
Párhuzamos világ 
Kevesen vannak, akik nem hallottak a „párhuzamos államról”

(statul paralel), hiszen ez az egyik leggyakrabban használt poli-
tikai szlogen a mindennapi politikai csatározásokban. Mi azon-
ban most egy másik „párhuzamos világra” szeretnénk
politikusaink figyelmét ráirányítani.

Arra például, hogy az Országos Statisztikai Hivatal legutóbbi
adatai szerint az ország lakossága felének nem elég a jövedelme
ahhoz, hogy kifizesse a havi rezsiköltséget és a villanyszámlát,
illetve tíz lakosból egy még egy mosógépet sem engedhet meg
magának. 

A jelentésből kiderül, hogy a romániai gazdaságok 68,3 szá-
zaléka fizeti ki időben az állammal szembeni adósságát, 31,7 szá-
zalék azonban nem képes erre. A lakosság 50%-a nem tudja állni
a rezsiköltségeket (gáz, víz, fűtés), 51%-a nem fizeti a villany-
számlát, 36,3%-a nem tudja kifizetni a telefonszámláját, 7,2 szá-
zaléka pedig a lakásrészleteket sem. A hivatalos adatok szerint a
lakosság 12 százalékának nincs pénze fűtésre, 67%-a nem en-
gedhet meg magának és a családjának bár egy egyhetes szabad-
ságot. Ami ennél is aggasztóbb, a lakosság több mint 20
százaléka heti két-három alkalommal sem engedheti meg magá-
nak, hogy húst vagy halat fogyasszon.

Párhuzamos világban élünk. Románia többek közt abban az
első az EU országai közül, hogy itt a legnagyobb a szakadék 

Miután markánsabb hangnemben fordult a marosszentgyör-
gyi önkormányzat az Országos Útügyi Hatósághoz, végre ki-
cserélik vagy pótolják a hibás vagy éppen hiányzó
csatornafedőket a községet átszelő országúton. A betonfal
mellett a tönkrement csatornafedők vagy helyenként a he-
lyükön tátongó gödrök is fokozták a balesetveszélyt, hiszen
ahelyett, hogy megjavították vagy kicserélték, pótolták
volna őket, táblákkal megjelölték, és úgy hagyták a helyet.
Közel egy évig. 

Ottjártunkkor Sófalvi Szabolcs polgármester elismerte, a főúton fenn-
álló balesetveszély még mindig a legfőbb problémája Marosszentgyörgy-
nek, de újabb lépéseket tettek, és ezúttal jóval radikálisabb hangnemben
fordultak az Országos Útügyi Hatósághoz, közölték velük, hogy pert in-
dítanak, mi több, a perbe hívási keresetet megfogalmazták és el is küldték
nekik, felsorolva azokat a kellemetlenségeket, amelyek a betonfal miatt
érték a marosszentgyörgyieket. 

– Bár választ nem kaptunk, két régóta várt lépést látunk megvalósulni:
az egyik, hogy a csatornafedők javításának, illetve cseréjének egyből ne-
kifogtak, és úgy látjuk, hogy próbálnak odafigyelni arra, hogy ne kelljen

Nincs helye más
véleménynek
Október elsején a Kultúrpalota zsúfo-
lásig megtelt a marosvásárhelyi Or-
vosi, Gyógyszerészeti, Műszaki és
Tudományegyetem évnyitó ünnepsé-
gén, amelyet a hallgatók zöme állva
követett. 
____________4.
Húsz évet ünnepelt
a Waldorf-óvoda
Aranycsepp, komatál, évszak-asztal,
lámpás ünnep – gyermekek, tinédzse-
rek és fiatal felnőttek nemzedékeiben
villantanak fel különleges színeket,
hangulatokat ezek a szavak.  A maros-
vásárhelyi Waldorf-óvoda világának
néhány mozaikkockája ez, az idén 
húszéves Fészeké, amely jubileumi
rendezvénysorozatára minden egykori
óvodást, szülőt, nagyszülőt visszavárt.
____________5.
Ezüstérem 
motokrosszban
Marosvásárhelyi ezüstérmest avattak
az országos motokrossz-csapatbaj-
nokságon, amelyet szeptember 23-24-
én, Gyergyószárhegyen rendezett
meg a Bástya motorosklub: a Motor
Tehnic versenyzői a Bukaresti Steaua
mögött, de a Lugosi Moto Extremet
megelőzve állhattak fel a dobogóra.
____________7.(Folytatás a 6. oldalon)
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Ha szép szóval nem megy…

Pótolják a hiányzó csatornafedőket



IDŐJÁRÁS
Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max.210C
min.70C

Ma PETRA, 
holnap HELGA napja.
PETRA: a Péter nőnemű
alakja, és a Petronella önállósult
becézése is. Jelentése: kő,
szikla.
HELGA: északi germán ere-
detű, jelentése: egészséges, bol-
dog. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. október 1.

1 EUR 4,6596
1 USD 4,0110

100 HUF 1,4410
1 g ARANY 152,9099

Hetedikén nem lesz ócskapiac 
Az Ingatlan- és Piackezelő Kft. értesíti az érintetteket, hogy
október 7-én, a közelben zajló marosvásárhelyi borfesztivál
miatt az ócskapiac zárva lesz. 

A szirénákat tesztelik
Október 3-án, szerdán délelőtt 10–11 óra között Marosvá-
sárhelyen a riasztóberendezések működését tesztelik. A
központosított riasztóhálózat szirénái mellett a kereske-
delmi egységek riasztóberendezései is megszólalnak. A
riadó végét jelző hang folyamatos, két percig tartó jelzés,
ugyanolyan erősségű, mint a figyelmeztető hang. 

Jogi tanácsadás
Október 3-án, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti szék-
helyén, a II. emeleti 57-es irodában Molnár Loránd ügyvéd
jogi tanácsadást tart előfizetőinknek. Az érdeklődőket kér-
jük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot. 

Szüreti fesztivál Kelementelkén
Október 6-án, szombaton szüreti fesztivált tartanak a kele-
mentelki szőlőhegyen. Délelőtt 11 órakor felvonulnak a cső-
szök és a huszárok, az ünnepélyes megnyitó és a
borlovagavatás 13 órakor kezdődik. 14 órától hagyomány-
őrző csoportok zenés-táncos műsorát lehet megtekinteni,
illetve megnyílik a helyi termékek kiállítása és vására. A
programban gasztronómiai előadás, főzőverseny, must- és
borkóstoló is szerepel. Marosvásárhelyről déli 12 és 13 óra-
kor indul busz a fesztiválra. Zenél a mezőcsávási rezes-
banda és a helyi népi zenekar. Az útvonalat és a megállókat
az esemény Facebook-oldalán (Kisküküllő-menti Szüreti
fesztivál 2018) lehet megtekinteni.

Medvebocsnak keresnek nevet
Egy tavaly született nőstény medvebocs nevének kiválasz-
tásához vár javaslatokat a marosvásárhelyi állatkert. Egy
magyarul és románul is könnyen kiejthető nevet keresnek,
az ötleteket ma még be lehet küldeni az állatkert Facebook-
oldalára (Targu-Mures Zoo/Marosvásárhelyi Állatkert) a fel-
hívás alatti hozzászólásként. A medvekislány nevét az
állatok világnapján, október 4-én, csütörtökön délelőtt 11
órakor hozzák nyilvánosságra.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó
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Megyei hírek

Október elseje idén is ünneplőbe öltöztette a hat-
van-hetven évet vagy annál is többet megélt ma-
rosvásárhelyieket. Az idősek világnapja
alkalmából a Gyulafehérvári Caritas a megyeköz-
pont mellett működésének számos más települé-
sén is szervezett az egész hetet átfogó
ünnepségeket, a rendezvények nagy része az el-
következő napokban zajlik. 

A marosvásárhelyi együttlétnek a hagyományhoz híven
a Deus Providenit Tanulmányi Ház Szent Mihály terme
adott otthont. A telt házas közönséget műsorvezetői minő-
ségében elsőként Kacsó Katinka köszöntötte, majd Lude-
scher László, a Caritas szociális ágazatának igazgatója
vette át a szót. Ludescher a színes őszi hónap, a termés be-
takarításának ideje és az időskor között vont párhuzamot,
és megköszönte, hogy a mai nyugdíjasok az „átkosban” is
vállaltak gyermekeket, és munkájukkal megteremtették a
jelen feltételeit. 

– A Gyulafehérvári Caritas számára prioritás az idősek
gondozása. Maros, Hargita és Kovászna megyében egyebek
mellett húsz klubot működtetünk, amelyekhez több mint
ezer idős személy tartozik – hallhattuk Ludescher Lászlótól,
aki beszéde végén egy hegymászó csúcsra éréséhez, ahhoz

a pillanathoz hasonlította az időskort, amikor sokkal fárad-
tabb a felfelé igyekvő, mint induláskor, de sokkal jobban át
is látja a tájat. Hegyet mászni többféleképpen – a nehézsé-
gekre összpontosítva, illetve a látványban gyönyörködve –
is lehet – hangsúlyozta a Caritas ágazati igazgatója.

– A mi életünk önökkel kezdődött – kezdte köszöntőjét
Csép Andrea parlamenti képviselő, a szociális munkaügyi
bizottság titkára, aki néhány, nagymamájához fűződő
emlék felidézése után a szépszámú, aktív, önkéntes tevé-
kenységekben is részt vevő idősekről szólt, majd így fo-
galmazott:

– Fontos számunkra, hogy egy olyan közösséget teremt-
sünk, amelyben önök megtalálják a békét, nyugalmat. Ne-
künk meg kell teremteni egy olyan környezetet, amelyben
önök biztonságban érzik magukat.

A politikus végül Antoine de Saint-Exupéry A kisherceg
című regényéből idézett: „A múló időt ne úgy fogjuk fel,
mint ami koptat és elveszejt, ne egy marék homokot lás-
sunk benne, hanem valamit, amiben kiteljesedünk!”

A továbbiakban ft. Balla Imre, a Keresztelő Szent János-
plébánia segédlelkésze Jézus boldogságmondásaiból emelt
ki egyet: „Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltat-
nak” (Mt. 5,4), és ezt a gondolatot az isteni vigasztalás meg-
tapasztalása és továbbadása szempontjából is megközelítette.

– Az imádságot, az öregkor nagy eszközét használni
kell. Az öregség nagy lehetősége a vigasztalás szolgálata

– hallhattuk a segédlelkésztől,
aki tanítása végén erőt, lendü-
letet, a Szentlélektől kapott
tüzes lelket kívánt az egybe-
gyűlteknek.

Az ünnep hangulatát Hegyi
Réka Boróka és Fodor Orsolya
Szilvia bolyais diákok zenés,
dalos műsora emelte, majd a
kávészünet előtt a Caritas
egyik, névtelenségéhez ragasz-
kodó idős tagja a kilencvenéves
Radványi Hajnalt köszöntötte
Hajni néni Kék madár című
költeményével.

Az együttlét második felében
Szabadi Nóra és Ördög Miklós
Levente operettrészletekkel ör-
vendeztette meg hallgatóságát,
végül elérkezett a tombolahú-
zás ideje. Az ünnep szeretetven-
dégséggel zárult.

Időseit ünnepelte a Caritas
A „hegymászó” öröme

Fotó: Nagy Tibor 

Budapesten 
a Maros Művészegyüttes

A határon túli hivatásos néptáncegyüttesek Határtalan
Táncfőváros nevű fesztiváljának meghívottjaként a Ha-
gyományok Háza székhelyén, a megújult Budai Vigadó-
ban vendégszerepel október 6-án, szombaton a Maros
Művészegyüttes. A társulat Tegnap a Gyimesben jártam
című előadását mutatja be a budapesti közönségnek.

Előadás 1956-ról
A Kós Károly Akadémia Alapítvány, a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség és a Szacsvay Akadémia közös
szervezésében októbertől folytatódik a Marosvásárhe-
lyen elindított, nagy sikerű történelmi előadás-sorozat.
A kezdeményezés célja, hogy Kós Károly szellemiségét
követve megteremtse az erdélyi magyar történelmi gon-
dolkodás fontos, tudományos igényű fórumát Marosvá-
sárhelyen. Az előadás-sorozat az erdélyi magyar
történelem legutóbbi 100 évének legfontosabb esemé-
nyeit, folyamatait mutatja be. Az első őszi rendezvényre
ma 17 órakor kerül sor. Stefano Bottoni, az MTA BTK
Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa
1956 hatása és következményei Erdélyben címmel tart
előadást a Bernády Házban. 

Az aradi tizenhármakra 
emlékeznek

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szer-
vezete a 13 aradi vértanú tiszteletére emlékműsort szer-
vez október 4-én, csütörtökön 17 órakor
Marosvásárhelyen, a Bolyai téri unitárius templomban.

Nemzetközi zenei fesztivál 
Október 4-én, csütörtökön 19 órakor rendkívüli szimfo-
nikus hangversennyel kezdődik a XXVIII. Constantin Sil-
vestri nemzetközi zenei fesztivál a marosvásárhelyi
Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Alpaslan Ertün-

gealp, Magyarországról érkező karmester, fuvolán a
szintén magyarországi Bálint János, hárfán Miruna Vi-
dican játszik. Műsoron: Constantin Silvestri-, Mozart-,
Csajkovszkij-művek. A hangversenyre az 1-es számú
bérletek érvényesek.

Gyermekkoncert a Jazzben
Október 2-án, ma 18 órakor Póra Zoli & Stone Hill-
gyermekkoncert lesz a marosvásárhelyi Jazz & Blues
Clubban.

Kedei Zoltán kiállítása
Kedei Zoltán festőművész Triptichon és tizennégy vá-
szon című kiállítása nyílik meg október 4-én, csütörtö-
kön 18 órakor a marosvásárhelyi Bernády Házban. A
kiállítást Doszlop Lídia művészettörténész méltatja, köz-
reműködnek: Kecskés Lajos lelkész, Székely Levente
hegedűművész és tanítványai. A tárlat október 24-ig te-
kinthető meg.

Vitéz Mihály – Székely Csaba 
színműve

A 3G Színház szervezésében Székely Csaba Mihai Vi-
teazul (Vitéz Mihály) című színműve tekinthető meg ok-
tóber 5-én, pénteken és 7-én, vasárnap 19 órakor a Maros
Művészegyüttes kövesdombi székhelyén. Rendező: Andi
Gherghe. Az előadás a Szociális terápia a kortárs színhá-
zon keresztül nevű projekt keretében jött létre a Romániai
Országos Kulturális Alap (AFCN) és a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal támogatásával. A 14 éven aluli né-
zőknek nem ajánlott produkció román, magyar, 
illetve német nyelvű, magyar és román nyelven feliratozott.

Gézengúz gyermektáncház
A marosvásárhelyi Gézengúz játszóház megkezdi tevé-
kenységeit. A táncházba szerdánként várják a gyerme-
keket, 17 órától a kisiskolások, 18 órától az óvodások
játékos néptánc- és népdaltanítása zajlik. Muzsikál
Sinkó András és az Öves együttes. Helyszín: a Studio
Prospero Kulturális Központ székhelye, Forradalom
utca 8. szám. Cserecipő szükséges.

RENDEZVÉNYEK

A Medicare Otthongondozó  
Alapítvány 

nyílt délutánt szervez Marosvásárhelyen, a Kornisa sétány
23/1. szám alatt, szemben a volt Angela vendéglővel. Időpont:
október 3., szerda, 15-17 óra között. 

A betegek segítségére felajánlanak  beteggondozáshoz szük-
séges termékeket a készletből: mankók, botok,  fáslik, kötsze-
rek, betétek, cipők, ruhák, vizeletfelfogó, illetve colostomás
felszerelések, betegeknek való tápszerek, tájékoztató anyagok
stb. 

Adományokat elfogadnak, és a rászoruló betegek gondozá-
sára fordítják.

Érdeklődni a 0265/212-623-as telefonszámon lehet.

Nagy Székely Ildikó



Általános amnesztiát sürget Romániában Liviu
Dragnea szociáldemokrata házelnök, akit immár két
korrupciós ügyben is elmarasztalt a bíróság – állí-
tása szerint igazságtalanul.

A kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt
(PSD) elnöke a kormányoldalhoz közel álló Romania TV ven-
dégeként egy vasárnap esti műsorban azt állította: nem magá-
nak, hanem elsősorban a bíráknak és ügyészeknek akar
közkegyelmet.

„Gondolja, hogy az a több ezer bíró és ügyész, akinek bűn-
vádi dossziét csináltak, kizárólag a bizonyítékok és saját lel-
kiismeretük alapján ítélkezik, minden kétségen felül? Én nem
hiszem” – magyarázta Dragnea, miért tartja szükségesnek az
általános amnesztiát. Megjegyzésével egy augusztus végén
közzétett kimutatásra utalt, amely szerint 2014 óta a korrup-
cióellenes ügyészség (DNA) a magisztrátusi kar több mint hat-
van százaléka (2200 bíró és 1200 ügyész) ellen vizsgálódott
már különböző ügyekben.

Dragnea szerint az amnesztiatörvény választ adhat több
megválaszolatlan, „fájó” kérdésre.

„Mi történik azokkal az ügyekkel, amelyeket hamis bizo-
nyítékokra alapoztak? Mi történik a (titkosszolgálatok és igaz-
ságszolgáltatási szervek között kötött) titkos, törvénytelen és
alkotmányellenes megállapodásokon alapuló ügyekkel, perek-
kel és ítéletekkel?” – sorolta a kérdéseket a pártelnök.

Dragnea azt állította, hogy ami a saját ügyeit illeti, nem sok
reményt fűz a második bírósági elmarasztalása ellen beterjesz-

tett fellebbezéshez. Kijelentette: fogytán van az igazságszol-
gáltatásba vetett bizalma, nem hisz abban, hogy ügyében rész-
rehajlás nélkül ítélne a bíróság.

Dragnea szerint a PSD politikai ellenfeleinek – Klaus Io-
hannis államfőnek és a jobboldali ellenzéknek – sikerült elhi-
tetniük, hogy a PSD igazságügyi reformja mögött az ő önös
érdekei állnak, ezért Romániában szerinte csak úgy lehet véget
vetni az ügyészi visszaéléseknek, megelőzni további ártatlan
emberek bebörtönzését, ha a kormánytöbbség olyan amnesz-
tiatörvényt hoz, amelyből „őt kihagyják”.

A pártelnök csak általánosságokban beszélt az amnesztiáról,
nem részletezte, hogy álláspontja szerint milyen bűncselek-
mények elkövetőinek priuszát kellene eltörölni.

Liviu Dragneát egy korrupciós ügyben jogerősen, egy má-
sikban elsőfokon marasztalta el a legfelsőbb bíróság. 2016-
ban két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték jogerősen
választási csalásra való felbujtás és befolyással való üzérkedés
miatt. Idén júniusban három év és hat hónap letöltendő bör-
tönbüntetést szabtak ki rá hivatali visszaélésre való felbujtá-
sért, és elrendelték korábbi felfüggesztett ítélete letöltését. Ez
utóbbi ítélet nem jogerős, a fellebbviteli tárgyalás október 8-
án kezdődik.

Romániában az utóbbi másfél évben számos kormányel-
lenes tüntetést rendeztek ellenzéki szervezetek, amelyek sze-
rint a PSD azért akar amnesztiát és azért módosítja a
büntetőjogot, hogy megmentse korrupt politikusait a börtön-
től. (MTI)

Zárolták Elena Udrea vagyonát
Zár alá helyezte a bukaresti ítélőtábla Elena Udrea
volt turisztikai miniszter minden ingó és ingatlan va-
gyonát, 4,7 millió euró értékig. A döntés annak a
dossziénak kapcsán született meg, amelyben az Or-
szágos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) befolyás-
sal való üzérkedés és pénzmosás miatt emelt vádat
Elena Udrea ellen. Ugyanabban az ügyben Dan And-
ronic újságíró ellen hamis tanúzás miatt emeltek
vádat. A vagyonzárra vonatkozó döntés ellen 48 órán
belül fellebbezhetnek a vádlottak. A bírói testület
ugyanakkor visszautasította a két vádlott kérését arra
vonatkozóan, hogy halasszák el a per megkezdését,
az erre vonatkozó döntést 3 napon belül lehet meg-
óvni. Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség
2017. december 20-án emelt vádat befolyással való
üzérkedés és pénzmosás miatt Elena Udrea ellen,
hamis tanúzás vádjával pedig Dan Andronic ellen.
(Agerpres)

Rovana Plumbra bízták 
az oktatási tárcát

Rovana Plumb európai alapokért felelős minisztert
bízzák meg ideiglenesen az oktatási tárca irányítá-
sával – értesült az Agerpres hírügynökség politikai
forrásokból. Viorica Dăncilă miniszterelnök állítólag
már el is küldte erre vonatkozó javaslatát Klaus Io-
hannis államfőnek. Az oktatási miniszteri tisztség az-
után üresedett meg, hogy Valentin Popa csütörtökön
bejelentette lemondását. 

Nőtt a munkanélküliségi ráta
Az egy hónappal korábbi 4,2 százalékról augusztus-
ban 4,3%-ra nőtt a munkanélküliségi ráta Romániá-
ban – közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet
(INS). Az INS adatai szerint a 15 és 74 év közötti
munkanélküliek becsült száma 386.000, azaz meg-
egyezik a júliusban jegyzettel, az elmúlt év augusz-
tusához viszonyítva azonban csökkenés észlelhető,
akkor ugyanis 448.000 állástalan személyt tartottak
nyilván. A felnőtt lakosság, azaz a 25 és 74 év közöttiek
körében a becsült munkanélküliségi ráta 3,4%, ez a
korosztály tette ki augusztusban a munkanélküliek
összlétszámának 75,2%-át. A férfiak körében 1,4 szá-
zalékponttal magasabb volt a munkanélküliség, mint a
nőknél (4,9% a férfiaknál, 3,5% a nőknél). (Agerpres)

Meghibásodott 
az informatikai rendszer

Tegnap a délutáni órákban már újra működött az er-
kölcsi bizonyítványokat kibocsátó informatikai rend-
szer (ROCRIS) – közölte az Országos
Rendőr-főkapitányság. A rendszer meghibásodását
feszültségingadozás okozta, amely kihatott a ROC-
RIS szervereire. A meghibásodás miatt hétfőn né-
hány órán át nem tudott a rendőrség erkölcsi
bizonyítványokat kiállítani, az igényléseket azonban
ezalatt is be lehetett nyújtani. (Agerpres) 

Embercsempészet miatt 
tartóztatták le

Embercsempészet gyanújával 30 napos előzetes le-
tartóztatásba helyeztek Romániában egy bolgár ál-
lampolgárt, aki hat iraki határsértőt próbált
gépkocsijában Németországba juttatni – közölte hét-
főn a román határrendészet. A négy, iratokkal nem
rendelkező, 22 és 27 év közötti felnőtt, valamint a
velük lévő 3, illetve 7 éves gyermek a bolgár–román
zöldhatáron átszökve érkezett az országba, ahol a
48 éves bolgár gépkocsivezető vette fel őket. A ha-
társértők állítólag arról állapodtak meg vele, hogy fe-
jenként 8000 euróért Németországba szállítja őket.
Az irakiakat a két ország közötti toloncegyezmény
alapján átadták a bolgár határrendészeknek, a bolgár
gépkocsivezető ellen embercsempészetért indítottak
eljárást Romániában, a konstancai törvényszék pedig
elrendelte vizsgálati fogságba helyezését. (MTI) 
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a gazdagok és a szegények között. A minimálbérből élők
és a kisnyugdíjasok naponta szembesülnek a megélhe-
tési nehézségekkel, ellenben vannak, akik mérhetetlen
vagyon fölött rendelkeznek. És ez a különbség sajnos
egyre mélyül. Ezt már az Eurostat adatai mutatják. A
romániai milliomos profilja egyébként: ötvenes éveit ta-
possa, férfi, és Bukarestben üzletel. Ugyanis a főváros-
ban és környékén több mint 110 milliomos él, vagyonuk
10,76 milliárd euró, ami a 300 leggazdagabb vagyo-
nának a 46,7 százalékát teszi ki. Ezzel szemben a „Ment-
sétek meg a gyermekeket” gyermekvédő civil szervezet
jelentése azt mutatja, hogy a romániai gyermekek 49,2
százaléka szegénységben és társadalmi kirekesztettség-
ben él. És az is hivatalos adat, miszerint esténként több
mint 250 ezer gyermek fekszik le korgó gyomorral.

Egyébként a Világbank is arra figyelmeztet, hogy
„két Románia” létezik. A Global Economic Prospects
jelentése úgy fogalmaz, hogy az ország átalakulásának
és fejlődésének folyamata az elmúlt években felszínre
hozta az országon belüli óriási különbségeket, és egy-
mással párhuzamosan két Románia létezik. Az egyik di-
namikus, urbánus, integrált, a másik a vidéki, szegény
és elszigetelődött lakosság, amelynek több mint egyne-
gyede napi 5 dollárnál kevesebből él. 

Ajánljuk politikusaink figyelmébe.

Párhuzamos világ 
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világÁltalános amnesztiát sürget Romániában 
Liviu Dragnea házelnök

Legalább hetvenezer eurót fize-
tett a Ján Kuciak meggyilkolását
megrendelő személy a szlovák
oknyomozó újságíró meggyilko-
lásáért – jelentették be Pozsony-
ban azon a sajtótájékoztatón,
amelyen az ügyben folyamatban
lévő vizsgálat eddigi eredmé-
nyeit ismertették a szlovák 
bűnüldöző szervek képviselői
hétfőn.

A gyilkosság végrehajtójának 50 ezer
eurót fizetett ki készpénzben ki annak
közvetlen megrendelője, további húszez-
ret pedig addigi adóssága rendezéseként
engedtek el a gyilkosság megrendelését
közvetítő személynek – mondta az újság-
író-gyilkossági ügyet vizsgáló ügyész,
akinek nevét biztonsági megfontolások-
ból nem közölték. Az ügyész elmondta
azt is, hogy a megrendelés csak Ján Ku-
ciak személyére szólt, barátnője, Martina
Kusnírová csak véletlen áldozat volt.

Jaromír Ciznár főügyész a fiatal nőről
azt mondta, hogy „rossz időben volt
rossz helyen”.

A szlovák bűnül-
döző szervek meg-
állapítása szerint
magát a kettős gyil-
kosságot a múlt
héten a rendőrség
által őrizetbe vett
Tomás Sz. követte
el, akit a révkomá-
romi rendőrség egy
volt nyomozójaként
azonosított a pozso-
nyi sajtó. Neki a
gyilkosságért járó
összeget egy ké-
sőbb őrizetbe vett
nő, Alena Zs. fizette
ki, a rendőrség őt
tartja a bűntény
közvetlen megren-
delőjének, de azt
még nem tudják,
hogy neki ki fize-

tett, vagyis ki volt a gyilkosság értelmi
szerzője.

Az ügyben jelenleg négy személy
ellen folytatnak eljárást a szlovák bűnül-
döző szervek gyilkosság elkövetésének
alapos gyanújával, ők vasárnaptól mind-
annyian vizsgálati fogságban vannak. A
gyilkosság állítólagos elkövetőjén és
annak megrendelőjén kívül a gyanúsítot-
tak között van még a rendőrség múlt heti
gútai (Kolárovo) akciója során őrizetbe
vett másik két személy is. Az ügyészség
szerint egyikük, egy volt katona, Miros-
lav M. – aki a gyilkosság elkövetésével
gyanúsított Tomás Sz. unokatestvére –
sofőrként vett részt a bűncselekmény el-
követésében, a másik férfi pedig egy vál-
lalkozó, Zoltán A., aki közvetítő szerepet
vállalt a gyilkosság megrendelése során.
A szlovák vizsgálati szervek szerint
éppen az utóbbi férfi, Zoltán A. az egye-
düli, aki eddig hajlandónak mutatkozott
együttműködni a rendőrséggel.

„A gyanúsított felmérte az ellene fel-
hozott bizonyítékokat, értékelte a hely-

zetet, és úgy döntött, hogy nyitottabb
lesz a büntetőeljárásban részt vevő szer-
vekkel” – mondta az ügyet vizsgáló
ügyész.

Az érvényes szlovák jogszabályok
szerint az ügyben felhozott vádak alap-
ján az elkövetőkre húsztól huszonöt évig
terjedő vagy akár életfogytig tartó sza-
badságvesztés is kiróható.

A kettős gyilkosság áldozatait – egy
fiatal szlovák tényfeltáró újságírót, Ján
Kuciakot és barátnőjét – február végén
találta meggyilkolva a galántai járásban
lévő Nagymácsédon lévő családi házuk-
ban a rendőrség. Az újságíró halála – akit
a rendőrség szerint feltételezhetően
munkájával összefüggésben öltek meg –
közfelháborodást váltott ki az országban,
s heteken belül korábban sosem látott
tüntetéssorozathoz, illetve mély belpoli-
tikai válsághoz vezetett. A történések
végül a kormány több tagjának távozá-
sához – köztük Robert Fico kormányfő
lemondásához – és a kabinet széles körű
átalakításához vezettek. (MTI)

Hetvenezer eurót fizethettek Kuciak meggyilkolásáért

Megkezdte működését Szerbia legmodernebb büntetés-
végrehajtási intézete hétfőn a Belgrádtól alig 20 kilométerre
fekvő vajdasági Pancsován. 

Az új börtönben 500 rab, egészen pontosan 300 elítélt és
200 előzetes letartóztatásban ülő számára van hely. A 24 ezer
négyzetméteren elterülő intézmény 10 objektumból áll, a
komplexumot több száz kamera figyeli. A biztonságra emel-
lett a legkorszerűbb műszaki berendezésekkel ügyelnek, ezért
már az épülő börtönt „szerb Alcatraznak” nevezte a média.

Alcatraz kis sziget a San Francisco-öbölben, az 1934 és
1963 között ott működő maximális biztonságú börtönről vált
hírhedtté. Ott töltötték büntetésüket a két világháború közötti

időszak legismertebb gengszterei, köztük Al Capone vagy 
George R. Kelly.

A pancsovai börtön két éven keresztül épült, és kialakítása
során figyelembe vették a legkorszerűbb európai uniós elő-
írásokat.

A börtön építését az Európa Tanács Fejlesztési Bankja
(Council of Europe Development Bank – CEB) 18 millió eu-
róval, a szerb kormány pedig 5 millió euróval finanszírozta.
A cellák felszerelését a pozarevaci, szávaszentdemeteri
(Sremska Mitrovica), valjevói és nisi börtönök lakói készítet-
ték, akik korábban a fegyintézetek által szervezett fa- és fém-
megmunkáló képzésen vettek részt. (MTI)

A szerb Alcatraz
Fotó: MTI/EPA/Matej Kalina



– Az Én és a világ egyéni esttel a
90 éve született Székely Jánosra em-
lékezünk. Életműve egyaránt gaz-
dag prózai, drámai és lírai
vonatkozásban. Hol találkoztál elő-
ször a költő verseivel, és hogyan lett
ebből előadói est?

– Színházunk már több Székely
János-darabot bemutatott, és ezek-
ben kisebb-nagyobb szerepekben
mindig jelen voltam, de az igazán
meghatározó találkozás jóval ko-
rábban történt. Még diákkoromban
találkoztam Székely János költésze-
tével. Lenyűgözött szenvedélyes
igazságkeresése, vérfagyasztó prag-
matizmusa, kíméletlen vallomása
önmagáról és a világról. Ugyanak-
kor azt is éreztem, hogy ez nekem
most túl sok, hogy az emberi létezés
ilyen szédületes mélységeinek a ré-
tegeibe alámerülni fojtogató, így
fennáll az a veszély, hogy az életmű
inkább eltaszít, mint befogad. Azt
éreztem, hogy még nem tudom
megszólítani Székely Jánost, hogy
várnom kell. És vártam. 

– Melyek az általad játszott elő-
adás műfaji sajátosságai? Miben
hoz újat ez a hagyományos pódiu-
mestekhez képest? 

– Elkerülhetetlen és – konkrétsá-
gánál fogva – szinte megválaszol-
hatatlan kérdés. Amilyen egyszerű
és jogos a kérdés, pont olyan bo-
nyolult és nehéz válaszolni rá, és
végső soron a néző fogja eldönteni,
hogy miben lesz neki ez új. Abban
biztos voltam, hogy csak akkor

fogok bele ebbe a munkába, ha az
más lesz. Ez minden alkotó legfőbb
ambíciója. Azt is tudtam, hogy nem
szeretem a versműsor vagy pódi-
umműsor stigmákat, hiszen két
tucat verssel előállni a színpadon
elég ahhoz, hogy szétzúzzuk azokat
a korlátokat, amelyek közé beszorí-
tanak ezek a műfaji megjelölések.
Két tucat vers már egy élet, sőt,
egyetlen vers is az, tehát már rég
nem beszélhetünk sem pódiumról,
sem műsorról. Ez már a találkozás
maga. A találkozás még nevenincs

színpadi műfaja, amiben benne van
az esetlenségünk, az örömünk, a vá-
gyaink, a szomorúságunk, az élni
akarásunk. Így én inkább leegysze-
rűsítve, találkozásként definiálnám
ezt a műsort, a szó legnemesebb
testközeliségében, hiszen találkozni
örömmel megy az ember, míg vers-
műsorra néha kelletlenül, már csak
azért is, mert emlékeiben még ott él,
hogy a vers mindig benne volt a kö-
telező tananyagban. 

– A Gyulai Várszínházzal együtt-
működve jött létre a produkció,

munkatársaid voltak Elek Tibor és
Gáspárik Attila. Hogyan zajlott ez
az együttműködés, figyelembe véve
a két város közti földrajzi távolsá-
got?

– Együttműködésünk részemről
alapvetően a hálámban fejeződik ki,
így ennek nincsenek földrajzi kor-
látai. Tibor nagyon ütős anyagot
szerkesztett, amin ugyan sokat vál-
toztattam, de az alapokat mégiscsak
ő tette le. Gáspárik Attila pedig in-
tézményvezetőként fontosnak tar-
totta ezt a munkát, bátorított, hogy

az örök emberi értékeket és eszmé-
nyeket képviselő, egyetemes kite-
kintésű életműnek a
legreprezentatív darabjai elhangoz-
zanak a marosvásárhelyi színház
Kistermében. 

– Székely János életművével fog-
lalkozva hogyan viszonyulsz a ver-
seihez, miben gazdagodtál te, Henn
János, színészként és magánember-
ként?

– Itt érnek össze a szálak. Emlí-
tettem, hogy várnom kellett, mert
nem tudtam befogadni ezt a nagyon
gazdag és szinte önemésztő életmű-
vet. És addig vártam, amíg már Szé-
kely János szólított meg engem, és
nem én őt, mint annak idején. Min-
den színész tudja, hogy ebben
semmi önteltség nincs, hiszen áldott
pillanat az, amikor a szerep találja
meg az emberét, önmagát valaki-
ben, és nem fordítva, ami néha lehet
elhibázott is örökös nagyravágyó-
dásunk okán. A mi pályánkon – de
magánemberekként is – az az igazi
öröm, az igazi teljesség, ha meg va-
gyunk szólítva. És akkor a színész
és a szerző vagy a szerep már nem
elviselik, hanem kiegészítik egy-
mást. Székely János szerint – és a
költő filozófiai tézise mentén az Én
és a világ konstrukciójában is – az
ember lételméleti küzdelme csak
egyirányú lehet: önmagunk felé.
Ehhez hozzátettem az én irányomat
is, ami szintén önmagunkhoz vezet,
csak kicsit másként, és ebben a ket-
tőnk illúziótlan szimbiózisában
érzem azt, hogy igazán gazda-
godtam.

Október elsején a Kultúrpa-
lota zsúfolásig megtelt a 
Marosvásárhelyi Orvosi,
Gyógyszerészeti, Műszaki és
Tudományegyetem évnyitó
ünnepségén, amelyet a hall-
gatók zöme állva követett. A
szónokok, az egyetem veze-
tői, a Védelmi Minisztérium
képviselője, a városi és me-
gyei hivatalosságok a 
centenárium évében megva-
lósított egyesülés jelentősé-
gét méltatták, amely –
többségük véleménye szerint
– lehetővé teszi, hogy az
MOGYMTE a legjobb felsőok-
tatási intézmények sorába
lépjen. 

Az egyetemi évet prof. dr. Leo-
nard Azamfirei rektor nyitotta meg,
aki történelmi pillanatnak nevezte a
két egyetem egyesítését. Ez a lépés
olyan fejlődési lehetőséget nyitott
meg, ami lehetővé teszi, hogy a lét-
rejött intézmény bekerüljön a leg-
jobb európai egyetemek sorába.
Ami olyan nyilvánvaló előnyt je-
lent, hogy nincs olyan racionálisan
gondolkodó ember, aki ne értené
meg, hogy ez a felsőfokú oktatás
irányvonala világszerte – tette
hozzá. 

Az észszerűségnek kell érvénye-
sülnie az egyetem, a város és a hall-
gatók érdekében, és mindazok, akik
más véleményen vannak, el kell
hallgassanak – szögezte le határo-
zottan a rektor. „Kollégáinknak
meg kell érteniük, hogy a jövő a
változást, az új valósághoz való al-
kalmazkodást jelenti, és együtt kell
győzelemre vinni ezt a kezdemé-
nyezést, úgy, hogy akik most ellen-
zik, azok is mellénk álljanak” –
hangsúlyozta. Majd kiemelte, hogy

az igazi „multikulturalitást”
az a 700 hallgató jelenti,
akik 50 országból érkeztek,
és akik életet, színt visznek
az egyetem életébe, ahol
színvonalas oktatás folyik,
hazatérésükkor Románia
nagykövetei lesznek. A rek-
tor szólt a katonaorvosi, és
ezen belül az angol nyelvű
katonaorvosi oktatás fon-
tosságáról. Bár ezen a sza-
kon a kétszeresére növelték
helyek számát, a 100-ból
közel 80-at tudtak betölteni. 

Mircea Duşa, a kormány-
hivatal vezetője reményé-
nek adott hangot, hogy az
egyesülés nyomán a maros-
vásárhelyi OGYMTE is be-
kerülhet az európai
egyetemi hálózatok létreho-
zásáról szóló projektbe, ami
határokon átnyúló együtt-
működést tesz lehetővé. El-
mondta, hogy büszke arra,
hogy hozzájárult a helyek
számának növeléséhez a
katonaorvosi karon, és így a
román hadsereg orvosai lel-
kileg is kötődni fognak a
marosvásárhelyi egyetem-
hez. 

Ionel Oprea dandártábornok, a
román hadsereg orvos igazgatója a
centenárium évében az angol
nyelvű katonaorvosi képzés beindí-
tásának a fontosságát emelte ki, va-
lamint a katonaorvosok tovább-
képzésének a biztosítását.

Ovidiu Dancu, a megyei tanács
alelnöke az interdiszciplinaritás
fontosságát és az egyetemnek az
Okos város programban betöltendő
szerepét hangsúlyozta. 

Dorin Florea nagy elégtétellel

és bizakodva vette tudomásul,
hogy a két egyetem kezet adott
egymásnak, mert nagyon fontos,
hogy Marosvásárhely talán először
fennhangon kimondja, hogy vége a
képmutatásnak és könnyelműség-
nek, amivel az utolsó huszonéven
át az oktatási rendszert kezelték.
Nehéz feladat hárul az oktatókra,
akik bebizonyították, hogy a kis-
szerű érdekek és az úgynevezett
privilégiumok fölött állnak, és a
város, annak hagyományai és jö-
vője iránti tisztelet útján indultak

el. Dorin Florea taktikai hibának
nevezte a magyar oktatók nehezen
érthető sértődöttségük miatti távol-
maradását, majd kijelentette, hogy
a város olyan helyszín, ahol a romá-
nok és magyarok megérthetik egy-
mást.

Az egyesülés fontosságát hang-
súlyozta és az elsőéves hallgatókat
köszöntötte Constantin Copotoiu
professzor, a szenátus elnöke. Cor-
nel Sigmireanu egyetemi tanár, a
szenátus alelnöke a világ legjobb
felsőoktatási intézményei nemzet-

közi ranglistájának az élén látta az
egyesült egyetemet. Prof. dr. Călin
Enăchescu rektorhelyettes az öt
éve kezdődött egyesülési folyamat-
ról beszélt. Prof. dr. Angela Borda
rektorhelyettes angolul szólt a kül-
földi diákokhoz, az Egyetemi Hall-
gatók Ligája nevében Raluca
Niculescu köszöntötte új kollégáit.
Az ünnepség, amely a ballagási
énekkel és a himnusszal kezdődött,
az orvostanhallgatók egyetemet
népszerűsítő dalával ért véget.
(bodolai)

4NÉPÚJSÁG _____________________________________________________AKTUÁLIS ________________________________________________ 2018.október2.,kedd

Merész remények az egyesült MOGYMTE jövőjéről 
Nincs helye más véleménynek

A mi pályánkon az az igazi öröm, ha meg vagyunk szólítva
– Interjú Henn János színművésszel –

Én és a világ Fotó: Bereczky Sándor

Kérdezett: Szabó Réka

Fotó: Nagy Tibor



Aranycsepp, komatál, évszak-
asztal, lámpás ünnep – gyer-
mekek, tinédzserek és fiatal
felnőttek nemzedékeiben vil-
lantanak fel különleges színe-
ket, hangulatokat ezek a
szavak. A marosvásárhelyi
Waldorf-óvoda világának né-
hány mozaikkockája ez, az
idén húszéves Fészeké, amely
jubileumi rendezvénysoroza-
tára minden egykori óvodást,
szülőt, nagyszülőt visszavárt.

Az ünnep első napjára, péntek
délelőttre őszi díszbe öltözött a tan-
intézet, a két Waldorf-csoport terme
előtt az egykori „Fészek-lakók”
névsora vonzotta magára a tekinte-
tet, a falakon régi és új fotók, kézzel
és számítógéppel írt sorok meséltek
régi és alig múlt időkről, jelenről,
jövőről. Az együttlétet megszervező
lelkes pedagógusok – Mátéfi Enikő,
Bence Emőke és Bölöni Ágnes – ka-
cagva fogadták az évek óta nem lá-
tott, hatalmasat nőtt gyermekeket,
fiatalokat, de ugyanígy örültek
azoknak is, akik év közben is gyak-
ran benéznek a Fészekbe beszél-
getni, találkozni, megpihenni. 
Iskolatáskák az udvaron

Miközben az udvar fái alatt egyre
nőtt az iskolatáskák halma, Enikő
óvó néni Waldorf-szertartás szerint
csengőszóval jelezte az ünnep kezde-
tét. Az egybegyűlteket elsőként Vincze
Csilla, a Liviu Rebreanu Általános Is-
kola aligazgatója, az iskolához tartozó
óvodák – közöttük a Fészek Waldorf-
óvodát befogadó Fecske napközi – fe-
lelőse köszöntötte.

– Nagy megtiszteltetés szá-
momra, hogy immár a huszadik tan-
évet kezdjük együtt a Waldorf-
pedagógiát képviselő kolléganők-
kel. Hosszan tartó munkátok, kitar-
tásotok, felkészültségetek, állandó
szakmai fejlődésetek eredménye,
íme, itt látható: elsősorban a család-
ban, amely mindig mellettetek áll,
és igazán értékeli munkátokat. Kö-
szönjük nektek, óvó nénik, hogy fel-
karoltátok ezt a különleges, színes
alternatívát, szívvel-lélekkel végzi-
tek munkátokat, és hogy mi, a többi
pedagógus is betekintést nyerhetünk
munkátokba, sokat tanulhatunk tő-
letek – mondta Vincze Csilla.

A továbbiakban Mimi Ionica Cu-
ciurean, a Liviu Rebreanu Általá-
nos Iskola igazgatója és Irina
Trifan, óvodai oktatásért felelős
szaktanfelügyelő osztotta meg a je-
lenlevőkkel ünnepi gondolatait. Ezt
követően Kovács Júlia, a magyar
nyelvű óvodai oktatás nyugalmazott
szaktanfelügyelője idézte fel azt a

meghatározó pillanatot, amikor két
évtizeddel ezelőtt Mátéfi Enikő a
Waldorf-óvoda megszületésének
gondolatával felkereste.

– Azt mondtam Enikőnek, hogy
Maros megyében már próbálkoztak
alternatív szellemiségű iskola alapí-
tásával, de mivel a tanerők nem tud-
ták az általuk képviselt pedagógiát
megismertetni a szülőkkel, a kezde-
ményezés kudarcot vallott. De azt is
mondtam, kitartással ez most sike-
rülhet – emlékezett az egykori tan-
felügyelő, aki elismerését fejezte ki
az óvodát létrehozó és éltető peda-
gógusközösségnek, és a 2014-ben
szülői kezdeményezésre elindult
Waldorf-iskola jövőjéről is biza-
kodva szólt.
Mintha mindig nyár lenne…

– Minden ünnep egy hálaadás –
kezdte köszöntőjét Mátéfi Enikő, a
Fészek Waldorf-óvoda egyik meg-
álmodója. – Itt ma 20 év munkájá-
ért adunk hálát, annak minden
öröméért, a sikerekért, amelyek lel-
kesítettek, a küzdelmekért, melyek
megerősítettek, a szép emberi talál-
kozásokért, és azért a nagyszerű ta-
pasztalatért, hogy érdemes álmodni
gyermekeinknek egy olyan élette-
ret, ahol érték a gyermekkor, a kö-
zösség, a felelősségvállalás, az
egyéniség. A Waldorf-pedagógia a
fej, a szív és a kéz iskolája. Hozzá-
segíti a gyermeket ahhoz, hogy rá-
csodálkozzon a világra, megértse
annak működését, fogékonnyá teszi
a pozitív és kreatív látásmódra, és

oly módon szólítja meg belső aka-
ratát, hogy képes legyen megvaló-
sítani céljait.

A továbbiakban Mátéfi Enikő a
Waldorf-közösség egymást segítő
családjairól és az életben a helyüket
nagyszerűen megálló volt tanítvá-
nyokról szólt, majd azt is elárulta,
hogy az ünnepre való készülődés
legszebb része a régi óvodásokkal
való kapcsolatfelvétel, és beérkező
beszámolóik olvasása volt.

– Senki nem emlékezett arra,
hogy tanultuk-e a számok felbontá-
sát a tízes számkörben, de az óvoda

hangulatára, a tea ízére, az arany-
cseppre, a cipókra, az ünnepeinkre,
az ölelés melegére sokan. Bíró Bori
azt írta: amikor az ovira gondolok,
olyan, mintha mindig nyár lenne.
Több száz kedvenc

Húsz év alatt közel 400 gyer-
meket indított útjára az óvoda, a
legnagyobbak közülük 24-25 éve-
sek. Sokan művészi pályára léptek,
de az orvosi hivatást és a műszaki
pályát is többen választották – hall-
hattuk Enikő óvó nénitől, aki arról
is említést tett, hogy 2019-ben cen-
tenáriumot ünnepel a nemzetközi

Waldorf-mozgalom, jövőben lesz
ugyanis száz éve annak, hogy Stutt-
gartban megnyitotta kapuit az első
iskola.

Az együttlét legmeghittebb moz-
zanatában az óvónők egyenként
szólítottak meg néhányat a jelenle-
vők közül, az egyik kedvenc nagy-
mamát, egy kisfiút, aki reggelente
mindig napsütést vitt a csoportte-
rembe, három-, négygyermekes
családokat, akik egy-egy ünnep al-
kalmával éjszakai mézeskalácssü-
tést és verses, zenés fellépéseket is
bevállaltak. A Fészek-közösség kre-
ativitását támasztotta alá az egykori
ovisok rövid műsora is. A színes kí-
nálatban gitár és ukulele kíséreté-
ben előadott dal, furulyajáték és
szavalat is helyet kapott. 
A Magocska álma

A több mint száz kisdiáknak al-
ternatív oktatást biztosító marosvá-
sárhelyi Waldorf-iskoláról a
kezdeményező szülői közösség és
az adminisztratív, pénzügyi keretet
biztosító Magocska Egyesület nevé-
ben Kovács Réka egykori és jöven-
dőbeli Waldorf-ovis szülő számolt
be. Elmesélte, hogy az óvoda folyo-

sóján gyereköltöztetés közben ve-
tette fel az iskolaalapítás ötletét egy
szülőtársnak, aki azonnal az ügy
mellé állt. Bátor édesanyák és apák
összefogásából teremtődött meg
2014-ben az új tanintézet, amelynek
azóta a Nicolae Bălcescu Általános
Iskola ad otthont. 2015-ben a román
tagozat is elindult. Jelenleg öt ma-
gyar osztály tanul a Waldorf-iskolá-
ban, a legnagyobb gyermekek most
negyedikesek, jövőben ötödik osz-
tályba lépnek. A tanárok Waldorf-
képzése már elkezdődött, vakációs
időszakokban zajlik Székelyudvar-
helyen.

A nosztalgiázás, vissza- és előre-
tekintés alatt a szorgalmas szülőcsa-
pat a gulyással is elkészült. Miután
a gyermekek és felnőttek megebé-
deltek, alkotóműhelyek vették bir-
tokba az udvart. Volt kavicsfestés,
batikolás, kötélfonás, természetis-
mereti nyomozójáték, és íjászkodni,
ostort pattogtatni is lehetett. Aki el-
fáradt a sokféle tevékenységben,
frissen főzött szilvaízzel kenhette
meg kenyerét, és zeneszó mellett pi-
henhetett. A késő délutánba nyúló
együttlétet közös tánc zárta.
Waldorfos műsor, mézeskalács
torta 

Szombat délelőtt a Maros Mű-
vészegyüttes székházában Forgács
Erzsébet Ünnepeljünk című elő-
adásával folytatódott a jubileumi
rendezvénysorozat. Az alternatív
pedagógia nagy tapasztalatú, gö-
döllői képviselője a Waldorf-ünne-
pek, illetve az azokhoz kapcsolódó
jelképek és szertartások mentén
mutatta be az élet fényből sötétbe,
sötétségből fénybe tartó körforgá-
sát. Az izgalmas értekezésről a ké-
sőbbiekben részletesen beszá-
molunk.

Az előadás után az egykori Wal-
dorf-óvodások rajzaiból, festmé-
nyeiből nyílt kiállítást csodálhatták
meg a jelenlevők a művészegyüttes
székházának előterében. Ezt köve-
tően a jelenlegi ovisok és az öt is-
kolai osztály mutatta be színekben,
hangulatokban gazdag verses,
zenés műsorát. Az együttlét végén
a harmadikosok tanítónője, Henn
Domahidi Csilla indítványozására
felállva énekelte a terem a Sok szü-
letésnapokat vígan megélhess kez-
detű dalt, majd színre „lépett” a
mézeskalács torta is, amelybe –
Kádár Annamária szavait idézve –
a sok szülői kéz az elindulás hitét,
a küzdelem erejét, az álhősök felis-
meréséhez szükséges bölcsességet
és az égig érő fa tetejére eljuttató
kitartást, mindenekelőtt pedig az
óvodából kapott fényt is belesü-
tötte. Miközben a finomságra
vágyó gyermekek megrohamozták
a színpadot, a műsorvezetői szere-
pet betöltő Kovács Réka Vidra Bir-
talan Éva tűzzománc alkotásaival
ajándékozta meg a meghívott elő-
adót és a marosvásárhelyi Waldorf-
oktatást szívügyüknek tekintő
pedagógusokat. 
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Nagy Székely Ildikó

Húsz évet ünnepelt a Waldorf-óvoda
Fényben nevelt nemzedékek

Kisdiákok az óvodában

Kavicsfestés az udvaron

Íjászkodni is lehetett



Jelentősen megnyirbálta a
kormány a helyi önkormány-
zatok költségvetését, ve-
szélybe sodorva ezáltal a
működésüket, illetve eseten-
ként az is kétségessé vált,
hogy tudják-e majd biztosí-
tani az uniós pályázatokhoz
szükséges önrészt. Maros-
szentgyörgynek az elmúlt
évhez viszonyítva hatvan szá-
zalékkal kevesebb pénzből
kell gazdálkodnia a működési
költségek terén. 

– A helyi cégektől héa, jövedele-
madó vagy más adó formájában a
bukaresti költségvetésbe befolyó
összegeknek egy kis részét vissza-
kapta az önkormányzat, viszont
most ennek a nagy részét is elvették
az év elején. Mi szerencsésebbnek
mondhatjuk magunkat, mert a költ-
ségvetés-kiigazításkor egy részét
visszakaptuk, viszont furcsa hely-
zetben vagyunk, ugyanis a tavalyi
kimutatás szerint a községek és kis-
városok szintjén az első helyen ál-
lunk Maros megyében, ami a
megnyert európai uniós pályázatok
értékét illeti. Ez elégtétel, de egy-
ben kihívás is, hiszen a pályázatok-
hoz biztosítani kell az önrészt. Van
projekt, amire már előlegként kap-
tunk pénzt, így azt látták az év
végén, hogy van pénzünk, és elvet-
tek tőlünk, a hiányt pedig a műkö-
désre fordítható alap sínyli meg. A
beruházásokra, illetve az uniós pá-
lyázatokra szánt keretből nem tu-
dunk erre átirányítani. Emiatt

„nagyon gazdagok” vagyunk az
uniós pályázatok, valamint a beru-
házások tekintetében, de a működésre
szánt költségvetésünk igencsak meg
lett nyirbálva. A tavalyi évhez viszo-
nyítva hatvan százalékkal kevesebb
pénz áll a rendelkezésünkre. Vannak
önkormányzatok, amelyek például
arról döntöttek, hogy leállítják a köz-
világítást. Mi is próbálunk spórolni,
a parkosítás terén csökkentjük a költ-
ségeket, illetve kevesebbet tudunk
például kátyúzni. Egyelőre nagy kér-
dőjel, hogy tudjuk-e biztosítani a pá-
lyázati önrészeket. Az idén nem lesz
gond, mivel a legtöbb pályázat még
kezdeti fázisban van, viszont a 2019,
illetve 2020-as évek jelentenek majd
kihívást ebből a szempontból – fej-
tette ki Sófalvi Szabolcs. 

majd kéthavonta javítani vagy cse-
rélgetni ezeket. A harminc problé-
más csatornafedőből 28-at már ki
is cseréltek, vagy megerősítettek.
Nagyon örülünk ennek, mert egy-
részt végre biztonságosabb lesz a
közlekedés, másrészt pedig eltűn-
nek a jelzőtáblák, amelyek most, a
tél közeledtével óriási veszélyt je-
lentenek. A másik probléma, amire
a sofőrök gyakran panaszkodtak,
hogy főként este, bármennyire jól
ki van világítva az úttest, nem lát-
ják a betonfalat amiatt, hogy a gép-
kocsik felspriccelik, és sáros,
koszos lesz. Többek között ezt is
jeleztük az útügynek, és az utóbbi
másfél évben először, végre neki-
fogtak letisztítani a betonfalat. Mi
továbbra is fenntartjuk az álláspon-
tunkat, hogy a betonfal jelenléte
okozza, hogy nagyobb sebességgel
hajtanak a községen áthaladó gép-
kocsivezetők, illetve ez a felelős a
közlekedési balesetekért, amelyek
főként a gyalogátjárókon történtek.
A polgármesteri hivatal, az orvosi
rendelő, az óvoda, a főbb intézmé-

nyek mind a főút mentén vannak,
nap mint nap szembesülünk azzal,
hogy mennyire gyorsan szágulda-
nak a gépjárművek, mennyi hirte-
len fékezés történik, tehát
állandóan fennáll a balesetveszély.
Sok esetben csak az menti meg az
emberek életét, hogy fokozottan fi-
gyelnek, amikor át akarnak kelni
az úton, mert tudják, hogy mek-
kora a veszély – mutatott rá a köz-
ség vezetője. Annak ellenére, hogy
rendkívüli veszélyes útszakaszról
van szó, és állandó a nagy sebes-
ség, tehát indokolt lenne a közúti
rendőrség jelenléte a helyszínen
sebességmérés végett, erre még-
sem kerül sor. A polgármester el-
mondta, a közúti rendőrséghez
több ízben fordultak már levélben,
ki is jöttek a helyszínre, de arra hi-
vatkoztak, hogy nincs ahol megáll-
janak a radarautóval ezen a
szakaszon. Ahol meg tudnának
állni, ott nincs betonfal. 

– A mi álláspontunk az, hogy se-
bességet mérni bárhol lehet Maros-
szentgyörgy területén, mert aki ott
száguld, ahol a betonfal van, az

kissé odébb sem csökkenti jelentő-
sen a sebességet – tette hozzá.
Ugyanakkor a marosszentgyörgyi
tetőn, a központban lévő útkeresz-
teződés is problémás, sok koccanás
történik, amikor térnek ki az autók,
és bár több ízben jelezték az út-
ügynek, hogy néhány betonelem
elmozdítása megoldaná a problé-
mát, nem léptek az ügyben. 

Sófalvi Szabolcs hangsúlyozta,
be fogják perelni az útügyi hatósá-
got, és kérni fogják a főút bizton-
ságossá tételét. A sok balesetre
hivatkoznak, illetve a számos köz-
úti problémára, többek között arra,
hogy nem elég biztonságosak a
gyalogátjárók. Ezért jó lenne eze-
ket villanyrendőrökkel ellátni, il-
letve hogy vannak utcák,
amelyekből nagyon nehézkesen
lehet kitérni. Ugyanakkor a bu-
szoknak nincs megfelelő megálló-
hely, és az egyes közintézmények
– mint az óvoda, az iskola, vala-
mint a polgármesteri hivatal – előtt
szinte lehetetlen megállni anélkül,
hogy az ne okozzon fennakadást a
közlekedésben. 
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(Folytatás az 1. oldalról)

Szerkeszti:MenyhártBorbála

Fotó: Nagy Tibor

Megnyirbált helyi költségvetés

A községek és kisvárosok között
Megyei első hely az uniós 
pályázatok értékét illetően

Bővülő tanintézetek
Megduplázzák 

a bölcsődei helyek számátNem csoda, hogy egyre több fiatal család vá-
lasztja lakhelyéül Marosszentgyörgyöt, hi-
szen a község látványosan, napról napra
fejlődik, jelenleg is több nagylélegzetű pályá-
zat van folyamatban. Egy tavalyi kimutatás
szerint a községek és kisvárosok között Ma-
rosszentgyörgy az első helyen áll Maros me-
gyében, ami a megnyert európai uniós
pályázatok értékét illeti.

A Máriaffi-kastély felújításának már nekifogott a
kivitelező, viszont lassan tudnak haladni, mivel előre
nem látott akadályok késleltetik a munkát. Sófalvi 
Szabolcs polgármester elmondta, a tűzoltóság csak
úgy adott engedélyt a munkálatokra, hogy ha meg-
építik az általuk kért kinti tűzvédelmi medencét. Ez
pedig egy másik akadályt vont maga után, ugyanis
ásás közben régészeti, Árpád-kori leletekre bukkan-
tak, a Maros Megyei Múzeum pedig levélben közölte,
hogy fel kell függeszteni a munkálatokat, amíg át-
mentik a leleteket. Ennek ellenére a községvezető úgy
véli, hogy nem fog csúszni a munkálat befejezésének
a határideje. Mint mondta, a község külön pályázatot
nyert, aminek köszönhetően fénykorához hasonlóan,
korabeli bútorzattal rendezik majd be az impozáns épü-
letet.

Folyamatban van továbbá a közbeszerzés a művelő-
dési otthon újjáépítését célzó projekt kivitelezőjének a
kiválasztására. A megújulás előtt álló művelődési ott-
hon különleges, Kós Károly-stílusú tornyos épület
lesz, a toronyban kilátóval. A munkálatokat előrelát-
hatólag tavasszal kezdik el. 

– A legnagyobb gondunk az, hogy szinte naponta
számos rendezvény, illetve próbák helyszíne a kultúr-
otthon, és egyelőre nem tudjuk, hogy ezeket a felújítás

alatt, ideiglenesen hová költöztethetnénk – mutatott rá
a község vezetője. 
17 utcát aszfaltoznak, 
újabb tízre pályáznak

Egy másik nagyszabású beruházás keretében uniós
alapokból 17 utca aszfaltozását kezdik el még az idén,
amennyiben az időjárás lehetővé teszi, illetve a köz-
beszerzés eredményét nem óvja meg senki. A beruhá-
zás révén a község régi részében lévő utcákat
korszerűsítik. A polgármester nehezményezte, hogy a
bürokrácia igencsak hátráltatja a munkájukat, mint
mondta, augusztus elejétől várnak egy jóváhagyásra
ahhoz, hogy el tudják indítani az elektronikus közbe-
szerzést, és közben eltelt a nyár, amikor a legjobban
lehetett volna dolgozni. 

– Hiába közeledik a fagyos idő, neki kell fogjunk a
munkának, mert határidők vannak, amelyeket be kell
tartani. Az utóbbi évek egyik legnagyobb útkorszerű-
sítési beruházása lesz ez Marosszentgyörgyön. Köz-
ben elkészítettünk még egy tervet, ami tíz másik utca
korszerűsítését tűzte ki célul, és amire szintén pályá-
zati úton szereznénk finanszírozást. Ugyanakkor helyi
költségvetésből egy újabb tömbháznegyedet fogunk
felújítani, eddig sikerült a Sportolók, az Új, az Egye-
sülés, a Tudomány negyedeket korszerűsíteni, most
következik a Márton Áron lakónegyed, ahol első al-
kalommal közvélemény-kutatást végeztünk, szóróla-
pokat helyeztünk a postaládákba, és az ottlakók nagy
arányban, több mint hatvan százalékban éltek a lehe-
tőséggel, hogy elmondják, mit szeretnének a lakhe-
lyük környékén. Elsősorban mutatós kis
zöldövezeteket, valamint parkolóhelyeket kértek. Va-
lószínűleg a tavasszal fogunk neki a munkálatoknak
– tájékoztatott Sófalvi Szabolcs. 

Pótolják a hiányzó csatornafedőket

Újabb szinttel bővíti a helyi
Angyalka bölcsődét a maros-
szentgyörgyi önkormányzat.
Ennek köszönhetően megkét-
szereződik az intézmény be-
fogadóképessége, a jelenlegi
hatvan helyett százhúsz apró-
ságot tudnak majd fogadni.
Emellett a városszéli nagy-
községben új óvoda is épül,
valamint újabb szinttel bőví-
tik az iskola épületét. 

Idén szeptemberben járt le ez a
határidő a bölcsőde esetében,
ameddig nem lehetett módosítani az
uniós forrásokból létesített épületet,
és a község meg is szerezte a jóvá-
hagyást, hogy bővítsék a bölcsődét,
már neki is láttak a terv elkészítésé-
nek. Az újabb szinttel megduplázzák
az intézmény befogadóképességét,
így a bővítés után százhúsz férőhe-
lyes lesz az intézmény. 

– Nagyön örülünk, hogy ennyire
nagy az igény a bölcsőde iránt, bár
hatvan férőhelyes az intézmény,
több mint húsz gyerek szerepel a
pótlistán. Ez igazolja, hogy bár
költségekkel jár, jó döntés volt a
megépítése. Marosszentgyörgy
ezen a téren is egy lépéssel előbb
van, hiszen országszinten óriási
hiány van a bölcsődékből, és szinte
alig van község, ahol működik
ilyen intézmény. A bölcsődék fi-
nanszírozására vonatkozó új tör-
vény, aminek köszönhetően január
1-től állami költségvetésből fogják
finanszírozni a bölcsődéket, jelen-

tős költségcsökkentést jelent az
önkormányzat számára – mutatott
rá Sófalvi Szabolcs polgármester. 

Egy másik nyertes pályázatnak
köszönhetően rövidesen egy újabb
óvoda is épül a községben. A kor-
szerű Bambi óvoda mellett a kato-
likus egyházhoz tartozó épületben
is működik óvodai csoport, viszont
nincsenek megfelelő körülmények,
és helyszűkével küszködnek, ezért
igen nagy igény mutatkozik az egy-
szintes, négy csoport befogadására
alkalmas új óvodára. 

– Sajnos akadályba ütköztünk,
miután már ki lett választva a kivi-
telező cég is, a telekről, ahová sze-
rettük volna építeni az óvodát,
kiderült, hogy a régi tulajdonos
visszaigényli, így most telket kere-
sünk valahol a község központi ré-
szén, amely alkalmas lenne az
építkezésre. Sajnos az egyik legna-
gyobb gondja Marosszentgyörgy-
nek, hogy nincsenek üres
közterületek – tette szóvá a polgár-
mester. 

Mivel a gyereklétszámhoz képest
a marosszentgyörgyi iskola kicsi-
nek bizonyul, szintén egy nyertes
pályázat révén bővítik a tanintéze-
tet, a régi épületszárnyra egy újabb
szintet húznak fel. Annak ellenére,
hogy már a jövő év elején nekifog-
hatnának a beruházásnak, valószí-
nűleg csak a nyári vakációban
kezdik el az építkezést, mivel a
tanév közben nincs ahová költöz-
tetni a gyerekeket. 



A címvédő MOL Vidi FC egy-
gólos győzelmet aratott a Diós-
győri VTK vendégeként a
labdarúgó OTP Bank Liga kilence-
dik fordulójának vasárnapi záró-
mérkőzésén.

A székesfehérváriak sikerükkel
már harmadik helyen állnak, ráa-
dásul egy mérkőzéssel kevesebbet
játszottak, mint a második Buda-
pest Honvéd, amely eddig egy
ponttal gyűjtött többet.

Az utolsó előtti helyen álló mis-
kolciak már négy bajnoki találkozó
óta nyeretlenek.

A Diósgyőr kezdte jobban a
mérkőzést, az első tíz percben két
helyzet is adódott a hazaiak előtt,
de egyiket sem sikerült gólra vál-
taniuk. Ezt követően viszont a cím-
védő átvette az irányítást, de a
vezetést a székesfehérváriaknak
sem sikerült megszerezniük, mivel
Huszti és Stopira is ziccert hibá-
zott. A szünet előtt alábbhagyott a
lendület, ebben a periódusban az
egyetlen érdemi lehetőség Huszti
előtt adódott, de 14 méterről célt
tévesztett.

A színvonal és a tempó a folyta-
tásban sem emelkedett, s bár me-
zőnyben a DVTK egyenrangú
partnere volt a Vidinek, utóbbi sok-
kal veszélyesebben futballozott, el-
sősorban Huszti beadásainak
köszönhetően. A korábbi váloga-
tott játékos fordított helyzetben
nem hibázott, Pátkai beadását kö-
vetően közelről fejelt a kapuba. A
játékrész közepén egyáltalán nem
forogtak veszélyben a kapuk, s bár
a miskolciak a hajrában mezőnyfö-
lénybe kerültek, csak egy komoly
lehetőséget tudtak kidolgozni a sta-
bilan védekező Vidi ellen, így
ismét pont nélkül maradtak.

Negyedszer rendezték meg Ko-
lozsváron, szeptember 19-22-e kö-
zött az erdélyi magyar
középiskolások számára kiírt spor-
tolimpiát, amelynek két olimpikon
volt a fővédnöke: Ráduly-Zörgő
Éva atléta, gerelyhajító és Tófalvi
Éva sílövő. A legjobb eredménye-
ket a marosvásárhelyi Bolyai Far-
kas Elméleti Líceum diákjai érték
el, hiszen ők szerezték a legtöbb
aranyérmet.

Jakab Barna bolyais testnevelő
tanár elmondta: a legtöbb arany-
érem birtokába az úszók jutottak,
de a többi sportágban is jelesre
vizsgáztak az iskola diákjai. 

Maros megyéből három közép-
iskola tanulói vettek részt a rendez-
vényen: a megyeszékhelyről a
Bolyai Farkas Elméleti Líceum és
a Református Kollégium, valamint
Szovátáról a Domokos Kázmér
Szakközépiskola.

A Bálint Julianna és Jakab
Barna testnevelő tanárok által fel-
készített bolyaisok népes alakulat-
tal indultak a rendezvényen: 54
diák versenyzett az aranyérmekért,
és nyolc sportágban – asztalitenisz,
atlétika, kézilabda, kosárlabda, lab-
darúgás, strandröplabda, röplabda
és úszás – bizonyíthattak. 

Az ötvenméteres medencében
rendezett versenyen a Bolyai Far-
kas Elméleti Líceum tanulói úszás-
ban bizonyultak a
legsikeresebbeknek: öt aranyérmet
szereztek. A lányok mindhárom
úszásnemben elsők lettek: Székely
Éva gyorson, Lukács Henrietta
háton, Szabó Nikolett pedig mel-
len, míg a fiúk közül Szász Róbert
Máté bizonyult a legjobbnak a
mellúszóknál. 

A 4×50 méteres vegyes váltóban
is a bolyaisok nyerték meg az
aranyérmet (a Fángli Henrietta,

Szabó Nikolett, Szász Róbert Máté
és Rávai István összetételben). Két
aranyérmet szereztek az asztalite-
niszezők is: Fisher Anna egyéni-
ben, illetve Varga Krisztina és
Farkas Bence párosban, utóbbi a
fiúknál bronzérmes lett. Atlétiká-
ban a Kovács Noémi, Szabó Hen-
rietta, Balogh Gergő és Tímár
Ádám alkotta együttes 4×100 mé-
teres síkfutásban harmadik lett, a
fiúk távolugróversenyén pedig Zi-
bileanu Dániel volt a legjobb. A
800 méteres női síkfutásban Os-
váth Katalin ezüstérmes lett, a fiúk
kosárlabdatornáján pedig a bolya-
isok a harmadik helyet szerezték
meg.

Ezekkel a kiváló eredményekkel
(8 arany, 1 ezüst, 3 bronz) a Bolyai
Farkas Elméleti Líceum az össze-
tett éremtáblázat élén végzett,
megelőzve a kolozsvári Báthory
István Gimnáziumot, míg harma-
dikként a Domokos Kázmér Szak-
középiskola léphetett dobogóra.
Tavaly a bolyaisok ezüstérmesek
lettek, akkor éppen a báthorysok
előzték meg őket, idén viszont a

bolyaisok kétszer több aranyérmet
szereztek, mint a múlt évben, így a
rangsor élén végeztek. 

Jakab Barna testnevelő tanár
elégedett diákjai teljesítményével,
ugyanakkor örül, hogy évről évre
egyre több bolyais diák kapcsoló-
dik be a sportolimpia versenysoro-
zatába. Egyébként a Bolyai
szurkolótábora külön dicséretet ka-
pott a szervezőktől a kitartó druk-
kolásért. Jakab Barna azt is
hozzátette, igazából nemcsak az
eredmények számítanak, hanem az
is, hogy szinte minden erdélyi me-
gyéből, még a szórványból is jelen
voltak az eseményen. 

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem sportbázisán min-
den eseményt meg tudtak
szervezni, így akiknek éppen nem
kellett versengeniük, elmehettek
szurkolni versenytársaiknak. 

A sportolimpián, amelyet az
RMDSZ és a Communitas Alapít-
vány támogatásával tarthattak
meg, 28 iskolából 547 diák vett
részt, 50 testnevelő tanár irányítá-
sával. 

Jegyzőkönyv
LabdarúgóOTPBankLiga, 9. forduló: DiósgyőriVTK –

MOLVidiFC0-1(0-0)
Miskolc,2850néző,vezette:Pintér.
Gólszerző:Huszti(65.).
Sárgalap:Brkovic(11.),Karan(78.),Márkvárt(78.),illetve

Pátkai(80.),Tujvel(82.).
DiósgyőriVTK:Rados–Sesztakov,Karan,Brkovic,Juhar–

Márkvárt,Mazalovic(73.TóthB.),Tajti–Makrai,Mihajlovic
(65.Hasani),Vernes(53.Bacsa).
MOLVidiFC:Tujvel–Fiola(64.Milanov),Vinícius,Juhász,

Stopira–Nego,Pátkai,KovácsI.(53.Hodzic),Hadzic,Huszti–
Scepovic(81.Nikolov).

Eredményjelző
* Merkantil Bank Liga NB II, 10. forduló: WKWETOFC

Győr–NyíregyházaSpartacusFC1-0,BalmazKamillaGyógy-
fürdő–VasasFC1-1,Békéscsaba1912Előre–BudafokiMTE
2-0,AqvitalFCCsákvár–KaposváriRákócziFC3-3,BFCSió-
fok–DunaAszfaltTiszakécske0-0,ZalaegerszegiTEFC–Dorogi
FC2-1,BudaörsiSC–GyirmótFCGyőr1-2,BSSMonor–Vác
FC2-1,CeglédiVSE–SoroksárSC3-2,CredobusMosonmagya-
róvár–KazincbarcikaiBSCFC0-3.Az élcsoport: 1.Békéscsaba
23pont,Gyirmót21,3.Zalaegerszeg19,4.Kaposvár19.

* 1. liga, 10. forduló:MedgyesiGazMetan–JászvásáriPoli-
tehnicaCSM1-0,KonstancaiViitorul–GyurgyevóiAstra1-0,
NagyszebeniHermannstadt–BukarestiFCSB1-3.Az élcsoport: 1.
FCSB21pont,2.Gyurgyevó17,3.Medgyes17,4.SepsiOSK16.

Jegyzőkönyv
NőikosárlabdaRománia-kupa,1.kör,1.mérkőzés:CSMTârgo-

vişte–MarosvásárhelyiCSM94:47(23-14,25-18,25-9,21-6)
Târgovişte,sportcsarnok,200néző.Vezette:LaviniaGheorghe

(Bukarest), Alexandru Nicolae (Bukarest), Andrei Răileanu
(Focşani).Ellenőr:MihaiCaraion(Bukarest).
Târgovişte:Chivu27pont(4),Stoenescu16(1),Kilin13(3),Toma

11,Poole9(1),Cocker6(1),Vaida6,Ghiţă4,Popescu2,Tănase,
Cătinean,Cristea.
CSM:Mészáros16,Robinson12,Badi7,Maxim5(1),Feiseş4,

Nagy-Voica3(1),Plaviţu,Bobar,Ignat-Kleemann,Nagy.

Jegyzőkönyv
NőikosárlabdaRománia-kupa,1.kör,visszavágó:Marosvásár-

helyiCSM–CSMTârgovişte60:85(19-21,22-17,2-36!!,17-11)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok,50néző.Vezette:Marius

Epure(Rm.Vâlcea),VladPotra(Kolozsvár),IoanaDrăgoi(Temes-
vár).Ellenőr:AlexandruColumban(Kolozsvár).
Marosvásárhely:Robinson18pont(1),Bianca-Voica13(1),Mé-

száros9,Maxim8(2),Feiseş5(1),Radu3(1),Badi2,Ignat-Klee-
mann2,Plaviţu,Bobar.
Târgovişte:Poole18(3),Stoenescu15(3),Vaida15,Ghiţă13,

Chivu8,Kilin6(1),Popescu4(1),Toma4,Tănase2,Cătinean,Cris-
tea.

Eredményjelző
AnőikosárlabdaRománia-kupa1.körébenakövetkezőeredmé-

nyekszülettek:NagyváradiUCSM–KézdivásárhelyiSE59:76és
59:62,KolozsváriU–KonstancaiPhoenix73:77és59:67,CSMAle-
xandria–BukarestiAgronomia58:54és55:56,CSMTârgovişte–
MarosvásárhelyiCSM94:47és85:60,AradiICIM–BrassóiOlim-
pia70:61és66:74,SzatmárnémetiCSM–BukarestiRapid98:75és
108:42.
Továbbjutottak:KézdivásárhelyiSE,KonstancaiPhoenix,CSM

Alexandria,CSMTârgovişte,AradiICIM,SzatmárnémetiCSM,
valamintalegjobbvesztesként:BrassóiOlimpia.Játéknélküljutott
anegyeddöntőbe:SepsiszentgyörgyiSepsiSIC.

A székesfehérvári Huszti Szabolcs (b2), valamint a diósgyőri Dusan Brkovic (b) és Szerhij
Sesztakov (j). MTI Fotó: Vajda János

A bronzérmes fiúkosárlabda-csapat, élén Jakab Barna testnevelő tanárral (b1)
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Nevetségessé tették magukat
a visszavágó 3. negyedében

Bajnokok Ligája: a mai program
Az E, az F, a G és a H csoport második fordulós mérkőzéseivel folyta-

tódnak ma a labdarúgó Bajnokok Ligája főtáblás küzdelmei.
A mai program:

* E csoport: Bayern München (német) – Ajax Amsterdam (holland)
(22.00 óra, TV: DigiSport 3, Telekom Sport 1), AEK Athén (görög) – Ben-
fica (portugál) (22.00)

* F csoport: Hoffenheim (német) – Manchester City (angol) (19.55,
DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Plus), Olympique Lyon (francia) –
Sahtar Donyeck (ukrán) (22.00)

* G csoport: CSZKA Moszkva (orosz) – Real Madrid (spanyol) (22.00,
DigiSport 1, Telekom Sport 2, Look Plus), AS Roma (olasz) – Viktoria
Plzen (cseh) (22.00, DigiSport 4, Telekom Sport 4)

* H csoport: Juventus (olasz) – Young Boys (svájci) (19.55, DigiSport
2, Telekom Sport 2, Look Sport), Manchester United (angol) – Valencia
(spanyol) (22.00, DigiSport 2, Telekom Sport 3, Look Sport)

Ezüstérem motokrosszban
Marosvásárhelyi ezüstérmest avattak az országos motokrossz-csapat-

bajnokságon, amelyet szeptember 23-24-én, Gyergyószárhegyen rende-
zett meg a Bástya motorosklub: a Motor Tehnic versenyzői a Bukaresti
Steaua mögött, de a Lugosi Moto Extremet megelőzve állhattak fel a do-
bogóra.

A megyeszékhelyi alakulat a következő összetételben nevezett a ver-
senyre: Erőss Szőke Márk (50 cm3), Erőss Kund (65cm3, 85cm3), Biró
Tóth Szebasztián (MX1 Profi, MX2 Profi), Gálfi Csaba Zalán, Dani Oţel
(amatőr). 

„A nagy harcnak és a kiváló csapatmunkának is köszönhetően a Ma-
rosvásárhelyi Motor Tehnicnek sikerült megszereznie az országos máso-
dik helyezést” – írták a klub közleményében, amelyben kiemelték, hogy
a Bukaresti CSM-t is maguk mögé tudták utasítani.

Az országos motokrossz-csapatbajnokság végeredménye: 1: Bukaresti
Steaua 317 pont, 2. Marosvásárhelyi Motor Tehnic 236, 3. Lugosi Moto
Extrem 173.

Eleve minimális volt az esélye a
Marosvásárhely CSM női kosárlab-
dacsapatának a CSM Târgovişte
ellen a Románia-kupa első körében,
és a továbbjutás kérdése gyakorlati-
lag már az első mérkőzésen eldőlt,
amikor a hazai pályán játszó Târgo-
vişte nem kevesebb mint 47 pontos
előnyre tett szert (pontosan kétszer
annyi pontot dobott, mint Ionel
Brustur csapata). A mérkőzésnek
nem volt értékelhető története. A
házigazdák az első perctől az utol-
sóig vezettek, időnként pedig soro-
zatokkal (egy 16-0-s volt a
leghosszabb) növelték a különbsé-
get. Különösen a szünet után volt
észrevehetetlen a marosvásárhelyi
csapat a pályán, amikor összesen 15
pontig jutott.

Ezt követően a hazai meccsen a
tisztes helytállás volt a tét, és ez
nagyszünetig, úgy tűnt, sikerülni
fog, mert váratlan módon három-
pontos előnyben volt a marosvásár-
helyi csapat, és egyáltalán nem
látszott a különbség. Újrakezdés
után azonban mintha eltűnt volna a
CSM a pályáról, és megengedhetet-
len módon, 2-36-ra (!) veszítette el a
harmadik negyedet. Talán nem túl-
zás elvárni, hogy ennek valamilyen
szinten következményei legyenek,
mert csodákra senki nem számít, ha
jobb az ellenfél, de fizetésért játszó
profi játékosok ilyent nem követhet-
nek el. Persze igazi tét már nem volt,
és az utolsó negyedben a vendégek
az összes tartalékukat használták,
így valamicskét csökkent a hátrány,
de összesítésben a CSM 72 pontos
(!) hátránnyal esett ki a kupából.

Diósgyőri győzelmével már harmadik a Vidi

A bolyaisok taroltak a sportolimpián 
Czimbalmos Ferenc Attila 

Bálint Zsombor



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

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

Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Nagyszőlős az egykori Ugocsa
megye székhelye volt Kárpátalján,
ma a Nagyszőlősi járás központja,
ahol huszonötezer lakosból mintegy
négyezren vallják magukat magyar-
nak. Többségük római katolikus
vallású, mivel az egykori környék-
beli földbirtokos, a szatmári Peré-
nyi család mindvégig a katolikus
hitet követte. A település híressége
Bartók Béla, aki egy éven át itt járt
iskolába. A tizenegy éves Bartók
Nagyszőlősön kapta az első nyilvá-
nos elismerést az 1882. május else-
jén tartott előadását követően,
miután a helyi lap elismerően írt
róla, zseninek nevezte, és nagy
jövőt jósolt neki.

Amúgy Kárpátalja magyarsága
többségében református, az aktív
gyülekezeti tagok létszáma hetve-
nezerre tehető. A Kárpátaljai Refor-
mátus Egyház keretében három
esperességben több mint száz pap

végez szolgálatot. A nagyszőlősi
gyülekezet lelkésze Molnár Lóránt
tiszteletes, aki egyúttal két leány-
egyházban is szolgál. Az egyház-
község gondnoka Mindák János.
Őket látta vendégül a Vártemplomi
Református Egyházközség, mivel
rendhagyó módon két határon túli
gyülekezet között jött létre testvér-
gyülekezeti kapcsolat. A testvérkap-
csolatot szentesítő dokumentumot
kézjegyével látta el Henter György
vártemplomi lelkész és Személy
Béla főgondnok. Amint a lelkészek
és gondnokok által aláírt dokumen-
tum sugallja, az erdélyi és kárpátal-
jai gyülekezetek együttműködése a
hitélet kölcsönös megerősítését, a
történelmi hagyományok ápolását
szolgálja, „gyülekezeteink számára
lelki feltöltődést, a hit, remény és
szeretet megerősítését, a kölcsönös
gondoskodás jóleső érzését jelenti”.

Dr.ÁbrámZoltán
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…a szeretet soha el nem fogy

Testvérgyülekezeti kapcsolat
Nagyszőlőssel

Sütő András szülőháza előtt Fotó: Kurcsi Csaba

Szerkeszti:MezeySarolta

Mint minden esztendőben, az idén is a Máltai Sze-
retetszolgálat szervezésében városunk utcáin imádsá-
gos áhítattal végigvonul a rózsafüzér-zarándoklat.

Október 6-án 8 órakor indul az első csoport a Szent
Család-templomból (Egyesülés negyed), és érinti a
Szent Imre-, a Szent Erzsébet-, a Szent Miklós-, Szent
Kozma és Damján-, valamint a minoriták templomát.
A lánc a főtéri Keresztelő Szent János-templomnál
zárul, ahol hálaadó szentmise lesz. Az erőnlét függ-
vényében csatlakozzanak a zarándoklathoz, ennek
egészét vagy csak bizonyos szakaszait tegyék meg. 

A zarándoklat gondolata a lelkek buzgóságából fa-
kadt. Sokszínű világunkban helyet kell találjon a hit
nyilvános megvallása, annál is inkább, mert a mostani

számtalan lehetőség közül nem könnyű megtalálni a
keresztény élethez vezető utat.

Ezért nagy szeretettel hívjuk erre a zarándoklatra a
fiatalokat is, akik hitbeli, erkölcsi és egzisztenciális
problémákkal szembesülnek. Hisszük, hogy az ima
szavaiban meghallják a Szentlélek sugallatát.

Zarándoklatunk egyúttal az öröm megnyilvánulása
is, hiszen nem volt mindig lehetséges hitünk nyilvá-
nos megvallása.

Várunk minden jóérzésű keresztényt, vallási meg-
különböztetés nélkül.

A Máltai Szeretetszolgálat nevében 

RadványiHajnal

Szeretjük a magyar nótát!
Nem szólt róla a sajtó, pedig

sokan voltunk, mondhatnám azt is,
hogy rengetegen. A Vásárhelyi
Forgatag keretében augusztus 29-
én este háromórás magyarnóta-
műsor volt a Kultúrpalotában. A
nagyterem tele volt, tehát legalább
ötszázan voltunk, és amilyen gyor-
san elfogytak a jegyek, abból is lát-
szott, hogy még további
két-háromszáz ember szívesen ott
lett volna.

A sokak által kedvelt hétéves
Kéknefelejcs nótatársulat jóvoltá-
ból nem akármilyen élményben
volt részünk, hiszen olyan zenésze-
ket hívtak meg, mint a budapesti
HAKME és Berki László prímás.
Azt, hogy az ő kezükben mennyire
mesterien szólal meg a hangszer,
nem is kell leírni, s ehhez már csak
olyan énekesek kellettek, mint Biró
Éva, Miklós Szilvia, Szilágyi Sán-
dor, Ábrám Tibor, Buta Árpád,
Gyárfás István, Nagy Levente és a

Budapestről hazajáró Bányai Már-
ton, és máris maga volt a fenség
hallgatni a már hungarikummá vált
magyar nótát. A közönség tapsa
egyértelműen azt jelzi, hogy Ma-
rosvásárhelyen, Erdélyben még
mindig szeretik a nótát, annak örök
mondanivalói mindig az emberi
szívhez szólnak, hiszen magából az
emberi szívből fakadtak. Köszönet-
tel tartozunk mindazoknak, akik
ránk, nótakedvelőkre is gondoltak,
amikor a Forgatag programját ösz-
szeállították. Még jobban örülnénk,
ha gyakrabban szerveznének nóta-
esteket városunkban, még ha nem
is a Kultúrpalotában, és ha a sajtó,
a tévé is gyakrabban számolna be
róla, netán előtte is hírül adná az
eseményeket. Így talán mi is gyak-
rabban szólalhatnánk meg a nóta
szavaival, s talán fiataljaink is
megkedvelnék elődeink dalait.
Ezért köszönjük a Kéknefelejcs nó-
tatársulatnak is nemcsak ezt az

estét, hanem azt is, hogy munkája,
fellépései során értékeket képvisel
és ad elő, és hogy évek óta a gyer-
mekeknek is lehetőséget biztosít,
hogy kibontakozhasson képessé-
gük, hogy a szakma és a nótaked-
velő közönség is megismerhesse
őket. Ezért is tartjuk dicséretesnek
és merjük ajánlani már most min-
denki figyelmébe a november 18-
án a Maros Művészegyüttes
székházában tervezett nótaéneklő
gyermekversenyt. Legyünk ott, le-
gyünk együtt, szívünkben dúdol-
junk együtt a színpadon
éneklőkkel, muzsikálókkal, kez-
dőkkel és művészekkel. Vigyáz-
zunk arra, ami a miénk, mutassuk
meg, hogy ebben a városban még
van értéke a magyar dalnak, a ma-
gyar nótának, hogy ebben a város-
ban még vannak értékek és értékes
emberek! 

SomodiTiborka,
Marosvásárhely

Rózsafüzér-zarándoklat 

A beresztelki református nőszö-
vetség idősek köre javaslatára a
helyi református egyház 16 tagja
szeptember 22-én nagy mezőségi
kirándulást tett. Lelkes szervezői és
vezetői képességeiről tett tanúságot
a lelkész házaspár. Ugyanakkor él-
ményekkel gazdagodva nemzeti ér-
tékeink, kincseink megismerésével
térhettek haza a kirándulók.

Induláskor lelkipásztorunk a napi
ige (5 Móz 32,46 és 1 Ján 1,56) fel-
olvasása után ismertette az útvona-
lat, és az útra Isten áldását kérte. A
híres mezőségi tavak mentén Wass
Albert nyomdokain jártunk. Gyeke,

Cege után Szamosújvár, Válaszút,
Bonchida és Pusztakamarás követ-
kezett. A Wass- és a Bánffy-kúriák,
Rózsa Sándor sírja, Sütő András
szülőháza, majd az örményesi re-
formátus templom volt az utolsó
megálló. A szeretet égisze alatt zaj-
lott az egész napi feledhetetlen te-
vékenység.

Jelen, múlt kapcsolódott a hasz-
nos útmutatások alatt. Hála és kö-
szönet a szervezőknek és a
vezetőknek. Illesse külön köszönet
a kirándulás támogatóját, a Beresz-
telki Polgármesteri Hivatalt.

DemeterArankatanítónő

A Mezőség varázsa 

Szeptember 25-én nagyon ünnepélyes klubdélutá-
nunk volt. 

A marosvásárhelyi Magányosok Klubja vendégül
látta klubvezetőnk, Kopacz Imola meghívására a
Nagy József Levente lelkész által vezetett marosvá-
sárhelyi Tulipán utcai református gyülekezetet. Klub-
vezetőnk üdvözölte a meghívott vendégeket és a
klubtagokat, majd felkérte a tiszteletes urat, hogy tart-
son egy rövid áhítatot. 

A tiszteletes úr köszöntötte a jelenlevőket, és felol-
vasta a Bibliából Máté evangéliuma néhány verssorát: 

„És mindjárt kényszeríté az ő tanítványait, hogy
szálljanak a hajóba, és menjenek át előre a túlsó
partra, míg ő elbocsátja a sokaságot.

A hajó pedig immár a tenger közepén vala, a ha-
boktól háborgattatva:  mivelhogy a szél szembe fújt
vala. Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk
méne Jézus a tengeren járván. És mikor látták a tanít-
ványok, hogy ő a tengeren jára, megrémülének,
mondván: ez kísértet, és a félelem miatt kiáltozának.
De Jézus azonnal szóla hozzájuk, mondván: bízzatok,
én vagyok, ne féljetek!” 

A 2000 éves történettel a lelkész azt kívánta, hogy
a hátralevő útszakaszt próbáljuk meg Jézussal vé-
gigjárni. Közösen elmondtuk a miatyánkot, majd
rövid kis kulturális műsorral tiszteltük meg a jelen-
levőket.

Szavalt: Czerán Erzsébet, Szabó Mária,Varga Irén,
Cseh Juliánna, Pollák Erzsébet, Gálfi Margit, Dendea
Mária, Biró Irénke és Berei Árpád.

Ezután együtt énekeltük Az Úr csodásan működik
című gyönyörű református éneket: 

Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van.
Tenger takarja lábnyomát, szelek szárnyán suhan. 
Mint titkos bánya mélyében, formálja terveit,
De biztos kézzel hozza fel, mi még most rejtve itt. 
Ne félj tehát, kicsiny csapat, ha rád felleg borul, 
Kegyelmet rejt s belőle majd áldás esője hull. 
Bízzál az Úrban, rólad ő meg nem feledkezik,
Sorsod sötétlő árnya közt szent arca rejtezik.
Bölcs terveit megérleli, rügyet fakaszt az ág,
S bár mit sem ígér bimbaja, pompás lesz a virág.
Ki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem ád,
De a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. 

Ez a kis gyülekezet már második alkalommal
tiszteli meg a klubunkat a Nagy József Levente
lelkész által átnyújtott adománnyal, amihez csa-
tolt egy bibliai gondolatot: ,,Aki teljesíti az Isten
akaratát, az az én anyám és testvérem”. Klubve-
zetőnk meghatódva köszönte meg a támogatást a
klub nevében, és Isten áldását kérte a jelenle-
vőkre. 

Következett a szü-
letés- és névnapokat
ünneplők hosszú
névsora, majd kivo-
nultunk a sok-sok fi-
nomságtól ros-
kadozó hosszú asz-
talhoz, és megkez-
dődött a
szeretetvendégség.
Köszönjük a szere-
tetteljes egymásra fi-
gyeléssel telt
délutánt.

Bethlen Gábor
jelmondatával zá-
rom: ,,Ha Isten ve-
lünk, kicsoda elle-
nünk?”. 
CzeránErzsébetFotó: Borsia Sándor



Az Európai Parlament e heti
strasbourgi plenáris ülésének
napirendjén szerepel a romá-
niai jogállamiság és az igaz-
ságszolgáltatás független-
sége. Erről szerdán vitáznak a
képviselők, szavazásra a no-
vemberi plenáris ülésen kerül
majd sor.

A képviselők holnap Viorica
Dăncilă miniszterelnök jelenlétében
a legújabb romániai igazságügyi re-
formokról vitáznak, és áttekintik
azok hatását a hatalmi ágak szétvá-
lasztására. Az üggyel kapcsolatos
állásfoglalásról a novemberi ülés-
szakon szavaz a ház.

Az Európai Parlament idén feb-
ruárban már foglalkozott a román
jogállamiság témájával azt köve-
tően, hogy a román parlamentnek
az igazságszolgáltatási rendszer át-
szervezéséről és az összeférhetet-
lenségről szóló új szabályai ellen
tömegek tüntettek az utcákon. A
parlament a büntető törvényköny-
vet és a büntetőeljárási törvényt is
módosította; ezek a módosítások je-
lenleg az alkotmánybíróság előtt
vannak.

A tüntetők augusztusban ismét az
utcára vonultak, a korrupció és az
igazságszolgáltatást érintő változá-
sok ellen tiltakozva. A csendőrség-
gel való összecsapások során
többen megsérültek.

Januárban az Európai Bizottság
felhívta a figyelmet a módosítások
negatív hatására a román igazság-
szolgáltatási rendszer függetlensége
és a korrupció elleni fellépés haté-
konysága szempontjából. 
2030-ra tisztább autók az utakon 

Az új autók szén-dioxid-kibocsá-
tásának csökkentése és a nulla vagy
alacsony kibocsátású járművek
piaci részesedésének növelése mel-
lett érvel az az új szabálytervezet,
amelyről szerdán szavaz a Parla-
ment.

Az EP környezetvédelmi szakbi-
zottsága magasabbra tenné a lécet
az új autók szén-dioxid-kibocsátása
terén: javaslatuk 2030-tól 45%-ban
állapítaná meg a gyártók kínálatá-
ban szereplő személyautó-modellek
által kibocsátható szén-dioxid leg-
magasabb értékét (az Európai Bi-
zottság 2030-tól a 2020. évi
kibocsátás 30 százalékában maxi-
málná a kibocsátást). A Parlament
2025-től 20%-os határt szabna. Az
új teherautókra hasonló értékek vo-
natkoznának.

Az autógyártóknak ezenkívül ga-
rantálniuk kell, hogy a zéró, vala-
mint a kilométerenként 50
grammnál kevesebb szén-dioxidot
termelő, alacsony kibocsátású autók

és teherautók új járműeladásaik leg-
alább 40 százalékát teszik ki. Ennek
az értéknek 2025-től a 20 százalé-
kot kell elérnie.

Az Európai Unióban a közleke-
dés az egyetlen fő ágazat, ahol az
üvegházhatást okozó gázok kibo-
csátása továbbra is emelkedik, fo-
galmaz az állásfoglalás-tervezet. A
2015-ös párizsi nemzetközi klíma-
csúcson tett vállalások értelmében
fel kell gyorsítani a szektor meg-
tisztítását, hiszen az évszázad köze-
pére a zéró kibocsátás elérése a cél.
Szigorítják 
az online filmek szabályait

A képviselők szigorítják a gyer-
mekeknek szóló internetes audiovi-
zuális tartalmakra vonatkozó
szabályokat, és legalább 30 száza-
lékra emelik az európai alkotások
kötelező arányát az online szolgál-
tatók kínálatában. Az Unió a meg-
lévő audiovizuális irányelvet hozza
összhangba a digitális korral azzal,
hogy az irányelv hatáskörét a mű-
sorszolgáltatók mellett az igény
szerint lekérhető videót kínáló
(video-on-demand) és videómeg-
osztó platformokra (többek között
tehát a Netflixre, a YouTube-ra és a
Facebookra) is kiterjeszti.

A gyermekek védelmét célzó új
szabályok többek között kötelezően
előírják, hogy az online platformok
lépjenek fel a gyermekműsorokban
az erőszakra, terrorizmusra buzdító,
gyűlöletet keltő tartalmak ellen, il-
letve korlátozzák a reklámokat és
termékelhelyezéseket.

Ugyanakkor a reklámokra vonat-
kozóan általános új szabályokat is
megfogalmaztak a képviselők. A
reggel 6 óra és délután 6 óra közötti
műsoridő legfeljebb 20 százaléka
lehet reklám; a műsorszolgáltató
maga döntheti el, mely időszakra
koncentrálja a legtöbb hirdetést.
Ugyanakkor a reklámok aránya a fő
műsoridőben (délután 6 óra és éjfél
között) sem haladhatja meg a 20
százalékot.
Októberi EU-csúcs: a képviselők 
a legfontosabb témákról vitáznak

A Brexitre koncentráló október
18-i EU-csúcstalálkozó témáit ma
délelőtt tekintik át a képviselők.

Az Egyesült Királyság 2019.
március 30-i hivatalos távozása
előtt hat hónappal az Unió állam- és
kormányfői a szigetország kilépé-
sének feltételeiről szóló tárgyalások
jelenlegi állását vitatják meg (az
Egyesült Királyság képviselőjének
távollétében). További témák: a
migráció és a belbiztonság.
Jüri Ratas észt miniszterelnök 
Európa jövőjéről

Jüri Ratas, Észtország miniszter-
elnöke szerdán 10 órától folytat esz-
mecserét az EU jövőjéről a

képviselőkkel és Jean-Claude Juncker-
rel, az Európai Bizottság elnökével.

Jüri Ratas 2016 novembere óta
tölti be a miniszterelnöki tisztet
Észtországban, ő az Észt Középpárt
elnöke is.

Ratas miniszterelnök személyé-
ben már a tizedik uniós állam- vagy
kormányfő vesz részt a Parlament-
ben az Unió jövőjéről rendezett vi-
tasorozatban.

A következő, októberi második
strasbourgi plenáris ülésen Klaus
Werner Iohannis román elnök szólal
majd fel.
70 millió euróval csökkentik 
Törökország támogatását

A Parlament és a Tanács tavaly
novemberben úgy döntött, hogy a
70 millió eurós csatlakozási támo-
gatást mindaddig visszatartja, amíg
„Törökország nem ér el mérhető ja-
vulást a jogállamiság, a demokrá-
cia, az emberi jogok és a
sajtószabadság területén”. Ám a Bi-
zottság a 2018. április 17-i, Török-
országról szóló éves jelentésében
sem látta bizonyítékát semmilyen
előrelépésnek. A támogatás odaíté-
lésének feltételei ezért nem teljesül-
tek, a képviselők pedig várhatóan
támogatják a 2018/5-ös költségve-
tési módosítást, amelyben az erede-
tileg Törökországnak szánt forrást
migrációval foglalkozó programok
megerősítésére csoportosítják át.
Montenegró elnökének beszéde az
Európai Parlamentben

Milo Dukanovics, Montenegró
elnöke ünnepélyes ülésen szólal fel
a Parlamentben ma délelőtt. A Du-
kanovics által érintett témák között
Montenegró csatlakozási tárgyalá-
sainak állása, a biztonságpolitikai
együttműködés és a montenegrói

választásokba beavatkozó külső ha-
talmak szerepe várható. A monte-
negrói hatóságok Oroszországot
vádolják azzal, hogy a választások
napján, 2016. október 16-án orosz
szimpatizánsok segítségével pucs-
csot kísérelt meg Dukanovics ak-
kori miniszterelnök ellen. A puccs
állítólagos célja Montenegró
NATO-csatlakozásának megakadá-
lyozása lett volna.

Montenegró 2017. június 5-én
29.-ként lépett be a NATO-ba. Az
ország uniós csatlakozási tárgyalá-
sai 2012 júniusában kezdődtek.
Elvett szavazati jog?

A képviselők a Tanácsot és a Bi-
zottságot kérdezik a választások
előtt a nem saját tagállamukban élő
uniós polgárok nemzeti és európai
választásokon gyakorolható szava-
zati jogának védelméről. Jelenleg
hat uniós ország (Ciprus, Dánia,
Németország, Írország, Málta és az
Egyesült Királyság) fosztja meg kü-
lönböző indokokkal külföldön élő
állampolgárait a nemzeti ország-
gyűlési választásokon való részvé-
teltől. Egyes tagállamok polgárai
nem szavazhatnak saját országuk
európai parlamenti képviselőjelölt-
jeire. Máshol, például Spanyolor-
szágban és Portugáliában az
infrastruktúrahiány jelenti a szava-
zójog gyakorlásának gátját.
Több forrást a bevándorlókat ellátó
városok és régiók számára

A migránsok és menekültek fo-
gadásával és integrálásával legin-
kább a helyi és regionális szerveknek
akad dolga, azonban a feladat ellá-
tásához gyakran hiányzik a megfe-
lelő támogatás és forrás.

A képviselők a Földközi-tenger
medencéjében zajló humanitárius

válságra hivatkozással várhatóan
felkérik az Európai Uniót és a tag-
államokat, hogy növeljék a váro-
soknak és régióknak juttatott
támogatás összegét. A képviselők a
pénz kifizetését a többéves költség-
vetési keret egyes soraihoz biztosí-
tott közvetlen hozzáférés révén
javasolják.
Áfaváltozások

A képviselők szerdán várhatóan
támogatják az áfarendszer bizott-
sági reformjának tervezetét, és ja-
vaslatot tesznek a legfelső áfakulcs
bevezetésére.

A plenáris ülés elé kerülő két jog-
szabálytervezet az Európai Bizott-
ság átfogó intézkedéscsomagjának
része, amelynek célja az áfarend-
szer reformja és a több tagállamot
érintő tranzakciókra vonatkozó sza-
bályok egyértelműsítése. Az egyik
jogszabálytervezet a kis- és közép-
vállalkozásoknak nyújtana segítsé-
get és csökkentené az
áfavisszaéléseket, a másik pedig az
áfakulcsok meghatározásának rend-
szerét tenné áttekinthetőbbé.

Az Unió tagállamai minden
évben 50 milliárd eurót veszítenek
el határokon átnyúló áfacsalás kö-
vetkeztében. A képviselők valószí-
nűleg támogatják majd a bizottsági
javaslatot, ugyanakkor kezdemé-
nyezik egy 25 százalékos legfelső
áfakulcs meghatározását, vitaren-
dezési eljárások bevezetését, és
egy olyan tájékoztató portál létre-
hozását, amely azonnal pontos in-
formációval szolgál a tagálla-
mokban működő áfakulcsok-
ról.

(Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Iro-
dája)

Üdvözölte az Európai Unió és a NATO is
hétfőn az ország nevének megváltoztatásáról
kiírt előző napi macedón népszavazás ered-
ményét, kiemelve, hogy az igenek voltak el-
söprő többségben, még ha a részvétel alatta
is maradt az érvényességi küszöbnek.

Johannes Hahn uniós bővítési biztos gra-
tulált azoknak az állampolgároknak, akik ki-
nyilvánították vasárnap a véleményüket,
éltek demokratikus szabadságjogaikkal.

„Az igenek nagyon jelentős többsége mu-
tatja, hogy széleskörű a névvita rendezését
célzó egyezmény és az ország euroatlanti in-
tegrációjának támogatottsága” – írta Twitter-
üzenetében az osztrák biztos.

Hangsúlyozta, azt várja a macedón politi-
kai vezetőktől, hogy az ország érdekében
tartsák tiszteletben a döntést, és járjanak el
felelősséggel.

Federica Mogherini, az EU kül- és bizton-
ságpolitikai főképviselője a történteket „tör-
ténelmi lehetőségnek” nevezte a
nyugat-balkáni térség államainak megbéké-
lése és európai integrációja szempontjából, és
sürgette az alkotmánymódosítást az ered-
ménynek megfelelően. Aláhúzta: az Európai
Unió teljes mértékben támogatni fogja Ma-
cedóniát és a lakosságot a folyamatban.

Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára ugyan-
csak üdvözölte az igenek túlnyomó többségét.

„A politikai vezetőknek és a pártoknak
konstruktívan és felelősségteljesen kell cse-
lekedniük, hogy megragadják ezt a törté-
nelmi lehetőséget. A NATO ajtaja nyitva áll,
de nemzeti szinten is minden eljárást teljesí-
teni kell” – írta a katonai szövetség vezetője
a Twitteren.

Az eredményt egyebek mellett az amerikai
külügyminisztérium is üdvözölte.

A vasárnapi macedóniai népszavazáson
a jogosultak 36,11 százaléka járult az
urnák elé, ami azt jelenti, hogy érvényte-
len lett a referendum. Ugyanakkor a vok-
solók több mint 90 százaléka igennel
felelt arra a kérdésre, hogy támogatja-e az

ország jövőbeni EU- és NATO-
csatlakozását azáltal, hogy elfogadja a
Macedónia és Görögország közötti 
névvita rendezéséről megkötött egyez-
ményt.

Mivel csupán véleménynyilvánító nép-
szavazásról volt szó, a kormány várhatóan
így is kezdeményezni fogja az alkotmány-
módosítást, amelynek eredményeként a
délszláv országot Észak-Macedóniának
fogják hívni. Ezután az athéni parlament is
ratifikálhatja azt az egyezményt, amivel
minden akadály elhárul az elől, hogy foly-
tatód- hasson Szkopje euroatlanti integrá-
ciója. (MTI)

Mózes Edith

Forrás: www.simfalogic.news
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Az érvénytelenség ellenére
Az EU és a NATO is üdvözölte a macedóniai népszavazás eredményét 

Napirenden a romániai jogállamiság 
EP-plenáris Strasbourgban



Pénteken délután jó hangu-
latú és dicséretes kezdemé-
nyezés nyomán négy
nyárádmenti iskola együtt ün-
nepelte a magyar népmese
napját.

A Magyar Olvasótársaság 2005-
ben kezdeményezte, hogy szeptem-
ber 30., Benedek Elek születésnapja
legyen a magyar népmese napja, s
azóta is különböző kezdeményezé-
sekkel szól mindazokhoz, akiknek
fontos a népmese fennmaradása és
a mesékben élő bölcsesség tovább-
hagyományozása. Mára ez a moz-
galom nemcsak a magyarországi
iskolákat és intézményeket kap-
csolja össze a közös ünneplés je-
gyében, hanem nagyon sok határon
túlit is; idén a nyárádgálfalvi Szent-
iváni Mihály Általános Iskola is
csatlakozott hozzájuk. Amikor el-
képzelték, hogyan is szervezik meg
az idei népmese napját, úgy gondol-
ták, hogy nemcsak a mesét állítják
a középpontba, hanem a népdalt, a
néptáncot és a néphagyományokat
is. Ezért másik három iskolát is
meghívtak, hogy bekapcsolódjanak
rendezvényükbe, hogy egymás szo-
kásait megismerjék, ezáltal is gaz-
dagodjanak, és erősödjön a
gyerekek identitástudata – mondta
el lapunknak Gáspár Ildikó igaz-
gató. Ez az első ilyen nagyobb ren-
dezvényük, de a népmese napjához
kapcsolódóan már két éve rendez-
vényt szerveztek, amikor a mese-
szer nevű játékot átadták
Backamadarasnak és Nagygalamb-
falvának, tavaly pedig ott voltak a

Hargita megyei településen, amikor
az is továbbadta azt másoknak.
Közösen ünnepeltek

A péntek délben kezdődő rendez-
vényen elsőként gálfalvi idősek
kaptak szerepet: Fekete Károly a
régmúlt idők katonáiról és a regru-
tákról szólt a gyerekeknek, illetve
katonanótákat énekelt, míg Sebe
Borbála az egykori farsangi nép-
szokásokat elevenítette fel, illetve
arról beszélt, hogy ezeknek milyen
szerepe volt a közösségben. Ezután
a helyiek mellett a vendég backa-
madarasi, koronkai és szenthárom-
sági diákok mutatták be
településüket, iskolájukat és kö-
zösségeik népszokásait, így sokan
megismerhették a két húsvéti lo-
csolói kulcsfigurát, a hamubucs-
kást és a kókost is. Egy kis szünet
után a négy iskola diákjai népme-
séket, népdalokat, népmondákat
adtak elő, vagy éppen néptáncaikat
mutatták be, majd egy újabb pihenő
után kézműveskedésre kaptak meg-
hívást, üvegfestésben, gyöngyfűzés-
ben, karkötő készítésében
ügyeskedhettek. A program végén
mindenki felírhatta gondolatait, él-
ményeit egy fára tűzött levélre, és
ezekből kiderült, hogy a gyerekek
szó szerint is mesés napot élhettek
át. A résztvevők okleveleket vehet-
tek át, vacsora után pedig a helyi
néptáncsoport fellépését élvezhet-
ték.
Közösen érdekesebb

A koronkai Tholdalagi Mihály
Általános Iskolából tíz gyerek érke-
zett, hogy a meghívásnak eleget
téve bemutassák népmeséiket, nép-
táncaikat, illetve megismerjék be-

mutatkozásuk révén  a másik három
iskolát. A településen a karácsonyi
ünneplés, a szüreti bálok és farsan-
gok ma is élnek, a felnőttek és gye-
rekek körében egyaránt – tudtuk
meg Dósa Ibolya tanítótól, igazga-
tótól. A madarasi iskolában is meg-
ünneplik a népmese napját, élnek a
hagyományok a diákok körében is,
de így, közösen még érdekesebb az
ünneplés – véli Marc Erzsébet igaz-
gató, aki szerint jó volt látni a peda-

gógusok és gyerekek hozzáállását a
felkészülési szakaszban, amikor
azon fáradoztak, hogy a kisebb diá-
kok néptáncokkal, a nagyobbak
népdalcsokorral bűvölhessék el a
többieket ezen a napon. 

A gálfalvi igazgatónő is kiemelte
a pedagógusok és szülők munkáját
és hozzáállását, valamint a Maros
Megyei Tanács és a helyi Tóth pék-
ség támogatását, hogy egy tartal-
mas, értékes, sikeres
rendezvénynek lehessenek a házi-
gazdái. Gáspár Ildikó  azért is tar-

totta fontosnak a népmese napját
megünnepelni, mert úgy véli, hogy
értékeink, a hagyományok, népszo-
kások, a népköltészet gyöngysze-
mei nemcsak arra valók, hogy
kötetekbe összegyűjtve a könyves-
polcokon pihenjenek, hanem meg
kell ismertetni őket a mai nemze-
dékkel, fel kell eleveníteni és meg
kell élni azokat. „A hagyományok
nem betegek, hogy ápoljuk, hanem
bennük és általuk kell megismerjük
a világot” – adott hangot meggyő-
ződésének a pedagógus.
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A marosvásárhelyi 
nyugdíjasok 
figyelmébe: 

–Anyugdíjasoknak2018januárjábankibo-
csátottbérletek2018.június30-igvoltakérvé-
nyesek.
–Azokanyugdíjasok,akikvalamilyenokból

nemújítottákmegabérletüketa2018.július1-
jeésdecember31.közöttiidőszakra,nemrésze-
sülhetnek a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivataláltalnyújtottkedvezményben,mivela
bérletüklejárt.
–Atömegközlekedésieszközökönvalóingye-

nes utazás feltétele a bérletek megújítása.A
2018.évmásodikfeléreérvényesbérletekkibo-
csátásaérdekébenajegyirodákhozkellfordulni.
–Hanemrendelkeznek érvényesbérlettel,

utazáskorjegyetkellváltaniuk.
Köszönjükmegértésüket.

Aközszállításitársulásvezetősége

Az egyetemi hallgatók figyelmébe
Tájékoztatjukazokatazegyetemihallgatókat,akikaStudentCardalapjáningyenesbérle-

tekrejogosultak,hogyazingyenesbérleteketszemélyesenvehetikátoktóber1-jétőlkezdődően,
azalábbiiratokalapján:
–AStudentCardigazolvány(eredetiésmásolat)
–Személyazonosságikártya(eredetiésmásolat)
–A2018–2019-estanévreláttamozottleckekönyv(eredetiésmásolat)
–3/4-esfénykép(azoknak,akikelsőalkalommaligényelnekbérletet)
Azújbérletek2018.október1.–2018.december31.közöttérvényesek.
Abérletetigénylőszemélyaláírásávaligazolja,hogyátvetteabérletet,ésmegkelladniaa

telefonszámátannakérdekében,hogygyorsanéskönnyenfelvehessékveleakapcsolatotszük-
ségesetén.
AzegyetemihallgatóknakazutazásibérleteketaSiletinaImpexKft.–KözszállításiVállalat

Társulásfőtéri,az1848-asnegyedbeli(Kövesdomb),aTudornegyedbeli(Favorit)ésazAuchan
bevásárlóközpontnállevőjegyirodáinállehetátvenni.
2018.szeptember27.

Aközszállításitársulásvezetősége

Gligor Róbert László

Együtt ünnepelték a népmese napját

Négy település iskolái mutatták be egymásnak mesekincsüket, népdalaikat, néptáncaikat, szokásaikat (fotó: Gligor Róbert László)

Közösségi integrációs 
központ épül 

Marosszentgyörgyön
Hétfőn megkezdődött a Marosszent-

györgyi Közösségi Integrációs Központ
építése. Ezt a hírt közölte a Temető utcai
lakosokkal Sófalvi Szabolcs polgármes-
ter szeptember 28-án az „Esélyt min-
denkinek Marosszentgyörgyön” című
projekt keretében szervezett informá-
ciós jellegű rendezvényen. A játszótér
mellett elhelyezendő moduloknak több-
szörös rendeltetésük lesz, az ideiglenes
épületben a projekt marosszentgyörgyi,
3 és 65 év közötti, hátrányos helyzetű
kedvezményezettjeinek számára foglal-
koztatási, oktatási, szociális és szociá-
lis-egészségügyi szolgáltatások zajlanak
majd. Ennek értelmében a központban
munkaügyi tanácsadáson, állásközvetí-
tésen, szakmai képzésekben, iskola
utáni oktatási programban, ifjúsági
klubban és más tevékenységeken lehet
részt venni.

Az eseményen a körzetben élő gye-
rekek tenyérlenyomatát őrző emléklap
is készült, amely beépül a jövőbeli épít-
kezésbe. „Eljöttünk hozzátok, és letettük
az Integrációs Közösségi Központ alap-

jait, hogy már októberben elkezdhesse
tevékenységét, és segítsen nekünk, va-
lamint segítsen benneteket mindenben a
jövőre nézve” – mondta Sófalvi Sza-
bolcs polgármester a közösség tagjaival
tartott találkozón. Ez alkalommal zajlott
a „Második esély” program és a külön-
böző szakképzések, illetve továbbkép-
zések. Ezek közül az első a vállalkozói
tanfolyam. A Gyulafehérvári Caritas
Egyesület a gyerekeknek biztosított le-
hetőséget a játékra, a Divers Egyesület
pedig a munkaügyi tudatosító kampány
mellett gyűlöletbeszéd elleni kampányt
is folytatott. A rendezvény végén a
résztvevők táncoltak és közösen lég-
gömböket eregettek az ég felé.

Az „Esély mindenkinek Marosszent-
györgyön” című, POCU 101818-as pro-
jektet a Marosszentgyörgyi Polgármesteri
Hivatal, a Divers Egyesület, a Gyulafe-
hérvári Caritas – Szociális Gondozás és
a Szent György Általános Iskola való-
sítja meg európai uniós alapból a
2014–2020-as humán erőforrásra vo-
natkozó operatív program révén. 

KLARA gyógyító és
javasasszony a
leghatékonyabban,
gyógynövényekkel,
talizmánokkal, a
legrövidebb idő alatt oldja
meg az önök problémáit.
Segít az átkok és kötések
feloldásában, szétesett
családokat egyesít, sikert
visz otthonukba és
vállalkozásukba, segít az
impotenciában, epilepsziában, alkoholizmusban,
depresszióban, psoriasisban, reumában,
gyógyíthatatlan betegségekben stb.
szenvedőknek.
Köszönetnyilvánítások: a marosvásárhelyi
Kelemen hálás, mert Klara segítségével
meggyógyult epilepsziás gyermeke; Dicsőben
Karinához visszatért a kedvese; Margit
Gyergyóban kigyógyult a depresszióból, és sikeres
lett a vállalkozása; Mariana és András hálásak,
mert gyermekük született; Corina köszöni, hogy
férje kigyógyult az impotenciából, alkoholizmusból;
a marosvásárhelyi Enikő köszöni, hogy ismét
együtt lehet a kedvesével; Márton Ákosfalváról a
játékszenvedélyből gyógyult ki a segítségével;
Marika hálás, mert megszabadult a kötésektől, és
ismét boldog lehet; Attila Marosvásárhelyről
köszöni, hogy újra együtt lehet a feleségével,
hosszú és szomorú távollét után. 
Hívják bizalommal Klara asszonyt! 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

GYULÁN,  a fürdő közelében kiadó
lakás üdülőknek.  Tel.  0036-70-
3636817. (1999-I)

VALÓDI MÉZ a termelőtől! Tel. 0744-
474-863. (10318)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0751-989-
594. (10377)

ELADÓ búza nagy mennyiségben. Tel.
0737-508-077. (10661)

ELADÓ ház 25 km-re Marosvásár-
helytől. Tel. 0734-123-877. (20558-I)

BÉRELNÉK bútorozatlan garzont
hosszú távra. Tel. 0746-084-321. (2000)

ELVESZETT

ELVESZETT 6 hónapos német ju-
hászkutya. Megtalálója jutalom elle-
nében értesítsen a 0740-180-058-as
telefonszámon.  (2001-I)

TÁRSKERESŐ

69 éves özvegyember, Marosvásár-
helyen 65–69 éves nő barátságát ke-
resem házasság céljából. Tel.
0743-410-376. (2002-I)

MINDENFÉLE

GARÁZS kiadó a November 7-ben.
Tel. 0749-335-084. (10650-I)

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

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

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, tetőszigetelést,
cserépforgatást, külső és belső mun-
kálatokat, javítást, kerítés- és kapu-
készítést, bontást is. Tel.
0747-634-747, 0765-171-867.
(10435-I)

VÁLLALUNK háztetőkészítést cse-
répből vagy lemezből, készítünk
fából teraszt, elvégzünk bármilyen
kicsi javítást. 15% kedvezmény nyug-
díjasoknak. Tel. 0758-639-258.
(10523-I)

TETŐBÁDOGOS vállal tetőkészítést
Lindab lemezből, cserépből, lécek-
kel, fóliával. Teraszt készítünk fából
és vasból. Bármilyen más munkát is
vállalunk. Tel. 0748-669-239, Misi.
(10524)

VÁLLALUNK: tetőkészítést Lindab
lemezből, ácsmunkát, teraszkészí-
tést, tetőjavítást, csatornajavítást,
csatornatakarítást, cserépforgatást.
Tel. 0747-871-270. (10485-I)

BÁRMILYEN munkát vállalunk: cse-
répforgatást, régi tető javítását, csa-
tornajavítást. Nyugdíjasoknak
kedvezmény. Tel. 0748-901-446.
(10231-I)

ÁCSMUNKÁT vállalunk, cserépjaví-
tást, Lindab lemezzel tetőfedést, csa-
tornapucolást. Tel. 0720-817-490.
(10232-I)

NYUGDÍJASOKNAK 16%-os ked-
vezménnyel  vállalok tetőjavítást,
csatornakészítést, lefolyókészítést,
festést, vakolást. Tel. 0726-638-909,
János. (10548)

BIOLÓGIÁBÓL alapos, komoly fel-
készítőt tartok egyetemre, érettsé-
gire. Tel. 0742-666-631. (10656-I)

KIADÓ 2000 m2-es telek Koronkán,
az E60-as út mellett. Tel. 0734-123-
877. (20558-I)

10% KEDVEZMÉNNYEL vállalunk
tetőjavítást, tetőkészítést, vakolást,
meszelést, padló- és falicsempe-lera-
kást, csatornatakarítást, szigetelést,
glettolást. Tel. 0755-300-058.(10649-I)

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

INGYENES endokrinológiai vizsgá-
lat, laboratórium, mellechográfia,
mammográfia, csontritkulás-szűrés.
Tel. 0265/311-771. (1993)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (10686-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk október
2-án BAKAI ANNA-MÁRIÁRA ha-
lálának 9. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Sanyi és családja. (10677)

„S a csöndes könnyek éjjelén
én áldva áldalak,
köszönnöm kell, hogy voltál
egy boldog pillanat.”

(Sz. I.)
Halálának 11. évfordulóján 
szeretett férjemre, BARTHA 
GERGELYRE emlékezem. Le-
gyen békés örök álma! 
Bartha Gizella. (10660-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk azok-
kal, akik ismerték és szerették 

ASZALÓS SÁNDOR 
minorita szerzetest, 

hogy temetése 2018. október 4-
én, csütörtökön 14 órakor lesz a
remeteszegi temetőben. 
Búcsúzik tőle özvegy édesanyja
és két húga családjukkal együtt. 
A család kérésére a koszorúra és
virágra szánt összeget a temető-
ben előkészített perselybe he-
lyezhetik, amely Pál atya
alapítványának lesz felajánlva.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (sz-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy drága gyermekünk, 

GLÖTFERD REYMOND 
(Rajmi)

rövid szenvedés után, szeptem-
ber 28-án, életének 38. évében
csendesen megpihent. 
Temetése október 3-án 15 órakor
lesz a marosszentgyörgyi teme-
tőben, református szertartás sze-
rint. Csak az idő múlik, feledni
nem lehet, szívünk örökké őrzi
emlékedet! Emléked legyen ál-
dott, nyugalmad csendes! 

Gyászoló szerettei. (1998-I)  

Mély fájdalommal  a szívünkben
értesítjük mindazokat, akik is-
merték leányunkat, 

INCZE RÉKÁT 
hogy 43. évében eltávozott mel-
lőlünk örökre. Temetési  szertar-
tása szerdán, október 3-án lesz
du. 3 órakor a református teme-
tőben. 

Szülei,  testvére és fia, Ádám.
(2004-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Kedves Edó tanci, gondolatban
Melletted állunk, gyászodban
osztozunk. A Bolyai Farkas
Líceum VI. osztályának tanulói
és szüleik. (1991-I)

Az Amicus Prod Kft.
munkaközössége együttérzését
fejezi ki az Incze családnak
INCZE  RÉKA elvesztése miatt
érzett fájdalmukban.
„Szeresd, vigyázz rá, Istenem,
Atyám, El ne vesszen veszejtő
éjszakán.” (Szép Ernő)  (-I)

Szomorúan búcsúzom szeretett
kolléganőmtől, SIPOS
ILONÁTÓL. Őszinte részvétem
a gyászoló családnak.
Nyugodjál csendesen, drága
Icuka! Benczédi Gyöngyi.
(2003)
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REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐteljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)
FELVESZÜNKHÖLGYEKET CUKORDÍSZEK KÉSZÍTÉSÉRE a jeddi műhelyünkbe. Tel. 0745-520-
408. (20541-I)
MAROSVÁSÁRHELYICÉG alkalmaz építkezésbe VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZERELŐ-SE-
GÉDET és BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEKHEZ TECHNIKUST. Amit ajánlunk: vonzó jövedelem, ét-
kezési jegyek, az utazási költségek elszámolása. Tel. 0365/430-240, 0785-210-682, 9-17 óra között.
E-mail-cím: office@consuselectric.ro (62731-I)
AKOVÁCSPÉKSÉGPÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SZELETELŐT, CSOMAGO-
LÓT alkalmaz. Munkaprogram: 6x8 óra. Stabil munkahely, versenyképes fizetés, bónuszok, megbecsülés.
Jártasság a területen előnyt jelent. Bővebb felvilágosításért hívja a 0744-403-114-es telefonszámot.
(62744-I)
AROSEN-GARDEN vendéglőbe BÁROS-PINCÉRNŐT, SEGÉDSZAKÁCSOT-SZAKÁCSOT alkal-
mazunk. Érdeklődni, jelentkezni a 0722-396-115-ös telefonszámon lehet. (sz.-I)
ALKALMAZUNK SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás leírása: feldolgozza a vizuális információkat
számítógépen, a képet pedig kinyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése; a
nyomtatás előkészítése és lebonyolítása; a nyomtatott anyagok tárolása, csomagolása és előkészítése szál-
lításra; információs támogatást nyújt az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések követése.
Követelmények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógép-kezelési ismeret (Corel Draw előnyt
jelent), középfokú végzettség, felelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni és a
szakmában fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cariere@renania.ro e-mail-címre, vagy a cég
székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68. szám –, vagy a 0265/264-656-os telefonszámon,
fax: 0265/260-906. (sz.-I)
ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk:
munkaszerződés meghatározatlan időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek
küldjék el önéletrajzukat a cariere@renania.ro e-mail-címre, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefon-
számon. (sz.-I)
VILLANYSZERELÉSIANYAGOKATFORGALMAZÓKFT. alkalmaz SZÁMLÁZÓT és BESZER-
ZŐT. Tel. 0734-123-877. (20558-I)
FOGÁSZATIRÖNTGENKÖZPONTASSZISZTENST keres. Az önéletrajzokat a következő e-mail-
címre kérjük:  drxray.office@gmail.com (sz.-I)
AzANFEEDCÉG ELADÓT és RAKODÓMUNKÁST keres a segesvári szaküzletébe. Érdeklődni a
0725-578-030-as telefonszámon. (sz.-I)
TETŐFEDÉS BILKA LEMEZZEL, cserépforgatás, csatorna, lefolyók minden hozzávalóval, ácsmunka,
manzárdolás, sürgős javítások. Komoly hozzáállás, hasonlót várunk. Tel. 0753-374-980. (1992)
NÉMETORSZÁGBA hosszú távra német nyelvtudással rendelkező KARBANTARTÓ VILLANYSZE-
RELŐ, HEGESZTŐ, valamint CNC-GÉPKEZELŐ munkatársat keresünk. Fizetés: 12,50 euró bruttó óra-
bér. Tel. 0744-771-360. (sz-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Október volt, mikor életed véget ért,
bánatot ránk hagyva örökre elmentél.
Egy jajszó nem sok, annyit sem mond-
tál, csak elmentél a halál hosszú útján.
Szomorú szívvel emlékezünk október
2-án VIRÁG GYULÁRA halálának 15.
évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Emlékét őrzik szerettei. (10634)
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