
A Göde-pataka mellett haladva, nem
messze ahogy elhagyjuk a Szent Ke-
reszt karmelita kolostort, festői környe-
zetben, fenyvesekkel körülvéve
található a pisztrángos halgazdaság,
amelyet 1926-ban létesítettek, akkor
Bánffy-tulajdonban volt. A pisztrángos
sorsáról, a jelenlegi haltermelésről 
Bacîrcea Sándor György, a gazdaságot ve-
zető erdészeti technikus beszélt.

– Az arisztokrata család nem azért hozta
létre a halastavat, hogy a halat értékesítse,
hanem azért, hogy a családnak biztosított le-
gyen a friss pisztráng. A második világháború
után a létesítményt államosították az erdőkkel
együtt. Így a halastó az állami erdészethez ke-
rült. Tudni kell, hogy Romániában az elmúlt
rendszerben pisztrángneveldéjük az erdésze-
teknek volt, negyvenöt ilyenről van tudomá-
sunk, s további kettőt az állami gazdaságok
üzemeltettek. A „halastavat” a hatvanas évek-
ben javították és bővítették, aztán 1977-ben

ismét egy komoly javítás következett, akkor
villanyáramot vittek oda, új keltetőpincét és
raktárt építettek, s megnövelték a területet.
1988-ban volt egy újabb javítás, mert korábban
betonlapokkal fedték be a medencék oldalát, s
ezek megcsúsztak. Ezért kibetonozták a me-
dencéket. 2005-ben volt egy nagy árvíz, ami a
gát megrongálódásához vezetett. Ezt helyre-
hozták, s jelenleg körülbelül 5000 négyzetmé-
ternyi felületű a pisztrángos – mondta Bacîrcea
Sándor. 

Dilemmázás
A hét végén a román nemzeti ünnep mellett a legfontosabb hír az

volt, hogy pénteken a Marosvásárhelyi Táblabíróság első fokon ér-
vénytelenítette a vásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Lí-
ceum 2018-as újbóli létrehozását elrendelő miniszteri rendeletet. A
bíróság három olyan, 2018-ban hozott miniszteri rendeletet semmi-
sített meg teljesen, amely az iskolára vonatkozik, és egy negyediket
részben, amelyik az iskolára is vonatkozik. A megsemmisített rende-
letek között van az iskolát létrehozó miniszteri rendelet mellett az,
amelyik a tavaly júniusban jogilag megszűnt katolikus iskolát a Bo-
lyai Farkas Líceum gyámságára bízta, illetve az, amellyel ideigle-
nesen Tamási Zsoltot bízták meg az intézmény vezetésével. Az ítélet
ellen a hivatalos kiközlés utáni 15 napig lehet fellebbezni. Bizonyára
megfellebbezik a döntést, kérdés, milyen eredménnyel.

Az igazi probléma ott kezdődik, hogy állítólag Románia a kisebb-
ségek paradicsoma, amelyről egész Európa példát vehetne. Leg-
alábbis a legmagasabb állami hatóságok szerint. És jogállamban
élünk. Ami azt is jelenti, hogy a törvényhozás egyértelmű törvényeket
hoz, és ezeket a törvények alkalmazói betartják, nem csak nyilatko-
zatok szintjén. 

Végül is egy miniszteri rendeletet meg lehet semmisíteni. Csak-
hogy, miközben a magyar katolikus iskolát létrehozó rendeletet eltö-
rölte a bíróság, egy, ugyanazzal a miniszteri rendelettel létrehozott
ortodox iskola Temes megyében zavartalanul működik.

(Folytatás a 6. oldalon)

Mózes Edith

Mezey Sarolta

(Folytatás a 3. oldalon)
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A szovátaiaknak
fogytán a türelmük
Megelégelték  a szovátai lakosok, va-
lamint a helyi vendéglátóegységek
üzemeltetői, hogy a hatóságok nem
hajlandók hatékonyan fellépni medve-
ügyben, annak ellenére, hogy már a
telepen, a sétálóutca közvetlen köze-
lében, a Medve-tó körül is szinte na-
ponta megjelenik a nagyvad a kora
esti órákban.  
____________2.
Elutasították 
Makkai Gergely
kérelmét
A Maros Megyei Törvényszék köz-
igazgatási bírósága tegnap, az első
tárgyaláson elutasította Makkai Ger-
gely, Marosvásárhely volt alpolgár-
mesterének beadványát, melyben a
felperes azt kéri, hogy a bíróság ér-
vénytelenítse a helyi tanács által elfo-
gadott, a leváltására vonatkozó
határozatot. 
____________4.
Jordán Tamás 
Marosvásárhelyen
Rendhagyó stand up comedyre kerül
sor e hét csütörtökén a Marosvásár-
helyi Művészeti Egyetem székhelyén,
a Köteles Sámuel utcai Stúdió Szín-
házban: december 5-én 19 órától a
Stúdió színpadán lép fel Jordán
Tamás, a magyar színház és filmját-
szás kultikus színésze, a budapesti
Nemzeti Színház volt vezérigazgatója,
jelenleg a szombathelyi Weöres Sán-
dor Színház alapító igazgatója. 
____________9.

Fotó: Nagy Tibor
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Megelégelték  a szovátai lako-
sok, valamint a helyi vendéglá-
tóegységek üzemeltetői, hogy a
hatóságok nem hajlandók haté-
konyan fellépni medveügyben,
annak ellenére, hogy már a te-
lepen, a sétálóutca közvetlen
közelében, a Medve-tó körül is
szinte naponta megjelenik a
nagyvad a kora esti órákban. A
lakosok aláírásgyűjtésbe kezd-
tek, a vendéglátóegységek
pedig tiltakozást fontolgatnak a
tarthatatlan helyzet miatt. 

Sötétedés után lassan senki sem me-
részkedik ki Szovátán az utcára, hi-
szen a városban és a fürdőtelepen is
szinte mindennapos a medve jelenléte.
A Szovátára érkező turisták számára
mindig  igen kellemes esti programnak
számított, hogy beültek valahová va-
csorázni, majd sétáltak egyet a
Medve-tó körül, ahol jó  ideje szépen
kivilágított,  térfigyelő kamerákkal el-
látott sétányt alakított ki a helyi önkor-
mányzat. Egy ideje azonban a
sötétedés utáni sétát kevesen merik
vállalni, ugyanis este 9 óra után lassan
naponta látható a medve a környéken.
A közösségi oldalon közzétett fényké-
peken több ízben látható a sétálóutca
közvetlen közelében, a tó körül, vala-
mint a kezelőbázisnál a nagyvad. Egy,
a tóhoz közeli vendéglátóegység tulaj-
donosától megtudtuk, az ott dolgozók

este együtt zárnak, majd gépkocsival
indulnak haza, a turistáknak azonban
azt javasolják, hogy este, sötétben
mellőzzék a tó körüli sétát. A tulajdo-
nos hozzátette, sajnos kénytelenek
együttélni azzal, hogy a medve a
szomszédban jár, és nagyon várják,
hogy végre az emberek számára is
kedvező megoldás szülessen medve-
ügyben. Addig is abban reményked-
nek, hogy ha beáll a hideg,
elhúzódnak a nagyvadak. 

Fülöp László Zsolt, Szováta polgár-
mestere szerint is tarthatatlan a hely-
zet,  mind a lakosságnak, mind a
vendéglátóegységek tulajdonosainak
elfogyott a türelme. 

– Évek óta egyre rosszabbodik a
helyzet, a hozzánk érkező panaszokat
továbbítjuk az összes illetékes ható-
sághoz, de  sehonnan sem kapunk ér-
demleges választ, úgy érezzük,  zárt
ajtókat döngetünk. Mindenkinek kezd
elfogyni a türelme, hiszen  aktuális a
veszély, ami sajnos negatív fényt vet a
településünkre. Az évtizedek során
több tízmillió eurót fektettünk a tele-
pülésfejlesztésbe, és  oda kerültünk,
hogy esténként nézzük a térfigyelő ka-
merákon, ahogy sétál a medve a tó
körül, a szépen kivilágított sétányon,
amit azért alakítottunk ki, hogy a tu-
risták nyugodtan, biztonságban élvez-
hessék a sétát. Szovátának a turizmus
a jövője, és úgy érezzük, veszélybe ke-
rülhet  a több tíz éves munka, amit a
település fejlesztésébe fektettünk, és
aminek az eredménye két-három éve

kezd komolyabban látszani, hiszen ta-
valy például 640 ezer vendégéjsza-
kánk volt. Civil kezdeményezések is
vannak medveügyben, aláírásgyűjtés
is folyik a településen, ezeket  össze-
sítve továbbítani fogjuk az összes ille-
tékes hatóságnak. Ami rajtunk múlik,
megtesszük – mutatott rá a polgármes-
ter. Hozzátette, a vendéglátósok is
több ízben jelezték, hogy amennyiben
a hatóságok továbbra sem hajlandók
hatékonyan fellépni medveügyben, til-
takozásképpen akár az útelzárást is
fontolóra veszik.

Mint mondta, egy ideje egy fiata-
labbnak tűnő állatot látnak a környéken,
nemrég  megjelent egy nagyobb pél-
dány is.  Ám nemcsak a tó körül, hanem
a város több pontján is gyakran megfor-
dul a medve, például Szakadát környé-
kén, valamint a Szarvas utcában szinte
minden este látható. – Eljutottunk oda,
hogy a gyerekeinket nem merjük kien-
gedni a házból sötétedés után. Nem nor-
mális ez a helyzet. Szerencsére eddig
még nem történt medvetámadás, vi-
szont sohasem lehet tudni, a  vadállat-
nak nincs mit keresnie lakott területen
– hangsúlyozta a városvezető. 

Lapunk érdeklődésére, hogy észlel-
hető-e visszaesés a turisták számát il-
letően a medvék  miatt, a polgármester
azt mondta, egyelőre nem tapasztalnak
visszaesést, a turisták továbbra is szí-
vesen látogatnak el a fürdővárosba, vi-
szont azt többen jelezték, hogy
sötétedés után nem mernek sétálni az
utcán.
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700. évfordulót ünnepel Sárpatak
A település első írásos említésének 700. évfordulóját ün-
neplik december 8-án, vasárnap a marossárpatakiak. Dél-
előtt 11 órakor kopjafaavatással kezdődik a program, szaval
Berekméri Réka. 11.20-kor a kultúrház avatására kerül sor,
11.30-tól ünnepi áhítatot tartanak. Ezt követően Kozma
Barna polgármester szól a jelenlevőkhöz. 11.50-től Nagy
Domokos tanár A középkori Sárpatak az oklevelek tükrében
címmel tart előadást. 12.20-tól Berekméri Edmond bemu-
tatja a Száz év a Maros jobb partján (1890–1990) – Régi
fényképek Marossárpatakról című fotóalbumot. 12.50-től Ki-
lyén Ilka színművésznő versösszeállítása hallgatható meg,
13.15-től az V–VIII. osztályos diákok műsora, 13.40-től a
Székely János hagyományőrző tánccsoport fellépése kö-
vetkezik. Műsorvezető: Mózes Sándor tanár.

Ünnepi díszkivilágítás 
December 5-én, csütörtökön 18 órakor kezdődik Marosvá-
sárhely főterén a hagyományos karácsonyfaünnep, a virág-
óra helyén már felállított fán ekkor gyújtják fel a fényeket. A
korábbi évekhez hasonlóan a jelenlévők a Gasca Zurli kon-
certjét hallgathatják, további fellépők: Andreea Vasiu és Denisa
Fülöp a Gyermekek Palotájától. A díszkivilágítás felkapcsolá-
sának estéjén a Télapó-busz is várja a gyermekeket. 

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

Jótékonysági kiállítás 
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház és az Együtt a Rákos
Gyermekekért Egyesület közreműködésében szervezett
Csomagolj mosolyt idén karácsonyra! adománygyűjtő akció
keretében december 3-án, ma délelőtt 11 órakor képzőmű-
vészeti kiállítás nyílik a Nemzeti Színház nagytermi előcsar-
nokában. 

Műkedvelő színjátszók szászrégeni
találkozója

A Humana Regun Egyesület és az Eugen Nicoară művelő-
dési ház szervezésében december 7-én, szombaton 11. al-
kalommal kerül sor a Kemény János Műkedvelő
Színjátszók Szászrégeni Találkozójára. A seregszemlén hat
csoport lép fel: az erdőszentgyörgyi Bodor Péter Színkör, a
szászrégeni Kemény-kastély őrei, a Csim-Bumm gyermek-
színjátszói, a Vadrózsa néptánccsoport, a Fantázia színját-
szó csoport és a Népszínház Kemény János Társulatának
ifjúsági csoportja. A rendezvénynek az Eugen Nicoară mű-
velődési ház ad otthont délután 4 órától. A belépés ingyenes. 

A Bekecs néptáncegyüttes 
Szászrégenben

December 9-én, hétfőn 19 órai kezdettel a szászrégeni
Eugen Nicoară művelődési házban lép fel a Bekecs nép-
táncegyüttes a Fehér foltok című előadással. A Fehér foltok
egy táncszínházi kalandozás, amely dramatikus színházi
képek által nyújt betekintést az erdélyi magyarság jelenkori
és múltbéli megpróbáltatásaiba. Dramaturg: Tapasztó Ernő,
zenei szerkesztő: Koncz Gergely, rendező-koreográfus:
Farkas Tamás és Farkas Ágnes. Jegyeket elővételben a
művelődési ház jegypénztáránál lehet váltani munkanapo-
kon 9 és 7 óra között. Helyek foglalhatók a 0741-024-882-
es és a 0757-109-450-es telefonszámon. A belépő ára
felnőtteknek 25, diákoknak 15 lej.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó
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7 óra 47 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 37 perckor. 
Az év 337. napja, 
hátravan 28 nap.

Megyei hírek

Szinte minden este a Medve-tó körül kószál a nagyvad
A szovátaiaknak fogytán a türelmük

Az idén 60 éves Kovács András Ferenc Kossuth-
díjas költő, esszéíró, műfordító portréját ismerheti
meg a Kultúrcsepp nézője ma (kedden) 20.30-tól.

A műsor újranézhető szerdán 23.30-tól az Erdélyi
Magyar Televízióban vagy annak YouTube-csator-
náján. 

Kovács András Ferenc írói portréja az Erdély TV-ben

Rendkívüli fesztiválnyitó hangverseny
Az egyházzene napjai keretében rendkívüli vokálszim-
fonikus hangversenyre kerül sor december 5-én, csü-
törtökön 19 órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalota
nagytermében. A hangversenyt a Marosvásárhelyi Ál-
lami Filharmónia Argentína Bukaresti Román Nagykö-
vetségével együttműködésben szervezi. Vezényel
Horváth József, közreműködik Virginia Maria Oniţa
szoprán, Iulia Merca mezzoszoprán, Lucian Oniţă bari-
ton, Omar Massa – bandoneon (Argentína), László
Cristina – zongora, illetve a Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia vegyes kara és szimfonikus zenekara. Műso-
ron: Johann Christoph Pez – Concerto pastorale,
Alessandro Marcello – Oboaverseny (bandoneon-át-
irat), Martin Palmeri – Tango gloria – marosvásárhelyi
ősbemutató. A koncertre a 9-es számú hangverseny-
bérletek érvényesek.

A világtörténelem jelentősebb
népvándorlásai

A Bernády Közművelődési Egylet és Szováta város ön-
kormányzata szervezésében Csortán Ferenc tart elő-
adást december 5-én, csütörtökön 18 órától a szovátai
városháza dísztermében A világtörténelem jelentősebb
népvándorlásai címmel. Az előadás az amerikai Natio-
nal Geographic Society anyagaira épül, és a világtörté-
nelem kb. 50 legfontosabb, legnagyobb hatású
tömeges vándorlását idézi fel az emberiség történelmé-
nek kezdeteitől máig. 

Könyvbemutató az unitáriusoknál
December 6-án, pénteken 17 órától a marosvásárhelyi
unitárius egyházközség Dersi János termében Balassa
M. Iván „Az egy igaz Istennek és szent fiának, Jézus
Krisztusnak tiszteletére építtetett.” Festett famennyeze-
tek és berendezések az unitárius templomokban című
könyvét Furu Árpád műemlékvédelmi szakmérnök mu-
tatja be.

RENDEZVÉNYEK

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta8-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647

Menyhárt Borbála
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Eszembe jutott egy ismerősöm, aki az elnökválasztás
után boldog volt, hogy a liberálisok átvették a hatalmat.
Azt mondta, hogy a szociáldemokratákkal még a vécéig
sem menne el. A kérdésre, hogy Ludovic Orbannal el-
menne-e, határozott igennel válaszolt. 

Persze mondhatnánk, hogy a katolikus iskola akár
legutóbbi ügye nem liberális ügy. De közvetlenül a kor-
mányváltás után született a döntés. Azt is tudja min-
denki, hogy a rendszerváltás óta a liberálisok egyetlen,
a magyar közösséget érintő kérdést sem támogattak.
Miért éppen a katolikus iskola esetében tennének kivé-
telt?

Magától adódik a kérdés: mi történik például azzal
az egyezséggel, amit az Orban-kormány megszavazása
előtt írt alá az RMDSZ a liberálisokkal, és amelynek
egyik fontos kitétele, hogy a választási törvényen a li-
berális kormány nem fog sürgősségi rendelettel vagy fe-
lelősségvállalással változtatni. Amennyiben a PNL ezt
meglépné, a parlament elé kellene vigye a kezdeménye-
zést. A kitétel a polgármesterek megválasztására vonat-
kozik. Az RMDSZ az egyfordulós választáshoz
ragaszkodik, hiszen ellenkező esetben tisztségeket ve-
szítene. Ám vajon mennyire akarja a PNL betartani a
megállapodást, hiszen nyilvánvalóan nyernének, ha sür-
gősségi rendelettel mégiscsak megváltoztatnák. A lehe-
tőséget máris fontolgatja a liberális miniszterelnök.
Ráadásul a sokkal inkább pártelnökként, mint államfő-
ként viselkedő Klaus Iohannis jelentette ki: „megold-
ják”, hogy újra kétfordulós legyen a
polgármester-választás, és a megyei tanácselnököket se
közvetlen módon válasszák...

Iohannis biztatja a liberálisokat
Klaus Iohannis államfő hétfőn arra biztatta a liberáli-
sokat, tegyék meg a megfelelő lépéseket, és vegyék
át a szenátus és a képviselőház irányítását. A PNL
végrehajtó bizottsági ülésén a kiszivárgott informá-
ciók szerint az újraválasztott államfő hangsúlyozta, a
liberálisoknak nem szabad alábecsülniük a PSD-t, és
szem előtt kell tartaniuk, hogy a szociáldemokraták
jelentik az igazi ellenfelet, nem pedig az USR. 
Politikai források szerint Iohannis közölte: támogatja
az előrehozott választásokat. (Mediafax)

A vállalatok 2020-ban növelnék
alkalmazottaik számát

A romániai vállalatoknak több mint a fele (54%) át-
lagban 11 százalékkal akarja növelni alkalmazottai-
nak a számát 2020-ban, derül ki a PwC Románia
felméréséből. A felmérés értelmében az IT szektor-
ban a legnagyobb az új munkaerő iránti kereslet,
majd az ipari ágazatok, a gépkocsiszektor és a ke-
reskedelem következik. A számítástechnikai ágazat-
ban tevékenykedő vállalatok 91%-a átlag 20%-kal
akarja növelni alkalmazottainak számát a jövő évben.
Az iparban és a gépkocsiszektorban tevékenykedő
vállalatok 71%-a átlagban 6,2%-kal növelné a sze-
mélyzet számát, míg a kereskedelmi cégeknek 6,4%-
kal több munkaerőre lesz szükségük. A pénzügyi
szolgáltatások ágazatában működő cégek 40%-a, a
gyógyszerészeti vállalatok 30%-a növelné még alkal-
mazottainak a számát 2020-ban. (Agerpres)

Illegális határátlépők Aradnál
Az Arad megyei varsándi határrendészek huszonkét
etiópiai, bangladesi, afganisztáni és iraki állampolgárt
kaptak el, amikor megpróbáltak illegálisan Magyaror-
szágra jutni. A határrendészet közleménye szerint va-
sárnap este 23 személyt észleltek mintegy 700
méterre a román–magyar határtól. Mivel nem tudták
megindokolni, mit keresnek a határövezetben, bekí-
sérték őket a határrendészet székhelyére. Kiderült, a
felnőttek 19-52 évesek, a kiskorúak 15-17 évesek, és
korábban valamennyien menedékjogot kértek Romá-
niában. Egy 34 éves román állampolgár kísérte őket,
ő segédkezett volna nekik, hogy átjussanak Magyar-
országra. A román állampolgár ellen embercsempé-
szet, a külföldi állampolgárok ellen pedig illegális
határátlépésre tett kísérlet miatt indul bűnvádi eljárás.
(Mediafax)

Vastag a hóréteg a Bâlea-tónál 
A Fogarasi-havasokban levő Bâlea-tónál volt a leg-
vastagabb a hóréteg hétfő reggel, itt 39 centimétert
mértek – közölte az Országos Meteorológiai Szolgá-
lat (ANM). A Bâlea-tó jelenleg kizárólag felvonóval kö-
zelíthető meg. A felvonó csak megfelelő időjárási
körülmények esetén közlekedik a 3700 méteres
távon, felnőttek számára 70 lejbe kerül egy menettérti
jegy. Autóval csak a Bâlea-vízesésig juthatnak el a
turisták. (Agerpres)
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(Folytatás az 1. oldalról)

Dilemmázás

Amennyiben a parlament nem
szavazza meg a büntetés-végre-
hajtási kompenzációs jogorvoslat
hatályon kívül helyezését célzó
javaslatot, ezt egy olyan jogsza-
bálytervezetbe fogják belefog-
lalni, amelyért felelősséget vállal
a kormány – jelentette ki hétfőn
Ludovic Orban miniszterelnök, a
Nemzeti Liberális Párt elnöke.

A miniszterelnök a PNL országos po-
litikai bizottsági ülését követően közölte
a döntést, miszerint a kormány két fontos
jogalkotási kérdésben felelősséget vállal:
az egyik az igazságszolgáltatással kap-
csolatos, a másik a 114-es rendelet
„káros” következményeit fogja elhárí-
tani. 

Az igazságszolgáltatással kapcsolatos

tervezet révén, amelyért a kabinet fele-
lősségvállalásra készül, kitolnák többek
közt a bírák és ügyészek korhatár előtti
nyugdíjazására vonatkozó jogszabály
hatályba lépésének terminusát, kitolnák
azon jogszabály életbe lépésének határ-
idejét, amely 2-ről 4 évre emeli a bírói
szék elfoglalásához szükséges szolgálati
időt, és annak a rendelkezésnek a ha-
tályba lépését is elhalasztanák, amely ér-
telmében kéttagúról háromtagúra
növelik a bírói testületeket. 

„Ezek a rendelkezések ugyanis,
amennyiben nem halasztjuk el a hatályba
lépésüket, azzal a kockázattal járnak,
hogy az egész igazságszolgáltatási rend-
szer működését a levegőbe röpítik” –
magyarázta Orban. 

„Ha a parlament nem szavazza meg a

PNL indítványát, amely a büntetés-vég-
rehajtási kompenzációs jogorvoslat ha-
tályon kívül helyezését célozza, akkor
ezt az indítványt bele fogjuk foglalni
abba a törvénytervezetbe, amelyért fele-
lősséget fogunk vállalni” – tette hozzá a
kormányfő. 

Ludovic Orban szerint azért van szük-
ség a felsorolt rendelkezések gyakor-
latba ültetésének elnapolására, mert
amennyiben életbe lépnének, az igazság-
szolgáltatási rendszerből hirtelen „el-
tűnne” körülbelül 2700 bíró és ügyész.
Ez pedig azt vonná maga után, hogy ren-
geteg pert újra kellene tárgyalni, és a sze-
mélyzethiány korlátozná az
állampolgárok jogát az igazságszolgál-
tatáshoz. (Agerpres)

Ha a parlament elutasítja a büntetés-végrehajtási
kompenzációs jogorvoslat hatályon kívül helyezését,

a kormány felelősséget vállal érte

A Népi Mozgalom Párthoz (PMP) tartozó román par-
lamenti képviselők egy csoportja törvénymódosítás-
sal az állami magánvagyonba helyezné a
katonatemetőket, és a román védelmi minisztéri-
umra bízná a sírkertek gondozását – erről nyilatko-
zott hétfőn Marius Paşcan Maros megyei képviselő,
a PMP ügyvezető elnöke az Agerpres hírügynökség-
nek.

A parlamentben november végén iktatott törvénymódosítási
kezdeményezésről a magyarellenes megnyilvánulásairól is-
mert politikus elmagyarázta: a 2003/379-es törvény értelmében
a háborús emlékművek és katonatemetők jelenleg az állam vagy
az önkormányzatok közvagyonában vagy magánvagyonában,
jogi vagy természetes személyek tulajdonában vannak.

A törvénymódosítási javaslat azt kezdeményezi, hogy ke-
rüljenek az állam magánvagyonába a katonatemetők és hábo-
rús emlékművek, azok kivételével, amelyek a
törvénymódosítás életbe lépésekor a települések magánva-
gyonában vagy magántulajdonban vannak. Azt javasolja, hogy
az állam magánvagyonába vett temetők és emlékművek legye-
nek az állam elidegeníthetetlen javai, amelyeket a védelmi mi-
nisztérium kezel. A javaslat kitér arra is, hogy a tárca
rendelettel egyes katonai alakulatokra bízhatja a sírkertek gon-
dozását.

A javaslat megszabná az önkormányzatoknak, hogy a mó-
dosított törvény hatályba lépése utáni 60 napban szolgáltassák
be a védelmi tárcának a jelenleg a közvagyonukban lévő ka-
tonai emlékművek és temetők teljes, eredeti dokumentációját,
illetve a magánvagyonukban lévő hasonló létesítmények do-
kumentációjának a másolatát.

A kezdeményezést a Népi Mozgalom Párt (PMP) 18 képvi-
selője iktatta a parlamentben.

A védelmi tárca már júniusban úgy próbálta orvosolni az
úzvölgyi katonatemető körül kialakult helyzetet, hogy saját
gondozásába veszi a sírkertet. Gabriel Les korábbi miniszter
szerint ezt éppen a temető nemzetközi jellegének a megőrzése
teszi szükségessé.

A román és a magyar hadisírgondozó hivatal képviselőinek
a júniusi bukaresti megbeszélésen Kovács Vilmos ezredes, a
magyar hivatal vezetője jelezte, hogy Budapest ezzel nem ért
egyet, hiszen a temetőt eddig a csíkszentmártoni önkormány-
zat gondozta, „nem is rosszul”. Az ezredes a tanácskozás után
elmondta: a hadisírgondozásról szóló román–magyar kor-
mányközi megállapodás nem tiltja ugyan, hogy kivételes hely-
zetben egy hősi temetőt állami kezelésbe vonjanak, de a
megállapodás azt is leszögezi, hogy a partner előzetes belee-
gyezése nélkül ezt nem lehet megtenni. (MTI)

Úzvölgyi katonatemető 
Törvénymódosítással a Védelmi Minisztériumra 

bíznák a romániai katonatemetőket

Erdélyi magyar emlékezetpolitikai diskurzust hono-
sítanának meg az 1989-es temesvári forradalom
magyar évfordulós rendezvényeinek a szervezői.
Erről Toró T. Tibor, a Temesvár 30 rendezvénysorozat
főszervezője beszélt hétfőn, a programsorozatot is-
mertető temesvári sajtótájékoztatóján.

Toró T. Tibor elmondta: az évfordulós rendezvénysorozattal
két célt tűztek ki. Egyfelől közelebb szeretnék hozni az ese-
ményeket azokhoz, akik 1989 után születtek, és nincsenek sze-
mélyes élményeik a kommunista diktatúráról és a ‘89-es
változásokról, másfelől szeretnének meghonosítani egy sajátos
erdélyi magyar emlékezetpolitikai diskurzust a temesvári ese-
ményekről. Toró kijelentette: utóbbira egy normális társada-
lomban nem lenne szükség, de harminc éve jelentős erők
szövetkeznek azért, hogy elvitassák Tőkés László forradalmi
szikra szerepét, negatív fényben állítsák be az egykori temes-
vári lelkipásztort, sőt erkölcsi és politikai karaktergyilkossá-
gok sorozatát kövessék el ellene.

„A mi szerepünk, hogy helyretegyük a dolgokat. A rendez-
vényeink ezt célozzák” – jelentette ki Toró T. Tibor, aki az Er-
délyi Magyar Néppárt (EMNP) ügyvezető elnöki tisztségét is
betölti.

Amint részletezte: a december 12-től 16-ig tartó rendez-
vénysorozat nyitó- és záróeseményeinek helyszíne a belvárosi

református templom lesz, ahol csütörtökön, december 12-én
egyházi szimpóziumot tartanak. Vasárnap Tőkés László volt
királyhágómelléki és Erdélyi Géza volt felvidéki püspök tartja
az évfordulós istentiszteletet, hétfőn este pedig Bordos László
Zsolt fényjátékát vetítik az épületre.

Az évfordulón az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Plat-
form társszervezésében tartanak nemzetközi konferenciát Az
út a szabadság felé címen, amelyre Temesvárra várják többek
között Janez Jansát, Szlovénia rendszerváltó miniszterelnökét
és Lord David Altont, a brit felsőház tagját.

December 14-én, szombaton a Duna Művészegyüttes erre
az alkalomra készített előadását tekintheti meg a közönség egy
gálaest keretében.

December 15-én, vasárnap délután felavatják a Makovecz
Imre tervei alapján immár húsz éve épülő Új Ezredév Refor-
mátus Központ főépületét. Az ünnepi istentiszteletet követően
a Muzsikás együttes lép fel a templomban.

Amint Toró T. Tibor fogalmazott, a református központ lesz
az 1989-es forradalmi események igazi emlékműve, mely
abban különbözik a hagyományos emlékművektől, hogy nem-
csak a múltról, hanem a jövőről is szól. A főszervező szerint
az Új Ezredév Református Központ a temesvári reformátusok
mellett Temesvár magyarságának és egész Temesvárnak is ta-
lálkozóhelye lesz. (MTI)

Erdélyi magyar emlékezetpolitikai diskurzust akarnak
a temesvári forradalom évfordulójának szervezői

A Richter-skála szerinti 3,6-os erősségű földrengést mér-
tek vasárnap 21 óra 55 perckor Buzău megyében, Vrancea
szeizmikus térségében – 121 kilométeres mélységben,
Brassótól és Ploieşti-től 62, Bukaresttől 115 kilométerre –
jelenti honlapján az Országos Földfizikai Intézet (INFP).

Az idei év legerősebb földrengése május 18-án történt Su-
ceava megyében, és 4,7-es erősségű volt. 2018. október 28-
án Buzău megyében egy 5,8-as erősségű földmozgást
észleltek, amelyet Székelyföldön is érezni lehetett.
(Agerpres)

Földrengés volt Vranceában
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A megyei utak csúszásmentesí-
tését három cég vállalta fel. A
megye hét övezetének hó- és
jégpáncél-eltakarítását a Maros
Megyei Tanáccsal szerződést
kötött cégek végzik. Amint a
megyei tanács sajtóosztályán
tájékoztattak, a hóeltakarítással
megbízott cégek felkészültek az
utak karbantartására.

A Maros Megyei Tanács több cég-
gel kötött keretszerződéseket és alszer-
ződéseket, múlt hét péntekétől az illető
cégek készenlétben állnak. Mint meg-
tudtuk, a Maros megyei utakat hét öve-
zetre osztották.

A Maros Út- és Hídügyi Kft. (Dru-
muri şi Poduri Mureş S.R.L.) öt öve-
zetben – Nyárádszereda, Gernyeszeg,
Mezősályi, Vámosgálfalva, Maros-
szentkirály – felel a megyei utak taka-
rításáért és a téli útviszonyok között a
biztonságosabb közlekedésért. Szász-
régenért és környékéért a Silara Salub
Kft. felel, Segesvárért és környékéért
pedig a Felix EM. Ezzel a három cég-
gel kötött szerződést a megyei tanács,
a keretszerződéseket két évre kötik,
azon belül írják alá téli időszakra az al-
szerződéseket. Év végéig 500.000 lejt
különítettek el a költségvetésből az al-
szerződésekre. Arra a kérdésre, hogy
mennyi csúszásgátló anyag van raktá-
ron, megtudtuk, hogy a Maros Út- és
Hídügyi Kft. lerakatában – mely öt
övezetet kell lefedjen – 4.700 tonna
homokot és 5.285 tonna sót tárolnak.
A szászrégeni övezetre szerződést kö-
tött cég lerakatában 1.500 tonna
homok, 500 tonna só, a segesvári öve-
zet megyei útjainak csúszásmentesíté-
séhez pedig 1.550 tonna homok és 520
tonna só van raktáron. A hét végén
Maros megyében még nem kellett be-
avatkozni az utak csúszásmentesítése
végett – tájékoztatott Lukács Katalin,
a megyei tanács szóvivője.

Több tonna csúszásgátlót szórtak az
országutakra

Az Országos Útügyi Igazgatóság is
felkészült az országutak téli karbantar-
tására. 

A brassói regionális útügyi kiren-
deltség 32 járművel 86 tonna csúszás-
gátló anyagot szórt el Brassó
megyében december elsején és máso-
dikán. A szebeni országút-karbantartó
részleg járművei a 7C országúton egy
tonna sót szórtak el, az A1-es autópá-
lyán három járművel járőröztek. A
marosvásárhelyi kirendeltség két jár-
műve ugyancsak egy tonna sót szórt
el a 15-ös országúton, a csíkszeredai
egység 16 jármű bevetésével 78,5
tonna csúszásgátló anyagot (48,5
tonna sót és 30 tonna homokot) szór-
tak el a 11B, 12, 12A, 12C,13A, 13B,
13C, 15-ös országúton. A sepsiszent-
györgyi egység tíz jármű bevetésével
5,5 tonna sót szórt el a 11-es számú
országúton, valamint a 11B, 11C, 13E
jelzésű országúton. Tájékoztatásuk
szerint hétfőn, a kora reggeli órákban
a legalacsonyabb hőmérsékleti érté-
ket, 0 Celsius-fokot Szeben megyé-
ben mértek, a legalacsonyabb érték
-10 C-fok Csíkszeredában volt, Ma-
rosvásárhelyen pedig -4 Celsius-fok.
A Bâlea-vízesésnél 1-2 cm-es hóta-
karó borította az utat a hét végén.
Brassó, Szeben, Maros, Hargita és
Kovászna megyében többnyire száraz,
helyenként azonban nedves volt az út-

test – tájékoztatott Elekes Róbert szó-
vivő. 
Téli gumi és hólánc

A Maros Megyei Rendőr-felügyelő-
ség közleményében hangsúlyozza azt
a törvényes rendelkezést, amely sze-
rint tilos téli gumi nélkül olyan utakon
közlekedni, amelyeket hó, jég vagy
csapadék borít. A 2012. évi 5-ös számú
kormányrendelet az európai irányvo-
nalhoz igazodva módosította azt a sür-
gősségi kormányrendeletet, amely a
közúti közlekedésben kötelezővé tette
a téli gumik használatát, azonban azt
nem dátumhoz, hanem az ország útvi-
szonyaihoz igazítva alkalmazzák. A
rendelet nem hangsúlyozza kimondot-
tan a téli évszakot, amennyiben azon-
ban csúszós úttesten téli gumi nélkül
közlekedik egy jármű, a vezetője bír-
ságra számíthat. Fokozottan ellenőrzik
a 3,5 tonna teherbírásúnál nagyobb te-
herszállító járműveket, amelyeket a
téli gumi vagy hólánc mellett homolo-
gált csúszásgátló felszereléssel is el
kell látni, ellenkező esetben 1.305–
2.900 lej közötti bírságot róhatnak ki,
és visszatartják a jármű forgalmi enge-
délyét. Ahhoz, hogy egy ellenőrzés
során ne lehessen kétségbe vonni a gu-
miabroncs kategóriáját, az alábbi
szimbólumok kell a gumiabroncson le-
gyenek: M+S, M.S, MS vagy M&S
(sár- és hótűrő), és ugyanebbe a kate-
góriába tartoznak az all seasons fel-
iratú négy évszakos gumiabroncsok is. 

Maros megyei géppark

Szer Pálosy Piroska 

A Maros Megyei Tanács idén
140.893.000 lejt fordított a
költségvetéséből a megyei
utak karbantartására, javítá-
sára és korszerűsítésére.
Ebből az összegből 66,8 millió
lej a karbantartási és javítási
munkálatok kerete, 74 millió
lej pedig a beruházásoké. A
megyei utak korszerűsítésé-
nek és karbantartásának éves
programja keretében össze-
sen mintegy 120 km útsza-
kaszra került új
aszfaltszőnyeg.

„Az előző évekhez képest sike-
rült megnövelnünk azoknak a sza-
kaszoknak a hosszát, amelyre új
aszfaltszőnyeget öntöttünk. Míg
2016-ban 31 km megyei utat sike-
rült újraaszfaltozni, 2017-ben 45,5
km-t; tavaly 61,8 km-re került új
aszfaltszőnyeg, idén pedig ennek
majdnem a duplájára. Örülök, hogy
sikerült elérnünk ezt a célt, és hogy
minden évben tudtuk növelni a kor-
szerűsített útszakaszok hosszát. Az
említett 120 kilométer aszfaltozása
a megyei útkarbantartási program
keretében valósult meg, de ehhez
még hozzáadódnak azok a komple-
xebb munkálatok, amelyek beruhá-
zásnak minősülnek, és amelyeket
saját forrásokból vagy állami és eu-
rópai alapokból nyert támogatások-
ból valósítunk meg. Ezeket a
beruházásokat sok esetben megne-
hezíti a közbeszerezések nehézkes-
sége, de van egy jó csapatunk,
amely idén nagyon eredményes
volt. A kollégáim keményen dol-
goztak, hogy a megye lakosai jó
utakon közlekedhessenek” – nyilat-

kozta Péter Ferenc, a Maros Me-
gyei Tanács elnöke. 

A megyei utak karbantartásának
részeként a Maros Megyei Tanács
2,2 millió lejt fordított kátyúzásra,
és több mint 2 millió lejt útjelzések
festésére, útjelző táblákra, az utak
menti növényzet lekaszálására. 
Saját forrásból végzett
beruházások:

– AzErdőszentgyörgy–Bözöd–
Hargitamegyehatáraközötti36-
os megyei út egy szakaszának
aszfaltozása – a szerződés értéke
7,1 millió lej, amelyből 2019-re 5,1
millió lej volt beütemezve;

– AGyulakuta–Székelyvécke–
13Cországúttalálkozásaközötti
134-esmegyeiút egy szakaszának
aszfaltozása – a szerződés értéke
7,6 millió lej, amelyből a 2019-es
évre 3,78 millió lej van beüte-
mezve, a munkálatok folyamatban
vannak;

– A Mezőszengyel–Mezőbo-
don–Kisiklandközöttimegyeiút

egy szakaszának aszfaltozása – a
szerződés értéke 12,3 millió lej,
amelyből 2019-re 4,76 millió lej
volt beütemezve, a munkálat folya-
matban van;

– A Mezőszengyel–Mezőbo-
don–Kisiklandközöttimegyeiút
egy szakaszának aszfaltozása
9+800-12+400, Maros megye – a
szerződés értéke 6,7 millió lej,
amelyből 2019-re 2,93 millió lej
van beütemezve, a munkálat folya-
matban van;

– Tervezés és kivitelezés aMe-
zőzáh–Mezőceked–Kolozsmegye
határa közötti 151C megyei út egy
szakaszának kiszélesítésére – a
szerződés értéke 2,4 millió lej, a
munkálat be van fejezve;

– ParkolókialakításaMezőbán-
don, a helyi önkormányzattal közö-
sen – a munkálat be van fejezve;

– Útpadka és sáncok rendezése
a Marosvásárhely–Nyárádsze-
reda–Sóvárad–Hargitamegyeha-
táraközötti 135-ös megyei út egy
szakaszán, a szerződés értéke 12,5

millió lej, amelyből 2019-re 3,7
millió lej van beütemezve.
A kormányprogramból és az euró-
pai uniós alapokból finanszírozott
beruházások:

Az országos helyi fejlesztési
program (PNDL) keretében végzett
munkálatok:

• a Bonyha–Kund–Szeben
megye határát összekötő 151B
megyeiútfelújításának értéke 5,5
millió lej, 1,85 km útszakaszt asz-
faltoztunk. Júliusban vettük át;

• a Szederjes–ErkedésHargita
megyehatárát összekötő 133-as
megyei út aszfaltozásának értéke
23,8 millió lej, 9,7 km-es útszakasz
lesz aszfaltozva. A munkálatok
szeptemberben kezdődtek;

• a Beresztelkét–Vajdaszenti-
ványt–Sárpatakotösszekötő154J
megyeiút kiszélesítésének értéke
25,5 millió lej, 8,8 km útszakaszon
szélesítik az utat. Folyamatban van-
nak a munkálatok;

• a Ludas–Nagysármás–Besz-
terce–Naszódmegyehatáránha-
ladó151-esúthelyreállítása, értéke
2 millió lej, 1 km útszakasz lesz le-
aszfaltozva. A munka folyamatban
van.
EU-s projektek:

A Szentágota ésSegesvárkö-
zötti106-osmegyeiútkorszerűsí-
tése, ezt Szeben megyével közösen
valósítjuk meg, a beruházás összér-
téke 118.625.483,97 lej, amelyből
vissza nem térítendő támogatás
115.612.067,94 lej, önrész
3.013.416,03 lej, Maros megye ön-
része 1.322.286,96 lej. 36,8 km me-
gyei út korszerűsítését teszi
lehetővé, amelyből 15,7 km van
Maros megye területén, a műszaki
terv elkészült 2019 júliusában, a ki-
vitelezésre folyamatban van a köz-
beszerzési eljárás.

ANyárádtőésDicsőszentmár-
tonközöttimegyeiutak korszerű-
sítésénél a beruházás összértéke
140.794.801,06 lej, amelyből vissza
nem térítendő támogatás
135.470.899,57 lej, önrész
5.323.901 lej. Az összeg 24 km me-
gyei út korszerűsítését teszi lehe-
tővé (+hidak, bekötőutak, járda,
kerékpárút, buszmegállók). 2019.
augusztus 13-án írtuk alá a terve-
zésre és kivitelezésre vonatkozó
szerződést a SC DIMEX 2000
COMPANY SRL, SC OPR AS-
FALT SRL, SC OBRAS PUBLI-
CAS Y REGADIOS SRL és SC
EXPLAN SRL. cégek alkotta társu-
lással, a munkálatok jövőben kez-
dődnek, a műszaki terv elkészítése
után 
Tervek

A Maros Megyei Tanács több be-
ruházás előkészítésén is dolgozik,
amelyeket a költségvetési keret
függvényében a következő évek fo-
lyamán szeretne megvalósítani.
Ezek közül a két legnagyobb pro-
jekt megvalósítására a 2021–2027-
es uniós költségvetési ciklusban
pályázatot készül benyújtani a me-
gyei tanács:

• A Nagyernye–Nyárádremete–
Szováta közötti 153A és 153-as me-
gyei út korszerűsítése – elkészült a
DALI szintű terv –, ez 42 km-es
szakasz felújítására vonatkozik, és
az elkészült terv alapján a munkála-
tok 298 millió lejbe kerülnek, vala-
mint a 

• Marosvásárhely–Mezőbánd–
Mezősályi–Nagysármás–Beszterce-
Naszód megye határa közötti
megyei út korszerűsítése, a DALI
szintű terv elkészítése – 51 km
hosszú útszakaszra vonatkozik, a
terv elkészítése folyamatban van.

AMarosMegyeiTanács
sajtóirodája

Több mint 120 km megyei utat korszerűsítettek
idén Maros megyében

A hegyvidéken már havazott
Felkészültek az utak csúszásmentesítésére

Elutasították Makkai Gergely kérelmét
Indoklás még nincs

A Maros Megyei Törvényszék közigazgatási bírósága tegnap,
az első tárgyaláson elutasította Makkai Gergely, Marosvásár-
hely volt alpolgármesterének beadványát, melyben a felperes
azt kéri, hogy a bíróság érvénytelenítse a helyi tanács által el-
fogadott, a leváltására vonatkozó határozatot. A curteadeapel-
mures.ro portálon tegnap közöltek szerint a bíróság
alaptalannak ítélte meg a felperes Makkai Gergely kérelmét.

Mint írtunk róla, Makkai Gergely november közepén perelte
be a marosvásárhelyi közgyűlést a közigazgatási bíróságon,
kérve a leváltására vonatkozó tanácsi határozat hatálytalanítását.
A testületet a közgyűlés döntése alapján Peti András RMDSZ-
tanácsos képviseli a perben. A fent említett portál szerint a fel-
peres a végzés kiközlésétől számított öt napon belül
fellebbezhet.  (antalfi) 

December 1. a többség 
és a kisebbség közötti kölcsö-
nös tisztelet napja kell legyen
– Minden évben elmondjuk: az erdélyi magyarok nem viszo-

nyulhatnak december elsejéhez úgy, ahogyan a többségi nemzet tag-
jai, a magyarok számára ugyanis nagy veszteség az, ami a románok
számára a nemzeti törekvések beteljesülését jelenti: ezért ez a nap
elsősorban a kölcsönös tisztelet pillanata kell legyen a többség és a
kisebbség, a románok és a magyarok között – jelentette ki Novák
Csaba Zoltán hétfőn, a parlamentben elmondott beszédében. 

Az RMDSZ szenátora Iuliu Maniu és Kós Károly szavait
idézve arra mutatott rá, a román nemzeti ünnep jó alkalom kell le-
gyen arra is, hogy számba vegyük, mi valósult meg a modern Ro-
mánia projektjéből, de főként, hogy mi teljesült a gyulafehérvári
ígéretekből. Ez a nap jó alkalom arra, hogy szembenézzünk a tör-
ténelmi tényekkel, és helyrehozzuk a múltban elkövetett hibákat
– szögezte le Novák Csaba Zoltán, hozzátéve, egyáltalán nincs
összhangban a száz évvel elhangzott ígéretekkel az a mai törekvés
sem, hogy politikai tőkeszerzés reményében román politikusok
akadályozzák a marosvásárhelyi római katolikus iskola működé-
sét. – Intézményes keretekre van szükség a kisebbségi jogok ér-
vényesítésére az oktatásban, a kultúra, az egyházak, a helyi
közigazgatás, valamint a gazdaság terén is – szögezte le.

„Respekt: ez volt a jelszavunk az államelnök-választások kam-
pányában, de ez nem csupán választási szlogen. Mi hiszünk a békés
és konstruktív együttélésben, és meggyőződésünk, hogy mindez
csupán egymás értékeinek, kultúrájának, nemzeti szimbólumainak
kölcsönös tisztelete révén lehetséges. (...) Mi tiszteletet ajánlunk, de
tiszteletet is kérünk a többségi nemzettől” – hangsúlyozta a politi-
kus, aki szerint, bár az erdélyi magyarok számos, politikai, kulturális
és történelmi vonatkozású kérdésben is másképp vélekednek, mint
a többségi nemzet tagjai, alapvetően mégis közös a cél: az ország
javát akarjuk, egy fejlődő, demokratikus országot akarunk mind-
annyian – mutatott rá beszédében Novák Csaba Zoltán. 



Mélységek és magasságok
között egyensúlyozó, rendkí-
vül szuggesztív, látványos
elemekben gazdag táncszín-
házi előadást mutatott be
december 30-án Nyárádsze-
redában a Bekecs Néptánc-
együttes a helyi tágas
kultúrházat zsúfolásig meg-
töltő, és minden korosztályt,
de főleg a fiatalokat felölelő
közönségnek.

A Fehér foltok című előadás az
erdélyi magyarság jelenkori és
múltbeli megpróbáltatásait eleveníti
fel. Rendező koreográfusai, Farkas
Tamás és Farkas Ágnes, valamint
Tapasztó Ernő dramaturg a fehér és
a létünkre törő fekete tragikus ellen-
tétét, a fenyegetően lesújtó fejsze
csattogását, a druzsba vészjósló si-
kítását, kesergőink jajongását lírai
jelenetek sejtelmes költészetével,
fergeteges táncforgataggal oldja fel.
Közben rácsodálkozhatunk alföldi,
székely és mezőségi népdalkin-
csünk és tánckultúránk hasonlósá-
gára és a különbözőségek ellenére
megmutatkozó egységére is. Az
előadás különlegessége, hogy a mo-
dern színház abszurdba hajló ele-
meit a néphagyományok, szokások
felelevenítésével, a közismert Ma-
gyarpalatka mellett ritkán hallott
vagy számunkra ismeretlen vidé-
kekről (Bodonkút, Bogártelke,

Elek, Kide, Nadab, Nádaspataka,
Orotva) gyűjtött autentikus népda-
lokkal, táncokkal ötvözi. A tánc-
színház szerves részét képezi a
zene, a színpadon mozog, játszik,
muzsikál, ha kell, fenyegető, más-
kor simogató dallamokkal Bartis
Zoltán és a Tokos zenekar (zenei
szerkesztő Koncz Gergely). Az
együttesben táncoló lányok szép
énekbetétei érzékletesebbé teszik a
mondanivalót. A táncosok teljesít-
ménye is minden dicséretet megér-
demel, hiszen az amatőrként induló
együttes tagjai nemcsak profi
módon ropják a táncot, színészi tel-
jesítményük is figyelemre méltó. 

A véget nem érő vastapssal jutal-
mazott előadás előéletéről Farkas
Tamás rendező-koreográfust kér-
deztük. 

– Körülbelül egy évvel ezelőtt
kezdtük el az előkészületeket. Az
előadás címe az Erdélyben élő, folt-
szerűen szétszóródott magyar ki-
sebbségre utal elsősorban,
másodsorban pedig azokra a fehér
foltoknak nevezett tájegységekre,
amelyek a szellemi néprajz szem-
pontjából feltáratlanok, illetve ke-
vésbé ismertek. Vannak az
előadásban Gyergyó környéki, Arad
és Bihar megyei férfitáncok, vala-
mint bodonkúti, kidei, kibédi és ná-
daspapfalvi táncok is. A műsor
alapkoncepciója az volt, hogy a je-
lenkorból, a drámai úz-völgyi eset-
ből kiindulva, az ott történt és az
ahhoz kapcsolódó nagyon mély és

megrázó körülményeket bemutatva
lépjünk vissza folyamatosan a Ta-
pasztó Ernő dramaturg által megál-
modott múltba, a 99 évvel ezelőtti
idilli állapotba. Ezt az állapotot
törik meg a cintányéros, dobos fér-
fiak, akiknek tetteit nem kell ma-
gyarázni. 

Az ötletet illetően Benő Barna–
Zsolt, a Bekecs táncegyüttes igaz-
gatója nyitott a hasonló
történetekre. Magam is anyai ágon
Arad megyei szállal rendelkezem.
Számos történet, tanúvallomás, el-
beszélés segített abban, hogy a be-
mutatott darab koncepcióját meg
tudjuk valósítani a színpadon. Első-
sorban népzenével és néptánccal
foglalkozom, de gyakran a szellemi
néprajz más területeit is érinti a
gyűjtőmunkám. Tánc szempontjá-
ból még nagyon sok a feltáratlan te-
rület Erdélyben, ahova még nem
jutottak el néprajzos, néptáncos ku-
tatók, bár 80-90 éves, táncolni ko-
rábban kiválóan tudó emberek
várnak arra, hogy megörökítsük a
táncukat, ami száz év múlva hatal-
mas kincs lesz. Mivel azok közé
tartozom, akik nem az ismert tele-
pülésekre mennek el gyűjteni, fil-
mezni, táncot kutatni, így jutottam
el tíz évvel ezelőtt Gyergyó vidéké-
nek olyan falvaiba, amelyek telje-
sen feltáratlanok voltak korábban.

– Elégedett-e azzal, ahogyan az
együttes a témára hangolódott? 

– Bár minden Erdélyben élő szé-
kelynek ez a téma kényes pont, szí-

vesen foglalkozik vele, és mutatja
be színpadon. Egy nagyon hasznos
és kellemes próbaidőszakot zártunk
le az itteni táncosokkal, amilyent
korábban sehol máshol. Biztos va-
gyok benne, és végtelenül hálás a
Jóistennek, hogy ezt az utat adta
számomra. Azt gondolom, hogy a
párommal együtt volt egy törlesz-
tetlenül maradt dolgunk itt. Ezt si-
került rendezni. Békéscsaba mellett
élünk, mindketten ott születtünk.
Van egy saját táncegyüttesünk, a
Tabán, amelynek utánpótláscsapatát
is vezetjük – összegzett Farkas
Tamás. 

Benő Barna-Zsolt igazgató ér-
deklődésünkre megerősítette, hogy
izgalmas próbafolyamatot zártak. A
fehér foltok jelképrendszerében
olyan táncokat kellett megjelení-
teni, amelyek még nem kerültek
színpadra, ezért táncosként nehe-
zebb feladatot jelentett az együttes
tagjainak. A rendező-koreográfusok
azonban nagyon pontosan „leadták
az anyagot”, az ok-okozati össze-
függésekre is figyelve megmond-
ták, hogy hol, és azt is, hogy miért
hibáztak, és a testkontroll-fejlesz-
téstől elkezdve az ő munkájuk által
gazdagodott az előadás. 

– Együttesünknek négy-öt éve a
hitvallásává vált, hogy olyan elő-
adásokat készítsünk a gyermekek-
nek és a felnőtteknek, amelyek
hagyományainkra épülnek. Gyer-
mekelőadásainkban a magyar nép-
mesét, a székely legendákat
népszerűsítjük, a felnőttelőadáso-
kon erdélyi múltunkból és kortárs
kisebbségi létünkből merítünk
témát, mert mindenekelőtt ezt sze-
retnénk továbbadni gyermekeink-
nek és fiataljainknak. 

Ezt a szellemet tükrözi Ember az
embertelenségben című előadásunk
is, amellyel egy száz helyszínes tur-
nésorozaton vettünk részt a Kárpát-
medencében. Szándékunkban áll az

összes elcsatolt területre ellátogatni,
hogy felidézzük az elmúlt száz év
eseményeit. A Fehér foltok azokról
a visszatérő sajnálatos motívumok-
ról szól, amelyek száz év után is kí-
sértenek Erdélyben, de ugyanakkor
előrehaladottabb állapotban ugyan-
ezek a tényezők megjelennek a kár-
pátaljai, a dél-bánsági, az al-dunai
magyaroknál is. 

Bedő Barna-Zsolt az elmondot-
takhoz hozzáfűzte, a táncegyüttes
fő támogatója közel négy éve a
Nemzetpolitikai Államtitkárság,
működésük anyagi hátterét hetven
százalékban a magyar állam bizto-
sítja az államtitkárság vagy a Beth-
len Gábor Alaphoz benyújtott
pályázatok révén. A Fehér foltok
bemutatójára résztámogatást kaptak
a Maros Megyei Tanácstól, amiért
vállalták, hogy megyénkben tíz
helyszínre elviszik az előadást. A
jövő évben pedig folytatják a Kár-
pát-medencei turnét, mivel az idén
a száz helyszínből 68-at tudtak
meglátogatni, hátravan még 32. A
művelődési minisztériumtól kapott
engedély értelmében évente két be-
mutatót és 60 előadást kell tartsa-
nak, idén már a 105.-en vannak túl. 

– Milyen élmény volt, milyen több-
letet nyújtott az előadás? – kérdeztem
Ritziu Ilka Krisztina színművésztől,
aki az előadásban a férjét a harctérről
hazaváró délvidéki asszonyt alakí-
totta, a háttérben gyertyát tartó lá-
nyokkal együtt egy egységes, szépen
megkomponált jelenetben. 

– Tamás és Ágnes szakszerűen
tanítanak táncot, az előkészítő idő-
szakban nagyon szépen vezetnek rá
a táncbeli apró finomságokra. Ami-
kor felkerültünk a színpadra, na-
gyon pontosan és tisztán kiderült,
hogy mit várnak el tőlünk. Hálás
vagyok, hogy megbíztak bennem,
és sok feladatot osztottak rám
ebben az előadásban, ami a szívem
csücske lett. 

Fotó: Bodolai Gyöngyi 

Bodolai Gyöngyi 
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Idén ünnepelte volna 90. szü-
letésnapját Kulcsár Béla, a
rendkívül tehetséges, sajátos
stílusban alkotó és nagyon fi-
atalon elhunyt marosvásárhe-
lyi szobrászművész. Ezen
évforduló alkalmából a Maros
Megyei Múzeum a művész al-
kotásaiból szervez emlékkiál-
lítást a Kultúrpalota Art
Nouveau galériáiban. A tár-
latnyitóra december 4-én,
szerdán 18 órakor kerül sor, a
közelgő eseménnyel kapcso-
latosan péntek délben tartot-
tak sajtótájékoztatót a
szervezők. 

A sajtótájékoztatón Soós Zoltán,
a Maros Megyei Múzeum igazga-
tója szólt a tárlatról és az alkotóról. 

– Kulcsár Béla 90 éve született,
ez alkalomból döntöttünk úgy, hogy
összegyűjtjük annak az anyagnak
egy részét, amelyet hátrahagyott.
Kulcsár Béla a modern szobrászat
kiemelkedő hazai képviselője volt:

a múlt század hatvanas éveiben, a
szocialista-realista szobrászművé-
szeti stílus itteni hódításának évti-
zedeiben ő nem ezt a kifejezési
módot választotta, inkább olyan
nyugati szobrászművészek hatottak
rá, mint Henry Moore és a többi,
akkori világhírű kortárs alkotó. Sa-
játos stílust alakított ki, majd gene-
rációjának egyik legmodernebb
hazai szobrászművészévé vált. Az ő
nevéhez kötődik két, nagyon fontos
vásárhelyi köztéri alkotás is: az
egyik a Színház téren lévő, táncoló
párokat ábrázoló szoborcsoport –
amellyel kapcsolatosan körülbelül
tíz éve folyamatosan jelezzük a pol-
gármesteri hivatalnak, hogy a tér
felújítását követően a szobor egyik
részét fordítva állították vissza – , a
másik pedig a Kornisa negyedben
lévő Íjásznő. Az utolsó, nagy mun-
káját már nem fejezhette be: 1975-
ben megnyerte az 1848-as székely
nemzetgyűlés színhelyén, Agyag-
falván felállítandó emlékmű orszá-
gos pályázatát, ám ezt a hatalmas
alkotást korai halála miatt már nem

tekinthette meg. Súlyos szívbeteg-
sége miatt eltiltották a szobrászat-
tól, így az emlékművet más, neves
marosvásárhelyi képzőművészek,
Hunyadi László és Kiss Levente fe-
jezték be, a Kulcsár Béla tervei
alapján. Szintén a betegsége és az
azzal kapcsolatos, a nehéz fizikai
munkától való eltiltás miatt más
képzőművészeti ágazatokban is ki-
próbálta magát: a grafikában, majd
utolsó éveiben a festészetben is. 47
évesen, nagyon fiatalon halt meg,
rendkívül gazdag és összetett kép-
zőművészeti örökséget hagyva
maga után – egy új, sajátos szobrá-
szati stílus letéteményese volt. A
közelgő tárlat mellett a múzeum
munkatársai és kolozsvári művé-
szettörténészek ezen munkák alap-
ján egy, az összes alkotását
tartalmazó album megjelentetésén
is dolgoznak, amely a jövő év fo-
lyamán jelenik majd meg. A tárlatra
Romániából és Magyarországról
hozzuk el Kulcsár Béla alkotásait,
festményeit, grafikáit – mondta
Soós Zoltán. 

Fehér foltok színes képekben 
Jelenünk és múltunk táncban „elbeszélve” 

Kaáli Nagy Botond

Kulcsár Béla-emlékkiállítás nyílik

Fotó: Nagy Tibor



A pisztrángosból átlagban évi 15
tonna halat halásznak ki. Volt na-
gyon jó esztendő is, amikor na-
gyobb volt a halmennyiség, akkor
szinte 25 tonnás hozamot sikerült
elérni. Annak idején a halastavat 7
ezer kilós termelésre tervezték.
Most, mivel megváltozott a techno-
lógia, nagyobbak a hozamok.
Kizárólag táppal etetnek

– Tápetetést alkalmazunk, régen
hús-liszt keverékét adtuk a halak-
nak. A tápetetéssel a halak gyorsab-
ban fejlődnek. Jelenleg nincs az
országban olyan pisztrángos, ahol
ne táppal nevelnék a halakat. Más-
képp már nem is lehet, gazdasági
szempontból. Még így is sok gon-
dunk van. Romániában semmilyen
pisztrángtápot nem gyártanak. A
rendszerváltás előtt volt két gyár,
amely tápot állított elő, jó volt, de
nem értünk el jó eredményt vele.
Mit értek jó eredményen? Mindig
azt kell szem előtt tartani, hogy egy
kiló tápból hány kiló pisztrángot tu-
dunk tenyészteni. A régi rendszer-
ben 2,5-3 kg tápot felhasználva lett
1 kiló pisztráng. Most 0,7 kg jó mi-
nőségű tápból lesz 1 kg pisztráng.
Tekintetbe kell venni, hogy a hús 70
százaléka víz. A tápban maximum
10 százaléknyi víz található, na-
gyon jól emészthető, a tápanyagok
felszívódnak. Úgy állítják össze a

tápot, hogy minél kevesebb legyen
a veszteség, azaz kevés legyen a 
halürülék. S ezzel a halak gyors fej-
lődése is biztosított, a víz minősége
sem romlik. Az újabban létesített
halastavakat úgy építik meg, hogy
a hordalék kiürüljön. 

Visszatérve a tápra, ez minél jobb
minőségű, a halaknak annál na-
gyobb oxigénmennyiségre van
szükségük. Az oxigénmennyiség a
víz hőmérséklete függvényében in-
gadozik, ha meleg a víz, az oxigén
gyorsabban elillan. Ugyanakkor, ha
meleg a víz, a halak jobban esznek,

és több oxigénre van szükségük,
azonban a vízben kevesebb van. A
vadonban is a pisztráng a vízesések
közelében, azaz az oxigéndúsabb
vízben szereti – tájékoztatott a hal-
gazdaság vezetője.
A szaibling – a jobb ízű pisztráng

Kérdésünkre, hogy honnan szer-
zik a szaporítóanyagot, megtudtuk,
hogy a haltenyésztés teljes folya-
mata helyben történik. Anyahalakat
nevelnek, ezekből kifejik az ikrát,
és keltetőbe teszik, az ivadékokból
pedig másfél-két év alatt értékesí-
tésre kész halakat nevelnek. A hal-
mennyiséget helyben értékesítik,
immár harminc éve. 

– A pisztrángosban szaiblinget,
pataki pisztrángot – románul fântâ-
nel (Salvelinus fontinalis) – te-
nyésztünk, a nagyáruházakban
viszont szivárványos pisztráng ta-
lálható, mert a román halgazdasá-
gok 90 százalékában ezt tenyésztik.
Mind a két fajta Amerikából szár-
mazik, a szaibling a Mississippibe
ömlő folyókból, a másik, a szivár-
ványos pisztráng a Csendes-óceán
környékéről származik, a folyók és
az óceán között vándorolnak. Kez-
detben Gödén is szivárványos
pisztrángot telepítettek, de szaib-
lingre váltottunk, mert ezt jobb ízű-
nek tartjuk – mondta Bacîrcea
Sándor. 

– Amikor a szakmát kezdtem, 30

évvel ezelőtt, nem volt gondunk a
betegségekkel. Azonban 2000 után,
amióta bejöttek a tápok, vele jöttek
a betegségek is. Ezek a haltenyésze-
tek hagyományos halgazdaságként
voltak elképzelve. Bár a táp új tí-
pusú, az infrastruktúra és a módsze-
rek a régiek. A termelést szinte
megdupláztuk, viszont a betegségek
sok gondot okoznak. A halnak is
annyi betegsége van, mint bárme-
lyik állatnak. Az egész országban
elterjedt egy gombafajta, ami elég
agresszív, s a gyengébb immun-
rendszerű halakat megtámadja.
Emiatt az elhullás számottevő –
osztotta meg velünk a gondokat a
technikus. 

Kérdésünkre, hogy miért nem az

európai fajták mellett döntöttek, és
miért hagyják kiveszni ezeket a faj-
tákat, elmondta, hogy az erdészet
minden évben telepít piros pettyes
pisztrángot a hegyi patakokba, a
szaporítóanyagot a laposnyai halas-
tóból hozzák. 

A beszélgetés után meglátogattuk
az ikrástálcákkal tele keltetőt és a
medencéket is, amelyekben korosz-
tályonként fickándoztak a halak, a
legkisebbektől a nagy anyahalakig.
A medencék körül villanypásztor
őrködik, gondoltuk, a medvéktől
véd, de kiderült, a vidrákat tartja
távol a halaktól. A medve a kukori-
cakast rombolta szét, s a kerítést
szakította le. S ez egyre gyakrabban
fordul elő. 

Szerkesztette:MezeySarolta

Itt dobban a gödeiek szíve 

Gödemesterházát az utóbbi két és fél évti-
zedben mostohán kezeltük, valahogy kike-
rült a látószögünkből, és nem írtunk a
településről. Pedig a Felső-Maros menti,
Hargita megyéhez közeli településen is élnek
magyarok, történnek események, építkez-
nek, s magyarként próbálnak helytállni a
mindennapokban. 

Bár a magyarok lélekszáma nem éri el a húsz szá-
zalékot, 2016-tól a község alpolgármestere Nagy
Zsolt lett, aki RMDSZ-es tanácsosként 2000 óta dol-
gozott a közösségért. 

– A községnek 1450 lakója van. 2011-ben 209 sze-
mély vallotta magát magyar nemzetiségűnek. Jelen-
leg körülbelül 160-an vannak, 140 katolikus, 16
református és a többi unitárius. Mesterházán 6, Cso-
botányban 3 magyar él, idős emberek.

A község területe 12.475 hektár, aminek 68 száza-
léka erdő, a Görgényi- és a Kelemen-havasokban
terül el, és 463 ha beltelek. 

A faluról az 1850-es évekre visszamenőleg találni
dokumentumokat. A rendszerváltás után létesült újra
a polgármesteri hivatal. 1989 után újra kellett szer-
vezi a helyi közigazgatást, de 2008-ban a lakosság
számarányát tekintve megyei első helyen voltunk a
beruházások tekintetében. A lakosság anyagi hely-
zete is sokat változott, viszont Mesterházán nehe-
zebb a megélhetés, sokkal több a gond. A magyar

ajkú lakosság kevesebb problémával keres meg, ez
azt jelenti, hogy java részük szorgalmas, kitartó
ember, megteremtik a családok jobb életkörülmé-
nyeit.

– Milyen beruházások voltak a községben?
– A Göde völgyében több mint egy kilométer hosz-

szúságban leaszfaltoztuk az utat, ugyanígy a Zebrák-
nál, itt 1,6 kilométeren van aszfaltút. Az idén
Mesterházán 800 métert, Csobotányban 900 méter út-
szakaszt. Kiépült 7,2 km vízhálózat és 6,6 km csator-
nahálózat, de a domborzati viszonyok miatt nem tud
mindenki rácsatlakozni a rendszerre. Körülbelül 170
házat csatlakoztattak a vízhálózatra, s 140-et a csa-
tornára. Mesterházán és Csobotányban a családok
saját maguk a hegyi forrásokat felhasználva vezették
be a vizet. Egy nagy beruházásunk volt, új betonhíd
épült a Maroson át Gödemesterházán és Csobotány-
ban. Jóváhagyták a mesterházi patakon átívelő beton-
híd építését, amelyet jövőben kezdenek el.
Mesterházán és Csobotányban újabb 1,5 km hosszú-
ságú utat aszfaltoznak le. Befejeztük a polgármesteri
hivatal felújítását, a mesterházi művelődési házat, lét-
rehoztunk egy szociális központot és egy óvodát.
Gödén jövőben egy szociális-egészségügyi központot
létesítünk. 

– Beindult-e a szelektív hulladékgyűjtés? 
– November elsején indult az integrált hulladék-

gyűjtés, a Sylevy Kft. a szolgáltató. Nagyon nehéz a
szemétgyűjtés a település domborzati adottságai
miatt, hegyre, szűk utcákon kell felmenni, hogy ösz-
szegyűjtsék a szemetet. Kihelyeztük a műanyag pa-
lackok gyűjtésére alkalmas hét konténert,
remélhetőleg a lakosság megérti a szelektív gyűjtés
fontosságát. Nagyon nehéz lesz, de máris sokat javult
a helyzet, a Göde-pataka és a Maros medre sokkal
tisztább. 

– 2015-ben leégett az iskola, hogyan sikerült újjá-
építeni?

– A tűz okát nem tudjuk pontosan, de a tetőzet tel-
jesen leégett, s az épület használhatatlan lett. A me-
gyei tanácstól kaptunk 100 ezer euró segítséget, 50
ezer eurót kaptunk az államtól és 50 ezret adott a
helyi tanács. Egy évig folyt az építkezés, a tanulókat
a szomszédos falvak iskoláiban helyezték el. Most
egy teljesen új iskolánk van. Szerencsére a szél nem
a templomunk felé fújt, s a lángok nem csaptak bele. 

– Láttuk, hogy rakják a tűzifát, mennyire van szük-
ség egy évben?

– 70-80 köbméterre, most másfél évre van tartalék.
Java részét a palotailvai erdészettől vettük. 

Élet a hegyi faluban

Évi 15 tonna pisztráng „terem”
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Bacîrcea Sándor  Fotó: Nagy Tibor

A keltető

(Folytatás az 1. oldalról)

A templom jól lát-
szik a főútról, nincs
olyan tekintet,
amely ne akadna
meg rajta. De ha las-
sítunk, átmegyünk a
Maros-hídon, s köze-
lebbről is szemügyre
vesszük a kaput, a
tujafenyők szegé-
lyezte bejáratot,
akkor biztosak lehe-
tünk, hogy e többsé-
gében ortodox
vallásúak lakta
hegyvidéki település
ékszerdobozára ,
Isten házára buk-
kantunk, amelyet a
19. és 20 század
mezsgyéjén építhet-
tek. Mivel az iratok
eltűntek, senki sem tudja
pontosan az építés dátumát. 

Szemügyre vettük a templom
külső falán lévő táblákat. A 2008.
június elsejei keltezéssel ellátott
táblán az olvasható, hogy a temp-
lomot az Úr 2005–2007 közötti
esztendeiben Márton István plébá-
nos idején újították fel Duffek Ti-
vadar belsőépítész tervei alapján,
Fekete Béla és Fülöp Klára ma-
gyarországi mecénások, továbbá
Bacîrcea Sándor gondnok, Tőkés
István egyháztanácsos, valamint a
hívek adományai és áldozatos
munkája által. 

A bejárati ajtótól jobbra ez ol-
vasható: Hálából 2019 májusában
állították a gödeiek és leszármazot-
taik, akik nem itt születtek, de a
szívük itt van. Alatta egy másik
tábla, mellyel Kémenes Tamás
gödei plébánosnak (1945-1966)
hívei állítanak emléket. 

A templom belül is nagyon szép,
megújultak a falak, új padlóburko-
latot helyeztek el, kicserélték a bú-
torzatot, a gondozottság, a
pontosság, az igényesség minde-
nütt tetten érhető. 

Bacîrcea Sándor tizenöt éve a
katolikus egyház gondnoka. El-

mondta, hogy a hívek példamuta-
tóan kivették részüket a munkából,
25-30 ember vett részt a kalákában,
ami nagyon szép szám, lévén, hogy
a hívek száma 140 körüli, s közöt-
tük vannak asszonyok és gyer-
mekek is, utóbbiból egyre
kevesebb. 

Egy éve Scheianu Ciprian József
a plébános, Csíkszeredából, egy 
tízezer lelkes gyülekezetből került
ide. A Zsil völgyében született,
2009-ben végezte a teológiát. 

– Gödén közel 150, Palotailván
70, Ratosnyán 30 hívem van. 

Nagyon kevesen vannak ahhoz
képest, hogy milyen nagy létszámú
gyülekezetben szolgáltam, ezért vi-
gyázok minden hívemre. Azzal,
hogy kicsi gyülekezetbe kerültem,
valóra vált az álmom, ugyanis a kis
gyülekezet kihívás, és szeretem
megismerni a híveimet, örömmel
vagyok köztük. Vasárnaponként
megtelik a gödei templom, de nagy
ünnepekkor állnak, és előfordul,
hogy nem férnek be a templomba.
A hétvégi házak tulajdonosai is szí-
vesen járnak misére, amikor itt tar-
tózkodnak. Mi mindenkit
szeretettel várunk! – fogalmazott a
plébános.

Nagy Zsolt alpolgármester
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Megvan az első bajnoki siker, de az újabb vereség is

A Marosvásárhelyi Sirius-Mure-
şul női kosárlabdacsapata múlt
héten megszerezte első győzelmét a
bajnokságban. A sereghajtó elleni
játék győzelmet sejtetett, de ez sok-
kal nehezebben született meg, mint
várták.

A nagyváradi alakulat három lé-
gióssal a soraiban állt ki Ionel Brus-
tur csapata ellen, és az első
negyedben, egy kis tapogatózás
után, egy 11-0-s sorozattal elhúzott
a tabellán. A fordításra a jelet a fél-
idő előtt három perccel Gál Emese
triplája adta meg, és ezt – a szünet
után a harmadik negyedben is foly-
tatva – egy 21-1-es parciális kö-
vette, újabb Gál-triplákkal, de
hatékony védekezéssel és kosár
alatti sikerekkel is. A harmadik ne-
gyed végére így kialakult a 18 pon-
tos különbség, amely megmaradt az
utolsó tíz perc után is.

A mérkőzés egyik kulcsa a hét
hárompontos kosár volt (39%), míg
a hazaiak csak kétszer találtak be a
felkörön túlról, de a hatékony lepat-
tanózást sem szabad figyelmen
kívül hagyni (Dunbar 10, Smelser,
Badi és Gál 7-7), ami jelzi, hogy
lassan-lassan működni kezdett a ki-
zárás, ami annyira döcögött az
idény elején. Még mindig nagyon
sok azonban az eladott labdák
száma (27), amit egy erősebb ellen-
féllel szemben aligha engedhetnek
meg maguknak.

A nagyváradi mérkőzéssel befe-
jeződött az alapszakasz odavágója,
a bajnokság azonban folytatódott, a
visszavágók mindjárt a hét végén el-
kezdődtek. A Sirius-Mureşul Kézdi-
vásárhelyre látogatott, és nem tudott
visszavágni vendéglátójának az első
fordulóban elszenvedett vereségért.
A KSE mindvégig vezetve szerezte
meg a győzelmet, igaz, ezúttal csak
11 pont volt a különbség, az első
fordulóbeli 37 pontos vereség után.

Már az elején rosszul indult a ta-

lálkozó a marosvásárhelyiek szá-
mára, akik több dobást elvétettek, s
ezzel lehetőséget adtak a házigaz-
dáknak, hogy korán elhúzzanak.
Kézdivásárhely elsősorban Mobley
és Debreczi jó teljesítményének kö-
szönhetően nyolc perc után 20-6-ra
vezetett. A második negyed elején
Dunbar két triplájának, illetve Gál
hárompontosának köszönhetően a
marosvásárhelyiek egy pontra
megközelítették a házigazdákat
(24-23), de mindez csak szalma-

lángnak bizonyult, ismét a KSE
vette át a kezdeményezést, vissza-
építette az első negyed végi elő-
nyét, és a harmadik negyedben
tovább is növelte ezt. A legnagyobb
– 22 pontos (66-44) – különbséget
az utolsó játékrész elején jegyez-
hettük fel, innen sikerült visszaka-
paszkodni mínusz tizenegyre,
amikor már a hazaiak sem erőltet-
ték annyira a pontszerzést.

A két csapat között nem volt
nagy különbség, ami a dobások ha-
tékonyságát illeti, azonban a KSE
összesen 66-szor, míg a Sirius csak
54-szer dobott rá, így természetes,
hogy a pontok száma is a hazaiak-

nál magasabb. Ez a különbség rész-
ben a lepattanózás (39-36), részben
az eladott labdák (13-17) számából
adódik, de jegyezzük meg, hogy
ezek a számok a végén kezdtek csak
közeledni egymáshoz, a meccs fo-
lyamán sokkal rosszabbul állt a Si-
rius. Arról nem is beszélve, hogy az
első két negyedben regisztrált
mindössze két gólpassz (ha hihe-
tünk a hivatalos statisztikának),
amelyből kilenc lett a végére, na-
gyon-nagyon kevés.

A Sirius-Mureşul legközelebb
csütörtökön 18 órától lép pályára,
amikor az Aradi FCC együttesét fo-
gadja a ligeti sportcsarnokban.

Egy-egy győzelem, egy-egy 
vereség a női kézilabda-vb-n

Egyaránt egy győzelem és egy vereség
az eddigi mérlege az azonos csoportban
szereplő magyar és a román női kézi-
labda-válogatottnak a Japánban kezdő-
dött világbajnokságon, de míg a magyar
csapat az első mérkőzésén nyert, a román
a másodikon szerezte meg a kötelezőnek
tekintett sikert.

A pályán Cristina Neagu vezényelte
románok 31-16-os, megalázó vereséggel
kezdtek a spanyolok ellen, Kumamotó-
ban, Magyarország közben gond nélkül
verte Kazahsztánt.

A hiányzók miatt megtizedelt román
csapat minden idők egyik leggyengébb
világbajnoki mérkőzését játszotta a spa-
nyolok ellen, akik rajt-cél győzelmet arat-
tak. Tomas Ryde tanítványainak nem
ment a védekezés (kaptak 31 gólt), rosz-
szul támadtak (38%-os hatékonyság), két
gólt a spanyol kapus dobott, kihagytak
két hétméterest, begyűjtöttek 14 büntető-
percet, kétszer is előfordult, hogy négy
játékossal védekeztek. A legjobb román
játékos a hat gólig jutó Cristina Neagu
volt, valamint – a 31 kapott gól ellenére
– Julia Dumanszka kapus, és átmenő jegy
adható még Anca-Georgiana Polocoşer
összekötőnek is.

A magyar női kézilabda-válogatott
közben 39-15-re legyőzte Kazahsztán
csapatát. A mezőny legeredményesebb
játékosa Schatzl Nadine és Márton Gréta

volt egyaránt hét góllal. A magyarok já-
tékát számos labdaeladás és rontott
lövés jellemezte, ám volt több jó idősza-
kuk is, így fölényesen múlták felül a
csoport leggyengébb csapatát. Kim Ras-
mussen szövetségi kapitány minden já-
tékosának lehetőséget adott a
találkozón.

A csoport második fordulójában a
román válogatott 29-24-re nyert Szenegál
ellen, míg Magyarország 29-25-re kika-
pott Spanyolországtól.

A 13 találatig jutó Cristina Neagu ve-
zetésével a román csapat győzelme
egyetlen pillanatig sem volt kétséges,
főleg, hogy hátul Julia Dumanszka to-
vábbra is remek formában véd, ezen a
mérkőzésen két hétméterest is hárított. A
magyar együttes közben szinte végig bi-
zonytalanul, pontatlanul játszott a spa-
nyolok ellen, így a meccs nagy részében
lendületesebb ibériaiak magabiztosan,
végig vezetve győztek. A mezőny leg-
eredményesebb játékosa Cabral Barbosa
volt hét góllal. A magyarok közül Tóvizi
Petra ötször volt eredményes.

A női kézilabda-vb eddigi meglepeté-
sét a címvédő Franciaország Dél-Koreá-
tól elszenvedett veresége jelentette, de
kevesen vártak szlovén sikert a Hollandia
– Szlovénia mérkőzésen is.

A világbajnokságot az M4 Sport és a
román DigiSport is közvetíti.

Hamilton nyerte az idényzáró futamot
Abu-Dzabiban

Az immár hatszoros világbajnok
Lewis Hamilton, a Mercedes brit ver-
senyzője nyerte a Forma–1-es sorozat
idényzáró futamát, a vasárnapi Abu-
Dzabi Nagydíjat. A 34 éves pilótának
ez volt az idei 11., egyben pályafutása
84. futamgyőzelme, melyet F1-es kar-
rierje 250. nagydíján aratott. Hamilton
mögött Max Verstappen, a Red Bull
holland versenyzője ért célba második-
ként, míg a dobogó alsó fokára Charles
Leclerc, a Ferrari monacói pilótája áll-
hatott fel.

A rajtot az első sorokból indulók
egyformán jól kapták el, Hamiltonnak
sikerült elsőként elfordulnia az első ka-
nyarban, mögötte Verstappen, Leclerc,
Sebastian Vettel (Ferrari) sorrendben
száguldottak a többiek, Leclerc azon-
ban néhány kanyarral később meg-
előzte Verstappent és feljött
másodiknak.

A folytatásban Hamilton magabizto-
san építette ki az előnyét Leclerc előtt,
miközben a motorcsere miatt az utolsó
rajtkockából startoló finn Valtteri Bot-
tas (Mercedes) nagy felzárkózásba
kezdett, a 15. körben már ötödik volt.

A kerékcserék után az első három
pozícióban maradt a Hamilton, Lec-
lerc, Verstappen sorrend, ám a holland
versenyző nem sokkal később utolérte
a monacói pilótát, és bár a csapatrádión
folyamatosan a versenyautó nem meg-
felelő teljesítményére panaszkodott,
első próbálkozásra megelőzte Leclerc-
t. Néhány körrel később
mind Leclerc, mind
pedig Vettel kint járt a
bokszban, előbbi har-
madikként, utóbbi hato-
dikként tért vissza a
pályára. A hajrában Ha-
milton sikerét semmi
nem veszélyeztette,
mögötte Verstappen és
Leclerc is gond nélkül
vitte célba az autóját.

Bottas kiváló ver-
senyt futva és nagysze-
rűen felzárkózva
negyedikként ért célba,
míg Vettel másfél kör-
rel a leintés előtt kapa-
rintotta meg az ötödik
helyet a thaiföldi Ale-
xander Albon (Red
Bull) megelőzésével.

Bálint Zsombor

Eredményjelző
Női kosárlabda Nemzeti Liga:
* Keleti csoport, 7. forduló: Bukaresti Rapid – CSM Alexandria

74:55, Brassói Olimpia – Konstancai Phoenix 87:71, Sepsiszentgyörgyi
Sepsi SIC – Bukaresti Agronomia 82:54; 8. forduló: Brassói Olimpia
– Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 61:88, CSM Alexandria – CSM Târgo-
vişte 40:57, Bukaresti Rapid – Bukaresti Agronomia 67-59; 9. forduló:
Bukaresti Agronomia – CSM Târgovişte 69:82, Brassói Olimpia – Bu-
karesti Rapid 87:92, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Konstancai Phoe-
nix 78:35. Elmaradt mérkőzés az 1. fordulóból: CSM Alexandria –
CSM Târgovişte 78:66.

* Nyugati csoport, 4. forduló: Kézdivásárhelyi KSE – Nagyváradi
CSU Rookies 55:42, Aradi FCC ICIM – Kolozsvári U 62:64; 5. for-
duló: Kézdivásárhelyi KSE – Aradi FCC ICIM 55:77, Nagyváradi CSU
Rookies – Marosvásárhelyi Sirius-Mureşul 46:64, Szatmárnémeti CSM
– Kolozsvári U 68:54; 6. forduló: Nagyváradi CSU Rookies – Kolozs-
vári U 43:72, Kézdivásárhelyi KSE – Marosvásárhelyi Sirius-Mureşul
73:62, Aradi FCC ICIM – Szatmárnémeti CSM 59:57; a 9. fordulóból
előrehozott találkozón: Nagyváradi Rookies CSU – Kézdivásárhelyi
KSE 53:81.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, Nyugati csoport, 5. forduló: Nagyvá-

radi CSU Rookies – Marosvásárhelyi Sirius-Mureşul 46:64 (22-13, 7-
11, 5-28, 12-12)

Nagyvárad, Antonio Alexe Sportcsarnok. Vezette: Vlad Potra (Ko-
lozsvár), Böjte László (Csíkszereda), Vlad Sandu (Nagyszeben). El-
lenőr: Alexandru Columban (Kolozsvár).

CSU Rookies: Šarić 19, Chiş 11 (1), Vujović 8 (1), Kokovay 4, Zalin
3, Faragó 1, Fărcaş, Veres, Judeu.

Sirius-Mureşul: Gál 17 (5), Mészáros 14 (1), Smelser 8, Dunbar 8,
Badi 7 (1), Bobar 6, Feiseş 4, Ignat-Kleemann, Pálfi, Bokor.

A vb-pontversenyek végeredménye
* pilóták: 1. Hamilton 413 pont, 2. Bottas 326, 3.

Verstappen 278, 4. Leclerc 264, 5. Vettel 240, 6. Sainz
96, 7. Pierre Gasly (francia, Toro Rosso) 95, 8. Albon
92, 9. Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault) 54, 10. Pérez
52, 11. Norris 49, 12. Kimi Räikkönen (finn, Alfa
Romeo) 43, 13. Kvjat 37, 14. Nico Hülkenberg (német,
Renault) 37, 15. Lance Stroll (kanadai, Racing Point)
21, 16. Kevin Magnussen (dán, Haas) 20, 17. Antonio
Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo) 14, 18. Romain Gros-
jean (francia, Haas) 8, 19. Robert Kubica (lengyel, Wil-
liams) 1, 20. George Russell (brit, Williams) 0

* konstruktőrök: 1. Mercedes 739 pont, 2. Ferrari 504,
3. Red Bull 417, 4. McLaren 145, 5. Renault 91, 6. Toro
Rosso 85, 7. Racing Point 73, 8. Alfa Romeo 57, 9. Haas
28, 10. Williams 1

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, Nyugati csoport, 6. forduló: Kézdivá-

sárhelyi KSE – Marosvásárhelyi Sirius-Mureşul 73:62 (22-12, 21-18,
17-12, 13-20)

Kézdivásárhely, sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Răzvan Opriş
(Nagyszeben), Claudia Handrea (Bukarest), Alexandru Sandu (Jászvá-
sár). Ellenőr: Alexandru Columban (Kolozsvár).

KSE: Mobley 22 pont, Vega 14 (1), Debreczi 14 (2), Holinka-Miklós
6, Dănălache 5 (1), Czimbalmos 4, Kozman 4, Domokos 2, Tuchilus
1, Bandi 1, Ardelean, Lénárt.

Sirius-Mureşul: Dunbar 17 (2), Smelser 14, Ignat-Kleemann 9 (2),
Badi 8, Mészáros 7, Feiseş 4, Gál 3 (1), Bobar, Pálfi, Szász.

Eredményjelző
Forma–1-es Abu-Dzabi Nagydíj (55 kör, 305,355

km):
* pontszerzők: 1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes)

1:39:23.127 óra, 2. Max Verstappen (holland, Red Bull)
16.772 másodperc hátrány, 3. Charles Leclerc (monacói,
Ferrari) 43.435 mp h., 4. Valtteri Bottas (finn, Mercedes)
44.379 mp h., 5. Sebastian Vettel (német, Ferrari)
1:04.357 perc h., 6. Alexander Albon (thaiföldi, Red
Bull) 1:09.205 p h., 7. Sergio Pérez (mexikói, Racing
Point) 1 kör h., 8. Lando Norris (brit, McLaren) 1 kör
h., 9. Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) 1 kör h., 10.
Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren) 1 kör h.

* pole pozíció: Hamilton
* leggyorsabb kör: Hamilton, 1:39.283 perc (54.

Barbosa sok fejtörést okozott a magyaroknak Fotó: MKSZ

Futamgyőzelem a hatodik vb-címre: a brit pilóta most szusszanhat egyet 
Fotó: Twitter/Lewis Hamilton



November 21-én a Deus Provi-
debit Tanulmányi Házban bemutat-
ták György Emőke második
könyvét. Verseskötetének címe:
Életmorzsák – találóan, hiszen a
szerző szerint minden megérinti,
így hát tapasztalatait igyekszik ver-
sek formájában rögzíteni. György
Emőke Lövétén élő hátrányos hely-
zetű fiatal. A fizikai korlátok erősí-
tik szellemiekben, lélekben, és ezek
a gondolatok kerültek papírra. 

Első kötete Lélekmorzsák cím-
mel 2013-ban jelent meg a HIFA-
Ro Kiadó gondozásában. Ez a
második kötet gazdagabb, érettebb,
gondolatébresztőbb. A szerző sze-
rint az emberek tévesen gyakran
asszociálják a fizikai korlátokat a
szellemi fogyatékkal. A kötetben
megjelent versek viszont igazolják
azt, hogy miként lehet érzékenyen
visszaadni a táj szépségeit, a körülöt-
tünk levő kultúra jellegzetességeit, a
népszokásokat. A versírás Emőké-
nek lélekterápia. A kötet szerzője így
vall erről: „Az íráshoz ihletre van
szükségem. Azért, hogy ingerek ér-
jenek, ki kell lépjek a »kapun«. Nem
csak a házunkén, hanem a komfort-
zónámon is. Oda kell menjek, ahol
öröm és bánat egyaránt ér. Érzése-
ket, amelyeket kincsként fogadok,
élek át, hiszen ezekből lesznek az
igazi életmorzsák, melyek táplálé-
kul szolgálnak.” 

A könyvbemutatón Simon Judit,
a HIFA-ROMÁNIA elnöke a kötet
szerkesztőjeként elmondta: a
HIFA-Ro Kiadó azért jött létre,
hogy a fogyatékkal élők alkotásait
kiadja, és ezzel lehetőséget teremt-
sen nekik arra, hogy tehetségüket

gondozza, nyilvánosságra hozza. A
szerkesztő György Emőkével 2011-
ben találkozott először. A 2012-ben
a kiadó  Hifa-Ro Info folyóiratában
interjút közöltek vele, ekkor árulta
el, hogy verset ír. Egy év múlva
megjelent az első közös munka
gyümölcse, a Lélekmorzsák című
kötet. Szerencsére volt, amiből vá-
logatni, így ma már örömmel és
büszkén tarthatjuk a kezünkben kö-
tetét. „Bízom abban, hogy ezekkel
az apró lépésekkel sikerül megér-
tetnünk a társadalommal, hogy a fo-
gyatékkal élők képesek a
beilleszkedésre és elfogadásra, sőt
az értékteremtésre is. Egyesületünk
a kultúra fegyverével harcol mind-
ezért. A kötet is ennek egyik esz-
köze” – mondta Simon Judit. 

A könyvet Fehér Árpád székely-
udvarhelyi fogyatékkal élő illuszt-
rálta. Gazdag színvilágú, tematikájú
képei  kiváló alapot nyújtanak a ver-
seskötet befogadására, igazi össz-
hangot teremtve a rímekkel. 

A Lélekmorzsákat a HIFA-Ro-
mánia Egyesület Enescu utca 2.
szám alatti irodájában lehet megvá-
sárolni hétköznaponként 9 és 17 óra
között. Ugyanitt kapható a kiadó
gondozásában megjelent kilenc
kötet, a fogyatékkal élőkről szóló
kiadványok, illetve gondozásukról
szóló szakkönyv is. Ezek megvá-
sárlásával az egyesület munkáját
lehet segíteni. Az egyesület további
hasonló kiadványok megjelenésé-
nek támogatása mellett, főfoglalko-
zásként a fogyatékkal élők és
krónikus betegek számára biztosítja
a szakszolgáltatást. 

CsataÉva

Életmorzsák – könyvbemutató 
Szerkeszti:MezeySarolta

Alexandra Siru pszihológus egy
interjúban a következőket mondta:
„Ha eléggé értékeled magad, köny-
nyebben eléred céljaidat, mert az
önbizalom segít túllépni a nehézsé-
geken, és a megfelelő útra terel.”

Mi, az Elektromaros Technoló-
giai Líceum pályázati csapata ösz-
szefogtunk, hogy megvalósítsuk a
Sikeres szállodaipari technikus a
munka mezején (2018-1-RO01-
KA102-048120) című projektet,
amely a 2018-2019-es tanévben zaj-
lott. A pályázatot uniós alapokból
finanszírozták 137.301 euró érték-
ben. Ez iskolánk első
Erasmus+KA1 VET projektje,
amelynek keretében diákjaink szak-
képzésen vettek részt, és fejlesztet-
ték készségeiket a szállodaipar
területén.

A csapat: Fodor Edit tanárnő –
projektmenedzser, Selyem Zoltán

igazgatóhelyetes – megfigyelő,
Frâncu Monica tanárnő – szakmai
felelős, Osváth Ildikó tanárnő – in-
formációterjesztő és Friciu Adriana

közgazdász – pénzügyi felelős.
A fő célkitűzés a szállodaipari

technikus szakon tanuló XI.-es diá-
kok gyakorlati készségeinek a fej-

lesztése volt, ami partnereink támo-
gatásával volt lehetséges. Partnere-
ink: a római Istituto Tecnico Per il
Turismo Livia Bottardi, a Győri
Szolgáltatási Szakképzési Centrum
Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Ta-
nítási Nyelvű Középiskolája, Tu-
risztikai és Vendéglátóipari
Szakképző Iskolája és a ciprusi St.
George Hotel & Golf Resort.

A projekt idején a diákok három
szakmai képzést biztosító kiszállá-
son vettek részt: Olaszországban
16-an – április 15. és május 3. kö-
zött –, Magyarországon 17-en – jú-
nius 3. és június 21. között – és
Cipruson 17 diák – július 1. és jú-
lius 19. között.

2019. október 29-én iskolánkban
megtartottuk az Erasmus projekt zá-
rókonferenciáját, amelyen részt vet-
tek: Illés Ildikó tanfel-
ügyelő-helyettes, a tanfelügyelőség

képviselői, iskolánk tanári kara, a
projektben részt vevő diákok és más
meghívottak. Ez a konferencia A
gyakorlati kézségek európai hete
eseménysorozat része, melynek
célja az Erasmus projektek előnye-
inek ismertetése. Az eseményen be-
mutatásra kerültek a projekt
célkitűzései, a mobilitások és az
elért eredmények. Ugyanakkor más
iskolák Erasmus projektjeibe is be-
tekintést kaptunk: ARTS+ (2018-1-
RO01-KA102-048104) és Building
Bridges between Education and
Employment (2017-1-RO01-
KA102-036860), melyek útmutatók
lehetnek számunkra. 

Zárógondolatként: ha hiszünk az
értékeinkben, céljainkat is köny-
nyebben érhetjük el.

FodorEdittanárnő
OsváthIldikótanárő

SelyemZoltánigazgatóhelyettes

Egy sikeres Erasmus+VET projekt az Elektromaros Technológiai Líceumban
Erasmus+… a siker titka

A falun felnövő nemzedék min-
dig érzékenyebb volt a vallásos ha-
gyományok megélésére. Az
adventi várakozást különössé vará-
zsolja a teljes életnagyságú betle-
hemi istálló, jászol, mely a falu
közepén, a régi iskola bejárati fila-
góriájában kapott helyet. Mindany-
nyiunknak életre szóló élményt
jelent ez a nagyszerű, ünnepváró
alkotás.

Az RMDSZ disznajói nőszerve-
zete lelkes tagjainak régóta dédel-
getett álma a betlehemes
megalkotása, létrehozása. Az ilyen
álmoknak már számos „nyoma”
van Disznajón: a falumúzeum, a
Csősz Ferenc-emlékszoba, adventi
gyertyagyújtással egybekötött ka-
rácsonyi vásárok, a Mosolygó ka-
rácsony és a Tavaszi zsongás. Tehát
a lelkes nőszervezetis hölgyek nem
maradtak az álmodozás szintjén,
hanem a tettek mezejére léptek.
Gyors ötletbörze után beindult a
szervezés, a feladatok leosztása, az
anyagok begyűjtése – itt köszönjük
Réti Piroska néninek az adományát
–, és a kivitelezés. Ügyes varró-
nőnknek köszönhetően gyorsan
kezdtek testet ölteni a betlehemes
figurái: Mária, amint simogatón
hajol a bölcső fölé, József, aki ol-
talmazón fogja Mária vállát. A
három király fejfedője okozott
némi fejtörést, de hála az internet-
nek, a turbánkötés technikájába is
beavatottak lettek az „alkotók”.

Csősz Irma óvó néni megcsillog-
tatta rajztehetségét, igazán erede-
tire sikerült a figurák arca. 

Az elkészült betlehemes kiállítá-
sának helyszíne az egyháznak visz-
szaadott iskola fedett bejárata, a
falu központjában. Vita István al-
polgármesternek köszönhetően éj-
szakára kivilágítást kap a
betlehemes, így éjszaka is élvez-
hető látvány lesz egész december
végéig. A Szent Család szállása,
azon túl, hogy remélhetőleg érde-
kes színfoltja lesz majd Disznajó-
nak, helyet adhat majd kántálásnak,
ami hagyomány volt nálunk a nem
is olyan távoli múltban. 

Érdemes név szerint megemlí-
teni a maroknyi lelkes nőszerveze-
tis csapat tagjait, akik időt,

fáradságot nem sajnálva a közössé-
gért munkálkodnak: Nagy Enikő,
Vita Melinda, Barabás Piroska,
Sipos Edit, Bálint Rozália, Kulcsár
Hajnal, Dali Enikő, Dali Márta,
Vita Piroska. Csősz Irma óvó néni
arcképfestéssel, Bartha Laci bácsi
a figurák talapzatának kifaragásával
segítette munkánkat. Reméljük, hogy
Disznajó faluközössége olyan öröm-
mel fogadja majd a Szent Családot,
mint amilyen szeretettel készítettük:
helye lesz nem csak a falu központ-
jában, hanem a szívükben is. 

Így várjuk mi az egyik legszen-
tebb ünnepet, a karácsonyt! 

Áldott adventet és igazi, meghitt
ünnepet kívánunk mindenkinek. 
VitaPiroskadisznajóitanítónő
CsőszIrmanyugdíjasóvónő

Ünnepre várva Disznajón 

Szombaton, november 16-án délután csaknem há-
romszáz népviseletbe öltözött táncos színes kaval-
kádja árasztotta el a művelődési ház előtti teret. Elöl
a húszéves Hajdina, mögöttük a Pohánka és Tatárka
néptánccsoportok. Őket követték a helyi Ardealul
néptánccsoport, a vajdasági testvértelepülés, a Ludas
Füzérfonó Népdalkör énekesei, a százhalombattai If-
júforrás néptáncegyüttes, a Hidas Néptáncegyesület,
a madéfalvi Mereklye néptáncegyüttes, a széki Szal-
makalap hagyományőrző néptáncegyüttes, a maros-
vásárhelyi Napsugár néptáncegyüttes, a madarasi
Árvalányhaj néptánccsoport, a csombordi Pipacs nép-
tánccsoport, illetve a medgyesi Gyöngyvirág néptánc-
csoport. A parádét a mezőbándi Csipkebogyó
néptáncegyüttes zárta. Magyar énekszótól volt hangos
a tér. A városháza előtt Tóth Sándor főszervező fo-
gadta, köszöntötte a csoportot. 

Ambrus Vilmos főesperes áldását adta e jubileumi
eseményre. Kis István polgármester-helyettes az ösz-
szetartozásban rejlő erőt és a széthúzás veszélyeit
emelte ki.

Ezt követően a Szalmakalap táncosai léptek a szín-
padra, és a csoportvezetőkkel együtt a Donát zenekar

kíséretében elénekelték a széki születésnapi köszön-
tőt, ezzel üdvözölték a hajdinásokat. 

A köszöntőt a Hajdina és „hajtásai” táncprodukci-
óval hálálta meg, ezután a Tatárka és a Pohánka tánc-
csoportok új táncai, majd valamennyi tánccsoport
fellépése következett.

A jól megérdemelt vacsorát a táncosok és kísérőik
a La Bologa vendéglőben fogyaszthatták el. Ugyanitt
folytatódott a mulatság és a táncház. 

Másnap, vasárnap délelőtt 11 órakor hálaadó szent-
misére gyűltek össze kicsik és nagyok Andrássytele-
pen, a Boldog Gizella-templomban. A szentmise után
az 5. Bukovinai Székely Folklórtalálkozó keretében a
jelenlévők megkoszorúzták ifj. gróf Andrássy Gyula
mellszobrát. 

Együtt ünnepelt az andrássytelepi római katolikus
és református közösség, illetve Marosludas vonzás-
körzetének magyarsága. 

Az ünnepség lejártával a vendég táncosok, éneke-
sek és a hajdinások elköszöntek egymástól abban a tu-
datban, hogy folytatják a baráti, rokoni egymásra
találás szálainak bővítését.

SzövérffyEmese

Kárpát-medence Gyöngyei folklórtalálkozó Marosludason
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A rovatban közölt levelek tartalmáért, 
a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek.  Elekt-

ronikus postán is fogadjuk leveleiket. 
A levélírók minden esetben tüntessék fel 

telefonszámukat és lakcímüket. 
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro



Rendhagyó stand up co-
medyre kerül sor e hét csütör-
tökén a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem székhe-
lyén, a Köteles Sámuel utcai
Stúdió Színházban: december
5-én 19 órától a Stúdió szín-
padán lép fel Jordán Tamás, a
magyar színház és filmjátszás
kultikus színésze, a budapesti
Nemzeti Színház volt vezér-
igazgatója, jelenleg a szom-
bathelyi Weöres Sándor
Színház alapító igazgatója. 

Amint azt a szervezők tudatják,
Széllel szembe – poénok és poémák
címmel Jordán Tamás egy rendkí-
vül szellemes stand up comedyvel
rukkolt elő. Egyéni estjének kereté-
ben történeteket mesél, közöttük
sok színházit is úgy, hogy a beszéd-
folyamba verseket sző. De úgy
mondja a költeményeket, annyira
természetes hangon, mintha csak
diskurálna, mintha csak folytatná a
sztorizást. Előadásában a vicc, az
adoma, a groteszkbe hajló história
és Karinthy, Kosztolányi, Radnóti,
József Attila, Ady, Babits költészete
egybeolvad. A döbbenetes, tömör
bölcsesség jól érzi magát a bő lére

eresztett sztorizás közben, a köny-
nyed történetek túlmutatnak önma-
gukon. Fantasztikusan széles
hangulati és érzelmi skálán játszik.

A Stúdió Színházban csütörtök
este látható Széllel szembe című ön-
álló műsora keretében a nálunk is
egyre népszerűbb stand up műfaj jel-
legzetességeit használja oly módon,
hogy a történetek és a tréfák közé be-

csempészi kedvenc verseit. Az el-
hangzó sztorik humorosak és szív-
melengetőek. Az életről, színházról,
rólunk szólnak hol viccesen, hol iro-
nikusan. A Széllel szembe – poénok
és poémák című, Jordán Tamás
által előadott stand up-est meg-
kapta a Vidor fesztivál különdíját
„példaértékű műfaji újításáért”. Ő
az, aki igyekszik estjeivel meg-

őrizni az irodalmi értékeket, a mi-
nőséget, a költészetet, és egyszerre
beszél színházról, életről, saját
magáról – és mindezt erős öniró-
niával teszi.

– Sok bajom van a stand up mű-
fajjal. Alig-alig van jó, a többsége
komoly szenvedést okoz. Ezt még el
is lehetne viselni. Az igazi katasztrófa
az, hogy a közönség ezekért is oda-
van. Felébredt bennem egy dacos
düh. Elhatároztam, hogy én is csiná-
lok egy speciális stand upot, amely-
nek az a lényege, hogy a remek
történeteim közé becsempészek ver-
seket is. Hiszen a vers is közlés, sok
esetben történet is, megpróbálom úgy
belopni, hogy egy-egy vers jelenléte
magától értetődő legyen – mondta
estjéről az alkotó-előadó.

„Jordán Tamás évtizedek óta
azok közé tartozik, akik a »széllel
szembe« mennek, és különféle uta-
kat, módokat kitalálva próbálják
megtartani klasszikus költőinket a
társadalmi emlékezetben. Nagy,
közös versmondásokat szervez, kö-
zösségi élménnyé téve a költészetet;
József Attila-estjével járja az orszá-
got; kortárs költőket hív meg a
szombathelyi színházba. És most
ismét kitalált valamit: a nálunk is
népszerűvé vált stand up műfaját
vegyíti a versmondással, poénokat
a poémákkal – ahogy az est alcíme
mondja. Ars poeticát pedig a nyitó-

versből, Karinthy Nihiljéből válasz-
tott hozzá: Mert az a fontos, hogy fi-
gyeljenek/ Az emberek és jól érezzék
magukat” – írta a produkcióról Tur-
buly Lilla a 7ora7.hu-n. 

„A direktor másként közelített a
műfajhoz. Élete tele van szkeccsel,
helyzetkomikum szülte hangulat-
frissítőkkel. Egyrészt. Másrészt
ezen történetekhez társítható, azo-
kat átvezető, ékes szavakkal for-
mába öntött versekkel. Egy vidám,
életírta történet – egy lélekmélyre
ható líra. Saját szavakkal színezett
magánéletskiccek, irodalmunk
nagyjainak verses képkeretébe il-
lesztve. Így került a jordáni stand up
műsorvégi karikatúrájára gyermek-
kori történet, párosítva József Attila
Iszonyat című versével, Briós kutya
és a minisztériumi titkárnő Radnóti
Negyedik eclogájával, az édesapa
félregombolt zakója Ady Krisztus-
kereszt az erdőn című versével.
Hangulat-hullámvasúton ültünk,
Monty Python-i élethelyzetekkel
»harsányítva«, s a magyar líra
gyöngyszemeivel halkítva. Mind-
kettőre szükségünk van: a léleknek
a versre, lényünknek a humorra” –
olvashatjuk a vaskarika.hu-n. 

Az előadás hossza 1 óra 50 perc,
egy szünettel. Az estre a belépés in-
gyenes, helyet a Stúdió Színház
jegyirodájában foglalhatnak az ér-
deklődők. (Knb.)

Immár hatodik alkalommal
hívja meg a világ fotósait a
Sapientia EMTE Kolozsvári
Karának diákszervezete, a
Kolozsvári Hallgatói Önkor-
mányzat (HÖK), hogy fényké-
peik közül válogatva
nevezzenek be a Sapixel
Nemzetközi Fotópályázatra
december 8-áig. Az idei évben
egy témában lehet jelent-
kezni: kultúrák találkozása. 

A Sapixel fotóversenyre tapasz-
talattól és képzettségtől függetle-
nül bárki küldhet pályamunkát a
világ bármely pontjáról. A Kolozs-
vári Hallgatói Önkormányzat célja
az eseménnyel lehetőséget terem-
teni a fotósok számára, hogy be-

mutassák műveiket, és hozzájárul-
janak a fotókultúra gazdagodásá-
hoz. A legjobb alkotásokból
kiállítást is rendeznek a Sapientia
EMTE Kolozsvári Karának épüle-
tében.

A pályamunkákat kizárólag
elektronikus formában lehet elkül-
deni, a szervezők a
sapixel@khok.ro e-mail-címre
várják a fényképeket a pályázó ne-
vével, életkorával, lakcímével, il-
letve az alkotás címével december
8-án 23:59-ig. Egy pályázó maxi-
mum egy képpel nevezhet be, to-
vábbi információk és a részletes
követelmények a Sapixel Interna-
tional Photo Contest Facebook-
eseményen olvashatók. 

Nemzetközi fotópályázatot
hirdet a Kolozsvári Hallgatói

Önkormányzat

1989 a (marosvásárhelyi) amatőr
filmesek és fotósok szemével

„Audiovizuális visszapillantás” az 1989-es forradalom zűrzavaros
napjaira a marosvásárhelyi Édentől Keletre filmklub, az Erdélyi Audi-
ovizuális Archívum és az András Lóránt Társulat közös szervezésében.

Az 1989-es decemberi rendszerváltás sok tekintetben vizuális ese-
mény is volt. A rendszerváltás jelentős mértékben összekapcsolódott a
román közszolgálati televízióval, amelyik Nicolae Ceauşescu utolsó be-
szédét és szökését is közvetítette, illetve amelyiket a rendszerváltók egy
csoportja hatalomátvétel gyanánt elfoglalt. Vilém Flusser filozófus sze-
rint a román forradalmat valójában a tévé tömegmédiuma hozta létre. 

Az utcára kivonuló és a rendszer ellen tüntető emberek között is jócs-
kán akadt olyan, aki kockázatot vállalva, fotón vagy filmen próbálta
megörökíteni az eseményeket. Marosvásárhelyen december 21-én Mi-
holcsa Gyula volt a kevés fotós egyike. December 22-én, amikor a rend-
szer megbukott, már többen fotóztak, Keresztes Pál és Miholcsa Gyula
celluloidszalagra filmezett (mindketten Schnedarek Ervin műkedvelő
filmklubjában tanulták a filmezést), illetve Farkas István videózott. Mi-
holcsa Gyula élő beszámolójából azt is megtudhatjuk, hogy milyen érzés
volt 1989 decemberében fényképezőgéppel, filmezőgéppel szemtanúként
mutatkozni az utcán. A vetítést és beszélgetést követően bemutatják Harun
Farocki és Andrei Ujică Egy forradalom videogrammái (Videogramele unei
revoluţi/ Videogramme einer Revolution, 1992) című 106 perces dokumen-
tumfilmjét, amely egyedi megközelítésben, a tévéfelvételek boncolgatásával és
bukaresti amatőr felvételek tömkelegéből próbálja rekonstruálni, hogy mi történt
decemberben 30 évvel ezelőtt. Az est moderátora Németh Szabolcs Előd
filmkritikus. A rendezvényre december 10-én 18 órakor kerül sor a régi zsi-
nagóga épületében, az András Lóránt Társulat székhelyén (Brăila u. 10.). A
belépés ingyenes.  Szervezők: Édentől Keletre Filmklub, Erdélyi Audio-
vizuális Archívum, András Lóránt Társulat

Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap, Studium Prospero Alapítvány.
Partnerek: Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Maros Megyei Ifjúsági
Egyeztető Tanács.

Hetvenéves a művészeti iskola 
A Marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum  fennállásának 70. évfor-

dulóját ünnepli december 4-én. A rendezvényre 18 órától kerül sor a
Kultúrpalota kistermében.
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Széllel szembe – poénok és poémák
Jordán Tamás Marosvásárhelyen

Forrás: Parade

Népdalunk, népzenénk Kibéden

A 2019-es év sikerekben, eseményekben gazdag volt
a Kibédi Seprődi János Művelődési Egyesület szá-
mára. A magyar népdalkincs őrzése, átadása a jövő
nemzedéknek magyarságunk megmaradásának egyik
záloga. E hagyomány egyesületünk működésének fon-
tos része, és (többek között) megszervezett népdalest-
jeinkkel is teljesebbé vált. Ez irányú tevékenységünket
sikeresnek ítéljük, célját messzemenően elérte. Dalest-
jeinken az élő zenét általában öttagú zenekar szolgál-
tatta. A sikert az is hangsúlyozza, hogy több
alkalommal is voltak önkéntes zenészek, akik hallottak
népdal- és nótaestjeinkről, és felajánlották közreműkö-
désüket. Volt, amikor nyolc zenész kísérte az éneklő
társaságot. Ezenkívül más településekről is jöttek ven-
dégek tapasztalatot szerezni. Az eseménysorozaton
összesen több mint háromszázötvenen vettek részt:
idősek, akik még ismerik a népdalokat, nótákat, és
olyan fiatalok, akik ezeket meg akarják tanulni. Rend-
hagyónak számít a november 17-én szervezett talál-
kozó, melynek több mint 150 résztvevője volt. Délután
élő zene kíséretében együtt énekeltünk, táncoltunk a
kibédi óvodásokkal, hozzátartozóikkal, a pedagógusok
(Kálmán Ildikó, Korondi Erzsébet, Simó Hajnal-Erzsé-
bet) irányítása által életre keltett csodálatos szüreti mu-
latságon, este pedig a szokásos népdal- és nótaesttel
folytattuk. 

A sorozat fénypontjai a Korondi Zsófia által énekelt
népdalcsokor, valamint a társaság közös éneklése,

ekkor kibédi gyűjtésű népdalokat szólaltattunk meg ze-
nekari kísérettel. A záróest folyamán oklevelet adtunk
át Madaras Bélának, Dósa Ödönnek és Mátyus Zoltán-
nak, akiknek életkora 72-80 év között van, ennek elle-
nére mindig szívesen jöttek és tanították a népdalokat,
nótákat, szolgálva ezzel kulturális örökségünk megőr-
zését. 

Az eseményt rövid ismertető kísérte egyesületünk
húszévi tevékenységéről (idén lettünk 20 évesek). Amit
elértünk, számunkra nagy elégtétel, és bizonyítja, hogy
munkánk nem hiábavaló. A népdalestek a helyi műve-
lődési ház kistermében és az MClub nagytermében ke-
rültek megrendezésre. Tevékenységeink sikeréhez
nagyban hozzájárul a kibédi fiatalok részvétele, a szü-
lők hozzáállása, a résztvevők tenni akarása hagyomá-
nyaink ápolása terén. Köszönet érte. Dicséret illeti
Dósa Béla és Farkas József prímásokat, valamint a ze-
nekar többi tagját: Kacsó Sándort, Bicsak Árpádot,
Kiss Lászlót, az önkénteseket, akik az élő zenét szol-
gáltatták. Köszönet az önkormányzatnak és az MClub
tulajdonosának a helyiségek biztosításáért. Az ese-
ménysorozat fő szervezői Korondi Erzsébet és Korondi
János, egyesületünk lelkes tagjai. 

Működésünk idevonatkozó anyagi forrását pályázat
útján Magyarország kormánya, a Bethlen Gábor Alap
biztosította. 

BorbélyEmma,aKibédi-SeprődiJános
MűvelődésiEgyesületelnöke
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Negyvenezer éves furulyatöredék 
a szlovén Nemzeti Múzeumban

Egy több mint 40 ezer éves
neandervölgyi furulyatöre-
dék is látható a szlovén Nem-
zeti Múzeum hétvégén
megnyílt új állandó kiállítá-
sán, amely az ország terüle-
tén feltárt, az őskortól a
bronzkorig terjedő leleteket
mutatja be.

A Divje Babe-barlangban talált
négylyukú furulyatöredék mintegy
43 ezer éves, és egy fiatal barlangi
medve combcsontjából készült –
számolt be róla a helyi sajtó.

Barbara Ravnik, az ország leg-
régebbi tudományos és kulturális
intézményének számító múzeum
igazgatója a tárlat megnyitója előtt
elmondta, hogy az új állandó kiál-
lítás megrendezésével egy hétéves
projekt ért véget.

A kiállítás első része 2014-ben
nyílt meg Ljubljana római kori
elődje, Emona megalapításának
2000. évfordulója alkalmából, a
római kori kiállítás után pedig vas-
kori és középkori tárgyakkal bővült
az állandó tárlat.

Az igazgatónő kiemelte, hogy

különleges helyet kapott a kiállítá-
son a neandervölgyi furulya,
amelyre 1995-ben bukkantak szlo-
vén régészek az ország nyugati fe-
lében. Ez mindeddig a legősibb,
dallamot megszólaltatni képes
hangszer – hangsúlyozta, hozzá-
téve, hogy a lelet „történelmi mér-
földkőnek számít globális
viszonylatban is”.

A múzeum honlapja szerint a
tárlat legrégebbi leletei a paleoliti-
kum időszakából származnak. Be-
mutatják a Szlovéniában élő
vadászó-gyűjtögető törzsek eszkö-
zeit, valamint azt, hogy a később itt
letelepedett földművelők és állatte-
nyésztők hogyan gazdálkodtak a
neolitikum idején.

Matija Turk, az állandó kiállítás
egyik kurátora a sajtótájékoztatón
elmondta, hogy a neandervölgyi
furulya mellett számos őskori lán-
dzsahegy is látható a múzeumban,
amelyeket régészek a Potok-bar-
langban találtak Észak-Szlovéniá-
ban. De a későbbi korszakokból is
vannak érdekes és értékes leletek:
az időszámításunk előtti, harmadik

századból származó figurák, vagy
a Bled környékéről származó
aranydíszítések és a késői bronz-
korból származó fegyverek – fűzte
hozzá. (MTI)

Megmenekült egy 12 napra az ausztrál 
pusztaságban rekedt nő

Kekszen és pocsolyavízen élte túl egy nő azt a 12
napot, amit az elhagyatott ausztrál pusztaságban kel-
lett töltenie, miután az autó, amellyel két társával
útnak indult, egy folyómederben rekedt.

Az 52 éves Tamra McBeath-Riley a BBC News
hétfői cikke szerint két társával és kutyájával indult
útnak november 19-én Alice Springsből, amely
Ausztrália északi térségében fekszik. Miután a kocsi-
juk a Hugh folyó medrében lerobbant, szétváltak. A
rendőrség a kocsi közelében találta meg McBeath-Ri-
leyt, de két társának, Claire Hockridge-nak és Phu
Trannak még nem akadtak a nyomára.

A nő az Alice Springs-i kórház előtt számolt be a
történtekről a sajtónak. Mint elmondta: miután a ko-
csijuk a folyómederben ragadt, három napig még
együtt várakoztak ott, és megpróbálták kiszabadítani
az autót, de kísérleteik nem jártak sikerrel. A meleg
miatt a nappalokat a kocsi alatt ásott lyukban töltöt-
ték, éjszaka pedig az autóban aludtak.

Minden velük lévő folyadékot, egyebek mellett
némi vodkát is megittak, valamint a kocsiban lévő
kekszet és tésztát is megették. Véletlenül rábukkantak
egy vízgyűjtő gödörre, az abban talált vizet felforral-
ták, és egy ingen átszűrték, hogy szomjukat oltsák.

A nő két társa három nap után az országutat keresve
indult útnak, McBeath-Riley azonban az autónál ma-
radt, mert attól tartott, hogy kutyája nem bírná ki a
hosszú utat.

A körzet rendőrsége helikopterekkel kutatott a
három eltűnt személy után. McBeath-Rileyt másfél
kilométerrel a kocsitól találták meg, miután egy hely-
beli bejelentette, hogy keréknyomokat látott arrafelé.
A nőt kiszáradás miatt kórházba vitték.

A rendőri jelentés nem tért ki arra, hogy a nő ku-
tyáját is megtalálták-e.

A két eltűnt embert helikopterrel és gyalogosan is
tovább keresik a környéken. (MTI)

I. Erzsébet eddig ismeretlen 
Tacitus-fordítását fedezték fel 

I. Erzsébet angol királynő mindeddig ismeretlen
Tacitus-fordítását fedezte fel egy irodalomtörténész a
londoni Lambeth Palace könyvtárában – írta a BBC
News.

John-Mark Philo irodalomtörténész, a Kelet-angliai
Egyetem kutatója Tacitus-fordításokat vizsgált a
könyvtárban, amikor rábukkant az ismeretlen 42 ol-
dalas kéziratra. A tudós a kézirat papírját és a kézírást
is elemezte, hogy kiderítse a fordítás eredetét és szer-
zőjét.

Megállapította, hogy a kézirat szerzője olyan kü-
lönleges papírt használt, amelyet különösen kedveltek
a Tudor-udvarban I. Erzsébet uralkodásának (1558-
1603) idején.

„Ugyanakkor csak egy fordító volt a Tudor-udvar-
ban, akinek a Tacitus-fordítást lehet tulajdonítani, és
aki ugyanazt a papírt használta fordításaihoz és ma-

gánlevelezéséhez: ez maga a királynő” – fogalmazott
Philo.

A papíron három jellegzetes vízjelet is azonosított
a kutató: egy ágaskodó oroszlánt, a G. B. kezdőbetű-
ket és egy számszeríjat. Ezek a vízjelek szerepeltek a
királynő magánlevelezésének papírján is.

Philo szerint azonban a legfontosabb bizonyíték a
királynő kézírása volt. A fordítást egyik titkára má-
solta le, de javítások és kiegészítések szerepelnek
benne, amelyek a tudós szerint egyértelműen I. Er-
zsébet „elég rendetlen” kézírásával születtek.

„Minél magasabb rangot viselt valaki a Tudor-kori
Anglia társadalmi hierarchiájában, annál rendetlenebb
lehetett a kézírása. A királynő kézírásának megfejtése
más gondja volt” – magyarázta a kutató.

Philo szerint I. Erzsébet valószínűleg az uralkodás-
sal kapcsolatos útmutatás miatt tanulmányozta Tacitus

római történetírót (Kr. u. 56-
120). A fordítás Tacitusnak a
római birodalom történetéről írt
munkájából készült, Augustus
haláláról, Tiberius felemelkedé-
séről és a hatalom központosítá-
sáról szól. A kutató szerint lehet
egy másik magyarázat is a fordí-
tásra: a királynő szerette a klasz-
szikus történelmet, és
kedvtelésből fordította le a szö-
veget. A kéziratot a 17. század
óta őrizte a Lambeth-könyvtár,
de csak most derült ki, hogy ki a
szerzője.

I. Erzsébet Tacitus-fordítását
pénteken publikálja a Review of
English Studies folyóirat. (MTI)

Forrás: Wikipedia

Forrás: BBC.com          

További 50 millió eurós támoga-
tást jelentett be hétfőn az Európai
Bizottság az Ebola-járvány által súj-
tott személyek támogatására a Kon-
gói Demokratikus Köztársaságban.
A segély a legsürgetőbb igények ki-
elégítésére szolgál amellett, hogy a
lakosság élelmezésbiztonsági és a
minőségi egészségügyi szolgáltatá-
sokhoz való hozzáférését javítja.

A Kongói Demokratikus Köztár-
saság keleti részén elterjedt járvány
nagyban rontja a már kialakult vál-
sághelyzetet. Az Európai Bizottság
így mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy reagáljon az ott élő em-
berek alapvető szükségleteire. Ez az
50 millió eurós segélycsomag az
egészségügyi ellátáshoz való köny-
nyebb hozzáférést és a családok,
különösen a gyermekek, táplálko-
zását hivatott javítani – közölte hét-
főn Jutta Urpilainen nemzetközi
partnerségért felelős európai uniós
biztos.

Janez Lenarcic válságkezelésért
felelős biztos szerint az EU minden
szinten támogatja az Ebola elleni
küzdelemre irányuló nemzetközi
erőfeszítéseket a humanitárius se-
gítségnyújtástól a Kongói Demok-
ratikus Köztársaság nemzeti

egészségügyi rendszerének stabili-
zálásáig.

A finanszírozás nagy része (40
millió EUR) ingyenes és minőségi
egészségügyi ellátást biztosít, bele-
értve az alultápláltság megelőzését
is, az Ebola-fertőzött területeken
élők számára.

A fennmaradó 10 millió euró
hozzájárul a térség élelmiszer-
biztonsági válságának kezelésé-
hez.

Az Európai Unió korábban is
számos intézkedéssel jelentős mér-
tékben hozzájárult az Ebola elleni
küzdelemhez. A folyamatban lévő
járvány kezdete óta az EU 47 millió
euró összegű humanitárius támoga-
tást nyújtott a Kongói Demokrati-
kus Köztársaság segély-
szervezeteinek, amelyek részt vesz-
nek az Ebolára mint vészhelyzetre
történő reagálás különféle intézke-
déseiben az érintett és a magas koc-
kázatú területeken.

A bizottság mindemellett hosszú
távú 180 millió eurós strukturális
támogatást nyújtott 2014-
2019 között a Kongói Demokrati-
kus Köztársaság egészségügyi
rendszerének stabilizálásához.
(MTI)

Ebola: További 50 millió euró
támogatás az Európai Bizott-
ságtól a kongói lakosságnak

Világszerte milliók, főként fiata-
lok kérik a vezetőket arra, hogy te-
gyenek sokkal többet a
klímavészhelyzet ellen – jelentette
ki António Guterres ENSZ-főtitkár
a nemzetközi szervezet Éghajlat-
változási Keretegyezménye 25. ülé-
sének (COP25) megnyitóján hétfőn
Madridban.

„Tudják, hogy ma kell a helyes
útra lépnünk, és nem holnap” – fo-
galmazott, hozzátéve, hogy a de-
cember 13-ig tartó madridi
konferencia lehetőséget ad az ehhez
szükséges fontos döntések megho-
zatalára.

Mint mondta, az eddigieknél
„jóval ambiciózusabbnak” kell lenni
az üvegházhatást okozó gázok kibo-
csátásának mérséklésében, és fruszt-
rálónak nevezte a változás lassú
ritmusát főleg azért, mert mindeh-
hez az eszközök és technológiák
nagy része már rendelkezésre áll.

Bírálta a legnagyobb károsanyag-
kibocsátó országokat – Kínát, az
Egyesült Államokat és Indiát –,
mivel elkötelezettségük elengedhe-
tetlen a kitűzött célok eléréséhez.

„Ha nem változtatunk sürgősen
életmódunkon, magunkat sodorjuk
veszélybe” – jegyezte meg kitérve
az energiatermelésre, az építőiparra,
a közlekedésre és az élelmezésre.
Emellett gyors és mély változásokat,
a szénfüggőség felszámolását sür-
gette.

Az ENSZ-főtitkár szerint a fej-
lődő országokban évente mintegy
100 milliárd dollárnyi összeget kell
fordítani a klímaváltozáshoz való al-
kalmazkodásra és a káros hatások
csökkentésére.

António Guterres beszámolt
arról, hogy mintegy hetven ország
kész fokozni nemzeti hozzájárulá-
sát a klímaváltozás elleni küzdelem-
hez.

Madrid a klímavészhelyzet elleni
harc, valamint a párbeszéd fővárosa
kíván lenni – mondta megnyitóbe-
szédében Pedro Sánchez ügyvezető
spanyol miniszterelnök, aki szerint
az emberen múlik, hogy helyreál-

lítsa a saját maga által okozott kör-
nyezeti károkat.

Hangsúlyozta: a klímavészhely-
zet elleni küzdelem bátorságot, el-
kötelezettséget, szolidaritást kíván
és leginkább tetteket. „Nincs más al-
ternatíva, mint a cselekvés” – jelen-
tette ki és hozzátette: ma már csak
egy „maroknyi fanatikus” tagadja a
klímaváltozást.

Pedro Sánchez szintén gyorsabb
cselekvést sürgetett a károsanyag-
kibocsátás mérséklése terén, és be-
jelentette, hogy Spanyolország kész
fokozni a csökkentés ritmusát.

Szólt arról is, hogy Európának
élen kell járnia a karbonsemleges-
ségben.

A konferencia megnyitóján Hoe-
sung Lee, az Éghajlatváltozási Kor-
mányközi Testület (IPCC) elnöke
figyelmeztetett: a hőmérséklet növe-
kedése fenyegetni fogja az emberi-
ség létezését ezen a bolygón.

Jelentéseik azt mutatják, hogy a
felmelegedés hatásai sokkal súlyo-
sabbak, mint azt korábban gondol-
ták. Az üvegházhatású gázok
kibocsátásának azonnali mérsék-
lése elengedhetetlen a klíma stabi-
lizálásához – mutatott rá a
szakember.

A madridi klímakonferencián a
világ 196 országa képviselteti
magát. Mintegy ötven állam- és kor-
mányfő van jelen, csakúgy mint az
Európai Unió intézményeinek új ve-
zetői, akik a megnyitót követően ke-
rekasztal-beszélgetésen vitatták meg
a klímacélokat.

Ursula von der Leyen, az Európai
Bizottság elnöke a tanácskozáson
elmondta: a jövő hónapban bemu-
tatja a klímasemlegességi átmenet-
ről szóló európai javaslatot.

A klímacscúcs alkalmából Mad-
rid tartományban annyi fát fognak
ültetni, mint ahány résztvevője lesz
a konferenciának, vagyis várhatóan
több mint 25 ezret.

Az esemény két hete alatt a spa-
nyol főváros több emblematikus
épületét is zöld fénnyel világítják ki
esténként. (MTI)

Milliók kérik a vezetőket, 
hogy tegyenek többet 

a klímavészhelyzet ellen



ADÁSVÉTEL

ELADÓ kövér disznó. Tel. 0740-463-
935. (5466)

ELADÓ olcsón konyhabútor, kihúzható
kanapé, ágyak, matracok, szekrények,
asztalok, automata mosógép,
aragázkályha. Tel. 0751-584-484.
(4/5533)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (14/4/5138)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21682-I)

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-
tost. Tel. 0744-572-889. (21684-I)

25% TÉLI kedvezmény a munkadíjra
és az anyagra. Vállalunk festést, va-
kolást, tetőjavítást. Tel. 0745-534-
239. (2/5427)

VÁLLALUNK tetőjavítást, festést,

vakolást, csatornapucolást. Tel.

0747-816-052. (2/5427)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-

tést, csatornajavítást, csatornakészí-

tést, hófogó készítését, bármilyen

szigetelést, cserépforgatást. Tel.

0759-467-356. (10/5383-I)

TETŐJAVÍTÁS 25% kedvezménnyel

nyugdíjasoknak, valamint más

munkálatok. Tel. 0743-512-168. (5492)

VÁLLALUNK: tetőkészítést cserép-

ből vagy lemezből, kisebb javítást, te-

raszkészítést fából, ácsmunkát stb.

Tel. 0758-639-258, Csaba. (5523-I)

VÁLLALUNK cserépforgatást, kerítés-

javítást, tetőfelújítást Lindab lemezzel és

bármilyen más munkát. Nyugdíjasoknak

15% kedvezmény. Tel. 0758-199-531,

Janika. (5524)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-

543-104. (7/3460-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy szeretett
édesapánk, 

dr. DAN PAVEL MUSCAN 
távozott az élők sorából. Utolsó
útjára 2019. december 5-én 13
órakor kísérhetik a gyergyóvár-
hegyi (Subcetate) ortodox teme-
tőben.
Örökké a szívünkben őrizzük em-
lékedet. Szerető lányaid: And-
reea Simmel és Ina Weber,
valamint unokáid. (8/5537-I)

Szomorú szívvel és mély fájda-
lommal tudatjuk, hogy a drága jó
édesanya, nagymama, déd-
mama, rokon, szomszéd és isme-
rős, a kálnoki születésű 

özv. FÁBIÁN MARGARETTA 
szül. Bárbuly 

életének 73. évében visszaadta
lelkét Teremtő Urának. Drága ha-
lottunk temetése folyó hó 4-én 13
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (1/5544-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, rokon, barát, 

FEKETE KATALIN 
szül. Pál 

életének 64. évében elhunyt.
Drága halottunk temetése 2019.
december 3-án 13 órakor lesz a
marosvásárhelyi református te-
metőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (12/5542-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett apa, após, nagyapa,
dédnagyapa, rokon és ismerős, a
havadtői 

id. LŐRINCZI GYÖRGY  
a gyulakutai hőerőmű 

volt munkatársa 
életének 89. évében elhunyt. Te-
metése december 3-án, kedden
12 órakor lesz Havadtőn. 

A gyászoló család.  (7/5536-I)

Mély fájdalommal tudatom, hogy
édesapám, 

PERDY ÁRPÁD 
életének 83. évében elhunyt. Te-
metése december 4-én, szerdán
12 órakor a városi római katoli-
kus temető felső kápolnájában
lesz. 
Búcsúzik tőle lánya, veje, uno-
kája és családja, sógora és só-
gornője, jó szomszédai és a
barátok. (3/5546-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és mély

együttérzésünket fejezzük ki

Nagy Margitnak – Mami – és

családjának a szeretett FÉRJ és

ÉDESAPA elhunyta alkalmából.

Isten nyugtassa békében! Kis-

Miki Mihály, Any, András, István

és családja. (10/5540)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazok-

nak, akik drága halottunkat,

SÓLYOM ISTVÁNT utolsó útjára

elkísérték, sírjára virágot

helyeztek, fájdalmunkban osz-

toztak. Gyászoló szerettei.

(2/5531)

Köszönjük mindazoknak, akik id.

GAGYI IMRE temetésén részt

vettek, sírjára virágot helyeztek

és fájdalmunkban osztoztak. A

gyászoló család. (6/5535-I)

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)
HENIMEDCENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (ge-
rincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; neu-
rológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.:
0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64198-I)
AKOVÁCSPÉKSÉG alkalmaz SOFŐRÖKET. Nyolcórás munkaidő, előnyös munkabér + étkezési
jegyek. Tel. 0744-403-114. (64267)
ÉLELMISZERÜZLETBEMarosvásárhelyen ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk, akár nyugdíjkorhatár
előttieket is. Tel. 0722-404-679. (21776-I)
FORDÍTÓIRODA TÁRSBÉRLŐT keres hivatalos magyar nyelvű fordító személyében. Tel. 0726-215-
840. (5501-I)
AMAROSSÁRPATAKIGONDOZÁSIKÖZPONT december 17-én versenyvizsgát tart két TAKARÍ-
TÓI állás betöltésére. Jelentkezni a helyszínen lehet. (9/5539)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

2019.december3.,kedd ______________________________________________ HIRDETÉS __________________________________________________ NÉPÚJSÁG11

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 - 0758-047-604
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862

• Maros megyei RMDSZ - 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.

Édesanyánk születésének 100. évfordulóján ezúton is meg-
emlékezünk rég eltávozott szüleinkről.

KUSZÁLIK JÁNOS
(1911–1982)

KUSZÁLIKNÉ MOLNÁR PIROSKA
(1919–1992)

Aradon születtek, a harmincas években Kolozsvárra költöz-
tek, ott végezték az egyetemet, és ott születtek a gyermekeik,
akiket gondosan neveltek és iskoláztattak. A Teremtő úgy ren-
dezte, hogy utolsó útjukra Aradra kísérjük őket. Értelmes és
dolgos életük volt – tanítványok százai is bizonyíthatják –,
mely hirtelen ellobbanással végződött.
Még láthatták és ringathatták az unokáikat, legfőbb hagyaté-
kukat.
Az Úr áldja és őrizze haló poraikat!
Kegyelettel emlékezünk rájuk e kerek évfordulón.
Három gyermekük, hét unokájuk és tizenkét dédunokájuk, va-
lamint az oldalági rokonok. (5454-I)

A Dicsőszentmártoni 
Adó- és Pénzügyi Osztály

nyilvános árverést szervez 2019. december 13-án 12 órai kezdettel az
intézmény Köztársaság utca 30. szám alatti székhelyén egy  1996-os Audi
A4 személygépkocsi értékesítésére. Kikiáltási ár 845 lej.
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250.
cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások értelmében
felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti
ingóságra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt. 
A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja, valamint
7. bekezdése értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább
egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a
vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését
igazoló iratot – a pénzt a Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN
RO62TREZ4765067XXX014298 számlára kell átutalni, címzett a  Maros
Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám 4322637 – vagy banki
garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az ajánlattevőt
képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi
személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai
magánszemélyek a személyazonossági igazolvány  másolatát, ahhoz, hogy
a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen.  
Az árverésről szóló közlemény  kifüggesztésének időpontja: 2019.
december 3. A közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és
Pénzügyi Osztály, a Vámosgálfalvi Polgármesteri Hivatal, az adós cég
székhelyén, és megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium weboldalán is.   
Bővebb felvilágosítás a székhelyen, az adóbegyűjtő és végrehajtói
irodában (Kerekes Ioan felügyelő) vagy a 0265/443-312-es telefonszámon. 

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)
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Szerezd meg a jövőd!
ABudapestiCorvinusEgyetemhallgatóiaz#Énjövőmprogram

kezdeményezéseáltalindítottákelaSzerezdmegajövőd!kam-
pányt,2019szeptemberében.Az#Énjövőmprogramegy2017-től
2020-igtartókezdeményezés.Aprogramközéppontjábanafiatal-
korimunkanélküliségvisszaszorításaáll.Aprojektingyenes,éson-
line tanfolyamokat nyújt azoknak a hátrányos helyzetű
fiataloknak,akikmárnemtanulnak,demégnemisdolgoznak.A
Szerezdmegajövőd!kampányeztakezdeményezéstazáltaltá-
mogatja,hogymotivációtadavidékihátrányoshelyzetűfiatalok
számáraaközösségimédián.Aközösségifelületekensikerkommu-
nikációsbejegyzésekinspiráljákazoldalakralátogatókat.Aprog-
rambanrésztvevőhallgatókezáltalmutatjákmeg,hogymindig
vanlehetőségazönismeretfejlesztésére,akapcsolatitőkekiépíté-
séreésamunkavilágábanvalóelhelyezkedésre.
Hamindezfelkeltetteazérdeklődésedet,regisztráljazalábbilin-

ken,aholonline tréninglehetőségek, tanfolyamokésönismereti
tesztekvárnakrád:http://bit.ly/corvinustastethefeeling
AkampányaBCEMKIegyegyetemikurzusánakrészekéntva-

lósulmeg,az#énjövőmprogramjóváhagyásával.
#tastethefeelingcsapat

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

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

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

Várjuk Önöket!


