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Könyvek reneszánsza

Sikeres volt a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár

Egyre több
a cukorbeteg
gyerek

A cukorbetegség világnapja alkalmából immár tizedik alkalommal szervezett konferenciát szombaton a Maros
Megyei Cukorbeteg Gyerekek és Fiatalok Egyesülete.

____________4.
Isten
és a kutyák

A számottevő közönséget bevonzó
péntek délutáni eseményen ezúttal két
fiatal szerző kötetével ismerkedhettek
meg a jelenlevők. Varga László Edgár
bejárónőm: isten című verseskötetével
és Serestély Zalán Az állomás
3 kutyái című, novellákat tartalmazó
könyvével.

____________5.
Betörők
garázdálkodása

Októberben a küküllődombói Etus nénihez két hét leforgása alatt ötször tértek vissza a „hívatlan éjszakai
látogatók”, mígnem minden mozdíthatót elhordtak a családi ház udvaráról.

Igazi könyvmámor járta át a hét végén a Nemzeti Színház
tereit. A 23. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár csütörtöktől vasárnapig százasával vonzotta a színház előcsarnokába az olvasni szeretőket. Kendőben alvó újszülöttel,
egy-két éves látogatóval – akinek egyelőre a belső tér lépcsői, korlátai jelentették a nagy kalandot –, izgatott óvodásokkal, kisiskolásokkal, sok csapatnyi tizenévessel,
ajándékot válogató kismamákkal és ősz hajú kultúrabarátokkal is találkoztunk ezekben a napokban az írott szó színekben, hangokban gazdag ünnepén.

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

Péntek délelőtt a könyves standok között papírlapokkal szaladgáló kamaszokra figyeltünk fel. Bár nagyon siettek, pár percre sikerült őket
megállítani, hogy elmondhassák, a koronkai Tholdalagi Mihály Általános Iskolából jöttek, és éppen egy tízpontos feladatsort igyekeznek megoldani, többek között tíz állatos és ugyanennyi történelmi könyvet kell
találniuk. Azt is elárulták, hogy a játékot a tanintézetük szervezte, és más
felső tagozatosak is részt vesznek benne. Hasonló ötlettel tette izgalmassá ötödikes osztálya számára a vásárlátogatást Hints Andrea, egy marosvásárhelyi iskola pedagógusa.
– Egyebek mellett azt kellett a gyermekeknek eldönteni, hogy a kiállított könyvek közül melyiknek ítélnék oda a Szép Könyv díjat, és melyik
(Folytatás az 5. oldalon)

____________6.
Edzők
Emlékversenye:
Fölényesen nyert
a Maros Sportklub

A helyi birkózósport egykori nagy
szakvezetőire (György István, Bakó
György, Simon László, Benedek Levente, Ioanovici Tibor, Ştefănescu
Voicu, Kósa Árpád) emlékeztek múlt
hét végén, amikor Marosvásárhelyen
újra megtartották az Edzők Emlékversenyét.

____________9.

A nyilatkozat tettnek számít?

Bodolai Gyöngyi

Az elszabadult magyarellenesség, a nacionalista indulatkeltés újabb
bizonyítéka, hogy Kelemen Hunortól, az RMDSZ elnökétől is vissza
akarják vonni a Románia Csillaga érdemrendet. A kitüntetést 2000ben a művelődési minisztérium államtitkáraként kapta Emil Constantinescu államfőtől a román–magyar kulturális kapcsolatok építésében
vállalt szerepéért. A visszavonást Kelemen Hunor azon nyilatkozta
miatt indítványozták, amelyben hangot adott annak a közérzésnek, miszerint az erdélyi magyarok számára nem ünnep december elseje – az
1918-as gyulafehérvári nyilatkozat századik évfordulója –, amely kimondta Erdély Romániához való csatolását, de amelynek a nemzetiségek
jogaira vonatkozó előírásait a mai napig sem tartják be teljes mértékben.
Az érdemrend becsületbíróságának véleménye szerint, amelyet Costin Georgescu, a Román Hírszerző Szolgálat egykori főnöke képviselt
az Antena 3 hírtelevízióban, Kelemen Hunor nyilatkozata arról árulkodik, hogy nem tartja tiszteletben a román nemzeti ünnepet, és ily
módon „megtagadja a román államot, történelmet és kultúrát, a románok alapvető jogait”. Érdekességként hadd említsük meg, hogy a
kitüntetés visszavonását a Románia Modernizálásáért Nemzeti Koalíció kezdeményezte, amely román állampolgárságától is szeretné megfosztani Kelemen Hunort. Nos, ha ennyi telik a Románia
modernizálását célzó üzleti, szakmai és oktatási szakembereket tömörítő társaságtól, akkor elég sötéten fest az ország jövője. Az érdemrend
becsületbírósága viszont már belejött a visszavonásokba,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 30 perckor,
lenyugszik
16 óra 44 perckor.
Az év 324. napja,
hátravan 41 nap.

Ma JOLÁN,
holnap OLIvÉR napja.
Esős idő

IDŐJÁRÁS

Hőmérséklet:
max. 60C
min. -20C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

16, 17, 33, 11, 22 + 6
7, 26, 14, 35, 6, 12

8, 15, 30, 42, 39, 35

NOROC PLUS: 0 4 1 1 5 5

SUPER NOROC: 2 2 7 2 8 6

Megyei hírek

NOROC: 3 4 4 9 0 8 3

Szülők iskolája a Philothea Klubban

A Philothea Klub szeretettel meghívja a szülőket, pedagógusokat, érdeklődőket november 21-én, kedden este 6
órától a Szülők iskolája újabb alkalmára, melynek témája:
A gyermekkor láthatatlan árnyéka, a szorongás. Előadó:
Lazsádi Csilla pedagógus, játék- és drámaterapeuta.

Stúdió fesztivál

November 20–26. között a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem Stúdió termében rendezik meg a Stúdió fesztivált, amelyen több szakkönyvet és színházi előadást mutatnak be, alkalmat teremtve arra, hogy az érdeklődők
betekintést nyerjenek a színház- és filmművészetet oktató
egyetemek munkájába. A hivatalos megnyitó november
20-án, ma 19 órakor kezdődik. Naponta 17 órától előadások, könyvbemutatók, nyilvános műhelymunkák lesznek
a Stúdió teremben, az egyetem előadótermében, illetve a
2.1 Stúdióban.

Onkológiai előadások

November 20–21-én, ma és holnap 16-20 óra között a
Deus Providebit Tanulmányi Házban – Marosvásárhely,
Rózsák tere 61. szám – az RMOGYKE szervezésében
magyar nyelvű onkológiai előadásokra kerül sor. Vendégelőadó: prof. dr. Mangel László klinikavezető egyetemi
tanár a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán. Hétfőn többek között a daganatos betegségek
előfordulásáról és az onkológia alapfogalmairól, a korszerű sugárterápiáról, illetve a sugársebészet alapelveiről,
eredményeiről, kedden pedig a célzott terápiákról, a
gyógyszer-rezisztencia szerepéről a terápiás kudarcokban, a tüdőrák és melanoma esetében az immunterápia
alapelveiről és eredményeiről értekezik a szakember. Az
előadásokon való részvétel díjmentes.

Karácsonyi díszek készítése

A Női Akadémia szeretettel várja az Ügyes Kezű Nők hétfő
délutánonként heti rendszerességgel megszervezett tevékenységére azokat a 16 év fölötti lányokat, asszonyokat,
akik különböző kézműves tevékenységek fortélyait szeretnék elsajátítni a Corvin Mátyás tér 19. szám alatti MarMed járóbeteg-rendelő előadótermében. Ma, november
20-án 17.30–19.30 óra között karácsonyi díszeket készítenek, a foglalkozást Jánosi Mária vezeti. A szervezők a
résztvevőktől 5 lej adományt köszönettel elfogadnak, az
összegyűlt adományokat a tevékenységeken használt
alapanyagra és a Játéktárra szánják. A Női Akadémia támogató körének tagjai számára a részvétel ingyenes. A
tevékenységről érdeklődni a 0740-598-563-as telefonszámon lehet naponta 18 –19 óra között.

Agrárakadémia

November 25-én, szombaton 10 órai kezdettel a szovátai
közbirtokosság székházában, a Maros Megyei Ifjúsági
Egyeztető Tanács (MIET) és a Magyar Ifjúsági Értekezlet
(MIÉRT) közös szervezésében tartják az első erdélyi agrárakadémiát. Az Innováció a mezőgazdaságban című
előadás-sorozat első értekezlete a gabonatermesztésről
szól. Meghívott előadók: Tánczos Barna Hargita megyei
szenátor, Săvâscă Daniel Ovidiu, a Maros megyei APIA
igazgatója, Kósa Alpár, a Kodagro Kft. vezérigazgatója,
Parajdi Borbála ügyvezető, az EuroTop Consulting Kft.
igazgatója és Botoman Gheorghe, a Dafcochim Agro Kft.
igazgatója.
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Újabb korszerűsítések a dicsőszentmártoni kórházban

Komputertomográf és négydimenziós ultrahang

A dicsőszentmártoni kórház menedzsere, Megheşan Zsuzsanna
két legújabb beruházásukról tájékoztatott. A korszerű komputertomográf mellett egy olyan
négydimenziós echográffal látták el a nőgyógyászatot, amely
révén a magzat gömbölyded
formája, arcocskája is kirajzolódik, emellett új szülőasztalt is
sikerült beszerezni.

Szer Pálosy Piroska

A Dicsőszentmárton övezetében
lakó betegeknek rövidesen nem kell a
megyeszékhelyre utazniuk, amennyiben egészségi állapotukban olyan elváltozás
mutatkozik,
amely
komputertomográf-vizsgálat elvégzését teszi szükségessé. Amint az intézmény vezetője elmondta, márciusban
kaptak egymillió lejes támogatást a
Romgaz vállalattól egy CT megvásárlására. Ezt követően írták ki a
közbeszerzési eljárást, és a versenytárgyaláson nyertes cégtől megvásárolták
a berendezést, ami szeptemberben
megérkezett. Nemrég a sugárhatással járó tevékenységeket felországos
bizottság
ügyelő
(CNCAN) ellenőrei a helyszínen
vizsgálódtak, elvégezték a szüksé-

ges felmérést, a jelek szerint mindent rendben találtak, így remélhetőleg hamarosan megkapják a
berendezés működtetéséhez szükséges engedélyt.
Arra a kérdésre, hogy van-e megfelelő szaktudással rendelkező szakember a radiológiai diagnosztika
elvégzésére, az intézményvezető kifejtette, hogy a dicsői kórház jelenlegi radiológusának megvan a kellő
felkészültsége. Ugyanakkor decem-

Ötmillió lejt nyert Erdőszentgyörgy

Korszerűsítik és bővítik az iskolát

A héten írta alá Csibi Attila, Erdőszentgyörgy polgármestere a finanszírozási szerződést, amelynek
értelmében a Nemzeti Fejlesztési Alapnál közel
ötmillió lejes finanszírozást nyertek a Dózsa
György utcai iskola felújítására és bővítésére.

Menyhárt Borbála

Az erdőszentgyörgyi önkormányzat sajtóosztályától érkező közlemény szerint november 14-én írta alá Bukarestben Csibi Attila polgármester a finanszírozási szerződést.
Ennek értelmében a Dózsa György utca 5. szám alatt található iskola épületét felújítja az önkormányzat, és hozzáépítenek egy új szárnyat, amely jóval nagyobb lesz a
jelenlegi épületnél.
A jelenleg elemi osztályoknak otthont adó iskola épületét
a század elején építette a magyar állam, a munkálatokat
1905-ben fejezték be. Az évek során többször felújították,
de érdemleges változást nem végeztek rajta, így a több mint
száztíz éves iskola azóta is eredeti formájában látható. A
2017–2018-as tanévben előkészítő és 1-4. osztályok működnek a tanintézetben, azonban az épület olyan állapotban
van, hogy szükségessé vált egy teljes felújítás, ami a falak
és nyílászárók korszerűsítését, hőszigetelést, valamint a
tantermek kifestése mellett többek között a villanyhálózat,
a víz- és szennyvíz-, illetve gázvezetékek cseréjét is jelenti.
Mivel Erdőszentgyörgyön más épületekben is vannak elemi
osztályok, igencsak szükségessé vált egy nagyobb, korszerűbb épület, ahol a település összes előkészítő, illetve 1-4.
osztálya egy helyszínen elfér. A sikeres pályázatnak köszönhetően az iskola régi épületéhez új, szintén emeletes

szárnyat toldanak, ezáltal megfelelő teret biztosítva a minőségi oktatásnak.
A befektetés teljes összege 5.173.460 lej, ebből a pályázati úton nyert finanszírozás 4.853.267 lej, amelyet a városvezetés a Nemzeti Fejlesztési Alapból hívott le. Az
önkormányzat 2018-as évre szóló költségvetésében lesz belefoglalva a városra háruló önrész, ami 320.000 lej.
A hivatal közleménye értelmében az iskolához egy 4942
négyzetméteres telek tartozik, ezen lesz majd az új épületszárny. A jelenlegi iskolaépületben kilenc tanterem van, viszont a terv szerint a felújítást és bővítést követően a három
szinten összesen 20 osztályterem, étkező, öltöző, tanári
szoba, irodák, orvosi rendelő, raktár és illemhely áll majd
a diákok és a pedagógusok rendelkezésére. A közbeszerzési
eljárás befejezését követően 24 hónap alatt kell a kivitelezőnek elvégeznie a munkát.
A beruházás kapcsán Csibi Attila polgármester kifejtette,
az a céljuk, hogy az erdőszentgyörgyi gyerekek otthon, a
saját városukban tanuljanak, és ne a környező települések
oktatási intézményeibe írassák őket, a nem megfelelő körülményekre hivatkozva.
– Az oktatás a jövőnk bölcsője. Ha nem foglalkozunk az
oktatással, olyan társadalmat nevelünk, amely néhány évtized múlva hatalmas hátrányt generál. Az iskolaépületek
korszerűsítése és a körülmények javítása mellett az oktatás
minőségének a javítására is ugyanilyen mértékű figyelmet
kell fordítsunk – fogalmazott a városvezető.
Az épület korszerűsítése és bővítése mellett a tanintézet
udvara is új arculatot kap. A térkövezett terek és járdák mellett gondosan kialakított zöldövezet, sportpályák várják
majd a gyerekeket, sőt játszótér is szerepel a tervek között.

Kővirág-koncert

A marosvásárhelyi Kővirág együttes gyerekkoncertjére
kerül sor november 22-én, szerdán 18 órától a
Jazz&Blues Klubban. Koncert után buli Döme bácsival.
Belépő 10 lej. Bővebb felvilágosítás a www.kovirag.info
honlapon.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

berben és január végén versenyvizsgát
írnak ki további két radiológus alkalmazására, így a tervek szerint három
szakember látja majd el a CT-vizsgálat
elvégzését a dicsőszentmártoni kórházban. Amint megtudtuk, a vizsgálat
árával kapcsolatosan egyelőre nem végeztek költségszámításokat. Az év végéig sorra kerülő vizsgálatok értékét
járóbeteg-ellátásban meg kell majd fizetni, mivel az egészségbiztosító pénztárral csak jövő évtől tudnak
szerződést kötni erre a szolgáltatásra.
A kórházi kezelésben részesülő beutalt
betegek számára a CT-vizsgálatot díjmentesen végzik majd el.
A szülészet-nőgyógyászatot is felszerelték korszerű 4D-s echográffal,
így a magzati ultrahangvizsgálattal a
gömbölyded formák, az arcvonások is
jól kivehetők. A környékről érkező terhes nők számára jó hír lehet az új szülőasztal beszerzése, amellyel a
szülészet felszereltsége korszerűbbé és
barátságosabbá vált, ugyanakkor az
egészségügyi intézményt igénybe
vevő kismamák vagy betegek biztonságérzete is egyre nagyobb. A komputertomográf működésbe helyezését a
város és a környékbeli lakosság számára karácsonyi ajándéknak szánják –
mondta Megheşan Zsuzsanna kórházmenedzser.

Az iskola látványterve

Illusztráció
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Állami kitüntetést vonnak vissza Kelemen Hunortól

Az érdemrend etikai testületének döntéséről Costin Georgescu, a Román Hírszerző Szolgálat volt igazgatója számolt
be, akit a médium a becsületbíróság elnökeként mutatott be.
Georgescu elmondta: a héttagú testület hat tagja vett részt a
titkos voksoláson, és egy tartózkodás mellett, csaknem egyhangúlag döntöttek úgy, hogy az RMDSZ elnöke méltatlan a
kitüntetésre.
Kelemen Hunor román állami kitüntetésének megvonását
augusztusban kezdeményezte egy civil szervezet, miután az
RMDSZ elnöke egy, a Szabadság című lapnak adott interjúban úgy vélekedett, hogy az erdélyi magyarok nem fogják és
nem is akarják megünnepelni az Erdély Romániához csatolását kimondó 1918-as gyulafehérvári nyilatkozat centenáriumát.
A román médiában nagy visszhangot keltő kijelentése nyomán a Románia Modernizálásáért Nemzeti Koalíció (CNMR)
nevű, egy román oktatási, üzleti és szakmai szervezeteket tömörítő társaság előbb Kelemen Hunor román állampolgársága, majd román állami kitüntetése megvonását
kezdeményezte.
Costin Georgescu az Antena 3 adásában azt mondta, hogy
a Románia Csillaga érdemrend becsületbíróságához a kitüntetés egyik birtokosa fordult beadvánnyal, azt állítva, hogy
Kelemen Hunor nem tartja tiszteletben Románia alkotmányát,
például nem tiszteli december 1-jét (a gyulafehérvári nyilatkozat napját), az ország nemzeti ünnepét. A testület elnöke
nem kívánta megnevezni a panaszost.
„Mi nem politikai alapon mérlegelünk. Román állampolgárok vagyunk, a Románia Csillaga birtokosai. A törvény értelmében előterjesztjük döntésünket az államfőnek: ha ő
kiadja a rendeletet, visszavonják (Kelemen Hunortól) a kitüntetést, de ha nem hoz ilyen rendeletet, nem vonják vissza” –
magyarázta a becsületbíróság képviselője.
A Románia Csillaga érdemrend közgyűlését 2013-ban
Tőkés László európai parlamenti képviselő miatt hívták össze,
hogy a legmagasabb román állami kitüntetés több mint 1300
birtokosa megválassza a rend héttagú becsületbíróságát, azt
az etikai testületet, amely törvényesen kezdeményezheti az államfőnél a kitüntetés visszavonását. Tőkés László román állami kitüntetésének visszavonásáról tavaly márciusban adott
ki elnöki rendeletet Klaus Johannis államfő, miután hosszas
peres eljárás után érvényben maradt a kitüntetés visszavonását

javasló becsületbírósági határozat. Az EP-képviselő az 1989es temesvári forradalom kirobbantásában szerzett történelmi
érdemeiért kapta a kitüntetést, amelynek visszavonását Victor
Ponta kormányfő kezdeményezte 2013-ban, miután Tőkés
László felvetette, hogy Magyarország vállaljon „védhatalmi”
szerepet Erdély érdekében, ahogyan Ausztria tette Dél-Tirol
esetében.
Kelemen a szólásszabadság korlátozásának tartja a gesztust
A szólásszabadság korlátozására figyelmeztető rossz üzenetnek tartja Kelemen Hunor, hogy egy állásfoglalása miatt
meg akarják fosztani román állami kitüntetésétől.
A politikus csütörtökön beszélt erről az MTI-nek. A becsületbíróság határozatáról az RMDSZ elnöke úgy vélekedett: a
román állam nemcsak neki, hanem az egész romániai magyar
társadalomnak üzeni, hogy vannak dolgok, amelyekről nem
beszélhetnek, mert az állam „nem viseli el”.
„A szólásszabadságnak ez a burkolt korlátozása nyilvánvalóan súlyos dolog. Mert nem nekem üzenik, hanem elsősorban
a társadalomnak, hogy vannak tabutémák, amelyekről nem
szabad őszintén, tisztességesen beszélni. Engem nem fog ez
elriasztani attól, hogy továbbra is őszintén, szabadon beszéljek, de ezt az üzenetet ki lehet olvasni” – mondta Kelemen
Hunor.
Hozzátette: nagy megtiszteltetés volt számára, hogy 2000ben, amikor államtitkárként tevékenykedett a kulturális minisztériumban, Emil Constantinescu elnök kitüntette őt a
román–magyar közeledésben, a kulturális kapcsolatok elmélyítésében játszott szerepéért.
„De én nem azért dolgoztam, hogy ilyen kitüntetéseket kapjak, úgyhogy az elvétele sem okoz nekem álmatlan éjszakákat” – jegyezte meg az RMDSZ elnöke.
Elmondta, még augusztusban részt vett a testület előtt egy
„feszült légkörű, de tisztességes” beszélgetésen. Meghallgatásán a héttagú becsületbíróság tagjai közül csak Mircea
Geoană volt külügyminiszter, korábbi szociáldemokrata pártelnök, Constantin Degeratu tábornok, a román hadsereg volt
vezérkari főnöke és Costin Georgescu, a Román Hírszerző
Szolgálat (SRI) egykori vezetője volt jelen.
„Elmondtam: nem tiszteletlenség, nem a sértés szándékával
fogalmaztam meg dolgokat. Elmondtam azt is, hogy párbeszédre van szükség, hogy a többség–kisebbség viszonyát rendezni kellene, sérelmeinkről, frusztráltságainkról beszéljünk
nyíltan, ez a legjobb mód. Mircea Geoană volt az egyedüli ott,
aki ezt értette” – idézte fel.
Kelemen Hunor elmondta, hogy nem kíván jogi lépéseket
tenni a becsületbíróság határozata ellen, az államfőnek kell
most mérlegelnie, visszavonja-e a kitüntetését. „Nem ez a kitüntetés tett engem azzá, aki vagyok, és nem ennek a hiánya
fog megváltoztatni” – szögezte le az RMDSZ elnöke. (MTI)

Az RMDSZ Maros megyei szervezete elfogadhatatlannak
tartja a Románia Csillaga érdemrend becsületbíróságának
döntését, amely szerint visszavonnák Kelemen Hunor szövetségi elnök kitüntetését.
A kitüntetés visszavonása nem Kelemen Hunorról szól,
hanem arról, hogy az az állam, amelynek fejlődéséhez mi, magyarok is hozzájárultunk az elmúlt száz évben, elismerés és
köszönet helyett egy újabb, most már sokadik barátságtalan,
ellenséges gesztust tesz közösségünk felé.
Az érdemrend visszavonásának tárgya különösen ironikus,
hiszen mindez egy olyan interjú miatt történt, amellyel a szö-

vetségi elnök a román–magyar párbeszédet akarta előremozdítani.
Ugyanakkor felháborító, ami történt, hiszen egy interjúban
tett kijelentések miatt történő szankcionálás tulajdonképpen
az alkotmány által szavatolt szólásszabadságnak a megtagadását jelenti.
Nekünk továbbra is az a feladatunk, hogy párbeszéd útján
elmondjuk véleményünket, még akkor is, ha közösségünket
folyamatos támadások érik, ha kitüntetésektől fosztanak meg
minket.
Az RMDSZ Maros megyei szervezete

A kormány a szükséges előkészületek elvégzése nélkül, túlságosan is brutális módon vezeti be az adótörvénykönyv módosításait – jelentette ki Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke
szerint, bár a kormány az intézkedésekkel néhány fontos problémát valóban megoldhat, a módosítások elfogadása ezeknél
is jelentősebb gondokat fog okozni.
Kelemen azt mondta, az RMDSZ olyan módosításokat fog
javasolni, amelyekkel az a céljuk, hogy egyensúlyban tartsák
az önkormányzatok költségvetését, és hogy biztosítani tudják
azt, hogy a jövedelemadó száz százalékban a helyi önkor-

mányzatok kezében maradhasson. Az RMDSZ elnöke emellett azt is elmondta, hogy javasolni fogják, hogy az 1 millió
euró árbevétel alatti vállalatok számára az árbevételre kivetett
1%-os adó ne legyen kötelező érvényű, hanem a vállalatok
dönthessenek arról, hogy nyereségadót vagy a bevételre kivetett adót fizetnének.
Az RMDSZ elnöke szerdán kijelentette, hogy az RMDSZes törvényhozók nem fogják támogatni a PNL és az USR által
kezdeményezett, kormány elleni bizalmatlansági indítványt.
(közlemény)

Petre Daea azt nyilatkozta szombaton Nagyszebenben, hogy az élelmiszerek indokolatlanul drágultak,
de a minisztériumnak nincs hatáskörében, hogy olcsóbbá tegye ezeket.

a jelenségre. Nekünk nincsenek eszközeink arra, hogy belenyúljunk a piacba és megszabjuk valamely termék árát (…),
elemezze a helyzetet a Versenytanács, és adjon magyarázatot
arra, ami történik” – mondta Daea. A miniszter szerint az élelmiszerek drágulásának nincsenek objektív okai.
A szaktárca vezetője a Szeben megyei sajtkészítőktől átvette a dokumentációt, amellyel azt szeretnék elérni, hogy a
szebeni sós túró (telemea) európai oltalom alatt álló földrajzi
árujelzést kapjon. (Agerpres)

Romániát becsmérlő kijelentései miatt méltatlannak találta Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét a
Románia Csillaga kitüntetésre az érdemrend becsületbírósága, és felkérte Klaus Johannis államfőt,
hogy bocsássa ki a kitüntetés visszavonásáról szóló
rendeletet – közölte szerdán az Antena 3 hírtelevízió.

Állásfoglalás Kelemen Hunor kitüntetésének
megvonása kapcsán

Az RMDSZ a jövedelemadónak az önkormányzatokhoz
való teljes átirányítását javasolja

A miniszter szerint indokolatlanul drágultak az élelmiszerek

A miniszter a Versenytanácstól vár magyarázatot arra, hogy
miért drágult meg a tojás, a hús és egyéb élelmiszerek.
„A disznóhús ára a termelőnél csökkent, a piacon nőtt. Vannak néha dolgok, amiket én nem tudok megindokolni, ezért
aVersenytanácshoz fordultam, hogy adjanak ők magyarázatot

Ország – világ
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Bizalmatlansági indítványt
terjesztett be az ellenzék

Bizalmatlansági indítványt terjesztett be az ellenzék
pénteken a szociálliberális kormánykoalíció ellen, válaszul arra, hogy a kabinet az adótörvény átfogó módosítását fogadta el. A kormány egyebek mellett az
alkalmazottakra hárította a társadalombiztosítási járulék fizetésének kötelezettségét. Az ellenzék fő erejét képviselő Nemzeti Liberális Párt (PNL) másik két
kisebb ellenzéki párttal, a Mentsétek meg Romániát
Szövetséggel (USR) és a Népi Mozgalom Párttal
(PMP) együtt terjesztette be az indítványt. Raluca
Turcan, a PNL képviselőházi frakcióvezetője pénteken kijelentette: a kormány hazudott a választóknak,
nem nőttek a bérek, a vállalkozásokra pedig nagyobb
adóterhet róttak. Mint mondta, azért kell leváltani a
kormányt, hogy elkerüljék a későbbi drasztikus gazdasági és szociális intézkedéseket. (MTI)

Ady Endrére
emlékeztek Érmindszenten

Ady Endre életéről és költészetéről emlékeztek meg
a költő-író születésének 140. évfordulója alkalmából
szülőházánál, Érmindszenten szombaton. Az 1990
óta huszonnyolcadik alkalommal megrendezett „zarándokúton” Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke úgy fogalmazott, a költő szülőhelyének
gyermekkori és ifjúkori emlékképei – így a hétszilvafa,
az avardombok, a krisztuskereszt vagy a szikkadt
Kraszna-ágak – egy nagy költészet motívumkincseivé
váltak, jelképezték Ady költészetében a saját és a magyarság sorsát. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke
hangsúlyozta, a költő kultusza máig él, főleg azért,
mert Ady lázadó volt, küldetéstudattal és szenvedélylyel élt. „Azt vallotta, úgy kell magyarnak lenni a 20.
században, hogy a magyarsággal és a magyarságtudattal megértjük a körülöttünk lévő népeket, és ők
is meg kell értsenek bennünket” – mondta a szövetségi elnök. (MTI)

A párbeszéd fontosságát
hangsúlyozták

A románok és magyarok egymásra utaltságáról beszéltek a nagyváradi polgármesteri hivatal dísztermében tartott pénteki konferencia román és magyar
előadói. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT)
és a Reconstructio Egyesület által szervezett konferencia résztvevői arra a kérdésre keresték a választ,
hogy Erdély és Románia egyesülésének a küszöbönálló centenáriuma esélyt vagy veszélyt jelent-e a
román–magyar kapcsolatokban. Megnyitóbeszédében Tőkés László európai parlamenti képviselő, az
EMNT elnöke a párbeszéd fontosságát hangsúlyozva
arra figyelmeztetett, hogy jelenleg Romániában és
Erdélyben párhuzamos román és magyar monológok
zajlanak. „Meg kell tanulnunk a közös erdélyi dialektust, mert ez az egyedüli lehetőségünk a jövő építésére” – jelentette ki Tőkés László. (MTI)

A nyilatkozat
tettnek számít?

(Folytatás az 1. oldalról)
de korántsem azoktól, akiket az érdemrendre vonatkozó
jogszabály szerint már régen meg kellett volna fosztani,
mert akaratlagos cselekedetükért jogerősen börtönbüntetésre ítélték őket, és tetteik miatt méltatlanná váltak a
kitüntetés viselésére. A kitüntetéssel rendelkező börtönviseltek, akik között becsületbírósági tag is van (!), továbbra is jó románoknak számítanak, de Tőkés László
európai parlamenti képviselő, aki a rendszerváltás elindításában játszott szerepéért kapta a csillagot, ismert
tusványosi kijelentéséért méltatlanná vált rá. A Bukaresti Táblabíróság megindoklása szerint, amellyel
Tőkés László keresetét elutasították, a nyilatkozat tettnek számít. Azaz, ha ígérünk valakinek egy szájbavágást, az egyenlő azzal, mintha ki is vertük volna a fél
fogsorát. Ez a megindoklás ellentmond a szabad véleménynyilvánítás jogának, amelyet az alkotmány biztosít,
és amire a becsületbíróság előtti meghallgatásakor és
nyilatkozataiban Kelemen Hunor is hivatkozott. Ha
Tőkés László ügyében a Legfelsőbb Igazságügyi Tanács
mégis helybenhagyja a Bukaresti Táblabíróság indoklását, kizárt dolog, hogy az Európai Emberjogi Bizottság elfogadja azt.
A becsületbíróság ajánlásait követően Kelemen
Hunor ügyében most Klaus Johannis félterén van a
labda. Bár a legnépszerűbb német hetilap, a Der Spiegel egy korábbi vezércikkében dilettánsnak nevezte a
német kisebbségből származó államfőt, amiért Tőkés
Lászlótól visszavonta a kitüntetést, ahelyett, hogy korrupció miatt elítélt személyeket fosztott volna meg Románia Csillagától, Johannis feltételezhetően ezúttal is
a nacionalista nyomásnak enged. Ha így történik, ezzel
a már-már nevetségessé váló „add vissza a babaruhát”
játékkal a legmagasabb román állami kitüntetés értéke
tovább csorbul. A világhírű magyar agykutató, Vizi Szilveszter akadémikus nem véletlenül adta vissza.
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Régi és új feladatok a Natura gondnokságnál

Törvénytelen építkezések és
fakiteremelések, pénztelenség, bürokrácia – csak néhány
abból a sok problémából,
amellyel egy természetvédelmi terület felügyelői küzdenek. Ez derült ki, amikor a
Nyárádmente Kistérségi Társulás égisze alatt működő
Nyárád és Kis-Küküllő mente
Natura 2000 természetvédelmi terület gondnoksága
háza táján jártunk.

Gligor Róbert László

A több mint 100 ezer hektáros,
Maros, Hargita és Szeben megyére
kiterjedő természetvédelmi területért felelő gondnokság is számos
nehézséggel küszködik, a legnagyobb gond az, hogy a Nyárád és
Kis-Küküllő vidékéről biztosított
anyagi keret nem teszi lehetővé további személyzet, természetőrök alkalmazását. Lezárult egy többéves
projektjük, amely a természetvédelmi terület kezelési tervének kidolgozását célozta, most egy újabb
pályázaton dolgoznak, amelynek
segítségével ezt a kezelési tervet

„külsős” szakember, Szakács László ökológus fogja
vezetni, és mindhárom szervezet egy-egy alelnököt ad
mellé. Most dolgoznak a
struktúra felállításán, hiszen
két év után a bíróság jóváhagyta az új szervezet működését. Ha a remélt
pályázati támogatás is meglesz, ismét négy olyan év
elé néznek, amikor lesz mit
felmutatniuk – számolt be
Kovrig Zoltán, a gondnokság igazgatója, hozzátéve,
hogy az elkövetkező időszakban a legfontosabb az
lesz, hogy közvetlenül elérjék a természetvédelmi területen élő embereket,
hogy bebizonyítsák: a természet védelme nem az
emberek korlátozását jeKovrig Zoltán szerint visszaszorulóban van az illegális
lenti.
fakitermelés
Fotó: Gligor Róbert László
Nagy az igény, nagy az ár
életbe is léptethetik. Az is újdonság,
Kovrig szerint visszaszorulóban
hogy a Nyárádmente Kistérségi van az illegális fakitermelés az
Társulás, a Kis-Küküllő Térségi utóbbi időben tapasztalt drasztikus
Társulás és a Milvus egyesület ön- hatósági fellépések miatt, ezért az
álló gondnoksági egyesületet hozott emberek egyre gyakrabban kérik a
létre, döntésük értelmében ezt egy gondnokság hozzájárulását, hogy a

A nyolc hónapostól a tizennyolc évesig

Egyre több a cukorbeteg gyerek

A cukorbetegség világnapja
alkalmából immár tizedik alkalommal szervezett konferenciát szombaton a Maros
Megyei Cukorbeteg Gyerekek
és Fiatalok Egyesülete (ASCOTID). A családias hangulatú
rendezvényen szakorvosok
cukorbetegséggel kapcsolatos előadásait hallgathatták
meg a résztvevők, ugyanakkor jelen voltak a „kis hősök”
is, olyan óvodás, kisiskoláskorú gyerekek, akik zsenge
koruk ellenére hősiesen viselik a napi több tűszúrást, és
elismerésre méltó fegyelmezettséggel elfogadják, hogy
az ő életvitelük kissé más,
mint a kortársaiké.

Menyhárt Borbála

Az ember szíve összeszorul, amikor néhány hónapos kis cukorbetegekről is szólnak a statisztikák, és
rádöbbenünk, hogy kívülállóként el
sem tudjuk képzelni, mit jelenthet
egy kisgyerek és családja életében,
hogy folyamatosan kell számolni a
szervezetbe bevitt szénhidrátmenynyiséget, állandóan nyomon kell
követni a vércukorszintet, adagolni
az inzulint. Ennek ellenére a szom-

bati rendezvénynek otthont adó
Maros Művészegyüttes székházának előcsarnokában vidám, önfeledten szaladgáló gyerekekkel
találkoztam, akik nyíltan beszéltek
a betegségükről, arról, hogy igenis
meg lehet szokni, hogy az ő mindennapjaik picit másak, mint az átlaggyerekeké. Az egyik tíz év körüli
kisfiú elújságolta, hogy ő már szenzoros készülékkel méri a vércukorszintjét, így nem kell annyit
szurkálnia magát. Sajnos egyre több
gyereket diagnosztizálnak cukorbetegséggel, az egyesülethez az
utóbbi néhány hónapban négy új
család csatlakozott. Az egyik fiatal
édesapa elmondta, pár hónappal ezelőtt, egyik napról a másikra kellett
szembesüljön a család azzal, hogy
kisiskolás fiacskájuk cukorbeteg. A
szülőknek főként az vált gyanússá,
hogy feltűnően sok vizet ivott.
Alig nyolc hónapos
a legkisebb beteg
Rodica Molnar, az egyesület elnöke lapunknak elmondta, az elmúlt héten Bukarestben egy, a
cukorbetegség világnapja alkalmából megtartott közvitán vett részt, és
az ott elhangzott statisztikák igen
aggasztóak, Romániában 2 millió
személyt érint az 1-es és 2-es típusú
diabétesz, az inzulinra szoruló gye-

rekek száma pedig meghaladja a
3500-at. Szeptember óta már négy,
újonnan diagnosztizált gyerek családja fordult az egyesületükhöz, és
egyre nő a számuk. Aggasztó, hogy
olyan családok is jelentek meg, ahol
mindkét gyerek cukorbeteg. A legkisebb gyerek, akit a nyáron diagnosztizáltak diabétesszel, 8 és fél
hónapos, de kétéves és ötéves is van
közöttük. Az egyesület elnöke szerint a családoknak nagyon nehéz,
mert a diagnózist követően egyik
napról a másikra megváltozik az
életük, az, ahogyan étkeznek, ahogyan beosztják a havi költségvetésüket, a gyerek minden lépését
folyamatosan követniük kell, és kell
tudniuk kezelni bizonyos helyzeteket.
A szükséges tíz helyett
napi egy teszt
A mindennapi nehézségek mellett a családoknak szembe kell nézniük az egészségügyi rendszer
hiányosságaival is. Az egyesület
életében az elmúlt tíz év arról is
szólt, hogy a mindenkori egészségügyi miniszterek figyelmét próbálták felhívni arra, hogy a gyerekek
érdekében változásra van szükség.
Rodica Molnar szerint a fő probléma a romániai egészségügyi rendszerben, ami a cukorbeteg

Fotó: Nagy Tibor

beerdősült legelőterületekből, patakmedrekből vághassanak ki fát,
de ez is csak erdészeti bélyegzéssel
lehetséges. Még mindig nagyon sok
fát exportál az ország, a kitermelt
fa nem fedezni a lakossági igényeket, nagy hiány van tűzifából, ezért
is drágult meg ennyire. Egyes információk szerint a vállalkozók
100-110 lejért vásárolják meg
„lábon” a fát, a kitermelés után már
180-200 lejért jut el a vásárlóhoz,
és úgy is nehezen lehet hivatalosan
fát vásárolni, hogy a tavalyhoz
képes szinte kétszeresére nőtt az
ára.
Egyébként a gondnokságnak is
feladata lesz, hogy a fakitermeléshez véleményezést adjon, minden
erdészet bélyegzés előtt a gondnokság véleményét ki kell kérje – egy
új törvénytervezet szerint. Hogy ez
mennyire lesz megvalósítható,
maga a szakember sem tudja, hiszen a gondnokság területén hét erdészet működik, mindegyik évente
500-1000 kitermelési dokumentumot bocsát ki.
A külterületeken való építkezésekre is nagyon odafigyelnek, hiszen természetvédelmi területen ez
igencsak szigorított. Ehhez a gondnokság is engedélyt kell adjon (de
meg is tagadhatja azt), vagy pedig
feltételes engedélyeket bocsát ki. A
tapasztalat az, hogy a vállalkozók

jószántukból nem igazán tartják be
a feltételeket, ezért a gondokság sok
esetben szóbelileg próbálja erre rábírni őket. Ha ez sem vezet eredményre, az eseteket jelentik a
környezetvédelmi felügyelőségen,
az pedig eljárást indít az ügyben. A
Maros és Hargita megyei hatóságokkal elég jó viszony alakult ki,
míg a szebeniekkel csupán leveleznek.
Ki irányítja majd a szálakat?
Kovrig Zoltán arról is beszámolt,
hogy létrejött az Országos Temészetvédelmi Hatóság, amely Korodi
Attila miniszter idején, 2008-ban
már megalakult, de csak fél évig
működött. Az újonnan alakult hatóság nemrégiben minden természetvédelmi terület gondnokságával
találkozott, hogy kiértékelje azok
tevékenységét, működését, felmérje
nehézségeit, illetve a területek állapotát. Egyelőre ez a szerv csak a
fővárosban működik, de a terv szerint minden megyében lesz nyolctíz alkalmazottja. Kovrig szerint jó
lépés, hogy elkezdték a konzultációkat, és reméli, hogy a természetvédelmi politikák kialakításánál a
területek gondnokságainak véleményét is kikérik. Egyelőre a területek népszerűsítésén gondolkodik
az új hatóság, bár a szakember szerint nem ez lenne a legégetőbb kérdés.

gyerekeket rendkívül hátrányosan
érinti, hogy nem biztosítanak ingyenesen elegendő vércukorszintmérő
tesztet, és ez igen megnehezíti az
érintett családok életét. Egy 1-es típusú diabétesszel diagnosztizált 18
év alatti gyerek eddig napi három,
idén januártól pedig napi négy ingyenes tesztre jogosult az országos
diabéteszprogram keretében, holott
naponta akár tíz-tizenkettőre is
szüksége lehet, ugyanis esetükben
nagyon fontos a gyakori ellenőrzés. Így a családok arra kényszerülnek, hogy megvásárolják a
teszteket, ami nem olcsó, egy
doboz, ami 50 tesztet tartalmaz,
hatvan-hetven lejbe kerül. Rodica
Molnar rámutatott, óriási igazságtalanság, hogy miután a gyerek betölti a 18. évét, már csak napi egy
teszt jár neki. Most ennek az előírásnak a módosítását kezdeményezik.
Az érintett civil szervezetek kitartó harcának az eredménye, hogy
idén januárban sikerült megszüntetni egy másik igazságtalanságot,
módosult a törvény, miszerint a cukorbeteg gyerekeket, miután betöltötték a 7. életévüket, már nem
sorolták be a súlyos fogyatékkal
élők kategóriájába, és nem voltak
jogosultak személyi gondozóra.
A szenzoros készülék előnyei
vitathatatlanok
Rodica Molnar kifejtette, jelentősen megkönnyíti a cukorbetegek
mindennapjait a vércukorszintmérő
szenzoros készülékek használata, és
azt szeretnénk elérni, hogy ezek beszerzését finanszírozza a minisztérium az országos diabéteszprogram
keretében, ugyanis elég borsos az
áruk. Maga a készülék ezer euróba
kerül, és egy hatvan-hetven euróba
kerülő szenzor átlagban két hétig
biztosítja a vércukorszint folyamatos ellenőrzését. Előnyei vitathatatlanok, ugyanis a segítségével a
vércukorszint-ingadozásból adódó
vészhelyzetek elkerülhetők, hiszen
amint az eszköz rendellenesen
magas vagy alacsony értéket mér,
azonnal éles hangjelzéssel figyelmezteti a beteget és családját.
Ugyanakkor a gyerekekre nézve nagyon fontos szempont, hogy ezáltal
kiküszöbölődik a napi több tűszúrás, a viselete kényelmes, a szülő
pedig a munkahelyén is folyamatosan követheti a gyerek vércukorszintjét a telefonjáról, akkor is,

amikor a gyermek az iskolában van.
Az iskolában nincsenek felkészülve
a gyerek rosszullétére
A hétvégi konferencián több
szakorvos, illetve egészségügyi
szakember is előadást tartott a cukorbetegség különböző vetületeiről.
Iacobina Rus iskolai asszisztens
több hiányosságra is felhívta a figyelmet, olyanokra, amelyek nehezítik a cukorbeteg gyerekek iskolai
mindennapjait. Mint mondta, munkája során évekkel ezelőtt szembesült a problémával, amikor egy
középiskolás lány a mosdóban titokban adta be magának az inzulint.
Mint mondta, nagyon fontos lenne,
hogy amint a gyerek bekerül az
adott tanintézetbe, a szülők azonnal
tájékoztassák a pedagógusokat és
az iskolaorvost a gyerek betegségéről. A pedagógusnak tudnia kell,
hogy ha a gyereknek óra közben
ennie kell, vagy kikérezkedik a
mosdóba, nem azért teszi, mert zavarni akarja az órát. Az asszisztensnő
rámutatott,
minden
iskolában ki kellene alakítani egy
helyiséget, ahol a cukorbeteg gyerekek nyugodt körülmények között
ellenőrizhetnék a vércukorszintjüket és beadhatnák maguknak az inzulint. Viszont a vidéki iskolákban
még orvosi rendelő sincsen. Ugyanakkor az iskolákban lévő orvosi
rendelők felszereltségéből hiányzik
például a vércukorszintmérő készülék, és sem inzulinnal, sem pedig
olyan gyógyszerrel nem rendelkeznek, amit sürgősségi esetben beadhatnak a cukorbeteg gyereknek, ha
az rosszul lesz. Az asszisztensnő
szerint sajnos a pedagógusok sincsenek felkészítve arra, hogy hasonló esetben mit kell tenniük.
Ennek kapcsán dr. Alina Grama
gyerekgyógyász szakorvos felvetette, hogy az egyesülettel karöltve
kezdeményezzenek felkészítőket,
ahol megtanítanák a pedagógusoknak, hogy rosszullét esetén hogyan
segíthetnek a cukorbeteg gyerekeken. Dr. Irina Muntean diabetológus
szakorvos azokról az új találmányokról, piacra dobott készülékekről szólt, amelyek jelentősen
megkönnyítik a cukorbetegek mindennapjait.
Az előadások után, a rendezvény
zárómozzanataként átadták a „bátor
kis hősöknek” a támogatók segítségével összeállított ajándékcsomagokat.
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Könyvek reneszánsza

(Folytatás az 1. oldalról)
a kedvenc könyvük, ugyanakkor
meg kellett nevezniük hármat a vásáron standdal részt vevő kiadók
közül. A diákjaim nagyon szeretnek
olvasni, erre a rendezvényre is nagy
lelkesedéssel jöttek, többen zsebpénzt is hoztak magukkal, amit jó
ideje gyűjtögettek erre az alkalomra. Olyan gyerek is volt, aki a
szüleinek is vásárolt könyvajándékot – mondta Hints Andrea, majd
azt is elárulta, hogy osztályából két
csapat is benevezett a vásár olvasójátékára.
Dél felé már nemcsak szervezetten, hanem kisebb baráti társaságokban is érkeztek gyermekek,
fiatalok. Az angol könyvek asztalánál két tizenéves fiú várt a sorára,
aztán románul próbálták elmondani
a kiadó illetékesének, hogy egy új
horrorfilm könyves változatát keresik. Később az emeleti részen találkoztunk újra velük. Úgy tűnt, ott
szerencsével jártak, ha kézbe nem
is kaphatták, az egyik kiadótól megtudták, hogyan rendelhetik meg a
keresett könyvet. Az előcsarnok
másik végén két lány éppen egy
angol szerző sikerkönyvét kérte le
a polcról, mások háziolvasmányos
listát böngésztek.
Az idősebbek között olyan vásárlóval is találkoztunk, aki születendő

unokájának keresett mondókás
könyvet. A második gyermekét
váró Kalith Katalin szintén a gyermekkiadványok között válogatott.
– Nem hagynám ki egy évben
sem ezt a rendezvényt. Gazdag és
színvonalas a kínálat, mindig megtalálom, amit keresek. Hároméves
kisfiamnak saját listája is van, ő
most főleg a Maszat-könyveket keresi, de foglalkoztató füzetet, ünnepi kifestőst is kap. Magamat egy
szép naptárral ajándékozom meg –
mondta az édesanya, aki fiával a
gyermekkoncertre is jó időben befizetett.
A harmincas évei végén járó
Erika először mindig egyedül jön el
a vásárra, hogy kiélvezhesse a
könyvsziget hangulatát, később
pedig kamasz fiával is visszatér.
– Az első években nem hoztam
sok pénzt, de mindig maradt bennem hiányérzet egy-két itt hagyott
kiadvány miatt. Így most már egyre
nagyobb összegeket teszek félre
erre az alkalomra. Csak most érkeztem, és már öt pszichológai könyv
lapul a nejlonszatyromban. Rendszerint a fél fizetésemnek megfelelő
összeget hagyom itt, de nem
bánom. Elsősorban magamnak vásárolok olvasmányokat, mert úgy
gondolom, ha az én lelkem rendben

Fotó: Nagy Tibor

van, a szeretteimnek is szép lesz
majd a karácsonyi ajándék – nevette el magát beszélgetőtársunk.
Pár olyan vásárlátogatóval is találkoztunk, akik szerint a korábbi
évekhez viszonyítva idén szegényesebb volt a vásár kínálata. Simon
György magyar szakos tanár ezzel
szemben nagyon változatosnak találta a felhozatalt, és külön kimelte
a fiatal korosztálynak szóló programok gazdagságát.
– Így lehet a könyvet igazán eljuttatni a gyermekekhez – vonta le
a következtetést a pedagógus.
Ezernyi kis olvasó
A marosvásárhelyi könyvvásárnak mindig elsődleges célja az új
nemzedékek megszólítása, idén
azonban az eddigieknél is nagyobb
hangsúlyt kapott a kortárs gyermekés ifjúsági irodalom. Ennek miértjéről Makkai Kingát, a gyermekprogramok szervezőjét kérdeztük.
– Ebben az évben sok szép gyermekeknek szóló kiadvány jelent
meg az erdélyi könyvpiacon. Külön
kiemelném a Gutenberg Kiadót,
amely az idei budapesti Ünnepi
Könyvhéten Lackfi János Kutyából
szalonna című, Kürti Andrea illusztrálta verskötetével a Szép Magyar Könyv díjat is elnyerte. A
Gutenberg öt könyvet mutatott be a

marosvásárhelyi könyvvásáron, a
Koinónia Kiadó három-négy
könyvbemutatót tartott, és a Mentor
Könyvek Kiadó, illetve a Kreatív
Kiadó is gazdagította ilyen téren is
a vásárprogramot.
– Mekkora gyermektömeget sikerült megmozgatni?
– Húsz közönségtalálkozót szerveztünk a fiatal olvasóknak, és minden alkalomra két-két osztályt
hívtunk meg. Közel ezer gyermek
vett tehát részt ezeken az együttléteken, és akkor még nem beszéltünk
azokról, akik csak a vásártéren fordultak meg. Az olvasójátékra összesen 714-en neveztek be. Az V–VIII.
osztályosok körében volt a legnagyobb az érdeklődés, ők 500-an jelentkeztek. A kisiskolás játékosok
ajándékként a számukra kijelölt
Fény Sebestyén című könyv szerzőjével, Kertész Erzsivel is találkozhattak. A közönségtalálkozó telt
házas volt, és szombat délre az említett mű is kifogyott a vásári készletből. Szintén telt házzal zajlott a
Papírrepülők című előadás, amelyet
a középiskolás versenyzők kaptak
jutalmul, és az V–VIII.-osoknak
szervezett Kulcs is – összegzett
Makkai Kinga, aki szerint a könyvünnepen és a mindennapokban is a
középiskolás korosztályt a legnehezebb megszólítani.
Szemezni egy könyvvel
Szombat estére még mindig
standtól standig ért a vásári embertenger. Az idei keresletről a kiadókat kérdeztük.
Kleindl László, a marosvásárhelyi Garabontzia Kiadó vezetője úgy
vélte, a könyvvásár iránt évről évre
nő az érdeklődés, és a vásárlók nem
az árak, hanem személyes érdeklődésük, elvárásaik alapján döntenek.
– Idén is a gyermekeknek szóló
kiadványok, a meséskönyvek, albumok, állatlexikonok mennek a legjobban. Egyértelműen érződik,
hogy közeledik a karácsonyi ajándékozás időszaka. Ami viszont
meglepő, hogy a kedvezőbb áron
kapható antikváriumi könyvek iránt
nincs nagy kereslet, legalábbis a mi
standunknál ez volt a helyzet – tette
hozzá a kiadó vezetője.
A magyarországi Jelenkor Kiadó
az idei könyvvásár díszmeghívottja
volt. A kiadó kínálatából azon szerzők művei bizonyultak a legnépszerűbbeknek, akikkel az irodalmi
esteken is találkozhatott a publikum. Kemény Zsófi, Peer Krisztián
könyveit nemcsak a fiatalok, hanem

a középkorú és idősebb olvasók is
megvásárolták – tudtuk meg a Jelenkor standjánál, ahol a kiadó illetékesei azt is elmondták, hogy az ár
nem volt mérvadó, voltak, akik
mérlegelés nélkül összekapkodták a
keresett 3–4 négy könyvet, és olyan
vevők is akadtak, akik többször
visszatértek, szemeztek a kiszemelt
kiadvánnyal, míg végül megvásárolták.
A sokismeretlenes egyenlet
A csíkszeredai Gutenberg és Pallas-Akadémia Kiadó illetékese, Tőzsér Kinga úgy érezte, szombaton
valamivel gyengébb volt a forgalom a standjuknál, mint a korábbi
években, a könyvbemutatókon
ajánlott új kiadványaik közül azonban már a vásár második napján
több is elfogyott. Szabó Róbert
Csaba nyomdafriss meseregényéért, László Noémi új verskötetéért
is „fordulniuk” kellett egyet, hogy
a csíki raktárból pótolják a készletet. Tőzsér Kinga úgy vélte, a Kaláka-koncert is fokozta az
érdeklődést bizonyos kiadványok
iránt. Nemcsak a Kutyából szalonna
című Lackfi János-verskötet kelt el,
hanem a két évvel korábban kiadott
Ragyog a mindenség is újra népszerűnek bizonyult. Sokan kerestek
gyermekirodalmat, de a felnőtt
széppróza, például Zsidó Ferenc
Huszonnégy című új regénye is
célba talált.
Ifj. Király István, a Mentor
Könyvek Kiadó vezetője így fogalmazott, amikor az idei keresletről
faggattuk:
– Ez olyan, mint amikor azt kérdezik tőlem, hogy hogy vagyok.
Olyankor sosem panaszkodom, de
nem is dicsekszem. Úgy gondolom,
a könyvpiac egy olyan sokismeretlenes egyenlet, amelyről nem lehet
egyértelmű felmérést készíteni. A
korízlés folyamatosan változik, és
ez jó. Az utóbbi idők statisztikái
szerint nem az olcsó, gyenge minőségű könyvek keresettek, az olvasók valahonnan, abból a kevésből,
amijük van, kiteremtik a drága és
értékes irodalomra költendő pénzt.
A magyarországi mellett mintha
egy kicsit az erdélyi irodalom is fellendült volna. Az idei könyvvásáron
az új szerzők nagy olvasottságra leltek, összességében nézve pedig
minden, amit itt tapasztaltam, ellentmondott a könyvkiadás hanyatlására irányuló feltevéseknek. Mi
több, úgy tűnik, reneszánszát éli a
könyves világ.

– Aztán a cikluscím megváltozott,
de az már csak szépítgetés volt. A
kötetben elég gyakran felbukkan az
Úr, illetve az Úrnő. Szinte minden
versben ilyen-olyan formában felbukkan, néha komolyabban, néha
cinikusan, de megjelenik. Isten itt
azért nő, mert így tudom én elképzelni. Az, hogy egy ilyen lealacsonyító szerepkörben foglalkoztatom, abból több poén is ered, és
nem tartom teljesen baklövésnek,
hiszen ezáltal válik számomra érdekessé.
– Ez a kötetek
abszolút ősbemutatója, a Varga László
Edgáré a héten jött
ki a nyomdából, a
másik két hete.
Együtt indultatok,
és az is összefűz,
hogy
2014-ben
megjelent a Mozdonytűz című fiatal
szerzők antológiája,
amelyben mindketten szerepeltetek.
Nem tartoztok a
legfiatalabbak közé,
ugyanakkor az idősebb generációnak
sem vagytok a tag-

jai. Ti hova tartozónak gondoljátok
magatokat a kortárs magyar irodalomban? – kérdezte a moderátor.
– A mi helyzetünk tulajdonképpen egy köztes állapot – a fiatalokhoz és az eggyel idősebb
generációhoz sem tartozunk anynyira, de mindez nem is fontos. Egy
alkotó szempontjából az a lényeges,
hogy megtalálja azt a csapást, amelyen haladni tud – vélte Varga
László Edgár, és Serestély Zalán is
hasonlóképpen vélekedett:
– A mi generációnk attól generáció, hogy folyamatosan megpróbálja felszámolni a generációsdit.
Egyaránt van 74 éves irodalmár barátom, és vannak olyan fiatal költő
cimboráim, akiket sokkal jobbnak
tartok magamnál.
Az est legnagyobb része felolvasásokból állt, mindkét szerző több
verset, illetve novellarészletet is felolvasott a két kötetből. A beszélgetés is ezen felolvasott részletek
körül forgott, amelyekből megtudtuk, hogy Serestély Zalán számára
nagyon fontos volt nem csak a
humán perspektívát megmutatni, a
címadó novellában igen hangsúlyos
szerepet kapott a kóbor kutyák
szemszögéből is láttatni ezt a mai
furcsa világot, Varga László Edgár
ez esetben bejárónőként meghatározott Mindenhatója pedig érdekes
megközelítésben óvja, vigyázza,
néha pedig le is szidja megíróját, teremtményét.

Kaáli Nagy Botond

Vasárnap délben véget ért az idei
Marosvásárhelyi
Nemzetközi
Könyvvásár, Erdély legjelentősebb
könyves eseménye. Szerda estétől
vasárnap délig szinte megszámlálhatatlan rendezvényen, előadáson
felolvasáson, beszélgetésen, könyvbemutatón, koncerten vehettek részt
az érdeklődők számos helyszínen: a
23. alkalommal megszervezett vásárnak otthont adó Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház nagy-, kis- és
klubtermeiben, illetve az eseménysorozat időtartamára berendezett
„termekben”, a Bernády Házban, a
Yorick Stúdió székhelyén a Mészárosok bástyájában, a Kultúrpalotában, valamint a G. Caféban.
Utóbbi helyszínen került sor a
Látó szépirodalmi folyóirat Irodalmi Játékok című író-olvasó találkozóés
könybemutatósorozatának legutóbbi kiadására is,
amelyet az idei könyvvásár keretében szervezett meg a marosvásárhelyi lap.
A számottevő közönséget bevonzó péntek délutáni eseményen
ezúttal két fiatal szerző kötetével ismerkedhettek meg a jelenlevők.

Varga László Edgár bejárónőm:
isten című verseskötetével és Serestély Zalán Az állomás 3 kutyái
című, novellákat tartalmazó könyvével. A köteteket a szerzőkkel való
beszélgetés keretében Papp Attila
Zsolt mutatta be, aki elmondta: két
nagyon friss könyvről van szó,
mindkettő az Erdélyi Híradó Kiadó
és a Fiatal Írók Szövetsége gondozásában jelent meg. Az Edgáré verseskötet, a Zaláné prózakötet, de
annál egy kicsit bonyolultabb. A
moderátor első kérdése a címekre

vonatkozott, mindkettő elég meghökkentő.
– Az én kötetem címe megidézi a
háromkirályokat mint bibliaközeli
regisztert. A kutyák ugyan profanizálják is ezt a történetet, de őket is
megpróbáltam belefoglalni valamilyen „teológiai” gondolatba, hiszen
vannak olyan helyek, amelyek öszszeérnek – mondta Serestély Zalán.
– Nálam egyszerű volt a címválasztás, eredetileg a kötetben utolsó
ciklus címe és tematikája volt ez –
árulta el Varga László Edgár.

Fotó: Nagy Tibor

23. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár, Látó Irodalmi Játékok

Isten és a kutyák
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A bűnözés mint megélhetési stratégia

Betörők garázdálkodása

Országszerte, megyeszinten, így Dicsőszentmárton környékén is rettegésben tartják a lakosságot az
elszigetelten élő, szociálisan hátrányos közösségekhez tartozó csoportok. Az egyre terpeszkedő bűnözői
életmód, mely évtizedek óta egyesek
megélhetési stratégiájává vált, a
munkából, nyugdíjból élők biztonságérzetét alapjaiban ingatja meg.

Szer Pálosy Piroska

Az elszigetelten élő csoportok megnevezés nem véletlen, mivel akár cigány, akár
roma közösséget emleget a média, a célközösség önérzete azonmód felébred, de a beilleszkedésükön munkálkodó szervezetek
képviselői is diszkriminációt kiálthatnak. A
felzárkóztatásuk érdekében megnyert, több
millió euró értékben lehívott uniós projektek
koordinátorai nemkülönben. Ennek ellenére
a lopások áldozatai nap mint nap együtt kell
éljenek a bűnbandáktól való rettegéssel.
Októberben a küküllődombói Etus nénihez két hét leforgása alatt ötször tértek vissza
a „hívatlan, éjszakai látogatók”, mígnem
minden mozdíthatót elhordtak a családi ház
udvaráról. A vegyipari kombinátban évtizedekig mesteremberként dolgozó, pár éve elhunyt Dezső bácsi műhelyéből a
környékbeliek kölcsönözték a szükséges
szerszámokat, nála minden elképzelhetőt
megtaláltak, bármilyen javítási munkálat
adódott a környéken, az ő műhelyének a tartalmára, felszereléseire, segítőkészségére és
szaktudására számíthattak a szomszédai és
ismerősei. A tolvajok ezt megszimatolhatták,
mert nála azzal kezdték a lopássorozatot.
„Egymás utáni éjszakákon hatoltak be a műhelybe, és az sem állította meg őket, hogy a
szomszéd Ferivel és Leventével belülről alaposan elreteszeltettem az ajtót” – panaszolja
a 84 éves néni. A lakóház több mint háromméteres magasságban rögzített sarki égőjét
felkapcsolva hagyta éjszakára, de a garázdálkodók leverték. Felmásztak a háztetőre, a
cserepeket eltávolítva ugrottak a padlástérre,
azt betörték és úgy hatoltak be a műhelybe,
amelyet teljesen kiürítettek. Ezt követte a
búza elhordása. Érdekesség, hogy felfedezve
a szemes gabonát, a rákövetkező éjszakán
egy tálat is hoztak, azzal merték ki, majd
nagy sietségükben valamiképp ottfelejtették
a mérőedényüket. A lánya mesélte az utolsó
akciót: „mivel egyértelművé vált, hogy Etus
néninek már úgysem hagytunk egy szem
búzát sem, hát elvisszük a tyúkjait is, hadd
könnyítsünk rajta, gondolhatták…” –,
mondja a tehetetlenség érzéséből eredő keserű gúnnyal a hangjában.
Helyben lakmároztak
– mindent felfaltak
Az októberi lopássorozatban a főút mellett
lakó Irmáékhoz, de Katica néniékhez is betörtek. Ő előző este megfőzte a töltött paprikát, és a nyári konyhában hagyta kihűlni. Az
ajtózár ott sem jelentett gondot a betörőknek.
Bementek és kiszolgálták magukat. Igencsak
ízletes lehetett, mert helyben elfogyasztották, anélkül, hogy az esetleges tettenérés
miatt zavartatták volna magukat. A pincében
a savanyúságot dézsmálták meg, és elvitték
mindazt az élelmet, amit találtak. Az okozott
kár mellett rémülettel tölti el az érintetteket

az a tény, hogy tőlük karnyújtásnyira erejük
teljében lévő felnőttek hidegvérrel garázdálkodnak.
A fajgyűlöletet elítélve keresnénk megoldást az olyan jelenségekre, amikor egy-egy
településen tömegesen rabolnak ki gazdaságokat, ingatlanokat, vagy magántulajdonban
lévő erdőrészeket tarolnak le, a tettesek elfogásához azonban a rendőrség nem rendelkezik kellő hatalommal, felszereltséggel
vagy személyzettel… Anélkül, hogy visszasírnánk, a kommunista diktatúrában alkalmazott eljárásokat idézzük fel, amikor egy
községi rendőrőrs munkatársa könnyedén elkapta a tyúktolvajokat, bemehetett a lakásukba, ahol épp a tollat fosztották, majd
elzárták a családfőket, és egy darabig nyugalom honolt a környéken.
A kombinát szemétdombját kitermelték
A Dicsőszentmárton és Küküllődombó
közötti szakaszon az egykori vegyipari kombinát övezetében több mint ötven éve telepedtek le olyan roma közösségek, amelyek
tagjai közül nem tudni hányan keresték becsületes munkával a mindennapi betevőt. Az
évek során a gyermekeikből és nem gyermekeikért élő családok elszaporodtak, a jelek
szerint nem követték a magyar és román közösség fiataljainak példáját, akik csak a kellő
pillanatra vártak, hogy minél távolabb kerüljenek a szülőföldtől. A privatizálásnak keresztelt ipari gyilkolást követően, ami a
rendszerváltás után a Kis-Küküllő menti településen is végbement, a szülők sem biztatták otthon maradásra a fiatalokat. A

temérdek gazdasági egység mellett a vegyipari kombinát is magánkézbe, majd az enyészet útjára jutott, amit lassan lebontottak és
széthordtak… Amíg volt mit gyűjtögetni, az
elszigetelten élő, szociálisan hátrányos bărăgani közösség nem zaklatta a környékbelieket. Mára, úgy tűnik, már nincs mit
kapirgálniuk a kombinát szemétdombján,
így sorra veszik a környékbeli utcák és települések ingatlanjait. Aki tudta, elkótyavetyélte keservesen felépített családi házát,
mivel az ingatlanok ára is jóval a szabadpiaci
ár alá süllyedt. Ki mer lakást vásárolni egy
olyan övezetben, ahol nem alhatnak bizton-

ságban a lakók, és az est közeledtével azért
rettegnek, hogy éjszaka vajon mit visznek el
az udvarról, melléképületekből, illetve hányan érkeznek és mikor törnek emberéletre?
A távolban élő gyermekeik pedig azért aggódnak, hogy a műhelyek, melléképületek,
udvarok, szárnyasok ellopása után mi következhet? Mert ott lebeg az aggodalom, hogy
kis nyugdíjukért esetleg rátörhetnek idős
szüleikre, és bántalmazhatják is őket.
„A térfigyelő kamerákat
elforgatták”
Amint a község polgármestere, Miklós
Tibor kérdésünkre elmondta, a település bejáratához felszerelt térfigyelő kamerákat a

lopássorozatok alkalmával elforgatták a tettesek, így azonosításuk lehetetlenné vált az
önkormányzat irodájában lévő számítógépen
tárolt éjszakai felvételeken. Egyik kamerán
azonban öt személy körvonalazódott, és
megállapították, hogy csoportos elkövetőkről van szó. Azóta újabb kamerákat szereltek
fel olyan oszlopokra, amelyekre nem tudnak
egykönnyen felmászni, és a rendőrségi szolgálat megerősítésére helyi rendőrséget is létesített az önkormányzat. Őrző-védő
szolgálattal van szerződésük, egy gyalogos
járőrszolgálattal és egy gépkocsival teljesítenek éjszakai felügyeletet a község területén, de a tolvajokat ez nem akadályozza meg
a ténykedésükben. Három ízben írtak ki versenyvizsgát a megalakított helyi rendőrség
testületébe való felvételre, de megfelelő jelentkezők hiányában egyelőre sikertelennek
bizonyult a szolgálat megalakítása. A következő versenyvizsgát e hónap 21-én tartják,
remélik, hogy ezúttal sikeres lesz, így december közepétől beindulhat a helyi rendőrség működése is.
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség vezetője, Bîltag Dumitru főfelügyelő is támogatásáról biztosított, értesüléseink szerint
mozgósították a községi rendőrőrs munkatársait, talán ezért is vált valamelyest hatékonyabbá a nyomozás. Múlt héten ugyanis
arról értesültünk, hogy egyik tolvajt elkapták, a bizonyíték az a két kézi szekér, amit
megtaláltak az egykori kombináttal szembeni cigánysoron. Az elvitt javak töredékét
sikerült visszaszerezni csupán, de talán egy
darabig nem tér vissza oda az a tolvaj, aki –
rendőrségi utasításra – kénytelen volt személyesen átadni jogos tulajdonosának a kézi
szekereket. A rendőrség tájékoztatása szerint
az egyik gyanúsított nevére bűnügyi dossziét
állítottak össze.

Fotó: Szer Pálosy Piroska

Tizennégymillió lej felzárkóztatásra
Egy roma közösségeket támogató dicsőszentmártoni alapítvány a Dicsőszentmártoni
Polgármesteri Hivatallal, a Buckner Alapítvánnyal és a 3-as általános iskolával partnerségben meghirdette a roma közösségek
felzárkóztatását célzó stratégiai projekt indítását. A környékbeliek egyetlen óhaja azonban, hogy csökkenjen végre a betörések
száma – írtuk október 25-i lapszámunkban.
A 36 hónapos futamidejű – ez év augusztusa
és 2020 júliusa közötti – projekt összköltségvetése 13.891.672 lej, amelyből a partnerek
önrésze 69.947 lej. A program célja csökkenteni az elszigetelt közösségekben élők kirekesztettségét és segíteni őket a szociális
beilleszkedésükben. A projekt partnerei
szeptemberben ismertették és indították útjára a POCU/18/4/1/101455 finanszírozási
szerződéssel aláírt projektet. A dicsőszentmártoni polgármester, Sorin Megheşan reményének adott hangot, hogy a projekt révén
csökkenthető a közösségek életszínvonalbeli
különbsége, mivel „az oktatásukat, az egészségügyi és szociális ellátásukat, a vállalkozói
kedvet is fellendíteni hivatott. A projekt –
amelyről bővebben a http://www.e-nepujsag.ro/op/article/okirat-oktat%C3%A1sv%C3%A1llalkoz%C3%A1s%E2%80%A6
elérhetőségen lehet olvasni – része annak a
stratégiának, amellyel a várost barátságos és
a családi élet számára kedvező környezetté
szeretnék alakítani” – hangzott el a megnyitón. A projekt sikeres végeredményében kételkedőket megértjük, ennek ellenére adja
Isten, hogy kézzelfogható eredményekről
számolhassunk majd be!
Elégtelen hatáskör
Nem telik úgy el nap, hogy betöréses lopásról ne adna ki közleményt a rendőrség.
Ugyanakkor tehetetlenek is, mert a tolvajoknak – akiket csak gyanúsítottakként szabad
emlegetni – jogaik vannak, amit jól ismernek, hisz igencsak tájékozottak. Szemberöhögik a rendőrt, ha felelősségre próbálja
vonni őket: „jöjjön csak be, keresgéljen házkutatási parancs nélkül, mert azonnal feljelentem magánlaksértésért” – vigyorognak a
rendőrőrs szolgálattevőinek képébe. És
akkor mit tehet a rendfenntartással megbízott? Szégyenkezik, a károsultakat próbálja
kerülni, a sajtót ugyancsak, mert mit mondhatna? Ilyen az állam törvénye, nem ad kellő
szabad kezet a rend őreinek, pedig fontos
lenne a lakosság biztonságérzetének fokozása. Miként lehet példát statuálni, hogy ne
ismétlődjenek meg újra és újra, egyre nagyobb intenzitással a betöréses lopások? Elkerülhető-e, hogy a hadrévi vagy
gyergyószentmiklósi esetek – amikor az emberek megelégelték az elhatalmasodó cigányterrort, és megpróbáltak önhatalmúlag
intézkedni – megismétlődjenek? A megszámlálhatatlan törvénymódosítások, a látszat szerint, egyre kevésbé szolgálják az
állampolgárok védelmét. Mintha a törvényhozóink számára nem lenne fontos a hatékony intézkedés. Helyi rendőrségeket
hoznak létre, melyeket ugyancsak a polgárokra kivetett adóból fizetnek az illetékes önkormányzatok. Csendőrségből is több
alakulat létezik, úgymond mindenik a lakosság biztonságát hivatott szolgálni. Lassan
már azt sem tudja a kisember, hogy melyik
rendőrségnek mi a hatásköre, még az egyenruhájuk is összetéveszthető, ezt az országos
rendőrség szakszervezeti vezetői is nehezményezik. Mindezek ellenére egyre nagyobb teret hódít a megélhetési bűnözés.
Ezért is kellene gatyába rázni egyszer s mindenkorra a közbiztonságot és az igazságszolgáltatást.
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A Pandurii együttesét is
legyőzte az ASA

1022.

Szerkeszti: Farczádi Attila

Czimbalmos Ferenc Attila

Zsinórban harmadik győzelmét
szerezte meg a Marosvásárhelyi
ASA szombaton, amikor 4-1 arányban diadalmaskodott a volt élvonalbeli Zsilvásárhelyi Pandurii csapata
ellen, így felzárkózhatott a tabella
4. helyére.

Jó iramú mérkőzést láthatott a
mintegy 400 hazai néző a Sziget utcában, viszont az első gólt a zsilvásárhelyiek szerezték meg a
valamikori ASA-játékos, Ciprian
Rus révén, a 18. percben. Rus mintegy 20 méterről volt eredményes,
miután Dodoitól kapott egy ideális
labdát: 0-1.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 2. liga, 18. forduló: Marosvásárhelyi ASA – Zsilvásárhelyi Pandurii 4-1 (0-1)
Marosvásárhely, Trans-Sil stadion, vezette: Marian Barbu (Fogaras) – Petrişă Ionuţ Câmpeanu (Kolozsvár), George Bogdan Duţă
(Bákó).
Gólszerzők: Petra (36.), Candrea (48.), D. Panait (86.) és T. Petriş
(90+2.), illetve C. Rus 18.).
ASA: Moga – Băjan, Candrea, Kilyén, Mendy, P. Iacob, Petriş,
Al. Stoica (86. Iliescu), C. Sîrbu, Licu (76. D. Panait), Petra (72. Mijokovic).
Pandurii: Stanca – Homei, Celea (66. Turda), D. Lung, Drugă,
Brînzan, Şut, Dodoi (58. Pârvulescu), Dănăricu (63. Raiciu), Cip.
Rus, Durkovic.

Szabó Antal-Lóránd
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A hazaiak nem adták fel a harcot, látogat, viszont a bajnokság nem ból: az ASA a Ştinţa Miroslava venígy a 36. percben egyenlítettek zárul le, hiszen idén még megren- dége lesz, majd a Foresta Suceávát
Petra révén, aki egy jobb oldali be- deznek két fordulót a tavaszi évad- fogadja a Sziget utcában.
adás során közelről a hálóba juttatta
a lasztit: 1-1.
Eredményjelző
A második játékrész elején (48.)
A 2. ligás labdarúgó-bajnokság 14. fordulójának eredményei:
az Al. Stoica által jobb oldali szög- Nagyváradi Luceafărul – Ştiinţa Miroslava 1-1, Temesvári Ripensia
letből beívelt labdát a hazaiak – Temesvári Politehnica ASU 0-2, Dacia Unirea Brăila – Aradi UTA
csapatkapitánya, Candrea min- 3-4, Sportul Snagov – Foresta Suceava 2-0, Bukaresti Metaloglobus
tegy 5 méterről a hálóba fejelte, – Afumaţi CS 0-3, Chindia Târgovişte – Dunărea Călăraşi 2-2,
így csapata átvette a vezetést: Argeş FC – Szatmárnémeti Olimpia 2-1, Academica Clinceni – Ba2-1.
loteşti CS 5-2. A Mioveni CS – Nagyszebeni Hermannstadt találkoA találkozó kulcshelyzete a 69. zót ma játsszák.
percben volt, amikor egy támadás
során a kapura törő Sîrbut Stanca
Ranglista
utolsó emberként a tizenhatos elő1.
Călăraşi
18
12
4
2
35-15 40
terében gáncsolta, így piros lapot
12
4
1
29-9
40
kapott, majd elhagyta a játékteret. 2. Nagyszeben 17
18
10
6
2
39-9
36
Mivel a Pandurii addig már hár- 3. Târgovişte
18
9
5
4
30-23 32
mat cserélt, ezért helyét Sergiu 4. Clinceni
18
9
4
5
38-28 31
Homei, az ASA korábbi labdarú- 5. ASA
6.
Afumaţi
18
9
4
5
21-13 31
gója foglalta el, aki két alkalom7.
Poli.
ASU
18
9
3
6
24-20
30
mal (76. és 82.) is mentett Stoica
8.
Snagov
18
7
5
6
16-13
26
és Sîrbu elől. A mérkőzés hajrá9.
Argeş
FC
18
6
7
5
20-15
25
jában azonban tehetetlennek biMioveni
17
6
5
6
25-24
23
10.
zonyult, amikor D. Panait (86.) és
11.
Ripensia
18
5
6
7
36-23
21
T. Petriş (90+2) is bevette kapuját.
18
5
6
7
24-24 21
Az ASA ezzel újabb sikert köny- 12. UTA
6
2
10
18-30 20
velt el, és ideiglenesen felkapasz- 13. Szatmárn. 18
5
4
9
17-26 19
kodott a tabella 4. helyére 14. Metaloglobus 18
18
4
5
9
40-39 17
(azonban a Clinceni vasárnapi győ- 15. Brăila
3
8
7
23-28 17
zelmével egy pozíciót visszaesett – 16. Zsilvásárhely 18
17. Nagyvárad 18
4
5
9
24-31 17
a szerk.).
Baloteşti
18
4
5
9
23-36 17
18.
Az őszi idény utolsó játéknapján
19.
Suceava
18
4
2
12
12-59 14
a marosvásárhelyi alakulat a TeMiroslava
18
3
4
11
16-45
13
20.
mesvári Politehnica ASU otthonába

Sokkal simább szászrégeni győzelem is lehetett volna

Miután az elmúlt játéknapon szabadnaposak voltak, a szászrégeniek
a tabella 6. helyezettjét, a Szatmár
megyei Tasnádi Unireát fogadták.
Az összecsapás elfogadható színvonalúnak bizonyult, s a játék ritmusára sem lehetett panasz. A régeniek
kedvvel futballoztak, figyelemre
méltó teljesítményt nyújtottak. A
tasnádiak viszont nagyon kiábrándítóan játszottak! Olyannyira, hogy
egész mérkőzés alatt képtelenek
voltak bár egyetlen veszélyes gólhelyzetet kialakítani Husar kapujának előterében!
Az Avântul elszántan kezdte a találkozót, s mindjárt a 4. percben
gólszerzési lehetőséget jegyezhettünk: ekkor egy jól kidolgozott támadást követően Murar mintegy 14
méterről lőtt, ám a vendégek hálóőre a kapufa tövéből remek érzékkel hárított. A 12. percben a
házigazdák ismételten közel álltak

a vezetés megszerzéséhez, ám
Fülöp 18 méteres boltíves lövése elkerülte Cherecheş kapuját. Noha a
küzdelmet zömében az Avântul
uralta, Stoica Vili legénységének
nem sikerült említésre méltó gólhelyzeteket kialakítania. Főként távoli lövésekkel próbálták bevenni a
vendégek kapuját, azonban Truţa
jól eltalált lövése egy védőn irányt
változtatott, s szögletre pattant
(35.), hat perccel később Fülöp 18
méterről küldött szabadrúgását
Cherecheş kiöklözte, s végül az
első játékrész hajrájában Murar kecsegtető szögből a kapu fölé lőtt
(43.).
Az első félidőhöz hasonlóan az
Avântul irányította a második felvonást is. Noha a hazaiak mezőnyfölénye eléggé steril volt, végül
gólhelyzetek is adódtak a tasnádi
kapu előterében. A 48. percben
Fülöp közel állt a vezetés megszerzéséhez, amikor mintegy 10 méterről, kecsegtető pozícióból lőhetett

kapura, ám a régeniek fiatal középpályásának erőtlen rúgása nem okozott gondot a tasnádi hálóőrnek. A
64. percben ismételten Fülöp került
ígéretes helyzetbe, de a lövés újra
kiábrándítóan gyengére sikeredett.
(Andrásba bőven szorult tehetség,
ez nem vitás, de még sok munkára
van szüksége, hogy csatárteljesítménye képességeihez mérhető legyen. Viszonylag könnyen kerül
kecsegtető helyzetbe, a feladat nehezét elvégzi, viszont a befejezést
még gyakorolnia kell.) A 65. percben a hazaiak megszerezték a
három bajnoki pontot jelentő gólt:
ekkor Fülöp pontosan ívelt be egy
jobb oldali szögletet, s Merdariu
mintegy 8-9 méterről, erős és védhetetlen fejessel bevette a vendégek
kapuját: 1-0.
A 67. percben kettős kiállításnak
lehettünk szemtanúi: előbb a középpályán elkövetett durva belépőért
Stanciu hagyta el idő előtt a játékteret, majd néhány másodperccel

később, az időközben sárga lapot
bezsebelő Truţa teljesen érthetetlen
és megdöbbentő módon vitatkozni
és hangoskodni kezdett a marosújvári sípmesterrel, aki habozás nélkül (és, tegyük hozzá, teljesen
jogosan) kiállította a szászrégeniek
alapemberét. Az emberhátrányba
szorult szászrégeniek szerencséjére
az eredmény a mérkőzés végéig
már nem változott, mert – bár a tasnádiak a hajrában többet birtokolták a labdát – veszélyes

gólhelyzetig nem jutottak. A túloldalon az 1. hosszabbításpercben
Fülöp növelhette volna csapata előnyét, de közeli lövésénél Cherecheş
résen volt, így sikerült kiöklöznie a
pöttyöst.
A játék alapján az Avântul teljesen megérdemelten győzött, zsinórban immár harmadszor. Ennek
köszönhetően Stoica Vili tanitványai alig két fordulóval az őszi
idény vége előtt a tabella középmezőnyében tanyázhatnak.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, v. csoport, 13. forduló: Szászrégeni Avântul –
Tasnádi Unirea 1-0 (0-0)
Szászrégen, Avântul-pálya, borús, esős idő, mintegy 80 néző. vezette: vasile Rodină (Marosújvár) – középen, Daniel Popa (Nagyenyed), Robert Mereş (Kolozsvár) – partjelzők. Ellenőr: Ivan Toma
(Beszterce), Ovidiu Comşea (Nagyszeben).
Gólszerző: C. Merdariu (65.).
Szászrégeni Avântul: Husar – Inţa (68. Sîplăcan), Hasnaş, Merdariu, Truţa, Fülöp A., Palcău, Luca Ad., Murar, Bogăţan (90. Horváth), Stavilă (73. Moldovan L.).
Tasnádi Unirea: Cherecheş – Berceanu, Cătună, Bălău, Pârnav,
Silaghi R. (73. Székely), Mureşan, Ciul, Stanciu, Ghivari, Nagy (84.
Dascăl).

Eredményjelző
A 3. ligás labdarúgó-bajnokság v. csoportjának 13. fordulójában
a következő eredmények születtek: Gyulafehérvári Unirea – Felek
FC 2-0, Medgyesi Gaz Metan II – Kolozsvári Sănătatea 0-3, Kudzsiri Metalurgistul – Kolozsvári U 1-2, Kolozsvári CFR II – Dési
Unirea 2-0, Radnót SK – Magyarigeni Performanţa 0-3, Lénárdfalvi
Fotbal ACS – vidombáki viitorul 3-0, Szászrégeni Avântul – Tasnádi Unirea 1-0. A Magyargáldi Industria állt.
1. Kolozsvári U 12
2. Magyarigen 12
3. Magyargáld 12
4. Kudzsir
12
5. Lénárdfalva 12
6. Gyulafehérvár12
7. Sănătatea
12
8. Avântul
12
9. Tasnád
12
10. CFR II
13
11. Medgyes II 12
12. Radnót
12
13. Felek
12
14. Dés
13
15. vidombák 12

9
8
7
7
7
6
5
6
5
4
4
1
1
2
1

Ranglista
2
3
3
2
1
2
4
1
3
4
2
4
4
1
0

1
1
2
3
4
4
3
5
4
5
6
7
7
10
11

33-8
27-12
25-13
20-14
23-12
20-9
15-9
14-18
17-15
16-16
16-23
18-28
11-25
10-28
13-48

29
27
24
23
22
20
19
19
18
16
14
7
7
7
3
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Kipipáltak egy újabb vereséget

Bálint Zsombor

Călăraşi-on is kikapott a Marosvásárhelyi City’us teremlabdarúgó-csapata, de hát ezzel aligha
mondunk valami meglepőt. A csapat számára az idei bajnokság egyelőre abból áll, hogy kipipálja
valahogy a mérkőzéseket, már azt is eredménynek könyvelve el, hogy egyáltalán megjelenik. Mert
ugyan miben reménykedhetett egy olyan együttes, amely rendszeresen csak hét emberrel utazik a
találkozókra?
(Úgy tűnik, ez a legújabb marosvásárhelyi specialitás: a minimális számú játékossal venni részt
a mérkőzéseken. A teremfocinak eddig egy-két tartalékot azért mindig sikerült neveznie, a női kézilabdának azonban már nem: harmadik meccsen kereken hét játékossal játszik. A női foci már játszott kilenc játékossal is bajnoki meccset, de ha van egy tartalék, az már a bőség zavarának számít,
és szép lassan a férfi labdarúgók is felzárkóznak, szombaton négy tartalékot sikerült nevezni –
ilyesmi a falusi bajnokságban szokás.)
A házigazdák már az első két percben kétszer is bevették Tătar kapuját, azaz még az elején tisztázták, hogy ki a főnök, és bár a 4. percben Boroş szépített, a 6. percben már 3-1 volt a házigazdáknak. Kacsó Endre megpróbálta megtörni a házigazdák lendületét azzal, hogy Tătart előreküldte
ötödik támadónak, gólt azonban nem sikerült szerezni a szünetig, kettőt azonban a házigazdák még
összehoztak.
Szünet után lagymatag játék zajlott. A City’us
Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 1. liga, 11. forduló: Du- megpróbálta minél többet tartani a labdát a már emnărea Călăraşi – Marosvásárhelyi City’us lített vészkapusos taktikával, a Dunărea pedig nem
igazán erőltette. Így is rúgtak még négyet a házigaz9-3 (5-1)
Călăraşi, sportcsarnok. Vezette: Gabriel dák, amelyre Pop két góllal válaszolt. A 9-3-as végStroe (Bukarest), Cezar Ionescu (Brăila). eredmény hűen tükrözi az erőviszonyokat.
A teremlabdarúgó 1. liga következő fordulójában,
Tartalék: Marius Traşcă (Piteşti). Ellenőr:
vasárnap 16 órától, a City’us ellenfele Resicabánya
Bogdan Ciolacu (Piteşti).
Gól: Ghiuţă 3, Jovanović 2, Tomescu, Ran- lesz. Erre a meccsre valószínűleg minden erőt mozgósítanak, hiszen a kevés verhető ellenfelek egyike,
čić, Wrl, Rotaru, illetve Pop 2, Boroş.
City’us: Tătar – Boroş, Pop, Szabó, Ludu- még a jelenlegi helyzetben is. A meccset ezúttal is a
meggyesfalvi iskola sporttermében rendezik.
şan (Csíki, Nagy).
Eredményjelző
A teremlabdarúgó 1. liga 11. fordulója:
Csíkszeredai Imperial Wet – Dévai Autobergamo 1-9, Dunărea Călăraşi – Marosvásárhelyi City’us 9-3, Galaci United –
Sepsiszentgyörgyi Sepsi Futsal 13-1. A
Székelyudvarhelyi FK – Jászvásári Poli
mérkőzés lapzárta után zárult, a Resicabányai Munkás – Temesvári Informatica találkozót ma rendezik.

Ranglista
1. Déva
11 9
2. Székelyudvarhely 10 8
3. Galac
10 8
9 7
4. Temesvár
5. Călăraşi
11 5
6. Csíkszereda
11 4
7. Jászvásár
10 3
10 2
8. Resicabánya
9. Sepsiszentgyörgy 11 0
10. City’us*
11 1
* 4 büntetőpont levonva

2
2
0
2
1
1
2
0
0
0

Kikapott Újpesten a címvédő

0
0
2
0
5
6
5
8
11
10

81-14
86-31
54-19
53-11
40-39
50-50
44-43
22-93
10-73
22-89

29
26
24
23
16
13
11
6
0
-1

Az Újpest hazai pályán
2-1-re legyőzte a címvédő
Budapest Honvédot a labdarúgó OTP Bank Liga 16. fordulójában, szombaton.
A találkozót zárt kapuk
mögött játszották, miután a
Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága másfél millió forintra,
valamint két zárt kapus mérkőzésre büntette az Újpestet
a Videoton elleni találkozó
miatt, amelyen a lila-fehérek
szurkolói az ellenfelet és
annak egyik játékosát szidalmazták, tárgyakat – köztük
egy WC-tetőt (!) – dobtak a
játéktérre, valamint becsmérlő, hátrányosan megkü- Az újpesti Tischler Patrik (j) és a kispesti Gazdag Dániel a labdarúgó OTP Bank Liga
lönböztető,
rasszista 16. fordulójában zárt játszott Újpest FC – Budapest Honvéd mérkőzésen a Szusza
magatartást tanúsítottak.
Ferenc Stadionban, 2017. november 18-án. Újpest FC-Budapest Honvéd 2-1.
Az Újpest kezdte táma- MTI Fotó: Kovács Tamás
dóbb felfogásban a találkozót, s ennek meg is lett az eredménye, amikor adott középre, a jó ütemben érkező Tischler
egy védők között átszálló labdát Nwobodo pedig vezetéshez juttatta csapatát. A hazaiak
ezt követően is megnehezítették
ellenfelük dolgát, s letámadásokRanglista
kal akadályozták labdakihozata1. Videoton
16
10 5
1 38-18
35
lait.
2. Ferencváros
16
10 5
1 32-14
35
A második félidőben maga3. Debrecen
16
7
4
5 26-19
25
sabb sebességre kapcsolt a cím4. Honvéd
16
7
4
5 29-27
25
védő,
ám
egy
váratlan
5. Újpest
16
5
7
4 21-20
22
szituációból az Újpest növelte
6. Diósgyőr
16
6
3
7 28-26
21
előnyét: Windecker a kezdőkör7. Paks
16
5
6
5 24-26
21
ből ívelt Gróf kapuja felé, a labda
8. Vasas
16
6
3
7 22-27
21
pedig pont az elvetődő hálóőr
9. Puskás Ak.
16
5
4
7 21-25
19
előtt pattant fel, s keze között át10. Balmazújváros 16
4
4
8 20-24
16
pörögve jutott a hálóba. A hajrá11. Mezőkövesd 16
2
5
9 18-35
11
ban Lanzafame 15 méteres
12. Szombathely 16
3
2
11 13-31
11
csavarásával szépíteni tudott a
Honvéd, ám egyenlítenie nem sikerült, sőt, az utolsó percben nöJegyzőkönyv
velhette volna előnyét az Újpest,
Labdarúgó OTP Bank Liga, 16. forduló: Újpest FC – Bu- az eredmény azonban már nem
dapest Honvéd 2-1 (1-0)
változott.
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, zárt kapuk, vezette:
Bognár T.
Eredményjelző
Gólszerzők: Tischler (23.), Windecker (61.), illetve LanMagyar
labdarúgó NB I., 16.
zafame (83.).
forduló: Mezőkövesd – Vasas
Sárga lap: Pauljevic (12.), Balázs (48.), illetve Eppel (71.),
3-3, Paks – Ferencváros 0-2,
Lanzafame (81.).
Puskás Akadémia – Diósgyőr
Újpest FC: Pajovic – Pauljevic, Pávkovics, Litauszki, Ba1-0, Újpest – Budapest Honlázs – Sankovic, Windecker – Nwobodo, Nagy D. (73.
véd 2-1, Balmazújváros –
Mohl), Simon (89. Cseke) – Tischler (92. Kálnoki-Kis).
Szombathelyi
Haladás 2-1,
Budapest Honvéd: Gróf – Latifu, Deák, Kamber, Baráth,
Debreceni
VSC
– Videoton 2Holender (64. Laczkó) – Banó-Szabó (75. Stoiacovici),
5.
Pölöskei (46. Danilo), Gazdag – Eppel, Lanzafame.

Vb 2018: teljes a mezőny

A gól nélküli
első meccset követően Peru 2-0ra
legyőzte
Új-Zélandot az
interkontinentális pótselejtező
második összecsapásán, így a
dél-amerikai válogatott lett a
2018-as világbajnokság 32. résztvevője.
A Honduras –
Ausztrália mérkőzéshez hasonlóan
az
Új-Zéland – Peru Perui örömkönnyek az interkontinentális pótselejtező visszavágója után
Ugyanabból a zónából kijutó válogainterkontinentális pótselejtező első felvonásán sem született gól, így a világ- tottakat nem lehet összesorsolni, ez alól
bajnokságra való kijutásról a visszavágó kivételt képez Európa. Az öreg kontidöntött. A második meccsen – akárcsak nensről legfeljebb két csapat kerülhet
a másik párharcban – már nem volt ke- össze egy csoportban.
A világbajnokságot június 14. és júgyelem hazai részről, Peru Jefferson
Farfán góljával már az első félidőben lius 15. között rendezik meg.
megszerezte a vezetést, majd a fordulás
után is betalált Christian Ramos révén a
Íme, a kalapok a sorsolás előtt!
játékrész közepén – egy szöglet utáni
kalap:
Oroszország (házigazda),
1.
kavarodást kihasználva –, így kétgólos
Németország (címvédő), Brazília,
sikerrel biztosította helyét a 2018-as
Portugália, Argentína, Belgium, Lenoroszországi világbajnokságon, amelygyelország, Franciaország;
nek immár kialakult a teljes mezőnye.
2. kalap: Spanyolország, Peru, Svájc,
Peru 1982 óta először lesz ott a torAnglia, Kolumbia, Mexikó, Urunán, és várhatja a december 1-jei sorsoguay, Horvátország;
lást.
3. kalap: Dánia, Izland, Costa Rica,
A dél-amerikai ország kijutásával telSvédország, Tunézia, Egyiptom,
jessé vált a 2018-as oroszországi labdaSzenegál, Irán;
rúgó-világbajnokság mezőnye. A
Nemzetközi
Labdarúgó-szövetség
4. kalap: Szerbia, Nigéria, Ausztrá(FIFA) közzétette a 32 csapatot magába
lia, Japán, Marokkó, Panama, Délfoglaló négy kalapot. A sorsolás decemKorea, Szaúd-Arábia.
ber 1-jén Moszkvában lesz.

IFFHS: Puskás Ferenc
a legeredményesebb
az élvonalbeli bajnokságokban

Az élvonalbeli bajnoki mérkőzéseken szerzett gólokat tekintve Puskás Ferenc a
világ legeredményesebb labdarúgója a sportág történetével és statisztikáival foglalkozó szervezet (IFFHS) összesítése szerint. Az első három helyen magyar futballista
található.
Az IFFHS honlapjának beszámolója szerint a 11 évvel ezelőtt elhunyt Puskás a magyar és a spanyol élvonalban 1943 és 1966 között 511 alkalommal talált az ellenfelek
kapujába. A rangsor második és harmadik helyén szintén magyar futballista van
Schlosser Imre és Zsengellér Gyula személyében. Előbbi a magyar és az osztrák pontvadászatban 1905 és 1928 között 417 gólt szerzett, míg utóbbi a magyar mellett az
olasz és a kolumbiai élvonalban 1935 és 1952 között 416-ot.
A honlap kiemelte: Pelé és Josef Bican még Puskásnál is többször volt eredményes,
ugyanakkor a rangsor legjobbjai közé mégsem tudtak bekerülni, mert góljaik többségét
nem élvonalbeli összecsapásokon szerezték. A háromszoros világbajnok brazil támadó
541 gólt szerzett, a prágai születésű, cseh és osztrák válogatott csatár pedig 518-at.
A listán az aktív labdarúgók közül Cristiano Ronaldo a 12., Lionel Messi holtversenyben a 15. helyen áll. A portugál sztár 2002 óta tartó karrierje során a portugál, az
angol és a spanyol első osztályban már 373 gólt szerzett, az argentin támadó 2004 óta
361-szer talált a
kapuba a spanyol
élvonalban.
A
honlap megjegyezte: a Real
Madrid és a Barcelona labdarúgójának jó esélye
van
bekerülni
akár a legjobb
ötbe is, ehhez a
405 góllal holtversenyben ötödik helyen álló
német Gerd Müllert és a kameruni
Roger Millát kell
Egy Puskás-gól a sok közül. Fotó: Puskás-intézet
utolérniük.

Magyar–angol emléktábla-állítás Buzánszky Jenő tiszteletére

Kétnyelvű – magyar és angol – emléktáblát állított az Ovi-Sport Alapítvány a
2015. január 15-én elhunyt Buzánszky Jenő díszsírhelyénél a Szent István-bazilika
altemplomában szombaton.
A magyar futball és a Puskás-ügyek hivatalos nagykövete, Szöllősi György elmondta, hogy az Aranycsapat-emlékévvel, az ahhoz kapcsolódó vándorkiállítással
és tanulmányi versennyel lezárulhat az az időszak, amikor jobban ismerték és értékelték az Aranycsapat sikereit külföldön, mint odahaza. Buzánszky akkor is járta a
határon túli magyar közösségeket és képviselte az Aranycsapatot, amikor a hivatalos
Magyarország ezt nem támogatta – mondta.
Az Aranycsapat-emlékév Testület elnöke, Lomnici Zoltán úgy fogalmazott, az
Aranycsapat a magyar sport aranyfedezete, az országimázs máig legfontosabb alakítója, s hangsúlyozta, hogy az egész magyarságot összefogó Aranycsapat-emlékév
ötlete magától Buzánszky Jenőtől származik.
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Kisebb csoda az üres iskolai csarnokban

Változás a Maros KK-nál
a bajnoki szünetben?

Bálint Zsombor

Elszántságból jeles: a képünkön támadó marosvásárhelyiek az utolsó tíz percben ötgólos hátrányból fordították és nyerték meg a meccset.
Fotó: Nagy Tibor

A Marosvásárhelyi Mureşul lejátszotta mindkét mérkőzését, és
csodával határos módon megnyerte
a Brassói Corona ellenit. A mérkőzést most is a meggyesfalvi volt 1es iskola fűtetlen termében,
méltatlan körülmények között,
gyakorlatilag üres lelátók előtt játszották. Pedig lehetett volna több
tanúja is a fegyverténynek, hiszen
Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, B csoport, 10. forduló: Marosvásárhelyi Mureşul – Brassói Corona 29-28 (14-19)
Marosvásárhely, meggyesfalvi iskola sportterme, 20 néző. vezette: Alin Gherman (Nagybánya), Adrian Moldovan (Nagybánya).
Mureşul: Saláta – Rad 1 gól, Bucin 6, Demeter, Fărcaş 10,
Stângu 11, veres 1.

Bálint Zsombor
Két fordulót rendeztek a múlt
héten a női kézilabda A osztályban.
A két marosvásárhelyi csapat közül
az Olimpic azonban csak egy mérkőzést játszott, a hétvégi találkozót
elhalasztotta, ugyanis ugyanazok a
lányok Nagybányán a serdülők
bajnoki tornáján vettek részt.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, B csoport, 10. forduló: Resicabányai
CSU – Marosvásárhelyi Olimpic 30-23 (14-12)
Resicabánya, sportcsarnok, 150 néző. vezette: Lucian Cruceru
(Szörényvár), Florin Rădulescu (Szörényvár).
Olimpic: Ugran (Stan) – Ola, Munteanu 2 gól, Lăcătuş 2, Bărăbaş 9, Târşoagă 5, Moldovan 2 (Ghemeş 2, Radu, Kiss, Bejan,
Belean, Sângeorzan 1, Bardoşi, Ilieş)
Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, B csoport, 11. forduló: Temesvári Universitatea – Marosvásárhelyi Mureşul 38-33 (20-14)
Temesvár, egyetemi csarnok. vezette: Lucian Cruceru (Szörényvár), Florin Rădulescu (Szörényvár).
Mureşul: Saláta – Rad, Bucin, Demeter, Fărcaş, Stângu, veres.

Eredményjelző
A női kézilabda A osztály B csoportja 10. fordulójának eredményei: Székelyudvarhelyi NKK – Dacia Mioveni 22-31, Temesvári
SCM – Köröskisjenői Crişul 40-30, Resicabányai CSU – Marosvásárhelyi Olimpic 30-23, Kézdivásárhelyi SE – Nagyváradi CSM
27-35, Naţional Rm. vâlcea – FC Argeş Piteşti 26-28, Nagybányai
Minaur – Temesvári Universitatea 41-15, Marosvásárhelyi Mureşul – Brassói Corona 29-28. A 11. fordulóban: Nagyvárad – Rm.
vâlcea 27-22, Mioveni – Temesvári SCM 25-27, Temesvári Universitatea – Mureşul 38-33, Piteşti – Nagybánya 26-34, Köröskisjenő – Resicabánya 21-25. A Brassó – Székelyudvarhely mérkőzést
ma játsszák. Az Olimpic – Kézdivásárhely találkozót szombaton
rendezik.
1. Nagybánya 11
11
2. Temes. SCM 11
10
3. Resicabánya 11
7
4. Nagyvárad 11
6
5. Rm. vâlcea 11
6
6. Mioveni
11
6
7. Piteşti
11
5
8. Brassó*
10
5
9. Temesvári U 11
5
10. Olimpic
10
3
11. Köröskisjenő 11
3
12. Mureşul** 11
4
13. Kézdiv.
10
1
14. Székelyudv. 10
0
* 1 büntetőpont levonva
** 3 büntetőpont levonva

Rangadó
0
0
0
2
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0

0
1
4
3
5
5
5
4
6
6
7
7
9
10

370-195
353-259
308-263
297-303
328-293
283-272
330-328
262-242
313-343
282-295
306-342
291-313
221-367
228-357

33
30
21
20
18
18
16
15
15
10
10
9
3
0

a minimális számú játékossal rendelkező marosvásárhelyi csapat
nemcsak hogy megverte a mezőny
egyik jó képességű alakulatát,
amelyben több élvonalbeli játékos is
szerepelt, de úgy sikerült ezt elérnie,
hogy a szünetben a Corona öt góllal
vezetett, miután egy adott pillanatban hétgólos előnye is volt. Mi több,
a félidőben jegyzett különbség még
tíz perccel a vége előtt is megvolt a
két csapat között (22-27). Az
utolsó tíz perc azonban kisebb csodát tartogatott. Az 55. percben egy
gólra szűkítette a hátrányt a Mureşul (27-28), miután Saláta öt labdát
hárított egymás után. Az egyre idegesebb brassóiak kihagyták a következő támadást is, és Bucin
egyenlített! A győzelem újra a Corona kezében volt, de a vendégek
újra hibáztak, és néhány másodperccel a vége előtt hétméterest harcolt
ki a házigazda alakulat, amelyet
ugyanaz a Bucin értékesített, megszerezve a meglepetést jelentő
győzelmet.
Talán ez a siker is hozzájárult
ahhoz, hogy a csapat szombaton
megjelent Temesváron, hiszen az a
hír járta a városban, hogy nem utaznak el a kiszállásra. Igaz, itt már
vereséget szenvedtek, de az adott
helyzetben ez várható volt.
Az Olimpic is kikapott Resicabányán a hétközi fordulóban a csoport egyik jó képességű csapatától.
A Kézdivásárhely elleni mérkőzést
a 11. forduló keretében szombaton
játsszák le 14 órától, a kövesdombi
iskola termében.
Helyi rangadó előtt
Segesváron
A férfikézilabda A osztály B
csoportjának 9. fordulójában a
következő eredmények születtek: Segesvári HCM – Kolozsvári U 39-37, Resicabányai
Şcolar CSM – Nagyváradi CSM
28-34, Universitatea Craiova –
Segesvári Kiválósági Központ
33-31. A Nagybányai Minaur II
– Szatmárnémeti ADEP mérkőzést tegnap, lapzárta után rendezték, a Zsilvásárhelyi C.
Brâncuşi CSU – Temesvári Politehnica Universitar CS találkozót ma játsszák. A Nagyszebeni
HC állt. A 8. fordulóból elmaradt segesvári helyi rangadót, a
Kiválósági Központ – HCM
meccset holnap 18 órai kezdettel
rendezik. Az állás: 1. Nagyvárad
24 pont, 2. Zsilvásárhely 18, 3.
Kolozsvár 15, …7. Segesvári
HCM 9, …10. Segesvári Kiválósági Központ 0.

Háromhetes szünetet vett ki a
férfikosárlabda-bajnokság a válogatott mérkőzései számára fenntartott FIBA-ablak idejére. A
Marosvásárhelyi Maros KK annyiban érintett, hogy a csapat irányítóját, Jonathan Persont behívták
Svédország válogatottjába, a keret
többi tagja azonban itthon marad,
és kihasználhatja a szünetet, hogy
pontra tegyen egy-két dolgot a keretben.
Szászgáspár Barnabás vezetőedző még két-három héttel ezelőtt
mondta, hogy valószínűleg sokat
dolgoznak majd az erőnléten, mert
a jelenlegi csapat több tagja nem
végezte az alapozást a csapattal,
ezért az erőnlétük nem megfelelő,
ami ahhoz vezetett, hogy néhány
meccsen fizikailag összeomlottak a
végére.
Az erőnléti edzések mellett azonban talán másra is jó lesz ez a
három hét (amelyből még kettő maradt). A vezetőség múlt heti sajtótájékoztatóján ugyanis fél szájjal
elhangzott, hogy változások is lehetnek a keretben. Erről Vlad Amariei alelnök beszélt, míg Béres
Lóránt elnök visszafogottabban
nyilatkozott, bár értésre adta, hogy
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ő sem elégedett minden játékos
hozzáállásával.
Hogy pontosan miről is lehet
szó, az Szászgáspár Barnabásnak a
Temesvár elleni győzelemmel végződő utolsó bajnoki mérkőzést követő sajtótájékoztatón elmondott
szavaiból következtethető ki. Arra
a kérdésre, hogy mennyire érződött
Deven Mitchell hiánya (az amerikai
ezen a meccsen nem vállalta a játékot), a következőket mondta:
„Többször elmondtam, csapatot
akarunk építeni. Ő többször megvillant az egyéniségével, de sajnos
nem rázódott be egészen a közösségbe. Többször is egyéni megoldást részesített előnyben. Most sem
vállalta a játékot, pontosan nem
tudom az okát, lehet, hogy az
anyagi gondok miatt sem vállalta,
hogy pályára lép. Én ebben a szünetben leülök a vezetőséggel, és
arra kérem őket, hogy olyan játékosokkal folytassuk a bajnokságot, akik
tényleg megértik a helyzetet, amelyben mindannyian – mi is és a játékosok is – vagyunk, de összefogva,
csapatban tudnak játszani. Olyan
emberekkel akarok továbbmenni,
akik tényleg beállnak a sorba.”
Elég világos szavak. Nos, az elhangzásuk után egy héttel egyelőre csend van a Maros KK háza
táján.

Dudaszós tripla és 89 pontos magyar siker az Eb-selejtezőben
A magyar női kosárválogatott szerda este Miskolcon megszerezte
második győzelmét az Európa-bajnokság selejtezőjében, Székely
Norbert lányai a második fordulóban Albániát múlták felül rendkívül magabiztosan, 137:48-ra. A negyedek eredménye: 27-11, 3915, 28-12, 43-10. A magyar pontszerzők: Zele 25, Határ 17, Szabó
F., Studer 14-14, Dubei, Krivacevic 12-12, Goree 11, Katona 8, Raksányi, varga Zs. 7-7, Simon Zs. 6, Medgyessy 4. A csoport másik
mérkőzésén: Oroszország – Litvánia 64:62 (10-12, 26-15, 12-17, 1618). Az állás: 1. Magyarország 4 pont (210-118), 2. Oroszország 4
(186-99), 3. Litvánia 2 (132-137), 4. Albánia 2 (85-259). A magyar
válogatott következő összecsapásait februárban játssza a selejtezőben, előbb az orosz, majd a litván csapatot fogadja.
A román csapat második mérkőzését is elvesztette: Franciaországban a házigazdák 87:45 (15-11, 27-15, 22-11, 23-8) arányban
nyertek. A román csapat összetétele: Mărginean (13 pont), Walker
(11), Gödri-Pârău (9), Pavel (8) Irimia (4), Ghizila, Nagy, Ursu,
Neagu, Filip, Kilin, Stoenescu. A csoport másik találkozóján Szlovénia 97:57-re győzött Finnország ellen. Franciaország és Szlovénia
egyaránt 4 pontos, Románia és Finnország egyelőre nyeretlen, így
mindkét csapat 2 pontot tudhat magáénak.
A 2019-es Eb-nek Szerbia és Lettország ad otthont, a selejtezőből
a nyolc csoportgyőztes és a hat legjobb második vesz részt a tornán.

Edzők Emlékversenye: fölényesen
nyert a Maros Sportklub

A helyi birkózósport egykori
nagy szakvezetőire (György István,
Bakó György, Simon László, Benedek Levente, Ioanovici Tibor, Ştefănescu Voicu, Kósa Árpád)
emlékeztek múlt hét végén, amikor
Marosvásárhelyen újra megtartották
az Edzők Emlékversenyét. A rendezvényen 181 gyerek vett részt 13
csapat (Kolozsvári ISK, Brassói Dinamo, Barcarozsnyó, Sepsiszentgyörgyi ISK, Székelyudvarhelyi
ISK, Korond, Oneşti-i ISK, Marosvásárhelyi ISK – edzők: Gyarmati
Ferenc, Dragoş Vlad, Fazakas
Csaba, Marosvásárhelyi Maros
Sportklub – edzők: Márton József,
Simon László, Szászrégeni ISK –
edző: Peres Miklós, Segesvári Spartacus – edző: Szász Sándor, Erdőszentgyörgy és Nyárádszereda –
edző: Kozma Jenő) színeiben. A
versenyt megtisztelte jelenlétével a
sportág néhány nagysága, így Ambrus Lajos, Balló Ferenc, Ballai Sándor, Gyarmati Ferenc, Incze Zsolt,
Păcurar Alin és Pintea Iuliu is ott
volt a helyszínen.

Az Edzők Emlékversenyét csapatban a Maros Sportklub fölényesen nyerte, a marosvásárhelyi
sportszervezet 83 ponttal végzett az
élen, a második helyen a Szászrégeni ISK 31, a harmadik Székelyudvarhelyi ISK 28 ponttal zárt.
Az erdőszentgyörgyi és nyárádszeredai csapatot felkészítő Kozma
Jenő eredményes hétvégéről számolt be: a kijelölt súlycsoportokba
hat gyereket nevezett be, és mindannyian érmet is szereztek. A nyárádszeredai sportolók két ezüstöt
(Szász Evelin, 48 kg és Butyurka
Ákos, 20 kg) és két bronzot (Szász
Szeréna, 52 kg és Molnár Sándor,
50 kg) akaszthattak a nyakukba,
míg az erdőszentgyörgyi Tamás Richárd (50 kg) ezüstérmet szerzett.
Az év végéhez közeledve az edző
mindkét kisváros önkormányzatának köszönetet mond az edzéslehetőségek biztosításáért és a
szülőknek a hozzáállásért, hozzátve, hogy befektetett munka mindig megtérül – számolt be
tudósítónk. (G.R.L., F.A.)

Ballai Sándor a Marosvásárhelyi TvR-ben
Ma 17.40 órától (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi
TvR Sípszó után című műsorának meghívottja Ballai Sándor, a veterán birkózó világbajnokság győztese, akit Szucher Ervin gazdag
pályafutásáról és váratlan visszavonulásáról faggat.
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Fél év alatt épült fel a kerelőszentpáli református templom

Aki templomot épít, a közösséget erősíti

Kerelőszentpál a magyardellői református egyházközség
leányegyháza,
templomuk
nem volt, az istentiszteleteket
a gyülekezeti házban tartották. A hívekben megfogalmazódott
az
igény,
hogy
templomuk legyen. És a csodával határos módon, lett!
2017 áprilisában kezdték el
az építkezést, és fél év alatt
be is fejezték. Kató Béla, az
Erdélyi Egyházkerület püspöke szerint az egyházkerület
történetében ilyenre még
nem volt példa! Isten új hajlékát november 12-én szentelték fel Kató Béla püspök,
Kántor Csaba püspökhelyettes, Lőrincz János esperes,
Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága
Erdélyi
Osztályának vezetője, Simon
István polgármester, számos
meghívott és az építő lelkész,
Csorbai Loránd jelenlétében.

Mezey Sarolta

Az építkezés java részét
a magyar állam támogatta
A templomépítés történetét Csorbai Loránd lelkipásztorral elevenítettük fel, aki oroszlánrészt vállalt
ebben a rendkívüli teljesítményben.
– Áprilisban tettük le az alapkövet. Ennek az az előzménye, hogy
Simon István polgármesterrel tavaly felkerestük a püspök urat, s elmondtuk,
szeretnénk
egy
templomot építeni a szentpáli reformátusok számára. Mi ötéves kifutási
időben
gondolkodtunk.
Februárban azonban a püspök úr kijelentette, hogy idén már fel is építhetnénk a templomot, hiszen a
reformáció 500. évfordulójának
szentelt emlékévben a magyar
állam támogatna ebben. Először
úgy volt, hogy a költségek felét biztosítják, s felét mi gyűjtjük össze.
De végül átvállalták a költségek
java részét. A magyar államtól
végül 82,5 millió forintot kaptunk,
ami a költségvetés több mint 90
százaléka. Támogatott még a helyi
önkormányzat, segítettek a gyüle-

ADÁSVÉTEL
VALÓDI méz a termelőtől. Tel. 0744474-863. (3571-I)
TŰZIFA eladó, akár felvágva. Tel.
0746-189-919. (5044)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(4942)
VÁLLALUNK tetőkészítést cserépből, Lindab lemezből, készítünk teraszt fából és bármilyen kisebb
javításokat. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0755-572-686.
(5149-I)
KOMOLY CÉG vállal tetőjavítást
(cserép, Lindab lemez), csatorna-, lefolyókészítést, kéményjavítást, csatornatakarítást, hőszigetelést stb.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel. 0741-495-523. (5150-I)

kezetek, így a reformáció emlékévében be is fejezhettük a templomépítést. A végső költségvetés 270
ezer euró volt – fogalmazott Csorbai Loránd, a templomépítő lelkész.
Az ünnepi istentiszteleten elhangzott, hogy az Erdélyi Egyházkerületben Szászfenes, Sepsiszentgyörgy, Décsfalva és Sándortelke után Kerelőszentpál az ötödik
erdélyi település, ahol a reformáció
500. emlékévében új református
templomot építettek.
A templomot Nagy Attila tervezte, a kivitelező Szilágyi Albert,
a magyardellői gondnok volt, aki
minőségi és pontos munkát végzett
csapatával együtt. Gyakorlatilag 45 ember dolgozott, csak a vége felé
kellett erősíteni a csapatot, ekkor
szálltak be mások is. Az utolsó két
hétben Orbán Levente cége segített
például a térkövezésben.
Ez a templom ajándék
A kerelőszentpáli gyülekezet lélekszáma a templomszentelésig 159
volt, ám az első hálaadó istentiszteleten egy kisgyermeket tartottak a
keresztvíz alá, s vele 160-ra nőtt a
lélekszám. Ez nemcsak számbeli
gyarapodást jelent, hanem reménységgel tölti el a gyülekezetet arra
nézve, hogy a felnövő nemzedék a
hitbeli megerősödés záloga lesz. Érdekes, a magyardellői anyaegyház
lélekszáma a kerelőszentpálinak
csupán a fele, annak ellenére, hogy
régebb ez az egyházközség volt né-

pesebb. A kerelőszentpáli magyarság zöme római katolikus vallású.
Az 1900-as évek elején két beköltözött református családról van feljegyzés. A második világháború
után kezdett gyarapodni a közösség.
– Templomainknak rendkívül
fontos szerepe van népünk életében:
ez az a hely, ahová a közösség tagjai

A MAROS KÖZBIRTOKOSSÁG az erdőkitermelésben szakosodott és
minősített cégek tudomására hozza, hogy 2017. november 29-én nyílt
árverésen 2018-ban kitermelhető lábon álló fát értékesít.
Az
árajánlatokat legkésőbb 2017. november 28-án 15 óráig kell megtenni a
közbirtokosság Szováta, Iszujka utca 1. szám alatti székhelyén. Az
árajánlatok elbírálása 2017. november 29-én 10 órai kezdettel, az
ajánlattévő cégek jelenlétében történik a közbirtokosság székhelyén. Az
árverésre kerülő fatömeg jegyzéke, valamint az árveréssel kapcsolatos
egyéb pontosítások a közbirtokosság fenti címén, valamint a 0744-610213-as és a 0744-248-686-os telefonszámokon szerezhetők be.
(19570-I)
GYEREK gondozását vállalom. Tel:
0741-363-374. (sz-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk november 18-án LÁPOSI ANNÁRA –
ANIKÓ – halálának 10. évfordulóján.
Nagyon fáj, s talán örökre így is
marad, de mindig velünk lesz, az
idő bárhogy is halad. Emlékét
őrzi férje, Géza, lánya, Gyöngyike, veje, Csabi, unokája,
Armela, fia, Géza, unokája, Márk.
(5159-I)

Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek,
Hiába szállnak álmok, évek
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még.
Fájó szívvel emlékezünk november 19-én NAGY SÁNDORRA halálának 2. évfordulóján. Emlékét
őrzi testvére, Ábel és Márta Mezőbándról. (5168-I)

Szomorú szívvel emlékezünk november
20-án
KERESZTES
JÁNOSRA halálának negyedik
évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Emlékét
őrzi édesanyja, nevelőapja, testvére és családja. (5151)

Isten elé viszik
legféltettebb gondolataikat.
A
templomban Isten
felszabadít bennünket, és olyan
erőt ad, amit magunkkal tudunk
vinni, hogy a mindennapokban döntéseinket, tetteinket úgy alakítsuk, hogy megmaradjunk
Isten
útján” – hirdette a
templomszentelésen Kató Béla
püspök, majd elmondta, a mai
világ vándorlásaiban fontos, hogy mindenhol
meglegyen az a hely, amely befogadja és felkarolja az újonnan
érkezőket. Ezért is volt szükség
a szentpáli templom megépítésére.
Lőrincz János, a Marosi Egyházmegye esperese hangsúlyozta, hogy
a gyülekezet életében ez a kegyelem éve, a munkájukért és fárado-

Bús

temető

csendes

zásukért ajándékba kapták a templomot.
Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Erdélyi Osztályának vezetője
kiemelte, hogy Isten házának
mindig megvan a közösségteremtő és -megtartó ereje, s aki
templomot épít, az nemcsak Isten
dicsőségre, hanem közössége számára is házat épít. A templomszentelési alkalom nemcsak az új
falakat, hanem a közösség összetartozását, az imát és együttlét
örömét is jelenti.
A hálaadó istentiszteleten Balog
Zoltán, a magyarországi emberi
erőforrásokért felelős miniszter üdvözletét Csorbai Loránd lelkipásztor tolmácsolta.
Simon István polgármester kiemelte, milyen óriási fontossága van
a korszerű intézményeknek, hiszen
ezek a közösség megmaradásának
alappillérei. Háláját fejezte ki az
Úrnak, amiért engedte megálmodni
és megvalósítani a templomot. A
gondviselés akkor is velük volt,
amikor akadályba ütköztek, hiszen
nem is remélték, hogy fél év alatt sikerül befejezni az építést.
A templomszentelési ünnepségen, ahol a Gaudete vegyes kar és a
gyülekezet ifjúsága énekelt, közel
300-an vettek részt.

suttogása,

nekem már csak az maradt hátra. Oly

szép volt a 63 év veled, most szomorú

és üres nélküled. Fájó szívvel emlékezünk

a

kovásznai

születésű

id. DOCZÉ ANDRÁS marosvásárhelyi

lakosra halálának 2. évfordulóján.

Emlékét szívünkben örökre megőrizzük: felesége, három fia családjukkal,
unokái, dédunokái, rokonai.

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (sz-I)
„Szerettelek, s még mostan is
szeretlek!
S hulljon bár porba a világ,
a düledékek, a romok alól is,
kicsapkod
a
szeretetláng!”
Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk id. DÉNES JÓZSEFRE,
aki hat hete szótlanul, búcsú nélkül hagyta itt szeretett családját.
A szeretet soha el nem múlik,
emléked a szívünkben örökre
élni fog. Aludd örök álmodat nyugodtan,
békében!
Könnyes
szemmel emlékezünk rád: szerető feleséged, Manyi, fiaid:
Jocó, Előd és menyed, Claudia.
(5184-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagytata,
dédtata,
id. LUKA MÁRTON
83 éves korában, november 18án eltávozott az élők sorából. Temetése november 21-én 13
órakor lesz az iszlói unitárius temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (5183-I)
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

A Maros Megyei Tanács elnökének

2017. november 20-án kelt

476-os számú rendelete

a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról
2017. november 23-án 13 órára
A Maros Megyei Tanács elnöke,

Az utólag módosított és kiegészített, majd újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó
2001. évi 215-ös számú törvény 94. cikkelyének (1), (3), (5), (7), (8) bekezdése és a
106. cikkelyének (1) bekezdése értelmében

elrendeli:

Egyetlen szakasz: a Maros Megyei Tanácsot nyilvános, soros ülésre hívja össze 2017.
november 23-án 13 órára a közigazgatási palota nagytermébe, a következő

napirenddel:

1. Határozattervezet egy, a megye köztulajdonában és a Maros Megyei Tanács igazgatásában levő ingatlannak, egyes helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozóan;
2. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros megyei tanácsi határozat mellékletének a kiegészítéséről;

3. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács szervezési és működési szabályzatának a
jóváhagyásáról;
4. Határozattervezet Maros megye 2017. évi általános költségvetésének a kiigazítására
vonatkozóan;

5. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. költségvetésének
a kiigazítására vonatkozóan;
6. Határozattervezet egyes károk visszaszerzésének érdekében kezdeményezett intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan;

A Népújság hirdetési irodájában
felveszünk APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE
és az aradi NYUGATI JELENBE.

7. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában való részvételének jóváhagyására vonatkozó, 34/2017. sz. Maros megyei tanácsi határozat 1.
és 2. mellékleteinek módosítására és kiegészítésére;

8. Határozattervezet „Az állampolgárok biztonsága – partnerség a közösség szolgálatában”
megyei közérdekű program és ennek a kivitelezésére Maros megye és a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség közötti együttműködési egyezmény jóváhagyására vonatkozóan;

9. Határozattervezet „A beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védelmében”
megyei közérdekű program, valamint a Maros Megyei Tanács és a Maros megyei Horea
Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti együttműködési konvenció jóváhagyásáról és
bevezetése időtartamának a meghosszabbításáról;

10. Határozattervezet az utólagosan módosított és kiegészített, az egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/időszerűsítésére, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási
kategóriáinak – amelyeket az állam költségvetéséből a helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak –, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a
jóváhagyására vonatkozó 2017. 03. 16-i 28. sz. Maros megyei tanácsi határozat módosításáról;
11. Határozattervezet az utólag módosított „A DJ 151 B és DJ 142 megyei utak felújítása, Nyárádtő (DN 15) – Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN 14A) – Maros megye” projekt
európai alapokból való megvalósításához szükséges egyes intézkedések jóváhagyásáról szóló
2017. 07. 11-i 102. sz. Maros megyei tanácsi határozat módosítására vonatkozóan;
12. Határozattervezet a „DJ 151 B és DJ 142 megyei utak felújítása, Nyárádtő (DN 15)
– Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN 14A) – Maros megye” projekt és a projekttel járó
költségek jóváhagyásáról;

13. Határozattervezet a Maros megyei megyei utak tartóssági és beavatkozási besorolása a téli periódusra vonatkozó 2016. 04. 21-i 66. sz. Maros megyei tanácsi határozat
1. mellékletének a módosításáról és kiegészítéséről;

14. Határozattervezet az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának
szervezésére vonatkozó bizonyos intézkedések megállapításáról szóló 2015. 05. 28-i
62. számú Maros megyei tanácsi határozat 1. és 2. mellékleteinek a módosításáról;

15. Határozattervezet a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és a saját szakapparátusának és a biztosított
szociális szolgáltatásoknak a szervezési és működési szabályzat jóváhagyására vonatkozó 2016. 08. 25-i 127. sz. Maros megyei tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló 2017. 04. 27-i 66. sz. Maros megyei tanácsi határozat módosításáról;

16. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Gyermekpalota igazgatótanácsába, a Maros
Megyei Tanács képviselőjének a kijelölésére vonatkozó 2016. 09. 29-i 147. sz. Maros
megyei tanácsi határozatnak a kiegészítéséről;

17. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Ö.Ü.V. igazgatótanácsába egy ideiglenes végrehajtó adminisztrátornak a kinevezéséről;

18. Határozattervezet Maros megyében, a menetrend szerinti megyei személyszállítási
közszolgálat szállítási feltételeinek a módosításáról és kiegészítéséről;

19. Határozattervezet a menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei közszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítéléséről;

20. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Péter Ferenc
ELNÖK

Törvényességét véleményezte
Paul Cosma
JEGYZŐ

ŞTEFANIA
JÓS
és
JAVASASSZONY
Marosvásárhelyen tartózkodik. A legtöbb sikeresen
megoldott ügye van, az egyedüli, akit az egyház is
elismer. Segíteni tud a problémák megoldásában:
szétvált párokat összebékít, jólétet visz a házhoz és a
vállalkozásba, feloldja a kötést, átkot, megszabadít a
depressziótól, a csontfájdalmaktól, a fejfájástól, a
stressztől, az alkoholizmustól, az impotenciától, a
szerencsejáték-szenvedélytől,
összehozza
a
szerelmeseket, segít vizsgák esetén stb.
Köszönetnyilvánítások:
Ioana Régenből hálás Ştefania asszonynak, mert férje
visszatért hozzá; Ismeretlen köszönetét fejezi ki, mert a
segítségével megszabadult a csődtől és az alkoholizmustól; Enikő hálás, mert levette
róla a rontást, ami miatt 40 éves koráig nem tudott férjhez menni; Mária
Marosszentkirályról köszöni, hogy fiát kigyógyította az epilepsziából és a tébécéből;
András hálás Ştefania asszonynak, mert a felesége visszatért hozzá.
Hívja Ştefania asszonyt a 0743-854-205 és a 0733-044-424-es telefonszámon. 100%
garancia.
(Fizetett hirdetés: 4953)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT kenyérüzletbe (1500
lej) és BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozat) különböző munkákra (800 lej). Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal a Bodoni
utca 85. szám alatt. (19560-I)
A vILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező: RECEPCIÓST, gyermekek számára ANIMÁTORT;
PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391)

TOBORZÓ! CALL CENTER MUNKATÁRSSAL bővítjük a csapatunkat! Feladatok: online és offline álláshirdetések feladása, frissítése; bejövő jelentkezések kezelése; napi szinten kapcsolattartás
a jelentkezőkkel telefonon és e-mailben; új jelentkezők felkeresése,
információátadás az aktuális állásainkkal kapcsolatban. Elvárás: kiváló kommunikációs készség magyar és román nyelven. Jelentkezz
önéletrajzoddal: cv@westjobs.eu (sz.-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0749-027-726. (19573-I)

ALKALMAZUNK elárusítónőt shaorma-fastfoodba. Tel. 0769253-253. (sz-I)

12 NÉPÚJSÁG _________________________________________________ KÖZLEMÉNY ____________________________________________ 2017. november 20., hétfő

A Siletina Impex Kft.
– Helyi Közszállítási Vállalat
Rt. Társulás
személyzetválogatást szervez
a következő állások betöltésére:

• AUTÓBUSZSOFŐR
Követelmények:
– D kategóriás hajtási jogosítvány
– érvényes szakmai engedély (attesztát)
– személyszállításban szerzett legkevesebb két év tapasztalat
• AUTÓSZERELŐ
Követelmények:
– autószerelői végzettség
– autójavításban szerzett legkevesebb három év tapasztalat
• AUTÓvILLAMOSSÁGI SZAKEMBER
Követelmények:
– autóvillamossági szakképzettség
– alapos autóelektronikai ismeretek
– IvECO autóbuszok komputeres diagnosztizálása és javítása
– legalább három év tapasztalat
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkaközösség
– motiváló bérezés
– ételjegyek
– szállítás a munkahelyre és vissza a marosvásárhelyi lakhellyel
rendelkezőnek
– egyéb előnyök
A kérvényt önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély másolatával (a sofőröknek), valamint a végzettséget igazoló iratokkal,
esetleg ajánlással (a többi állásra jelentkezőnek) a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújthatók be hétfőtől péntekig 10–15 óra között.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 vagy a 0733-090-691-es telefonszámon. Csak a követelményeknek megfelelő személyeket
hívjuk meghallgatásra. A társulás fenntartja a jogot, hogy próbára
tegye a jelentkezőket.
A vezetőség

