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Munkatelep a kifutópályán

Dolgoznak a Transilvania repülőtéren

Nagyszabású
ellenzéki tüntetés
a kijevi parlament
előtt
Több ellenzéki ukrán párt és társadalmi szervezet támogatói kezdtek
egységes tüntetést kedden a kijevi
parlament előtt a politikai reformok
folytatásáért.

____________3.
A klímaváltozás
és vetületei

A hőszigeteknek a környékükön lévő
növény- és állatvilágra, valamint az
emberi egészségre gyakorolt hatását
vizsgálnák. Köztudott, hogy a légúti, illetve szív- és érrendszeri megbetegedések kapcsán kimutathatók ezek a
hatások, de behatóbb vizsgálatok nyomán egyéb összefüggésekre is fény
derülhet.

____________4.
„Megfojthatja”
a gazdaságot

Amint az egykori gazdasági miniszter
kifejtette, az új jogszabályok, melyekkel a fekete- vagy szürke munka kiszűrését célozták (pl. jelenléti napló
vezetésének ellenőrzése, hiányának
bírságolása), olyan túlbürokratizált intézkedések, amelyekkel hosszú távon
úgysem lesz hatékony a kormány.

Az elmúlt év során a marosvásárhelyi repülőtér ügye többször került a közvélemény figyelmébe. Talán a kifutópálya
állapotáról, a felújítási munkálatok körüli huzavonáról esett
a legtöbb szó a sajtóban és magánbeszélgetések során.
Szeptember 19-én arról számoltunk be, hogy a Maros Megyei
Tanács és a PORR Construct–Geiger Transilvania társulás
aláírta a kivitelezési szerződést, és tíz napon belül kezdődhet
a munka.

Mezey Sarolta

Fotó: Henn Attila

Közben a közösségi oldalakon olyan álhírek jelentek meg, hogy a repülőtéren nem történik semmi, még a munkagépek sem jelentek meg.
Erre azonnal napvilágot láttak a cáfolatok, s olyan fényképeket töltöttek
fel, amelyeken világosan látszik, hogy a munkát elkezdték.
A Maros Megyei Tanács sajtóosztálya megerősítette, valóban dolgoznak a repülőtéren, méghozzá teljes gőzzel. A munkálatokra október 3-án
adták ki a rendeletet, és október 5-én engedték át a terepet a kivitelezőnek. Hétfőn a munkatelepen már több gép dolgozott. Lebontották a kifutópálya padkáját, s a pálya bizonyos részein feltörték a betonlapokat is.
(Folytatás a 3. oldalon)

Nem adta ki a képviselőház
a volt környezetvédelmi
minisztert
A képviselőház elutasította kedden, hogy a kor-

rupcióellenes ügyészség (DNA) bűnvádi eljárást
indítson a képviselői mandátummal rendelkező
Rovana Plumb volt környezetvédelmi miniszter
ellen, akit hivatali visszaéléssel gyanúsítanak egy
Liviu Dragnea szociáldemokrata (PSD) pártelnököt is áttételesen érintő ügyben.

A titkos szavazáson a képviselők közül 99-en támogatták,
183-an pedig ellenezték társuk kiadását az igazságszolgáltatásnak. Rovana Plumb és az ügyben szintén gyanúsítottként szereplő Sevil Shhaideh volt kormányfőhelyettes a
miniszterelnök nyomására múlt héten lemondott kormánytagságáról, bár mindketten ártatlannak mondták magukat.
Plumb szerint a DNA visszaél hatalmával, és politikai érdekből, a választói akarat felülírása céljával támadja a PSD
tisztségviselőit. Úgy értékelte: nem csak az ő személyét,
hanem pártját akarják megbélyegezni, a kormány tagjait
megfélemlíteni.
A jobbközép ellenzék képviselői a titkos voksoláson szavazatukat látható módon leadva jelezték: nem értenek egyet
azzal, hogy a parlament vegye át az igazságszolgáltatás szerepét, szerintük a képviselők bűnösségét vagy ártatlanságát
csak a bíróság állapíthatja meg.
Plumb a voksolás után úgy értékelte: képviselőtársai a hatalmi ágak szétválasztásának alkotmányos elvét védték meg,
amikor szavazatukkal megerősítették, hogy egy kormányhatározat időszerűségét és indokoltságát nem vizsgálhatja
az ügyészség.

____________6.
A magyar filmipar
idei gyöngyszemei
az Alter-Native
kínálatában

Izgalmas játékfilmkínálattal jelentkezik
ez évben is az Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál, amelyre november 8-a és 12-e között kerül sor a
marosvásárhelyi Kultúrpalotában.

____________10.

„Kedvező hangulatra”
várva

Mózes Edith
Traian Băsescu volt államfő hétfőn párját ritkító nacionalista kirohanással „szórakoztatta” a szenátust. Azt követelte az RMDSZ-től, soha többé ne merjen előállni „egy
ilyen törvénytervezettel, mert soha nem fogják megszavazni”. Hogy miről van szó? Arról a törvénytervezetről,
amely március 15-e hivatalos ünneppé nyilvánítását szorgalmazza.
Az RMDSZ egyik szenátora szerint a szervezet azt szerette volna, hogy a tervezet csak akkor kerüljön napirendre
a felsőházban, amikor kedvezőbb a hangulat az elfogadásához. Ám minden jel arra utal, hogy a román pártok szeretnék ezt a procedúrát mielőbb lezárni, amíg ilyen
„elutasításos hangulat” van.
Hétfőn tehát „nagy dolgok történtek” a felsőházban. Ha
valakinek netán hiányoztak volna az azóta jobblétre szenderült nagyromániás vezér vagy a volt kolozsvári polgármester ultranacionalista parlamenti felszólalásai,
örülhetett, hiszen a volt államfő már-már a fentieket is túlszárnyalta stílusban és vehemenciában. Úgy szidta a hatalmat, amely szerinte „bármire képes, hogy elnyerje az
RMDSZ támogatását”, hogy a magyarokon ütött,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 43 perckor,
lenyugszik
18 óra 31 perckor.
Az év 291. napja,
hátravan 74 nap.

IDŐJÁRÁS

Napos idő
Hőmérséklet:
max. 240C
min. 60C

Kőrösi Csoma Sándorra emlékeztek

Ma LUKÁCS,
holnap NÁNDOR napja.
NÁNDOR: régi magyar személynév, a nándor népnévből
származik, a jelentése dunai
bolgár. A 19. században felújították a Ferdinánd magyarosítására.

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. október 17.

1 EUR

4,5802

100 HUF

1,4882

1 USD

1 g ARANY

3,8939

161,4840

Gyarmathy János bronzvilága

Újra közönség elé áll a marosvásárhelyi szobrászművész.
Bronzvilág című egyéni tárlatára a XX. Bernády Napok
nyitórendezvényeként kerül sor október 23-án 17 órakor
a Bernády Házban. A Kós Károly Akadémia Alapítvány és
a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány szervezte kiállítás az alkotó új és régebbi plasztikáiból mutat
be átfogó válogatást. Gyarmathy János művészetét kisfilmek is felvillantják. A megnyitóünnepségen Borbély
László, a BGYKA elnöke és Nagy Miklós Kund művészeti
író mond köszöntőt. A tárlatot Markó Béla, a KKAA elnöke
nyitja meg. Közreműködik Bogdán Zsolt kolozsvári színművész. A kiállítást Szepessy László rendezte.

Látó-est

Október 25-én, szerdán 18 órától a Látó Irodalmi Játékok
85. rendezvényén a Yorick Stúdióban (vár, Mészárosok
bástyája) Láng Zsolt Demény Péterrel beszélget a nemrég
megjelent Vadkanragyogás című kötet kapcsán.

Aranka György irodalmi vetélkedő

A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület Aranka György
születésének 280., halálának 200. évfordulója tiszteletére
irodalmi pályázatot hirdet IX-XII.-es diákok számára a következő két műfajban és témában: Levél Aranka Györgynek – irodalmi levél és Találkozásaim Aranka Györggyel –
fiktív interjú. A dolgozatokat az olganaznan@hotmail.com
e-mail-címre kell beküldeni november 5-én éjfélig. A nyertesek pénzjutalmat kapnak.

III. erdélyi kopó szemle
– Rhédey Claudia-kupa

Október 21-én, szombaton 11 órától az erdőszentgyörgyi
Rhédey-kastély udvarán harmadik alkalommal tartják meg
az erdélyi kopó szemlét, amelyen a kutyabemutató mellett
szakmai tanácsot is adnak a tenyésztőknek, tulajdonosoknak, érdeklődőknek.

Jogi tanácsadás

Ma délután 4 órakor szerkesztőségünk Dózsa György
utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában
jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd
ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal
előfizetési szelvényüket, illetve az ügyükkel kapcsolatos
minden iratot.

Helyi termékek vására

Október 20-án, pénteken 8-19 óra között a Magyar Termék nagydíjas Petry Látványműhely és Múzeum udvarán
utcai zenélés mellett zajlik a helyi termékek vására. A
vásár bő felhozatalt kínál a különböző hagyományos és
helyi termékekből: hús- és tejtermékek, sajt, méz, lekvár,
szörp, gyümölcslé, bor, pálinka, zöldség, gyümölcs, tea,
fűszerpaprika, olaj, valamint kézművestermékek
(házi készítésű kencék, szappanok, táskák, pénztárcák,
ékszerek).

Futóverseny a Vár sétányon

Október 22-én 12 órától a marosvásárhelyi várban és a
Vár sétányon futóversenyt szerveznek gyerekeknek. A
mozgást támogató, népszerűsítő rendezvényre fiatalokat,
felnőtteket és gyerekeket is várnak. Több mint 200 diákot
díjaznak, így nem csak azok részesülnek elismerésben,
akik elsőként lépik át a célvonalat. A pályát a Vár sétány
körül jelölik ki. Ugyanakkor a szervezők gyermekkórház
építésére is gyűjtenek. Bővebb tájékoztatás a www.maraton-mures.ro honlapon.
Hírszerkesztő: Vajda György

A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület szervezésében
idén is megemlékeztek Kőrösi
Csoma Sándorról halálának
175. évfordulóján. A nyelvtudós
és tibetológus marosvásárhelyi
szobránál rótták le tiszteletüket
az egyesület tagjai és az Elektromaros Technológiai Líceum
diákjai, tanára.

Mezey Sarolta

Simon György magyar szakos tanár
Kőrösi Csoma Sándor (1784–1842), a
nagy székely magyar életútját, munkásságát ismertette a diákokkal. Kitért
arra, hogy Marosvásárhelyen halálának centenáriumán, 1942-ben szerettek volna szobrot állítani neki, de a
leleplezésére csak 1943-ban került
sor, a mai Papiu Főgimnáziummal
szemben. Ez az első teljes alakos
szobor, amit a tudós emlékére állítot-

tak, Dabóczi Mihály budapesti szobrászművész alkotása. A hányatott
sorsú szobor végül a vár Mészárosok
bástyája mellett kapott helyet, Kulcsár Béla szobrászművész restaurálta.
A tudós szülőfalujában, majd a
nagyenyedi Bethlen kollégiumban
kezdte, később Göttingenben folytatta
tanulmányait, ahol filozófiát, teológiát
tanult, s megismerkedett a magyarság
őstörténetére vonatkozó elméletekkel.
Amikor Kőrösi elindult a magyarok
őshazáját és az „ott rekedt” magyarokat megkeresni, úgy vélte, valahol
Közép-Ázsiában, illetve az ujgurok
között bukkanhat rájuk.
Kőrösi több nyelvet elsajátított,
köztük a latint, a görögöt, a hébert, a
franciát, a németet, az angolt, az arabot, a törököt és a románt. 1833-ban a
Magyar Tudós Társaság levelező tagja
lesz, majd egy évre rá megjelenteti az

Fotó: Nagy Tibor

első, tudományos alapossággal megírt
hiteles tibeti–angol szótárat és a tibeti
nyelvtant. Tudományos társaságok, a
londoni Royal Asiatic Society, a Bengáli Ázsiai Társaság választja tagjává.
Dardzsilingben éri a halál, feltehetően
malária végzett vele.
A nagy elődök iránti tisztelet és az
általuk hagyott örökség megismerése
érdekében a Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület projektje városismereti témájú programot is tartalmaz,
ami egyórás vetített képes előadást és
kétórás városlátogatást is magába foglal.. Ezt a programot Balás Árpád
tanár vezeti, és az Elektromaros diákjai vesznek részt benne.
A tegnapi rendezvényen elsőként a
Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület, majd az Elektromaros líceum
diákjai koszorúztak. Magánszemélyek
virágokkal rótták le kegyeletüket a
szobornál.

Sírgyalázás a szászrégeni zsidó temetőben

A Romániai Zsidó Közösségek Szövetsége tiltakozó leBűnvádi eljárást indított és három személyt hallgat ki a szászrégeni rendőrség a város zsidó te- velet fogalmazott meg a szászrégeni zsidó temető meggyalázása miatt. A közleményben felháborodásuknak adnak
metőjének meggyalázása miatt.

A Maros megyei rendőr-főkapitányság szóvivője, Andreea Pop arról tájékoztatta az Agerpres hírügynökséget,
hogy a szászrégeni rendőrség sírgyalázás és rasszista, xenofób szimbólumok használata miatt kezdett nyomozásba.
A bűnvádi eljárás részeként három személyt kísértek be kihallgatásra.
A rendőrség szerint múlt hét végén tönkretették a zsidó
temető bejárati kapuját és tíz sírt. A helyszínelők fasiszta
szimbólumot is találtak a helyszínen, de a jelek szerint ez
régebbi keletű.

RENDEZVÉNYEK

Táncoló Székelyföld

Szombaton 19 órától a Rhédey-kastély pincegalériájában táncos, történelmi, illetve néprajzi előadással fűszerezett, Székelyföld néprajzi tájegységeit bemutató
előadás-sorozat keretében az Üver zenekar kíséretével
Kásler Magdi-koncert lesz. Ezt követően néptánc- és
énekoktatás, valamint táncház zajlik.

Röhrig Géza Marosvásárhelyen

Röhrig Géza, a 2016-ban Oscar-díjat kapott Saul fia
című magyar film főszereplője, erdélyi körútja alkalmából Marosvásárhelyre látogat. Előadására október 30án, hétfőn 18 órától a Gecse Dániel Református Orvosi

hangot „ezen újabb antiszemita és huligán megnyilvánulás
miatt, és remélik, hogy mielőbb a tettesek nyomára bukkannak, akiknek felelniük kell majd az igazságszolgáltatás
előtt, a román állam törvényeinek tiszteletben tartásával”.
Az idézett dokumentum szerint az ügy könnyed kezelése
a demokrácia lábbal tiprásának újabb kapuit nyithatja meg,
és ez egyre súlyosabb esetekhez vezethet.
A Romániai Zsidó Közösségek Szövetsége szerint nem
véletlen egybeesés, hogy az incidens éppen azon a héten
történt, amikor országszerte megemlékeztek a romániai holokauszt áldozatairól.

és Egészségügyi Szakkollégiumban – Erdő utca 7.
szám (a volt Bod Péter Diakóniai Központ) – kerül sor,
címe: József, avagy a megbocsátás dilemmái. A belépés ingyenes. Szervezők: Philothea Klub, Gecse Dániel
Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium.

1956-os megemlékezések

Az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Baloldal platform október 21-én, szombaton 18 órától a marosvásárhelyi
Kultúrpalota kistermében megemlékezést szervez a
magyar szabadság napja alkalmából. Az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete október 19én, csütörtökön 17 órától a Deus Providebit Tanulmányi
Ház Szent Mihály termében szervez emlékrendezvényt
az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei tiszteletére.
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Az euróövezetben stagnált, Romániában nőtt

Szeptemberi infláció

Stagnált az infláció szeptemberben az euróövezetben, értéke továbbra is elmaradt az Európai
Központi Bank (EKB) 2 százalékos
célszámától. Romániában (amely
nem tagja az euróövezetnek)
ugyanakkor az árak 0,5 százalékkal nőttek augusztushoz viszonyítva.

Az Európai Unió statisztikai hivatala
(Eurostat) által kedden közölt végleges
adatok szerint a 19 országot tömörítő eurózónában, az elemzői várakozásokkal
összhangban, éves összevetésben 1,5
százalékkal nőttek a fogyasztói árak
szeptemberben, csakúgy, mint augusztusban. Júliusban 1,3 százalékot tett ki az
éves szintű áremelkedés, míg 2016 szeptemberében 0,4 százalékot.
A 28 tagú unióban 1,8 százalékkal
nőttek a fogyasztói árak éves összevetésben, kissé gyorsult az ütem az előző
havi 1,7 százalékhoz képest. Júliusban
1,5 százalékos, tavaly szeptemberben

pedig 0,4 százalékos volt az éves infláció.
Augusztushoz képest szeptemberben
az euróövezetben és az unióban egyaránt
0,4 százalékkal növekedtek a fogyasztói
árak.
A gyakran változékony energia-, élelmiszer-, alkohol- és dohányárakat nem
tartalmazó maginfláció éves összevetésben 1,1 százalékkal, havi szinten pedig
0,4 százalékkal nőtt az euróövezetben
szeptemberben.
A végleges adatok megegyeztek a
szeptember végén közölt előzetes adatokkal.
Az energiaárakat nem számolva éves
szinten 1,3 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az euróövezetben. Az energia 3,9 százalékkal, azon belül az
üzemanyagok ára 5,5 százalékkal drágult. A szolgáltatások ára 1,5 százalékkal, az élelmiszer-, alkohol- és
dohánytermékeké pedig 2,0 százalékkal
növekedett.

A legnagyobb gazdaságok közül Németországban 1,8 százalékkal, Olaszországban 1,3 százalékkal, Franciaországban 1,1 százalékkal, Spanyolországban 1,8 százalékkal ugrottak meg a
fogyasztói árak szeptemberben éves
szinten. Nagy-Britanniában 2,9 százalékos emelkedést mértek, de ez az adat
még augusztusi.
Romániában az utóbbi négy év legmagasabbját, 1,8 százalékos inflációt mért
szeptemberben az Országos Statisztikai
Hivatal.
A továbbra is visszafogott inflációs
ütem nem jó hír az Európai Központi
Banknak (EKB), amelynek döntenie
kell rendkívül laza monetáris politikájáról.
Miközben a gazdasági növekedés
erős, a bizalmi indexek sorra javulnak, a
foglalkoztatottság emelkedik, a döntésben szerepet játszó egyik legfontosabb
elem, a fenntartható ütemű infláció még
mindig várat magára.

demonstráción. A tüntetők fő követelései
a parlamenti mentelmi jog megszüntetése, korrupcióellenes bíróság felállítása,
a parlamenti választási rendszer megváltoztatása.
A demonstráció miatt Andrij Parubij
házelnök felfüggesztette a parlamenti
frakciók közötti egyeztető ülést a törvényhozás e heti plenáris napirendjéről.
Kedden az előzetes tervek szerint egyébként a parlamentnek második olvasásban
kellene tárgyalnia a Donyec-medencei
szakadár területeknek az Ukrajnába történő visszaintegrálásáról szóló, első olvasásban már megszavazott törvényt.
Szaakasvili – aki szeptember 10-én
hívei gyűrűjében, áttörve az ukrán határőrségen, gyalog ment át Lengyelország-

ból Ukrajnába – már előre jelezte, hogy
október 17-én visszatér Kijevbe híveivel
az általa szükségesnek ítélt ukrajnai reformok ügyében.
A politikus 2004 és 2013 között volt
Grúzia államfője. 2013-ban távozott –
gyakorlatilag száműzetésbe – külföldre,
2015 májusában megkapta az ukrán állampolgárságot, 2016 novemberéig
pedig a dél-ukrajnai Odessza megye kormányzói tisztségét látta el.
Szaakasvili és Porosenko elnök között
azonban megromlott a viszony, ami
ahhoz vezetett, hogy a politikus tavaly
novemberben lemondott tisztségéről,
majd új pártot alapított, amely főként
előrehozott választásokat akar kikényszeríteni Ukrajnában.

Nagyszabású ellenzéki tüntetés a kijevi parlament előtt

Több ellenzéki ukrán párt és társadalmi szervezet támogatói
kezdtek egységes tüntetést kedden a kijevi parlament előtt a politikai reformok folytatásáért.

A 112.ua hírportál közlése szerint a
megmozdulást Miheil Szaakasvili, az
ukrán állampolgárságától megfosztott
volt odesszai kormányzó és egykori grúziai elnök Új Erők Mozgalma néven létrehozott pártja kezdeményezte, de
csatlakozott a megmozduláshoz több ellenzéki parlamenti párt, a lembergi
(lvivi) polgármester vezette Önsegély
(Szamopomics), Julija Timosenko Haza
(Batykivscsina) pártja, továbbá a szélsőségesen nacionalista Szabadság (Szvoboda) aktivistái is részt vesznek a

Franciaországban törvény készül
az utcai szexuális zaklatás büntetésére

Nők százezrei emeltek szót Franciaországban a közösségi oldalakon a szexuális zaklatás és erőszak témájában Harvey Weinstein amerikai filmproducer
botránya óta, a kormány pedig törvénytervezetet
készít elő az utcai molesztálás büntetésére, a szexuális zaklatás elévülési idejének meghosszabbítására és a gyerekek jobb védelmére.

Több százezer francia nő osztotta meg az elmúlt napokban
az átélt történeteit a Twitteren Sandra Muller újságíró felhívására, aki azt kérte, hogy a #balancetonporc (add ki a disznódat)
hashtag alatt írják le a név és a részletek megadásával, hogy
ki volt a szexuális zaklatójuk a munkahelyükön.
A 2018-ban a nemzetgyűlés elé kerülő tervezet célja, hogy
a szexuális zaklatás jelenleg húszéves elévülési idejét legalább
harminc évre hosszabbítsa, és megszabja azt a korhatárt, amely
alatt egy gyerekről nem feltételezhető, hogy beleegyezéssel tör-

tént szexuális kapcsolat. Ez utóbbira azért van szükség az államtitkár szerint, mert a közelmúltban szexuális visszaélés és
nem nemi erőszak miatt ítéltek el egy 28 éves férfit, arra hivatkozva, hogy a 11 éves áldozata beleegyezett a kapcsolatba.
A francia kormány törvénytervezete bevezeti az utcai zaklatás bűncselekményét, amely jelenleg jogilag meghatározatlan területnek számít a csábítás, a szexuális zaklatás és a
nyilvános sértegetés kategóriája között. A tervezet alapján az
utcai zaklatás szabálysértésnek minősülne, és egy zaklatót tettenérés esetén a rendőrség helyszíni bírsággal sújthatna. A
francia sajtóban heves vita folyik arról, hogy kikényszeríthető
lenne-e ez az intézkedés, de jogi szakértők szerint közterületen
is megkülönböztethető a zaklatás és a beleegyezéssel történő
kapcsolatfelvétel közötti különbség. A kormányzat egy munkacsoport bevonásával országos konzultációt kezdeményezett
a kérdésben.

Európa Tanács: jelentős
a nemek közötti egyenlőtlenség Európában

A strasbourgi székhelyű, 47 tagállamot tömörítő páneurópai
szervezet jelentésében aláhúzta, tagországai közül mindössze
kettőnek – Finnországnak és Svédországnak – sikerült elérnie
azt a korábban meghatározott célt, hogy politikai és döntéshozatali állami intézményeikben a nők aránya legalább 40 százalékot érjen el. A jelentés szerint 2016-ban ez az arány
Európában mindössze 25 százalék volt.
A tagországok parlamentjeiben dolgozók között a nők átlagos aránya 35,8 százalék volt, a választott képviselők között
pedig 23,9 százalék. A női állam- illetve kormányfők, valamint

az önkormányzati vezetők között a nők átlagos aránya Európaszerte nem érte el a 17 százalékot sem. A nők aránya a tagállamok legfelsőbb bíróságain 33 százalék, a bírói testületekben
28, az alkotmánybíróságokon 26 százalék.
A nagyköveti posztokra kinevezett nők aránya Európában
13 százalék volt. Ez a pozíció bizonyult a nemek megoszlása
szerint a legkevesbé kiegyensúlyozottnak 2016-ban – emelték
ki a jelentéstevők.
Thorbjorn Jagland, az Európa Tanács főtitkára hangsúlyozta, Európa még nagyon távol áll attól, hogy megvalósítsa
a tanács nemek közötti egyenlőséget célzó tervét.
Arra szólította fel az Európa Tanács tagországait, hogy tegyenek még többet annak érdekében, hogy a döntéshozatali
rendszereikben előrelépés történjen a nemek közötti egyenlőség terén és segítsék, hogy az élet minden területén megvalósuljon a nemek közötti egyenlőség elve.

(Folytatás az 1. oldalról)
A munkások leszerelték a fényjelző rendszert, elvégezték
a topográfiai méréseket, feltérképezték a föld alatti vezetékeket, s azonosították az összes betonlapot, amelyeket fel
kell törni és újra kell önteni.
Mint ismeretes, a beruházás összértéke 53,3 millió lej. A
felújítás magába foglalja a kifutópálya teljes újjáépítését, a forgalmi előtér, nevezetesen a repülőgép-parkolók felújítását, az

összekötő út helyreállítását és összekapcsolását a kifutópályával, a kiszolgáló utak és az útburkolati jelek felújítását, az új
esővíz-csatornahálózat és szennyvíztisztító rendszer kiépítését,
a fényjelző rendszer és elektromos vezetékek felújítását, továbbá a szükséges földmunkálatokat. A kifutópálya hossza 2
kilométer, szélessége 45 méter. A munkálatok elvégzésére 108
nap áll a kivitelező cég rendelkezésére, amihez kedvező időjárás is kell.

Az európai országokban jelentős elmaradások mutatkoznak a nemek közötti egyenlőtlenség csökkentése terén elért eredményekben az állami
döntéshozatali szinteken – közölte az Európa Tanács nemek közötti egyenlőségért felelős bizottsága
kedden.

Munkatelep a kifutópályán

Ország – világ
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A 35 évnél idősebb orvosok
és pedagógusok is kérhetnek
ANL-lakást

A szenátus plénuma kedden elfogadott egy módosítást, amelynek értelmében a rezidensek és szakorvosok, illetve a pedagógusok a 35. év betöltése
után is kérvényezhetik az Országos Lakásügynökség (ANL) által épített lakásokat. A módosítás a
2017/28-as kormányhatározat alapján történt, amely
az 1998/152-es, az Országos Lakásügynökség létrehozásáról szóló törvényhez kapcsolódik. A határozatot 89 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
fogadták el. A tervezet esetében a szenátus szavazott először, a döntést a képviselőház hozhatja meg.
(Mediafax)

Külügyi figyelmeztetés
a spanyolországi erdőtüzek miatt

A külügyminisztérium arról tájékoztatja a Spanyolországba utazó vagy az ott átutazó román állampolgárokat, hogy az országban több mint száz aktív
erdőtűz van, ezek közül 16 lakott települések közelében. A leginkább érintett Galicia, az ország északnyugati részében található autonóm régió. A külügy
azt tanácsolja a román állampolgároknak, hogy ne
menjenek veszélyeztetett régiókba, és tartsák tiszteletben a spanyol hatóságok utasításait. Aki mégis
bajba kerülne, annak Spanyolországban is az 112es egységes hívószámot kell hívnia. „A román állampolgárok konzuli segítséget kérhetnek Románia
madridi nagykövetségétől a +34917344004-es telefonszámon vagy a bilbaói főkonzulátustól a
+34608956278-as telefonszámon. A hívásokat átirányítják a külföldi románokat támogató központhoz, a
call center munkatársai pedig állandóan a rendelkezésükre állnak” – mutat rá közleményében a külügy.
(Mediafax)

Visszavonták a kényszerítő
jogszabályt

Visszavonta a képviselőház kedden azt a jogszabályt, melynek értelmében az óvodai nevelők és tanítók csak abban az esetben folytathatták volna
oktatói tevékenységüket, ha legkésőbb hat éven
belül elvégzik a szaknak megfelelő egyetemet. Az
alsóház ellenszavazat nélkül fogadta el az erre vonatkozó, 2012/92-es sürgősségi kormányrendeletet
módosító törvénytervezetet. A tervezet a kormányrendelet arra vonatkozó cikkelyét semmisíti meg,
amely előírta, hogy a rendelet életbelépésétől számított hat éven belül az állami tanügyi rendszerben
dolgozó óvodai nevelőknek és tanítóknak egyetemi
oklevelet kell szerezniük egy, a szakuknak megfelelő
felsőfokú oktatási intézményben ahhoz, hogy joguk
legyen folytatni pedagógusi tevékenységüket.
(Agerpres)

„Kedvező hangulatra”
várva

(Folytatás az 1. oldalról)
és a tervezet egyszer s mindenkorra való elutasítását
követelte. Ugyanis szerinte a jogszabály nem is a magyarok ünnepéről szól. Célja és szerepe „a románság
megalázása”, lévén, hogy a pesti kiáltvány 12. pontja
„Erdély Magyarországhoz való csatolásáról szól”.
Egyébként a magyaroknak három nemzeti ünnepük is
van, választhatnának más napot, ráadásul készülőben
van egy törvény az összes nemzeti kisebbség napjáról.
Mivel különb a magyar kisebbség a romáknál, hiszen a
két kisebbség majdnem azonos létszámban él Romániában – tette fel a szónoki kérdést.
Az RMDSZ természetesen továbbra is fenntartja a
szenátusban a törvénytervezetet, hiszen ez az erdélyi
magyarság jogos kérésének megvalósítását célozza, és
semmi olyant nem tartalmaz, ami más romániai nemzeti
kisebbségek esetében már nem lenne biztosított. Előírja,
hogy a magyar közösség tagjai igény szerint szabadnapot kaphatnak nemzeti ünnepünkön, amennyiben részt
vesznek az ünnep alkalmából szervezett eseményeken,
a helyi önkormányzatok pedig pénzt különíthetnek el
erre költségvetésükből. Az RMDSZ tervezetében az is
szerepel, hogy a közszolgálati televízió és rádió külön
műsorokban közvetítse a megemlékezéseket.
Kétség nem fér hozzá, nacionalista hangulat uralkodott el a minap a szenátusban. Kérdés, mikor lenne
„kedvező hangulat”? Ilyennel az úgynevezett demokrácia közel három évtizedében nemigen találkoztunk. A kisebbségi jogokról szóló viták sohasem „kedvező”
légkörben, hanem nacionalista hangulatban folytak. Ha
valamit sikerült elérni, azért volt, mert az éppen fungáló
hatalom érdekei megkívánták.
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A klímaváltozás és vetületei

Nemzetközi konferencia Marosvásárhelyen

A klímaváltozás tematikával
háromnapos nemzetközi konferencia veszi ma kezdetét
Marosvásárhelyen. A házigazda Marosvásárhelyi Kulturális
Tudományegyetem
partnerei az Országos Meteorológiai Szolgálat, valamint
egy oslói egyetem.

Menyhárt Borbála
Az eseményről tegnap a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban megtartott sajtótájékoztatón
Csegzi Sándor, a Marosvásárhelyi
Kulturális
Tudományegyetem
igazgatója számolt be. A konferencia keretében a klímaváltozás és az
ebből fakadó extrém meteorológiai
jelenségek témakörét boncolgatják
a részt vevő szakemberek, ugyanakkor szó lesz a nevelés, tájékoztatás
jelentőségéről is, annak érdekében,
hogy a lakosságot felelősségteljes
viselkedésre ösztönözzék.
Csegzi Sándor rámutatott, a konferencia keretében lehetőség lesz a
helyi problémáknak, illetve annak
a folyamatnak a behatóbb megismerésére, hogy mi az, ami az
Agenda 21 fenntartható fejlődési
terv megjelenése óta a városban
megvalósult ezen a téren.
– Ma már teljesen világos, hogy
nem elég ebben a kérdésben csupán az önkormányzatoknak lépni,
hanem a lakosság beavatkozása,
életstílusa, viselkedése is meghatározó abban, hogy visszazökkenjen
egy folyamat a medrébe, illetve
hogy az elkövetkezőkben megelőzhessünk bizonyos extrém jelenségeket – fogalmazott Csegzi.
Emiatt az egyik kérdéskör, amiről a konferencián majd szó esik,
hogy miként lehet az információt
hatékonyan eljuttatni a lakossághoz, de arra is hangsúlyt kell fek-

tetni, hogy a lakosság részéről érkező igények, vélemények visszajussanak a döntéshozókhoz. A
háromnapos eseménysorozat egyik
célja egy szakemberekből álló
munkacsoport létrehozása, amely
amellett, hogy tanulmányozná az
egyes jelenségek közvetlen hatásait, segítené a kommunikációt az
önkormányzat és a lakosság között.
A konferencia első napján, a
Grand szállóban sorra kerülő előadásokon arról is szó lesz, hogy mi
történik ezen a téren a nagyvilágban, a környékünkön, városunkban,
hogyan érzékeljük a klímaváltozás
hatásait. Ez alkalommal az Országos Meteorológiai Szolgálat illetékesei és marosvásárhelyi szakemberek tartanak előadásokat. Csütörtökön többnyire terepszemlék lesznek, a résztvevők ellátogatnak a
marosvásárhelyi meteorológiai
központba, a vegyi kombinát ülepítőjéhez, a hulladékátrakó állomáshoz, valamint a somostetői
meteorológiai állomáshoz. Pénteken a marosvásárhelyi várban többek között az oslói egyetem
szakemberei számolnak be arról,
hogy Norvégiában hogyan igyekeznek alkalmazkodni a klímaváltozáshoz.
Radonszennyeződés
a lakásokban
A tegnapi sajtótájékoztatón
Csegzi Sándor két projektről is beszámolt, amelyeket a Marosvásárhelyi Kulturális Tudományegyetem kezdeményezett. Mint
mondta, az egyik keretében a város
különböző kiszolgáltatott zónáit, a
hőszigeteket szeretnék azonosítani.
A hőszigeteknek a környékükön
lévő növény- és állatvilágra, valamint az emberi egészségre gyakorolt hatását vizsgálnák. Köztudott,
hogy a légúti, illetve szív- és ér-

rendszeri megbetegedések kapcsán
kimutathatóak ezek a hatások, de
behatóbb vizsgálatok nyomán
egyéb összefüggésekre is fény derülhet. Minimum egy évig tartó
mérésekre van szükség ahhoz,
hogy megbízható eredményekkel
állhassanak az önkormányzat elé,
és megoldást javasoljanak majd rá.
A másik projektjük a tüdőrákos
megbetegedésekkel összefüggésbe
hozott radonszennyeződés mérésére vonatkozik, lakásokban és
munkahelyeken végeznek méréseket. – A radon mint nemesgáz jelen
van a környezetünkben, a talajból
természetszerűen tör fel, építkezési
anyagokból is származhat. A tüdőrákos megbetegedések 37 százalékát hozzák összefüggésbe a
radonnal – fejtette ki Csegzi Sándor. Mint mondta, beindult egy országos
program,
amelynek
keretében a radonszennyeződés
szintjét mérik, és amelyben Szeben, Brassó, Bukarest, Kolozsvár,
Temesvár és Iaşi vesznek részt, sajnos Marosvásárhely kimaradt. –
Ezért mi helyi erőből elkezdjük ezt
a munkát, azért is, mert amikor én
végeztem a tanulmányaimat, Marosvásárhely, Maros megye nem
szerepelt a veszélyeztetett megyék
között. Hargita, Kovászna, illetve a
Nyugati-havasok környéki megyékben volt kiemelkedően magas
a radioaktív háttér. Ezzel szemben
a sajtóból értesültem, hogy környékünkön lényegesen megnőtt a tüdőrákos megbetegedések száma,
aminek az is lehet az oka, hogy a betegek más megyékből is ide járnak
kezelésre. A hivatalos statisztikákban nincs erre vonatkozó információ, ezért szükség van egy alapos
helyi felmérésre. A kétéves projektet
novemberben kezdjük – magyarázta
az intézmény igazgatója.

Saját székhelyen a Telefonos Szeretetszolgálat

„Menedékház” a belvárosban

Krízishelyzetben lévők és rászorulók számára ingyen biztosítana ideiglenes szállást a
Telefonos Szeretetszolgálat. E
terv életbeültetésének feltétele a vendégszoba, fürdőszoba és konyha kialakítása a
nemrég birtokba vett új székhelyen, amelynek költsége tizenötezer lej.

Szer Pálosy Piroska
Három hete költözött felújított,
saját székhelyére a Telefonos Szeretetszolgálat. A Marosvásárhely
belvárosában megvásárolt ingatlan
törlesztőrészletei közadakozásból
gyűlnek össze.
„Az ember kínlódik, nélkülöz,
szalad…, egyszer csak elcsendesedik, és hirtelen megnyílnak az
ajtók” – jellemezte tömören az eltelt

nyolc év során felmerülő gondokat
a szolgálat vezetője, Sajó Norbert.
A Szeretetszolgálat eddigi legjelentősebb eredményét a Bioeel gyógyszergyár vezetője, Albert Attila
nagylelkű felajánlásának köszönhetik. A Telefonos Szeretetszolgálat
főtámogatója a közös udvaron lévő
ingatlan megvásárlásához szükséges összeget fedezte, a szeretetszolgálat pedig havonta törleszti a hitelt.
Az országosan egyedülálló szolgálat vezetője a tavasszal mesélt a tervükről és arról, hogy önkéntes
munkatársai felvállalták a hitel törlesztéséhez való hozzájárulást,
ugyanakkor további támogatókat
keresnek, akik havi tíz lejjel hajlandók lennének beszállni a részletfizetésbe. A krízishelyzetben lévők
segítségét felvállaló csapat vezetője
szerint nem gondolkodnak uniós

pályázatokban, mert elképzelésük
szerint a helyi gondokat helyi erőforrásokból is meg lehet oldani,
amennyiben kellőképpen mozgósítják az adakozókat, és a társadalmi
tevékenységüket megismeri a közösség. Jelenleg a Telefonos Szeretetszolgálat
önkéntesei
mellett
vállalkozók, kisnyugdíjasok, diákok
támogatják havonta tíz lejjel a székhely árának törlesztését, a nyilvántartás szerint százötven személy
vélte úgy, hogy igencsak jó célt szolgálnak a fél csomagnyi cigaretta
árát kitevő havi hozzájárulással.
A tágas és világos helyiségek
korszerű berendezése sok munkát
és még több anyagi ráfordítást sejtet, de ezzel olyan úton indulhatnak
el, amellyel újabb terveik megvalósításában sem akadály a saját székhely hiánya. Az eddigi tevékeny-

Erről jut eszembe

Tele az internet színpompás felvételekkel. Aki csak teheti, elkészíti
a maga fotóit, megosztja élményeit
ismerősökkel, ismeretlenekkel. A
Facebook is tanúsítja, az ősz tónusaival nem lehet versenyre kelni, a
természetnél nincs nagyobb művész
ezen a tökéletes-tökéletlen, kerek
egy világon. A festők mégis megpróbálják a lehetetlent, és milyen
jól teszik! Megannyi szépséget köszönhetünk nekik. Gondoljunk
rájuk jó szívvel ezen a napon, a magyar festészet napján. Tizenöt éve
ruházták fel október 18-át ezzel a
megtisztelő ranggal, az ecset tehetséges mestereit pedig azzal a jól kiérdemelt
kiváltsággal,
hogy
védőszentjük, Szent Lukács névnapján kalapot emeljünk előttük, különleges
rendezvényekkel
köszöntsük őket. Az anyaországban
indult a kezdeményezés, aztán továbbterjedt mindenfelé, ahol magyarok élnek. Erdélybe is nyilván.
Véletlen az egybeesés, Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában a reformáció 500. évfordulójára jött létre
a megye magyar képzőművészeinek
szívet, lelket melengető kiállítása,
de úgy tekintünk a tárlatra, mint a
festészet napját is köszöntő eseményre. Aki ma megy el a galériába, ennek tudatában illesse még
nagyobb elismeréssel a szépteremtő
művészeket. Közülük mindenki a
legjobb szintjén szerepel a jubileumi megnyilvánuláson, érdemesek
a dicséretre. Persze nem csak a festők. A grafikusok, szobrászok, textilművészek is, mindannyian, akik
az alkotást választották hivatásul. A
költő Babits Mihály jut róluk
eszembe, pontosabban az Örökkék
ég a felhők mögött című írása, amelyet Vallomás helyett hitvallás címmel tett közzé 1924-ben a
Nyugatban. Az író hite, életigenlése
a festészetre, a klisékbe, műfajokba,
kalodákba nem szorítható mindennemű alkotómunkára vonatkoztatva
is érvényesnek érezhető. Érdemes

ségeiket folytatják, ugyanakkor
filmklubot, bibliaórákat tartanak. A
nehéz anyagi körülmények között
élő gyermekek számára – akiket ingyenesen táboroztattak – havi foglalkozásokat szerveznek, ezzel a szülők
kérésének tesznek eleget, akik fontosnak vélik a további együttléteket,
a kapcsolattartást.
A közel kilenc évvel ezelőtti kezdetekre visszatekintve az egyházaknak, az RMDSZ-szervezetnek, az
Ügyes Kezek Alapítványnak tartoznak hálával, amelyek annak idején
felkarolták kezdeményezésüket, és a
szolgálat számára ideiglenes helyiségeket biztosítottak. Most úgy
érzik, rajtuk a sor, hogy azok számára biztosítsanak megfelelő helyszínt, akik közösségépítő tevékenységeket szeretnének végezni, de nem
rendelkeznek megfelelő helyiséggel,
vagy esetleg néhány üres órájuk van,
és olyan helyet keresnek, ahol szeretnének elcsendesedni. „Most eljött
a mi időnk, hogy másokat is befogadjunk a száz négyzetméternyi lakásba” – mondta az ügyvezető.
Vendégszoba-projekt
A legújabb tervük egyedülálló
kezdeményezés. Olyan idős, vidéki
személyeknek nyújtanának szálláslehetőséget legtöbb három napig,
akik a marosvásárhelyi szemészeti
klinika járóbeteg-rendelőjében műtéti beavatkozáson esnek át, és el
kell hagyniuk az egészségügyi intézményt. Arra a kérdésre, hogy ez
a legújabb ötlet honnan pattant ki,
elmondta: „A székhelyünk ablakából látni, amint a beavatkozáson átesett, többnyire idős személyek a
klinikáról kilépve óriási kötésekkel
botorkálnak a járdán. Nem kell
ahhoz mértéktelen empátia, hogy
belegondoljunk, azoknak az embereknek nem a buszon, vonaton
lenne a helye, hanem ágyban tölteni
legalább az első éjszakát. Mivel
vissza kell térniük felülvizsgálatra,

idéznünk gondolataiból. „Én képeket akarok látni a falakon, hogy
újra kinyissák elém a világot...”
Van-e elég kép az otthonok falán?
Van-e ez, van-e az, ami sejteti, hogy
a felhők mögött ott az örökkék ég?
Jelképesen egy olyan tudatállapot,
mint amit az ember olyankor tapasztal, amikor repülővel a ködszerű, szürke felhősávból hirtelen a
ragyogó napfénybe emelkedik. De
folytassuk a lírai önvallomást. „Hiszek az alkotásban, mely a lélek
nyelve – mondja Babits. – S hiszek
a békében. Hiszek a harmóniában,
melyre vágy a lélek, a szépségben,
melyért kiáltoz az anyag, a szeretetben, melyért epednek a népek. Hiszek a nehézben, hogy nem
lehetetlen! Ha nem hinnék benne,
magam tenném lehetetlenné.”
Lélek, béke, harmónia, a lehetetlen
elvetése? Mintha nem is evilági fogalmak lennének, annyira másnak
vélhetjük mindazt, amit látunk, hallunk, érzékelünk ma szerte ezen a
parttalanul fenyegetett földgolyón.
Durvaságot, abszurditást, gyűlöletet, cinizmust, iróniát sugall a jelenkori valóság, nem olyasmit, amit
közel száz esztendővel ezelőtt hitvallásként vetett papírra a költő.
Pedig bizonyára akkor sem tűnt
másmilyennek a realitás, amelyben
élni, boldogulni próbált az emberiség. Vásárhelyi kiállításunk, amelyről ma beszélek, a babitsi szellemet
sugározza. Azok keze nyomán is,
akik már rég nem élnek, vagy csak
rövid ideje fejezték be földi pályájukat, és azoknak köszönhetően is,
akik velük együtt jelentkezve bizonyítják, napjainkban is ilyen eszmék, ilyen meggyőződés, ilyen hit
jegyében, a „lélek nyelvén” alkotnak, dolgoznak. Ezért is nyújt maradandó élményt, lelki feltöltődést
és felüdülést a mintegy száz műalkotást harmonikus látvánnyá formáló
műgyűjtemény
a
Kultúrpalotában. Kár lenne kimaradni belőle. (N.M.K.)

a klinika egyik szakorvosának, Madaras doktor úrnak felajánlottuk ezt
a kézenfekvő lehetőséget. Számításaink szerint erre januártól kerülhet
sor, azt követően, hogy a most üresen álló szobát vendégszobává alakítjuk, ugyanakkor fürdőszobát és
konyhát is berendezünk ahhoz,
hogy civilizált körülmények között
tudjuk elszállásolni a rászorulókat”
– hangsúlyozta a szeretetszolgálat
vezetője. Felvetettük, hogy a szállásadás bizonyos költségekkel jár,
ezért jelképes összeget is meg lehetne szabni, a lehetőség amúgy is
óriási előnyt jelent az orvosi beavatkozáson átesett rászorulók számára.
Amint Sajó Norbert teológus hangsúlyozta, csapatával együtt arra az
elhatározásra jutott, hogy ha megszabnak egy bizonyos elszállásolási
díjat, bármennyire is alacsony legyen, az nem az általuk képviselt
szellemiséget tükrözné. Ezért úgy
döntöttek, hogy amennyiben beindul
a vendégházprogramjuk, egy perselyt helyeznek el a szobában,
amelybe bárki adományozhat az ágyneműtisztítás vagy takarítás céljára.
Addig is, míg az anyagiak összegyűlnek, a teljes rendszer működését ki
kell dolgozniuk. Szándékaik szerint
a jelenleg havi tíz lejjel támogatók
vagy közeli ismerőseik is évente egyszer legtöbb háromnapi ingyen elszállásolásban részesülhetnek a
Telefonos Szeretetszolgálat vendégszobájában, ezáltal a támogatás öszszegét le is lehet lakni. Természetesen
kezességet kell vállalni a szállásra
igényt tartóért, mivel szeretnék megőrizni a jószomszédi viszonyt. A legközelebbi jótékonysági akciójuk az
adventi szeretetvendégség lesz december 15-én a marosvásárhelyi
Mobex étteremben.
A Telefonos Szeretetszolgálat a
0265/55-55-55-ös vonalas számon
hívható csütörtökönként 15–20 óra
között.
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„A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem”*

Az ’56-os forradalom és szabadságharc évfordulóját a
magyar közmédia is méltó
módon ünnepli meg. A műsorfolyamban a megemlékezések és a dokumentumfilmek
kockái a dicső napokat idézik
fel.

Az ünnepet megelőző és követő
napokban is a Szabadságunk harcosai – 1956 címmel sugároz rövid
dokumentumfilmeket a közmédia.
A dramatizált jelenetekkel forgatott
filmetűdök a hétköznapok hőseinek
állítanak emléket. A szalagon többek között megjelenik Pécs Géza,
az a mentős, akit cellatársa, egy
provokátor juttatott bitófára. Mány
Erzsébet története szintén megren-
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A magyarországi közmédia ünnepi ajánlója

dítő: egy tizenkilenc éves lány tragédiáját mutatja be. Angyal István,
a zsidó származású fiatal megjárta
a haláltáborok poklát, csatlakozott
a forradalmárokhoz, s lelkierejéről
tett tanúbizonyságot vádlói előtt is.
„Éljetek, nevessetek teli szájjal!”
volt a kedvenc mondása, de neki a
további élet nem adatott meg.
Ugyancsak a hazafiak emlékét
őrzi a Dicsőség a hősöknek sorozat,
amely témáit az ország különböző
településeinek forradalmi eseményeiből merítette. A Somogy megyei Nyímben történteket Rékai
János örökítette meg írásaiban, aki
gyermekként élte át a vérzivataros
napokat. A komáromi emlékezésben a forradalom lelkes kisemberei

Árulók – film

Budapest, 1956. november 1. Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek
rádiónyilatkozatot ad. MTI Fotó: Jármai Béla

A

Patria Nostra – film

ligeti tölgyóriások közt guggoló
szőke kislány messziről olyannak
tűnt, mint egy kincset ásó, apró
manó. Egy vékony ággal piszkálta a száraz
levélhalmot, aztán két kezével is belemarkolt
a zörgő kupacba. Édesanyja egy távolabbi
padról figyelte. Percekig vártam, hogy a
finom arcú, szemüveges nő megszólaljon,
pedig már hetek óta megegyeztünk, hogy elmeséli történetüket.
– Viszontagságos nyolc hónap volt a várandóságom, nem kívánom senkinek – kezdett végül bele. – A volt férjem mindent
megtett, hogy ne érezzem jól magam abban
a különleges időszakban.
– Bántott? – törtem meg az újra beálló
csendet.
– Fizikailag nem, de hidd el, a lelki terror
sem sokkal jobb, mint egy pofon. Sőt... Kezdetben az volt a „sláger,” hogy biztosan
nem tőle van a gyerek, a fogantatásakor
éppen üzleti úton volt. Ez persze nem igaz,
de nem volt kinek bizonygatni. Később „lemezt” váltott, azt hajtogatta, hogy csak magammal foglalkozom, pedig ő hozza a pénzt
a házhoz, nélküle sehol sem lennék. Az
utolsó hónapokban is egyfolytában ugráltatott, képes volt este kilenc után leküldeni az
üzletbe sörért, cigarettáért. Amikor otthon
volt, az egész ház dohányfüstben úszott.
Talán ezt viseltem a legnehezebben. Rengeteget sírtam akkoriban, és biztos vagyok

szólalnak meg. Erzsébet, a munkásnő röplapokat készített, mások a
vörös csillag leverésében segédkeztek. A rezsim arroganciája: a szovjet
emlékmű újjáépítését a hősökkel fizettették meg. A csehmindszenti
epizód Mindszenty József hercegprímásnak és édesanyjának állít emléket. A hős asszony mindent
megtesz, hogy fiát kiszabadítsa, reménytelenül. Édesanyja halálakor
fia még a temetésére sem mehetett
el.
Az ünnep reggelén vetíti a Duna
A remény hullámhosszán… című
dokumentumfilmet, amely a Magyar Rádió előtti tüntetés és a
sokak életét követelő sortűz történetét dolgozza fel (9.00). Ezt követi a katonai tiszteletadás:
Magyarország nemzeti zászlajának
ünnepélyes felvonása a Kossuth
téren (10.00).
A pesti srácok hősiességének híre
bejárta a világot. Későbbi sorsukról
viszont lényegesen kevesebbet tudunk. A Patria Nostra – ’56-os menekült kamaszok a francia
idegenlégióban című dokumentumfilm azoknak a fiataloknak a to-

Cziffra György sírja Senlisben (Cs. Z. felvétele)

vábbi sorsát eleveníti fel, akik a forradalom leverése után beálltak a
hírhedt intézménybe (Duna 10.35).
Egy házasság első napja – Ablak
a Corvin-közre a Constantinovits
orvos házaspár valós történetét dolgozza fel. A fiatal pár az 50-es évek
elején úgy kerülte el a kitelepítést,
hogy néhány óra alatt házasodott
össze. A forradalom napjaiban
Constantinovits Milán lakása Corvin-közre néző ablakából fényképezte az eseményeket. Végigkövette, amint a gépágyút kezelő
sógora a szemük láttára halt
hősi halált (Duna World
12.50).
A Bartók rádió Cziffra György
Liszt-felvételeivel emlékezik a forradalomra. A kiváló zongoraművész
– fizikai és lelki meghurcoltatásai
után – 1956-ban új hazát választott.
A franciaországi Senlisben egy
romos kápolnát alakított hangversenyteremmé, s nagyon sokat tett
ifjú zenészek megsegítéséért.

Királylány a toronyban

benne, hogy a kislányom érezte, tudta a bánatomat. Váratlanul, négy héttel korábban
indult be a szülés, éppen takarítottam...
Egyedül mentem be a
kórházba, a férjem
ugyanis nem volt otthon,
és akkor sem jött, hogy
megnézzen, amikor tudtára adtam, hogy világra
jött a lánya. Nem érdekelte, hogy koraszülött, az sem, hogy megharcoltak az életünkért az orvosok. Heteket kellett a klinikán
maradnom a babával, csak akkor engedtek
haza, amikor már egyedül is táplálni tudtam. Szopni azonban akkor sem akart.
– Hogy fogadta a férjed a hazatéréseteket?
– Két nap sem telt el, amikor kijelentette,
hogy nem hajlandó tolerálni az állandó
bömbölést, mindkettőnkből elege van, úgyhogy amint lehet, fogjuk magunkat, és hurcolkodjunk el a lakásából. Megtehette,
hiszen az ő nevén volt az ingatlan, a szülei
írták rá még jóval a házasságkötésünk előtt.
– Képes volt kitenni az utcára?
– Nem hagytam idáig fajulni a dolgokat,
mentünk mi magunktól. A szüleim falun laknak, autóval úgy fél óra tőlük a város. A korábbi években nem jöttem ki velük a
legjobban, de más megoldást nem találtam.
Ők pedig meglepően kedvesen fogadtak,

mindent megtettek, hogy otthon érezzük magunkat a kicsivel.
– A férjed a későbbiekben sem érdeklődött
a gyerek után?
– Egyszer sem.
Éppen csak a nevére
vette a lányunkat, azt
is csak azért, hogy ne
ítélje el a külvilág,
ennél többet soha nem tett érte. Közben felajánlottak neki egy külföldi munkalehetőséget, így teljesen megszakadt vele a
kapcsolat. Egy időben fontolgattam, hogy
kérnem kellene a gyerektartást, de mivel hivatalosan el sem vagyunk válva, beláttam,
hogy nem sok esélyem van. Meg aztán az én
gyermekemnek senki ne adjon semmit kényszerből.
– Szokta emlegetni az apját?
– Nagyon ritkán, inkább csak amikor az
óvodástársak kérdezgetik róla. Olyankor esténként, amikor összebújunk esti mesét olvasni, nekem szegezi a kérdést, hogy miért
vagyunk mi csak ketten, amikor a legtöbb
gyerek családja háromtagú. Azt szoktam
mondani, a legszebb történetekben a főhős
élete mindig kicsit más, mint a többieké. Az
én életem könyvében pedig ő a főszereplő:
egy kicsi királykisasszony.
– Mikor költöztetek vissza a városba?

A hangversenyen elhangzik az a
Magyar fantázia, amit 1973-ban,
első hazatérésén is eljátszott a Zeneakadémián (14.47).
Az Arcvonásokban dr. Zilahy
Miklós sorsa elevenedik meg. A
forradalom leverése után az egyetemista elhagyta hazáját, és Németországban kezdett új életet. A
Justus-Liebig Egyetem egykori
hallgatója, majd professzora a forradalom napjairól és új életéről
osztja meg gondolatait (Kossuth
15.05).
Az Árulók című magyar tévéfilm
1948-ban a megszállt Magyarországon játszódik. A mozi főhőse Illés
Tatjána, a szovjet hadsereg őrnagyának, Illés Bélának a lánya, aki
az egyetemen apja egyik művét, a
Guszev cári tisztről írt történetet
viszi színre. Szerelem, intrika, politika színesíti a film cselekményét
(Duna 21.25).
*Bibó István

– Csak pár hónapja. Úgy éreztem, több
lehetősége van itt a lányomnak, jobban kinyílik számára a világ. Az egészben az is
közrejátszott, hogy a nagynéném tavaly súlyos beteg lett. Azóta is állandó ápolásra
szorul, de akárkit fogadtak mellé, csúfos
vége lett a közös életnek. Az egyik asszony
titokban ivott, és még a gyógyszereit sem
adta be, a másik túlságosan pletykás volt.
Engem a nagynéném mindig is szeretett,
ezért ajánlotta fel nekem a fia, hogy ha elvállalom az édesanyját, a lányommal
együtt odaköltözhetünk hozzá. Külön szobánk van, a gyerek is egészen otthon érzi
ott magát. Persze, tudjuk, hogy ez egy ideiglenes állapot, mert ha a néném feladja az
életéért vívott harcot, és nem lesz már rám
szükség, a fia biztosan eladja a lakást. De
megígérte, hogy a későbbiekben is gondja
lesz ránk.
Nemsokára egy marék gesztenyét szorongatva szaladt felénk a kislány.
– Anya, építünk ezekből egy tornyot? –
kérdezte halkan. – Egy olyan hatalmasat,
hogy mi is beleférjünk. Hogy jól elbújhassunk benne.
A fiatal nő azonnal felemelkedett, elköszönt, aztán indult is a kislány után. Nem
küldte el azzal, hogy„beszélgetek, nem
látod?” Jó volt ezt látni. Úgy éreztem, az
együtt töltött szűk órának ez az utolsó pillanata volt a legértékesebb.
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A megosztott héabefizetés és módosításai

„Megfojthatja” a gazdaságot

A megosztott héafizetés elsősorban a fizetésképtelen vagy csődbe jutott vállalatok
számára lesz kötelező – jelentette be Mihai
Tudose a múlt héten. A miniszterelnök szerint a munkáltatók szervezetei részéről érkezett javaslatokat figyelembe véve, a
parlament módosítani fogja a kormányrendeletet. A miniszterelnök szerint a megosztott TVA-val kapcsolatos módosításokat a
pénzügyminiszter a héten terjeszti elő.

Az EU könnyítené
az élelmiszer-adományozás
lehetőségeit
Szerkesztette: Karácsonyi Zsigmond

Könnyítene az élelmiszeradományozás szabályain az
Európai Unió, ezzel is erősítve
az élelmiszerhulladék keletkezése elleni fellépést – közölte az uniós bizottság
hétfőn.

Ismertették, az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági
Szervezete (FAO) szerint a világon
előállított élelmiszerek körülbelül
egyharmada kárba vész vagy kidobják. Az uniós lakosság közel egynegyedét – mintegy 119,1 millió
embert – szegénység vagy társadalmi kirekesztettség fenyeget, és
közel 42,5 millió ember kétnaponta
sem engedhetett meg magának minőségi étkezést. A becslések szerint
ugyanakkor évente mintegy 88 millió tonna élelmiszer-hulladék keletkezik az unióban, aminek becsült
járulékos költsége 143 milliárd
euró.
Noha az élelmiszer-felesleg újraelosztása egyre gyakoribb, az élelmiszergyártók és élelmiszerkiskereskedők pedig hajlandóak a
feleslegüket úgynevezett élelmiszerbankoknak és jótékonysági
szervezeteknek adományozni, az
újra elosztott élelmiszer mennyisége még így is csupán kis töredéke
– 6,1 millió embernek 535 ezer

tonna élelmiszert osztottak ki tavaly
– az ehető élelmiszer-felesleg teljes
uniós mennyiségének.
Az iránymutatás célja az uniós
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek pontosítása, valamint az
élelmiszer-újraelosztást a jelenlegi
uniós keretszabályozásban akadályozó korlátok felszámolásának segítése. Ezen belül az iránymutatás
megpróbálja elősegíteni, hogy az
élelmiszer-felesleget biztosítók és
átvevők megfeleljenek az uniós
szabályozásban rögzített – élelmiszer-biztonságra, élelmiszer-higiéniára,
nyomonkövethetőségre,
áfaszabályozásra vonatkozó – követelményeknek, és támogatja az
élelmiszer-újraelosztására vonatkozó uniós szabályok közös értelmezését a tagállamok szabályozó
hatóságai részéről.
Az elfogadott iránymutatás remélhetőleg nem csupán az élelmiszeripar és a jótékonysági
szervezetek leginkább szükséget
szenvedők iránt kifejtett tevékenységét segíti, hanem példamutatóvá
válik a nemzeti hatóságok és a gazdasági szereplők számára is, amely
az élelmiszer-adományozás szabályozásának nemzeti hatáskörű megkönnyítését szolgálhatja uniószerte
– közölte az uniós bizottság.

Szer Pálosy Piroska

A parlament pénzügyi bizottságának szenátorai
módosítás nyomán fogadták el a 2017. évi 23-as
számú kormányrendelet tervezetét a megosztott héabefizetésről. A szövegmódosítás értelmében januártól
azok a vállalkozások kellett volna kötelező módon bevezessék az új típusú TVA-befizetést, amelyek az állammal gazdasági kapcsolatban állnak, ennek újabb
változtatását jelentette be múlt hét végén a miniszterelnök.
A Kis- és Közepes Vállalkozások Országos Tanácsának elnökével, Florin Jianuval az új munkatörvénykönyvbe foglalt szigorított jogszabályok
esetleges hatásairól, valamint a megosztott hozzáadottérték-adó (TVA) új típusú befizetésének tervezetéről,
az adózási törvény megváltoztatása érdekében benyújtott törvénykezdeményezésekről, a gyakori módosításokról beszélgettünk.
Amint az egykori gazdasági miniszter kifejtette, az
új jogszabályok, melyekkel a fekete- vagy szürke
munka kiszűrését célozták (pl. jelenléti napló vezetésének ellenőrzése, hiányának bírságolása), olyan túlbürokratizált intézkedések, amelyekkel hosszú távon
úgysem lesz hatékony a kormány. A hasonló intézkedések, amelyeket egy éjszaka alatt hoznak vagy törölnek el, nem érhetik el azt a célt, amelynek
érdekében kigondolták. Ellenben a legérzékenyebb
célcsoportot érintheti, mert a magas bírságok nyomán
elindulhat egy olyan munkaerő-elbocsátási folyamat,
amely révén épp azoktól válnak meg a munkáltatók,
akik a termelés szempontjából a legkevésbé hiányoznak, az a kategória értelemszerűen amúgy is a bértáblázat legalján található, számukra azonban
létfontosságú az az állás, amelyben alkalmazva vannak.
– Mit jelent és mi lett volna a célja a TVA megosztott befizetésének? – kérdeztük a KKV-k országos elnökét.
– A héabegyűjtés új modellje jövő év január elsejétől lépett volna érvénybe, de remélhetőleg sikerül
megtorpedózni az alkalmazását. A kormányrendelet
értelmében a héaköteles tevékenységet végző cégeknek és személyeknek külön folyószámlát kellett volna
nyitniuk és fenntartaniuk a befizetendő TVA számára.
– Miként látja a KKV-k szövetsége az esetlegesen
bevezetendő új TVA-begyűjtési modellt?
– Nyilvános ellenkampányt indítottunk az említett
módszer alkalmazása ellen, mivel nem lehet életképes. A törvényhozók hiányossága, hogy általában nem
elemzik a várható hatásokat, annak dacára, hogy minden törvénytervezet benyújtása előtt kötelező módon
tanulmányt kellene készíteni az esetleges pozitív vagy
negatív hatásokról, elemezni, hogy megnöveli-e a bürokratikus ügyintézéseket vagy sem. A kormány közleményében azt hangsúlyozta, hogy az említett
módosításra az adócsalások csökkentése érdekében
van szükség, és a becsületes adófizetőknek kedvezett
volna, lecsökkentve a tisztességtelen verseny lehetőségét azon cégek számára, amelyek nem tettek eleget
adózási kötelezettségeiknek, és a héából nyert összegeket más célokra fordították. Ez azonban a gyakorlatban nem működhet, mivel sokrétű a probléma.
– Mi okozhatja a legnagyobb gondot?

Florin Jianu

– Mindenekelőtt az, hogy a héaszámláról a cég
saját folyószámlájára csak az országos adóhatóság
(ANAF) külön engedélyével lehetne majd pénzt átutalni, és a TVA-számláról semmilyen körülmények
között nem lehetne készpénzt felvenni, csak az adóhatóság írásos beleegyezésével. Az ANAF-nak hét
munkanapon belül kellene elbírálnia a kéréseket, ez
teljességgel elképzelhetetlen, és a gazdasági élet teljes
blokkolásához vezethetne. Az országban 400.000 cégnek van TVA-számlája, a nagy operátorok havonta
2,3–2,5 millió pénzügyi számlát állítanak ki, az országban tevékenykedő gazdasági egységek pedig naponta hozzávetőleg egymillió számlát töltenek ki. Az
ANAF alkalmazottai sosem lesznek képesek a hatalmas mennyiségű igénylést kielégíteni; megfojtották
volna a gazdaságot, és teljes zárlathoz vezetett volna
a rendelet alkalmazása, ugyanis a vállalkozók nem
nyúlhattak volna saját pénzük egy részéhez.
– Országos képviseletként van-e valamilyen javaslatuk?
– A kormányrendelet gyakorlatba ültetése helyett
kétféle megoldást javasoltunk. Egyik változat szerint
meg kell adni a választás lehetőségét az érintetteknek
a héabegyűjtés módszerét illetően. A másik járható
útnak azt tartjuk, hogy csak azok számára kellett
volna esetleg kötelezővé tenni a TVA-begyűjtés új
modelljét, akik az állammal közvetlen szerződéses viszonyban állnak, az állam a megrendelő, és fizeti a
szolgáltatást vagy a munkálatot. A vállalkozók egymás között azonban ne kelljen alkalmazzák az új
módszert. Példának okáért egy vidéki kioszk üzemeltetőjének egy hét alatt ha történetesen százlejes nyeresége van, azért 3–5 nap alatt el kellene menjen egy
bankba vagy állami kincstárba, ahová 19 lejt a TVAszámlájára betegyen, amihez csak majd az adóhatóság
engedélyével nyúlhatna hozzá. Ezt a módszert az adócsalás kiszűrésére találták ki, de a többséget akkor
sem szabad feláldozni a kisebbség miatt, akik esetleges adócsalásokat követnek el. Ezért is nagy a bizonytalanság és a gyakori módosítás a sokat emlegetett
héabefizetések körül.

A Waberer’s megtámadja
a román adóhatóság döntését

A csíkszeredai telephellyel rendelkező Waberer’s romániai leányvállalata az adóhatóság
által követelt adóhátralék kisebb részét rendezi, a fennmaradó összeget közigazgatási,
szükség esetén bírósági úton támadja meg, és
emellett kérelmezi a döntés végrehajtásának
felfüggesztését – közölte a Waberer’s International Nyrt. a tőzsde honlapján kedden.

A tájékoztatás szerint a Waberer’s október 16-án
kapta meg a romániai pénzügyminisztérium adóügyi
igazgatósága végső határozatát a Waberer’s romániai
leányvállalata, a Waberer’s Romania Rt.-t érintő feltételezett adóhátralékról.
A hatóság adóellenőrzése a 2011 és 2016 közötti adóévekre vonatkozott, amelynek eredmé-

Fotó: Nagy Tibor

nyeképpen a Waberer’s Romania Rt.-t társaságiadó-hátralék címén 3,3 millió román lej, míg behozatali általános forgalmiadó-hátralék címén 0,8
millió román lej kifizetésére kötelezte. Az említett
adóhátralék után számítandó kamatokat a hatóság
várhatóan 2017 októberében határozza majd
meg.
Az adóhátralék, illetve a kamat kifizetésének határideje 2017. november közepe, azonban tekintettel a határozathozatal dátumára (2017. szeptember 29.), a
követelés a Waberer’s 2017 harmadik negyedéves
eredményére is hatással van – írták.
A Waberer’s International Nyrt. árbevétele 2017 első
fél évében 313 millió euró volt, 13,3 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban.
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A Marosvásárhely X. Kövesdombi Református Egyházközség története

Grosz Imola missziós gondnok

A marosvásárhelyi kövesdombi gyülekezet
1993-ban született. Ebben az évben a III. alsóvárosi gyülekezet több mint 7000 lelket számlált, amiből 2700 tag az akkor érvényben levő
egyházi törvények szerint önálló gyülekezetté
szerveződött, és id. Szilágyi Imre lelkipásztort
választotta meg első elöljárójaként. A fiatal
gyülekezetnek nem volt sem temploma, sem
gyülekezeti háza, még egy négyzetméternyi
telke sem. 1995-ben id. Szilágyi Imre lelkipásztor egészségi okok miatt kisebb gyülekezetbe
kellett távozzon. A gyülekezet ezt követően
még ugyanebben az évben új lelkipásztort választott Lőrincz János tiszteletes úr személyében. Templomépítési vágyunkra feleletként egy
biztató ígéret is jött Istentől a Zsidókhoz írt
levél 10,38-39 versein keresztül: „Az igaz
pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem
gyönyörködik a Lelkem. De mi nem vagyunk a
meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem
a hitéi, hogy életet nyerjünk!”
A gyülekezet csak egy nagyon csekély
anyagi tőkével rendelkezett a templomépítési
terv megvalósításához. De Istennél nincsen lehetetlen! – valljuk mi is. Mivel háromévi várakozás után a város polgármesteri hivatala az
új gyülekezeti központ felépítésére nem utalt
ki területet, a gyülekezet 1996-ban megvásárolt két egymás melletti magántelket a Suceava
(volt Irányi Dániel) utcában külföldi testvérgyülekezetek, valamint magánszemélyek segítségével. Azonnal beindult a tervek
elkészíttetése, melyeket Koszta Árpád marosvásárhelyi építészre bíztunk. Az engedélyek
megszerzése után elkezdődött az építkezés
1997. május 11-én, amikor sok száz gyülekezeti tag énekétől és imájától kísérve D. dr.
Csiha Kálmán ft. püspök úr letette a templom
alapkövét. Ma már hihetetlennek tűnik a megvalósulás, annak ellenére, hogy a gyülekezeti
központ építési munkáját nem adtuk ki egyetlen cégnek sem. Egy tapasztalt építőmester
vette kézbe az építési munkák irányítását, illetve, amit lehetett, közmunkával végeztünk el.
Gyakorlatilag pénz nélkül kezdtünk az építkezéshez, de soha nem fordult elő a három év
alatt, hogy a számlákat ne tudtuk volna kifizetni, vagy a munkások bérét ne tudtuk volna
kiadni. Ez is egy csoda volt! Ahogy az is, hogy
amíg az építkezés folyt, a telken levő kis házban elkezdődtek a vallásórák, a kátéórák, ifjúsági alkalmak, csütörtöki bibliaórák. A kis
terem pedig minden alkalommal zsúfolásig
megtelt, és ez is megerősített minket abban,
hogy az építkezés nem hiábavaló.
A templomszentelő istentiszteletre 2000. július 8-án került sor, amikor az Erdélyi Refor-

mátus Egyházkerület Marosvásárhelyen rendezte meg a IV. Református Világtalálkozó fő
erdélyi eseményeit. Ezen mintegy 2000, a
világ minden sarkából összesereglett ember dicsőítette Istent Marosvásárhelyen. A templomszentelésen D. dr. Csiha Kálmán, az Erdélyi
Református Egyházkerület püspöke hirdetett
igét, az Apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasva Fülöp elküldésének történetét a
szerecsen főkomornyikhoz. Azóta is emlékszünk szavaira:
„A templomépítés is egy angyali üzenettel
kezdődik, amikor Isten felkér valakit, egy lelkészt, presbitereket vagy gyülekezeti tagokat
arra, hogy egy új épület létesüljön, ahol Istent
imádni és magasztalni lehet, ahol meghallhatjuk Istenünk üzenetét, és ahol megtudhatjuk,
minket milyen feladattal bízott meg, hogy itt, e
földön jövendőt építők és az Ő áldásában részesülők legyünk… és ha teljes szívünkből hiszünk Istenben, ha Isten népe lesz a magyar,
akkor megmaradunk!”
Igyekeztünk komolyan venni az építés elkezdésekor kapott ígéretet a Zsidókhoz írt levélből, amely ma már szószékünk koronáján
olvasható, illetve a templomszentelésen elhangzottakat. Ezért beindult az újabb gyülekezeti alkalmak szervezése is, már korán
megalakult a kórus, utána a középifi meg a nagyifi, a kismamakör, házasok bibliaórája és a
házi bibliaórás csoportok, amelyek mind a mai

Marosvásárhely felekezeti megoszlása
a népszámlálások tükrében

Ortodox
Református
Római katolikus
Görögkatolikus
Unitárius
Adventista
Pünkösdista
Evangélikus
Baptista

1992
68.156
53.483
24.643
4.822
4.508
888
885
479+80
350

2002
70.136
45.104
20.258
3.909
3.873
1.409
1.049
369+87
332

2011
60.637
36.491
16.438
3.179
3.296
1.340
1.094
248 (+ a németek)
353

napig Istenünk kegyelméből működnek. Elkezdődött a különböző csendes napok, egyhetes evangelizációs sorozatok szervezése is
gyülekezetünkben többféle gyülekezeti réteg
számára. Idővel elkezdődött a nyári táborok
szervezése is a bucsini táborozóhelyünkön,
ahol már sok szív újulhatott meg Istenünk kegyelméből, és ahol sok megfáradt lélek meríthetett az Ige tiszta forrásából. 15. éve félévente
megjelenik gyülekezeti lapunk, a Kőlap is,
amellyel igyekszünk minden gyülekezeti tagot
elérni, hogy összetartozásunkat erősítsük, és
napirenden legyünk a gyülekezetben történt
eseményekkel. Ugyanakkor a diakóniai munka
is fontos része a szolgálatunknak, aminek keretében 15 éven keresztül állandó havi támogatásban részesült közel 70 kisnyugdíjas
gyülekezeti tagunk. Az idei évtől kezdődően
ez a szolgálat úgy alakult át, hogy havonta támogatunk nagyobb összeggel (mely gyülekezeti tagjaink perselyes adományaiból kerül ki)
olyan gyülekezeti tagokat, akiket hirtelen baleset vagy súlyosabb és hosszas kezelést szükségessé tevő betegség ért.
De mindez nem működhetett volna egy élő
közösséget alkotó presbitérium nélkül, amely
nagyon aktív szerepet töltött, illetve tölt be jelenleg, igyekezve, hogy a lelki élet szervezésében is támogassa lelkészeink munkáját.
Ugyanakkor a presbiterek és a körzetfelelősök
igyekeztek rendszeresen meglátogatni a gyülekezetünk családjait, hogy még inkább megismerjük a kövesdombi gyülekezetbe tartozók
gyermekeit és felnőtteit. Az idő múlásával további építkezések is szükségessé váltak, ebben
aktív részt vállaltak a presbiterek is, és Isten

kegyelméből, valamint a jókedvű adakozóknak
köszönhetően meg is valósultak az eltervezett
épületek. 2001. február 18-án került sor a torony és a két harang felszentelésére. 2004 tavaszán elkezdődött az ifjúsági ház építése, amit
2006-ban fejeztünk be. Ám az épületek megépítése azt is szükségessé tette, hogy még több
önkéntes munkatársunk legyen, illetve hogy
parókus lelkészünk, Lőrincz János tiszteletes
úr mellé kerüljenek segédlelkészek is 2004 óta
folyamatosan, akik segítenek a lelki szolgálatokban, gyülekezeti tagjaink örömére. 2006 óta
egy ifjúsági és gyerek munkása is lett gyülekezetünknek, később kántort, illetve félállásban diakónust is alkalmazhattunk. Jelenleg egy
újabb többfunkciós gyülekezeti terem, valamint segédlelkészi lakás építésébe kezdtünk.
2008-ban több gyülekezet támogatásával
külmissziói szolgálatra Nepálba kiküldtünk egy
házaspárt Szabó Attila és Csilla személyében.
Első hároméves szolgálati útjukról 2012-ben
tértek haza, majd újra kiutaztak egy második
útra, újabb három évre. Őket egészen 2015 nyaráig támogattuk, amikor más gyülekezet lett a
kiküldőjük, hiszen szolgálati helyük is megváltozott. De gyülekezetünk belmisszióját is fontosnak tartjuk, így évente több alkalommal
Alpha, illetve Keresztkérdések kurzussal
igyekszünk új embereket bevonni a gyülekezetbe. Bekapcsolódtunk az Erdélyi Református
Cursillóba is, aminek sok áldását tapasztaltuk.
Ma gyülekezetünk 2200 lelket számlál.
Gyülekezetünk létéért és a benne folyó minden szolgálatért legyen egyedül Istené a dicsőség!
Az oldalt szerkesztette
Ötvös József ny. lelkipásztor

Kálvin János: Hálaadó imádság

Mennyei Atyánk! Hálaadással magasztalunk, hogy újra kiárasztottad reánk, szegény bűnösökre, kegyelmed gazdagságát. Egyességre vonzottál szent Fiaddal, a mi
Urunk Jézus Krisztussal, akit halálra adtál érettünk, és íme most megtöretett testének
és kiontott vérének eledelével és italával táplálsz minket az örök életre.
Sokasítsd meg e kegyelmet azzal, hogy tégy minket méltókká hozzá, ne engedd, hogy
valaha elfeledkezzünk róla, sőt inkább vésd Őt mélyen a szívünkbe, és a reá való üdvösséges emlékezéssel vidd tökéletességre a mi hitünket, hogy teremje az a jó cselekedetek gazdag gyümölcseit.
Így áldj meg minket, hogy egész életünk a Te dicsőségedet tükrözze és felebarátainkat építse, szent Fiad, a Jézus Krisztus által, ki veled, Atyánk, és a Szentlélekkel él és
uralkodik örökkön örökké. Ámen.
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A lakásbérleti szerződésről

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

A különböző adásvételi szerződések mellett az egyik leggyakrabban előforduló szerződéstípus az
ingatlanbérleti szerződés (contract
de închiriere), melynek alapján az
ingatlantulajdonos a bérlőnek vagy
felhasználónak
meghatározott
vagy meghatározatlan időre bér ellenében vagy ingyen átadja az
ingatlan használati jogát. Amenynyiben ingyenes ingatlanhasználati
szerződésről beszélünk, azt a törvény – a román polgári törvénykönyv – külön minősíti és
szabályozza „contract de comodat”
elnevezés alatt.
A gyakorlatban nagyon gyakori,
hogy az ingatlantulajdonosok „elfelejtik” megkötni a bérleti szerződést, és ezáltal nem jelentik be az
adóhatósághoz, elkerülve ezáltal
az adófizetési kötelezettséget.
Ennek azonban hátrányai is lehetnek, hiszen szerződéses jogviszony híján a bérbeadó számos
szempontból nincs védve a bérlő
esetleges károkozó magatartásával
szemben.
A lakásbérleti szerződéseknek
nincsen előírt formája, nem kell
közjegyzőhöz sem fordulni ennek
hitelesítése érdekében, és akkor is
érvényes, ha nem jegyezték be az
adóhivatalhoz, elég, ha írásban köti
meg a két szerződő fél. Tulajdonképpen az írásos forma sem érvényességi kellék, elméletben egy
szóban megkötött bérleti szerződés
is érvényes, csak ez harmadik személlyel szemben vethet fel bizonyítási problémákat.
Az interneten sok formanyomtatvány-szerű bérleti szerződés kering,
ezek
használata
mindenképpen ajánlatosabb, mint
a szerződés aláírása nélküli bérbeadás, viszont az ideális az, ha a bérleti szerződést egy szakember
segítségével a szerződő felek igényeihez igazítják azok egyezségének alapján.

A bérleti szerződést a törvényes
rendelkezések értelmében annak
megkötésétől számított legkésőbb
30 napon belül be kell jegyeztetni
az illetékes pénzügyi hivatalhoz az
adókirovás érdekében. A bérleti
szerződés másolata mellett a becsült jövedelemmel kapcsolatosan
egy pénzügyi formanyomtatványt
is ki kell tölteni, az úgynevezett
220. sz. nyomtatványt. Az adókulcs a bérleti díjakra 16%.
Elviekben amennyiben a szerződés beiktatása nem történik meg az
adóhivatalnál, ez a 241. sz. 2005.
évi törvény szerint adócsalásnak
minősül (evaziune fiscală).
A pénzügyi hatóságokhoz történő bejegyzésnek vagy a szerződés közjegyző előtt történő
megkötésének (habár, amint azt
fentebb leírtuk, ezek nem érvényességi követelmények) van
azonban egy törvényes előnye: az
így megkötött vagy bejegyzett
szerződés végrehajtható jogcím
(titlu executoriu) arra az esetre, ha
a bérlő nem fizeti ki a bért. Ennek
a konkrét következménye az, hogy
nem fizetés esetén a bérbeadó nem
kell perelje az albérlőt a bérhátralékért, hanem elkerülve egy körülményes és esetleg eredménytelen
vagy elhúzódó pert, közvetlen
módon fordulhat a végrehajtóhoz
(executor judecătoresc) az elmaradt bér végrehajtása érdekében.
A bérleti szerződés megkötése
után a bérbeadónak alapvetően
nincs joga bemenni a bérbe adott
ingatanba, hiszen ennek használatát átadta a bérlőnek, kivéve, ha
ezzel kapcsolatosan másképpen
rendelkeztek a bérleti szerződésben.
Amennyiben a bérlő tömbházlakás esetében a közös költségek tekintetében tartozást halmoz fel, ezt
azt összeget a 230/2007. sz. törvény szerint – amely a lakótársulások működését szabályozza –, a
tulajdonos kell megtérítse. Ezen
túlmenően a lakótársulásnak joga
van a tulajdonost akár bírósági
úton is kötelezni a tartozás megté-

Az útviszonyok függvényében kötelező

rítésére, amennyiben a költségek
fizetési határidejét több mint 90
nappal meghaladták.
Egy ilyen esetleges bírósági perben, amennyiben a tulajdonos bizonyítani tudja a közte és a bérlő
között fennálló szerződéses jogviszonyt, biztosítékul hívhatja (cerere de chemare în garanţie) maga
mellé a bérlőt, akit az esetleges bírósági határozatban direkt módon
kötelezni fognak az elmaradt költségek megfizetésére.
Amennyiben ilyen szerződés
nincs, vagy az nem volt bejegyezve, fennáll a veszélye annak,
hogy a tartozást hátrahagyó bérlőt
nem lehet az adósság megfizetésére kötelezni.
Amennyiben a bérlő a szerződést fel szeretné bontani, és el
akarja hagyni az ingatlant, ezt előzetes értesítés nélkül (felmondás –
preaviz) – ellenkező szerződéses
rendelkezés hiányában – nem lehet
megtenni. Amennyiben a szerződés meghatározatlan időre szól, az
előzetes értesítés nem lehet rövidebb, mint a fizetési határidő negyede. Amennyiben meghatározott
bérleti jogviszonyról van szó, a
bérlő 60 napos felmondással hagyhatja csak el az ingatlant.
A bérlőt nem lehet bármikor és
bárhogyan eltávolítani az ingatlanból. Amennyiben a bérleti szerződés meghatározatlan időre szól, a
tulajdonos 60 napos felmondással
bonthatja fel a szerződést. Ha meghatározott időre kötötték meg a
bérleti szerződést, ezt lejárta előtt
csak akkor bonthatja fel a tulajdonos, ha ez a lehetőség a szerződésben rögzítésre került, de ekkor is
meg kell a bérlőnek adni a 60
napos felmondási időt.
Amennyiben a bérlő érvényes
szerződés hiányában sem hajlandó
elhagyni az ingatlant, az egyetlen
lehetőség ennek eltávolítására egy
bírósági kilakoltatási eljárás,
amelynek alapján a bíróság kilakoltatási határozatot hoz, amit bírósági
végrehajtóval
lehet
érvényesíteni.

A gépjármű-tulajdonosok ismerik azt az előírást, miszerint 7°C
alatt a nyári gumiabroncsokat télire
kell váltani. Köztudott az is, hogy a
nyári gumi anyaga és mintázata
télen megkeményedik, ezért téli útviszonyok között balesetveszélyes
lehet. Mégis sokszor feltevődik a
kérdés, hogy miért fontos a gumicsere, ha 15-20 évvel ezelőtt egyfajta gumiabronccsal közlekedtek.
A szakemberek véleménye megoszlik, de abban többnyire megegyeznek,
hogy
az
autók
biztonságtechnikájának a fejlesztésével egyidejűleg az autógumik
összetételét is úgy fejlesztették,
hogy az időjáráshoz alkalmazkodva

a lehető legnagyobb biztonságot
nyújtsák. A 20 évvel ezelőtti gumiabroncsok egyesek szerint a mostani négy évszakos gumiknak
felelnek meg, ami jobb, mint ha
télen nyári gumi lenne az autón,
mégsem a legjobb megoldás.
A 2002. évi 195-ös számú közúti
törvény előírásai szerint tilos a
hóval, jégréteggel borított közutakon téli gumiabroncs nélkül közlekedni, ezért megkérdeztük a
rendőr-felügyelőség illetékes osztályát, hogy a téli gumiabroncsok
felszerelése kötelező jellegű-e a
köztudatban élő november elsejei
dátummal kezdődően.
Amint megtudtuk, a 2011. évi 5ös számú sürgősségi kormányrendelet szerint nem a november
elsejei dátumhoz kötődik a téli gumiabroncs kötelező cseréje. Mivel
az említett sürgősségi kormányren-

Magyarországi olvasó elektronikus levélben azzal a kéréssel fordult
szerkesztőségünkhöz, hogy egy
ügyvédi munkaközösség listájáról
tájékoztassuk arra az esetre, ha a közeljövőben Romániában adásvételi
ügyintézése adódna. Amint Nyári
László jelezte, magyar állampolgárként jártas a hivatali eljárásokban,
ismeri az anyaországi eljárási rendet, a romániait azonban nem, állítása szerint ezért többször próbálták
átverni Hargita megyében. Levelét
a szerkesztőség jogi ügyekben járatos szakemberének továbbítottuk.

Gogolák Csongor ügyvéd válaszában hangsúlyozta, hogy az adásvételi szerződések megkötéséhez
közjegyzőhöz kell fordulni, nem
pedig ügyvédhez. Ez utóbbi a magyarországi ügyintézésekre jellemző. Amennyiben bárkinek
ügyvéd közbenjárására van szüksége, az ügyvédi kamarák által leadott hivatalos romániai ügyvédi
lista, amelyben név, város és megye
szerint lehet keresni, az alábbi internetes elérhetőségen megtalálható:
https://www.ifep.ro/Justice/Lawyers/LawyersPanel.aspx (sz.p.)

A hűvös időszak beköszöntével megkezdődik a fűtés.
Ezzel egyidejűleg a nem megfelelően használt vagy meghibásodott fűtőtestek, eldugult
kémények miatt megnő a tűzesetek száma. A fűtési idény
kezdete előtt célszerű megvizsgáltatni a kéményeket,
kályhákat és kazánokat, hogy
az esetleges javításokat időben elvégezhessék, aki ezt
nem tette meg, itt az ideje intézkedni.

A Maros Megyei Horea Vészhelyzeti Felügyelőség közleményben hívja fel a figyelmét
mindazoknak, akik gázzal vagy
elektromos berendezéssel fűtenek.
A készenléti felügyelőség az alábbi
elővigyázatossági intézkedéseket
tanácsolja:
– Ellenőrizzék az elektromos fűtőtestek épségét, amennyiben meghibásodást észlelnek, javíttassák
meg, vagy vásároljanak másikat.
– Ne tartsanak gyúlékony anya-

gokat a fűtőtestek közelében.
– Ha elhagyják a lakást, kapcsolják ki a fűtőtestet.
– Ellenőriztessék, tisztíttassák, és
ha szükséges, javíttassák meg a kéményt szakemberrel.
– A fűtőtesteket használják rendeltetésszerűen, csak olyan tüzelőanyaggal táplálják, amire gyárilag
biztosítékot vállaltak, és ne tömjék
meg túlságosan a kályhát.
– A fáskályha ajtaját be kell
csukni, az alatta elhelyezett fémtálca is kötelező.
– Fával tüzelésnél is gondoskodni kell arról, hogy a gyúlékony
anyagok ne maradjanak a kályhán
vagy közelében.
– A lakást ebben az esetben is
csak akkor ajánlott elhagyni, ha a
tűz már nem ég a kályhában.
– Ne aludjanak el a kályhában
égő tűz mellett!
– Ne hagyják felügyelet nélkül
gyermekeiket a működő fűtőtestek
(kályha vagy elektromos berendezés) közelében. (szer)

A Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó Hivatal tájékoztatja azon
külföldön élő román állampolgárokat, akiknek nincs személyi számuk, de szükségük van rá annak
érdekében, hogy benyújthassák kérelmüket a területi nyugdíjosztályokhoz nyugdíjuk újraszámítása
végett, hogy igényelhetik és megkapják azt.
A személyi szám (CNP) igényléséhez a kérvényt az utolsó romániai
lakhely szerinti megyei lakosságnyilvántartó hivatalhoz kell benyújtani. A kérvény mellé csatolni kell
az alábbi eredeti és fénymásolt okiratokat:

– érvényes személyi okmány
(személyazonossági igazolvány,
külföldi útlevél, román útlevélmásolat stb.)
– eredeti anyakönyvi kivonatok
(születési igazolvány, házasságlevél)
– a román állampolgárságot igazoló dokumentum
– közjegyzői meghatalmazás és a
meghatalmazott személyazonossági
igazolványa
A személyi szám kiadását követően a megyei lakosság-nyilvántartó
közhivatal munkatársa beírja azt az
anyakönyvi kivonatok megfelelő
rovatába. (sz.p.p.)

Tűzvédelmi előírások

Fűtésszezonban

Külföldön tartózkodó román állampolgárok

Személyi számot kaphatnak

fokozottan ellenőrzik, esetükben a
főtengelyen kötelező érvénnyel téli
gumik kell legyenek, illetve a hólánccal és lapáttal való felszerelés is
kötelező jellegű.
delet 2011. november elsején lépett
A kiszabható közúti bírságok
érvénybe, sokan úgy értelmezték, 1.125 lej és 2.500 lej közöttiek, 9–
hogy a téli gumiabroncsok kötelező 20 büntetőpontot jelentenek. Abban
jellegű használata a november elsejei dátumtól érvényes.
A 2010. évi törvényjavaslatban a
november 1. – március 31. közötti
periódust említették, azonban ezt a
javaslatot elvetették, azzal érvelve,
hogy októberben, illetve áprilisban
is lehet havazás, szélsőséges időjárás.
A jelenlegi jogszabály értelmében a téli gumiabroncsokkal való
felszerelés nincs időhöz kötve,
hanem az úttest állapota a meghatározó. Amennyiben havas, jeges,
nedves úttesten téli gumiabroncs
nélkül közlekednek téli hónapokban, és a közúti rendőr úgy ítéli
meg, bírságra lehet számítani.
A tömegszállításban részt vevő
járműveket és az áruszállítókat is

A téli gumiabroncs

Az ősz beköszöntével a gumiabroncsok cseréje is esedékes. A szakemberek szerint
télen téli gumit, nyáron nyárit
érdemes használni.

Adásvétel közjegyzőnél

az esetben, ha két munkanapon
belül törleszti a bírságot a gépjárműtulajdonos, megúszhatja a minimális bírság felével. A közúti
ellenőrzés során a rendőrök a büntetéssel egy időben a gépjármű
törzskönyvét is visszatarthatják.
(pálosy)
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Az EU húszmilliárd euróval járult hozzá tavaly
a klímaváltozás elleni harchoz
Az EU és tagállamai 2016-ban 20,2 milliárd euróval járultak hozzá a fejlődő országokban az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez,
illetve az éghajlatváltozás hatásainak mérsékléséhez.
Ez az összeg komoly emelkedést jelent a korábbi

évekhez képest. Mint a tanács rámutatott: az uniós
támogatás jelentősen elősegíti a 2015 végén megkötött párizsi klímaegyezményben kitűzött célok elérését.
A szerződés értelmében a fejlett országoknak 2020ra évi legkevesebb 100 milliárd dollárra kell emelniük a nemzetközi klímapolitikai intézkedésekre
fordított összeget.
Az egyezményben 195 ország vállalta, hogy 2 Celsius-fok alatt tartják a Föld légkörének felmelegedését
az iparosodás előtti szinthez képest.

Milánóban és Bergamóban kedden korlátozták a
járműforgalmat a szálló por túl magas koncentrációja
miatt.
A Pó-alföldet befedő szmog miatt az idén már jóval
a novemberi fűtési szezon kezdete előtt bevezették a
forgalomkorlátozást Északkelet-Olaszország városaiban.
A lombardiai Milánóban és Bergamóban kedden,
a piemonti Torino területének nagy részén pedig szerdán érvényes a szmogriadó, amelynek értelmében
reggel nyolc órától este hétig nem közlekedhetnek a
személyszállító járművek Euro4 dízelig. Az áruszál-

lító járművek esetében a forgalomkorlátozás csak fél
napos.
A levegő minőségének javulása nélkül a korlátozást a következő napokban megismételhetik.
A rendkívül meleg olaszországi ősz továbbra is
csapadékmentes, ami nem segít a levegő tisztulásában. A Legambiente olasz környezetvédő szervezet
adatai szerint Torino levegője a legszennyezettebb
Itáliában, majd Cremona, Padova, Frosinone és Milánó következik. Olaszországban évente 60 ezren halnak meg a légszennyezettség okozta betegségek
következtében.

Mintegy húszmilliárd euróval támogatta
az Európai Unió tavaly a klímaváltozás
elleni küzdelmet a fejlődő országokban
– derült ki az uniós tagállami kormányokat tömörítő tanács keddi közleményéből.

Szmog miatt forgalomkorlátozás
több észak-olaszországi városban
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Varsó támogatja Törökország
EU-csatlakozását

Lengyelország támogatja Törökország EU-csatlakozási törekvéseit – közölte Andrzej
Duda lengyel elnök kedden
Varsóban Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytatott
tárgyalásait követően, hangsúlyozva, hogy biztonsági
kérdésekben Ankara az Európai Unió fontos partnere.

Amint Andrzej Duda beszámolt,
a két elnök „nagyon őszinte” megbeszélést folytatott egyrészt az EUcsatlakozási kérdéskörről, másrészt
Törökország belpolitikai helyzetéről „a tragikus, drámai események
után”, ahogy a lengyel elnök a tavaly nyári törökországi puccskísérletet nevezte.
Duda reményét fejezte ki, hogy
Törökország és az EU „továbbra is
azonos irányban haladnak”, ennek
eredménye pedig a teljes uniós tagság lesz Ankara számára.
„Lengyelország támogatta és jelenleg is támogatja Törökország
EU-csatlakozási törekvéseit” – jelentette ki Duda. Ankarát „rendkívül fontos partnernek” nevezte az
európai biztonság szempontjából,
rámutatott Törökország geopolitikai helyzetére, gazdasági és katonai
erejére.
Megköszönte, hogy Törökország
teljesíti a migrációs válság kezelésében vállalt kötelezettségeit, utalva
ezzel a tavaly márciusban kötött
EU–török menekültügyi egyezményre. Úgy értékelte: az EU-nak
teljesítenie kellene az ezzel összefüggő, Törökországnak tett ígéreteit.
Fontosnak nevezte Törökország
támogatását a NATO keleti szárnya
megerősítése terén. Beszámolása
szerint Erdogannal megegyeztek
Ukrajna területi egységének visszaállítása fontosságában, abban, hogy

„az orosz agresszió Ukrajnában
azzal érjen véget, hogy Kijev a
nemzetközi egyezményeknek megfelelően visszaszerzi a határai feletti
ellenőrzést”.
Recep Tayyip Erdogan az EUcsatlakozásról elmondta: Lengyelország teljes támogatását élvezi ez
ügyben, az EU viszont nem nyitja
meg ajtaját, a folyamat már 1963
óta húzódik. A török elnök az uniós
vezetők világos állásfoglalását sürgette: „egyszerűen ne áltassuk egymást, ne vezessenek az orrunknál
fogva”.
„Ha be akarják fogadni Törökországot az EU-ba, egyszerűen mondják meg, tegyék meg. Ha nem
akarják, mondják ki ezt is” – fogalmazott.
Korábbi bejelentések szerint az
államfői tárgyalások napirendjén a
közel-keleti helyzet is szerepelt.
Krzysztof Szczerski, a lengyel
elnök kabinetfőnöke és külügyi államtitkára hétfőn ebben az összefüggésben a NATO fontos, „a keleti
és a déli szárny szemszögét ötvöző
láncszemének” minősítette Törökországot.
Szczerskit kedden egy rádióbeszélgetésben megkérdezték, hogy
helyes-e vendégül látni Erdogant,
amikor Németország és Franciaország nem teszi ezt meg. „Lengyelországnak saját külpolitikája van” –
válaszolt a kabinetfőnök, rámutatva
többek között a török–orosz kapcsolatok fontosságára.
A két államfő gazdasági, ezen
belül energetikai együttműködésről
és a két országot összekötő történelmi viszonyokról is beszélt. Erdogan Varsóban Beata Szydlo
kormányfővel, a parlament alsóházi
és felsőházi elnökeivel is találkozik,
részt vesz egy lengyel–török gazdasági konferencián.

A reformáció emléknapján zárul
Szabó Balázs Bach-sorozata

Magánszertartáson búcsúztak Bányaomlás
DélkeletTom Pettytől Los Angelesben
Törökországban

Omlás következett be kedden egy magántulajdonban
lévő szénbányában a főként
kurdok lakta délkelet-törökországi Sirnak tartományban, hat munkás meghalt,
egy megsebesült – jelentette az NTV török hírtelevízió.

Magánszertartás keretében búcsúztatták el hétfőn Los Angelesben
Tom Petty legendás amerikai rockert. Az október elején elhunyt zenészt családtagjai és barátai jelenlétében helyezték örök nyugalomra
egy lelkigyakorlat-központban, ahol annak idején George Harrison temetését is tartották – írta a Variety.com filmes portál.
A szertartásról Petty lánya, Anna Kim Violette Petty az Instagramon
osztott meg néhány képet. A templomként, szentélyként és meditációs
kertként működő intézmény honlapja szerint a területet lezárták a ceremónia idejére.
A floridai születésű zenész és dalszövegíró október 2-án halt meg
szívroham következtében, 66 éves korában.
Öt évtizeden átívelő pályafutása során Petty szólóelőadóként, valamint a Tom Petty and the Heartbreakers és a The Traveling Wilburys
tagjaként is nagy sikert aratott. Három szólóalbuma jelent meg, a Tom
Petty and the Heartbreakers formáció zenéit pedig 13 lemez őrzi.

A katasztrófavédelem (AFAD)
helyszínre érkező mentőegységei
egy bányászt továbbra is keresnek.
Az energiaügyi minisztérium
közleménye szerint azon a területen, ahol az incidens történt, 2013ban a biztonsági kockázatra
hivatkozva betiltották a bányászatot, így az ott végzett tevékenység
engedély nélkül folyt.
2014. május 13-án a nyugat-törökországi Soma város melletti
szénbányában 301 munkás vesztette életét egy robbanásban, majd
az azt követő tűzben. A szerencsétlenség miatt kormányellenes tüntetések voltak szerte Törökországban.

A reformáció emléknapján,
október 31-én zárul Szabó
Balázs orgonaművész Bach
összes orgonaművét bemutató sorozata a ceglédi evangélikus templomban.

Az esten a Clavierübung III. kötete szólal meg. A sorozat méltó
megkoronázása lesz a Catechismus
sonorus, amelyet Bach a lutheri reformáció lipcsei bevezetésének
200. évfordulójára jelentetett meg
1739-ben.
Szabó Balázs 2015. október 31én indította el a koncertsorozatot
azzal a céllal, hogy Johann Sebastian Bach összes orgonaművét bemutassa a ceglédi evangélikus
templom barokk stílusú hangszerén.
Az eddig megtartott 13 koncertre
Cegléd Bach-zarándokhellyé vált,
ahova nemcsak az ország különböző pontjairól, hanem külföldről is
rendszeresen látogattak el meghallgatni a Bach-orgonát – közölték a
szervezők az MTI-vel.
A 2014-ben avatott ceglédi
„Bach-orgona” Magyarország első
olyan orgonája, amely minden pa-

raméterében hűen követi a Bach
által ismert és használt türingiai és
szászországi barokk hangszerek
mintáját. A koncertsorozat közönsége a lehető legeredetibb hangzásélményben részesülhetett többek
között az orgona hangolásának köszönhetően is, amely a Wohltemperiertes Klavier I. kötetének
címlapján található útmutatás szerint történt, Szabó Balázs rekonstrukciója alapján. A hangszer nem a
karzaton, hanem elöl, az oltárnál
helyezkedik el.
A Bach születésének 330. és a reformáció 500. évfordulóját összekötő, ingyenesen látogatható
koncertsorozat program-összeállítása nemcsak a kronológiai hűséget
és a teológiai vonatkozások megvilágítását, hanem a művek kontextusának megismerését, mélyebb
megértését tették lehetővé. Nagy
népszerűségnek örvendtek az egyes
koncerteket megelőző rövid előadások is, amelyeken Szabó Balázs
részletesebben ismertette az aktuálisan elhangzó művek hátterét és
keletkezésük történetét.
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Herendi Gábor jelenlétében vetítik le a Kincsemet

Ismét Jedd volt a házigazda

Izgalmas játékfilmkínálattal jelentkezik ez
évben is az Alter-Native
Nemzetközi Rövidfilmfesztivál, amelyre november 8-a és 12-e között
kerül
sor
a
marosvásárhelyi Kultúrpalotában. A 25. kiadásához érkezett szemle,
Vásárhely egyik legjelentősebb, nagy hagyományokkal rendelkező
kulturális eseménysorozata ezúttal sem hazudtolja meg magát, a
rövidfilmek mellett sikeres és többszörösen díjazott játékfilmeket is kínál
a mozgókép kedvelőinek
– áll a fesztivál szervezőinek közleményében.
Amint írják, a szemle egyik főattrakciója minden bizonnyal a Kincsem című film lesz, amelyet a
Balázs Béla-díjas rendező, Herendi
Gábor (Magyar vándor, Valami
Amerika) jelenlétében vetítenek le.
A 2017-es alkotást az elmúlt tíz év
legsikeresebb magyar mozifilmjeként tartják számon, a márciusi bemutató óta több mint négyszázezren
látták a magyarországi mozikban. A
két héttel ezelőtt tartott kaliforniai
Wine Country Nemzetközi Filmfesztiválon is nagy sikert aratott, hiszen megkapta a legjobb külföldi
filmnek, a legjobb operatőrnek, valamint a legjobb forgatókönyvnek
járó elismerést is. Forgalmazója, a
Vándormozi és a Taylor Projects jóvoltából a marosvásárhelyi közönség is megtekintheti a romantikus
kalandfilmet. A film központi alakja
Blaskovich Ernő, aki mindenét elvesztette a szabadságharc után. Céltalan, kicsapongó életet él, amikor
egy nap megjelenik élete nagy lehetősége, Kincsem, a csodaló, amelylyel sikert sikerre halmoz az európai
lóversenypályákon. Ezzel a sors tálcán kínálja neki az elégtételt, hogy
nemes küzdelemben győzze le ősi
ellenségét, von Oettingen bárót.
Egyre durvuló rivalizálásukat azonban bonyolítja, hogy Ernő menthetetlenül beleszeret Klara von
Oettingenbe, apja gyilkosának lányába... A főbb szerepekben Nagy
Ervin, Petrik Andrea, Gáspár Tibor,
Gyabronka József és Kovács Lehel
látható.
Minden bizonnyal sokan lesznek
kíváncsiak Enyedi Ildikó Testről és
lélekről című filmjére is, amely idén
elhódította a Berlini Nemzetközi
Filmfesztivál fődíját, az Arany
Medvét, és amelyet Oscar-díjra jelölt Magyarország a legjobb idegen
nyelvű film kategóriában. A – többek között – Borbély Alexandrát,
Schneider Zoltánt, Nagy Ervint,
Morcsányi Gézát, Bata Évát és
Tenki Rékát felvonultató produkció

Jó hangulatú tűzoltó-találkozóra gyűltek össze vasárnap
a környék alakulatai, amelynek immár negyedszerre volt
a házigazdája a Jeddi Önkéntes Szervezet (JÖSZ).

A magyar filmipar idei gyöngyszemei
az Alter-Native kínálatában

Komoly játékokban
méretkeztek meg a tűzoltók

Gligor Róbert László

egy szerelem történetét ábrázolja. A
film júniusban a Sydney-i Filmfesztivál fődíját is elnyerte.
Legalább ekkora érdeklődésre
tarthat számot Török Ferenc legújabb, 1945 című filmje is, amelynek
az idei Berlinálén volt az európai
premierje. A film 1945 augusztusának egyetlen napján játszódik, témája a második világháború utáni
újrakezdés a vidéki Magyarországon. A főbb szerepekben Rudolf Pétert, Tasnádi Bencét, Szabó Kimmel
Tamást, Sztarenki Dórát, Angelus
Ivánt, Nagy Marcellt, Szirtes Ágit,
Szarvas Józsefet, Znamenák Istvánt
és Nagy-Kálózy Esztert láthatja a
közönség. A vetítésen jelen lesz az
1945 alapjául szolgáló elbeszélés
írója és a film forgatókönyvírója,
Szántó T. Gábor is.
Szerepel még a fesztivál programjában Madarász Isti Hurok
című, 2016-os thrillere is, Száraz
Dénessel, Martinovics Dorinával,
Anger Zsolttal és Hegedűs D. Gézával a főbb szerepekben. A film
központi alakja Ádám, aki illegális
gyógyszerkészítmények csempészésével foglalkozik. Szorult helyzetben rossz döntést hoz, ami nem
várt, tragikus események láncolatát
indítja el, és ennek áldozatául esik
várandós barátnője is. Azonban
mikor már minden veszni látszik,
váratlanul új esélyt kap, hogy helyrehozza maga körül a dolgokat.
Aztán még egyet. És még egyet...
Megtekinthetik még az érdeklődők az első filmes Kostyál Márk
Kojot című alkotását, amelynek
címválasztása kapcsán így nyilatkozott a rendező a magyarmozik.hu
portálnak: A kojot egy szimbolikus
rendszer a farkassal – ragadozóvá
kell válnod, hogy megvédd, ami
számodra fontos, különben eltaposnak. A filmben erdélyi színészek is
szerepelnek Salat Lehel, Mátray
László és Orbán Levente személyében.
Érdekesnek ígérkezik Bereczki
Csaba Soul Exodus című új, egész
estés, zenés dokumentumfilmje is,

KLARA javasasszony segít önnek abban, hogy élete
megváltozzon, jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi
a vállalkozást, segít epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és csontfájás, psoriasis,
depresszió, álmatlanság esetén, továbbá segít, ha
megmagyarázhatatlan dolgok történnek az emberrel vagy
álmatlanság gyötri.
Hívja bizalommal KLARA asszonyt, aki megoldja
problémáját, garantálva a sikert.
Köszönetnyilvánítások:
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert segített epilepsziás fiának, amikor
már minden reménnyel felhagytak; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét
együtt lehet feleségével, hosszú és szomorú távollét után; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével; Elena Régenből
hálás, hogy ismét sikeres az üzleti élete, a gazdasági válság ellenére is.
Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

amelynek középpontjában a The
Brothers Nazaroff hagyományos
klezmer zenét játszó alkalmi formáció tagjai állnak. A dokumentumfilmben az amerikai születésű
zenészek a klezmeren keresztül
keresik gyökereiket, önmagukat,
zsidó identitásukat. A Soul Exodus
szereplői egyfajta fordított exodusként kelnek útra: hajóval utaznak
nyugatról
keletre,
Montrealból New York, Párizs,
Berlin, Budapest, Nagyvárad érintésével jutnak el Besszarábiába,
Moldovába.
A fentiek mellett a tévériporter,
műsorvezető M. Kiss Csaba és a
Konyec rendezője, Rohonyi Gábor
közös filmje, a Brazilok is szerepel
a 25. Alter-Native programjában. A
filmben Dobó Katát is láthatja a közönség, Gáspár Laci pedig önmagát
alakítja benne.
A fesztiválra szóló belépők ára
idén is változatlan marad: a jegyekért 15, az öt napra szóló bérletért pedig 40 lejt kell majd fizetni.
A 25. Alter-Native Nemzetközi
Rövidfilmfesztivál partnerei a
Maros Megyei Tanács, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, a
Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Kulturális Központ, a
Jazz&Blues Club, az Office Sajtóklub, főtámogatói a Nemzeti Kulturális Alap (AFCN), Románia
Kormányának Nemzeti Kisebbségvédelmi Hivatala, a Román
Nemzeti Filmintézet, Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, a
Bethlen Gábor Alap és a Communitas Alapítvány; szponzorai a
Lasprom, a Groupama Asigurări, a
Phoneprest, a Net Conf, a Multinvest, az Alton Group, a CaroComp, a Toyota Euro-Car Trading;
médiapartnerei az All about Romanian Cinema, a Cinefan, a
Filmtett, a Maszol.ro, a KissFM, a
Népújság, a Vásárhelyi Hírlap, a
Marosvásárhelyi Rádió, az Erdély
Fm, az Erdély TV, a Rádió GaGa,
a Zi de Zi, a Ziarul de Mureş és a
Punctul. (Knb.)

Lassan hagyományossá válik
Jedden is az évente szervezendő
önkéntes tűzoltók találkozója. Vasárnap negyedszer volt házigazdája a környék önkénteseinek a
JÖSZ. A hétvégi eseményt a jeddiek mellett a nyárádszeredai,
csíkfalvi, erdőszentgyörgyi, szovátai, székelykeresztúri, ákosfalvi és
nyárádköszvényesi tűzoltók tisztelték meg jelenlétükkel.
A rendezvény délelőtt felvonulással kezdődött, a villogó-vijjogó
tűzoltóautók nemcsak Jedd, hanem
Kebeleszentivány, Kebele és Marosagárd utcáit is bejárták, hogy
minél több személyhez eljuttassák
a szervezet üzenetét, miszerint léteznek, dolgoznak, segítenek. Ezután visszatértek a rendezvény
helyszínére, a jeddi sportpálya
mellett egy kisebb, de a célnak
megfelelő magánterületen sorakoztak fel az autókkal. A vendégeket és a községből ide látogató
lakosokat fotókiállítás is várta, a
gyűjtemény a JÖSZ elmúlt öt évének történetét mutatta be olyan
fényképeken, amelyek a szervezet
és tagjai számára fontos pillanatokat örökítenek meg.
Az egyik sarokban a gyerekek a
Pálmafák szigete nevű légvárban
szórakozhattak, majd arcfestésre
ültek be egy sátorba, egy másik sarokban old timer autókat és motorkerékpárokat sorakoztattak fel
gazdáik, köztük egy több mint hatvanéves Simson motorbiciklit is,
amely ma is egyetlen rúgásra
indul.
A megnyitó után Böjte Sándor
Manassé szervező „tűzvonalba”
parancsolta a csapatokat, akiknek
három feladatban kellett megmérkőzniük. Ugyan egyik sem kimondott tűzoltói bevetési helyzeteket
imitált, de a csapatszellem és a
közös munakvégzés mérője volt.
Elsőként a csapatoknak „sílécezni”
kellett. A sok derültséget keltő gyakorlat egyesek számára nem bizonyult könnyű feladatnak, sőt azt is

megtapasztalhatták a tűzoltók,
hogy egy pillantnyi figyelmetlenség és a munkaösszhang hiánya
miatt könnyen személyi sérülés is
történhet. A próbát leggyorsabban
a hazai csapat tudta teljesíteni. A
második megmérettetésben az
összhang mellett az erőre is szükség volt, a csapatoknak egy tűzoltóautót kellett egy bizonyos távon
elhúzniuk, legnépszerűbbnek viszont a talicskázás bizonyult. Az
eredményeket és teljesítményeket
már az ebéd mellett vitatták meg a
tűzoltók és a nézők, a szervezők
pedig oklevéllel köszönték meg a
csapatok munkáját. A térzene mellett a baráti és családias hangulatot
sorsolás is fokozta, a 3 lejes tombolával szép ajándékkosarakat
nyerhettek a szerencsésebbek, a
fődíj pedig egy kézműves óra volt,
amelyet id. Böjte Sándor ajánlott
fel.
Szép gesztusnak voltunk tanúi
idén is: a JÖSZ egy laptopot nyújtott át a helyi Cseh Noéminek. A
szervezet elnökétől, Adorján Attila
Nimródtól megtudtuk: megalakulása óta a JÖSZ egyik fontos célkitűzése
a
helyi
fiatalok
felkarolása, és évente egy hordozható számítógéppel ajándékoznak
meg egy-egy olyan fiatalt, aki idejét, munkáját az önkéntes szervezetnek áldozza, és közben
egyetemre készül vagy már egyetemi tanulmányokat folytat. Így
idén az elsőéves fogorvostan-hallgató kapta ezt a díjat, akinek további sikereket és munkabírást
kívántak. Mellette a szervezésért
Böjte Sándor Manassénak és Bordi
Teréznek is kijárt a dicséret, de a
szervezet köszönetet mondott az
idősebb Csíki házaspárnak és Bentayed Ilonának is a tűzoltók és vendégek ellátásáért, valamint Dobos
Levente Szilveszternek, a Jeddi Ifjúsági Szervezet elnökének is.
A rendezvény kiemelt támogatója idén is a magyar kormány volt
a Bethlen Gábor Alap által nyújtott
támogatás révén, mellette a Mures
Hidraulici és az Adorján Paving
Solution voltak a főtámogatók, további hozzájárulásukkal a Vic
Trans, a Bily Trans, a Tiboo, a Dukadas, a Csíki Sör és a Loriand tették megszervezhetővé a jó
hangulatú hétvégi rendezvényt.

Jó hangulatban zajlott a találkozó, de meg kellett birkózni a feladatokkal is Fotó: Gligor Róbert László

ŞTEFANIA JAVASASSZONY Marosvásárhelyen
tartózkodik mindazok kérésére, akiknek sürgős
segítség kell. Paranormális erejével segíteni tud
bármilyen problémának a megoldásában. Szétvált
párokat kibékít, egyetértést visz a családba,
összehozza a szerelmeseket, leveszi a rontást,
megszabadít
az
epilepsziától,
megmagyarázhatatlan fájdalmaktól, félelemtől, a
szerencsejáték-szenvedélytől,
impotenciától,
depressziótól, szerencsét és sikert hozó
talizmánokat
készít,
segít
gyomorés
csontfájdalmak esetén. Olyan szereket birtokol,
amelyekhez csak ő ért. Felold kötéseket és átkot és más egyebet.
Köszönetnyilvánítások:
János hálás Ştefania asszonynak, mert kedvese visszatért hozzá; Enikő
köszönetét fejezi ki, mert levette róla a rontást; Aurelia hálás, mert Ştefania
asszony segítségével otthonában ismét nyugalom és béke van.
Ne habozzon, hívja bizalommal Ştefania asszonyt. 100% garancia.
Tel. 0743-854-205. (Fizetett hirdetés: 4512)
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ beltelek, házhely Marossárpatakon, sürgősen. Tel. 0740653-491. (4442-I)

TŰZIFA eladó – 150 lej. Tel. 0742641-827. (4505)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0740919-662. (4505)

TŰZIFA eladó: gyertyán és csere.
Tel. 0747-594-011. (4504)
TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (4506)

Dr. SIMON M. F. – ORVOSI RENDELŐ
elad 2005-ös Dacia berlinát, négyajtós,
metallizált zöld színű, 1598 cm3, 125.450
km-ben. Irányár: 2000 euró. Tel. 0741230-340. (4526)
ELADÓK: 3-4 kg közötti kacsák (10
lej/kg), valamint 8-11 kg közötti
pulykák (9 lej/kg). Érdeklődni 8-16
óra között a 0265/331-016 és a
0730-713-205-ös telefonszámon.
(sz.-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM
Nagy
Johanna
Adrienn névre szóló könyvtári igazolványomat. Semmisnek nyilvánítom.
(4500)
ELVESZTETTEM Sárossy Attila Károly
névre szóló autóbuszbérletem. Semmisnek nyilvánítom. (4525)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel.
0744-121-714,
0265/218-321. (4140)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács
stb. Tel. 0744-966-747. (4074)

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

MEGEMLÉKEZÉS

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

Fájó szívvel emlékezünk október
18-án FERENCZI FERENCRE halálának második évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Isten nyugtasson békében! Felesége, leánya és két
unokája. (4405)

Fájdalommal
emlékezünk
SCHIER ANIKÓRA, aki 25 éve hagyott itt bennünket. Nyugodjon
békében! Nővére, Jutka. (4410-I)

Fájó szívvel emlékezünk október 18-án

GÁLFI MÁRIÁRA halálának 14. évfordulóján.

Emlékét őrzi lánya, veje, unokái és azok

családja. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (4474-I)

Ha egy könnycsepp gördül végig az ar-

cunkon, az azért van, mert hiányzol na-

gyon. Nem vársz már minket csillogó

szemekkel, nem örülsz már nekünk sze-

rető szíveddel. Egy váratlan perc alatt

életed véget ért, panaszszó nélkül közü-

lünk elmentél. Úgy mentél el, ahogy

éltél, csendesen, szerényen, drága lel-

ked, fáradt tested nyugodjon békében!

Küzdöttél egy életen át, nekünk példakép maradtál. Nehéz az
életet élni nélküled, felejteni téged soha nem lehet. Szívünk-

ben őrzünk, mint drága kincset.

Fájó szívvel emlékezünk SIMÓ IRÉNRE szül. GOMBKÖTŐ

október 18-án, halálának második évfordulóján. Nyugodj bé-

kében!
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A JEDDI ROMARIS CÉG alkalmaz TAKARÍTÓNŐT, 8X4-es KAMIONSOFŐRT, ÉPÍTKEZÉSIGÉP-KEZELŐT. Az érdeklődőket kérjük, hívják a 0265/446-133-as telefonszámot. (19435-I)

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

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, gyermekek számára ANIMÁTORT; PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391-I)
NEMZETKÖZI FUVAROZÓCÉG SOFŐRÖKET alkalmaz uniózni, osztrák-német kapcsolatra, 60 euró/nap. Érdeklődni a 0744-567226-os telefonszámon. (4515-I)

KFT. ALKALMAZ LAKATOST. Az önéletrajzokat küldjék a
servinstalmures@gmail.com e-mail-címre. Tel. 0747-496-627, 0742574-804. (19444-I)
RÉGI AJTÓK ÉS ABLAKOK MINŐSÉGI HŐ-, POR- ÉS HANGSZIGETELÉSÉT vállaljuk Németországban kifejlesztett technológiával. Új és egyszerű megoldás, tiszta munka, nagytakarítást nem
igényel. Tel. 0721–255-006. (H.N.-I)

Emlékét őrzi férje, lánya, fia családjukkal, valamint a négy

unoka. (4441)

Szomorú szívvel emlékezünk
édesanyámra, GÁLFI MÁRIÁRA
halálának 14. évfordulóján. Emlékét szeretettel őrzi fia, menye,
unokái és azok családja. Nyugodj békében! (4501)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós,
testvér és jó szomszéd,
IMRE DÉNESNÉ
szül. SIMON ANNA
folyó hó 15-én 94. évében csendesen megpihent. Temetése
október 18-án 15 órakor lesz a
remeteszegi sírkertben. Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (4488-I)
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
nagymama,
dédnagymama,
nagynéni, anyós, szomszéd, a
marosvásárhelyi születésű
MOLNÁR JÁNOSNÉ
szül. NURIDSÁNY JUDIT
életének 93. évében rövid szenvedés után október 15-én csendesen
megpihent.
Drága
halottunkat október 19-én 14
órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi református temetőben. Nyugodjon
békében!
A gyászoló család. (4517-I)
Megrendült szívvel, de a Jóisten akaratát elfogadva tudatjuk,
hogy a forrón szeretett férj,
édesapa, nagyapa, testvér,
rokon, apatárs, barát, a lövétei
születésű
MIKLÓS JÁNOS
életének 81. évében, házasságának 52. évében rövid szenvedés után elhunyt. Utolsó útjára
október 19-én 14 órakor kísérjük a marosvásárhelyi katolikus temető alsó kápolnájából.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (4521-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, anyós,
nagymama,
dédnagymama,
testvér, anyatárs, rokon és jó
szomszéd, a szentháromsági
születésű
özv. FOGARASI ANDRÁSNÉ
szül. KÁSZONI ERZSÉBET
életének 77. évében hosszas,
de türelemmel viselt szenvedés
után csendesen megpihent. Temetése október 19-én 15 órakor
lesz a központi – Nyár utcai –
temetőben, unitárius szertartás
szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (4524-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk a
drága testvértől, nagynénitől,
sógornőtől,
FOGARASI ERZSÉBETTŐL.
Nyugalma legyen áldott!
Feri és családja. (4523-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendülten
értesültünk
MOLNÁR-TAMÁS ÉVA hirtelen
elhunytáról.
Osztozunk
a
gyászoló család fájdalmában.
Nyugodjon békében! A Borbély
család. (4494)
Fájó
szívvel
búcsúzunk
FOGARASI
ERZSÉBETTŐL,
szeretett nagynéninktől, aki
megpihent fáradalmaiból és
földi
küzdelmeiből.
Isten
nyugtassa békében, és emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Őszinte részvétünket
fejezzük
ki
a
gyászoló
családnak,
és
kívánunk
számukra
békességet
a
szívükbe.
Ferike,
Évi
Finnországból. (4523-I)

Közlemény

Október 18-án, szerdán 16 órától a Szászrégeni Polgármesteri
Hivatal székhelyén (Petru Maior tér 41 szám), a gyűlésteremben
találkozót szerveznek Szászrégen fenntartható közlekedési tervének (Plan de Mobilitate Urbană Durabilă) megvitatásáért. A javaslat a polgármesteri hivatal következő internetes oldalán
tanulmányozható: http://www.primariareghin.ro/fileadmin/edtorimages/doc/Doc_2017/00-PMUD_Reghin_Rev0_Sept2017.pdf

12 NÉPÚJSÁG

Marosvásárhely

___________________________________________ KÖZLEMÉNY – REKLÁM _______________________________________ 2017. október 18., szerda

Északi Filmnapok

