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Van jövője a közösségnek

Bővítik az Adorjáni Kálmán iskolát Marossárpatakon

Tékaséták,
könyvbemutatók,
Mesekuckó
a Ligetben

A Tékaforgatag idén is sétával indul, a
Teleki Téka rejtett zugain vezeti végig
az érdeklődőket Kovács Bányai Réka
könyvtáros. Kedden és szerdán 11
órától, csütörtökön 18 órától indulnak
a séták, csütörtökön 11 órától pedig
Németh-Jakab Imola segítségével hallássérülteknek nyílik lehetőség végiglátogatni e tereket.

____________2.
Felbukkant a római
út is Mikházán

Jó hír, amikor iskolabővítésről szólunk,
mert ez azt jelenti, hogy van diák, biztosított a jövő. A sárpataki községköziskolaépületet
első
az
pontban
valamikor az 1940-es években húzták
fel, aztán majdnem 20 év után, az 1960as években elkészült egy másik szárny
is. A rendszerváltás után Adorjáni Kálmán nevét viselő általános iskola bővítésre szorult, így a polgármesteri
hivatal – sikerrel – megpályázta a munkálatok finanszírozását.

Vajda György

A helyi fejlesztési alapokból (PNDL) sikerült
az 5,4 millió lej értékű munkálatból mintegy 4,9
millió támogatást elnyerni, az önrész 471.939
lej. A tervek szerint az új (1960-ban épült) szárnyat bővítik ki, és kötik össze a megépítendő
résszel. Három szintet húznak fel, ahol nyolc
osztályterem, idegennyelv-kabinet és mellékhelyiségek lesznek. A kivitelezési határidő 18
hónap, így várhatóan 2021-ben adják át majd az
új szárnyat.
Mózes Sándor iskolaigazgató elmondta, az
építkezés nem érinti az oktatást. Természetesen
behallatszik majd a munkagépek zaja, de az építőtelepet teljesen elkülönítették az iskola udvarán.

Fotó: Vajda György

– Több hónapig töprengtünk azon, hogy miként helyezzük el majd az épületszárnyat, hogy
gazdaságosan foglaljuk el a területet – mondta.
Végül, úgy tűnik, jól döntöttek, mert elkülöníthetnek majd egy kisebb részt, ahova az iskolaudvart és a parkot megkerülő utcából lehet
eljutni. Ide, a műfüves sportpálya közelében
parkolóhelyet is kialakíthatnak, ahol azok, akik
délután sportolni szeretnének, anélkül, hogy
érintenék az iskolát, a pályabérlés idejére hagyhatják járműveiket. Az elképzelés az, hogy
amint befejezik az új épületszárnyat, hozzáfognak az 1940-ben, majd a 60-as években épített
(Folytatás a 6. oldalon)

Mózes Edith

Néhány nappal ezelőtt zárultak az idei
feltárási munkálatok a mikházi római
lelőhelyen. A munkálatba ezúttal is bekapcsolódtak külföldiek, a tapasztalatokról Pánczél Szilamért, a Maros
Megyei Múzeum osztályvezető régészét kérdeztük.

____________5.
Maros megyét is
érinti a körverseny

Az idén azonban minden eddigihez
képest teljesen új útvonalon halad át a
megyén a verseny, és nem Marosvásárhelyen van sem az indulás, sem az
érkezés, bár a karaván áthalad a városon, és részhajrát is rendeznek a főtéren.

____________7.

Örökzöld

Nem újdonság, hogy a Kovászna, Hargita és Maros megyei románok civil fóruma időről időre beadványokkal bombázza az állami hatóságokat a székelyföldi románok „siralmas” helyzete miatt. Nem
történt másként a múlt heti Marosfői Nyári Szabadegyetemen sem,
újra elmondták, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak, egyre komolyabb kihívás számukra a nemzeti identitásuk megőrzése, ezért az államnak fel kellene vállalnia gondjaik megoldását. Átfogó nemzeti
stratégia kidolgozására volna szükség a „kisebbségben élő” román
nemzetiségű állampolgárok „nemzeti identitáshoz való alkotmányos
jogainak biztosításához”. Ezért egy, a kisebbségben élő román közösségek jogait képviselő ügyosztály létrehozása mellett államfői és
miniszteri tanácsosokat kellene kinevezni, akik folyamatosan mérnék
a helyi román közösségek helyzetét, beszámolókat készítenének, amelyek alapján különböző törvényeket kellene hozni a román érdekek
jobb érvényesítéséért. Mert szerintük fennáll a veszély, hogy a székelyföldi megyékből „eltűnnek” a románok, a saját államukban egy
nemzeti kisebbség asszimilálja őket, ami veszélyes lehet a nemzetbiztonságra.
Semmi sem változik Marosfőn. A nyári szabadegyetemen évről
évre ismétlődik az örökzöld téma, és ehhez minden alkalommal
ugyancsak örökzöld üzeneteket fogalmaznak meg. Újdonság idén,
hogy a civilek mellett a Hargita megyei prefektus is beállt a kórusba,
(Folytatás a 3. oldalon)

2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _______________________________________ 2019. augusztus 27., kedd
27., kedd

A Nap kel
6 óra 35 perckor,
lenyugszik
20 óra 12 perckor.
Az év 239. napja,
hátravan 126 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma GÁSPÁR,
holnap ÁGOSTON napja.
ÁGOSTON: latin eredetű férfinév. A latin Augustus név kicsinyítő képzős származékának, az
Augustinus névnek a magyarosodott alakja, jelentése: magasztos, fenséges, fennkölt.

Nagyobbrészt napos idő
Hőmérséklet:
max. 330C
min. 160C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2019. augusztus 26.
1 EUR
4,7251
1 USD
4,2521
100 HUF
1,4357
1 g ARANY
208,6733

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Mától szóbeliznek a pótérettségizők

Tegnap lezárult a pótérettségizők írásbeli vizsgáinak sorozata. A pótérettségire Maros megyében összesen 1333 diák
iratkozott be. A román nyelv és irodalom írásbelire 820 diák
jelentkezett, a vizsgán 723-an vettek részt. Anyanyelvből
124 diák készült pótérettségizni – 122-en magyar nyelvből,
két diák pedig németből –, közülük 111-en írásbeliztek. A
szaknak megfelelő kötelező tantárgyból 832 diák jelentkezett vizsgára, a megmérettetésen 713-an vettek részt. A választott tantárgyból zajlott írásbelire 680-an iratkoztak be, a
vizsgán 568 diák vett részt. Csalási kísérlet miatt a román
nyelv és irodalom, valamint az anyanyelv vizsgán zártak ki
egy-egy diákot. A szóbeli képességmérők mától szeptember
3-áig zajlanak. Az írásbeli vizsgák eredményeit 3-án teszik
közzé, fellebbezni aznap 12–16 óra között lehet. A végső
eredményeket szeptember 7-én hozzák nyilvánosságra.

Tékaséták, könyvbemutatók,
Mesekuckó a Ligetben

A Tékaforgatag idén is sétával
indul, a Teleki Téka rejtett zugain vezeti végig az érdeklődőket
Kovács
Bányai
Réka
könyvtáros. Kedden és szerdán
11 órától, csütörtökön 18 órától
indulnak a séták, csütörtökön
11 órától pedig Németh-Jakab
Imola segítségével hallássérülteknek nyílik lehetőség végiglátogatni e tereket.

Lázok Klára főkönyvtáros

Csütörtökön 15 órakor Vida Gábor
író, a Látó főszerkesztője nyitja meg
ünnepélyesen a Tékaforgatag könyvvásárát a könyvtár udvarán, Lázok
Klárával, a Teleki–Bolyai Könyvtár
főkönyvtárosával. Bár a Tékaforgatag
könyvsátrai péntektől leköltöznek a
Ligetbe, a vásár könyvbemutatói csütörtök és péntek délután, illetve szombat délelőtt a tékaudvar hűvösében
lesznek megtartva.
Csütörtökön 15.30-tól a Gutenberg
Kiadó és az Erdélyi Múzeum Egyesület friss kiadványait mutatják be. A
csíkszeredai kiadó rendkívül igényes
gyermekkönyve, Egyed Emese Vasárnap című, Láng Orsolya által illusztrált
verseskötete nyitja a sort, majd Kele-

men Lajos Naplójának közreadott kötetei, Péter H. Máriának a kolozsvári
Ferenc József Tudományegyetem
gyógyszerészképzéséről összeállított
könyve, illetve Fehér Andrea forrásközlő kiadványa és Vulkán Vera Mártonfi József tanulmányi főigazgatóról
és cenzorról szóló monográfiája kerül
bemutatásra.
Pénteken 17 órától Víg Emese–Pap
Annamária–Benkő Levente Erdélyi
srácok című könyve egy új műfaj képviselőjeként fiataloknak szeretné az erdélyi ‘56 fiataljait bemutatni, majd a
Koinónia Kiadónál kiadott Andrei
Plesu Jézus példázatai-fordításról hallgathatnak meg rendhagyó beszélgetést
az érdeklődők a tékaudvaron. Este 7
órától Ábrám Noémi mutatja be Dósa
Zoltán Korai megomlás c. kötetét.
A szombati könyvbemutatók Bordás Beáta Bánffy-palotáról szóló monográfiájával indítanak (Polis Kiadó)
11 órakor, ezt követi a Mentor Könyvek Fekete Andor vásárhelyi ügyvéd
feljegyzéseit közreadó kiadványának
bemutatása. 13 órától Márton Áron
püspök lehallgatási jegyzőkönyveinek
Nagy Mihály és Denisa Bodeanu által
közreadott kötetét (Lector Kiadó) méltatja Novák Csaba Zoltán történész és
Demény Péter író.

A Tékaforgatag gyerekprogramjait
is színesítjük az idén. Lesz könyves
kézműves-tevékenység Márton Krisztinával a Teleki Téka udvarán pénteken 11 órától, illetve a Ligetben
szombaton 11 órától. Ugyanakkor a
téka Mesekuckóját a Ligetben az idén
megtöltöttük tartalommal, itt írók, színészek és más gyermekközeli szakmák
képviselői olvassák fel kedvenc meséiket a betérő gyerekeknek. Pénteken
Szabó Róbert Csaba indítja a mesélést
11 órakor a Vajonnagyi második kötetéből nyújtott ízelítővel, de megismerhetjük Kádár Annamária, Berekméri
Katus, Bokor Barna, Kányádi Orsolya,
Tompa Klári, Sebestyén Aba és Gecse
Ramóna kedvenc meséit is pénteken
11-13 óra, illetve pénteken és szombaton 16-17 óra között. Ugyanakkor
mindkét napon 17 órától a Kobak
könyvesbolt gyerekprogramja színesíti
a tékás Mesekuckó programkínálatát.
Természetesen a forgatagos foglalkozások szüneteiben (13-16 óra között),
illetve vasárnap délelőtt is nyitva áll a
kuckó, bárki, aki szeretne egy kicsit
megállni a pörgésben, beülhet a babzsákokra, és leemelhet egy jó könyvet
a téka Nyitott Könyvespolcáról, amelyet kiviszünk erre a néhány napra a
Ligetbe.

A szászrégeni
magyar tanítóképzősök találkozója

Idén is megszervezik a szászrégeni magyar tanítóképző
1948–1956-ban végzett növendékeinek találkozóját. A
résztvevők szeptember első szombatján, azaz 7-én délelőtt
10 órakor találkoznak az iskola előtt. A szervezők mindenkit
szeretettel várnak.

Havi Dráma a G Caféban

Hosszabb kihagyás után újra elindul a Havi Dráma sorozat a
marosvásárhelyi G Caféban. A huszonnyolcadik kiadás Gianina Cărbunariu Szolidaritás című szövegét viszi színre Patkó
Éva rendezésében, asszisztens, dramaturg Cseke Tamás.
Az előadás augusztus 29-én, csütörtökön 18 órátó látható.
Szervezők: a Havi Dráma csapata (Albert Mária, Szabó Róbert Csaba, Patkó Éva) és a Marosvásárhelyért Egyesület.

Kilyén Ilka versműsorai

Augusztus 28-án, szerdán 18 órakor Kilyén Ilka Búvópatak.
Válogatás helikonista költők verseiből című műsora hallgatható meg a Bolyai téri unitárius templomban. Szeptember
elsején, vasárnap 19 órakor a Keresztelő Szent János-plébánián Isten kezében című versműsorát mutatja be a színművésznő, orgonán közreműködik Molnár Tünde
orgonaművész.

Fúvószenekarok fesztiválja

Tizenhatodik alkalommal tartják meg szeptember elsején
Segesváron a fúvószenekarok fesztiválját. A program 16
órakor a részt vevő zenekarok felvonulásával kezdődik, az
Egyesülés és a Vár téren minikoncert is lesz. 17 órától a
Sander teremben kezdődnek a koncertek, fellép a Kolozs
megyei, szamosújvári fúvószenekar és az MCM Girls mazsorettcsoport, a szászrégeni, a Hargita megyei vaslábi, a
Brassó megyei kőhalomi és a segesvári fúvószenekar. A
fesztivált a Segesvári Polgármesteri Hivatal szervezi.

Fotókiállítás a fotógyárban

Szeptember 6–8. között az azopan.ro archívum fotóiból tekinthető meg kiállítás a marosvásárhelyi régi fotógyárban, a
Jegenye (Plopilor) sor 12. szám alatt. A www.azopan.ro egy
folyamatosan bővülő online fotóarchívum, amelynek célja átmenteni és elérhetővé tenni a romániai analóg fotózás értékeit az utókor számára. A gyűjtemény hozzáférhetővé
szeretné tenni azt a sok millió analóg technikával készült
fényképet, amely ott hever mindannyiunk fiókjában, padlásokon, intézmények raktáraiban vagy csak negatívon létezik.
A gyűjtemény önkéntes szerkesztők és segítők munkájára
épül, és mindenkinek szól, bárki részt vehet a saját fotóival.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Kiegészítés a pénteki Színes Világ mellékletben
megjelent pályázati rejtvényhez

Sajnálatos módon a rejtvény végéről lemaradt az utolsó 53. A vas vegyjele. 54. Tiszti rang. 56. Ausztria és Olaszöt meghatározás, amit ezúttal pótolunk: függ. 48. Oresztész ország gépkocsijele.
végtelen! 50. Folyó Németországban, a Dunába torkollik.
Rejtvényfejtőink elnézését kéri a szerkesztő.

Sorsolás 28-án, szerdán 14 órakor a szerkesztőségben!

A Népújság 28-án 14 órától tartja a szerkesztőségben (Dózsa Gy. u. 9. sz.) a Hűséges előfizető – AUGUSZTUS nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek) és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Összevont határellenőrzést vezetett be Szerbia
és Észak-Macedónia

Összevont határellenőrzést és vámvizsgálatot vezetett be Szerbia és Észak-Macedónia hétfőn, a Presevo-Tabanovce határátkelőnél ezentúl nem lesz
külön szerb és külön északmacedón útlevélvizsgálat, az utazóknak csak egy ellenőrzésen kell átesniük.

A hétfőn életbe léptetett új rendszer szerint a Szerbiából
Észak-Macedóniába, illetve az ellenkező irányba utazóknak
csak egyszer kell megállniuk, hogy átnézzék az útleveleiket
és vámvizsgálaton essenek át, a szerb és az északmacedón határőrök és a vámosok ugyanis közös ellenőrzőponton állomásoznak ezentúl.
Az egyszerűsített ellenőrzés felgyorsíthatja a személy- és

az áruforgalmat is, a várakozási idő a felére csökkenhet –
hangsúlyozta a helyszínen a rendszer átadásakor Ana Brnabic
szerb miniszterelnök. Zoran Zaev északmacedón kormányfő
pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a Szerbiát és Észak-Macedóniát összekötő autópályán fekvő átkelőn az idei évben a
várakozások szerint mintegy 260 ezer teherautó halad majd
át, ami a tavalyinál 30 százalékkal nagyobb forgalmat jelent.
Emellett a személyi forgalom is folyamatosan növekszik.
A két miniszterelnök rámutatott, hogy a térségben egyedülálló kezdeményezésről van szó, amely példaként szolgálhat a szomszédos országok számára. Az összevont
határellenőrzés a jószomszédi viszony és bizalom bizonyítéka – hangzott el a határátkelőnél hétfőn. (MTI)

Csaknem száz vállalat telepedett le Hollandiában
eddig a brit kiválás miatt

Immáron csaknem száz vállalat telepedett le Hollandiában az Egyesült Királyság tervezett európai
uniós kiválása miatt – közölte hétfőn a külföldi beruházásokkal foglalkozó hágai kormányügynökség
(NFIA).

A szervezet arról számolt be, hogy a 98 cég mintegy fele a
szigetországból költözött át, a többi pedig ázsiai, amerikai belépő az EU piacára, amelyek az Egyesült Királyság helyett választották Hollandiát. Előbbiek közé tartozik például a
Norinchukin japán befektetési bank, a TVT médiavállalat, valamint a MarketAxess és az Azimo pénzügyi szolgáltató.
Az értékelés szerint emellett további 325, főleg pénzügyi,
információtechnológiai, egészségügyi, illetve média- és marketingvállalat fontolgatja az áttelepülést, tartva attól, hogy a

Brexittel piacot veszítenek Európában. Ezek közül sokak döntése várható már a következő hónapokban.
„A növekvő bizonytalanság és a rendezetlen kiválás egyre
növekvő esélye nagy nyugtalanságot kelt” – mondta Jeroen
Nijland, az NFIA szakértője.
„Ez az oka annak, hogy több és több vállalat érdeklődik egy
lehetséges új hollandiai székhely létrehozása iránt” – tette
hozzá, rámutatva, hogy egy kisebb irodát sokkal könnyebb elköltöztetni, mint mondjuk egy gyártóüzemet vagy egy adatközpontot.
A tavalyi év végéig letelepülő hatvan cég nagyjából 2500
munkahelyet teremtett Hollandiában a friss adatok szerint.
Az ország elsősorban Németországgal, Franciaországgal,
Belgiummal és Írországgal van versenyben ezen a téren.

Nem minden tagállam nevezte meg biztosjelöltjét
a kitűzött határidőig

Az eddig ismert személyek között kevesebb a nő, mint a
Nem minden európai uniós tagország kormánya
adta le a kitűzött határidőig, hétfőig azon személy férfi, így sok elemző női jelöltekre számít Párizs és Róma rénevét, akit a november elején hivatalba lépő Euró- széről. Franciaországban például a korábban esélyesnek tartott
Brexit-ügyi főtárgyaló, Michel Barnier helyett elsősorban
pai Bizottságba jelöl.

Mina Andreeva, a brüsszeli testület szóvivője újságírói kérdésre válaszolva arról számolt be, hogy nem lesz semmilyen
hivatalos bejelentés, amíg meg nem születik a végleges lista,
nem kívánnak részletekbe bocsátkozni egyelőre, hiszen még
tart a jelölési folyamat. Kiemelte, hogy az EU alapszerződése
mindössze annyit ír elő, hogy november 1-jén meg kell alakulnia az új bizottságnak, ugyanakkor rámutatott, hogy minél
hamarabb sikerül megállapodni, annál jobb, Ursula von der
Leyen megválasztott elnök pedig készen áll megkezdeni az
egyeztetéseket a jelöltekkel.
Az EU finn soros elnöksége informálisan augusztus 26-át
tűzte ki határidőnek, sajtóhírek szerint azonban sem Franciaország, sem Olaszország nem nevezte még meg a jelöltjét.
Ursula von der Leyen a nemek egyensúlyára törekszik, azaz
ugyanannyi női tagot szeretne, mint férfit, ezért arra kérte a
tagállamokat, hogy jelöljenek két-két személyt, akik közül
majd választhat. Ennek viszont bennfentes források szerint
csak kevés kormány tett eleget, például a portugál és a román.

Sylvie Goulard volt és Florence Parly jelenlegi védelmi miniszter nevét kezdték emlegetni.
A bizottsági szóvivő hangsúlyozta: Ursula von der Leyen
keményen dolgozik a kiegyensúlyozottság elérése érdekében,
azonban az végső soron a tagállamok kormányain múlik.
Tim Barrow, az október végi uniós kilépésre készülő Egyesült Királyság EU-nagykövete pénteken közölte, hogy a brit
kormány nem delegál tagot az Európai Bizottságba, ezért nem
is nevez meg jelöltet. Kiemelte, hogy nem fogják akadályozni
a huszonhét fős névsor jóváhagyását.
Szakértők szerint a határozott nyilatkozatok ellenére könynyen elképzelhető újabb halasztás, s ez esetben bizonyos jogi
dilemma lépne fel, amelyet esetleg Julian King mostani brit
uniós biztos ideiglenes kinevezése oldhatna fel.
A jelölteket szeptemberben fogják meghallgatni az Európai
Parlament (EP) illetékes szakbizottságaiban, a benyújtott listáról pedig várhatólag októberben szavaz a képviselőtestület.
Ezt követően a tagállami kormányokat tömörítő EU-tanács nevezi ki minősített többséggel a bizottság testületét.

Andrej Babis: diplomáciai siker az EU új vezetőinek
kiválasztása

A klímavédelemről folytatott vitának racionálisnak kell lenA visegrádi országok, Csehország, Szlovákia, Magyarország és Lengyelország diplomáciai sikerének nie, az Európai Unió új kötelezettségvállalásai pedig ezen a
minősítette az Európai Unió új vezetőinek kiválasz- téren felvetik a kérdést, hogyan lehetne nagyobb felelősségre
bírni olyan államokat, mint Kína, Oroszország vagy az Egyetását Andrej Babis cseh kormányfő hétfőn.

„Most ez nem úgy zajlott le, mint a múltban, hogy a nagy
országok megegyeztek, a többiek pedig a döntésre rábólintottak” – jelentette ki Babis Prágában a cseh nagykövetek hagyományos éves értekezletén elmondott beszédében.
„A visegrádi országok bebizonyították, hogy erős tömböt
képeznek” – mutatott rá Babis. Hangsúlyozta: Csehország,
Szlovákia, Magyarország és Lengyelország kormányfői országaik, nem pedig a pártok vagy az európai parlamenti frakciók érdekeiért harcoltak. Szerinte kulcsfontosságú, hogy a
politikusok megmagyarázzák a közvéleménynek, miben rejlenek az Európai Unió pozitívumai.

sült Államok. A karbonsemlegesség iránti elkötelezettség
„nem veszélyeztetheti a cseh ipart, az állampolgárokat, a versenyképességet” – fejtette ki a cseh kormányfő.
Nagy-Britannia távozását az Európai Unióból Babis „nagyon szerencsétlen” lépésnek minősítette. „Bízzunk abban,
hogy megállapodás nélküli Brexitre nem kerül sor” – jelentette
ki. A miniszterelnök felszólította a cseh nagyköveteket, hogy
állomáshelyeiken szenteljenek nagyobb figyelmet a helyi sajtóval fenntartott kapcsolatoknak, és tegyenek lépéseket annak
érdekében, hogy a média adjon pozitívabb képet Csehországról. Babis szerint ugyanis Csehország nagyon sikeres ország,
amely előtt nagy jövő áll.

Alapjogokért Központ: egymásra hárítja
a felelősséget Boris Johnson és az EU

létrehozása, a kilépés újabb halasztása – egyik sem oldaná meg
a helyzetet, mert a briteknek és az uniónak sem változik az álláspontja. Az is felmerült, hogy a brit parlament többségi határozattal visszavonja a Theresa May korábbi brit
miniszterelnök által benyújtott kilépési nyilatkozatot. Ez azonPócza István azt mondta, a jelenlegi lehetőségek közül – ban szembemenne a népszavazás eredményével, ha pedig máspéldául brit előrehozott választások kiírása, szakértői kormány nap újra benyújtanák, a Brexit válna bohózattá – tette hozzá.
Egymásra próbálja hárítani az esetleges megállapodás nélküli Brexit felelősségét Boris Johnson brit
miniszterelnök és az Európai Unió vezetősége – közölte az Alapjogokért Központ vezető elemzője hétfőn az M1 aktuális csatornán.

Ország – világ
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Cuc nem köt kompromisszumot

A Lugos–Déva autópálya 3. szakaszának kivitelezése kapcsán Răzvan Cuc szállításügyi miniszter
hétfőn kijelentette: nem köt kompromisszumot a projekttel foglalkozó spanyol céggel, hanem elvárja tőle,
hogy hosszabbítsa meg a kivitelezési garanciát, ellenkező esetben szerződést bontanak vele. A szállításügyi minisztériumban tartott sajtótájékoztatón
hétfőn a tárcavezető a Lugos–Déva szakaszról úgy
fogalmazott: nem lát konzekvens viselkedést a kivitelező részéről, ezért értésükre adta, hogy a dolgok
nem mehetnek tovább úgy, mint eddig: „A dolgok az
én részemről világosak voltak: garancia vagy szerződésbontás!” Nem ez az első eset, hogy a Lugos–
Déva autópálya 3. szakaszán dolgozó kivitelező
problémákat okoz, állítja a közúti infrastruktúráért felelős országos társaság (CNAIR). A Teloxim Con –
COMSA- Aldesa Construcciones – Arcadis Eurometudes cégekből álló konzorciummal már majdnem
szerződést bontottak 2017-ben, mert gyenge minőségű anyagokat használtak fel, és mert nem tartották
be az építkezési módszertant, egyebek mellett ez vezetett oda, hogy még az építkezés alatt leomlott egy
hetven méter hosszú és tizenegy méter széles útszakasz, emlékeztet a CNAIR. (Mediafax)

Már hat halálos áldozata van
a săpocai támadásnak

Hatra emelkedett a săpocai pszichiátriai kórházban
történt támadás halottainak száma, miután hétfőn
reggel elhunyt egy 79 éves beteg. A Buzău megyei
kórházban egy héttel ezelőtt egy páciens infúziósállvánnyal bántalmazott 13, az osztályon fekvő beteget,
négyen a helyszínen meghaltak. A săpocai pszichiátriai kórházban történt támadás egyik sérültje életét
vesztette ma reggel a bukaresti egyetemi kórházban,
és ezzel az incidens halálos áldozatainak száma
hatra nőtt – tájékoztatott az egészségügyi minisztérium. A 79 éves nőt korábban megműtötték, súlyos
állapotban volt, géppel lélegeztették – tudtuk meg. A
bukaresti egyetemi kórházban ápolnak egy másik săpocai beteget is, az ő állapota stabil. A Pantelimon
kórházban ápolt săpocai sérültet megműtötték, majd
átszállították a Buzău megyei kórház neurológiájára,
súlyos állapotban, mély kómában van. Az incidens
további három sérültjét a Bagdasar, egyet pedig a
Floreasca kórházban ápolnak. Mindannyian időskorúak. (Mediafax)

Háromszáz embert bocsát el
a Tarom

A Tarom légitársaság több mint 300 alkalmazottjától
válik meg, a közúti infrastruktúráért felelős országos
társaságban (CNAIR) pedig csökkentik a vezető beosztások számát – közölte hétfői sajtóértekezletén
Răzvan Cuc közlekedési miniszter. A Taromnál elsősorban a kereskedelmi, beszerzési és gazdasági
osztályon csökkentik a személyzetet, a CNAIR-nál
ezután kevesebb lesz a vezető. A miniszter szerint,
„ha az elbocsátottak jó szakemberek, akkor találnak
maguknak máshol munkát”. (Agerpres)

Örökzöld

(Folytatás az 1. oldalról)
és szinte szó szerint ugyanazokat a sirámokat vázolta
fel. A kormánymegbízott az identitáshoz való alkotmányos jogot hozta fel legfőbb érvként – nemes egyszerűséggel elhallgatva, hogy ő maga szinte rögeszmésen
próbálja megakadályozni a székelyeknek az önazonosságuk megőrzése érdekében megfogalmazott bármiféle
követelését. Ő is Bukarest közvetlen beavatkozását
kérte, külön erre a célra felállítandó kormányhivatalokkal, kizárólagosan a román közösségnek szánt anyagi
segítséggel, gazdasági programokkal.
Eközben a szintén „elnyomottnak” számító Marosvásárhelyen a város első embere bejelentette: a jelenleg
a katolikus egyház tulajdonában levő római katolikus
iskola épületének újraállamosítását kezdeményezi, és
minden szükséges jogi lépést megtesz, hogy az ingatlan
visszakerüljön a város tulajdonába. Bár nem fejtette ki
pontosan, azt állította, hogy az egyház nem tartotta tiszteletben a bérleti szerződést, és minden tanévkezdetkor
megzsarolja az önkormányzatot.
Normális esetben az önkormányzat nem perelhetné
vissza az ingatlant, de tekintve a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium esetét vagy akár a MOGYE ügyét,
azt kell mondanunk, Romániában semmi sem normális,
így aztán minden lehetséges.
Ki kinek sérti a jogait? Örökzöld téma Romániában,
ami a választási kampányokban akár szavazatokat is
hozhat egyeseknek.
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A talajápolás fontosságát hangsúlyozzák

Szakmai bemutatók sorát szervezi az RMGE

A nyári betakarítási munka
végeztével sem pihenhetnek
a gazdák. Az RMGE Maros
szervezete a megyét járva
megmutatja, mivel kellene
zárni az aratási idényt.

Gligor Róbert László

Mezőpanitban, Nagyernyében és
Káposztásszentmiklóson tartott bemutatót az elmúlt hetekben a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete
Maros szervezete (RMGE Maros) a
tarlóhántásról és talajlazításról. Bármerre utaznak, nagyon kevés tarlót
látnak meghántva, ami óriási probléma. Ha a következő vetés is gabona lesz az adott területen, az
aratás után el nem végzett tarlóápolási munkálatok akár harmincszázalékos
terméskiesést
is
eredményezhetnek. Ahhoz, hogy a
szaktanácsadás hiteles legyen, fontosnak tartják, hogy a gyakorlatban
mutassák meg a gazdáknak, hogyan
kell szakszerűen dolgozni – mondta
el lapunknak a bemutató célját
Fazakas Miklós, a szervezet elnöke.
Fel kell hívni a gazdák figyelmét,
hogy a tarlóhántás elmulasztása
nemcsak hanyagság, de hiányosság
is a gazdálkodásukban. Aratás után
a talajszerkezetet lazítani kell, a növényi szármaradványokat pedig be
kell dolgozni a talajba. Ez elindítja
a tarlós területen a szinte nem létező
biológiai életet a következő vetés
elvégzése előtt. Talajélet nélkül a
növény nem tudja felvenni a tápanyagokat, ehhez a talajlazítás elengedhetetlen előfeltétel. Ha minden

mást jól csinál is a gazda, de ezt a
munkafázist kihagyja, a következő
termés egyharmadát indulásból elveszíti.
A tápanyaghiány és a nem megfelelő időben végzett agrotechnikai
munkálatok mellett a rossz gyakorlatok is jelen vannak, amivel a gazdák elrontják a talajszerkezetet, ez
pedig ugyanúgy súlyos terméskiesést eredményez. Ezért nagyon fontos aratás után tarlóhántást végezni,
visszaállítani a talajszerkezetet a
megfelelő tápanyaggal, például

séget, látszik, hogy van érdeklődés,
de a gazdálkodási gyakorlatban lassan változik a mentalitás. Ha egy
zónán belül nincs olyan gazda, aki
helyesen csinál valamit, akkor mindenki helytelenül jár el. A gátakat
kell áttörni, hogy változás következzen be a gazdák körében” – véli
Fazakas Miklós, aki szerint a nagy
gazdálkodók is kihagynak egy-egy
munkafázist, mert nem értik, nem
látják a fontosságát, pedig a megfelelő agrotechnika használata fél termést jelent.

zöldtrágyát eredményező növények
magvait elvetni. Ugyanilyen fontos
a mélytalajlazítás, ami segíti a föld
levegő- és vízháztartását, ezért elengedhetetlenül szükséges volna
négy-öt évente akár 70-80 centiméter mélységig fellazítani a talajt.
„Amikor megmutatjuk a különb-

Teret nyer az olajtermelés
Múlt héten az olajlen termesztéséről és kombájnos betakarításáról
is bemutatót tartott az RMGE
Maros, ezúttal Istvánházán. Ennek
időszerűségére utal, hogy Európában nagyon megnőtt a kereslet a
len- és kenderolaj iránt, és Magyarországon is komoly stratégia épül a
kendertermesztésre, a piaci tendenciák ismeretében.
Az olajlen egyszerű termesztési
technológiát igényel, a sovány talajokon is megterem, és a mifelénk
nagyon elszaporodott vadállatok
sem zsákmányolják, pusztítják. A
tápanyagban szegény területeken is
megterem hektáronként két tonna
lenmag, ami tíz tonna búza árával is
felér. Ha többen elkezdenék mifelénk is az olajlen termesztését, komolyabb
eredmények
is
mutatkoznának – állítja az elnök,
aki szerint fontos, hogy a szervezet
a „problémás” témákat úgy köze-

lítse meg és vigye közel a gazdákhoz, hogy gyakorlati és technológiai bemutatókat is tart mellé.
Következik a gazdanap
Szeptember első szombatján Székelyszentistvánon szervezi meg
idei, immár nyolcadik gazdanapját
az RMGE Maros. A délelőtt folyamán a vendégek a helyi Sándor
János fafaragó és Nemes András régiséggyűjtő kiállítását tekinthetik
meg, lesz kézművesvásár és gazdakörök közötti főzőverseny, délután
kulturális műsor és a konyhakertek
díjazása, de „parasztjátékokat” is
terveznek. Eközben a kultúrotthonban első alkalommal átnyújtják a
Pro Agricultura Transilvaniae díjakat: idén az anyaországi Somogyi
György szegedi paprikakutató és
Kovácsné Marika, a Csongrád megyei agrárkamara vállalatának igazgatója veheti át, míg Erdélyből
olyan személyiségek, mint Jakab
Sámuel, György Sándor, Máthé
László és Kiss Károly, ez utóbbi ez
alkalommal bemutatja és átadja tizenegy kötetből álló munkáját, a
magyar agrárszakemberek monog-

A román diplomáciai testületek éves találkozója:

Romániának tisztábban, artikuláltabban,
kifinomultabban kell hallatnia hangját

Viorica Dăncilă kormányfő azt
mondta a román diplomáciai
testületek vezetőinek éves találkozóján, amelyre hétfőn került
sor Bukarestben, hogy a maga
részéről minden támogatást
megad, hogy az energetikai biztonság „stratégiai és létfontosságú” területén érvényesítsék a
kormány politikáját.

A miniszterelnök emlékeztetett: az
energiabiztonság Románia prioritásai
közé tartozott addig is, amíg az ország
az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét töltötte be. „Valójában
ez a terület kulcsfontosságú téma mind
a stratégiai partnerségek, mind a regionális szintű együttműködés terén. Támogatom önöket abban, hogy
fokozzák a diplomáciai erőfeszítéseket
a kormányzati politikák előmozdítása
érdekében ezen az országunk számára
stratégiai és létfontosságú területen” –
nyilatkozta Dăncilă.
A külügyminiszter nagyra értékelte
a román diplomaták tevékenységét
Ramona Mănescu külügyminiszter
úgy fogalmazott, hogy Romániának

„tisztábban, artikuláltabban és kifinomultabban” kell hallatnia hangját mind
az Európai Unióban (EU), mind a
NATO-ban. „A biztonság sem nem
adottság, sem nem kiváltság, cselekedeteink eredménye. Mindannyian szerepet játszunk a megvédésében.
Önöknek mint diplomatáknak Románia
biztonsága diplomáciai tevékenységük
magától értetődő része. A biztonsággal
kapcsolatos minden vita azon kockázatokból és fenyegetésekből indul, amelyekre reagálnunk kell, kockázatok
pedig folyamatosan vannak, ráadásul
állandóan változik a természetük, a formájuk és a terjedési csatornájuk. Ebben
az összefüggésben úgy vélem, hogy
Románia hangjának világosabbnak, artikuláltabbnak és ugyanakkor, miért is
ne, kifinomultabbnak kell lennie az EUban és a NATO-ban, hogy valamenynyien megértsük, miben állnak a közös
fenyegetések. Biztonságunk közös stratégiai fellépést igényel, és ehhez a biztonsági kultúra nagyobb mértékű
konvergenciájára van szükség. (...) Romániának ki kell aknáznia a stratégiai
partnerségeket és kapcsolatokat az

Egyesült Államokkal és a főbb európai
államokkal, Franciaországgal, Németországgal, az Egyesült Királysággal, de
nem szabad elhanyagolni a keleti szárnyat sem, a Lengyelországgal és Törökországgal
folytatott
stratégiai
partnerségeket” – mondta Ramona Mănescu.
A külügyminiszter beszédében
nagyra értékelte a román diplomaták
tevékenységét. „Önök a román állam
elit testületét alkotják, Románia
büszke erre, mert tudja, hogy építhet
munkájukra és komolyságukra” – jelentette ki Ramona Mănescu.
A román diplomácia éves találkozójának elején egyperces néma csenddel
emlékeztek a nemrég elhunyt Mihnea
Constantinescu volt nagykövetre.
A találkozón jelen volt többek között Călin Popescu-Tăriceanu, a szenátus elnöke, Carmen Mihălcescu, a
képviselőház
alelnöke,
George
Ciamba európai ügyekért felelős miniszter, Laurenţiu Ştefan elnöki tanácsadó, Emil Constantinescu korábbi
államfő és Adrian Năstase volt miniszterelnök. (Agerpres)

Fotó: RMGE Maros

ráfiáját. Posztumusz tüntetik ki
ugyanezzel a díjjal Tamás Lajos
mérnököt, Csomós Attila szervezeti
elnököt és Nemes János hármasfalusi gazdaköri vezetőt. Az RMGE
Maros így szeretné megköszönni
mindannyiuknak a közösségért végzett önzetlen szolgálatukat
Fazakas Miklóstól megtudtuk:
első lépésben ezt a kilenc személyt
jelölték, de az elmúlt harminc
évben végzett munkájáért minden
arra érdemes megkapja a díjat. Van
is mivel büszkélkednie a szervezetnek, hiszen Zsombolyától Székelyudvarhelyig egész Erdélyben
komoly, akkreditált magyar nyelvű
szakképzést folytatott az RMGE
Maros, ez idő alatt hatezernél is
több oklevelet adott a gazdák kezébe. Ezt sokszor társadalmi munkában végezték a szakemberek,
miközben hatalmas szakmai anyagot is összegyűjtöttek. Ez a fajta önzetlen munka szinte példa nélküli,
ezt pedig egy-egy díj átadásával is
szeretné megköszönni nekik a marosvásárhelyi szervezet.

Dana Gîrbovant jelölték
az igazságügyi tárca élére

Benyújtotta hétfőn a
bírói tisztségről való lemondását Dana Gîrbovan, akit az igazságügyi
tárca élére jelölt Viorica
Dăncilă miniszterelnök. A
Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM)
bírói szakosztálya tudomásul vette döntését.

„Bírói pályafutásom alatt
mindig azt mondtam, amit
gondolok, és hittem abban,
amit mondtam, bár sokszor ez
nem volt a többség ínyére.
Mivel elviekben elfogadtam
az igazságügyi miniszteri
tisztségre való jelölést, úgy
tartom természetesnek, hogy
mondjak le bírói tisztségemről, hogy elkezdődhessen a
kinevezési eljárás” – írta hétfői Facebook-bejegyzésében
Gîrbovan.
A CSM bírói szakosztálya
később közölte, tudomásul
vette a kolozsvári ítélőtábla alkalmazásában álló bírónő lemondását, és elküldte Klaus
Iohannis államfőnek a Dana

Gîrbovan tisztségből való felmentésére vonatkozó igénylést.
Viorica Dăncilă miniszterelnök, a Szociáldemokrata
Párt (PSD) elnöke az alakulat
országos végrehajtó bizottságának (CEx) pénteki ülését
követően közölte, hogy menesztik Ana Birchallt az igazságügyi miniszteri tisztségből,
és a Romániai Bírák Országos
Szövetségének elnökét, Dana
Gârbovant jelölik a helyére.
Dana Gîrbovan ezt követően úgy nyilatkozott, amenynyiben Klaus Iohannis államfő
jóváhagyja a jelölését, készen
áll együttműködni minden
döntéshozóval a hatékony és
független igazságszolgáltatás
érdekében. Hozzátette, nem
szeretné, hogy az igazságügyi
minisztérium „politikai és választási viták tárgya legyen a
paloták között”, azt akarja,
hogy a viták témáját a rendszer problémáira való megoldások keresése képezze.
(Agerpres)
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A Forgatag keddi kínálata

Kerekasztal-beszélgetések
élsportolókkal,
Bauhaus
1919–2019 kiállítás, könyvbemutató, színházi előadások, este pedig a Bekecs
néptáncegyüttes is fellép –
ezekkel és sok minden mással
várja kedden a látogatókat a
Vásárhelyi Forgatag.

Délután 4 órától szintén a Teleki
Téka udvara biztosítja a helyszínt
arra a kerekasztal-beszélgetésre,
amelyen Tófalvi Éva biatlonista,
hatszoros olimpikon, Novák Károly
Eduárd világ- és Európa-bajnok ke-

Bauhaus, olimpikonok és vacsoraszínház
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rékpározó, paralimpikon, Trandafir
Norbert ifjúsági Európa-bajnok, felnőtt Eb-bronzérmes úszó, háromszoros olimpikon bajnok ülnek egy
asztalhoz.
18 órától a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház emeleti előcsarnokában dr. habil. Ungvári Zrínyi Ildikó
egyetemi
oktató,
színháztudományi szakíró, műfordító és Kósa András László, a Balassi Intézet – Bukaresti Magyar
Intézet igazgatója nyitják meg a Bauhaus 1919–2019 kiállítást. A kiállítás-megnyitót követően 18.30-tól

Új feltárások a hetedik évadban

Bánffy Miklós Erdélyi történet trilógiája román nyelvű fordítását mutatják be ugyanott.
18 órától a Borudvarban Kuti
Botond festőművész kiállítás-megnyitóján vehetnek részt az érdeklődők a Forradalom utca 8. szám
alatt.
A gasztronómia és a színház szerelmesei vacsoraszínházi előadáson
lehetnek jelen 19 órától. A Palimadár á la Carte című gasztroszínházi

előadás a B.EAT étteremben, a Rózsák tere 52. szám alatt zajlik. Helyet foglalni és a jegyeket kiváltani
a helyszínen lehet, továbbá vegetáriánus menü igénylésére is lehetővan.
Információkat
a
ség
0749-111-848 vagy a 0721-968-253
telefonszámon lehet kérni, a belépődíj 115 lej.
Akik pedig a hagyományos színház mellett döntenek, azok 20 órától Szigligeti Ede Liliomfi című

előadását nézhetik meg a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Nagytermében a beregszászi Illyés Gyula
Magyar Nemzeti Színház előadásában.
A Forgatag második napján a
szervezők a gyerekeknek is kedveskednek, hiszen 20 órától a Bekecs
néptáncegyüttes bemutatja a Maros
Művészegyüttes nagytermében a
Mátyás király igazságai című gyerekelőadást.

Felbukkant a római út is Mikházán

Néhány nappal ezelőtt zárultak az idei feltárási munkálatok
a
mikházi
római
lelőhelyen. A munkálatba ezúttal is bekapcsolódtak külföldiek, a tapasztalatokról
Pánczél Szilamért, a Maros Megyei Múzeum osztályvezető
régészét kérdeztük.

Gligor Róbert László

A tervásatások 2013-ban kezdődtek a mikházi egykori katonai tábor
területén, s ez azért is fontos a
Maros Megyei Múzeum számára,
mert bár a lelőhely a 18. század
eleje óta ismert a szakirodalomban,
nagyon kevés feltárás történt itt. A
19. század végén a négy kapu egyikét tárták fel, de 1962-ben és 2007ben is volt egy-egy rövid feltárási
időszak, ennek ellenére egy alig ismert lelőhelyen kezdhették el a múzeum munkatársai a munkát. Már
az elején eldöntötték, hogy három
helyen végeznek ásatásokat, a parancsnoksági épületnél, a fürdőnél
és a civil településen, és azóta ki-

Folytatódott a parancsnoksági épület feltárása

sebb-nagyobb megszakításokkal
minden helyszínen folytatódott a
feltárás.
A lelőhely megismerésében sokat
segített, hogy a községben elkezdődtek a csatornázási és vízhálózatbővítési munkálatok, így most
sokkal pontosabban behatárolható a
lelőhely kiterjedése, ami a megóvás
és a jövőbeli tervezés szempontjából hasznos, és az ezutáni munkálatok
is
sokkal
jobban
beütemezhetők. Mikházán a kutatások intenzívebbek voltak, mint Marosvécsen vagy Sóváradon, ahol
nem lehet kiszámítani, mi kerülhet
elő egy építkezés, közművesítés
során, ami esetleg megnehezíti a
tervezést vagy pluszköltséget ró a
beruházóra. Mikházán a leletmentő
ásatásokat sikerült az idén nagyjából befejezni, ezért a tervásatásokra
is tudtak koncentrálni. A római erődítmény parancsnoksági épületének
délnyugati sarkát nyitották fel, ahol
az épület utolsó, 3. századi fázisa is
jól megmaradt, s ezzel az épület
alaprajzát tisztázták, ami azért fontos, mert a múzeum szeretné hosz-

Rábukkantak a római útra és egy lehetséges kovácsműhelyre

szabb távon a feltárásokat egy fedett védőépületben bemutatni.
Előkerült „Traján útja”
Folytatták a feltárást a civil település területén is, ahol rábukkantak
a népnyelvben Traján útjaként em-

Fotó: Pánczél Szilamér

legetett római út maradványaira, illetve egy épület utcai homlokzatára,
amely valószínűleg kovácsműhely
volt. Erre utal egy fújtatószerkezetre hasonlító lelet, valamint a vassalak. További gazdag leletanyag is
előkerült, egyebek mellett több
érem, fémből készült ruházati kiegészítők és importált kerámiaedények töredékei. Ezek a leletek
rávilágítanak egyrészt az itt élő rómaiak anyagi lehetőségeire, másrészt arra, hogy a település hogyan
épült be abba a kereskedelmi hálózatba, amelyet Római Birodalomnak
nevezünk,
és
amely
Britanniától Arábiáig terjedt. Ókori
faépületek maradványai kerülnek
elő, nagy erőfeszítések árán sikerült
a talaj különböző színárnyalatait
„elcsípni”, és ezekből következtetve dolgozni. A fürdőépületnél is
szeretnék az alaprajzot körvonalazni, ott viszont az a gond, hogy
amikor az egykori kollektív gazdaság épült, a területet elegyengették,
ami súlyosan károsította az ókori település legnagyobb, mintegy 600
négyzetméteres épületének állagát.
A feltárások révén a múzeum
gyűjteménye és ismeretei is gazdagodtak, és arra törekednek, hogy ezt
a többletinformációt tudományos
közlések, konferenciák, előadások

révén közzétegyék. Erre is jó a mikházi római fesztivál, ahol bemutathatják, hogy mit és milyen
módszerekkel dolgoznak, mit találtak és mi történik a leletekkel.
Nemzetközi összefogás
Az idei tervásatások július 21. és
augusztus 18. között folytak, a múlt
héten pedig a dokumentáció elkészítésével zárultak. A kutatásokba
2013 óta bekapcsolódnak a berlini
Humboldt és a kölni egyetem munkatársai és hallgatói, emellett fontos
partner a kolozsvári Babeş–Bolyai
Tudományegyetem, tucatnyi hallgató vett részt az ásatásokon, de
évente bekapcsolódnak a Pécsi Tudományegyetemről is, és a budapesti Műegyetemnek is megvan a
szerepe a lelőhely bemutatásában,
népszerűsítésében, a mikházi népi
építészet felmérésében. Idén nyáron
harminc diák és kutató dolgozott a
mikházi ásatásoknál, a faluból is
vannak évek óta munkatársak, akiknek a rutinja sokat jelent, és nekik
is köszönhető a siker. A feltárások
eredményeit megvizsgálandó a napokban Mikházára látogatott a
hazai Római Limesbizottság elnöke, dr. Felix Marcu, aki a kolozsvári Erdélyi Történelmi Múzeum
igazgatója.
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Javítani kellett a marossárpataki református templomot is.
Szerkeszti: Vajda György Szaktanulmány igazolta, hogy
a tetőszerkezet cserére szorul, ugyanis a fagerendázatot
és a cserépléceket megtátelligens táblát szereljenek fel az a gazdasági iskola, az Elektromamadta a szú.

Van jövője a közösségnek

(Folytatás az 1. oldalról)
felújításához is, így a diákok ideiglenesen átköltözhetnek a meglévő épületrészbe.
Az iskola igazgatósága az idén
nyáron sem ült karba tett kézzel.
Elvégezték az új tanévet megelőző
szükséges felújítási munkálatokat.
Mi több, a kolozsvári Cersanit cég
támogatásával felújíthatták az illemhelyeket is. A cég biztosította a
berendezéseket, a fali- és a padlócsempét, az iskola csak a munkálatok értékét állta. A beruházások
közül még megemlíthető, hogy a
Romániai Magyar Pedagógusszövetség által irányított program
alapján – a magyar kormány támogatásával – új játszóteret alakítottak ki a 2016-ban átadott új óvoda
mellé. Ennek elhelyezése olyan,
hogy az iskolások, sőt a községben
levő gyerekek a tanidőn kívül is
használhatják, mert a központi
park egyik sarkában van. A Bethlen Gábor Alap pedig lehetővé
tette, hogy az idén újabb három in-

Új tető alatt a református
templom

iskolában.
A létszám valóban indokolta a
bővítést, ugyanis az Adorjáni Károly iskolába óvodástól a VIII. osztályosig 503 gyermek járt az előző
tanévben. És legalább ennyi kezdi
majd el az újat. Új osztálytermekben kezdhetik a tanévet az előkészítő (0.) osztályosok és az V.
osztályosok. A tanárok, tanítók
95%-a címzetes, két helyettesítő
tanár van, akik gyereknevelési szabadságon levő kollégáik helyett
vállaltak állást Sárpatakon. A tankönyvek egy részét beszerezték, a
megrendelést leadták. Az idén hét
magyar, három román tannyelvű
elemi, és öt magyar és három
román általános iskolai osztály
indul. Két magyar és egy román
előkészítő csoport is kezdi az évet.
A végzős diákok az idén a pedagógiai líceumot, a református kollégiumot és a sportiskolát
választották továbbtanulási lehetőségként, a szakiskolák közül pedig

ros, a szászrégeni Petru Maior, a
mezőgazdasági iskola, a Ion Vlasiu, a Traian Vuia és a Gheorghe
Şincai is fogadott innen diákokat. A
szakiskolákat választók a turizmus,
matematika-informatika, fafeldolgozás, kozmetika és villanyszerelés
szakok felé irányultak.
A községhez tartozó kisebb falvakban rendbe tették az iskolákat,
de az I – IV. osztályosok itt is csak
összevont osztályokban tanulhatnak. Az idéntől Pókakeresztúron
létszámhiány miatt megszűnt az
oktatás. A néhány iskolaköteles diákot busszal szállítják be a községközpontba. Jó jel – mondta az
iskolaigazgató –, hogy vannak
olyan gyerekek, akik Vajdaszentiványról és Sáromberkéről is a sárpataki Adorjáni Károly iskolába
járnak, ez igazolja, hogy megfelelő körülményeket teremtettek
számukra, és nem hiábavaló a bővítés, mert így a térség iskolaközpontjává válhat az oktatási
intézmény.

A polgármesteri hivatal segítségével készült műszaki felmérés szerint a munkálatok 760.000 lejbe
kerülnek. Az önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy meglegyen minden szükséges engedély. Első
lépésként a tornyot tették rendbe,
jelenleg folyamatban van a hajó tetőrészének a szerkezeti felújítása.
Stupár Károly lelkipásztor lapunknak elmondta, valóban halaszthatatlanná vált a beavatkozás. Reményei
szerint az Erdélyi Református Egyházkerület is támogatja a felújítást.
A gyülekezet több mint 900 lelket
számlál. Az istentiszteletek mellett
szerdánként nőszövetségi bibliaórákat tartanak, amelyeken átlagban
20-an vesznek részt. Működik a vasárnapi iskola is, amelyet fiatal ön-

kéntesek hozzájárulásával, Cozma
Andrea óvónő vezetésével tartanak
a tanév idején. Az ifjúsági vallásórára is rendszeresen több mint 30-an
járnak. Az egyház aktívan részt vesz
a falu közösségi életében.
Bár a krónikák feljegyezték,
hogy már az 1332-es tizedszedéskor
volt plébániatemploma a falunak,
az egykori templomot 1917-ben felhagyták és 1939-ben lebontották. A
régi templom emlékét őrzi egyik
harangja is; felirata: „Christus rex
venit in pace. Deus homo factus
est”. A jelenlegit 1926-ban építették, Soós Adolf tiszteletes és Székely Miklós gondnok idejében, a
gyülekezet hozzájárulásával. Ezért
is a falak nem szorulnak felújításra.
A tetőcserét követően rendbe tett
templom várja majd a híveket.
Addig a délelőtti istentiszteleteket a
sportteremben tartják, a délutániak,
a presbitérium döntésének megfelelően, elmaradnak. Remélik, hogy
szeptember végéig befejezik a munkát.

Fejlődő Mezőmajos

Orvosi rendelő készül

A marossárpataki önkormányzat
évről évre a községhez tartozó falvakban is igyekezett beruházni. Az
idén Mezőmajoson a sor. 2015-ben
sikerült a faluba vezető 148-as
községi út 3,2 km-éből 1,4-et leaszfaltozni, az idén a vidékfejlesztési alap támogatásának 1,2 millió
lejéből az aszfaltszőnyeg eljut a
Felszegen levő utolsó házig. Emellett kialakítják a kapubejáratokat,
a hidakat, átereszeket is rendbe teszik, és az út két oldalán kialakítják az árkokat. A munkálatokkal
jól haladnak, a kivitelező ígérete
szerint három hét múlva átadják.
Emellett sikerült pénzt pályázni a
mezőmajosi kultúrotthon felújítására is. Értéke 2 millió lej, 1,5 millió lej a támogatás. Az építést, bár
még nem kezdték el, a kivitelező
szerint az idén be is fejezik. Tekintettel arra, hogy kisebb épületről

van szó (mellékhelyiségeket,
konyhát kell kialakítani a nagyterem rendbetétele mellett), várhatóan nem húzódik el a munka.
Tavaly az önkormányzat saját költ-

ségén rendbe tette a pókai és az almási kultúrotthonokat, így amenynyiben elkészül a sárpataki,
korszerű művelődési otthonok várják majd a községbelieket.

Probléma az ivóvíz- és csatornahálózat hiánya

Marossárpatak község legnagyobb gondja, hogy
nem sikerült működésbe helyezni a főúton levő ivóvíz- és csatornahálózatot. Az ívóvízhálózat fővezetékét elhelyezték ugyan, de nézeteltérés alakult ki a
kivitelező és az önkormányzat között, amit peres úton
próbálnak rendezni. Ameddig az nem zárul le, nem
tudják megkötni az átadási-átvételi szerződést, és
nem helyezhetik üzembe a hálózatot. A csatornahálózat fővezetéke és a tisztítóállomás is megépült,

azonban a bekötésekhez még 1,9 millió lej szükséges.
Az idén – a költségvetés hiánya miatt – csak 200.000
lejt különítettek el. Az önkormányzatnak mérlegelnie
kell, hogy a hiányzó összeget bankkölcsönből veszi
vagy önerőből gazdálkodja ki. A polgármester szerint
a kifutási idő hat év. Mindenképpen azon vannak,
hogy üzembe helyezzék mind az ivóvíz-, mind a csatornahálózatot, de a község anyagi lehetőségeit egyelőre meghaladják a költségek.

Tavaly áprilisban fogtak hozzá a
községközpontban az orvosi rendelő épületének felújításához. A helyiségeket az EU-szabványoknak
megfelelően alakítják ki.
Az épületet manzárdosítják, az
emeleti térben szolgálati lakást
alakítanak ki, abban a reményben,
hogy a családorvos ideköltözik
majd. Jelenleg a családorvosi szolgáltatást két ingázó szakember
látja el. A polgármester szerint

sokat számít, ha az orvos a faluban
lakik, hiszen ez egyfajta biztonságot, bizalmi kapcsolatot is jelent
az embereknek. Működik a diakóniai szolgálat is, amelyet Marosvásárhelyről látnak el. A rendelő
felújítását a helyi fejlesztési alapból támogatják. A beruházás
összértéke 5,5 millió lej, amiből
471.939 lej az önrész. A kivitelezési szerződés alapján 2021-ig kell
befejezni.

Hosszas huzavona után sikerült
az önkormányzatnak telekelnie azt
a területet és épületet, amelynek a
helyében kialakítják a 2006-ban
megnyitott egykori falumúzeumot,
amelynek az anyagát Berekméri
Edmond segítségével gyűjtötték
össze a faluból. Ezúttal a Leader
csoporton keresztül sikerült pályázatot nyerni.
A felvételen látható épületet lebontják, ennek a helyébe épül az a
ház, amely otthont ad a múzeumnak. Két nagy termet és egy irodát
rendeznek be. A tárgyakat jelenleg
egy, az önkormányzat tulajdonában

levő épületben tárolják, a múzeumot a Pro Glodeni Egyesület gondozza majd. Kozma Barna
polgármester szerint a kultúrotthon
és a múzeum használatba helyezését követően szükségessé válik egy
kulturális referensi állás létesítése,
ez garancia lehet arra, hogy mindkét intézményt szakember fogja vezetni. Az építési munkát az
országos vidékfejlesztési alapon
(PNDR) keresztül támogatják. Becsült értéke 611.076 lej, ebből a támogatás 452.089 lej, a hiányzó
összeget az önkormányzat állja. Az
új épületet 2021-ben avatják fel.

Tájház és múzeum

2019. augusztus 27., kedd _______________________________________________ SPORT _______________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Maros megyét is érinti a körverseny

Maros megyét is érinti Románia kerékpáros körversenye,
amelyet
az
idén
szeptember 11-15. között
rendeznek. Néhány éves szünet után látogat ismét tájainkra a pedálos-kerekes
viadal, és először, amióta a
nemzetközi szövetség versenynaptárában 1-es katekontinentális
góriájú
versenyként szerepel, ennek
minden hozadékával: magasabb díjazás, tehát színvonalasabb részvétel, és az ezzel
együtt járó magasabb szervezési standardok.

Bálint Zsombor

Az idén azonban minden eddigihez képest teljesen új útvonalon
halad át a megyén a verseny, és
nem Marosvásárhelyen van sem az
indulás, sem az érkezés, bár a karaván áthalad a városon, és részhajrát is rendeznek a főtéren.
Konkrétan az ötszakaszos körverseny első szakasza érinti Maros
megyét, amit szeptember 11-én
szerveznek. Ennek a rajtja Kolozsváron van, a befutója pedig Segesváron, utóbbi így először ad
otthont befutónak a körversenyen.
Amint említettük, a mezőny áthalad Marosvásárhelyen, azonban
nem a főúton érkezik, hanem a

Kajak-kenu vb

Mezőségen át, így Nagysármásnál
lépnek be Maros megyébe a kerékpárosok, innen pedig Uzdiszentpéter,
Mezőrücs,
Mezőcsávás
érintésével az Egyesülés negyed
felől kerekeznek be a megyeszékhelyre, majd a Maros-hídon és a
Kossuth utcán át a főtérre. A Kultúrpalotánál részhajrát alakítottak
ki, majd az 1918. December 1.
úton Koronka felé veszik az irányt.
A főúton Balavásárig haladnak,
innen azonban Kóródszentmárton,
Zágor és Csatófalva felé veszik az
irányt, rövid ideig átmennek Szeben megyébe, érintik Erzsébetvárost, és Dános felől érkeznek
Segesvárra. A befutót a vár alatt
húzódó Malom utcában alakították
ki.
A kolozsvári rajt 10 óra 45 perckor van, innen azonban minden
attól függ, hogy mennyire van
kedve a mezőnynek tekerni. Optimista számítás szerint Marosvásárhely főterén 13 óra 17 perc körül,
pesszimista változatban 13 óra 49
perc táján haladnak át, a segesvári
befutóra 15 óra és 16 óra között
lehet számítani.
A szakasz hossza 168 kilométer,
a marosvásárhelyin kívül még két
részhajrát tartalmaz, egyet a Kolozs megyei Magyarkályánban,
egyet Kóródszentmártonban. Két
hegymeneti hajrát is pontoznak,
egyet Mócson, egyet pedig Mező-

felében. Fontos tudni, hogy ott,
ahol a mezőny áthalad, forgalomkorlátozásra lehet számítani, Segesváron a Malom utcát és az ott
található parkolót teljesen lezárják.
A románai kerékpáros körverseny Maros megye elhagyása után
a következő etapokat tartalmazza:
2. szakasz: Brassó–Focşani (177
km)
3. szakasz: Buzău–Târgovişte
(125 km)
4. szakasz: Ploieşti–Piatra Arsă
(126 km)
5. szakasz: Bukarest körpálya
(102 km)
A leglátványosabbnak a 4. szakasz ígérkezik, amikor a versenyzők megmásszák a rendkívül
festői, hosszú ideig a forgalom
előtt zárt Transzbucsecs műutat.
A versenyre húsz csapat nevezett be, Romániából két kontinentális csapat, a Team Novak és a
Giotti Victoria Palomar, öt nemzeti
válogatott (Románia, Szlovákia,
Oroszország, Fehéroroszország,
Észtország) és 13 más kontinentális csapat, amelyek közül az Asztana és a CCC ismertebbek, de
tudni kell, hogy ők a fiatal reménységekkel érkeznek. És ki tudja,
talán most is felbukkan egy Egan
Bernal, aki a bihari és nagyszebeni
győzelmek után nyerte meg az
idén a Tour de France-ot.

Öt arany, összesen 12 érem és 12 olimpiai kvóta

Remekeltek a magyarok a
szegedi olimpiai kvalifikációs
kajak-kenu világbajnokság
vasárnapi zárónapján: két
aranyat, három ezüstöt és
két bronzot, valamint 11 tokiói kvótát gyűjtöttek.

A házigazda csapat így öt aranynyal, négy ezüsttel és három bronzzal – plusz a paraversenyekben egy
további első hellyel –, valamint 12
olimpiai kvótával zárta a kvalifikációs vb-t. Az érmek közül két
arany, valamint egy-egy ezüst és
bronz született ötkarikás számban,
utóbbiakat tekintve Magyarország
volt a legeredményesebb a vb-n.

Női röplabda-Eb

A vasárnapi zárónapon aranyérmes lett a Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara, Medveczky Erika,
Bodonyi Dóra összeállítású kajak
négyes, s ezzel csakúgy, mint a férfiak hasonló számában ötödik
Nádas Bence, Tótka Sándor, Birkás Balázs és Kuli István, négy
olimpiai indulási jogot gyűjtött
Magyarországnak.
A másik vasárnapi magyar elsőség Bodonyi Dóra nevéhez fűződött,
aki
5000
méteren
diadalmaskodott.
Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső kenupárosa 500 és
200 méteren is második lett, ezzel

– az előbbi számmal – két női
kenus kvótát is gyűjtött. A harmadik ezüstérmet kellemes meglepetésre a 19 éves Adolf Balázs
szállította a leghosszabb távon.
Az ötszörös olimpiai bajnok kajakos Kozák Danuta – hátfájdalmakkal küszködve – 500 méter
egyesben címvédőként bronzérmet
szerzett, ez is kvótát ért. Az olimpiai programban nem szerelpő K2 200 méteren Balaska Márk és
Apagyi Levente kajakos duója is
harmadik lett.
A szegedi vb-n 101 ország
mintegy 1100 versenyzője vett
részt. (MTI)

Másodszor nyertek a románok

Az egy-egy győzelemmel és vereséggel álló maA román válogatott nagy csatában, 3-1-re
győzött Észtország csapata ellen a női röp- gyar válogatott vasárnap szabadnapos volt, hétfőn
labda Európa-bajnokság budapesti C cso- 20.30-tól az azeriekkel találkozott.
portjának harmadik napján.
A hatcsapatos csoport első négy helyezettje jut a

A három mérkőzés után két győzelemmel álló nyolcaddöntőbe.
román csapat az első játszmában 20-23-ról fordított,
Eredmény:
és bár az Eb-újonc észtek ezt követően is nagy csatára
Románia-Észtország 3-1 (23, -30, 19, 21)
késztették őket – egy szettet el is „csentek” –, végül
korábban:
két óra alatt nyertek, ezzel a csoport második helyére
Hollandia-Azerbajdzsán 3-0 (15, 23, 23)
léptek előre.
Az állás: 1. Hollandia 6 pont/2 mérkőzés, 2. RoA találkozó legeredményesebb játékosa az észtek
ütője, Nette Peit volt 31 ponttal, román részről a 25 mánia 6/3, 3. Horvátország 4/2, 4. Magyarország 3/2,
5. Azerbajdzsán 2/2, 6. Észtország 0/3
pontos Adelina Budai-Ungureanu emelkedett ki.

Két marosvásárhelyi csapat
a női labdarúgó 2. ligában

Két csapat is képviseli Marosvásárhelyt a női labdarúgó 2.
ligában. A sportági szövetség
által közzétett beosztás szerint az idén szintén két csoportot alakítottak ki, ám az
előző bajnoki idénytől eltérően ezekben nem 8-8,
hanem 7-7 csapat kapott helyet.

A két marosvásárhelyi csapat két
különböző csoportba került, a kettő
helyzete merőben különbözik. Az 1.
csoportba sorolt marosvásárhelyi
Ladies ellenfelei elsősorban Moldovából kerültek ki: a Nicu Gane Fălticeni, a jászvásári Navobi, a
románvásári Vulpiţele Galbene, az
Atletic Club Onix Rm. Sărat. Hozzájuk csatlakozik a bukaresti Carmen és a székelyudvarhelyi Vasas
Femina második csapata. A Ladies
magánklubként működik, és nincsenek ambíciói túllépni az amatőr
szinten. Továbbá, noha Marosvásárhelyen van bejegyezve, a hazai
mérkőzéseit Nagyadorjában játssza.
A 2. csoportban kapott helyet a
marosvásárhelyi CSM, amely maximális pontszámmal nyerte meg az
előző idényben a 3. ligás csoportját,
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ahol új csapatként indult. Az idén az
ellenfelei az alábbiak lesznek: a Bihari United, a nagybányai Venus
Maramureş, a resicabányai Banat
Girls, a szörényvári Atletic Drobeta,
a kolozsvári Olimpic Star és a kolozsvári Olimpia II.
Rendes körülmények között a
csapat a feljutásért kellene küzdjön,
de a klub körül kialakult áldatlan
helyzet egészen biztosan kihatással
lesz a teljesítményére, még akkor is,
ha Székes Károly edző azt mondta,
nem arra a pénzre számít, amit a
klubtól kap.
A 2. liga mezőnyéből meglepetésre hiányzik a szászrégeni Viitorul, amely évekig rendszeresen
részt vett a női bajnokságban, és az
idén sem esett ki a 2. ligából. A csapat mégis csak a 3. ligában indul,
ahol Gyulafehérvár, Szamosújvár, a
brassói Colţea és Nagydisznód lesznek az ellenfelei a 3. csoportban.
A női labdarúgó 2. liga csupán
október 13-án rajtol. Az első fordulóban a Ladies a bukaresti Carmen
otthonába látogat, míg a CSM a kolozsvári Olimpia második csapatát
fogadja. (bálint)

Megkezdődött az év negyedik
Grand Slam tornája

Európai idő szerint hétfőn délután kezdődött meg a New
York Queens kerületében található Flushing Meadows
parkban az év utolsó Grand
Slam tenisztornája. Az idei
tornán szédítő rekordokat
döntöget a megnyerhető
pénzdíj, a főtáblára került
versenyzők között összesen
ugyanis 57 millió dollárt osztanak szét, a legtöbbet nyilván az egyéni győztesek
kapják: a férfiaknál és a nőknél is egyaránt 3,58 millió
dollár üti a győztes markát.
De már az sem rossz, ha valaki egyáltalán a főtáblán indulhat, mert akkor is 58 ezer
dollárral távozik, ha netán veszít.

Bálint Zsombor

A férfiaknál három név jöhet számításba a végső győzelemre az
esélylatolgatáskor, azok a teniszezők, akik néhány éve uralják a mezőnyt. Novak Djokovic 2019-ben
megnyerte az ausztrál opent, és ő
lett a wimbledoni bajnokság győztese is. A Cincinnatiben rendezett
tornán ugyan kikapott Medvegyevtől, de ha nem sérül meg, akkor a tenisztudása és a mentális erőssége
miatt a New Yorkban rendezett verseny legnagyobb favoritja. Rafael
Nadal is jól hangolt a US Openre, a
balkezes spanyol nyerte meg a
montreali tornát. Nadalnak a legnagyobb hátránya, hogy kevésbé fekszik neki a gyors borítású pálya,
inkább salakon érzi jól magát. Noha
már 38 éves, Roger Federerrel is
számolni kell. Bárki más nyerné
meg a versenyt, meglepetésnek fog
számítani. Ott lesz a főtáblán a magyar Fucsovics Márton, akinek az
első körben a 17. helyen kiemelt
grúz Nikoloz Baszilasvili az ellenfele. Neki már az első körön való
túljutás is jó eredménynek számít.
Románia egyetlen képviselője a főtáblán Marius Copil lesz, aki az első
körben a francia Ugo Humbert-rel
játszik.
Sokkal megjósolhatatlanabb a

női verseny kimenetele. Naomi
Oszaka a tavaly óriási meglepetésre
győzött Serena Williams ellen a
döntőben, amely Serena kirohanásai miatt maradt emlékezetes. Nem
véletlen, hogy a szervezők úgy döntöttek, az akkori spanyol bíró ne bíráskodhasson a Williams nővérek
mérkőzésein. Oszakának azonban
komoly kihívói lehetnek, például
Simona Halep, aki kisebb meglepetésre megnyerte Wimbledont. Noha
Torontóban és Cincinnatiben nem
játszott a legjobban, az egyik fő favorit New Yorkban is. Halep ellenfele az első körben a selejtezőkből
érkező amerikai Nicole Gibbs lesz,
a világranglista 135. helyén álló játékos.
Mindig esélyesnek számít Serena
Williams is, bár fizikailag nem volt
a legjobb állapotban az utóbbi időben. Aztán ott van Ashleigh Barty,
aki a második számú kiemelt, és ne
feledjük Karolina Pliskovát sem. A
nőknél hosszan folytatható a trónkövetelők sora, bár a Halepet Roland Garrosban kiejtő Amanda
Anisimova családi tragédia miatt
nem lehet jelen. Ott lesz viszont a
mindössze 15 éves Cori Gauff, aki
annak ellenére kapott szabadkártyát, hogy a szabály szerint nem is
indulhatna, mert ahhoz be kellett
volna töltenie a 16-ot.
Babos Tímea három mérkőzést
nyert a selejtezőben, és feljutott a
US Open főtáblájára, akár az első
fordulós ellenfelét, Suarez Navarrót
is legyőzheti.
A női főtáblán Halep mellett még
négy román játékos kapott helyet.
Sorana Cârstea a cseh Katarzyna Siniakova ellen kezd, Mihaela Buzărnescu a német színekben játszó
Andrea Petkovic ellen lép pályára.
Monica Niculescu az ukrán Dajana
Jasztremszkával kezd. Mindhármójuk esetében az ellenfél az esélyesebb, nem csak a világranglistán
elfoglalt helyük miatt. A selejtezőkből érkező Ana Bogdannak egy
másik selejtezőből érkező teniszező, a brit Harriet Hart lesz az ellenfele, és jó esélye van a
továbbjutásra.
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Csizmadi Zsolt az Ultrabalatonon hangolt a Spartathlonra

Maros megye egyik leghíresebb és legsikeresebb hoszszútáv- és ultrafutója a
Székelyudvarhelyen született,
Erdőszentgyörgyön élő 46
éves Csizmadi Zsolt Mihály, aki
mintegy 33 éve szülővárosában, a Feel Good Team sportegyesületnél sajátította el a
tájfutás, majd a hosszútávfutás csínját-bínját. Azóta számos hazai és nemzetközi
hosszútávfutó-versenyen, ultramaratonon jeleskedett, sőt
a tavaly augusztusban versenyen kívül szakaszonként leszaladta
a
Spartathlont
Görögországban – amely 36
óra szintidőnek felel meg –
Athén és Spárta között, az
idén pedig az Ultrabalatont,
de nagy álma, hogy versenyzőként vegyen részt a Spartathlonon. Csizmadi Zsolt a
minap a sportkarrierjéről mesélt a Népújságnak.

Czimbalmos Ferenc Attila

Az Ultrabalaton ugródeszka
a Spartathlonra

– Az idén előszöri vettél részt a
13. alkalommal megrendezett
Ultrabalaton nemzetközi versenyen. Milyen volt?
– Felemelő érzés volt versenyzőként részt venni, példaértékű, motiváló emberekkel találkoztam. Az
első részvételem volt az ultra világában, hiszen 221 kilométeres
távon kellett körbeszaladni a Balatont Balatonfüredtől déli irányban,
és vissza. A 32 óra szintidős, 2008ban a Nemzetközi Ultrafutó Szövetség által ezüst díjjal, 2012-ben
arannyal kitüntetett ultraversenyen
a világ 32 országából mintegy13.000 versenyző vett részt:
egyéniben 280 futó (232 férfi és 48
női versenyző), akik közül 107-en
érkeztünk a célba. Az Ultrabalatonon egyébként a versenyzők egyharmada ér célba átlagban, az idén
a nyolc romániai versenyző közül
hárman teljesítettük a távot.
– Miért tértél át az ultraversenyekre, amelyek hosszabbak, mint
a maratoni (42.195 méter) táv?
– Kezdjem azzal, hogy nagy vágyam, hogy eljussak versenyzőként
is a Spartathlonra, amely egy 246
kilométeres ultramaratoni futóverseny Görögországban, Athén és
Spárta között. A verseny az egyik
legkeményebb ultramaratoni futás a
világon.

A tavaly ott a távot versenyen
kívül, szakaszonként leszaladtam.
Az egész világról évente csak 391
versenyző indulhat a Spartathlonon,
így nehezebb bejutni, mint teljesíteni a távot, mindamellett, hogy szigorúbb szintidőket szabtak a
versenyzőknek, ahová alapos felkészülés szükséges: eddig a 100 kilométeren a férfiaknak 10, a
hölgyeknek 10,30 óra volt megszabva, de 2020-tól a szintidő 7.30
óra, illetve 8 óra, ami szükséges
bárkinek ahhoz, hogy bejusson direkt a Spartathlonra, az ultrafutás
Mekkájába. A limitidők alapján –
amelyet én is futottam az Ultrabalatonon – sorshúzással válogatják ki
a versenyzőket a Spartathlonra.
Megtörténhet, évekbe kerül, hogy
oda eljusson versenyezni valaki, de
utána persze nagyobb szorzóval indulhat.
– Akkor mégis mikor vehetsz részt
versenyzőként a Spartathlonon?
– Hivatalosan le kellett tennem
a névjegyemet az ultra világában,
ezért vettem részt az Ultrabalatonon, amelyre három éve készültem.
Az idén még nem vehettem részt hivatalosan a Spartathlonon, ugyanis
minden év január 15. – február 15.
között nyitják meg a regisztrációs
időt, és az azt megelőző 1-2 évben
a versenyzők, akik részt akarnak
venni, kell kvakifikálják magukat.
Nekem 2020-ban vagy 2021-ben
lenne esélyem, hogy kvalifikálódjak.

A Spartathlont a Korinthosz
előzte meg

– Vettél részt más ultraversenyen is?
– Augusztus 16-án Magyarországon a Korinthosz Ultra Running
Race 100 mérföldes versenyen
(amit a szervezők a Spartathlon
mintájára szerveztek), a 161 kilométeres versenytávot is teljesítettem
Szekszárd-Baja-Szekszárd
útvonalon. Ez volt életem második
legkeményebb ultraversenye az
Ultrabalaton után. Ez is fontos volt
számomra, hiszen a Spartathlon
szervezői azon ultaversenyzőket részesítik előnyben, akik legalább két
kemény versenyt teljesítenek.
– Rövid távokkal kezdted hajdanán, aztán idővel hosszabb távokat teljesítettél. Milyen volt az
áttérés?
– Egykoron 1500 méteren is országos bajnok voltam, de hosszú az
út 1500 méterről felfejlődni ultrafutónak. Úgy érzem, hogy most értem
el a statisztikák által meghatározott
átlagéletkort, ami az ultrafutásban

egyben. Olyankor tapasztalod meg
Sérült versenytársain segít,
de jótékony célú versenyeken Isten közelségét a magányban, a
csöndben, amikor szaladsz, és
Gyógyszerészi szaktudását is is indul
egészséget
nyersz azzal. Nálam
felhasználja a versenyeken
– Hogyan készülsz fel a verse-

47 év. Erre én most értem meg lelkileg is, nem csak fizikálisan.

– Mi szükséges ahhoz, hogy valaki jó és sikeres ultrafutó legyen?
– Jó izomzat, jó genetika, jó gyomor, hiszen például 100 kilométer
után egy gyenge gyomor már a félszilárd vagy a folyékony táplálékot
is nehezen tudja felszívni és a véráramlatba juttatni. Emellett pszichikailag nagyon erős kell lenni, de a
szív is az kell legyen.
– Mint ismeretes, gyógyszerész
vagy. Ez előny számodra a versenyeken és a felkészülésnél?
– Igen. Áldás az égiek részéről,
hogy a gyógyszerészeti szaktudásomat is fel tudom használni, ami kitűnően
ötvöződik
az
ultraszaladással, emellett igyekszem minél természetesebb tápanyagokhoz
folyamodni.
A
folyékony széndidrát-molekulákból
álló géleknek nem vagyok a híve,
amelyek elkerülik a gyomort, és
rögtön a vékonybélből szívódnak
fel. Az Ultrabalatonon három kilométerenként frissítőállomások voltak, az ott meglévő tápanyagokat is
igénybe vettem: szárított aszalt gyümölcsök, vajas kenyér, sajt, banán,
izotóniás italok, kóla stb. Az általam kikísérletezett oldatokat már
edzéseken kipróbáltam, én konyhasót, szódaport, általam kevert izotóniás italokat, magokat, virágport,
fekete áfonyát, vörösáfonya-magokat, szárított banánt fogyasztok a
versenyek alatt.
– Mit vittél magaddal a Spartathlon-távra?
– Nyolc kilogrammos hátizsákkal vágtam neki, amelyben kevés
élelem, több folyadék volt. Emellett
magvakat, hamar felbomló szénhidrátokat és koffeint tartalmazó energiagéleket fogyasztottam, hiszen
fontos volt, hogy ne száradjak ki, ne
éhezzek meg. Szerencsére a sérülések elkerültek, lanolinos krémmel
kezeltem a lábam, hogy ne legyen
vér- és vízhólyagos, és ne essen le
a körömház, vazelinnel kentem a
hajlatokat, de elektrolitoldatokat is
készítettem magamnak még itthon.

Nagy szerencsém van
a párommal is...

– Hogy érted?
– Egy világhírű ultraversenyző
stábjában van külön sportpszichológus, orvos, táplálkozási szakértő,
gyúró és edző is. Mindezeket a
párom, Virginás Zolna egy személyben ellátja – egyben a lelki és a fizikai támaszom is – , ezért nagyon
sokat köszönhetek neki. Többdiplomás hölgy, egykoron sokat túrázott,
és úgy ismertem meg.

nyekre?
– A kimerítő patikai munkám
mellett nekem terápia a futás, de
egyben hitvallás is.
Amúgy hegyifutókkal is edzek
Csíkszépvízen mintegy 1500 méteres magasságban, hiszen fontos,
hogy hatalmas szintkülönbségeket
fussak. A heti edzésadagom idény
előtt 100-130 kilométer szaladás,
amit az Erdőszentgyörgy–Balavásár
és Erdőszentgyörgy–Szováta távon
szoktam leszaladni, de gyakran
futok a Bucsin környékén is, és hetente egyszer dombedzésen és gyorsítóedzésen is részt veszek.
– Volt olyan eset, hogy megmérettetés közben a versenytársad
megsérült, és te elsősegélyben részesítetted?
– Igen, 2005-ben a Csíkszereda–
Tusnád 46 kilométeres versenyen
szaladás közben láttam, hogy a bukaresti ellenfelem lesérült, én pedig
alapfokon elsősegélyt nyújtottam
neki. Abban a pillanatban nem az
volt a fontos, hogy győzzek, hanem
az, hogy az embertársamon segítsek, ami sikerült is. Végül a távot 2
óra 47 perc alatt tettem meg, ami a
mai napig rekordnak számít.
– Mit jelent neked a szaladás,
ezen belül a hosszútávfutás?
– Nekem egyben életfilozófia az
atlétika, ami meditációt is jelent

nincs versenytárs, hanem szaladótárs, aki barát, és nálam három
győztes létezik: aki megnyeri a versenyt, aki egészségesen be tudja fejezni a versenyt és aki örülhet más
sikerének, tanul a kudarcaiból, de
ugyanakkor erőt merít a sikereiből.
– Jótékony célú versenyeken is
részt veszel. Az idén hol vettél
részt ilyen eseményen?
– Pünkösdkor egy 3 éves,
Down-szindrómával született leukémiás beteg kisfiúért szaladtam a
Felsősófalva–Csíksomlyó közötti
távon, adománygyűjtő akciót is
szerveztem, de egy nyolchetes félárva kisleányért is szaladtam, és
közel 6000 lejt gyűjtöttem a Székelyudvarhelyi VSK Feel Good
Team képviseletében. Emellett szaladtam már a Hospice Alapítványnak (a hospice a súlyos betegségük
végstádiumában levő, főleg daganatos betegek humánus, összetett ellátását jelenti multidiszciplináris
csoport segítségével – a Wikipédia
szerint), és 1340 lejes adományt
gyűjtöttem össze a gyógyíthatatlan
betegek és gyerekek otthoni palliatív kezelésére.
– Melyik a következő ultraverseny, amelyen részt veszel?
– Szeptember 7-én Cheián a
Ciucaş X3 hegyimaratonon indulok.

* Csizmadi Zsolt a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem gyógyszerészet szakán végzett 1997-ben, Korondon dolgozik
a Sarkadi gyógyszertárban.
* Először Székelyudvarhelyen kissúlyban szabadfogású birkózással
kacérkodott, aztán atlétizálni kezdett, a birkózóedzések után, akkor
mintegy 5000 métert futott.
* A legelső hosszútávfutó-versenyen 2003-ban vett részt, amikor a
négyfős váltóval a Székelyudvarhely és Csíkszereda közötti 52 kilométeres távot tették meg, meg is nyerték az aranyérmet, aztán egyéniben is kipróbálta magát.
* Az elmúlt 20 esztendőben mintegy 250 hazai és nemzetközi hoszszútávfutó-versenyen vett részt, amelyek nagy részén dobogós helyet
szerzett.
* 2018 karácsonyának másodnapján egyedül leszaladta az Erdőszentgyörgy–Sóvárad–Nyárádszereda–Marosvásárhely–Erdőszentgyörgy 100 kilométeres távot 10 óra 3 perc alatt, advent második
vasárnapján edzésként lefutotta a Gyergyóremete–Parajd szakaszt. Edzésként gyakran szalad az Erdőszentgyörgy–Székelykeresztúr–Erdőszentgyörgy távon, részt vett a Kelemen-havasokban egy 55
kilométeres, 1850 méteres szintkülönbségű extrém szaladáson is, emellett a Gyimesbükk (ezeréves határ) – Parajd 135 kilométeres szakaszt
is simán lefutotta.
* 2019. január végén a Marosvásárhely–Kolozsvár távot is kipipálta
a Mezőségen keresztül, alkalomadtán gyerekeknek is tart motivációs
előadásokat.
* Erdei szaladásai során összeköti a kellemest a hasznossal, ugyanis
a hulladékot is összegyűjti az adott területről.
* Több mint kétszázezer kilométert szaladt eddig, ami az Egyenlítő
ötszörösét jelenti.
* Soha nem volt beteg, örvend, hogy betegeken segíthet.
(czimbalmos)
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VII. Szászrégeni Magyar Napok

Szeptember 5–8-a között kerül sor a VII. Szászrégeni Magyar
Napok rendezvénysorozatra. A négy nap alatt hét helyszínen
22 rendezvényre várják az érdeklődőket.

Szervezők: az RMDSZ szászrégeni szervezete, az RMDSZ szászrégeni
nőszervezete, a Csillag Egyesület, a Kemény János Művelődési Társaság,
a Humana Regun Egyesület, a Rákóczi Szövetség szászrégeni szervezete,
a Szászrégeni Ifjúsági Szervezet (SZISZ).
Program:
Szeptember 5., csütörtök
* 17:00 óra: Tárlatnyitó – Csupán Eduárd festészeti kiállítása – Eugen
Nicoară művelődési ház kiállítóterme.
* 18:00 óra: Könyvbemutató – Közélet és kaszinó – Dr. Fekete Andor
ügyvéd feljegyzései – meghívottak: Káli Király István író, szerkesztő és
Sebestyén Mihály művelődéstörténész, író, könyvtáros. Zongorán közreműködik Géczi Amália – Eugen Nicoară művelődési ház kiállítóterme.
* 20:00 óra: Táncház kicsiknek és nagyoknak – Park vendéglő
Szeptember 6., péntek
* 11:00 óra: Réges-Régen történelmi diákvetélkedő – radnótfáji református kistemplom.
* 18:00 óra: A láthatatlan hóhér (Agatha Cristie) – rendezte: Gáspárik
Attila – a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának
előadása. Eugen Nicoară művelődési ház nagyterme. Belépők elővételben
a 0757-109-450 és a 0741-024-882-es telefonszámon foglalhatók
* 20:30 óra: Székely humor – magyar nóta a radnótfáji Krizantém étteremben
– stand-up comedy – Open Stage – Lung László Zsolt és Kozma Attila
– Piros kancsó, piros bor..., előadó Buta Árpád Attila és kísérő zenekara. Helyfoglalás az RMDSZ-székházban és a 0748-116-617-es telefonszámon (korlátozott számban).
Szeptember 7., szombat
* 10:00 óra: Örökláng – diákok előadása – Eugen Nicoară művelődési
ház nagyterme
* 16:00 óra: Orgonakoncert – Pozsár Róbert orgonaművész előadása –
evangélikus templom
* 19:00 óra: Gálaest – Voltunk, vagyunk, leszünk! – Eugen Nicoară
művelődési ház nagyterme
– köszöntőbeszédek
– a Réges-Régen történelmi vetélkedő nyerteseinek díjazása
– az életműdíjak átadása
– zongorakoncert – ifj. Csíky Boldizsár előadása (Filtsch Károly, Frederic Chopin, Johannes Brahms és Liszt Ferenc műveiből).
* 21:00 óra: Csak fiataloknak – fergeteges buli a Crinul vendéglőben.
Szeptember 8., vasárnap
Helyszín az Avântul sportpálya és környéke
* 9:00 óra: Aranyfakanál – fakanalak tánca – gulyásfőző verseny
* 9:00 óra: kispályás labdarúgótorna
* 10:30 óra: gyerekprogramok – közreműködik a szovátai Farkasnyom
barantacsapat
* 10:30 óra: kézművesek/kisiparosok kiállítása
* 11:30 óra: a Sófár együttes nyitóelőadása
* 12:15 óra: kenyéráldás
* 12:30 óra: a szászrégeni fúvószenekar műsora
* 13:30 óra: néptánc, népdal – helyi és környékbeli néptánccsoportok
és előadók műsora
* 15:30 óra: pop, rock, könnyűzene – helybéli fiatalok közreműködésével
* 18:30 óra: 4S Street-koncert
* 20:00 óra: luftballoneregetés
* 20:30 óra: Karthago (Magyarország), a koncert támogatója Bátonyterenye Önkormányzata.
Főtámogatók:
* Partnerség Szászrégen Önkormányzatával, Maros Megyei Tanács, az
országos RMDSZ és Communitas Alapítvány, a Magyar Kormány és a
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bethlen Gábor
Alap, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, Bátonyterenye Önkormányzata, Marosvécs Önkormányzata.
* További támogatók: szászrégeni cégek és magánszemélyek – Probicons Kft., Larix Kft., Consicom Kft., Ideal Food Pack Kft., Navoflex Kft.,
Siba, Pansab, Vera, Pam és Eldi, pékségek, Horváth patika, Csenge virágüzlet, Perla Harghitei, valamint Balogh Levente és Rád Sándor.
* Médiapartnerek: Szászrégen és Vidéke, Népújság, Gaga Rádió, Székelyhon, Marosvásárhelyi Területi Rádió, Erdélyi Magyar Televízió, Ardeal tv magyar adása.

Díjat nyert a Ruben Brandt,
a gyűjtő Szerbiában

Milorad Krstic Ruben Brandt,
a gyűjtő című alkotása nyerte
a legjobb filmnek járó díjat a
Duna Filmfeszten a szerbiai
Szendrőn (Smederevo) vasárnap.

A Dunai hajó elnevezésű fődíjat
a zsűri egyhangúlag ítélte oda az
egyedi látványvilágú akció-thrillernek. A Duna menti országok filmművészetét bemutató fesztivált
második alkalommal rendezték
meg a szerbiai városban, ahol a közönség hat nap alatt mintegy negyven alkotást tekinthetett meg.
A Ruben Brandt, a gyűjtő a Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával készült, és a James Bond-filmek
hangulatát megidézve vezeti be a
nézőt a művészet rejtett dimenzió-

iba, a benne felvillanó több mint
300 művészeti utalással különleges
élményt nyújt. A mozifilm több
mint 100 szakemberből álló animációs csapat alkotása. A film az
utóbbi egy évben számos fesztiválon zsebelt be díjakat.
A Duna Filmfeszt legjobb rendezője a román Corneliu Porumboiu
lett, a legjobb forgatókönyvnek járó
elismerést a szerb Maja Todorovic
és Ana Marija Rossi érdemelte ki,
míg a legjobb színészi alakításért
járó díjat a tizenegy éves német Helena Zengelnek ítélték oda.
A filmmustra vasárnap este
Pedro Almodóvar spanyol rendező
legújabb filmjével, az önéletrajzi
ihletésű Fájdalom és dicsőséggel
zárult.

Alig várom

Türelmetlenül várjuk, hogy Marosvásárhely főterén Bethlen
Gábor, Erdély nagy fejedelmének
egész alakos szobrában gyönyörködhessünk.
A valóság az, hogy a mi nemzedékünk keveset tud róla, nem tanult a fejedelemről. Ma már sokkal
könnyebben lehet tájékozódni,
mert könnyebben elérhetők az információk könyvekből, a sajtóból,
az internetről. Erdély aranykorát
élte a fejedelemsége alatt, hírnevet
és dicsőséget szerzett Erdély
népének messze földön. Uralkodása alatt megszilárdította Erdély
helyzetét, az ország gazdasága és
kulturális élete egyaránt fejlődésnek indult. Bethlen Gábor Marosillyén
született
1580-ban,
1613–1629 között, haláláig volt erdélyi fejedelem.
Más. Nem tartom helyénvalónak, hogy az általunk megválasztott RMDSZ-vezetők egy olyan
nagy város szervezetét, mint amilyen a marosvásárhelyi, összeolvasszák a megyei szervezettel.
Olvashattuk a sajtóban megjelent nyilatkozatokat, például a dr.
Vass Levente exelnökét, miszerint
mindent megtettek az elmúlt két
évben, hogy a marosvásárhelyi
szervezetet felépítsék…, a munka
folytatódni fog... stb.

A Péter Ferenc megyei elnök
nyilatkozatából pedig többek között: Közös megegyezéssel Vass
Leventével úgy döntöttünk, hogy a
megyei szervezet átveszi a marosvásárhelyi szervezet vezetését.
Kérdésem, a megyei elnöknek
temérdek teendője mellett marade ideje, energiája, hogy a népes
marosvásárhelyi szervezetet az

Egy hónapos vakáció után a
marosvásárhelyi Magányosok Klubja újra elindította a
keddi klubdélutánokat. Kopacz Imola klubvezetőnk
meghívására vendégül láttuk
Karácsonyi Zsigmondot, a
Népújság főszerkesztőjét és
Mezey Sarolta újságírót.

lattal Varga Irén, Cseh Juliánna,
Dendea Mária, Fekete Anikó, Fejéregyházi Tünde, Császár Teréz,
Czerán Erzsébet, Székely Árpád
szórakoztatta a klub tagjait.
A nemzeti színű szalaggal átkötött kenyeret elhelyeztük az ünnepi
asztalon, és klubvezetőnk asztali
áldást mondott, majd megszegte a
kenyeret, s egymás kezét fogva
imádkoztunk. Mindenkinek jutott
egy nagy szelet a finom kenyérből,
szívet melengető, kellemes délután
volt.
Székelyföldi kirándulás
Klubunk népes tábora augusztus 21-én reggel kirándulni indult a
helyi önkormányzat által térítésmentesen rendelkezésünkre bocsátott gépkocsival a Székelyföld felé.
A kormánynál felváltva két kedves
gépkocsivezető ült: Botoş Cristian
és Pop Vasile.
A soron levő őszi kirándulásunk
célpontjait klubvezetőnk, Kopacz
Imola nagyon részletes és tanulságos történelmi áttekintéssel ismertette.
Elinduláskor kiosztotta a tombolaszámokat, és megkezdődött a tárgyak sorsolása, ami mindig nagyon
szórakoztató. Utunk során többször
kis „meglepi” ajándékokat osztott
ki. Első állomásunk Csíkszereda
volt, ahol meglátogattuk a Millenniumi templomot. Megálmodója,
Darvas-Kozma József plébános
2001 februárjában kérte fel a világhírű magyar építészt, Makovecz
Imrét a templom megtervezésére.
Ő tanítványára, Bagos Ernő csíkszeredai építészre bízta a részletes
terv kidolgozását. 2003-ra készült
el a templom, amit októberben Jakubinyi György érsek és Tamás József
püspök
szentelt
fel
Nagyboldogasszony és a magyar
szentek tiszteletére. A belső tér a
jelenlevőben a végtelenség és a határtalan nyugalom érzését kelti.
A falakon csodálatos fafaragások elevenítik meg a keresztút stációit. „Ím, valóra vált az
évszázados álom! Az Isten és az
ember hajléka áll itt, amelyet székely népünk küzdelme árán emelt
magasztos jövendőnk otthonává” –
olvasható a bejáratnál.
Kirándulásunk következő állo-

eddiginél „megfelelőbben” irányítsa? Szerintem „valakik” a háttérben működnek. A bomlás jele
Furó Judit és Bakó Szabolcs lemondása.
A következő tanácsom lenne a jó
cselekedetre törekvő jóakaróknak:
ne adják fel! Nem számít, hányszor
buknak el, újra talpra kell állni!
Varró Domokos

Augusztusi klubdélutánok és kirándulások

Együtt ünnepeltünk
A főszerkesztő úr előadása az újságszerkesztés bonyolult folyamatát vázolta fel. – Az újságírás
életforma, abból táplálkozik, ami
körülöttünk történik – mondta a főszerkesztő. A klub tagjai köszönettel adóznak a színvonalas
előadásért, nagy megtiszteltetés
volt számunkra a jelenlétük.
Augusztus 13-án tartottuk meg a
Nagyboldogasszony ünnepét, ami
számunkra a legfontosabb keresztény Szűz Mária-ünnep. Nagyboldogasszony napját Szent István
rendelkezésétől kezdve ünnepként
tartják számon Magyarországon.
Ez az ünnep egybeesik a Regnum
Marianummal, vagyis azzal a nappal, amikor Szent István Magyarországot felajánlotta a Szent
Szűznek.
Ezen az ünnepen, augusztus 15én tarthatjuk tehát Magyaroszág
patrónájának a napját is, a Máriakegyhelyekre való zarándoklattal,
körmenetekkel és országszerte rendezett búcsúkkal. A klubvezetőnk
által tartott részletes és érdekes előadás után egy rövid kulturális
műsor következett. Verset mondtak: Jakab Ilona, Dendea
Mária,Varga Irén, Fekete Anna,
Cseh Juliánna és Czerán Erzsébet.
Agusztus 20-án tartottuk a Szent
István-napi ünnepséget. A keresztény államalapítás, illetve Szent
István és a kenyér ünnepe a legrégebbi magyar nemzeti ünnep.
Az ünnep kihagyhatatlan része a
kenyéráldás, amit klubunk is minden évben ünnepel. Az idei ünnepélyesebbre sikerült, a Kovács
pékség által sütött kenyeret a kövesdombi Szent Miklós római katolikus templomban tartott reggeli
szentmisén György Tibor plébános
áldotta meg. Ezután az alkalomhoz
kapcsolódó rövid kulturális műsorral köszöntöttük az ünnepet, szava-
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mása Kézdivásárhely volt, ahol
megtekintettük a főteret, az egykori piacteret, az udvartereket,
amelyekből 72 van a városban.
Orbán Balázs Háromszék Párizsának nevezte a kisvárost. Itt megcsodáltuk Gábor Áron ágyúöntő
szobrát. Klubunk lelki barátja és
jótevője, Hajlák Attila István
imecsfalvi római katolikus plébános várta a kirándulókat a Boldog
Özséb-plébánián. A templomban
megcsodáltuk a székely fafaragó
mesterek belső teret uraló utánozhatatlan remekeit.
A plébános misét tartott a klubtagoknak, a katolikus hívek a
szentáldozásban is részesültek.
Még csak ezután következett a
nagy meglepetés, amikor is a plébános ebédre vendégül látta a kirándulócsoportot az Ica csárdában,
ahol megáldotta az ételt és italt.
A kellemes környezetben elfogyasztott gazdag ebéd alatt a székely vendégszeretetet élveztük,
meglepett a bécsi szelet nagysága.
Hajlák Attila István plébánosnak
szívből jövő hálánkat és köszönetünket tolmácsoljuk.
Csernátonban a legendás Ika
várat csodáltuk meg a ritkaságszámba menő kör alakú bástyájával. Utunk utolsó állomása a
kisbaconi Benedek Elek-emlékház
volt. Benedek Elek mondja a következőket: „Ebbe a házba be van
falazva a lelkem, a téglákat, melyeknek minden darabja egy-egy
könyv, az én véremmel kevert
mész ragasztja össze.”
1999 után az emlékházból magánmúzeum lett, azóta Szabó Istvánné Bardocz Réka dédunoka
vezeti. Benedek Elek kisbaconi
háza őrséget áll, védi és óvja meseország nyelvét, a gyermekek
nyelvét. Hisszük, hogy Elek apó
mindenki szelíd nagyapója marad,
akinek varázslatosan mesélő stílusa
egy évszázad múltán is sok-sok
nemzedéket kalauzol el a mesék
csodálatos világába.
Kirándulásunk során csodás élményekkel gazdagodtunk, és szívből köszönjük klubvezetőnknek a
kitűnő szervezést és a sok befektetett munkát.
Czerán Erzsébet
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G7-csúcstalálkozó

Környezetvédők és antikapitalisták tüntettek

Több százan tiltakoztak békésen vasárnap – két nap
alatt a harmadik alkalommal
– a G7-es országcsoportnak a
délnyugat-franciaországi Biarritzban rendezett csúcsértekezlete ellen a szomszédos
Bayonne-ban.

A rendőrség által engedélyezett
rendezvényen a demonstrálók „az
éghajlatért és a társadalmi igazságosságért” vonultak utcára, Emmanuel Macron francia államfő
hivatalos portréjának fejjel lefelé
fordított példányait tartva a magasba, amelyeket az elmúlt hónapokban tulajdonítottak el a
polgármesteri hivatalokból.
A francia önkormányzatokon
hagyományosan és kötelezően ki
van függesztve a mindenkori köztársasági elnök hivatalos portréja,
ezeket vitték magukkal a demonstrálók, akik „Éghajlat és társadalmi
igazságosság, Macron, tűnj el, tün-

tessük el!” – felkiáltással vonultak
fel. A portrék menete elnevezésű
tiltakozást francia környezetvédő
és baszkföldi alternatív mozgalmak hirdették meg.
A tüntetők Bayonne belvárosának szűk utcáin békésen vonultak
fel az államfő fejjel lefelé tartott
portréit a lehajtott fejük fölé feltartva, miközben azt skandálták:
„És egy, és kettő és három fok, emberiesség elleni bűntett”.
Többen csomagolópapírba burkolt portrét tartottak maguk előtt,
amelyre franciául, angolul, spanyolul és baszkul azt írták: „Éghajlat, társadalmi igazságosság vagy
Macron?”
A tüntetők az elnöki portrék eltulajdonítását – saját adataik szerint 128 hivatalból – nem
erőszakos polgári engedetlenségi
akciónak tekintik, de a hatóságok
csoportosan elkövetett lopás miatt
93 aktivistát előállítottak.

Szombaton már több ezren tiltakoztak békésen a francia–spanyol
határ francia oldalán, Hendaye-ban
és a spanyol oldalon fekvő Irunban
a G7-ek csúcsértekezlete ellen. A
családias hangulatú, békés felvonuláson, amelyen a szervezők szerint 15 ezren, a rendőrök szerint 9
ezren vettek részt, együtt meneteltek antikapitalisták, környezetvédők,
globalizációt
bírálók,
valamint velük sétált néhány tucat,
a francia kormány politikája ellen
tiltakozó sárga mellényes és baszkföldi szuverenista. A nap végén viszont Bayonne-ban a rendőrök
könnygázt és vízágyút vetettek be
több száz tüntetővel szemben, akik
egy be nem jelentett megmozduláson vonultak fel a városközpontban. A megmozdulásnak nem
voltak sérültjei és nagyobb rendbontások sem történtek, de 68 embert előállítottak, közülük 38-an
kerültek őrizetbe.

Egyes fültanúk szerint Trump atombomba bevetését
javasolta a hurrikánok ellen, az elnök tagad

Atombomba bevetését javasolta többször is Donald
Trump amerikai elnök a hurrikánok ellen egyes források
szerint, akik fültanúi voltak
az elnök nem nyilvános megjegyzéseinek, és akiket tájékoztattak
az
amerikai
nemzetbiztonsági tanács ülésein elhangzottakról – jelentette az Axios hírportál.
Trump hamis hírnek nevezte
hétfőn a Twitteren a hírportál jelentését.

Az Axios által idézett források
szerint az elnök hivatali ideje első
évében többször is javasolta bel- és
nemzetbiztonsági tisztségviselőknek, akik tájékoztatást adtak neki a
hurrikánokról, hogy vizsgálják
meg atombomba bevethetőségének
lehetőségét az Egyesült Államok

területe felé közeledő trópusi viharok szétoszlatására. Arra a kérdésre, hogy az illető tisztségviselők
hogyan reagáltak az elnöki javaslatra, egy forrás felidézett egy esetet: leírása szerint döbbenet és
csend volt a teremben, egy tisztségviselő pedig azt mondta: meg
fogják vizsgálni a lehetőségeket. A
tanácskozás után pedig a tisztségviselők tanácstalanul álltak, hogy
mitévők legyenek.
Trump egy másik alkalommal
egy magas rangú tisztségviselővel
beszélt a témáról szintén még
2017-ben, és erről is készült feljegyzés, amelyet idézve egy forrás
azt mondta: az elnök csak egyszerűen bombáról beszélt.
A téma néhány alkalom után
többé nem került szóba, és az ötlet
nem vált komoly megfontolás tár-

gyává – írta a hírportál. Trump
elnök nevetségesnek nevezte hétfőn a Twitteren, hogy atomfegyverrel akarta volna szétoszlatni a
nagy hurrikánokat, mielőtt partot
érnek az Egyesült Államokban. Állítása szerint soha nem beszélt
ilyenről, az Axios jelentése csak
egy újabb „hamis hír”.
Az Axios szerint a hurrikánok
szétoszlatásának ötlete atombomba
felrobbantásával már jóval korábban felmerült: Dwight D. Eisenhower elnök hivatali idejében
(1953-61) beszélt róla először egy
kormány által megbízott tudós,
majd még többször előkerült a
téma, de a tudósok többsége mindig egyetértett abban, hogy az ötlet
nem valósítható meg, sőt a bomba
még nagyobb kárt okozhat, mint
maga a hurrikán.

Átcsatlakoztatták a Szojuz MSZ-13 űrhajót
a Nemzetközi Űrállomáson

A Zvezda kiszolgáló modulról
a Poiszk kis kutatómodulhoz
csatlakoztatták át kézi vezérléssel hétfőn a Szojuz MSZ13 űrhajót.

A Fedor androidot szállító Szojuz MSZ-14 űrhajó nem tudott automata üzemmódban csatlakozni
szombaton a Poiszk (Kutatás) modulhoz. Az átcsatlakoztatást a koroljovi
irányítóközpont
tájékoztatása szerint Alekszandr
Szkvorcov orosz kozmonauta irányította, Andrew Morgannek, az
amerikai NASA és Luca Parmittanónak, az európai ESA űrkutatási
hivatal űrhajósának a részvételével. Ők hárman a Szojuz MSZ-13
fedélzetén érkeztek az űrállomásra.

A Szojuz MSZ-14 űrhajó csatlakoztatására kedd hajnalban tesznek
újabb kísérletet, ezúttal a Zvezda
(Csillag) modulhoz próbálják meg
dokkoltatni. Szombaton ez nem sikerült, a hivatalos tájékoztatás szerint azért, mert probléma merült fel
az űrállomáson lévő, Kursz (Irány)
elnevezésű automata dokkolórendszer jelerősítőjével, és az űrhajónál
eddig soha nem tapasztalt kilengést
észleltek. Az űrhajóval 99 méterre
közelítették meg a Poiszk modult,
majd visszatérítették a biztonságos
279 méteres távolságra.
A Szojuz űrhajó csütörtökön
startolt a kazahsztáni Bajkonurból,
fedélzetén egy ember alakú robottal, Fedorral (oroszosan: Fjodor-

ral), „akinek” a neve a Final Experimental Demonstration Object
Research (Végső Kísérleti Szemléltető Tárgykutatás) angol kifejezés rövidítéséből lett. A robot,
amelyet a távlati tervek szerint űrállomások építésére és hosszú távú
űrrepülésre akarnak felhasználni,
távirányítással az őt navigáló
ember mozdulatait utánozza, de
korlátozottan önálló cselekvésre is
képes. Vlagyimir Szolovjov, az űrmisszió orosz részének vezetője
szombaton azzal indokolta a Szojuz MSZ-14 csatlakoztatására kijelölt modul cseréjét, hogy a
Zvezdához történő automatikus
dokkoláskor több lehetőség adódik
a művelet ellenőrzésére.

Új Opel-Peugeot
haszongépjármű-üzem épül
Lengyelországban

Új Opel-Peugeot haszongépjármű-gyártó üzem létesül a
dél-lengyelországi Gliwice városban 230 millió eurós beruházással – jelentette be
sajtókonferencián Mateusz
Morawiecki miniszterelnök.

Ellentétben azzal, hogy a nagy
autógyárak fúziója általában üzemek bezárásához szokott vezetni, a
Peugeot nemcsak hogy a személygépkocsi-gyártás folytatása, de haszongépjárművek gyártásának a
megkezdése mellett döntött Lengyelországban. Mindez a lengyel
dolgozók, mérnökök és cégvezetés
munkájának szóló nagy elismerés a
vállalat részéről – mutatott rá Morawiecki.

A mintegy háromszáz munkahelyet teremtő beruházással az immár
több mint húsz éve személygépkocsikat gyártó gliwicei üzem két és
fél év múlva már haszongépjárműveket is fog gyártani a PSA Group
számára évi 100 ezres kapacitással.
A lengyel miniszterelnök elmondása szerint az autóipar 15 százalékát adja a lengyel exportnak, vagyis
„különösen fontos alkotórésze az
egész lengyel gazdaságnak. Mindemellett a technológiai haladás, az
innováció és gyártási folyamatok
fejlesztésében is kulcsszerepet tölt
be” – fogalmazott. Megjegyezte,
hogy az autóipari beruházásoknak
köszönhetően Lengyelország a
technológiai fejlődés éllovasai közé
sorolhat be.

Közlemény

Szászrégenben, az Adó- és Pénzügyi Osztály Petru Maior utca 33.
szám alatti székhelyén 2019. szeptember 10-én 11 órakor nyilvános árverésen értékesítik az alábbi javakat:
– 5153 négyzetméter beltelek Petelében, bekerítve, az 571. sz. alatt
(Maros megye), telekkönyvszám: 50055, kataszterszám 50055, Petele –
kikiáltási ár 136.800 lej. A kikiáltási ár a becsérték 100%-a (első licit),
és nem tartalmazza a héát.
A törvényes előírások alapján felkérjük mindazokat, akik valamilyen
címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót
az árverés napja előtt.
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően
nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár
10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell
átutalni, adószám 4322637, címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal –, vagy mutassanak be garancialevelet a kikiáltási ár 10%-áról; 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.
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2019. augusztus 27. Jelen
hirdetést kifüggesztik a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru
Maior utca 33. szám alatt, Petelében a polgármesteri hivatalban, az adós
székhelyén, valamint a pénzügyminisztérium honlapján. Bővebb felvilágosítás a 0265/512-592-es telefonszámon.
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.
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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)

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek…”
Szomorú szívvel vettük tudomásul
a Maros Művészegyüttes volt igazgatója,
IOSIF TITI BOANTĂ
halálát.
A népi kultúra lelkes támogatója, aki 1990-2010 között vezette a
Maros Művészegyüttest, hosszas szenvedés után eltávozott
közülünk.
Emléke legyen áldott és nyugalma csendes!
A Maros Művészegyüttes munkaközössége. (7/4066-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőfedést,
csatornajavítást,
csatornakészítést,
bádogosmunkát. Tel. 0749-798-244.
(9/3958)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést,
csatornajavítást,
festést,
vakolást,
szigetelést,
tetőszigetelést,
teraszjavítást. Tel. 0759-467-356. (7/3956)

A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj
rotoformare). Ajánlunk szakmai képzést, vonzó bérezési csomagot
és előléptetési lehetőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa György utca
197. szám alatt, a cég titkárságán lehet benyújtani vagy e-mailben a
hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ a 0742-147-043as telefonszámon. (63928-I)

Az IMPERIAL WET csíkszeredai cég C+E kategóriás jogosítványnyal rendelkező GÉPKOCSIVEZETŐKET alkalmaz Németország
területén való fuvarozásra, kedvező fizetéssel, Euro 6 kamionokkal.
Bővebb információ a 0740-699-527-es telefonszámon. (63941-I)

CUKRÁSZDÁBA ELADÓT keresünk. Tel. 0745-668-883, e-mail:
jutkams@yahoo.com (5/3742-I)

A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz MUNKÁSOKAT és CSOMAGKEZELŐKET FAIPARBA, 1800 lej nettó bértől + 15 lejes étkezési jegy/munkanap. Munkaidő: hétfőtől péntekig
7-15.30 óra. Ingyenes szállítás Marosvásárhelyről. Az önéletrajzokat
a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a
0727-333-194-es telefonszámon. (63963-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös
munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21486)

A TORDAI CÉG alkalmaz KASSZÁSNŐT és ELADÓNŐT húsés hentesáruüzletébe. Tel. 0744-681-130. (21502-I)

ALKALMAZUNK ÁLLATGONDOZÓT teljes ellátással. Tel.
0744-624-809. (21502-I)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és SOFŐRT. Tel.
0744-644-026. (21502-I)

A NORAND KFT. sürgősen alkalmaz előkönyvelési ismeretekkel
rendelkező
MUNKATÁRSAT.
Az
önéletrajzokat
az
office@norand.ro e-mail-címre várjuk. (63962-I)

A marosvásárhelyi székhelyű INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG GÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), TEHERGÉPKOCSIVEZETŐT (C, E kategóriás jogosítvány és gépjárművezetői
képesítési igazolvány szükséges), valamint AUTÓVILLAMOSSÁGI
SZERELŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mailcímre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várják. Érdeklődni a
0365/430-150-es telefonszámon lehet. (63961-I)

A MAROSKERESZTÚRI AGROINDUSTRIALA RT. – székhely: Maroskeresztúr, Gostatului u. 397. szám, Maros megye – közli,
hogy 2019. szeptember 5-től kezdődően 8–14 óra között a cég székhelyén lehet jelentkezni a haszonbérleti díjért. Ez a tevékenység minden csütörtökön folytatódik 2019. október 31-ig. A következő iratok
felmutatása szükséges, a szerződés tulajdonosának helyzetétől függően: személyi igazolvány, tulajdonbizonylat, örökösi igazolás, telekkönyvi kivonat. (21507-I)

PANZIÓ ágyneműjének vasalására alkalmazunk 4 órára NYUGDÍJAS NŐT vagy EGYETEMISTÁT rugalmas programmal. Tel. 0757439-083. (9/4068-I)
KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel,
a
legnagyobb
gyógyító
erővel,
a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a
kötéseket és az átkot, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a
szétvált családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert
visz a házhoz és nyereségessé teszi a vállalkozást.
100%-osan garantálja, hogy megoldja a hozzá fordulók
problémáját.
Köszönetnyilvánítások: Corina Ákosfalváról köszöni Klara
asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi
távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert ismét
sikeres a magánélete és vállalkozása; Erika Régenből
köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól és
sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a
depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az
alkoholizmusból; Margitnak Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és
András hálásak, mert gyermekük született; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével; Erzsébet hálás,
mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában kigyógyult az epilepsziából
és az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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VÁLLALUNK: tetőjavítást, csatornajavítást, bármilyen szigetelést, festést,
vakolást stb. Tel. 0724-609-419. (8/3957)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ 80 ár betelekelt régi erdő
Marosvásárhely és Bodon határa
körül. Érdeklődni a 0740-061-148-as
telefonszámon. (sz.-I)
ELADÓ családi ház Vámosudvarhelyen (Odrihei): 3 szoba-összkomfort,
gáz, villany, főút mentén. Érdeklődni
a 0740-061-148-as telefonszámon.
(sz.-I)
ERDŐSZENTGYÖRGYÖN eladó 10-12
ár beépíthető telek közművesítve, Iskola
utca 4. szám. Tel. 0756-096-111. (mp.)
ELADÓ terület Jedden. Tel. 0753527-655. (3/4055-I)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (8/3655)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21361-I)
ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, tetőszigetelést,
cserépforgatást, külső és belső munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést,
bontást
is.
Tel.
0747-634-747. (25/4026-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749543-104. (7/3460-I)

Megtört, szomorú szívvel tudat-

juk, hogy a szeretett feleség,

édesanya, gyermek,

SZÉKELY MARGIT
szül. Kőmíves

életének 59. évében hirtelen eltá-

vozott szerettei köréből. Teme-

tése augusztus 28-án, szerdán 13

órakor lesz a marosjárai reformá-

tus temetőben.

Emlékét őrzi leánya, Beáta,

VÁLLALUNK bádogosmunkát, tetőkészítést, ácsmunkát, bármilyen javítást.
Tel. 0757-831-459. (2/3860)

férje, Miklós és idős édesanyja.

MEGEMLÉKEZÉS

Leírhatatlan fájdalommal búcsú-

Fájó
szívvel
emlékezünk
augusztus 27-én az ákosfalvi
születésű KISS ÖDÖNRE, a
szeretett
férjre,
apára,
nagyapára
halálának
24.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott! Felesége, Ilonka, fia,
leánya családjukkal együtt.
(8/4041)

együtt nehézségben, örömök-

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást,
cserépforgatást, ácsmunkát. Tel. 0757186-299. (6/4039)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szerető édesanya, nagymama, dédnagymama, rokon, barát,
özv. IZSÁK MÁRIA
szül. LÁZÁR MÁRIA
életének 82. évében, 2019. augusztus 25-én, örökre megpihent.
Utolsó útjára 2019. augusztus 29én 12 órakor kísérjük a marosvásárhelyi református temetőben,
római katolikus szertartás szerint. Nyugalma legyen békés,
szép emlékét megőrizzük.
A gyászoló család. (4/4063-I)
Mély
fájdalommal
tudatjuk,
hogy a marosvásárhelyi születésű
TAKÁCS ZSOLT
életének 72. évében, folyó év január 29-én, az Amerikai Egyesült
Államokban elhunyt. Temetése
augusztus 29-én 15 órától lesz a
marosvásárhelyi római katolikus
temetőben, római katolikus szertartás
szerint.
Szívünkben
örökké élni fog!
Gyászoló szerettei. (8/4006-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
BERNÁT MÁRIA
született KOVÁCS MÁRIA
a Készruhagyár volt dolgozója
életének 77. évében, imádkozva,
örökre megpihent. Augusztus 28án 13 órakor kísérhetjük utolsó
földi útján a katolikus temetőben.
Nyugodjál békében, édesanyám!
A gyászoló család. (1/4079-I)

Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! (3/4081-I)

zunk drága kolléganőnktől,

SZÉKELY MARGITTÓL.

Tizenkilenc

éve

dolgoztunk

ben, mindenki pótanyukája vol-

tál,

példakép

és

támasz

a

fiataloknak. Pihenésed legyen

csendes az angyalok között.

A Qualitas Kft.

munkaközössége. (3/4081-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett, drága feleség, anya,
anyós, nagymama, rokon, barát,

szomszéd,

PERES GYÖNGYI

türelemmel viselt betegség után

70. évében 2019. augusztus 24-

én az örök fényben távozott föl-

dünkről. Temetése augusztus

28-án, szerdán 15 órakor lesz a

marosvásárhelyi református temetőben.

A gyászoló család. (4/4083-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
A Marosvásárhely Kövesdombi
Unitárius Egyházközség kebli-

tanácsa őszinte együttérzését
fejezi ki a gyászoló családnak

BÉRES

ZOLTÁN

elhunyta alkalmából.

testvérünk

„A szeretet soha el nem múlik.”
(1. Kor. 13,8) (2/4080-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket
mindazoknak,
ERDŐS
részt

SÁNDOR

vettek,

helyeztek

fejezzük

akik

és

ki

férjem,

temetésén

sírjára

virágot

fájdalmunkban

osztoztak. Gyászoló felesége és
a család. (10/3977-I)
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