják be.
A rovat, majd a Protestáns Maros-
vásárhely című kötet születésének
körülményeit személyes hangon is-
mertette. Elmondta, hogy 2016
végén elnökségi találkozón merült
fel annak ötlete, hogy a reformáció
500. évfordulóját valami maradan-
dóval kellene fémjelezni. A tervek-
ből volt, ami megvalósult, volt, ami
nem. Többek között sikerült a Kul-
túrpalota előcsarnokában Reformá-

ció – 500 címmel olyan képzőmű-
vészeti kiállítást szervezni, amely
vallásos képzőművészeti alkotáso-
kat sorakoztatott fel. A Vártemplom
előtt áll Kálvin János és Károli Gás-
pár szobra. Nagy visszhangja volt a
marosvásárhelyi felvonulásnak és a
sportcsarnokbeli ünnepi istentiszte-
letnek is. Papp Béni cserealji lel-
kész azt javasolta, hogy valami
közvetlenebb, kézzelfoghatóbb kel-
lene, így indult el a 14 marosvásár-
helyi protestáns gyülekezet – tíz
református, két unitárius, egy evan-
gélikus majd utólag a baptista gyü-
lekezet – a reformáció jeles
személyiségeinek, az egyházi intéz-
mények bemutatása a Népújság ha-
sábjain.

– Karácsonyi Zsigmond főszer-
kesztő nagyon szívesen bocsátott
heti egy újságoldalt a rendelkezé-
sünkre, amiért köszönet jár vala-
mennyi marosvásárhelyi protestáns
felekezet részéről. A kötetben közel
50 szerző közöl, akiknek írásai so-
rozatban hatvan héten át jelentek
meg a Népújságban. Ez idő alatt
csak egyszer fordult elő, hogy beí-
gért írás nem érkezett meg, a többi
szerző időben és becsülettel tett ele-
get a felkérésnek. Közülük a világi
szerzők voltak azok, akikben job-
ban bízhattunk – mondta Ötvös Jó-
zsef, hozzátéve, hogy ezzel a
kötettel megelőzték Kolozsvárt,
Debrecent, de még Budapestet is,
hiszen egy ilyen kordokumentum-
mal egyik „protestáns” város sem
büszkélkedhet – fogalmazott Ötvös
József. 
Utazás 500 éves idősíkon 

A kötetet Berekméri Árpád-Ró-
bert történész, levéltáros lektorálta,
akiben először az a kérdés fogalma-

zódott meg, hogy szükséges-e egy
olyan kiadvány, ami a Népújságban
megjelent cikkeket tartalmazza, ér-
dekli-e a nagyközönséget a refor-
máció helyi hozadéka? A
megszerkesztett végeredményt
látva, nem volt hiábavaló a fárado-
zás. Szükség van erre a kötetre, hi-
szen a mai nemzedékeknek is
ismerniük kell azokat az eseménye-
ket, hatásokat, személyiségeket, in-
tézményeket, amelyek és akik  azzá
formálták a XXI. század protestáns
emberét, amivel valójában a mában
azonosul. 

A négy nagy fejezetre osztott ki-
advány 45 szerzője elkalauzolja az
olvasót azon az úton, amelyet egy-
kor Luther Márton nyitott meg, és
amelyen Kálvin János, Zwingli Ul-
rich, Dávid Ferenc, Göcsi Máté és
Antal János, Bod Péter és Gecse
Dániel, Teleki Sámuel, Tolnai Lajos
és nem utolsósorban Bernády
György vagy Csiha Kálmán is járt.
Betekinthet az olvasó a hitvallások
történetébe, a bibliafordítások és
könyvnyomtatás csodájába, a gyü-
lekezeti éneklés fejlődéstörténetébe,
a presbiterség komolyságába, az
egyházi művészet szépségébe és a
szórványsors nehézségeibe. Átte-
kinthető az egykori vagy ma is mű-
ködő intézmények sora és sorsa, a
schola particulától a Teleki Tékáig,
a Református Kollégiumtól a Kán-
tor-tanítóképző Főiskoláig, de sétál-
hatunk egyet a XVII–XVIII.
századi temetőkertben, beülhetünk
a református levéltár poros iratai
közé, vagy bekapcsolódhatunk egy
pillanatra az egyházi énekkarba.
Az olvasó megismerkedhet az asz-
szisztensképzés múltjával, jelené-
vel, és segítő kezet nyújthat a
diakónia által gondozott elesettek
felé. 

Az utolsó fejezet foglalkozik a
marosvásárhelyi protestáns feleke-
zetek történetével, de rövid össze-
foglalók is olvashatók az erdélyi
protestáns egyházak fejlődéstörté-
netéről és szervezetéről. A fejezet
titka abban rejlik, hogy a sokszor
felületes és felszínes együttélés, a
formai egymásrautaltság valós ke-
reteket ölthet, és a közös múlt meg-
ismerésével a gyülekezetek
közelebb kerülhetnek egymáshoz,
hiszen egyazon Úr gondviselésével
kell élnünk és megvívnunk harcain-
kat – fogalmazott Berekméri
Árpád-Róbert. Arra is kitért, hogy a
könyvet gazdag fényképanyag gaz-
dagítja, amelyek egyházi személyi-
ségek portréit, a közösségek
értékeit, templomainkat mutatják
be. 

Henter György, a Vártemplom
lelkipásztora adalékként elmondta,
hogy a marosvásárhelyi tíz reformá-
tus gyülekezet kuratóriuma vállalta
a kötet kiadásának költségeit,
amennyiben nem sikerül pályázati
támogatáshoz jutni. Ez sikerült, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
támogatta a kötet megjelenését. 

Az ünnepség a felsővárosi gyüle-
kezet kórusának előadásával, majd
a kötet dedikálásával zárult. 

Könyvbemutató a Vártemplomban 
Protestáns Marosvásárhely 

Kaáli Nagy Botond 

Mezey Sarolta
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Angela Merkel német kancel-
lár, a Kereszténydemokrata
Unió (CDU) vezetője pártja
Berlinben tartott elnökségi
ülésén sajtóértesülések sze-
rint bejelentette, hogy nem
indul el ismét a CDU elnöki
tisztségéért a decemberi
kongresszuson, de a jelenlegi
parlamenti ciklus végéig,
2021-ig kormányfő akar ma-
radni. 

Angela Dorothea Kasner néven
született Hamburgban 1954. július
17-én. Néhány hét múlva evangéli-
kus lelkész édesapja az égető lel-
készhiánnyal küzdő kommunista
Német Demokratikus Köztársaság-
ban (NDK), a brandenburgi Quit-
zow településen, majd Templinben
vállalt szolgálatot, Merkel így gyer-
mek- és ifjúkorát a kommunista ál-
lamban töltötte. Életében a
szellemileg nyitott családi légkör, a
szigorú, de szeretettel teli nevelés
vált meghatározóvá. Iskoláit kie-
melkedő eredménnyel végezte, te-
hetséges volt a matematikában és a
nyelvekben, oroszul és angolul is
kiválóan megtanult. Tagja volt az
állampárt ifjúsági szervezetének,
amiről később úgy nyilatkozott,
hogy egyszerűen csak alkalmazko-
dott. Szeretett volna tanítani, mégis
a fizikusi pályát választotta, hogy
elkerülje a számára elviselhetetlen
ideológiai-politikai kötelezettsége-
ket. A lipcsei Karl Marx Egyetemen
ismerte meg első férjét, Ulrich Mer-
kelt, akitől rövid idő után elvált, de
nevét ma is viseli.

Diplomájának megszerzése után
az NDK Tudományos Akadémiájá-
nak fizikai-kémiai kutatóintézeté-
ben egy kutatócsoport egyetlen női
tagja lett. 1986-ban doktorált kvan-

tumkémiából, ekkoriban került szo-
rosabb kapcsolatba jelenlegi férjé-
vel, Joachim Sauer kémikussal. A
külföldön is elismert tudós kerüli a
nyilvánosságot, a háttérben ma-
radva lett felesége támasza és 
tanácsadója.

Merkel politikai pályája a berlini
fal leomlásával, majd a két német
állam újraegyesülésével ívelt fel.
1989 végén belépett a keletnémet
ellenzéki csoportokból alakult De-
mokratikus Ébredés nevű pártba,
amely beolvadt az NDK első és
utolsó szabad választását megnyerő
keletnémet Kereszténydemokrata
Unióba (CDU). A voksolás után az
NDK egyetlen demokratikusan
megválasztott, egyben utolsó kor-
mányfője, Lothar de Maiziere he-
lyettes szóvivővé nevezte ki.

Az 1990-es újraegyesítés utáni
választásokon az immár össznémet
CDU jelöltjeként bejutott a Bundes-
tagba. Ekkor figyelt fel rá Helmut
Kohl kancellár, aki „a kislánynak”
(ahogy Merkelt nevezte) két mi-
niszteri tárcát is adott: előbb a kör-
nyezetvédelmit, majd a nő- és
ifjúságügyit. Merkelt 1991 végén a
CDU elnökhelyettesévé, majd főtit-
kárává választották meg, majd
2000-ben mentora, Kohl helyére
lépve a párt első női vezetője lett.
Helyzete nem volt könnyű, hiszen
protestánsként került egy hagyo-
mányosan katolikus tagságú párt
élére, amelyet az egykori Nyugat-
Németország férfi politikusai 
uraltak.

Potenciális ellenfelein fokozato-
san felülkerekedett, s a 2005-ös vá-
lasztásokon a szociáldemokrata
Gerhard Schrödert legyőzve kan-
cellár lett egy konzervatív-szociál-
demokrata nagykoalíció élén. A

hivatalt személyében első ízben töl-
tötte be nő, ő az első német kor-
mányfő is, aki a második
világháború után született, és az
első, aki a volt NDK-ban nőtt fel. A
CDU/CSU pártszövetség 2009-ben
ismét győzött a választásokon, Mer-
kel ezúttal a liberális Szabad De-
mokrata Párt (FDP) részvételével
alakított kormányt. A válságot ke-
zelő szigorú gazdasági intézkedései
miatt külföldön akkoriban „vaskan-
cellárnak” nevezett, de a németek
által csak „Muttinak” becézett Mer-
kel 2013-ban, a CDU újabb válasz-
tási győzelme után a
szociáldemokratákkal alkotott
nagykoalícióval harmadik kor-
mányfői ciklusát kezdhette meg,
ezzel felsorakozott a német konzer-
vatívok legnagyobbjai – példaképe,

Konrad Adenauer és mentora, Hel-
mut Kohl – mögé. A migrációs vál-
ságban sokáig képviselt egyoldalú
nyitás politikája miatt számos bírá-
lat érte hazájában és külföldön.

A 2017. szeptember 24-i szövet-
ségi parlamenti választásokon ismét
a CDU és testvérpártja, a bajor CSU
alkotta pártszövetség szerezte a leg-
több mandátumot, ám támogatott-
ságuk nagymértékben csökkent.
Merkel először az FDP-vel és a
Zöldekkel kezdett – a sajtóban a
pártok színei miatt Jamaica-koalíci-
ónak nevezett – egyeztetést, ezek
kudarcba fulladása után ismét a
Német Szociáldemokrata Párttal
(SPD) tárgyalt. Merkel végül csak
a második világháború utáni Né-
metország leghosszabb kormány-
alakítási folyamata után, 2018.

március 14-én kezdhette meg ne-
gyedik kancellári megbízatását a
CDU, a CSU és az SPD politikusai
alkotta koalíciós kabinet élén. A
kormányzást a menekültügy keze-
lése körüli folyamatos feszültségek
jellemzik, a koalíciós pártok soro-
zatosan igen gyengén szerepelnek
a tartományi parlamenti választá-
sokon, legutóbb vasárnap Hessen-
ben.

Elmaradhatatlan öltözete a színes
blézer, illetve a nadrágkosztüm.
Gyerekei nincsenek, magánéletéről
nem sokat árul el. A Forbes ameri-
kai magazin a világ legbefolyáso-
sabb embereit felsoroló listáján
2015-ben a második helyen szere-
pelt, 2017-ben a világ legbefolyáso-
sabb asszonyának választották.
(MTI)
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Huszonöt éve, 1993. október 31-
én halt meg Federico Fellini, az
olasz filmművészet egyik legsajáto-
sabb egyénisége, aki a rá záporozó
szakmai díjak ellenére is azt tartotta
a legnagyobb elismerésnek, ha ren-
dező-festőnek nevezték. 

1920. január 20-án született Ri-
miniben. Filmes pályafutását gyer-
mekkori élményei határozták meg:
hétévesen látott bohócokat a cir-
kuszban, kilencéves korától bábo-
zott, az „előadásokhoz” ő készítette
a bábokat, jelmezeket, valamennyi
szerepet ő írta és játszotta. Rendsze-
resen járt moziba, eszményképe az
amerikai képregényhős, Flash Gor-
don volt. Apja kereskedőnek,
ügyvédnek vagy mérnöknek, édes-
anyja papnak vagy jogásznak
szánta, ő viszont festő szeretett
volna lenni. Érettségi után újságíró-
nak állt, éttermekben és kávéházak-
ban portrékat és képregényeket
rajzolt, rádiózott és bedolgozta
magát a filmgyárba.

Egy rádiósorozata révén ismer-
kedett meg Giulietta Masina szí-
nésznővel, akit feleségül vett.
1944-ben ő írta Roberto Rossellini
filmrendező Róma nyílt város című
alkotásának forgatókönyvét, később
is több, a neorealizmus mintájának
számító filmben (Paisá, A csoda)
segítette a rendezőt, aki egy kis Fiat
autóval fejezte ki köszönetét.

Fellini filmgyártó céget alapított,
majd a rendezéssel is megpróbálko-
zott. A kezdetektől alkotótársa volt
Nino Rota zeneszerző, akivel elő-
ször 1952-ben A fehér sejk forgatá-
sán dolgozott együtt. Első díját a
Bikaborjakkal (1953) nyerte a Ve-
lencei Filmfesztiválon, az átütő si-
kert az Országúton hozta meg
számára a következő évben. A ván-
dorkomédiások között játszódó ke-
serédes dráma elsőként kapta meg
az újonnan alapított, a legjobb kül-

földi filmnek járó Oscar-díjat. A ki-
tüntetést még további három alka-
lommal – 1957-ben a jövőben
bizakodó, egyszerű római utcalány
sorsát bemutató Cabiria éjszakái,
1963-ban az alkotói válságba került
rendezőről, azaz önmagáról szóló 8
és 1/2, 1974-ben pedig a gyermek-
korát felidéző Amarcord (Emléke-
zem) című alkotásával – nyerte el,
s összesen 12 alkalommal jelölték
rendezői vagy forgatókönyvírói
Oscar-díjra.

Legismertebb alkotása Az édes
élet (1960), amely a cannes-i film-
fesztiválon Arany Pálma díjat nyert.
A filmben kedvenc színésze, Mar-
cello Mastroianni egy életét elté-
kozló újságírót alakít, érdekesség,
hogy az egyik mellékszereplő nevé-
ből ered a lesifotósokra alkalmazott
„paparazzo” kifejezés. Első színes

filmje a Júlia és a szellemek volt
1965-ben, négy évvel később a
Néró korában élt Titus Petronius
Arbiter műve alapján forgatta a Fel-
lini-Satyricont, majd 1970-ben egyik
legösszetettebb alkotását, az önélet-
rajzi utalásokkal teli Bohócokat.

Későbbi filmjei, a Casanova, A
nők városa, az És a hajó megy, a
Ginger és Fred egyre több bírálatot
kaptak. Utóbbi műben hangzott el
kedvenc mondata: „Az égvilágon
minden csoda. Csak fel kell ismer-
nünk.” Utolsó filmje, A Hold
hangja (1990) megszokott álomvi-
lágát idézte burleszkhatásokkal.
Élete végén tévéreklámokat is ké-
szített a Campari italcégnek és a
Barilla tésztagyártó vállalatnak.

Fellini a többi közt megkapta a
brit akadémia (BAFTA) díját, a
Golden Globe-díjat, életművéért
1989-ben az Európai Filmakadémia
kitüntetését, négy évvel később
ugyancsak életművéért az amerikai

filmakadémia Oscar-díját. Az
aranyszobrot Mastroianni és Sophia
Loren adta át, aki, habár szeretett
volna, soha nem dolgozott együtt
vele, bár 2009-ben a 8 és 1/2 nyo-
mán született Kilenc című musical-
ben a rendező édesanyját alakította.

Fellini nem sokkal később agy-
vérzést kapott, bal oldala megbé-
nult. Betegségéről és halálközeli
élményéről tervezett filmjét már
nem tudta leforgatni: egy szívin-
farktus után kómába esett, és 1993.
október 31-én meghalt. Temetése
napján a gyász jeleként az összes
olaszországi mozi fél órával később
kezdte előadásait.

A rendező pénzügyi téren antita-
lentumnak bizonyult, egyedüli 
„fényűzése” a taxizás és az evés
volt. Művészetében az álom és a va-
lóság, az önéletrajzi elemek és a
képzelet keverednek egy szimbólu-
mokkal teli világban. Szatirikus ér-
zéke, filozófiai hajlama és a

társadalmi problémák iránti érzé-
kenysége révén azt láttatja, amit a
hétköznapok eltakarnak: az embert,
a lélek mélyén rejtőző titkokat, a be
nem váltott álmokat és vágyakat, a
modern világ emberének magányát.

Filmjeit gazdag képi világ, szín-
pompás, freskószerű ábrázolás, időn-
ként a tér és az idő megbontása
jellemzi. Tizenöt éves korától szinte
állandóan rajzolt, a forgatási szünetek-
ben megálmodott alakjait, grafikáit,
jelmezterveit gyakran munkatársai
mentették meg a szemetesből. Az
álmok könyve című naplóiban éjsza-
kai fantáziáit „írta és rajzolta ki” ma-
gából harminc éven keresztül.

Halála után nevével filmes díjat
alapítottak, szülővárosában, Rimi-
niben múzeuma nyílt, és a repülőte-
ret is róla nevezték el. Hazájában tíz
éve hét és fél filmje („félfilmje” az
1950-ben Lattuadával közösen ké-
szített A varieté fényei) került fel arra
a százas listára, amelyet az 1942 és
1978 közötti olasz filmtermésből a
nemzeti kulturális örökség részének
nyilvánítottak, messze több, mint
bármely más olasz rendezőnek.

A Cabiria éjszakáinak színpadra
alkalmazott változatát Magyaror-
szágon is bemutatták, az eredeti
film ihlette Neil Simon Sweet Cha-
rity című musicaljét, és a Miskolci
Balett több táncelőadása is a film-
legendának állít emléket. Ettore
Scola olasz rendező 2013-ban for-
gatta a nagy mester előtti tisztelgé-
sül De furcsa, hogy a nevem
Federico (Che strano chiamarsi Fe-
derico) című, személyes emlékek-
ből, töredékekből és archív
filmrészletekből összeállított mun-
káját. Idén januárban, születése 98.
évfordulóján a restaurálást köve-
tően újra megnyitották azt a híres
mozit Riminiben, ahol a rendező
első filmjét látta, még apja térdén
ülve – ahogyan azt a Róma és az
Amarcord című filmjeiben elme-
sélte. (MTI)

Angela Merkel 

Federico Fellini 



Megerősítette a Leicester City,
hogy a klub tulajdonosa is 

meghalt a helikopter-balesetben
Megerősítette vasárnap éjjeli köz-

leményében a Leicester City angol
labdarúgóklub, hogy tulajdonosa és
elnöke, Vichai Srivaddhanaprabha is
meghalt a csapat stadionja mellett tör-
tént előző esti helikopter-balesetben.
A milliárdos thaiföldi üzletember he-
likoptere a Leicester City és a West
Ham 1-1-es döntetlennel végződött
mérkőzése után szállt fel a klub King
Power nevű stadionjának gyepéről,

ám néhány másodperccel később meghibásodott, a stadion mellett lezuhant és fel-
robbant. A baleset oka egyelőre nem ismeretes, de egy szemtanú beszámolója sze-
rint a stabilizáló hátsó rotor leállt, és a gép ezután megállíthatatlanul pörögni
kezdett, majd a stadion mellett lezuhant.

A helikopteren a 61 esztendős Vichai Srivaddhanaprabhával és a pilótával együtt
öten tartózkodtak. A Leicester City vasárnap éjjeli közleménye szerint a szeren-
csétlenséget egyikük sem élte túl. A klub bejelentette azt is, hogy a csapat követ-
kező két mérkőzését elhalasztják.

Srivaddhanaprabha halálát a brit sajtó nem hivatalos forrásokat idézve már va-
sárnap is gyakorlatilag tényként kezelte, de a labdarúgóklub csak több mint 24
órával a baleset után, az áldozatok azonosítását követően erősítette meg hivatalo-
san. A helikopter felszállását a mérkőzést Angliában közvetítő fizetős televíziós
sportcsatorna, a BT Sport egyenesben közvetítette a meccset értékelő műsor köz-
ben, de a gép lezuhanása az adásban nem látszott.

Vichai Srivaddhanaprabha, aki haláláig a King Power International Group nevű,
bangkoki székhelyű kiskereskedelmi hálózat elnök-vezérigazgatója volt, 2010-ben
vásárolta meg a Leicester Cityt 39 millió fontért. Vezetésével a Leicester City az
angol élvonalbeli labdarúgás történetének egyik legváratlanabb bajnoki címét sze-
rezte a Premier League 2015-2016-os szezonjában. Az évad elején egyes londoni
fogadóirodák 5000/1-es nyereményesélyt is kiírtak erre a lehetőségre, vagyis gya-
korlatilag teljesen valószínűtlennek tartották a Leicester City bajnoki címét, és így
a maguk szempontjából szinte kockázatmentesnek az erre kínált fogadójátékot.
Becslések szerint az angol fogadóiparnak nettó 50 millió fontjába került a Leicester
City bajnoki címe, amely az első volt a klub fennállása óta.

Megnyerte az első két mérkőzését hazai pályán
a Marosvásárhelyi CSM férfivízilabda-csapata.
Harminc év után játszott ismét hivatalos felnőtt
férfipólómeccset marosvásárhelyi csapat hazai
pályán, így viszonylag szépszámú érdeklődő lá-
togatott ki szombat este a víkendtelepi uszodasá-
torba, vasárnap valamivel kevesebben.

A Nagyváradi Crişullal szemben, hiába újon-
cok, favoritnak számítottak a házigazdák, azon-
ban nem volt sima ügy, különösen a második
meccsen alakult ki nehezen a győzelem. Míg az
első találkozón tulajdonképpen végig vezetett a
CSM, és a harmadik negyedben már megnyugtató
előnyre tett szert, a másodikon a Crişul kétszer is
vezetett, sőt, a harmadik negyed után még 8-7-es
előnyben volt. Az utolsó negyedben azonban, mi-
után Elizanor több nehéz labdát hárítani tudott, a
CSM négy gólt szerzett anélkül, hogy az ellenfél-
nek sikerült volna válaszolnia.

Három dupla forduló után CSM már négy győ-
zelmet gyűjtött, azonban az igazán nehéz meccsek
csak ezután következnek, hiszen a szinte kizáró-
lag ifjúsági játékosokból álló marosvásárhelyi
csapat két hét múlva például, amikor a 4. forduló
mérkőzéseit rendezik, a Bukaresti Dinamo ottho-
nába látogat, ahol nagy meglepetés lenne, ha pon-
tot szerezne. A következő hazai mérkőzésekre
november 17-18-án kerül sor, amikor a Kolozs-
vári Poli látogat a Víkendtelepre, két újabb kie-
gyensúlyozott találkozó ígéretével.

Címét megvédve ötödször lett
Forma–1-es világbajnok Lewis Ha-
milton, a Mercedes brit pilótája, aki
a vasárnapi Mexikói Nagydíjon ne-
gyedikként ért célba, és két futam-
mal az idény vége előtt
behozhatatlan előnyre tett szert az
összetett pontversenyben. Hamilton
a Forma–1 történetének második
ötszörös vb-győztese, korábban ez
csak az argentin Juan-Mauel Fangi-
ónak sikerült az 1950-es években.
A csúcsot változatlanul a hétszeres
világbajnok német Michael Schu-
macher tartja.

A mexikóvárosi futamot a tava-
lyihoz hasonlóan Max Verstappen,
a Red Bull holland versenyzője
nyerte meg, a második helyen Se-
bastian Vettel, a Ferrari német piló-
tája, a harmadikon pedig
csapattársa, a finn Kimi Räikkönen
zárt. Verstappen az idén másodszor,
pályafutása során ötödik alkalom-
mal nyert futamot.

A vasárnapi futamon Hamilton
a harmadik helyről egészen kivá-
lóan kapta el a rajtot, megelőzte a
pole pozícióból startoló Daniel
Ricciardót (Red Bull), de a máso-
dik kockából induló Verstappent
nem tudta kikerülni az első kanyar
előtt. A negyedik-ötödik helyen
Vettel és Hamilton csapattársa,
Valtteri Bottas küzdött egymással,

végül a német ferrarisé lett a ne-
gyedik pozíció.

Az első kerékcserék után nem
változott a helyzet az élmezőnyben,
a dobogós pozíciókban sorrendben
Verstappen, Hamilton és Ricciardo
száguldott. Vettel a 34. körben meg-
előzte Ricciardót, és feljött a har-
madik helyre, öt körrel később
pedig a célegyenesben Hamilton
mellett is elment, így már második
volt.

A 47. körben Ricciardo utolérte
Hamiltont, és elment mellette, így
ismét harmadik volt, Hamilton
pedig a bokszba hajtott kerékcse-
rére. Ugyanígy tett Vettel és
Verstappen, majd Bottas is, Ric-
ciardo azonban nem állt ki új gu-
mikért.

Húsz körrel a leintés előtt Vers-
tappen, Ricciardo, Vettel volt az
első három sorrendje, Hamilton
pedig ötödikként száguldott Räik-

könen mögött. Ricciardo műszaki
hiba miatt 10 körrel a vége előtt fel-
adni kényszerült a futamot, így a
Red Bullnak nem jött össze a kettős
győzelem, Verstappen viszont a
Forma–1 történetének első olyan

versenyzője lett, aki pályafutása
során úgy nyert öt futamot, hogy 79
versenyén egyszer sem rajtolt a
pole pozícióból.

Az idei vb két hét múlva Brazí-
liában folytatódik.

A vb-pontversenyek állása 19 futam után
* pilóták: 1. Hamilton 358 pont – már világbajnok, 2. Vettel 294,

3. Räikkönen 236, 4. Bottas 227, 5. Verstappen 216, 6. Daniel Ricci-
ardo (ausztrál, Red Bull) 146, 7. Hülkenberg 69, 8. Sergio Perez (me-
xikói, Force India) 57, 9. Kevin Magnussen (dán, Haas) 55, 10.
Esteban Ocon (francia, Force India) 53, 11. Fernando Alonso (spa-
nyol, McLaren) 50, 12. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Renault) 45, 13.
Romain Grosjean (francia, Haas) 31, 14. Gasly 29, 15. Leclerc 27,
16. Vandoorne 12, 17. Ericsson 9, 18. Lance Stroll (kanadai, Willi-
ams) 6, 19. Brendon Hartley (új-zélandi, Toro Rosso) 4, 20. Szergej
Szirotkin (orosz, Williams) 1

* csapatok: 1. Mercedes 585 pont, 2. Ferrari 530, 3. Red Bull 362,
4. Renault 114, 5. Haas 86, 6. McLaren 62, 7. Force India 48, 8. Sa-
uber 36, 9. Toro Rosso 31, 10. Williams 7

Eredményjelző
* Mexikói Nagydíj, Mexikóváros (71 kör, 305,354 km, a pontszer-

zők): 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:38:28.851 óra, 2. Se-
bastian Vettel (német, Ferrari) 17.316 másodperc hátrány, 3. Kimi
Räikkönen (finn, Ferrari) 49.914 mp h., 4. Lewis Hamilton (brit,
Mercedes) 1:18.738 perc h., 5. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 1 kör
h., 6. Nico Hülkenberg (német, Renault) 2 kör h., 7. Charles Leclerc
(monacói, Sauber) 2 kör h., 8. Stoffel Vandoorne (belga, McLaren)
2 kör h., 9. Marcus Ericsson (svéd, Sauber) 2 kör h., 10. Pierre Gasly
(francia, Toro Rosso) 2 kör h.

* pole pozíció: Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull)

Suárez-tripla és Barcelona-diadal
az El Clásicón

A listavezető és címvédő FC Barcelona 5-1-re nyerte otthon az El Clásicót, azaz
a Real Madrid elleni rangadót a spanyol labdarúgó-bajnokság tizedik fordulójában
vasárnap délután. Több mint tíz év, 2007 decembere óta először fordult elő újra,
hogy az El Clásicón Lionel Messi és Cristiano Ronaldo sem lépett pályára.

Az első félidőben a katalánok akarata érvényesült, és Philippe Coutinho, majd
Luis Suárez góljával kétgólos előnyre tettek szert. A szünet utáni percekben fordult
a játék képe, öt perc elteltével Marcelo szépített. Ezután újra a házigazdák előtt
adódott több nagy helyzet, s a kapufát is eltalálták, majd negyedórával a rendes
játékidő vége előtt elkezdődött a Suárez-fieszta: előbb a tizenegyespont magassá-
gából fejelt Thibaut Courtois kapujába, majd egy madridi védelmi hiba után nyolc
méterről pöckölte a kapus fölött a hálóba a labdát, ezzel megszerezte első mester-
hármasát az El Clásico történetében. A 87. percben Arturo Vidal fejesével alakult
ki a végeredmény, így 2010 novembere után szerzett öt gólt a rangadón a Barce-
lona, illetve 2015 novembere után nyert ismét négygólos különbséggel.
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Hamilton ötödször a Forma–1 világbajnoka, Verstappen nyert Mexikóban

Győzelmekkel vették fel 
a hazai mérkőzések fonalát – 30 év után

Fotó: Nagy Tibor

Ötödszörre koronázták meg a brit versenyzőt, így immár minden idők egyik legjobb pilótájaként
tartják számon

Jegyzőkönyv
Férfivízilabda Szuperliga, 3. forduló: Ma-

rosvásárhelyi CSM – Nagyváradi Crişul 15-
10 (2-0, 5-5, 6-3, 2-2) és 11-8 (3-3, 3-2, 1-3,
4-0)

Marosvásárhely, víkendtelepi úszósátor,
150, illetve 100 néző. Vezette: Paul Georgescu
(Bukarest), Alexandru Mustaţă (Bukarest).

CSM: Dochian, Elizanor – Bindea Paul
(1/1), Bindea Raul (3/2), Filimon (1/0), Buda
(3/1), Magyary Előd (0/0), Cristian (0/0), Itul
(0/1), Iudean (3/3), Jiganea (2/2), Magyari
Dávid (0/-), Magyari Botond (-/0), Baciu
(0/0), Alexandrescu (0/0), Alexandru (2/1).

Crişul: Danciu – Mureşan (1/0), Ihos (0/0),
Popa (0/0), Ilisie (1/0), Schill (3/3), Ţifrea
(1/1), Bodea (2/1), Freundlich (0/3), Alb (0/0),
Fărăgău (0/-), Majoros (-/0), Szolatian (0/0),
Luncan (0/0), Chitea (2/0).

Eredményjelző
A férfivízilabda Szuperliga 3. fordulójában

a következő eredmények születtek: Nagyvá-
radi CSM Digi – Bukaresti Dinamo 11-4 és
12-7, Marosvásárhelyi CSM – Nagyváradi
Crişul 15-10 és 11-8, Bukaresti Steaua –
Brassói Corona Sportul Studenţesc 10-6 és
11-6, Aradi AMEFA – Bukaresti Rapid 6-11
és 6-12. A Kolozsvári Poli állt.



ADÁSVÉTEL

ELADÓ családi ház Deményházán,
csendes környezetben, rendezett
papírokkal. Tel. 0756-203-086.
(10875-I)

MAROSVÁSÁRHELYEN, a Kárpá-
tok sétányon levő 9 emeletes tömb-
ház 7. emeletén másfél szobás, 34
m2-es garzon eladó. Ára 38.000 euró.
Tel. 0745-330-565, 0755-911-482.
(10931-I)

KERESEK eladó családi házat Ma-
rosvásárhelyen és környékén. Tel.
0751-653-556. (11015-I)

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú, III. emeleti
tömbházlakás az Uniriiban.  Ára: 49.800
euró. Tel. 0744-796-387. (11074)

GYÜMÖLCSFATERMESZTŐ elad:
gyümölcsfa-, rózsa-, málna-, ribizli-,
szőlő-, egres-, orgonatöveket, dísz-
cserjéket, tujákat, krizantémot Maros-
szentgyörgyön (a Gemini mellett). Ár:
6-12 lej között. Tel. 0741-763-416.
(10901-I)

VALÓDI MÉZ a termelőtől! Tel. 0744-
474-863. (10318)

VÁRMEZŐBEN, a főút mellett eladó
kedvező áron 5 és 25 áras telek, a
telekkönyvi papírok rendben vannak. Tel.
00-36-20-334-8629. (10959)

TŰZIFA eladó. Tel. 0746-189-919.
(10863)

ELADÓ 2016-os házi bor  a Küküllő
vidékéről. Tel. 0744-258-740. (11018-I)

ELADÓK 9 hetes malacok. Tel. 0740-
463-935. (11014)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (10762-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Tamás Ágnes névre,
a marosvásárhelyi megyei könyvtárba
szóló belépőmet. Érvénytelennek nyilvá-
nítom. (11104)

ELVESZTETTEM Molnár Hunor névre
szóló egyetemi ellenőrzőm. Semmisnek
nyilvánítom. (11119)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok:
kapu, garázsajtó, ablakrács stb. Tel.
0744-966-747. (9100)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (10678)

INGYENES endokrinológiai vizsgá-
lat, laboratórium, mellechográfia,
mammográfia, csontritkulásszűrés.
Tel. 0265/311-771. (1993)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel. Tel. 0749-543-104. (1778-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (11069)

RÉGI TÍPUSÚ tető (régi cseréppel)
javítása, lefolyók, csatornák javítása.
Tel. 0726-638-909. (11061)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2080)

VÁLLALUNK tetőszigetelést, garázs-
szigetelést, tömbházszigetelést bitumen-
nel, kátránnyal. Tel. 0743-618-971.
(11105)

ÁGYBAN FEKVŐ idős bácsi mellé
gondozónőt keresek állandó ott-
tartózkodással. Tel. 0720-919-837.
(1113)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk a drága
testvérre, ÖLVEDI ENDRÉRE,  az
Electromureş volt karbantartó-
jára, halálának hetedik évforduló-
ján. Nyugodj békében, te drága
lélek! Emlékét őrzik szerettei.
(1110-I)

Kegyelettel emlékezünk október
30-án id. BALLAI GYÖRGYRE ha-
lálának 6. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Felesége és gyermekei csa-
ládjukkal. (10912-I)

ELHALÁLOZÁS

Október 28-án, vasárnap délben
a család és barátai körében
végső búcsút vettünk 

LÁSZLÓ LÁSZLÓTÓL, 
akinek hamvait visszaadtuk az
anyatermészetnek. 
Aki ismerte, őrizze emlékét sze-
retettel! (-I) 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett nagybátyám, 

ADORJÁN LÁSZLÓ 
életének 67. évében csendesen
megpihent. Temetése 2018. októ-
ber 30-án 14 órakor lesz a maros-
vásárhelyi református temető-
ben, katolikus szertartás szerint. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (1112-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szeretett unokatestvérünk, 

ADORJÁN LÁSZLÓ 
életének 67. évében sok szenve-
dés után elhunyt. Temetése 2018.
október 30-án 14 órakor lesz a re-
formátus temetőben. 

Gyászoló szerettei. (1116-I)

„Ne sírjatok, én már nem szenve-
dek, a fájdalom a tiétek, hogy
nem lehetek veletek.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa,
testvér, rokon, szomszéd, jó
barát, 

MIHÁLY LÁSZLÓ 
életének 70. évében csendesen
megpihent. Utolsó útjára kísérjük
szeretettel 2018. október 30-án a
meggyesfalvi temetőbe. Pihe-
nése legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Búcsúznak: felesége, gyermekei,
unokái és a gyászoló család.
(1117-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk só-
gorunktól, 

MIHÁLY LÁSZLÓTÓL. 
A Novák család. (11117-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, 

LABANCZ ARANKA 
született TALÁN ARANKA 

84 éves korában október 29-én 3
órakor megszűnt élni. Temetése
október 30-án, kedden 13 órakor
lesz a meggyesfalvi temetőben.
Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
TAMUCZA CSABA 

72 éves korában elhunyt. Teme-
tése 2018. október 31-én 14 óra-
kor lesz a református temetőben.
Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (11125)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Hiányod örökké fájni fog.
Szomorúan emlékezünk
MIHÁLY LÁSZLÓRA, szeretett
kománkra. Őszinte részvétünk
a gyászoló családnak. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! A Makkai család.
(11107)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki és mélyen együttérzünk
Veres Tímeával  és családjával
szeretett NAGYMAMÁJA el-
vesztése miatt érzett fájdal-
mában. Prof. dr. Kikeli Pál és 
a Procardia munkaközössége.
(sz.-I)
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A LOCATIV RT. 
– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A – 

nyilvános versenytárgyaláson bérbe adja Marosvásárhelyen az
alábbi, nem lakás rendeltetésű helyiségeket:

1.  Ifjúsági utca 3. szám, 7,30 négyzetméter – szolgáltatás – fize-
téses egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó tevékenység

2. Forradalom utca 2. szám, 1-es helyiség, 58.30 négyzetméter –
szolgáltatás/iroda 

A versenytárgyalásra 2018. november 7-én 10 órától kerül sor a
dokumentáció alapján, amelyet a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók
Béla utca 2A szám alatt, a 7-es  irodában  lehet megvásárolni   (ára
100 lej) október 30-ától, naponta 8–12 óra között. Feliratkozni és
az iratokat  benyújtani november 6-án 12 óráig lehet.  

A versenytárgyaláson azok vehetnek részt, akik  a határidőig be-
nyújtják a részvételi dossziéjukat és licitálnak. 

Bővebb felvilágosítás  naponta a székhelyen és a 0265/260-375 (25-
ös mellék) telefonszámon vagy a www.locativmures.ro honlapon.

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk id. DEMETER 
ATTILÁRA, aki 15 évvel ezelőtt,
2003. október 29-én hagyott itt
bennünket, és hatalmas űrt ha-
gyott maga után. Páratlan humora,
igazságérzete, emberszeretete
mindig példaként lobog előttünk.
Igazi magyar ember volt! Ma is na-
ponta idézzük rögtönzött szójáté-
kait. Mindig itt lesz közöttünk,
családja körében. Soha nem felejtünk el, Apu! 
Örökre bánatos családja. (11089-I)

Egy perc alatt elszállt életed,
itt hagytál minket, 
akik téged nagyon szerettek.
„Nem búcsúztam tőletek, 
nem tudtam, hogy örökre 
elmegyek. 
Szerettem volna még köztetek
élni, 
s drága szeretteimet még át-
ölelni.”
Szemünkben könnyel emlékezünk
október 30-án a sáromberki szüle-
tésű marosvásárhelyi ÖLVEDI 
DOMOKOSNÉRA született VAJDA ERZSÉBET halálának
hatodik évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Emlékét őrzik szerettei. (11110-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.
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Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda 
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám, 
tel./fax: 0265/512-591, 0265/512-592

Közlemény
A 207/2015-ös közpénzügyi törvény 250. cikkelyének (2.) bekezdése értelmében
nyilvános árverésen 2018. november 15-én Szászrégenben, az Adó- és
Pénzügyi Osztály Köztársaság utca 33. szám alatti székhelyén  – a Gurghiu_162,
Ideciu 57 nr 23813, SC_E_8, SC_A_331, nr DE/89766 számú dossziék alapján –
értékesítik az alábbi javakat:
1. – N3 DAF TLDXF105/XF105.410 haszonjármű, 2007-es gyártás, szériaszáma
XLRTE47MS0E794082, rendszáma MS-62-MYR, kikiáltási ár 38.250 lej;
– N3 DAF TLDXF105/XF105.460T haszonjármű, 2007-es gyártás, szériaszáma
XLRTE47MS0E788019, rendszáma MS-58-MYR, kikiáltási ár 31.650 lej;
– Iphone 6-128 GB, szériaszáma SC7JNVDM7G5N0, kikiáltási ár 825 lej;
– Iphone 7-128 GB, szériaszáma MN912RM/A, DNPSJYAPHG7J, kikiáltási ár
1.050 lej;
– Iphone 7-128 GB, szériaszáma MN912RM/A, DNRSGUPSHG7K, kikiáltási ár
1.425 lej;
– Sony Curved Ultra HD  4K 3D színes tévé, KD55S8005 típus, szériaszáma
6008517, kikiáltási ár 1.950 lej; a kikiáltási ár a becsérték 75%-a (második licit).
2. – szilárd üzemanyaggal működő kazán, Woody 23 modell, 45 l, 23 kW,
kikiáltási ár 656 lej;
– szilárd üzemanyaggal működő kazán, Woody 45, 75 l, 45 kW, kikiáltási ár 315
lej; a kikiáltási ár a becsérték 50%-a (harmadik licit).
3. – Volkswagen LT 28 gépkocsi, azonosítószáma WV1ZZZ2DZYH032350,
rendszáma MS-79-ZAL, kék, kikiáltási ár 7.905 lej; a kikiáltási ár a becsérték
50%-a (harmadik licit).
4. – hajlítóprés, abkant 63 tf, kikiáltási ár 10.439 lej;
FGH 3300 hidraulikus guillotine, kikiáltási ár 8.892 lej; a kikiáltási ár a becsérték
50%-a (harmadik licit).
5. – Volkswagen N1 haszonjármű, 2DXDAE típus, rendszáma MS-31-ARA, 2003-
as gyártás, zöld, kikiáltási ár 10.220 lej;
– Iphone   X 4G+, HQAD2B/A modell, kikiáltási ár 2.960 lej;
– Iveco N1 haszonjármű, Daily 35S14V típus, azonosítószáma
ZCFC35A600D403468, 2008-as, fehér, kikiáltási ár 20.510 lej;
– Iphone 6S, 64 GB, 4 G, nem működik, kikiáltási ár 310 lej; a kikiáltási ár a
becsérték 100%-a (első licit).
6. – 5.810 négyzetméter belterület/szántóterület Marosvécs község, Disznajó falu
szám nélkül, telekkönyvszáma 50540, kataszterszáma 142/1, helyrajzi száma
426/3/1, kikiáltási ár 134.260 lej; 
– 3.000 négyzetméteres belterület/szántóterület Marosvécs község, Disznajó falu
szám nélkül,  telekkönyvszáma 50543, kataszterszáma 142/2, helyrajzi száma
426/3/2, kikiáltási ár 70.160 lej; a kikiáltási ár a becsérték 100%-a (első licit). A
javak terhelve vannak, Patria Bank-jelzáloggal.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy
értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja előtt. 
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen
és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a
következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám 4322637; az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot,
hogy az ajánlattevő nem közvetítő, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben
részt vehessenek az árverésen. 
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior
utca 33. szám alatt vagy a 0265/512-592-es telefonszámon. Jelen hirdetés
kifüggesztésének időpontja: 2018. október 30. 

Zogorean Florin hivatalvezető

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)
AZ ELITE DISPLACEMENT KFT. felvételt hirdet németországi munkára, idősek ápolására, felügye-
letére. Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, ingyenes oda-vissza utazás, egészségügyi biztosítás,  mun-
kaszerződés,  dupla bérezés az ünnepnapokra, teljes körű ügyintézés a munkaviszony idejére. A havi
bérből a cég nem von le semmiféle jutalékot. Jelentkezéseket az alábbi telefonszámon várunk:  0757-183-
185. (62778-I)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél a tesztelő csa-
patunk tagja lenni, jelentkezz most! Az átlagosnál jobb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük e-
mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám
alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására.  Az átlagosnál
jobb kereseti lehetőség!  Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as te-
lefonszámon. (sz.-I)
Marosvásárhelyen a PRODCARMI CÉG  HÚS- ÉS HENTESÜZLETEIBE ELADÓKAT alkalmaz.
Jelentkezni személyesen önéletrajzzal a Szabadság (Libertăţii) utca 4. szám alatt lehet vagy
a prodcarmi@yahoo.com e-mail-címen. (20657)
BÚTORT RESTAURÁLÓ MAGÁNCÉG ASZTALOST és POLITÚROZÓT alkalmaz. Érdeklődni a
0722-786-111-es telefonszámon. (20653-I)
A ROSEN-GARDEN VENDÉGLŐBE BÁROST-PINCÉRNŐT, SEGÉDSZAKÁCSOT-SZAKÁCSOT
alkalmazunk. Tel. 0722-396-115. (sz.-I)
Az AN FEED CÉG ELADÓT és RAKODÓMUNKÁST keres a segesvári szaküzletébe. Érdeklődni a
0725-578-030-as telefonszámon. (62883-I)
SEPSISZENTGYÖRGYI SZÁLLÍTÓCÉG alkalmaz GÉPKOCSIVEZETŐKET belföldi és nemzet-
közi tartályos és ponyvás szállításra. Érdeklődni a 0724-313-990-es telefonszámon vagy a
comenzi@hopesped.ro e-mail-címen. (62883)
INOXSZERKEZETEKET GYÁRTÓ CÉG alkalmaz ARGONHEGESZTŐT. Tel. 0754-939-499.
(11060)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Felhívás
a 2019 I. félévére vonatkozó

sportprojektpályázaton való részvételre 
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala 2019 első félévére (ja-

nuár – június) érvényes pályázatot hirdet a sporttevékenységek
támogatására.

A pályázati támogatással átfogó célkitűzés a marosvásár-
helyi teljesítménysport, iskolai sport, valamint a tömegsport
fejlesztése, illetve az egészségmegőrzési, megelőző vagy te-
rápiás célú mozgás, a fizikai gyakorlatok népszerűsítése a
marosvásárhelyi sportklubok és -egyesületek finanszírozása
révén.

A pályázati szabályzat és a formanyomtatványok elérhetők a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal honlapján (www.tirgu-
mures.ro). További információk a 0365-882-066-os telefonszámon
igényelhetők, kapcsolattartó: Mihai Notar.

A 2019 első félévére vonatkozó sporttevékenységi pályázatok
benyújtásának határideje 2018. november 30.

Dr. Makkai Gergely alpolgármester

Közlemény
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala pályázatot

hirdet az oktatási intézmények tevékenységének támo-
gatására 2019 első félévére.

A pályázati támogatással átfogó célkitűzés az oktatási intézmé-
nyek közötti tartós partneri kapcsolatok kialakítása és fejlesztése,
valamint a marosvásárhelyi oktatási intézmények nevelési és is-
kolán kívüli tevékenységének népszerűsítése. 

A támogatási útmutató és a formanyomtatványok elérhetők a
www.tirgumures.ro honlapon, további információk Sztancs Er-
zsébetnél igényelhetők a 0365-882-066-os telefonszámon.

A 2019 első félévére (január – június) vonatkozó pályázatok be-
nyújtásának határideje 2018. november 30.

Dr. Makkai Gergely
alpolgármester

Cosmin Blaga Zătreanu Marina Ciugudean 
ügyvezetőigazgató-helyettes osztályvezető


