
Holnap kezdődik az Alter-Native filmfesztivál

Összművészeti esemény

Alkalom szülte
hisztériakeltés

Közleményben kiáltotta világgá bánatát a minap az
egyik marosvásárhelyi parlamenti képviselő. Kiábrán-
dultságának, felháborodásának adott hangot, mert sze-
rinte a művelődési miniszter csúfot űz a gyulafehérvári
nagy egyesülés centenáriumi megemlékezéséből, és bár
kötelessége lenne méltóképpen felkészülni a nagy ün-
nepre, „könnyelműen, dilettáns módon” kezeli az ügyet.
Egyebek közt azt is felrója a tárcavezetőnek, hogy az
eredeti 34 projekttel szemben, amire Maros megye
677.500 lejt kapott volna a minisztériumtól, menet köz-
ben 21 maradt, és még a hazafias dalok fesztiválját is
mindössze 50%-ban finanszírozta, de a pénzt máig sem
utalta át. 

A honatya, aki a centenáriumi parlamenti bizottság
tagja, merész tervekkel indult, egyszerre nyolc olyan
román személyiségnek állíttatott volna mellszobrot Ma-
rosvásárhely központjában, akik „hozzájárultak a
Nagy-Románia felépítéséhez”. Amiből persze semmi
sem lett, ezért is követeli nagy vehemenciával a minisz-
ter lemondását s azt, hogy adja át a helyét olyannak,

Holnap délután 4 órától kezdetét veszi
az egyik legrégebbi és legrangosabb
marosvásárhelyi szemle, az eltelt évek
alatt igazi összművészeti eseménnyé
bővült Alter-Native Nemzetközi Rövid-
filmfesztivál. A Maros megyei MADISZ
által szervezett rendezvénysorozat
immár a 26. kiadásához érkezett, az idei
fesztivállal kapcsolatosan hétfőn délben
az Ursus Sörházban tartottak sajtótájé-
koztatót a szervezők.

– Amikor ezelőtt 27 évvel elhatároztuk, hogy
filmes eseményt hozunk létre Marosvásárhe-
lyen, a dolgok teljesen másképpen néztek ki –
mondta Gáspárik Attila, a szemle művészeti
igazgatója. – Ma már a fesztiválok divatját
éljük, egy Vásárhelyhez hasonló méretű város-
ban egymást követik a különböző város-, vagy
bor-, vagy sörnapok, és közben mindegyik
szinte ugyanolyan. Időközben a fesztivál meg-
határozása is más lett. De szerencsénkre körü-
löttünk számos olyan szemle van, amellyel nem
kell összemérnünk magunkat. A Dachinóval kö-
zösen kezdtük, a TIFF szervezői annak idején

tőlünk lesték, hogyan kell fesztivált csinálni, de
aztán világhírűek lettek, és nem vagyunk szá-
mukra konkurencia. A miénk egy rétegfesztivál,
amelyet éppen ezen jellege miatt nehéz állami
támogatásokból finanszíroztatni. Mi önkéntesek
vagyunk, a közösség érdekében dolgozunk.
Nincs sok pénzünk, és aberrációnak is tartjuk
azt, hogy hatalmas összegért egy világsztárt
vagy egykori világsztárt idehozzunk – ehelyett
a költségvetésünket a filmekre költjük, arra,
hogy az évek folyamán több ezer alkotást elhoz-
zunk Marosvásárhelyre. 

Felújítják 
a marosvásárhelyi
Kistemplomot
A marosvásárhelyi Gecse utcai gyüle-
kezet 2014-ben kezdte el a templom
felújítását. A közelmúltban szembe-
tűnő volt a járókelők számára, hogy a
tornyot teljesen beborították, aztán két
héttel ezelőtt kicserélték a torony
gombját is. 
____________5.
A strapabíró
egészségőr
A homoktövis termesztését régóta
fontolgattam. Ezzel nálunk senki nem
foglalkozik, a megyében is mindössze
öten–hatan. A döntésben az is közre-
játszott, hogy a homoktövis nem any-
nyira igényes növény, jól bírja a
hideget, és szúrós ágai miatt a kárte-
vők sem támadják, így alkalmas a
vegyszermentes termesztésre.
____________6.
Negyvenpontos
győzelem 
a „rangadón”
A két veretlen csapat találkozott a férfi-
kosárlabda Nemzeti Liga C értékcso-
portjának 5. fordulójában, és így
rangadónak számított a Zsilvásárhely
és a Marosvásárhelyi CSM közötti
mérkőzés.____________9.(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

Kaáli Nagy Botond

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás a 3. oldalon)
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Zsúfolt és egyáltalán nem biztonságos a közsé-
gen áthaladó, Marosvásárhelyt Nyárádszeredával
és Szovátával összekötő megyei út – erre próbál
két éve megoldást találni a jeddi önkormányzat. 

Részlegesen elkészültek és már át is adták használatra
azokat a buszmegállókat, amelyeket a megyei út mentén
alakítottak ki a községben. Jedden három pár, Kebelében
és Kebeleszentiványon egy-egy pár – azaz az út mindkét
oldalán álló –, Agárd és Jedd központjában egy-egy meg-
állót alakítottak ki a nyár folyamán. Hogy az autóbuszok
ne akadályozzák a közlekedést és ne veszélyeztessék az
utazók testi épségét, a megállóknál kiszélesítették a teret és
megerősítették a talajt, hogy leállósávot építhessenek, vá-
rakozószigetet alakítottak ki, a helyet pedig feliratozással
és táblákkal jelölték meg. Bányai István polgármestert már
csak egy dolog bosszantja: szinte egy éve aláírták a szer-
ződést a kivitelezővel, és az az eltelt időszakban sem tudta
maradéktalanul teljesíteni az amúgy nem nagy vállalásokat.
Ugyanis a buszmegállók még mindig nem teljesek, hiá-
nyoznak a fedett várakozóhelyek, amelyeket még nem szál-
lított le az a bukaresti cég, amelyiktől a kivitelező
megrendelte. Ha a modern alumíniumépítmények megér-
keznek, rákapcsolják őket a közvilágításra, így éjjel-nappal
láthatók lesznek a kétoldalt beépített reklámok. Mivel nagy
igény volt rá cégek részéről, úgy döntöttek, hogy a lehet-
séges reklámfelületeket eladják, így számításaik szerint
három-négy év alatt ezek bevételeiből visszatérül a költ-
ségvetésbe a beszerzési ár.

A buszmegállók közvetlen közelében gyalogátkelőket is
kialakítottak és fekvőrendőrökkel látták el. Ez sokaknak

nem tetszik, de végre normális a forgalmi sebesség Jedden
– jegyezte meg az elöljáró.
Szélesíthetik az utat

Bányai István annak viszont örül, hogy végre rábólintott
a megyei tanács arra a tavalyi kezdeményezésére, hogy a
község területén szélesítsék ki a megyei utat. Azonban csak
félsikerről van szó, ugyanis csak az előtanulmányt hagyták
jóvá, de egyetlen lejt sem rendeltek mellé az idei költség-
vetésből, így nem tudják elindítani a műszaki terv és mun-
kálat kivitelezésére a közbeszerzést a tél folyamán. Ha a
jövő évi költségvetésből fordít is rá némi pénzt a megye,
valószínűleg már csak 2020-ban indítható el a kivitelezés
– magyarázta a polgármester. 

A 16,7 millió lej értékű munkálat során 8,5 kilométer
hosszan (Kebele túlsó végéig) az út mindkét oldalát egy-
egy 70 centiméteres sávval (és nem az eredetileg tervezett
egy méterrel) szélesítik meg, ezért sok helyen támfalat is
kell építeni, továbbá szalagkorlátokat, jelzőtáblákat szerel-
nek fel, átereszeket építenek újra. Rendezik és kibetonoz-
zák a sáncokat, ám az útkereszteződéseknél nem lesz leálló-
és gyorsítósáv. Ennek ellenére egészen más lesz a községen
áthaladó forgalom és az út kinézete is. 
Nem lesz biciklisáv!

Ugyanakkor a községvezető arra is felhívta a figyelmet,
hogy az útszélesítés során nem alakítanak ki kerékpársávo-
kat a két oldalon, hiszen az előírások szerint ilyen esetben
korláttal kellene elválasztani azokat a gépkocsisávtól. Csu-
pán azt szeretnék elérni, hogy biztonságosan és kényelme-
sebben tudjon mindenki közlekedni, és az autósok ki tudják
kerülni az út szélén haladó kerékpárosokat, netán gyalogo-
sokat vagy egy másik járművet.

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:

max. 210C
min. 40C

Ma LÉNÁRD, holnap
REZSŐ napja.
REZSŐ: az ismeretlen eredetű
Réső családnévből a nyelvújí-
tás során alakult a Rudolf név
helyett, mára azonban önálló-
sult. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. november 5.

1 EUR 4,6612
1 USD 4,0952

100 HUF 1,4451
1 g ARANY 162,2178

Lőgyakorlatok éles lőszerrel
Tegnaptól november 9-ig, péntekig naponta 8–18 óra kö-
zött a marosszentgyörgyi lőtéren lőgyakorlatokat tartanak,
amelyek során a honvédelmi, közrendi és nemzetbizton-
sági intézmények Maros megyei egységei éles lőszert
használnak. Az illetékes hatóság felkéri a térség lakossá-
gát, hogy az adott körülmények között kerüljék a lőtér kör-
nyékét, mert fennáll a testi sérülés vagy akár az elhalálozás
veszélye is. Ellenkező esetben a Honvédelmi Minisztérium
nem vállal semmilyen felelősséget.

Gyermekfesztivál a Sapientián
November 10-11-én, szombaton és vasárnap 2 napos ka-
land Csillaghonban címmel gyermekfesztivált szervez a
Creactivity Egyesület a Sapientia egyetem koronkai épüle-
tében. A 6–12 éves gyermekeknek szánt fesztiválon szá-
mos interaktív játékra kerül sor, szombaton délelőtt 11
órakor galaktikus barangolás, 15.30-tor űrüberelés, vasár-
nap 11 órától hétpróbás űrutazó játék, 15.30-tól bolygóvá-
sár lesz, állandó programpontok: bátorságpróba,
szundimotel, tánctanítás, kézművesműhely, néptánc- és
sportbemutatók. Szombaton 18 órakor a Mesehetes zene-
kar koncertezik. Bővebb tájékoztatás az esemény Face-
book-oldalán.

Folytatódik a tanítás
Tegnap véget ért az óvodások és kisiskolások őszi vakáci-
ója. A tanítás még hét hetet tart, a háromhetes téli szünidő
december 22-én kezdődik, és január 13-án ér véget. Az I.
félév február elsejéig tart, ezt követően megkezdődik az
egyhetes félévi vakáció.

Bibliaismereti tanulmánysorozat
A Restoration House Center Egyesület szervezésében bib-
liaismereti tanulmánysorozatot tartanak minden kedden 16
órától Isten hatalma és ereje címmel. A Szakszervezetek
Háza 23B termében felekezeti hovatartozástól függetlenül
mindenkit szívesen látnak. Tel: 0729-567-876.

A kisebbségvédelem mai lehetőségei
A Kemény Zsigmond Társaság november 9-én, pénteken
du. 5 órakor tartja következő összejövetelét a Bernády
Házban. Meghívottja Novák Zoltán történész, az RMDSZ
szenátora. A beszélgetés témája: A kisebbségvédelem mai
lehetőségei.

Jogi tanácsadás
November 7-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztősé-
günk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket
kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és
az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Közúti balesetek
Szombat délután Balavásáron egy 21 éves marosszent-
györgyi gépkocsivezető járművével a menetiránnyal ellen-
tétes sávra kerülve egy másik gépkocsival ütközött, amit
egy 27 éves balavásári nő vezetett. A balesetben a két
sofőr és két utas könnyebb sérülést szenvedett. Vasárnap
este Jedd községben egy 38 éves, motorkerékpárral köz-
lekedő férfi elvesztette uralmát járműve fölött, és felborult.
A motorkerékpáros súlyosan megsérült. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó
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7 óra 10 perckor, 
lenyugszik 
17 órakor. 

Az év 310. napja, 
hátravan 55 nap.
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Gligor Róbert László

Megyei hírek

Végre biztonságos, kijelölt helyen állnak meg a buszok az út mentén                                                                                                 Fotó: Gligor Róbert László

Buszmegállók épültek, szélesíthetik az utat
Biztonságos közlekedést szeretne Jedd

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

Periprava – fényképkiállítás
A Marx József Fotóklub székhelyén, a marosvásárhelyi
vár Szűcsök bástyájában kerül sor ma 18 órakor Ábrám
Zoltán Periprava című fényképkiállításának megnyitó-
jára. A fényképek Románia végpontjáról, az egykori
munkatábor helyszínéről állítanak emléket a kommuniz-
mus által ártatlanul elítélt, a Duna-delta munkatábora-
iba, Periprava hírhedt lágerébe száműzött
áldozatoknak. A peripravai lágerről Ábrám Zoltán Az
igazság szabaddá tesz című könyvében is írt, amelyből
a Népújság is közölt részleteket. 

Művésztelepi munkák
vándorkiállítása

A Maros-mezőségi Művésztelep ez évi „terméséből”
vándorkiállítást szervez. Az első tárlatnyitóra ma 18 óra-
kor a csíkszeredai Megyeháza Galériában kerül sor. A
kiállítást Zsigmond Márton és Molnár D. Dénes képző-
művészek, valamint Czirjék Lajos, a művésztelep veze-
tője méltatja. Az itt látható munkák az ez évi
csittszentiváni, mezőbergenyei, mezőmadarasi és me-
zőpaniti alkotótáborokban készültek. A kiállítássorozatot
a Bethlen Gábor Alap és a Maros Megyei Tanács támo-
gatja. 

Az András Lóránt Társulat 
bemutatója

Az András Lóránt Társulat Connect című előadásának
bemutatójára kerül sor ma este 7 órakor a társulat ma-
rosvásárhelyi, Brăila utca 10. szám alatti székhelyén, a
régi zsinagóga épületében. Rendező-koreográfus:
Szabó Franciska. Az előadást a bemutatót követően no-
vember 24-én és 25-én játsszák, szintén este 7 órai
kezdettel.

FeleMÁS – 
Nagy Miklós Kund könyve

November 7-én, szerdán 17 órakor újabb könyvbemu-
tató lesz a Bernády Házban. Ez alkalommal Nagy 
Miklós Kund publicisztikai kötete, a FeleMÁS kerül kö-
zönség elé. A Lector Kiadó legfrissebb kiadványa válo-
gatás a szerző utóbbi tíz évben megjelent interjúiból és
más sajtóműfajú írásaiból. A könyvet bemutatja és a
szerzővel beszélget Markó Béla költő. 

Tvrtko Marosvásárhelyen
A Föld körül Vujity Tvrtkóval címmel motivációs előadást
tart a horvát származású magyar író, újságíró, televíziós
szakember november 11-én, vasárnap 19 órakor a
Maros Művészegyüttes kövesdombi székhelyén.
Jegyek elővételben a Maros Művészegyüttes jegyirodá-
jában kaphatók hétköznaponként 13–14 és 17–18 óra
között, jegyfoglalás a 0757-059-594-es telefonszámon.

RENDEZVÉNYEK



Az Emberi Jogok Európai Bíróságán panaszolták be
a román államot az 1990 márciusában történt ma-
rosvásárhelyi véres román–magyar összecsapás ál-
dozatainak a családtagjai amiatt, hogy a katonai
ügyészség nem vizsgálta ki a fekete március esemé-
nyeit.

Erről Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) elnöke, Kincses Előd ügyvéd, a marosvásárhelyi ese-
mények koronatanúja és Menyhárt Gabriella ügyvéd beszél-
tek egy hétfői nagyváradi sajtótájékoztatón.

Tőkés László elmondta: a posztkommunista Romániában
mind az 1989-es forradalom, mind a bukaresti bányászjárások,
mind pedig a fekete március felelőseinek a kiderítését és fele-
lősségre vonását elszabotálták. Az első kettő dossziéit stras-
bourgi ítéletek következtében a román igazságszolgáltatás
újranyitotta, és most elérkezett az idő a fekete március felelő-
seinek a megkeresésére is. Az európai parlamenti képviselő
szerint e három ügy kiemelt fontosságú a romániai igazságté-
tel szempontjából.

Menyhárt Gabriella ügyvéd elmondta: a marosvásárhelyi et-
nikai konfliktusban megvakított Sütő András drámaíró, vala-
mint az összetűzés három halálos áldozatának a hozzátartozói
megbízásából folyamodott tavaly a katonai ügyészséghez,
kérve a fekete március hátterében álló politikai események ki-
vizsgálását, és az emberiesség ellen elkövetett bűncselekmé-
nyek felelőseinek a törvény elé állítását. Az ügyészség nem
foglalkozott érdemben az üggyel. Először azt válaszolta, hogy
ezt az ügyet már kivizsgálták, másodjára pedig visszaküldte a
32 oldalas beadványt kiegészítésre. Ezt a panaszosok a legfel-
sőbb bíróságon kifogásolták, de a törvényszék indokoltnak ta-
lálta az ügyészségi kérést. Ezt követően fordultak
szeptemberben az Emberi Jogok Európai Bíróságához, mert
úgy gondolják, hogy sérült az áldozatok hozzátartozóinak az
igazságszolgáltatáshoz való joga amiatt, hogy a katonai
ügyészség nem foglalkozott érdemben az üggyel, és a bíróság
sem utasította az ügyészséget arra, hogy kivizsgálja a történte-
ket. Az ügyvéd arról is beszámolt, hogy angol nyelvű levélben
figyelmeztette a bíróságot arra, hogy a román–magyar konf-
liktusos ügyekben készült beadványok általában nem jutnak át
a román nyelvű ügyeket regisztráló személyzet szűrőjén.

Menyhárt Gabriella azért is fontosnak tartotta a fekete már-
cius alapos kivizsgálását, mert a történelmi eseményeket hom-

lokegyenest másképpen ítéli meg a román társadalom és a ro-
mániai magyarság. Úgy vélte: közelíteni kellene a nézőpon-
tokat.

Menyhárt Gabriella elmondta: bizonyítékaik vannak arra,
hogy a Ion Iliescu által fémjelzett hatalom megszervezte a ma-
rosvásárhelyi konfliktust. A hatalom a Vatra Românească szél-
sőségesen nacionalista szervezettel együttműködve botokkal
felfegyverzett román parasztokat vitt Marosvásárhelyre, és
arra uszított, hogy lépjenek fel a jogaikat követelő magyarok
ellen.

Kincses Előd megemlítette: ő koronatanúként szerepel az
ügyben. Hozzátette: a Zsil-völgyi bányászokat is elindították
Marosvásárhelyre, de az őket szállító vonatszerelvényeket
végül visszafordították a város közeléből, miután azt tapasz-
talták, hogy a székelyföldi magyarokat nem sikerült bevonni
az etnikai konfliktusba.

1990. március 19-én husángokkal és fejszékkel felszerelt
román falusi férfiakat szállítottak Marosvásárhelyre, hogy
védjék meg a várost a magyaroktól. Az erőszakosan fellépő,
sok esetben ittas férfiak feldúlták a Romániai Magyar Demok-
rata Szövetség (RMDSZ) székházát, súlyosan bántalmazták
Sütő András írót. A magyarellenes pogromkísérlet másnap is
folytatódott, ekkor azonban magyar ellentüntetés is szervező-
dött. A magyar tüntetők a segítségükre érkező cigányokkal ki-
kergették Marosvásárhely főteréről a husángos román
parasztokat és a velük szimpatizáló marosvásárhelyi román
tüntetőket.

Az események után az igazságszolgáltatás kizárólag a ma-
gyar ellenreakciót vizsgálta, a husángos, fejszés falusi romá-
nok felbujtóit nem azonosította. Az ügyészségi vizsgálatok
során 30 ember ellen emeltek vádat, akik valamennyien ma-
gyar, illetve roma nemzetiségűek voltak. Két embert tíz, egyet
hat, a többit pedig két, illetve egy év börtönbüntetésre ítélték.

A marosvásárhelyi fekete márciusra hivatkozva alakította
újra a bukaresti kormányzat a belügyi titkosszolgálatot, a
Román Hírszerző Szolgálatot (SRI). A korábbi titkosszolgálat,
a kommunista politikai rendőrségként működő Securitate a
diktatúra bukása után megszűnt.

Marosvásárhelyen a véres összecsapást követő kivándorlási
hullám következtében kerültek számbeli kisebbségbe a ma-
gyarok, akik ma a város lakosságának 43 százalékát teszik ki.
(MTI)

A tőzegtűz még hónapokig éghet
Folytatódott hétfőn a Csíkszereda melletti Natura
2000-es terület egyik parcelláján kiütött tőzegtűz ol-
tása. Stelian Cimpoeşu ezredes, a Hargita megyei
katasztrófavédelmi felügyelőség vezetője elmondta:
a tűzoltók megpróbálják elárasztani vízzel a helyen-
ként fellángoló területeket. Füleki Zoltán, Csíkszerda
alpolgármestere kifejtette: az önkéntes tűzoltók is fi-
gyelemmel kísérik a folyamatot, és megpróbálnak
közbelépni, ha a helyzet megkívánja, de úgy véli, ha
nem lesz egy kiadós eső, a tőzegtűz még hónapokig
éghet. A szakemberek szerint a tőzegtüzet nehéz el-
oltani, mert az égés akár a vízzel elárasztott terüle-
teken is folytatódhat. Az elmúlt esztendőkben Hargita
megyében többször volt tőzegtűz, némelyik hónapo-
kig égett. (Agerpres)

Bukarestben koncertezik 
a The Cure

Jövő év július 22-én Bukarestben, az Alkotmány
téren ad koncertet a The Cure brit zenekar – közölték
a szervezők hétfőn. A The Cure mellett az ír God is
an Astronaut együttes is fellép a bukaresti színpadon.
A több mint 40 éve alakult The Cure tagjai közül a
koncerten jelen lesz Simon Gallup (basszusgitár),
Jasson Cooper (ütőhangszerek), Roger O’Donnell
(billentyűk), Reeves Gabrels (gitár), Robert Smith
(ének, gitár). Jegyeket november 6-ától lehet vásá-
rolni. (Agerpres)

Újabb földrengés volt
A Richter-skála szerinti 3,1-es erősségű földrengést
észleltek vasárnapról hétfőre virradóan, 1.45 órakor
Vrancea megyében – jelentette honlapján az orszá-
gos földfizikai intézet (INFP). A földrengés 117 kilo-
méter mélyen történt, és az epicentrumához
legközelebb eső települések Nehoiu (47 km,), Odo-
beşti (48 km) és Kovászna (53 km). Az idei legerő-
sebb földrengés október 28-án volt, Buzău
megyében, ez 5,8-as erősségű volt a Richter-skála
szerint, és a Székelyföldön is érezni lehetett. Az el-
múlt 28 évben 1990. május 30-án és 31-én jegyezték
a legerősebb földrengéseket Romániában, akkor a
Richter-skála szerinti 6,9, illetve 6,4-es földmozgáso-
kat észleltek. (Agerpres)

Csökkent a ROBOR
A pénteki 3,29 százalékról 3,26 százalékra csökkent
hétfőn a háromhavi irányadó bankközi kamatláb, a
ROBOR 3M, és a hat-, a kilenc- és a tizenkét havi
ROBOR is követte a trendet – derül ki a Román Nem-
zeti Bank (BNR) adataiból. A hathavi irányadó bank-
közi kamatláb az előző napi 3,50 százalékról 3,49
százalékra esett vissza, miközben a 9 havi 3,58 szá-
zalékról 3,56 százalékra, a 12 havi pedig 3,64 szá-
zalékról 3,61 százalékra zsugorodott. (Mediafax)
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aki hozzáértéssel, felelősen és odaadással kezeli a dol-
got.

Egy hónappal a történelmi esemény századik évfor-
dulója előtt nagy a csend. Hogy mi lesz a nagy napon,
kiderül. Állítólag az illetékesek még mindig azt elemez-
getik, hogy milyen rendezvényt finanszírozzanak...

A kormány belátta, hogy az „igazi” századik évfor-
dulóra már nem tud felkészülni, ezért több mint 350
újabb fesztivál, gála, vásár és kiállítás megrendezését
fogadta el, azzal, hogy 2020-ig folyamatosan ünnepelni
fog az ország. 

A tárcavezető sem hatódott meg különösebben a kép-
viselő haragjától, látott ő már karón varjút, azt várná
inkább, hogy a háborgók argumentumokkal, ötletekkel
menjenek. Szerinte országszerte folyamatosan zajlanak
a koncertek, vásárok, rendezvények. Ám mivel nem sze-
lektálták időben a projekteket, a finanszírozások 2020-
ig felhasználhatók. Ez a Pató Pál úr román változata.
Közben még az is kiderülhet, hogy a kormány tehetet-
lensége miatt is az erdélyi magyarság és főleg az
RMDSZ elnöke a hibás, aki azt merte mondani, hogy a
romániai magyaroknak nincs ünnepelnivalójuk decem-
ber elsején. 

És – mit ad isten – épp a tegnap jelent meg egy napi-
lapban egész oldalas írás „a magyar irredentizmus dü-
hödt fenyegetéséről”. Olyan, a ’90-es éveket idéző
sovén, nacionalista lavinát ontott magából a cikkíró,
amit még a néhai nagy-romániás vezér vagy a volt ko-
lozsvári bíró is megirigyelhetne.

Nem egyedi az eset, valódi, méltóságteljes megemlé-
kezés helyett a politikusok, de a sajtó egy része is újabb
gyűlöletáradattal, magyarellenes hisztériakeltéssel „ké-
szül” a századik évfordulóra. Minden alkalmat ki kell
használni!

Alkalom szülte
hisztériakeltés

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A szovjeteknek muszáj volt minél hamarabb elfoj-
tani, leverni az 1956-os forradalmat, mert veszélyes
példát adhatott volna a környező megszállt orszá-
goknak – mondta Ligeti Dávid történész, a Veritas
Történetkutató Intézet tudományos munkatársa va-
sárnap az M1 aktuális csatornán.

A forradalom és szabadságharc főbb tényezői, tendenciái
világosan láthatók, de a helytörténeti kutatásokban van még
feladat – közölte a történész. Érdekes kérdés, hogy a szovjet
vezetés szándékai miért és hogyan változtak meg 1956. októ-
ber végétől november 4-ig; ez még sok kutatásra ad módot –
hívta fel a figyelmet Ligeti Dávid, akit a forradalom leverésé-

nek 62. évfordulóján kérdeztek. A Nagy Imre kivégzésével
kapcsolatos kérdésre elmondta: a források azt mutatják, hogy
a romániai internálás ideje alatt a szovjet vezetés hezitált, hogy
ki kell-e végezni a miniszterelnököt, és ha igen, azt hogyan
lehet „tálalni” a kommunista hátországoknak. 1956 novembe-
rében még nem volt egyértelmű döntés Nagy Imréék sorsáról
– tette hozzá.

Ligeti Dávid rámutatott: Nagy Imre november 4-ére meg-
bízhatatlan, „kvázi ellenforradalmi” szereplővé változott a
kommunista vezetés számára, ez nagyon jelentős megítélés-
beli különbség volt a korábbi időszakokhoz képest, és 1956.
november 4-e megpecsételte Nagy Imre sorsát. (MTI)

A szovjeteknek muszáj volt minél hamarabb elfojtani
a felkelést

Fotó: Tőkés László EP-képviselő sajtóirodája

A strasbourgi bíróságon panaszolták be a román 
államot a marosvásárhelyi fekete március miatt



A fesztiválunk egy olyan labora-
tórium, ahol kicsiben ugyan, de
mindig érezzük, hogy milyen mű-
vészi irányt vesz majd a nemzetközi
filmipar. A jövő generációi nem pa-
pírra, hanem képekben írnak majd,
már most is szinte mindenki fény-
képekben, filmekben próbálja kife-
jezni magát, elég, ha az Instagram
sikerét nézzük. Ezért a filmipar és a
filmfesztiválok előtt is érdekes jövő
áll. 

– A rövidfilmek mellett olyan
nagyjátékfilmeket is próbálunk el-
hozni, amelyek teljesen újak, ame-
lyeket a fesztiválon történő
vetítésig még nem láthatott a kö-
zönség – tette hozzá Sipos Levente
fesztiváligazgató. – Emiatt előfor-
dult, hogy egy este több nézőnk
volt, mint ugyanazon alkotás ese-
tében egy teljes héten keresztül a
moziban. Egyre gyakrabban ho-
zunk olyan filmeket, amelyeket a
mozis premier előtt első alkalom-
mal az országban mi mutatunk be.

Volt ilyen eddig, és lesz az idén is.
Úgy érzem, ezek a lehetőségek a
fesztivál presztízsét igazolják. To-
vábbra is támogatjuk a helyi érté-
keket – a zsűri egyik tagja idén
például az marosvásárhelyi Theo
Marton színművész, aki a Vlad
Zamfirescu által rendezett A bol-
dogság titka című filmben is szere-
pel (vetítés november 7-én 17
órától). Ugyancsak Marosvásár-
helyhez (is) kapcsolódik az Oscar-
díjas Nemes Jeles László
Napszállta című idei alkotása, Ma-
gyarország 2019-es Oscar-jelölése,
amelyben több erdélyi színművész
is szerepel: közöttük például a vá-
sárhelyi Bodolai Balázs, a fesztivá-
lunk egykori önkéntese, fordítója,
ceremóniamestere, valamint Mol-
nár Levente (jelenleg mindketten a
Kolozsvári Állami Magyar Szín-
ház munkatársai), továbbá a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulatának tagjai:
Kádár Noémi, Moldován Orsolya
és Varga Balázs. (A film romániai

ősbemutatója a fesztiválon lesz, a
mozikban csak 2019 tavaszától lát-
hatja a közönség. Fesztiválvetítés
november 10-én, szombaton 21 és
23.25 órától.) Büszkék lehetünk
rájuk, azokra, akik közöttünk élnek
és alkotnak. A versenyprogramban
is körülbelül kilenc hazai film van,
amelyek közül kettő-három vásár-
helyi vagy kolozsvári alkotók
műve – hallottuk a beharangozó
sajtótájékoztatón.

Az idei, november 7-e és 11-e
között zajló Alter-Native Nemzet-
közi Rövidfilmfesztivál a verseny-
program és a
nagyjátékfilm-vetítések mellett a
hagyományokhoz híven több ki-
egészítő rendezvénnyel, közönség-
találkozóval, számos koncerttel
várja az érdeklődőket: előadást tart
és koncerten lép fel például Hobo,
azaz Földes László, de lesznek töb-
bek között további koncertek, va-
lamint táncszínházi bemutató,
filmkritikaíró workshop és nemzet-
közi kiállítás is. A részletes prog-
ram a fesztivál Facebook-oldalán
is megtalálható, a szemlére termé-
szetesen mi is visszatérünk.
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December 3-ra halasztotta
hétfőn a legfelsőbb bíróság
Liviu Dragnea szociáldemok-
rata pártelnök fellebbviteli
perének első tárgyalását. A
képviselőházi elnököt alapfo-
kon három év és hat hónap
letöltendő börtönbüntetésre
ítélték a fiktív alkalmazások
perében.

Liviu Dragnea nem jelent meg,
két ügyvéddel képviseltette magát a
tárgyaláson. Három vádlott
ügyvédje, köztük a Dragneáé be-
nyújtotta a fellebbezés indoklását, a
többi ügyvéd halasztást kért, hogy
tanulmányozhassák a dokumentu-
mokat. A bíróság december 3-ra tű-
zött ki újabb tárgyalási időpontot.

A legfelsőbb bíróság épülete előtt
mintegy ötvenfős, többnyire idő-
sekből álló csoport gyűlt össze,
amelynek tagjai szóváltásba keve-
redtek a #rezist mozgalom tagjaiból
álló másik csoport képviselőivel. A
Dragnea-párti csoport elhagyta a
helyszínt, miután megtudták, hogy
a PSD elnöke nem jelenik meg a

tárgyaláson. Liviu Dragneát elsőfo-
kon három év és hat hónap letöl-
tendő börtönbüntetésre ítélték a
Teleorman Megyei Szociális Ellá-
tási és Gyermekvédelmi Igazgató-
sággal (DGASPC) kapcsolatos
ügyben, hivatali visszaélésre való
felbujtás miatt. A háromtagú bírói
testületből két bíró támogatta ezt az
ítéletet, a harmadik Dragnea fel-
mentését kérte.

Az ítélet ellen mind az Országos
Korrupcióellenes Ügyészség, mind
a vádlottak fellebbezést nyújtottak
be, az ügyben egy öttagú testület
dönt majd.

A PSD és a képviselőház elnökét
azért állította bíróság elé a DNA,
mert 2006 és 2013 között, amikor a
Teleorman Megyei Tanács, illetve a
PSD megyei elnöke volt, állítólag
az ő közbenjárására a megyei ta-
nács költségvetéséből fizettek két
olyan alkalmazottat, akik valójában
nem a gyermekvédelmi igazgató-
ságnál, hanem a párt megyei szer-
vezeténél dolgoztak. (Agerpres)

December 3-ra halasztották
Liviu Dragnea perét

November 10–18. között a ti-
zenharmadik alkalommal
tartja meg a HÍD – Szebeni
Magyar Egyesület az Ars Hun-
garica kulturális fesztivált,
amellyel a térség magyar kö-
zösségét szólítja meg, ugyan-
akkor azon igyekszik, hogy
kultúránkat megismertesse a
többségi nemzettel is. 

Az idén a rendezvény november
10-én 17 órakor gálaműsorral kez-
dődik a Thalia Filharmónia nagyter-
mében. A megnyitó házigazdája
Marosán Csaba színművész és Mol-
nos Iby, a fesztivál önkéntese. A hi-
vatalos megnyitóbeszédeket a
nemrég megalakult Kolozsvári Ma-

gyar Gyermekkórus fellépése kö-
veti, majd magyar ételek és italok
kóstolójára kerül sor a filharmónia
alagsorában. Szünet és színpadát-
szervezés után aláírják a magyaror-
szági Területi Művelődési
Intézmények Egyesülete és az Er-
délyi Magyar Közművelődési
Egyesület közötti együttműködési
megállapodást. A gálaműsort 
Stephen Schwartz – John-Michael
Tebelak – Gebora György Godspell
című musicalje zárja. 

A musical 19.30-kor kezdődik, a
Budapesti Vasutas Zeneiskola Pesti
Broadway Stúdiójának produkciója.
A fesztiválról a www.szeben.ro in-
ternetes újságban lehet több infor-
mációhoz jutni. (v.gy.) 

Ars Hungarica Nagyszebenben 

A kolozsvári Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolájába láto-
gatott az Artériák. A ma 20.30 órakor kezdődő műsorban a néző bete-
kintést nyerhet Románia egyetlen magyar tannyelvű, hallássérülteket,
autizmussal, súlyos, halmozott fogyatékossággal diagnosztizált gyereke-
ket oktató intézményébe, amely idén 130 éves.

A marosvásárhelyi származású Béres Attila rendező, a Miskolci Nem-
zeti Színház igazgatója az Erdélyi kávéház e heti vendége. Arról beszél,
milyen a 21. század színháza és milyen jövője van az operett műfajnak
(21.30 órakor).

Hallássérültek iskolájáról és a 21. századi
színházról az Erdély TV-ben

December 1-jétől nő a mini-
málbér – jelentette be vasár-
nap este az Antena 3 televízió
műsorában Lia Olguţa Vasilescu.
A munkaügyi miniszter hozzá-
tette: bevezetik a diplomások
minimálbérét, és több pénzt
kapnak azok is, akiknek leg-
alább 15 év tapasztalatuk van
– ez ügyben a következő kor-
mányülésen módosítják a
munkatörvénykönyvet.

„Első lépésben módosítanunk
kell a munkatörvénykönyvet,
amelyben jelenleg nem létezik a
differenciált minimálbér fogalma
(…), majd ezt követően kormány-
határozatot kell hoznunk. Eredeti-
leg úgy volt, hogy 2019. január
1-jétől 2.080 lej lesz a minimálbér
és 2.350 lej a legalacsonyabb havi
bér azoknak, akik felsőfokú vég-
zettséggel rendelkeznek, vagy leg-
alább 15 év szakmai tapasztalatuk
van” – mondta Vasilescu.

A 15 év tapasztalat „általában”

kell meglegyen – magyarázta a tár-
cavezető, azaz nem felsőfokú vég-
zettséggel, nem azonos
munkahelyen, hanem egyáltalán –
és ebbe beleszámít az esetleges
munkanélküli-periódus vagy a szü-
lési szabadság is. Kifejtette: volt
egy olyan elképzelésük, hogy no-
vember 1-jétől növelik a minimál-
bért, de ezt a munkáltatók
szervezeteinek nyomására elvetet-
ték. „A szakszervezetekkel és a
munkáltatók szervezeteivel való ta-
lálkozó után úgy döntöttünk (…),
hogy a minimálbért 2018. december
1-jétől növeljük, és akkor vezetjük
be a differenciált minimálbért is” –
mondta el Olguţa Vasilescu.

A munkaügyi miniszter megerő-
sítette: 2019-től minden állami al-
kalmazottnak nő a fizetése,
mégpedig a fizetési törvénybe fog-
lalt bérrács szerint 2022-ben esedé-
kes, és a mostani fizetése közötti
különbség 25 százalékával. 
(Agerpres)

Miniszteri bejelentés
December 1-jétől nő a minimálbér

Kiváló eredmény született a
magyarság szempontjából a
hétvégi kisebbségi nemzeti
tanácsi választáson Szerbiá-
ban – értékelt a nemzetpoli-
tikai államtitkár hétfőn
Budapesten.

Potápi Árpád János a Nemzet-
politikai Kutatóintézet rendezvé-
nyén elmondta: harmadszor
tartottak ilyen választásokat Szer-
biában, ahol 22 nemzeti tanács mű-
ködik, közülük 18-at közvetlenül
választanak meg, közte a Magyar
Nemzeti Tanácsot (MNT).

Az államtitkár szerint már a
voksolást megelőző regisztráció
során fel lehetett mérni a valódi
helyzetet, azt, hogy ki mire számít-
hat. Augusztus 24-én jelentette be
a Magyar Összefogás a listáját, ezt
követte jóval később a Magyar
Mozgalom – idézte fel Potápi
Árpád János, aki szerint már ebből
lehetett következtetni az ered-
ményre.

Az MNT az elmúlt években
rendkívül sikeres munkát végzett;
az elmúlt négy évben Vajdaság-
szerte nagyon jól látták az em-
berek, hogy a magyar kormánnyal

szorosan összefogva, együtt dol-
gozva az ottani közösségek, civil
szervezetek milyen eredményeket
tudtak elérni – összegzett.

Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti
Tanács elnöke kiemelte: száz tele-
pülésen 338 kampányrendezvényt
tartottak, nincs olyan közösség a
Vajdaságban, ahová ne látogattak
volna el.

Rámutatott: némileg alacso-
nyabb volt a részvétel, mint négy
éve, de minden városban, község-
ben a Magyar Összefogás nyerte a
választásokat; mindenhol megsze-
rezte a szavazatok több mint 75
százalékát.

Hangsúlyozta: a Magyar Össze-
fogás 2014-es programjában meg-
fogalmazott elképzeléseket
megvalósították. Kitért többek kö-
zött a kulturális, oktatási fejleszté-
sekre, korszerűsítésekre, és
kiemelte az ingyenes tanszercso-
magokat, az osztálykirándulások
szervezését, az ösztöndíjasok tá-
mogatását. Kitért a magyar média-
ház elkészültére, a tudósítói
hálózat kiépülésére is. 

Amikor magyar érdekeket kel-
lett képviselni, a legkisebb faluban

is ott voltak – mondta az elnök.
A vajdasági MNT-ben a követ-

kező négy évben is a Vajdasági
Magyar Szövetség által támogatott
Magyar Összefogás nevű lista kép-
viselői lesznek többségben a ki-
sebbségi nemzeti önkormányzati
választások nem hivatalos eredmé-
nye alapján. A következő négy esz-
tendőben várhatóan 30 helyet
tudhat magáénak a szervezet.

Az első, közvetlen módon vá-
lasztott Magyar Nemzeti Tanács-
ban 2010-ben a Magyar
Összefogásnak 28 képviselője volt,
négy évvel később pedig a 35-ből
31 helyet tudott megszerezni.

A Magyar Mozgalom nevű civil
szervezet 2015-ben jött létre, így a
korábbi választásokon még nem
vett részt, most pedig várhatóan öt
helyet szerzett.

Az MNT a Szerbiában élő ma-
gyarok országos kisebbségi önkor-
mányzati szerve. A délvidéki
magyarság ezen a testületen ke-
resztül valósíthatja meg a kulturá-
lis autonómiához való jogát, a
testület jogköre a művelődés, a tá-
jékoztatás, a nyelvhasználat és az
oktatás területére terjed ki. (MTI)

A vajdasági magyarok szempontjából kiváló
a kisebbségi választás eredménye 

Fotó: Nagy Tibor

Összművészeti esemény
(Folytatás az 1. oldalról)



A marosvásárhelyi Gecse
utcai gyülekezet 2014-ben
kezdte el a templom felújítá-
sát. A közelmúltban szembe-
tűnő volt a járókelők
számára, hogy a tornyot telje-
sen beborították, aztán két
héttel ezelőtt kicserélték a to-
rony gombját is. Mostanra a
toronnyal félig elkészültek, a
tetejéről a hálót eltávolítot-
ták, s látható, milyen szép
lesz a felújított torony. A
munkálatok menetéről Lakatos
Pétert, a Gecse utcai egyház-
község lelkipásztorát kérdez-
tük. 

Négy éve kezdték a munkát 
– A templom alapkövét 1815. jú-

lius 31-én tették le. 1829-ben elké-
szült a torony és annak bádogfedele
a csillaggal és aranyozott gombbal.
Ugyanebben az évben öntötték a
ma is meglévő nyolcmázsás haran-
got. A templomot 1830 szeptembe-
rében szentelték fel. A mostanihoz
hasonló, átfogó javítási munkála-
tokra 1927–1930 között került sor.
2014-ben igen nagy fába vágtuk a
fejszénket, önerőből kezdtük el a
templomjavítást. Akkor a tél beáll-
táig elvégezhettük a falak nedvese-
désének megakadályozása
érdekében a drénezési munkálato-
kat és elkészíthettük a templomot
körülvevő új járdát és támfalat. A
templom teljes, külső-belső javítása
azóta is folyamatban van, amit kell,
az alaptól egészen a torony sisak-

jáig, mindent megjavítunk, illetve,
ahol cserére van szükség, mindent
kicserélünk. Felújítjuk a fűtésrend-
szert, a villanyhálózatot, a hangosí-
tást, villamosítjuk a harangot,
felújítjuk az orgonát, restauráljuk az
ajtókat, az ablakokat. 

– Igen látványos a torony felújí-
tása.
– A torony felújítását szeptem-

berben kezdtük el. A tetején a bádo-
gozást teljesen ki kellett cserélni.
Munka közben derült ki, hogy a
régi toronygombot is el kell távolí-

tani, és újjal kell helyet-
tesíteni. Az új torony-
gomb ugyanolyan, mint
az eredeti. Pontosab-
ban, az eltávolított sem
az eredeti, mert ez már
a negyedik toronygomb
lesz a templomon. Te-
kintettel arra, hogy ott
fenn elég „extrém” vi-
szonyoknak van kitéve,
a cinezett pléh egy idő
után megrongálódik. Az
új toronygomb hor-
ganylemezből készült.
A toronygombba ez al-
kalommal is emlékira-
tok kerültek, ahogyan
az előzőkbe is. Ezeket
közzé is tettük a gyüle-
kezet közösségi olda-
lán. 
– Kik a kivitelezők? 

– A kőművesmunkát
ifj. Molnár Dénes cége,
az Artamira végzi,
Benţa Tibor cége, az
ALROTI vállalta a bá-

dogosmunkát, az ácsmunkát a
Denco, az asztalosmunkát a Bíró
Gyula cége, a Birholz, a villamos-
munkákat a NAPA, a fűtésrendszer
felújítását a Soultechnics vállalta. 

A munkálatok párhuzamosan
folynak, következik a tetőzet, köz-
ben belül is dolgoznak, szerelik a
fűtést.
80 millió forint 
a magyar államtól 

– Mikorra várható a befejezés? 
– Elvileg jövő június végéig be

kellene fejezzük a munkálatokat, de
ha akkorra nem sikerülne, év végéig
mindenképpen. 

– Ehhez a nagyszabású munká-
hoz honnan sikerült az anyagia-
kat előteremteni?
– A Kistemplom felújítási költsé-

geit a magyar állam fedezi, ahogyan
az Erdély-szerte megújuló 300 in-
gatlan esetében is. A magyar állam-
tól 80 millió forintot kaptunk. A
gyülekezetben 2009–2017 között

243,6 ezer lej gyűlt össze adomá-
nyokból, és 303,7 ezer lejt költöt-
tünk a munkálatokra. Minden
adakozónak hálásak vagyunk – fo-
galmazott Lakatos Péter lelkipász-
tor. 

Ottjártunkkor javában dolgoztak
az építők a derékig felállványozott
tornyon. Ha pár napig még jó
marad az idő, van esély, hogy rövi-
desen az egész tornyot új köntös-
ben lássuk.
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Mezey Sarolta

A 2018. október 26–28. kö-
zötti hétvégén rendezték meg
a Gaudeamus Alapítvány és a
Kikerics Kulturális Egyesület
közös jubileumi rendezvény-
sorozatát, aminek keretében
fennállásuk 25. évfordulóját
ünnepelték.

A két civil szervezet – a helyi tör-
ténelmi egyházakkal együtt – a se-
gesvári magyar közösség
alappillérei, az elmúlt negyedszá-
zadban kifejtett oktatási, művelő-
dési és közösségszervezői
tevékenységük döntő módon járult
hozzá a segesvári és a környékbeli
magyarság megmaradásához, anya-
nyelvének és identitástudatának
megtartásához több generáción ke-
resztül. A pénteken este kezdődött
rendezvénysorozat gálaestjén a se-
gesvári Kikerics néptánccsoport és
meghívott vendégei léptek fel. Ma-
rosvásárhelyről a Napsugár ifjúsági
néptáncegyüttes, Magyarpéterfalvá-
ról a Hanga hagyományőrző nép-
tánccsoport, Magyaróról a Csurgó
néptáncegyüttes. A Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség részéről
Csép Éva Andrea parlamenti képvi-
selő, a szövetség képviselőházi
frakciójának tagja üdvözölte a je-
lenlévőket, és méltatta a két szerve-
zet munkáját. A Mihai Eminescu
termet szülők, nagyszülők, rokonok
és vendégek töltötték meg zsúfolá-
sig, és örömmel, büszkeséggel néz-
ték végig, tapsolták meg gyerekeik
fellépését. Valóban megkapó és fel-
emelő érzés volt jelen lenni, látva,
hogy a segesvári magyarok, a se-
gesvári magyar pedagógusközösség
milyen nagyszerű kulturális és kö-
zösségi eseményt képes megvalósí-
tani gyerekeik méltó nevelésével és
felkészítésével. Ebbe a munkába a
Petőfi Program munkatársaként

magam is bekapcsolódhattam szep-
tember eleje óta, és azóta belülről
látom, milyen sok áldozathozatallal,
önzetlen adni akarással jár ez a fá-
radságos munka, amit itt a segesvári
és környékbeli szórványban a ma-
gyar anyanyelvű pedagógusok vé-
geznek nap mint nap, több fronton:
a saját családjukban és szűkebb kör-
nyezetükben, az iskolában, a bent-
lakásban, az egyházi, a társadalmi
és kulturális életben, és kifelé a
többségi nemzet és az anyaország
irányába is.

Szombaton délelőtt 11 órára az
alapítvány és az egyesület vezető-
sége a Gaudeamus Házban ünnepi
találkozót szervezett, amit jelenlé-
tével megtisztelt dr. Lőrinczi Zol-
tán, a Kárpát-medence magyar
nyelvű oktatásának a fejlesztéséért
felelős helyettes államtitkár, Tóth
László főkonzul, a Magyar Köztár-
saság Csíkszeredai Főkonzulátusá-

nak vezetője, Burus-Siklódi Botond
és Lászlófy Pál István, a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetségé-
nek jelenlegi és tiszteletbeli elnöke.
Lászlófy Pali bácsi, mert itt, Erdély-
ben, szakmai körökben így hívjuk,
az RMPSZ egyik alapítója és első
elnöke.  A Maros megyei RMDSZ-
t az ünnepi találkozón Kovács Mi-
hály Levente ügyvezető elnök
képviselte, de Márton Katalin, a
Communitas Alapítvány gazdasági
vezetője és Antal István, Románia
parlamentjének volt szenátora is
jelen volt a rendezvényen. 

A meghívottak köszöntői után
Antal Attila történelemtanár, a 
Gaudeamus Alapítvány kuratóriumi
tagja részletes ismertetőt tartott a
segesvári magyarok 100 évéről, va-
lamint a római katolikus, a reformá-
tus és az unitárius egyház segesvári
történetéről hallottunk rövid beszá-
molót.

Ezt követte Farkas Miklós tanár,
az alapítvány alapító, jelenleg tisz-
teletbeli elnökének beszámolója a
Gaudeamus Alapítvány 25 éves tör-
ténetéről.

A Kikerics 25 éves tevékenysé-
géről László Imola tanárnő, a Mir-
cea Eliade Főgimnázium magyar
tagozatának igazgatója, a Gaudea-
mus Alapítvány igazgatóhelyettese
és a Kikerics néptáncegyüttes veze-
tője – a rendezvénysorozat koordi-
nátora és főszervezője – számolt be. 

Méltatóbeszédek hangzottak el,
és elismerő oklevelek átadására ke-
rült sor olyan magánszemélyeknek
és szervezeteknek, melyek jelentő-
sen támogatták az alapítvány és az
egyesület munkáját. Az okleveleket
Farkas Miklós, Veress Zsombor, az
alapítvány igazgatója, László
Imola, Borbély-Kiss László tanár, a
Kikerics Kulturális Egyesület el-
nöke adták át. Szombaton délután a
volt bentlakók, a volt kikericsesek
és az alapítvány volt kuratóriumi
tagjainak találkozójára is sor került.
Este a Mihai Eminescu Művelődési

Házban a Maros Művészegyüttes
Kicsi Svejk háborúja című táncszín-
házi előadásával folytatódott az ün-
nepségsorozat. Habár Josef Švejk,
a cseh Jaroslav Hašek író szimbó-
lummá vált regényalakja eredetiben
az Osztrák–Magyar Monarchia
hadseregét figurázza ki, az együttes
ötletesen adaptálta a helyi erdélyi
viszonyokra a témát, megjelentetve
és kifigurázva a románok, szászok
és magyarok egymáshoz fűződő
történelmi viszonyát a svejki hu-
morral fűszerezett színészi játék és
a tánc koreográfiájának összekap-
csolásával. Mindkét este táncház-
ban találkozhattak az ünneplő
résztvevők, vasárnap délután pedig
a kicsik, az elemi iskolások a Gau-
deamus Házban szüreti bálon ve-
hettek részt.

Köszönet a város alpolgármeste-
rének, Tóth Tivadarnak, hogy a ren-
dezvény szervezését személyesen
támogatta, illetve az RMDSZ se-
gesvári szervezetének közbenjárá-
sáért, aminek eredményeként a
városi tanács jelentős támogatást
nyújtott. Köszönet mindazoknak,
akik bármilyen módon munkájuk-
kal, adományaikkal támogatták és
támogatják a Gaudeamus Alapít-
vány és a Kikerics Kulturális Egye-
sület munkáját, és jelenlétükkel
megerősítik meggyőződésünket,
hogy a két szervezet munkájára to-
vábbra is nagy szükség van, önzet-
len áldozatuk és erőfeszítésük nem
hiábavaló! Mert nem hiábavaló! Hi-
szen oktató, nevelő, érdekérvénye-
sítő és közösségszervező munkájuk
során az elmúlt 25 évben elérték,
hogy a segesvári és környékbeli
magyar fiatalok minden körülmé-
nyek között büszkén megmutathat-
ják, vállalhatják nemzeti
identitásukat, félelmek, gátak és
hátrányok nélkül élhetik meg ma-
gyarságukat.

Kívánunk jó egészséget és kitar-
tást munkájukhoz, hogy a legköze-
lebbi, fél évszázados jubileumon
ugyanígy együtt ünnepelhessenek! 

Prosenszki Róbert

Felújítják a marosvásárhelyi Kistemplomot
Új gombbal pompázik a 42 méteres torony

Fotó: Tordai Zoltán

Fotó: Nagy Tibor

Negyedszázada Segesváron
A Gaudeamus Alapítvány jubileumán



Huszonöt hátrányos helyzetű
család számára épült szociális
lakás az elmúlt időszakban
Vajdaszentiványon. A svájci
támogatottságú FAER-prog-
ramon keresztül zajlott beru-
házással 90 százalékban
elkészültek, ottjártunkkor
néhol már a villanyt szerelték.

– Minden család külön villany-
órát kap, azt és a vízszerelést a ki-
vitelező cég ingyen biztosítja. Az
építőanyagot is megkapták a csalá-
dok, a házak felhúzását viszont öne-
rőből kellett megoldaniuk – tudtuk
meg Boer Vasile polgármestertől
(fotó). A községgazda elmondta,
hogy harmincegynéhány igénylést
adtak le a nehéz sorban élő szenti-
ványiak. A rászorulók között olya-
nok is voltak, akiknek nem felelt
meg a közös építkezés, illetve az,
hogy ikerházakban lakjanak, rajtuk
így nem lehetett segíteni.

A polgármester a fontosabb meg-
valósítandók között elsőként a köz-
ségközponti szennyvízhálózat
kiépítését említette. Az Országos
Vidékfejlesztési Ügynökségnél
(AFIR) nyújtották be tavaly az erre
vonatkozó pályázatot, amely nyer-
tesnek bizonyult. Jelenleg a mű-
szaki tanulmány elkészítésére kiírt
versenytárgyalás zajlik, a tulajdon-
képpeni kivitelezés várhatóan jövő-
ben kezdődik el.

Az új ivóvízhálózat majdnem tel-
jesen elkészült, a klórozóberende-
zést kell még beindítani.
Vajdaszentiványon minden utcát,
Toldalagon  a főutat érinti a hálózat.
Ez utóbbi településen 40 házat csat-
lakoztattak a rendszerhez – tájékoz-
tatott a községgazda. 

Az országos helyi fejlesztési
program (PNDL) keretében hat és
fél kilométer községi utat aszfaltoz-
nak le az elkövetkezőkben Vajda-
szentivány és Toldalag között,
továbbá 300 méter mellékutcát a
Faragóhoz tartozó Unoka felé. 

A községet érintő legnagyobb be-
ruházás a Beresztelke – Vajdaszen-
tivány – Sárpatak közötti megyei út
szélesítése lesz. A 12,7 millió lej ér-
tékű munkálatra kiírt versenytár-
gyalás óvás miatt elhúzódott, a
kivitelezés jövőben kezdődik.
Új otthon a kultúrának

Boer Vasile arról is beszámolt,
hogy sikerült megvásárolni a régi
cipőgyár épületét, ahol a kultúrott-
hon és a polgármesteri hivatal kap
majd helyet. Ezt vagy pályázati
úton, vagy önerőből szeretnék a kö-
zeljövőben megvalósítani.

Az új óvodaépület ügyében to-
vábbra sem történt előrelépés. Mint
már lapunkban többször is jeleztük,
a 14 éve kormánytámogatással fel-

húzott épület 60-70 százalékban ké-
szült el, a politikai váltást követően
félbehagyták. A vajdaszentiványi
polgármester már többször fordult a
megyei tanfelügyelőséghez, és ezen
keresztül az oktatási minisztérium-
hoz a helyzet rendezése érdekében,
de változás azóta sem történt. Leg-
utóbbi levelében azt kérte a község-
gazda, hogy küldjenek ki egy
szakbizottságot – amelynek a tan-
felügyelőség képviselője és az épí-
tésfelügyelő is tagja lenne – az
épület jelenlegi állapotának felmé-
rése végett, de erre sem kapott ér-
demleges választ. 

Tűzoltóautó és tizennégy vigyázó
„szem”

A magyarországi, pilisszentivá-
nyi önkéntes tűzoltó-egyesülettől
nemrég egy új tűzoltóautót kapott
Vajdaszentivány.

– Az adomány igen jól jött, már
volt is vele bevetésen a helyi tűzol-
tóalakulatunk. Két héttel ezelőtt a
szomszédos Sárpatakon gyúlt ki az
aljnövényzet, ott nyújtottak segítsé-
get a vajdaszentiványi önkéntesek –
mondta Boer Vasile.

Az érdi polgármesteri hivataltól
tizennégy térfigyelő kamerát és a
hozzá tartozó felszerelést kapta
ajándékba a község. Eddig csak a
polgármesteri hivatal és az iskola
volt bekamerázva, most a község-
központ számos pontján őrködnek
majd a mindent látó szemek. 

– Vajdaszentiványnak 56 utcája
van, nagy szükség volt ezekre a ka-
merákra. Így remélhetőleg keve-
sebb lesz a lopás – vélte a
polgármester.
Felkészültek a télre

A hideg időszak beköszönte előtt
a községgazdát arról is megkérdez-

tük, hogyan oldja meg a hivatal a la-
kosság fűtésgondjait. 

– 220 család fordult hozzánk ez
ügyben, minden igénylőnek öt
méter fát adtunk. A helybéliek
közül a többség gázzal fűt, de egyre
többen térnek át a tűzifára. Az isko-
lában gázzal működő központi fűtés
van – mondta Boer Vasile, aki arról
is tájékoztatott, hogy a községi er-
dőben januárban kezdődik a vágás,
erre meg is kötötték a szerződést
egy fakitermelő céggel.

A községbeliek megélhetési stra-
tégiái kapcsán a polgármestertől
megtudtuk, hogy az aktív lakosság
nagy része Marosvásárhelyre ingá-
zik, egy réteg pedig külföldön pró-
bál boldogulni, másfél-két hónapot
dolgoznak Dániában, Németország-
ban. Toldalagon kiöregedett a la-
kosság, de az elnéptelenedett házak
közül egyre többet vásárolnak meg
fiatal családok. Eladó ingatlanok
egyébként a községközpontban is
vannak, Toldalagon pedig még több
házból választhatnak a Maros menti
faluba vágyók.
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Szerkesztette: Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

A vajdaszentiványi Bálint József
különleges „fába” vágta a fej-
széjét:  homoktövis-ültetvény
biotermesztésébe kezdett. A
komoly befektetést igénylő
vállalkozást Temesváron élő
unokatesvérével, Bordi-Szász
Furkó Zsolttal indította két
évvel ezelőtt.  Az unokatest-
vér biztosította az alaptőkét,
ő a cégnél a „pénzügyminisz-
ter”, József a „gazdasági” –
jegyezte meg tréfásan az 58
éves férfi, akit elsőként arról
kérdeztünk, miért éppen a
homoktövisre esett a válasz-
tás.

– Mezőgazdasági iskolát végez-
tem, és bár később más területen
dolgoztam, a földdel való munka
mindig „visszakacsintott” rám.
Mivel Vajdaszentivány gyümölcs-
termő vidék, almából, körtéből, szil-
vából is van bőven, olyasmit
kerestem, ami hiánycikk. A homok-
tövis termesztését régóta fontolgat-
tam. Ezzel nálunk senki nem
foglalkozik, a megyében is mind-
össze öten–hatan. A döntésben az is
közrejátszott, hogy a homoktövis
nem annyira igényes növény, jól
bírja a hideget, és szúrós ágai miatt
a kártevők sem támadják, így alkal-
mas a vegyszermentes termesztésre.

– Melyek voltak az első lépések?
– 2016 októberében egy hathek-

tárnyi területet készítettem elő és
kerítettem be ültetvénynek. A kö-
vetkező tavaszon egy hektárt ültet-
tem be, ősszel még kettőt. A
hátramaradt három hektár most, a
napokban következik. 

– Honnan hozta a csemetéket?
– Első alkalommal Aradról, má-

sodszor a Mărăcineni-i Gyümölcs-
termesztési Kutatóintézetből, most
pedig újra Aradról. Előtte természe-
tesen összeállítottam az ültetvény
engedélyeztetésére vonatkozó do-
kumentációt, megszereztem a jóvá-
hagyásokat. A telepítéssel
kapcsolatos tudnivalókat a szakiro-
dalomból, főként internetes forrá-
sokból gyűjtöttem. 

– Meséljen erről is egy kicsit.
– A talaj felszántása után ki kell

jelölni a sorokat, aztán lyukat fú-
runk a csemeték számára, éppen

úgy, mint más gyümölcsfáknál. A
sorok között 3,5, a fák között 1,25
méter távolságnak kell lenni. Az ül-
tetvényt évente kapálni, metszeni,
gyomtalanítani kell, permetezésre
nincs szükség. A homoktövist, mint
említettem, elkerülik a kártevők,
csak a nyulak és őzek „látogatják”.
Nekik nem jelent akadályt a kerítés,
átugranak rajta, aztán előszeretettel
„hámozzák” a fák kérgét. De nagy
kárt ezek az állatok sem okoznak.
Tavaly tíz fát hernyók leptek el,
azokat egyszerűen levertem, és el-
pusztítottam. Egyébként ha bármi-
lyen nagyobb gond adódik, a
kolozsvári Ecoinspect céghez for-
dulok segítségért.

– Milyen műszaki berendezést,
gépeket igényel az ültetvény gon-
dozása?

– Több mezőgazdasági gépet is
vásároltunk, többek között forgóka-
pát, amit a sorok közötti talajműve-
lésre használok. Saját traktorunk
még nincs, mástól szoktam köl-
csönkérni, de hamarosan mi is ve-
szünk egyet. Mire az első termés
beérik, egy fagyasztóberendezésre
is szükség lesz.    

– Mikorra várható az első ter-
més?
– Az első ültetvény jövő nyár

végén vagy szeptember–október
táján hozhat gyümölcsöt, azt a  szú-
rós ágakkal együtt szedjük le, és
mélyfagyasztóban tároljuk. Az érett
termésből Kolozsvárra viszünk majd
mintát, hogy megállapítsák, mikor a
legnagyobb a vitamintartalom. A ho-
moktövis egyébként kétszer annyi
C-vitamint tartalmaz, mint a csipke-

bogyó és négyszer annyit, mint a cit-
rom, de más vitaminokban is igen
gazdag. Legnagyobb értéke a mag-
jából préselt olaj.

– Kérem, beszéljen a felhaszná-
lásról.
– Lefagyasztom a zsákokban tá-

rolt termést, a vevő pedig elszállítja.
Két komoly megrendelő máris ke-
rült, az egyik az erdészeti hivatal, a
másik egy besztercei szövetkezet. 

– Milyen árban értékesíthető a
homoktövis?
– Kilója 6–10 lej között mozog.

Azt szeretnénk, hogy három év
múlva exportra is termeljünk. A
kinti piaci ár szerint egy kilóért 2
euró kérhető. 

– A facsemeték mennyiért kaphatók?
– Egy csemete ára 1,60–1,70

euró. A munkálati költségekkel
együtt 30 ezer eurót fektettünk ebbe
a vállalkozásba.

Bálint József azt is megjegyezte,
hogy manapság  alig van napszá-
mos, a homoktövis szúrós ágai
miatt pedig még nehezebb lesz
munkaerőt találni a szüretre, de re-
ményei szerint pár év múlva már a
munkafolyamatnak ezt a részét is
gépesíteni tudják. Az interneten
utána is nézett annak, hogy ezen a
téren a francia gyártmányok igazán
korszerűek. 

Beszélgetésünk végén a vállal-
kozó azt is elmesélte, hogy a ho-
moktövis bogyója torták díszítésére
is alkalmas, illetve mézzel összeke-
verve is lehet fogyasztani, de tudo-
mása szerint kézzel nem szabad
hozzáérni. Ha ez megtörténik, egy
olyan kémiai reakció indul el,
amelynek során a növény veszít ha-
tóanyagaiból. A piacon homoktövist
kínáló árusoknak és a vevőknek
erről valószínűleg nincs tudomásuk
– vélte az ültetvényes. 

Új házak a községközpontban
Fedél a rászorulóknak 

Homoktövis-ültetvény Vajdaszentiványon
A strapabíró egészségőr



Jó hangulatú táncházzal, szü-
letésnapi tortával és múltidé-
zéssel ünnepelte fennállá-
sának tizedik évfordulóját az
erdőszentgyörgyi Százfonat
néptánccsoport. De nem csak
ezért mozdultak meg szom-
baton a helyiek.

Szombaton délután ismét élet töl-
tötte be az erdőszentgyörgyi Rhé-
dey-kastély udvarát, népviseletbe
öltözött, jókedvű fiatalok sétáltak,
mókáztak a tömegben és táncoltak
a színpadon. A Márton-napi vigada-
lom ezúttal egybeesett a helyi nép-
tánccsoport fennállásának tizedik
évfordulójával, ezért is volt színe-
sebb a hétvége a városban. Erdő-
szentgyörgyön az 1990-es évekig
Berei Kálmán vezette a néptánccso-
portot, majd egy évtizedes szünet
után 2008-ban ismét elkezdődött a

néptáncoktatás, és megszületett a
Százfonat együttes. Ezt Veress Kál-
mán oktatónak köszönik, és elisme-
résüket fejezik ki, hiszen nélküle
nem lenne, és neki köszönhetők a
Vándorcsizma találkozók is –
mondta el a Népújságnak Ambrus
Emese, a Százfonat szocio-kulturá-
lis egyesület vezetője. Veress Kál-
mán közel öt évig oktatta a
szentgyörgyi fiatalokat. 
Szárnyakat és gyökereket ad

Mindig újra kell tanulnunk a kul-
túránkat, a gyerekeknek pedig gyö-
keret és szárnyakat kell adni – vallja
Ambrus Emese. Úgy érzi, ebben
tudtak hasznosak lenni, hiszen a tíz
év alatt közel ötszáz gyermek és fi-
atal fordult meg a Százfonatban. A
teljes generációcsere épp az idén
lett volna, de visszatért néhány volt
táncos, akik most már munkatárs-
ként is besegítenek. A néptánccso-
portban közel száz gyereket és

fiatalt számlálnak, a
felnőtt- és utánpótlás-
csoportokat Tőkés
Csilla és Lóránt oktat-
ják, a kisebbekkel
Ambrus Emese fog-
lalkozik, de hegedű-
oktatás is folyik
Sinkó András szak-
mai felügyeletével. A
csoport „hivatalos”
zenekara a Kedves, az
húzta a talpalávalót a
hét végén, de meghív-
ták a székelykeresz-
túri Lelkes zenekart
is. Az elmúlt tíz évre
szombaton este a mű-
velődési házban em-
lékeztek képsorok
vetítésével, az ünnepi
„torta” felszolgálásá-
val és táncházzal. A
bensőséges hangulatú
találkozón a halálra táncoltatott
lány balladája bözödi változatát is
bemutatták, és természetesen a tán-
cos korosztályok és a hegedűsök
megmutatták tudásukat a szülők-
nek, érdeklődőknek.

Barabás Hunor nyolc éve táncol
a Százfonatnál. Kérdésünkre, hogy
mit adott neki ez az együttes, el-
mondta: eleinte szórakozásból tán-
colt, aztán, ahogy nőttek, egyre
több felelősséget ruháztak rájuk a
csoportban, s ma már munkát is ad
a Százfonat, hiszen amellett, hogy
táncol, ő oktatja a felnőtteket, szü-
lőket is minden vasárnap este. 
Lúd, liba, galiba

A Márton-napi vásárt ötödik al-
kalommal tartották meg a kastély-
udvaron, ahol számos
erdőszentgyörgyi termelő mellett
bözödiek, gyulakutaiak, kendiek is
kínálták termékeit, de érkeztek Ke-
beléből, Nyárádgálfalváról, Koron-
kából is. Száraz és festett virágok,
őszi dekorációk, tökből készült
dísztárgyak, népviseleti darabok,
szőttesek mellett levendulás illat-

zsákok, olajok, díszek, továbbá
szörpök, lekvárok, borok, pálinkák,
bőrdíszmű, festett üveg és kerámia,
faragott fatárgyak, vesszőfonat tár-
gyak sorakoztak az asztalokon, de
már megjelentek az adventi koszo-
rúk is.

Emellett ilyenkor hagyományo-
san börzét tartanak a helyi iskolá-
sok: saját készítésű vagy otthon
fölöslegessé vált tárgyaikat viszik el
a gyerekek, szülők, a bevétel pedig
az osztálypénztárakba kerül. Idén
könyv- és tanszerbörzét szerettek
volna a szervezők, de most is sokan
vittek ruhaneműt, játékot, plüssálla-
tot eladásra. Ezenkívül az osztályok
maguk készítette finomságokat kí-
náltak, a többféle sütemény mellett
rucazsíros és libamájas kenyeret
hagymával. Az osztályok a hangu-
lathoz illő neveket választottak, így
voltak Ludasok és Galibák is. Az
ötödik osztályosokat vezető Beke
Tünde tanárnőtől megtudtuk: idén
kevesebb idő jutott arra, hogy isko-
laidőben az előkészületekkel foglal-
kozzanak, de mivel a gyerekek már
négy éve járnak vásárokra, szüleik,

nagyszüleik segítségével két hét
alatt mindent elkészítettek. Nagyon
jól árultak szombaton, és ha a kará-
csonyi vásáron is ilyen eredménye-
sek lesznek, az egynapos
kirándulásra valót elő is teremtik.

Számos egyéb program is várta a
látogatókat, miközben vagy miután
bevásároltak, a színpadon a helyi
Százfonat gyerek- és utánpótlás-
csoportjának, valamint a gyulakutai
Szivárvány, a balavásári Vásár és a
szovátai Sirülők táncosainak tapsol-
hattak, aztán kisorsolták a tombola-
nyereményeket. Természetesen
mindenki a nap fődíját szerette
volna elvinni, s miközben a köz-
szemlére tett libát megsimogatta,
Döbrögivel és Lúdas Matyival is
fényképet készíthetett. A gágogó jó-
szágot végül Fülöp Erik helyi ötö-
dikes diák vihette haza, a többi
gyermek pedig lovaglással, fajáté-
kokkal, a kézművesasztaloknál
gyöngyfűzéssel, filcfigurák készíté-
sével vigasztalódhatott, vagy főtt
kukoricát, kézműves fagylaltot,
kürtőskalácsot ehetett.

Gligor Róbert László

Szombaton az ünneplésen, a táncon volt a hangsúly 

A nap fődíja, az élő liba ezúttal is helybelié lett                                 Fotó: Gligor Róbert László
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Az Elektromaros Technológiai
Líceum gólyabálját több éve szer-
vezik, rangos esemény, a tanévkez-
dés kiemelkedő kulturális és
közösségi rendezvénye. Idén is
szerettünk volna hűek maradni az
évek során kialakult hagyomá-
nyokhoz. Célunk volt olyan estet
szervezni a gólyáknak, ami róluk
szól, és maradandó élményt nyújt
számukra. Egy estét, ahol együtt
örülhetnek a társaikkal és barátaik-
kal annak, hogy az Elektromaros
Technológiai Líceum diákjai. 

A szervezők mindent megtettek
azért, hogy a gólyabál jó báli han-
gulatot, igényes programokat, kul-
turált szórakozást nyújtson.
Felkészítették a gólyákat a meg-
mérettetésre, hiszen a színpadon
mindenkinek úgy kell megállnia a
helyét, hogy büszkék lehessünk a
tehetségekre, hiszen ők iskolánk
diákjai. 

Az idei gólyabálon telt ház előtt
nyolc gólyapár mutatkozott be a
Mihai Eminescu Ifjúsági Ház szín-
padán. A versenyzők különböző
próbák teljesítésével bizonyították
ügyességüket, megmutatták képes-
ségeiket, rátermettségüket, kerin-
gőztek, általános műveltségi
kérdésekre – a bál témájához iga-
zítva Hollywoodról, a filmiparról
– válaszoltak, s az egyéni próbában
jeleskedtek. 

Az ügyességi próbák között a
Real Attraction Street Dance
School, valamint a XII.-esek tánca
szórakoztatta.

Az est fénypontja az eredmény-
hirdetés volt. Az idei Miss Electro
Feketics Brigitta, Mister Electro
pedig Szőcs Katona Raymond lett. 

Ebben az évben is nagylelkű tá-
mogatókra találtunk, akik értékes
ajándékokat ajánlottak fel verseny-
zőinknek, és a bál anyagi hátteré-
nek biztosításához pénzbeli
segítséget nyújtottak. A jegyek el-
adásából fennmaradt összeget az
iskola modernizálására ajánlották

fel a szervező diákok. A színvona-
las műsor fergeteges bulival zárult.

A gólyák keringőjét, valamint a
szervezők charlestonlépéseit Se-
lyem Ildikó egyetemi oktató taní-
totta be és koreografálta. A
szervezés oroszlánrészét 22 végzős
diák vállalta. Segítségükre voltak
az osztályfőnökök, munkájukat a
líceum igazgatósága támogatta. 

A színpadi megvilágítás és a fé-
nyek Székely Tamás XI.-es diák
munkáját dicséri. A szervezést Páll
Melinda, az Elektromaros Tehnoló-
giai Líceum nevelési tanácsadója ko-
ordinálta. Az előadás kétnyelvű
forgatókönyvét írta és bemondta Szé-
kely Klementina és Orban Darius.

Páll Melinda
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Fotó: Csibi Csaba 

A marosvásárhelyi Magányosok
Klubjában oktober 30-án klubveze-
tőnk, Kopacz Imola meghívottja
György Tibor, a kövesdombi Szent
Miklós-templom római katolikus
plébánosa volt. Szeretettel fogadtuk
a nagy tudással és humorral megál-
dott előadót, aki a halottak és a min-
denszentek napjáról tartott előadást.
Előzőleg klubvezetőnk felolvasta
hatvan elhalálozott klubtagunk név-
sorát. A plébános úr felkérésére
imádkoztunk az elhunytakért, majd
nagyon részletesen előadta a min-
denszentek történetét, amely a kato-
likus egyház ünnepe. A keresztény
közösségek a VII. századtól kezdő-
dően egyes helyeken elkezdtek ün-
nepet tartani az elhunyt valamennyi
katolikus szent tiszteletére. A keleti
egyház már 380-ban megtartotta
mindenszentek ünnepét, minden
vértanúról megemlékezve.

A katolikus egyházban a minden-
szentek napján tartott szentmisék
állandó könyörgése: ,,Mindenható
örök Isten, ki megadtad nekünk,
hogy egy napon ünnepelhessük
minden szented dicsőségét, arra ké-
rünk, hogy sokszoros közbenjárá-
sukra bőven áraszd ránk
irgalmasságodat”.

A halottak napjáról először 980-
ban emlékeztek meg, majd a XI.
században a bencés szerzetesek ha-
tására széles körben elterjedt. Az
egyház az ünnepen ,,bizalommal
kér” kegyelmet az Istentől az el-
hunytaknak.

Sok európai országban szokás,
hogy az emberek meglátogatják és
rendbe teszik elhunyt hozzátarto-
zóik sírját, virágot visznek, és gyer-

tyát, mécsest gyújtanak minden-
szentek, illetve a halottak napján,
mivel a gyertya az örök világossá-
got jelképezi. A szokást a protestán-
sok és a nem hívők is átvették.

Köszönjük György Tibor plébá-
nosnak ezt a tanulságos, érdekes
előadást, és szeretettel visszavárjuk.
A vendégkönyvbe a következő Re-
ményik Sándor-verssorokat je-
gyezte be a plébános úr: 

,Viszontlátásra: mondom mégis,
mégis/ Viszontlátásra – holnap/
Vagy ha nem holnap – hát holnap-
után./ Vagy ha nem akkor – hát
majd azután./És ha aztán sem –
talán egy év múlva./ Viszontlátásra
a földnek porában,/ Viszontlátásra
az égi sugárban./ Viszontlátásra a
hold udvarán,/ Vagy a Tejút vala-
mely csillagán –/ „Vidám viszont-
látásra” mégis, mégis! 

Az alkalomhoz illő műsorral tet-
tük ünnepélyesebbé az együttlétün-
ket: verssel Czerán Erzsébet,
Dendea Mária, Gálfi Margit, Cseh
Juliánna, Berei Árpád, énekkel Biró
Irénke. A huszonnyolc év alatt el-
hunyt klubtagokra emlékezünk e
néhány verssorral:

Halottak napján / Elhunyt szeret-
teinkért/ Több ezer mécses lángja
lobog,/ Koszorúk és krizántémok,/
Ahogy a sírok között ballagok./
Megállok mindegyiküknél,/ Elmon-
dok értük egy imát,/ Tudom és
érzem, hogy ők/ Meghallgatnak
odaát. 

Ezután klubvezetőnk köszöntötte
a születés- és névnapokat ünneplő-
ket, és következett a halottak emlé-
kére szervezett agapé.

Czerán Erzsébet

Halottak napi megemlékezés

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Electro’s Stars 

A marosvásárhelyi Dr. Bernády
György Általános Iskola 14 peda-
gógusa október végén négynapos
szakmai látogatást tett a kecskeméti
Széchenyivárosi Arany János Álta-
lános Iskolában. A két iskola test-
vériskolai kapcsolata hat éve
kezdődött, azóta ez a negyedik al-
kalom volt a találkozások sorában,
amire a marosvásárhelyi önkor-

mányzat által kiírt nyertes pályázat-
nak köszönhetően kerülhetett sor.
Csütörtök este az iskola aulájában
nagy szeretettel és egy csodaszép
néptáncbemutatóval fogadtak ben-
nünket a kollégák. 

Péntek délelőtt 8 és 10 óra között
17 tanórát láthattunk, alsó tagozaton
környezetismeret-, matematika-,
ének-, rajz- és testnevelésórákat,

felső tagozaton kémia-, fizika-,
ének- és angolórákat. 11 órától
meghallgathattuk az iskola énekka-
rát, és két tehetséges tanuló is elbű-
völt bennünket népdalbemutató-
jával, fuvolajátékával. Ezután a Dr.
Bernády György Általános Iskola
bemutatása következett, végül dr.
Kupán Edith igazgatónőnk előadása
Web 2.0 és IKT-eszközök haszná-

lata az oktatásban címmel. Délben
szakmai megbeszélés következett,
melynek keretén belül megoszthat-
tuk egymással a tanórákon tapasz-
taltakat. Elmondhatjuk: szakmailag
jól felkészült, tájékozott, jó pedagó-
giai érzékkel bíró kollégákkal talál-
koztunk. Különösen tetszettek a
gazdagon felszerelt, modern osz-
tálytermek, a hangulatos, gyerekba-
rát folyosók, belterek, az iskola
hangulata, arculata. Megállapítot-
tuk: ilyen az az iskola, ahova szeret-
nek a gyerekek járni. 

Délután meglátogattuk a Város-
házát, ahol dr. Szeberényi Gyula al-
polgármester köszöntött bennünket
és bemutatta a dísztermet. Ezután
városnézés következett. Az idegen-
vezetőtől rengeteg érdekességet
tudhattunk meg a városról, lakosai-
ról, épületeiről, történelméről, de je-
lenéről is. A délután fénypontja a
Leskowsky Albert-hangszergyűjte-
mény meglátogatása volt, amikor
egy felnőtteknek tervezett interaktív
foglalkozáson vettünk részt. A nap
az impozáns Katona József Szín-
házban ért véget, ahol megnéztük

Mikszáth Kálmán A beszélő köntös
című művének Szente Vajk által
rendezett musicalváltozatát. 

Szombaton közös kiránduláson
vettünk részt, meglátogattuk Ópusz-
taszeren a Nemzeti Emlékparkot.
Este a pazar búcsúvacsora után a
közös éneklés, tánc, játék és jó han-
gulat megerősítette mindannyiunk-
ban azt a gondolatot, hogy ezeket a
látogatásokat, tapasztalatcseréket
folytatni kell, hiszen immár nem-
csak ismeretségek, hanem barátsá-
gok is köttettek, a szakmai
együttműködés eredményeként
olyan emberekre találtunk, akik ve-
lünk együtt hisznek az emberi kap-
csolatok megtartó erejében. 

A két iskolaigazgató, Lovrityné
Bóta Klára és dr. Kupán Edith meg-
egyeztek, lesz folytatás: jövő ősszel
mi várjuk kecskeméti kollégáinkat,
ezúttal diákokkal együtt. Reméljük,
tartalmas, élményekben gazdag ta-
lálkozás lesz, bízunk abban, hogy
legalább olyan jól fogják érezni ma-
gukat nálunk, mint mi náluk. 

Balás Éva tanítónő

Kecskeméten jártunk…

A rovatban közölt levelek tartalmáért, 
a tényállítások hitelességéért  a szerzők a felelősek. 

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden
esetben tüntessék fel telefonszámukat  és lakcímüket.  

Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro



A nyolcadik fordulót is siker-
rel vette a Marosvásárhelyi
CSM női kézilabdacsapata. A
Nagyváradi CSU elleni győze-
lem és Köröskisjenő resicabá-
nyai döntetlenje pedig azt
jelenti, hogy most már nyolc
pont a megyeszékhelyi alaku-
lat előnye az A osztály D cso-
portjában, és már biztos,
hogy az alapszakasz első felét
a tabella élén zárja.

A Marosvásárhelyi CSM az ele-
jétől végig uralta a nagyváradi csa-
pat elleni találkozót, már az első
néhány percben világossá vált,
hogy a hazai védelem jobban zár,
agresszívabb, támadásban pedig a
CSM eggyel magasabb fokozatba
is tud kapcsolni, mint riválisa.
Ennek ellenére nehezen növekedett
a különbség, mert a házigazdák
mintha fejükbe vették volna, hogy
tűzifát aprítanak a kapufákból. A
szünetig kialakított hétgólos kü-
lönbségnél nagyobb volt a pályán
érzékelt fölény, és ez az újrakezdés
után rövid idő alatt tíz gólra növe-
kedett. Ekkor azonban kellemetlen
incidens szakította meg a házigaz-
dák jó sorozatát. Egy ütközést kö-
vető esésnél Ţanc véletlenül
homlokon rúgta Bărăbaşt, a maros-
vásárhelyiek egyik alapemberét,
akinek felhasadt a bőre, és az erős
vérzés miatt nem tudta folytatni a
meccset. Az eset megfogta a hazai
csapatot, 5-8 percig érződött, hogy
a CSM lélektanilag nincs ott a pá-
lyán, amit a vendégek kihasználtak,
és feljöttek öt gólra. Az utolsó tíz
percben azonban ismét megrázták
magukat a házigazdák, és Bărăbaş
nélkül is sorra kezdték gyártani a
gólokat, Munteanu a jobb szélen
egymás után vette be Ardelean ka-
puját, és a 13 gólos különbség már
sokkal reálisabb képet ad a pályán
történtekről.

A marosvásárhelyi csapat az ed-
digi legnehezebb kiszállásra készül,
vasárnap Köröskisjenővel játszik
Aradon, és esetleges győzelme
egyértelművé teheti, hogy a legjobb
a D csoportban, 11 pontos, gyakor-
latilag behozhatatlan előnyre tehet
szert.

Nyolcból nyolc, nyolc pont előnnyel

A két veretlen csapat találko-
zott a férfikosárlabda Nem-
zeti Liga C értékcsoportjának
5. fordulójában, és így ranga-
dónak számított a Zsilvásár-
hely és a Marosvásárhelyi
CSM közötti mérkőzés. Ehhez
képest a megyeszékhelyi
együttes 40 ponttal nyert
idegenben, és igen komolyan
megpályázta az értékcsoport
első helyét az alapszakasz
végén.

Úgy tűnik, jól fogott a zsilvásár-
helyi kiszállás előtt a Focşani elleni
ijedelem, mert a marosvásárhelyi
játékosok nagyon komolyan vették
a feladatukat. Különösen Martinic,
aki adós maradt a múlt heti hazai
találkozón, most azonban végig
összpontosítva öt triplával össze-
sen 32 pontot szerzett. A palánk
alatti teret – most már megszokott
módon – Sánta Szabolcs uralta, és
nem csak 24 ponttal, de 15 (!) le-
pattanóval is segítette a csapatát. A
lepattanózás fölénye (25-36) mel-
lett a közeli dobások pontossága já-
rult hozzá döntően a sikerhez, a
triplák nem túl látványos, 31%-os
arányban hullottak be, de abszolút
számban így is 11 ilyen dobást ér-
tékesített a CSM. Nem elhanyagol-

ható adat, hogy mindössze hat el-
adott labdája volt a meccsen a ven-
dégcsapatnak, ami ismét a magas
szintű összpontosításról árulkodik.

Zsilvásárhely mindössze a má-
sodik negyed elejéig volt meccs-
ben, ekkor két pont volt a CSM
előnye, ezt azonban egy 13-0-s so-
rozat követte, és a folytatásban a
tendencia a különbség növekedése

volt. A marosvásárhelyi csapat nem
kímélte a házigazdákat a végjáték-
ban sem, amikor egy 14-0-s ro-
hammal zárta a meccset.

A marosvásárhelyi férfikosár-
labda-csapat szerdán a Csíkszere-
dai VSKC-t fogadja, majd a jövő
hét végén a Bukaresti Rapid ottho-
nába utazik. Elvileg két könnyebb
mérkőzésről van szó.

Negyvenpontos győzelem a „rangadón”

Karriercsúcs Fucsovicstól és Copiltól

Bajnokok Ligája
A mai program

Az A, a B, a C és a D csoport negyedik fordulós mérkőzéseivel folytatódik ma
a labdarúgó Bajnokok Ligája:

* A csoport: AS Monaco (francia) – FC Bruges (belga) (19.55 óra, TV: Di-
giSport 2, Telekom Sport 2), Atlético Madrid (spanyol) – Borussia Dortmund
(német) (22.00, DigiSport 3, Telekom Sport 3). Az állás: 1. Borussia Dortmund 
9 pont, 2. Atlético Madrid 6, 3. FC Bruges 1 (2-5), 4. AS Monaco 1 (2-6).

* B csoport: Internazionale (olasz) – FC Barcelona (spanyol) (22.00, M4 Sport,
DigiSport 1, Telekom Sport 1), Tottenham Hotspur (angol) – PSV Eindhoven (hol-
land) (22.00, DigiSport 4, Telekom Sport 4). Az állás: 1. FC Barcelona 9 pont, 
2. Internazionale 6, 3. Tottenham 1 (5-8), 4. PSV 1 (3-8).

* C csoport: Crvena zvezda (szerb) – FC Liverpool (angol) (19.55, DigiSport
1, Telekom Sport 1), SSC Napoli (olasz) – Paris Saint-Germain (francia) (22.00,
DigiSport 2, Telekom Sport 2). Az állás: 1. Liverpool 6 pont, 2. Napoli 5, 3. PSG
4, 4. Crvena zvezda 1.

* D csoport: Schalke 04 (német) – Galatasaray (török) (22.00), FC Porto (por-
tugál) – Lokomotiv Moszkva (orosz) (22.00). Az állás: 1. FC Porto 7 pont, 
2. Schalke 5, 3. Galatasaray 4, 4. Lokomotiv Moszkva 0.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, C csoport, 5. forduló: Zsilvásár-

helyi ACS – Marosvásárhelyi CSM 60:100 (20-25, 14-25, 16-23, 10-
27)

Zsilvásárhely, sportcsarnok. Vezette: Vlad Potra (Kolozsvár),
Alexandru Nicolae (Bukarest), Alexandru Stamate (Ploieşti). El-
lenőr: Luca Badea (Bukarest).

Zsilvásárhely: Allen 20 pont, Roşu 17 (3), Berca 9 (3), Deaco-
nescu 9 (1), Mason 3, Bratoloveanu 2, Danciu, Nanu, Ilie

Marosvásárhely: Martinic 32 (5), Sánta 24, Şolopa 16, Engi-Ro-
senfeld 12 (4), Borşa 5 (1), Kalve 5, Crawford 5 (1), Onea 1, Bölöni,
Kilyén, Şteţca. 

Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Liga eredményei:
* A értékcsoport, 5. forduló: Nagyváradi CSM – Nagyszebeni

CSU 78:68, Temesvári SCM – Bukaresti Steaua 78:62, FC Argeş
BCM U Piteşti – Bukaresti Dinamo 98:73.

* B értékcsoport, 4. forduló: Cuza Sport Brăila – Medgyesi Gaz
Metan 68:100, Konstancai Athletic – CSO Voluntari 74:84.

* C értékcsoport, 5. forduló: CSM Focşani – Máramarosszigeti
CSM 77:82, Bukaresti Agronomia – Galaci Phoenix 48:93, Zsilvá-
sárhelyi ACS – Marosvásárhelyi CSM 60:100, Csíkszeredai VSKC
– Kolozsvári U 79:68, Bukaresti Rapid – Bukaresti Aurel Vlaicu
80:60.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, D csoport, 8. forduló: Marosvásárhelyi

CSM – Nagyváradi CSU 38-25 (17-10)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Octa-

vian Fânaţă (Arad), Ştefan Hendrea (Nagybánya).
Marosvásárhelyi CSM: Ugran (Stan) – Fl. Munteanu 7 gól, Bă-

răbaş 9, Darie 5, Târşoagă 5, Stîngu 4, Bucin 1 (Moldovan 3, Po-
peanu 2, Ghemeş 2).

Nagyváradi CSU: Ardelean – Lazea 9, Abodi 1, Ţanc 4, Coron-
dan, Vrabie 6, Hercuţ 4 (Zegrean 1, Petric, I. Munteanu).

Eredményjelző
A női kézilabda A osztály D csoportjának 8. fordulójában a kö-

vetkező eredmények születtek: Temesvári Universitatea – Nagy-
bányai Minaur 26-33, Marosvásárhelyi CSM – Nagyváradi CSU
38-25, Resicabányai CSU – Köröskisjenői Crişul 29-29.

A második félidőben felhasadt Bărăbaş homloka, az erős vérzés miatt a marosvásárhelyiek
alapembere nem tudta folytatni a meccset. A történtek kisebb zavart okoztak a CSM játéká-
ban. Fotó: Nagy Tibor

Fucsovics Márton karriercsúcsot
elérve a 38. helyen áll a férfitenisze-
zők legfrissebb világranglistáján,
amelynek élén Novak Djokovic fel-
váltotta Rafael Nadalt. A férfiverse-
nyeket szervező ATP honlapja
szerint a magyar játékos négy he-
lyet javított múlt heti helyezéséhez
képest. Fucsovics eddigi legjobbja
a 40. hely volt, s annak ellenére elő-
rébb tudott lépni, hogy a párizsi ver-
senyt – s egyben a szezont – sérülés
miatt idő előtt be kellett fejeznie. A
legjobb 200-ban még egy magyar,
Balázs Attila található, ő egy helyet
előrelépve a 189. helyen áll.

A románok jelenleg legjobb ver-
senyzője, Marius Copil is újabb
karriercsúcsot könyvelhetett el.
Múlt heti helyezéséhez képest hár-
mat előrelépve jelenleg az 57. he-
lyet foglalja el.

A szerbek legjobbja, Djokovic
pályafutása során negyedszer tér
vissza az első helyre, legutóbb
éppen két éve, 2016 október végén
vezette a rangsort. Az orosz Marat
Szafin (2000) óta ő az első, aki az
év közbeni top 20-on kívüli helye-
zés után vissza tudott kapaszkodni
az éllovas pozícióba. Az esztendő
elején könyökműtéten átesett, 31
éves Djokovic májusban még a 22.
volt az ATP világranglistáján.

A nőknél az egyes rangsorban –
akárcsak tavaly – a román Simona
Halep áll az élen. Az évzáró tornán,
a kínai Csuhajban rendezett Bajno-
kok Tornáján győztes Ashleigh
Barty négy helyet javítva feljött a
15. pozícióba. Babos Tímea egyes-
ben változatlanul a 61., párosban
pedig harmadik a rangsorban. 

Két magyar arany és egy világcsúcs
Az olimpiai bajnok magyar
férfiváltó világcsúccsal győ-
zött a rövid pályás gyorskor-
csolyázók világkupa-
sorozatának Calgaryban ren-
dezett idénynyitóján, emellett
Liu Shaoang a szombaton 500
méteren szerzett ezüstérme
után vasárnap 1000 méteren
aranyat nyert, bátyja, Liu
Shaolin Sándor pedig a legrö-
videbb táv második verse-
nyén lett harmadik.

A pjongcsangi aranynégyesből az
egyéves pihenőt tartó Knoch Viktor
helyett Krueger Cole szerepelt a Liu
testvérek és Burján Csaba mellett.
A kvartett az 5000 méteres táv
végén magabiztosan előzte meg a
dél-koreai és a holland négyest az
ötcsapatos fináléban, ráadásul a
6:28.625 perces idő világrekordot
jelentett. Az eddigi csúcsot az ame-
rikaiak 6:29.052 perccel tartották
majdnem egy éve, ennél most az
első három váltó jobbat ért el.

A 20 éves Liu Shaoang egyéni-
ben is parádésan szerepelt, egészen
magabiztos versenyzéssel bizonyult
a legjobbnak, ugyanis a negyed- és
az elődöntőből is futamgyőztesként
jutott tovább, majd a táv 2016/17-
es szezonjának bajnokaként a finá-
léban sem talált legyőzőre, noha a
befutó rendkívül szoros volt,
ugyanis a második dél-koreai Park
Dzsi Vont mindössze 50, a harma-
dik kínai Zsen Ce-vejt 65 ezreddel
előzte meg.

A kanadai városban rendezett
második 500 méteres verseny ne-
gyeddöntőjében mindkét magyar,
az egyaránt ötkarikás aranyérmes
Liu Shaolin Sándor és Burján Csaba
azonos futamba kapott besorolást,
de ebben a sorrendben végeztek az
első és második helyen, így mind-
ketten folytathatták a küzdelmet. A
legjobb tíz között már csak előbbi
járt sikerrel, így az első 500-as ver-
sennyel ellentétben a kisdöntő he-
lyett a fináléba, míg Burján
futamharmadikként a B döntőbe ke-
rült. Az idősebbik, 22 esztendős Liu
fivér ezúttal harmadik lett a szám
specialistája, a szombaton is győz-
tes kínai Vu Ta-csing, illetve a
kazah Abzal Azsgalijev mögött.
Burján a B döntőt harmadikként
zárta, így összesítésben hetedik lett.

A nőknél ezúttal csak Jászapáti
Petra volt érdekelt egyéniben, még-
hozzá most is 500 méteren, de a ne-
gyeddöntő jelentette számára a
végállomást, így 11. lett, azaz nem
tudta megismételni szombati bra-
vúrját, amikor a B döntő megnyeré-
sével ötödik helyen végzett.

A vk-programban ezen a viada-
lon debütáló vegyesváltó kisdöntő-
jében a Varnyú, Burján, Jászapáti,
Bácskai Sára Luca összeállításban
szerepeltek a magyarok, de szabály-
talanság miatt kizárták őket, így
nyolcadikként zártak.

A vk-sorozat péntektől vasárna-
pig az egyesült államokbeli Salt
Lake Cityben folytatódik.
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A Liu fivérek vezérelte magyar csapat, akárcsak Pjongcsangban, ezúttal sem talált legyőzőre
5000 méteren, ráadásul minden idők legjobb időeredményével értek célba

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor



ADÁSVÉTEL

ELADÓ I. osztályú, hőszigetelt lakás
a Tudor negyedben, a Gloriei utcá-
ban, I. emeleten (a IV-ből): két külön
bejáratú szoba, konyha, kamra, tá-
roló, fürdőszoba. Tel. 0748-845-176.
(11173-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)

TÉLIRE való tűzifa eladó. Tel. 0749-
707-713. (11163)

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

ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-548-501.
(11165)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (11224)

ELADÓ Sony színes tévé (60 lej) és egy
Renault Megane autó (1100 euró),
alkudható. Tel. 0740-501-302. (11226)

ELADÓK: ágyneműtartó, dohányzó-
asztal, négyfiókos komód, tévéasztal,
háromfiókos fagyasztóláda, szobabi-
cikli, mosógép. Tel. 0747-412-119.
(11237-I)

KEMÉNY tűzifa eladó, 150 lej mé-
tere. Tel. 0755-315-234. (11240)

ELADÓ 4 szobás magánlakás a Vulcan
utcában. Tel. 0265/311-271, 0745-206-
048. (11245)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Ferenczy Barna névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (11232)

MINDENFÉLE

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

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

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

CÉG VÁLLAL bármilyen munkát,
régi tetők javítását, padló- és fali-
csempe-lerakást. Tel. 0726-638-909.
(11200)

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

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (11193)

MAROSVÁSÁRHELYRE, idős, beteg nő
gondozására asszonyt keresek. Tel.
0740-861-159. (11222)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, tetőszigetelést,
cserép-forgatást, külső és belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és ka-
pukészítést, bontást is. Tel. 0747-
634-747. (11235-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Egy perc alatt elszállt életed,
itt hagytál minket, akik téged
szerettek. Egy éve tiéd a
csend, a nyugalom, miénk a
könny és a fájdalom. Hirtelen
halálod kegyetlen volt, egy
utolsó szót búcsúzni nem
hagyott.
Szomorú szívvel emlékezünk
november 6-án a
maroskeresztúri id. BALÁZS-
KERCSÓ ISTVÁNRA (Pityu)
halálának első évfordulóján.
Emlékét megőrzi felesége, fia,
menye. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (11208-I)

Mély fájdalommal emlékezünk
drága édesapámra, id.
VERESS IMRÉRE, aki már öt
éve eltávozott az élők sorából.
Emléke legyen áldott!
Nyugodj békében, drága jó
édesapám. Fiad, Imre és
családja. (11236-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy 
özv. dr. MÁRTON GERGELYNÉ 
született HUBER ERZSÉBET 

2018. október 26-án Budapesten,
életének 91. évében csendesen
megpihent. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei. (v.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett szomszédunk,

HAMZA ISTVÁN 
csendesen megpihent. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

Paula, Traian, Margit. (11249-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagytata,
após, 

CSERNÁTONY SÁMUEL 
november 4-én, életének 59. évé-
ben elhunyt. Temetése november
6-án 14 órakor lesz a nagyernyei
temetőben. 

Búcsúzik tőle felesége, Etelka,
lányai: Melinda és Ildikó, vejei:

Attila és Cristian, unokái: 
Melissa és Krisztián. 

Isten nyugtassa békében!
(11221-I)

Búcsúzunk drága, szeretett test-
vérünktől, a vadadi 

FILEP ATTILÁTÓL.
Emléke szívünkben örökké élni
fog.
„Akkor – magától – szűnik a
vihar,
Akkor – magától – minden elcsi-
tul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyü-
mölcs terem.
Ez a magától: ez a Kegyelem.”
(Reményik Sándor: Kegyelem)

Julika, Zsóka, Csaba. (11233-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagy-
mama, dédnagymama, testvér,
rokon és szomszéd, 

ISTVÁN ÉVA 
született KÖPECZI ÉVA 

életének 86. évében csendesen
megpihent. Temetése 2018. no-
vember 7-én, szerdán 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (11238-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
anyós, testvér, rokon, jó barát és
szomszéd, 

özvegy FÜLÖP IDA
folyó év november 3-án hosszas
szenvedés után megpihent. Te-
metése 2018. november 6-án 13
órakor lesz a református temető-
ben, római katolikus szertartás
szerint. 

A gyászoló család. (11244-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együttérzésünket fejezzük ki
Szász Endrének, és őszinte
részvéttel osztozunk szeretett
FELESÉGE elhunyta miatti
mély fájdalmában. Gyászoló
szeretteinek vigasztalódást
kívánunk. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Kis János
és családja. (-I)

Együttérzésünket fejezzük ki és
őszinte részvéttel osztozunk
Hajdu Erzsébet kolléganőnk
szeretett NŐVÉRE elvesztése
miatt érzett fájdalmában.
Vigasztalódást kívánunk a
gyászoló családnak. A
Pedagógiai Főgimnázium
munkaközössége. (11246)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik özv. BOGDÁN
ERZSÉBET temetésén részt
vettek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló szerettei. (v.-I)
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Azt mondják, az idő segít, és később már nem fáj úgy,
Mégis eltelt azóta tíz év, és semmi sem változott.
Bármerre is megyek, abban a gyerekkori házban,
Ahová csak nézek, mindenhol téged látlak.
Eszembe jut minden, amit akkor értem tettél.
Visszagondolva, az életem ezek tették szebbé.
És most mégis hol vagy, miért hagytál itt?
Miért adtad fel a harcot az életért?
Én nem hibáztatlak, tudom, hogy menned kellett,
Meg volt ez a könyv is írva valahol a mennyben.
Mégis, ha rád gondolok, elszorul a torkom.
Nem látom a mosolyod, nem hallom a hangod,
És tudom, hogy többet nem nyitod az ajtót.
Nem szorítasz magadhoz, nem hallgatsz meg többé.
Ezek csak emlékek, amik elmúltak rég.
De évek után is még mindig nagyon hiányzol.
Bármi is történjen, te leszel a hősöm. 
Ígérem, hogy az emlékeimet rólad megőrzöm.
Szívünk mély fájdalmával emlékezünk a cserefalvi SZÉKELY
JÓZSEFRE, aki tíz éve hirtelen távozott közülünk. Emlékét
örökké őrizzük. 
Felesége, három gyermeke, unokái, testvérei és azok családja.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (11223)

Hiába repülnek, szállnak az évek,
emléke szívünkben dobog
mindörökre.
Szomorú szívvel emlékezünk
november 6-án ifj. MORÉH
JENŐRE (Jencike) halálának 8.
évfordulóján. Emlékét őrizzük
szeretettel. Nyugodj békében!
A gyászoló család. (11231-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-
I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(60848)
BÚTORT RESTAURÁLÓ MAGÁNCÉG ASZTALOST és POLI-
TÚROZÓT alkalmaz. Érdeklődni a 0722-786-111-es telefonszá-
mon. (20653-I)
Az AN FEED CÉG ELADÓT és RAKODÓMUNKÁST keres a
segesvári szaküzletébe. Érdeklődni a 0725-578-030-as telefonszá-
mon. (62883-I)
ALKALMAZOK TAKARÍTÓNŐT ösztönző fizetéssel. Tel. 0741-
119-016. (11171)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a szá-
mítástechnika, és szeretnél a tesztelő csapatunk tagja lenni, jelent-
kezz most! Az átlagosnál jobb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat
kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy szemé-
lyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Ér-
deklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (62855-I)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészíté-
sére és csomagolására.  Az átlagosnál jobb kereseti lehetőség!  Az
önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elkül-
deni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám
alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon.
(62855-I)
ÚJ KOLLÉGÁKAT KERESÜNK a 25 éve működő marosvásár-
helyi MULTIDECOR KFT. összeszokott csapatába, REKLÁMKÉ-
SZÍTŐ-DEKORATŐR munkakörbe. Nem hátrány, ha nincs
szakmai tapasztalatod reklámtáblák készítése, fóliázás, autódeko-
rálás terén. Alkalmazunk, betanítunk és folyamatos képzést bizto-
sítunk ebben a modern szakmában. Nálunk egy csapatban lehetsz
olyan kollégákkal, akik szeretik a szakmájukat, és élvezik a válto-
zatos, kreatív feladatokat. Jelentkezni lehet (korhatár nélkül) a san-
dor@multidecor.ro címen, vagy a 0745-356-536-os számon
érdeklődhetsz. (62908-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR
versenyvizsgát szervez két LÉGIFORGALMI TÁJÉKOZTATÓ
TISZTVISELŐI (impiegat) állás betöltésére – COR-kód 432305 –
meghatározatlan időre. A versenyvizsga időpontja: 2018. november
21., 10 óra. Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy
a 0265/328-888-as telefonszámon. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR
versenyvizsgát szervez két POGGYÁSZKEZELŐI (operator hand-
ling) állás betöltésére – COR-kód 315507 – meghatározatlan időre.
A vizsga időpontja: 2018. november 20., 10 óra. Bővebb tájékozta-
tás a repülőtér weboldalán – www.transylvaniaairport.ro – és a
0265/328-888-as telefonszámon. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR
versenyvizsgát szervez egy SZERELŐI állás betöltésére – COR-
kód 712609 – meghatározatlan időre. A vizsga időpontja: 2018. no-
vember 15., 10 óra. Bővebb tájékoztatás a repülőtér weboldalán –
www.transylvaniaairport.ro – és a 0265/328-888-as telefonszámon.
(sz.-I)
VARRODA alkalmaz VARRÓMUNKÁST, MESTERSEGÉDET
és GÉPÉSZT. Tel. 0742-298-872. (20674-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat



Szünetel a vízszolgáltatás 
Marosvásárhelyen

Az AQUASERV RT. értesíti a fogyasztókat, hogy a hálózaton vég-
zendő beütemezett  bővítési-felújítási munkálatok miatt 

november 7-én 9–16 óra között (hozzávetőleges időpont) 
szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhelyen, 
a Stefan cel Mare utca 1–37. és 2–28. szám alatt, 

valamint a Memorandum téren. 
Ezek a beruházási munkálatok az Európai Unió Kohéziós Alapjából

társfinanszírozott Az ivóvíz- és szennyvíz-infrastruktúra kibővítése és
felújítása Maros megyében című projekt részét képező, a marosvásár-
helyi ivóvíz-, szennyvíz- és csatornahálózat, szivattyúállomások, ve-
zetékek felújítására és kibővítésére vonatkozó kivitelezési szerződésbe
vannak foglalva.

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a munkálatok befejeztével
a rendszerben  a víz elszíneződhet és lerakódásokat tartalmazhat, a ki-
tisztulásáig csupán háztartási célokra alkalmas.

Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük. Köszönjük
a megértésüket. 

A marosvásárhelyi Aquaserv  Rt.
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A Népújság   
hirdetési irodájában

felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári 
SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai 
HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI  JELENBE.

ASZTALOS-
MŰHELY
bérbe adó 

teljes felszereléssel
Marosszentgyörgyön. 

Telefon: 
0744-505-710. 

A MIHAI EMINESCU PEDAGÓGIAI FŐGIMNÁZIUM 2018.
november 15-én és 16-án versenyvizsgát tart meghatározatlan
időszakra betöltendő, megüresedett VAGYONKEZELŐ
ADMINISZTRÁTORI ÁLLÁSRA. A versenyvizsgához
szükséges dossziékat 2018. november 13-ig kell benyújtani
munkanapokon az iskola titkárságára. Bővebb felvilágosítás a
0365/882-694-es telefonszámon. (sz.-I)
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Könyvet szeretne megjelentetni?
Forduljon a Garabontzia könyvkereskedés és kiadóvállalathoz!

Tördelés, szerkesztés, borítótervezés – mindezt ránk bízhatja! 
Mindemellett igénybe veheti új szolgáltatásunkat, a fény-

képnyomtatást, valamint régi fotók digitalizálását is vállaljuk.
Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám.

Tel: 0365/730.760
garabontzia@gmail.com

Síajánlatok – előfoglalási
kedvezménnyel

Olaszország  
2018. december 15-től egyéni utazással
Árak: 6 eurótól/ fő/ éjszaka 2*+ szállodában

Ausztria 
2019. január 5-től egyéni utazással 
Árak: 12 eurótól/ fő/ éjszaka 4* szállodában

Szlovákia  
2019. január 27-től egyéni utazással
Árak: 31 eurótól/ fő/ éjszaka reggelivel 3*+ szállodában

Franciaország 
2018. december 15-től egyéni utazással
Árak: 78 eurótól/ fő/ éjszaka reggelivel 4*+ szállodában


