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Kilőhető lesz a medve

Sürgős lett a jogszabály-módosítás

In memoriam
Ady Endre

A marosvásárhelyi Gecse utcai református egyházközség tanácstermében
Ady Endrének emléket állító nemzetközi képzőművészeti kiállítás nyílt az
elmúlt vasárnap. A kiállítást az Erdélyi
Református Egyházkerület Nőszövetsége és az Árva Bethlen Kata Alapítvány szervezte, és másfél hónapig
lesz megtekinthető.

____________2.
Tanácskozás
a sztómás betegek
ellátásáról

Az utóbbi időben egyre gyakrabban látogatják meg a településeket a medvék, kárt okoznak veteményesekben, gyümölcsösökben, és a szerencsétlen kimenetelű találkozást
követően emberáldozatot is követelnek. Tény, hogy a helyzet
tarthatatlanná vált. Mint ismeretes, a jelenleg érvényben levő
vadászati törvénynek megfelelően Romániában a medve szigorúan védett faj, csak különleges esetekben lehet kilőni. Néhány hete a szenátus elfogadta azt a jogszabály-módosító
indítványt, amellyel a medvét áthelyeznék a kilőhető fajok
közé, így ezáltal szabályoznák az állomány létszámát. Az indítványt Tánczos Barna szenátor nyújtotta be, akivel többek
között a módosítás következményeiről beszélgettünk.

Vajda György

Fotó: Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület

– Évek óta keresik a megoldást az egyre gyakoribbá vált medvetámadások visszaszorítására, néhány hete előrelépés történt e téren. Mi tette
indokolttá a jogszabály módosítását?
– Több éve jelezték az emberek, hogy a medve lejár a falvakba, garázdálkodik a háztáji gazdaságokban, megkárosítja a termést. Köztudott,
hogy szigorúan védett, ezért csak bizonyos kivételes esetekben lehetett
vadászni. Mivel ezt a tevékenységet jogszabály tiltja, a környezetvédelmi
minisztérium, a vadásztársaságok évtizedek óta nem tudtak megfelelő
megoldást találni a jelenség visszaszorítására. Az idén kezdeményeztem
a mezőgazdasági bizottságban – és ehhez kivétel nélkül minden politikai
párt képviselője csatlakozott a bizottságban és utólag a plénumban is –,
hogy a medvét helyezzük át a szigorúan védett fajok listájáról
(Folytatás a 7. oldalon)

A konferencia több mint 20 előadója, a
betegellátásban részt vevő sebész főorvosok, nagy-britanniai és hollandiai
szakápolók, sztómaterapeuták, valamint pszichológus, dietetikus szakemberek osztották meg elméleti és
gyakorlati ismereteiket a sztómaellátás, a sztómaterápiás újdonságok
terén a hallgatósággal.

____________4.
Új alapokon
a műszaki oktatás

Október 24–25-én a Marosvásárhelyi
Kulturális és Tudományegyetem I-tech
Maros címmel műhelymunkát tart az
egyetem Dózsa György utca 250.
szám alatti technológiai központjában,
amelyet ezúttal avatnak fel. A létesítendő központról az egyetem vezetőjével, Csegzi Sándorral beszélgettünk.

____________6.

Franciázás leszállópályán

Benedek István

Nem vert fel nagy port az utóbbi napok politikai cirkuszainak
hangzavarában a hír, hogy a polgári repülés világából közismert
francia gyártó le akarja állítani a Brassó melletti Vidombákon
épülő helikoptergyárának fejlesztését, mert a regáti hatóságoktól
éveken át csak ígéreteket kapott szerződések helyett. Az ügy mindössze pár száz tervbe vett munkahely létesítésének elmaradását és
a képzett munkaerő elvándorlását jelenti konkrétan, de nagyobb
léptékben nézve eléggé elrettentő példa minden, itt beruházást fontolgató vállalkozás számára.
A francia cég és a román állam kapcsolata több évtizedes múltra
tekint vissza, a vállalat jelen pillanatban is vegyes tőkéjű, főleg helikopter-karbantartást végző üzemet működtet az állammal közösen, és ez a viszony komoly szerepet játszott abban, hogy három
éve az új létesítmény idetelepítéséről is döntöttek. A környező országok is szívesen befogadták volna ezt az üzemet. Még ha az illető
gyártó forgószárnyas légi járművei nem is örvendenek különösebb
népszerűségnek egyenruhás körökben, mert harci tulajdonságaikban elmaradnak az amerikai gépek mögött, azért egy ilyen gyár
több száz milliós üzletet és komoly szellemi tőkét is jelent a befogadó államnak. Már ha az képes tartani magát az ígéreteihez, mert
szép szóból aztán kaptak a gallok is egész szakajtóra valót a regáti
kancelláriákból. Szó volt itt az utóbbi években katonai vagy polgári
(Folytatás a 3. oldalon)
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek
Jogi tanácsadás

Október 23-án, ma délután 4 órától szerkesztőségünk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart
előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket
kérjük, hogy hozzák magukkal az előfizetési szelvényüket
és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Az ‘56-os forradalom hőseire
emlékeznek

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete október 23-án, ma 17 órától az 1956-os forradalom
és szabadságharc hősei tiszteletére megemlékezést szervez a Bolyai téri unitárius templomban. Ünnepi köszöntőt
mond Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármesterjelöltje.
Fellépnek: Kilyén Ilka színművész, Ferenczi Hanna, Márton Krisztina, Fábián Anna, Jakab Sámuel, Keszeg József
Arnold, a Művészeti Líceum diákjai, a Psalmus kórus. A
rendezvény után koszorúzásra kerül sor az ’56-os kopjafánál, a Vártemplom millenniumi emlékkertjében.

Őszi nagytakarítás

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala szervezésében a
október 21. – november 23. közötti időszakban lesz az általános őszi nagytakarítás. A következő három nap utcabeosztása: október 24. – M. Viteazu, Kollégium, N. Iorga, Vár
sétány, Ana Ipătescu, Mogyorós, Nagy Pál, Szarvas, Szebenihavasok, Bazsarózsa, V. Babeş, A. Şaguna, Azuga,
Cosmin utcák; Október 25.: Hévíz, Avram Iancu, Régi kórház, Palás köz, Visó, Posta, Köztársaság park, Aranyos,
Köztársaság tér, Mărăşeşti tér, Mărăşti, Motru, A.Vlahuţă,
December 30., Küküllő utcák; Október 26.: Villanytelep,
sportcsarnok környéke, Mátyás király tér, Malom, Arany
János, Tamás Ernő, Cloşca, Cuza Vodă, Bolgár tér, Győzelem tér, Tusnád, Ifjúsági, Városháza, G. Enescu, Színház
tér, Rózsák tere, Petőfi Sándor tér, Forradalom utcák.

Újra kiállít
a Művészek Atyhai Társasága

Október 24-én, csütörtökön 18 órakor újra a marosvásárhelyi közönség elé lép a Művészek Atyhai Társasága. A
hét képzőművész, Berze Imre, Bocskay Vince, Kuti Botond, Kuti Dénes, Sánta Csaba, Vargha Mihály és
Vinczeffy László a Bernády Házban mutatja be Arány című
kiállítási anyagát. A tárlat a 22. Bernády Napok eseménye.
Köszöntőt mond Borbély László, a Dr. Bernády György
Közművelődési Alapítvány elnöke. Méltató Vargha Fruzsina sepsiszentgyörgyi művészettörténész. Közreműködik Gyéresi Júlia színművész és Szvjatoszlav Perepelitsia
gordonkaművész.

Cardio NET – kardiológiai
kongresszus Marosvásárhelyen

Október 23. és 26. között dr. Benedek Imre kardiológusprofesszor elnökletével IX. alkalommal szerveznek Marosvásárhelyen nemzetközi kardiológiai kongresszust. A
tudományos rendezvényen részt vesz dr. Dragoş
Vinereanu professzor, a Román Kardiológiai Társaság elnöke és dr. Csanádi Zoltán, a Magyar Kardiológiai Társaság elnöke a nemzetközi orvostársadalom neves
képviselőinek társaságában.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

In memoriam Ady endre

A marosvásárhelyi Gecse utcai
református egyházközség tanácstermében Ady Endrének
emléket állító nemzetközi képzőművészeti kiállítás nyílt az elmúlt vasárnap. A kiállítást az
Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége és az Árva
Bethlen Kata Alapítvány szervezte, és másfél hónapig lesz
megtekinthető.

Mezey Sarolta

A kiállítást Borsos Melinda, az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöke nyitotta meg,
Ady életéről, költészetéről Zilahi
Noémi, a tárlat ötletgazdája és kurátora
beszélt.
– Egy vándorkiállítás részeként a
marosvásárhelyi Gecse utcai gyülekezeti ház nagytermében negyvenöt művész nyolcvan Adyt ábrázoló vagy
életéhez fűződő képzőművészeti alkotása tekinthető meg. A negyvenöt
képzőművész között vannak Kanadában, Svédországban, Magyarországon élő, erdélyi származásúak is, de
többségük Erdélyben alkotó művész.
Az elején azt reméltük, hogy a negyvenöt meghívott közül húsz-huszonöten válaszolnak majd, de mindenki
elfogadta, és lelkesen tett eleget a felkérésnek. Köztük említem Zsombori
Erzsébetet Magyarországról, Mayer
Hellát Svédországból, Werner Klárát

Kanadából, Tuzson-Berczeli Pétert –
aki marosvásárhelyi – Dunakesziről,
Katona Györgyöt Pápáról, Tornay
Krisztinát Debrecenből – mondotta
Zilahi Nono grafikus, a kiállítás kurátora. Elmondta, hogy a Klikk Art
Centrum Egyesület vezetőjeként
mond köszönetet a nőszövetségnek,
Szőllősi Etelkának és Szilágyi Erzsébetnek, az egyesület új tagjainak, valamint Starmüller Katalinnak, akik
segítséget nyújtottak a kiállítás létrejöttéhez.
Ady Endre költészetéről nem lehet
eleget beszélni, viszont az idei Adyévben, halálának 100. évfordulóján
szinte kötelező, hiszen „ő sírta el a mi

bánatunkat, ő átkozta el a mi átkainkat,
ő szerette helyettünk az emberiséget...”
(Móricz Zsigmond)
A rendezvényen Berekméri Melinda lelkész az alkalomra összeválogatott tíz istenes Ady-verset szavalt el,
miközben a család „művész tagjai”,
Berekméri Ágoston, a zeneakadémia
hallgatója zongorán, a művészeti iskolás Virág hegedűn, Bulcsú pedig harsonán játszott, nem véletlenül, hiszen
Az Isten harsonája című vers mellé ez
a hangszeres kíséret illett a legjobban.
Nemcsak a szívhez szóló szavalat,
hanem a családi összefogás, az édesanyával való fellépés is kiérdemelte a
közönség elismerését.

Kelemen Hunor az erdély TV Sajtóprés műsorának
rendkívüli adásában

Kölcsönös tiszteletet kér a többségi nemzettől, és baráti
jobbot nyújt Kelemen Hunor, az RMDSZ államfőjelöltje.
De van-e respekt a magyarok iránt a román politika káoszában? Van-e szándék az RMDSZ-szel való együttműködésre a jobboldalon?
A tét nagy, de elmennek-e nagy számban szavazni a magyarok november 10-én?

rendezVényeK

Évfordulós kiállítás, hangverseny
a Művészeti Líceumban

Megalakulásának 70. évfordulóját ünnepli a marosvásárhelyi Művészeti Líceum. Az évforduló tiszteletére a tanárok munkáiból nyílt kiállítás, és a tanárok lépnek fel az
ünnepi hangversenyen. A kiállítást október 22. – november 2. között lehet megtekinteni a Kultúrpalotában, a Képzőművészek Romániai Egyesületének Art Nouveau
kiállítótermében. A hangverseny október 28-án 18 órától
kezdődik a Kultúrpalota nagytermében. Műsoron Toduţa-,
Mozart-, Brahms-, Bartók-, Kálmán-, Messager-, Machado- és Turrin-művek.

A három nővér – vendégelőadás
a Spectrumban

A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház október 24én, csütörtökön és 25-én, pénteken 19 órakor Csehov A
három nővér című művét mutatja be a Spectrum Színházban. A 14 éves kortól ajánlott előadást Vidnyánszky Attila
rendezte.

Értékválság, feszültség és bizonytalanság Európában –
milyen esélyei vannak ma az erdélyi magyar érdekérvényesítésnek az Európai Unióban? Többek között erről vitázik
október 23-án, szerdán 20 órakor Kelemen Hunor szövetségi elnök, Borbély Tamás újságíró és Farkas István műsorvezető a Sajtóprés Bukarestből jelentkező rendkívüli
kiadásában. Kövessék az Erdélyi Magyar Televíziót!

Gábor, az 1945 című film (forgatókönyv)írója és a nemrégiben megjelent Európa szimfónia című regény szerzője.
Beszélgetőtársa Láng Zsolt.

Hangverseny
a Kemény-kastélyban

A marosvécsi Kemény-várkastély ad otthont október 26án, szombaton 17 órától a Musica Humana női kamarakórus őszi főpróbahangversenyének. A főpróba
megnevezésnek két magyarázata is van, egyrészt ez lesz
a kórus utolsó nyilvános fellépése a novemberi prágai
nemzetközi kórusfesztiválon való bemutatkozás előtt,
másrészt a kórus először alkalmaz koreográfiát is a statikus megjelenítés helyett egy kórusmű előadásánál. A koreográfia a Marosvásárhelyi Népi Együttes volt
szólótáncosa, Eötvös Marika munkája. Zongorán kísér:
Szigeti Emanuela, alt szóló: Hajdu Zsuzsa. Karnagy: a
75. életévét betöltő Csíky Csaba. Műsoron: Bartók Béla-,
Csíky Boldizsár, Ligeti György-, Orbán György- és Csíky
Csaba-művek.

Deliága Éva gyermekpszichológus
Marosvásárhelyen

Miért viselkedik így a gyerekem? – ezzel a címmel tart
előadást Marosvásárhelyen október 28-án, hétfőn 18
Székely századok
órától a Piros.Produkció meghívására, a Védem Egyesület közreműködésével Deliága Éva okleveles gyerOktóber 26-án, szombaton délelőtt 11 órától a marosvámekpszichológus, integratív gyermekterapeuta, aki
sárhelyi Kultúrpalota kistermében a Mentor Könyvek
több mint tizenöt éve foglalkozik azzal, hogy mi állhat
Kiadó és a Borsos Tamás Egyesület közös szervezésében mutatják be a Székely századok című, Pál-Antal Sán- gyerekkori viselkedésproblémáknak a hátterében. A
Bolyai Farkas Líceum dísztermében sorra kerülő elődor történész, levéltáros akadémikus 80. születésadásában a magyarországi szakember szakzsargontól
napjának tiszteletére megjelent tanulmánykötetet.
mentesen, érthető módon fogalmazza meg szakszerű,
Látó Irodalmi Játékok 100.
tudományosan is alátámasztott pszichológiai tapasztalatait, hogy azok a gyakorlatba ültetve megkönnyítsék
Az Édentől Keletre filmklub és a Látó szépirodalmi folyóa szülők gyermekkel való foglalkozását. Jegyek elővéirat közös estje könyvbemutatóval és filmvetítéssel várja
az érdeklődőket október 26-án 17 órától az András Lóránt telben a Kultúrpalota jegypénztárában kaphatók
30 lejért.
Társulat (Brăila u. 10.) székhelyére. Meghívott: Szántó T.
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Megduplázták a külföldi szavazókörök számát

A külügyminisztérium 835 szavazókört alakít ki külföldön a novemberi elnökválasztás alkalmával,
csaknem kétszer annyit, mint amennyi a májusi
európai parlamenti (EP-) választás alkalmával állt
a külföldön élő román állampolgárok rendelkezésére.

A legtöbb (639) szavazókört az Európai Unióban szervezik
meg, ott, ahol a négymilliósra tehető román diaszpóra legnagyobb része él. Olaszországban a korábbi 76-ról 142-re, Spanyolországban 50-ről 143-ra, Németországban 25-ről 80-ra,
Nagy-Britanniában 29-ről 72-re növekszik a szavazóhelyiségek száma.
A külügyminisztérium szerint a külföldi szavazókörök
számának megduplázása a külképviseletek megfeszített
munkájának eredménye, működtetésükhöz azonban az állandó választási hatóságnak (AEP), a különleges távköz-

lési szolgálatnak (STS) is hozzá kell járulnia, és azoknak
a pártoknak is képviselőket kell jelölniük a szavazókörökbe, amelyeknek jelöltjük van az elnökválasztáson.
Az új szabályozás szerint a külföldi választókörökben ezentúl nemcsak a voksolásra a belföldiek számára kijelölt vasárnapi napon (november 10-én), hanem az azt megelőző
pénteken és szombaton is leadhatják szavazatukat a diaszpórában élők.
A parlament az elnökválasztásra is kiterjesztette a levélben
történő voksolást, amelyet 2016-ban a parlamenti választások
alkalmával vezettek be. A külföldön élő román állampolgárok
közül 41 ezren regisztráltak a szeptember 15-i határidő lejárta
előtt, hogy levélben akarnak voksolni.
A külképviseletek a 2014-es elnökválasztásra 294, a 2016os parlamenti választásra 417, az idei EP-választásra pedig
441 szavazókört rendeztek be külföldön. (MTI)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc

Ország – világ
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Az RMDSZ együttműködési
tervezetet adott át
a miniszterelnök-jelöltnek

Együttműködési megállapodási tervezetet adott át
kedden Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke Ludovic
Orbannak, a PNL elnökének, akit az új kormány
megalakításával bízott meg az államfő. A miniszterelnök-jelölt második alkalommal egyeztetett az
RMDSZ küldöttségével arról, hogy a magyar szövetség milyen feltételek mellett támogatná kormányának beiktatását a parlamentben. Kelemen Hunor a
találkozó után elmondta: az RMDSZ akkor tudja támogatni az új kormányt, ha az vállalja, hogy december 15-ig a parlament elé terjeszti a 2020-as
költségvetést, nem hoz sürgősségi kormányrendelettel és felelősségvállalással törvényeket, nem módosítja 2020 végéig a választási törvényt, és érvényt
szerez a kisebbségi jogokra vonatkozó törvényeknek és nemzetközi szerződéseknek. (MTI)

Felmentették
a csíkszeredai elöljárókat

A Maros Megyei Törvényszék a korrupcióellenes
ügyészség (DNA) minden vádpontja alól felmentette
kedden Ráduly Róbertet, Csíkszereda polgármesterét és Szőke Domokost, Csíkszereda alpolgármesterét – közölte az MTI-vel Veronica Tambrea, a
törvényszék sajtóosztályának az illetékese. Ráduly
Róbertet 2015 júniusban a DNA háromrendbeli hivatali visszaéléssel és összeférhetetlenséggel,
Szőke Domokost pedig négyrendbeli hivatali visszaéléssel és okirat-hamisításra való felbujtással vádolta meg. Perüket a DNA kérésére a területileg
illetékes Hargita Megyei Törvényszékről a Maros
megyeire helyezték át. A Maros Megyei Törvényszék
mindkét vádlottat valamennyi vádpontban felmentette.
Az ítélet nem jogerős, a hivatalos kiközléstől számítva
tíz napon belül lehet fellebbezni ellene. (MTI)

Marad a román érettségi

1956 októberében Magyarországon békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével
összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet
megszállás ellen. 1990 májusa óta a forradalom október 23-i kezdőnapja Magyarország nemzeti ünnepe. Az MTVA Sajtóadatbankjának összeállítása:

A budapesti műegyetemisták 1956. október 22-i nagygyűlésükön 16 pontban foglalták össze követeléseiket, másnapra
pedig tüntetést szerveztek akaratuk nyomatékosítására és a
lengyel munkástüntetések iránti szolidaritás kinyilvánítására.
A követelések között szerepelt a szovjet csapatok kivonása
Magyarországról, új kormány létrehozása Nagy Imre vezetésével, a magyar–szovjet kapcsolatok felülvizsgálata, általános,
titkos, többpárti választások, teljes vélemény- és szólásszabadság, szabad rádió.
A budapesti Petőfi-szobornál tartott október 23-i tüntetésen
Rákosi- és Gerő-ellenes jelszavak hangzottak el, a résztvevők
követelték a szovjet csapatok kivonását. A zászlókból kivágták
a szovjet mintájú címert, így lett a lyukas zászló a forradalom
jelképe. Aznap este Gerő Ernő, a Magyar Dolgozók Pártjának
(MDP) első titkára – akit júliusban állítottak Rákosi helyére –
rádióbeszédében a megmozdulást ellenségesnek, sovinisztának, nacionalistának minősítette, és minden engedményt elutasított. A beszéd elhangzása után a békés tüntetés szinte órák
alatt népfelkeléssé, majd – a Magyarországon tartózkodó
szovjet csapatok beavatkozása után – fegyveres szabadságharccá változott. Az esti és éjszakai órákban a fegyveres csoportok elfoglalták a Magyar Rádió és a pártlap, a Szabad Nép
székházát, a telefonközpontot, a lakihegyi rádióadót, emellett
több fegyverraktár, laktanya, rendőrőrs és üzem is a felkelők
kezére került. A Dózsa György úton, a mai Ötvenhatosok terén
ledöntötték az elnyomás gyűlölt jelképét, a Sztálin-szobrot.
A budapesti és vidéki tömegmegmozdulásokat véres atrocitások kísérték. Október 25-én a Parlament előtti Kossuth
téren a környező épületekből szovjet harckocsik nyitottak
tüzet a tüntető tömegre, az áldozatok pontos száma nem ismert, de száznál többre tehető. 26-án Miskolcon, Mosonmagyaróváron, Kecskeméten, Nagykanizsán dördültek el
emberéleteket kioltó karhatalmi sortüzek. Október 30-án Budapesten lincselésbe torkollott a Köztársaság téri pártszékház
ostroma. A szovjet csapatok november 4-i beavatkozása után
a budapesti utcai harcok, továbbá a salgótarjáni és az egri sortűz követelt számos halálos áldozatot.
A Rákosi-diktatúra elhúzódó válsága által kirobbantott forradalom politikai irányítása az MDP reformkommunista szárnyának kezében összpontosult, melynek központi alakja Nagy
Imre volt, aki október 24-én kormányfői megbízást kapott, és
akivel november elejéig együtt haladt Kádár János, az MDP –
Gerő Ernő helyére 25-én megválasztott – első titkára. A for-

radalom napjait politikai pezsgés jellemezte: újjáalakultak a
korábban megszűnt vagy megszüntetett politikai pártok és
szervezetek. Nagy Imre koalícióssá változtatta kormányát, bevonva a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) néven
megújult, MDP-vel együttműködésre hajlandó pártokat, a
Független Kisgazdapártot, a Parasztpártot és a Szociáldemokrata Pártot.
A politikai paletta sokszínűvé válásához hasonlóan az utcán
harcoló fegyveres felkelők és a tüntetők sem voltak egységesek, de a nemzeti függetlenség visszaállítása, a diktatúra lerombolása mindegyikük elsődleges céljai között szerepelt.
A forradalom sorsát a szovjet katonai invázió pecsételte
meg november 4-én, néhány nappal azután, hogy Nagy Imre
november 1-jén meghirdette Magyarország semlegességét és
kilépését a Varsói Szerződésből. A hatalmat november 4-én
Kádár János szovjetek által támogatott Magyar Forradalmi
Munkás-Paraszt Kormánya vette át, a fegyveres felkelők
utolsó csoportjainak ellenállását november 10-11. táján törte
meg a szovjet túlerő.
Az 1956-os események számos áldozatot követeltek. A
Központi Statisztikai Hivatal 1957. januári jelentése szerint
az október 23. és január 16. közötti emberveszteség országosan 2652 halott (Budapesten 2045) volt, 19 226-an (Budapesten 16 700-an) sebesültek meg, az országot mintegy 200 ezren
hagyták el. Egy 1991-ben készült hivatalos statisztika szerint
a szovjet hadsereg 669 katonája halt meg, 51 pedig eltűnt.
A forradalom leverését kegyetlen megtorlás követte: a kivégzettek száma (az eltérő adatokat közlő források szerint)
220-340 volt. Koncepciós per után végezték ki a forradalom
vezetőit: Nagy Imre miniszterelnököt, Maléter Pál honvédelmi
minisztert és Gimes Miklós újságírót 1958. június 16-án. Szilágyi Józsefet, Nagy Imre személyi titkárát 1958 áprilisában
végezték ki, Losonczy Géza államminiszter még a per tárgyalása előtt hunyt el a börtönben. A megtorlás részeként ezreket
ítéltek börtönbüntetésre, internálásra.
Az 1956. októberi eseményeket évtizedekig csak ellenforradalomként lehetett emlegetni. A fordulópont 1989 januárjában következett be, amikor Pozsgay Imre – az MSZMP
vezetőségének tekintélyes tagjaként – népfelkelésnek minősítette a történteket. Még ugyanabban az évben, 1989. október
23-án Szűrös Mátyás, az országgyűlés köztársasági elnöki teendőket ellátó elnöke Budapesten kikiáltotta a Magyar Köztársaságot.
A rendszerváltozás után összeült első szabad Országgyűlés
első ülésnapján, 1990. május 2-án első törvényében az 1956.
évi forradalom és szabadságharc emlékét örökítette meg, október 23-át pedig nemzeti ünneppé nyilvánította. 1992 novemberében Borisz Jelcin orosz államfő magyarországi látogatása
során az Országgyűlésben mondott beszédében megkövette a
magyar nemzetet az 1956-os szovjet beavatkozásért.

Elutasította a szenátus hétfőn Kulcsár Terza József
háromszéki parlamenti képviselő törvénykezdeményezését, amely eltörölte volna a román nyelv és irodalom érettségit a kisebbségi tannyelvű iskolák
végzősei számára. A Magyar Polgári Párt (MPP) politikusa – aki az RMDSZ jelöltlistáján jutott képviselői
mandátumhoz – az oktatási kerettörvény módosítását javasolta oly módon, hogy mindenki anyanyelvéből vizsgázzon. Az MPP szerint így lehetne
megszüntetni kisebbségi tannyelvű iskolákban tanulókat érő hátrányos megkülönböztetést, hiszen ők
minden felmérőn eggyel több tantárgyból – román
nyelvből és anyanyelvükből is – vizsgáznak. A szenátus – a hétfői ülésen jelen lévő hat RMDSZ-es
szenátor támogatásával – egyhangúlag megszavazta a szakbizottsági jelentést, amely a törvénymódosítás elutasítását javasolta. (MTI)

Johnson: a Brexit-megállapodás
helyreállítja a brit szuverenitást

A brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodás elfogadása soha
nem látott mértékben erősítené meg Nagy-Britannia
szuverenitását, és minden eddiginél több döntési
jogot telepítene vissza a brit demokratikus intézmények hatáskörébe – jelentette ki Boris Johnson brit
kormányfő. A Brexit-megállapodás ratifikálásának
tervezetét Johnson kormánya előző éjjel terjesztette
be az alsóháznak, rendkívül feszes elfogadási menetrenddel együtt, amelynek alapján a tervezet második és harmadik olvasatbeli alsóházi elbírálása
akár csütörtökre befejeződhet. (MTI)

Franciázás
leszállópályán

(Folytatás az 1. oldalról)
célra használható gépek vásárlásáról egyaránt, csak
épp az aláírt szerződések nem követték az ígéreteket.
Pedig a gyár az utóbbi években diákok oktatását is pénzelte, akiknek a tervek szerint ebben az üzemben biztosítottak volna állást. És ilyen helyeken nem
minimálbérben mérik a munkát, tehát az államnak járó
adópénzek tekintetében ez az új üzem felért volna egy
átlagosan véve ezer fő körüli beruházással is. Így a
munkahelyek és az utánuk jöhető állami bevételek elúsznak, a frissen képzett fiatal szakik pedig nevetve fognak külföldön állást találni maguknak, talán pont ennek
a cégnek az üzemeiben. Alighanem jobban fogják vinni,
mint a többi ötmillió kitántorgott polgártársunk többsége. A vállalat pedig valószínűleg a régió valamelyik
országába telepíti majd az összeszerelő üzemét. Az
ügynek az igazi pikantériája abban rejlik, hogy ha valaki kívülről követte végig ezt a cirkuszt, okvetlen adódik
neki majd a kérdés: megéri ebbe az országba befektetést
tervezni, ha még az itteni hatóságokkal évtizedes kapcsolatban levő beruházót is elüldözi innen a csak ígérgetni képes politikum nemtörődömsége? Nem egy
ciklusra kellene felelősségteljes vezetőket pozícióba
hozniuk a választóknak azért, hogy az ehhez hasonló
botrányok negatív visszhangja elüljön, és addig még
csak el sem kezdünk felzárkózni a nálunk fejlettebb
uniós tagállamok életszínvonalához.
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Tanácskozás a sztómás betegek ellátásáról

„A sztómás betegek életminőségének javítása folyamatos
kihívás a szakemberek számára” – ez volt a mottója az
országos
sztómaellátásról
szóló IX. innovációs konferenciának, amelyet október
17-20. között a szovátai Ensana Szállodában tartottak –
ahogy erről már korábban is
beszámoltunk. Hasonlóképpen a rendezvény céljáról is,
miszerint a sztómás betegek
gondozása Romániában is a
legújabb nemzetközi szabványok szerint kellene történjen, jól képzett szakemberek
útmutatásával a legkorszerűbb eszközökkel.

A tanácskozást a G. E. Palade
Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetemmel
közösen a Health Events szervezte.
A rendezvény főtámogatója az Ortoprofil cég volt.
A sztóma a székletnek a szervezetből való távozását lehetővé tévő
bélnyílás, amelyet a sebész mesterségesen alakít ki a hasfalon. Ez
lehet ideiglenes vagy végleges, az
operációtól függően. A vékonyvagy a vastagbélen kialakított sztómából a bélsár egy cserélhető
zsákba jut. A vékonybélen akkor
alakítanak ki sztómát (ileosztóma),
ha daganatos vagy egyéb betegség
miatt a teljes vastagbelet el kellett
távolítani. A végbél záróizmát
érintő végbél- vagy vastagbéldaganat operációját követően a vastagbélen hozzák létre a sztómát
(kolosztóma). A vizeletürítő rendszer betegsége az urosztómás zsák

viselését teszi szükségessé. A sztómaviselés nagy lelki megterhelést
jelent a betegnek és családtagjainak is.
Kérésünkre az Ortoprofil szervezőcsapata nevében dr. Pálosi Attila,
a cég konzultáns menedzsere nyilatkozott a tanácskozásról.
Amint elmondta, a rendezvényen
több mint 160 asszisztensnő vett
részt az ország minden megyéjéből.
Az Ortoprofil cég célkitűzései között szerepel ugyanis a szakápolók,
úgynevezett sztómásasszisztensek
kiképzése, akik a sebészeti klinikákon az első tanácsokkal látják el a
sokszor elbátortalanodott, elkeseredett betegeket.
A konferencia több mint 20 előadója, a betegellátásban részt vevő
sebész főorvosok, nagy-britanniai
és hollandiai szakápolók, sztómate-

rapeuták, valamint pszichológus,
dietetikus szakemberek osztották
meg elméleti és gyakorlati ismereteiket a sztómaellátás, a sztómaterápiás újdonságok terén a
hallgatósággal. Négy csoportban
szakmai gyakorlatokat tartottak,
amelyeket a romániai szinten legjobban képzett asszisztensnők vezettek Bukarestből, Kolozsvárról,
Brassóból, Aradról… Valamenynyien nagy tapasztalattal rendelkeznek a sztómás betegek ellátásában,
és tanácsot tudnak adni a betegeknek, hogy a megfelelő sztómazacskót és a szükséges kiegészítő
termékeket válasszák, hogy a műtét
utáni szövődmények kialakulása elkerülhető legyen.
– Abban a megtiszteltetésben
volt részünk, hogy Vasile Ciurchea,
az Országos Egészségbiztosítási

– A múlt héten vettem át az épületet, s azonnal el is kezdtük a konzerváló munkálatokat, javítjuk a
tetőt, a kerítéseket, tíz munkás dolgozik a bálteremben, hogy ez minél
hamarább használható legyen. A
kastély restaurálásához igényes
tervre van szükség, felvettem a kapcsolatot a műemlékvédelemmel,
először nekik kell felmérniük a kastély állagát, aztán következhet a tervezés, s csak utána jön a
tulajdonképpeni munka – tájékoztatott Benedek professzor. Elmondta,
hogy a kastélyhoz tartozó telket is
megvásárolta az örökösöktől, a Kanadában élő Kelemen Monique-tól
és Teleki Sándortól.
A vételárról nem nyilatkozott, ez
magánügy. Arról, hogy készült-e
előzetes felmérés a felújítási költségekről, a professzor nemleges választ adott, lévén, hogy erre még
nem futotta az időből.
Annyit azonban elárult, hogy
szerencsésnek tartja, hogy családjával együtt a kastély tulajdonosa
lehet, hiszen megvásárlásáról mindenki – önkormányzat, megyei tanács, alapítványok – lemondott.
Családjával közösen egy olyan kastély megmentésére vállalkoznak,
ami nemzeti kincsnek számít és erre
a hovátartozás kötelez.
A kastély története
A Kastély Erdélyben internetes
oldalon olvasható, hogy a sáromberki kastély építését 1769-ben
kezdte el Teleki Sámuel. Az északi
szárny 1769–1770 között épült, a
déli szárny munkálatai 1773-ban
kezdődtek el. Az északi szárny mögött elhelyezkedő melléképületek
az ezt követő évtizedekben épültek,
napjainkban csak a főúttal párhuzamos, bástyaszerű tömbben végződő
rész áll. A mai épületegyüttes arcu-

latát alapvetően a neobarokk központi szárny határozza meg. Ezt a
kancellár dédunokája, az Afrikakutató Teleki Sámuel építtette,
Möller István építész, a budapesti
Műegyetem tanára tervezte 1912–
1914 között. A központi szárny
révén jó érzékkel egységesítette a
különálló XVIII. századi részeket,
hasonlóvá téve az addig kúriaszerűen ható épületegyüttest a barokk
világ kastélyaihoz. A központi
szárny használatba vételére azonban sohasem került sor: a termek
végleges kialakítására a két világháború között a családnak már nem
volt anyagi ereje, az épületet ekkoriban raktárként használták. A két

Elkelt a sáromberki kastély

rendeltetése méltó lesz a Telekiekhez

Tegnap dr. Benedek Imre kardiológusprofesszor
közzétette, hogy a sáromberki
Teleki-kastély új tulajdonosa
lett. Ezzel a kastély életében
lezárult egy pusztító, kedvezőtlen időszak, s remények szerint
az új tulajdonos régi pompájába öltözteti a Maros menti település egykori ékességét.

Mezey Sarolta

Múzeum, konferenciaterem
és rehabilitációs központ
Köztudott, hogy a kastély nagyon
megrongálódott, a legjobb állapotban a főépület található, amiben iskola működött, s ahonnan idén
ballagott az utolsó osztály.
Dr. Benedek Imre professzor lapunk kérdéseire válaszolva – bár a
soron levő kardiológiai kongreszszus előkészületei és munkálatai
ezernyi feladatot rónak rá – elmondta, hogy a kastélynak olyan
nívót kíván adni, ami méltó a Teleki
családhoz és a műemlék épülethez.
Elképzelése szerint a kastélynak
több rendeltetést is szán. Elsősorban
egy múzeumot szeretne kialakítani,
ahol elsősorban az erdélyi történelemben fontos szerepet játszó Teleki
családnak állítanának emléket az
utókor számára. A múzeumi részhez
egy elegáns kávézót is terveznek,
hiszen az idelátogató turisták mai
igényeihez kell igazodni. A báltermet, amit az iskola díszteremként
használt, impozáns konferenciateremmé alakítják, a jobb oldalon,
ahol valamikor internátus működött, egy kardiológiai rehabilitációs
központot hoznának létre.
A professzor elmondta, hogy bár
édesanyja is Teleki lány volt, semmi
köze a történelmi családhoz, nem
rokonok.

Pénztár (OEBP) elnöke is részt vett
az eseményen. Nyitóbeszédében az
orvosi segédeszközök felírásának,
megrendelésének és a pénztár általi
elszámolásának a módjáról tartott
ismertetőt. Az OEBP célja, hogy a
romániai páciensek is európai
szintű termékekhez jussanak, és a
legjobb szolgáltatásokban részesüljenek – hangsúlyozta.
Hasonló célok vezérlik az Ortoprofil céget is azzal, hogy olyan
rendezvényeket támogat, amelyek
hozzájárulnak a romániai betegellátás színvonalának az emeléséhez. A cég behozza és
forgalmazza a sztómás betegek ellátásához szükséges legkorszerűbb eszközöket és kiegészítőket,
ugyanakkor több mint tizenhat
éve támogatja azokat a tanfolyamokat és tanácskozásokat, amelyeken az innovációk bemutatására nyílik lehetőség mind az
orvosok, mind az egészségügyi
asszisztensek számára – hangsúlyozta dr. Boga Ferenc, az Ortoprofil cég vezérigazgatója.
A konferencia lehetőséget nyújtott egy országos premierre. Szovátán mutatták be először a
nagy-britanniai Weland Medical
cég új, Aurum elnevezésű termékcsaládját. Ez gyermekeknél és felnőtteknél
is
alkalmazható
sztómarendszer. A sztómazacskó
úgynevezett alaplapjában található
manukaméz csökkenti a műtét utáni
szövődmények kialakulását. Az ÚjZélandon és Ausztráliában honos
manukabokor virágja nektárjából
nyert méznek erős baktériumellenes, gyulladásgátló és sebgyógyító
hatása van. Használata nagyon előnyös a páciensek számára.
A tanácskozáson a részt vevő
asszisztensek újra jelezték, amit az
Ortoprofil cég is régóta szorgalmaz,

világháború között a kastélyt még
az egyik leggazdagabb berendezésű
erdélyi nemesi lakként tartották
számon. Második világháború
utáni feldúlása és teljes kifosztása
során azonban berendezése szinte
teljes egészében megsemmisült,
napjainkban sajnos csak az írott és
képi források alapján tanulmányozható. A XVIII. századi berendezés és funkciók a fennmaradt
korabeli leltárak alapján rekonstruálhatók. A nyugati sarokpavilon kivételével pedig a teljes déli szárny
(hasonlóan az északi szárny mögötti mellékszárnyakhoz) háztartási, személyzeti és gazdasági
rendeltetésű helyiségeknek adott
otthont. A család az északi szárny
termeit lakta, itt lelhetők fel a korabeli kastélyok jellegzetes funkciói. A ház urának lakosztálya a
nyugati sarokpavilonban volt be-

hogy a kórházakban szükség lenne
a sztómás betegek számára fenntartott szakrendelő működtetésére,
ahol a legszükségesebb tanácsokkal látják el a betegeket, megismertetik velük az újdonságokat,
megtanítják a sztóma körüli bőr
tisztítására, a zacskó felhelyezéshez való előkészítésére és kezelésére.
Megtanítják
őket
a
sztómaterápiában fontos kiegészítő
termékek használatára, mint például a ragasztóeltávolító szerek, a
bőrhidratáló krémek, szilikontartalmú védőréteget biztosító anyagok, amelyek a ragasztási felületen
nem okoznak irritációt és a segédeszközök tapadását sem gátolják –
számolt be dr. Pálosi Attila.
Romániában 20-25.000 sztómás
beteg él, de a hivatalos adatok nem
hozzáférhetőek. Számukra havi 3555 euró közötti támogatást nyújt az
egészségbiztosítási pénztár. Ebből
az összegből a gyengébb minőségű
sztómazacskókból elegendő menynyiségűt, a jobbakból kevesebbet
lehet beszerezni. A szakorvos kell
felírja, az egészségbiztosító kell jóváhagyja, ezzel jelentkezhet a
beteg a termékeket forgalmazó cégnél. Az Ortoprofil azt szeretné elérni, hogy a sztómazacskók mellett
felkerüljenek a támogatási listára a
kiegészítő termékek is, amelyek
megakadályozzák a többletköltséget jelentő szövődmények kialakulását.
Az Ortoprofil 45 munkapontjával az egyetlen cég az országban,
amely – két megye kivételével – országos lefedettséget biztosít, ami
nagyon fontos az olyan páciensek
számára, akik nem egyetemi központokban élnek, hogy hozzájussanak a minőségi kiszolgáláshoz és
a szakmai tanácsadáshoz is.
(bodolai)

rendezve, a család nőtagjai által
használt helyiségek keletebbre húzódtak, a kettő között helyezkedett
el a reprezentatív nagyterem, a
„palota”, a nappali ház, valamint a
háló. A kastély a XX. század elején
számos festmény mellett még
őrizte Barabás Miklós 1837-ben
készített családi portréit is, ezek
ma már sajnos csak archív fotókon
azonosíthatók.
A két régi épület Mária Terézia
korabeli barokk stílusban készült,
mindkettő bolthajtásos és síkmenynyezetes volt. Ezek közül két szoba
mennyezetét nagyon szép mintás
stukkóval díszítették. A két épületszárnyat Teleki Samu manzárdemeletes épülettel és kocsiáthajtóval
kötötte össze.
A kastélyt 2005-ben kapta vissza
a Teleki család.

Fotó: Nagy Tibor
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Premier és vendégjáték-sorozat

Színházi november

Közzétette idei, 75. évadának novemberi műsorrendjét a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata. Az ősz utolsó hónapjában a színházi repeortoárban szerepelnek már
bemutatott produkciók és egy új előadás is, a premier mellett – ugyancsak
novemberi újdonságként – számos különleges vendégjáték várja az érdeklődő közönséget.

A sorrendben első novemberi előadásra 5-én,
kedden 19.30 órakor kerül sor, ekkor az F. M.
Dovsztojeszkij regénye alapján készült, Albu
István által rendezett Raszkolnyikov című drámát játssza a társulat a színház kistermében. Az
előadás időtartama 1,30 óra (szünet nélkül).
November 8-án, pénteken 19 órakor premier.
Henrik Ibsen A nép ellensége című drámáját
Keresztes Attila rendezésében mutatja be a társulat a nagyteremben. Az előadásra a Bernády
György-mecénás- és a Kemény János-bemutatóbérletek érvényesek. A produkciót november
9-én, szombaton 17 órakor megismétlik, erre az
előadásra a Kántorné-nyugdíjasbérletek érvényesek.
November 12-én, kedden 19.30 órakor a marosvásárhelyi születésű író, Bartis Attila A nyugalom című regényéből készült azonos című
előadásra kerül sor a kisteremben, rendező
Radu Afrim. Az előadás időtartama: 2,45 óra
szünet nélkül.
November 13-án, szerdán 19 órakor vendégjáték. Darvasi László Karádi zárkája című alkotását a Gyulai Várszínház és a K & KAART
Marosvásárhely produkciójaként láthatják az
érdeklődők a színház nagytermében.
November 13-án, szerdán 19.30 órakor
ismét A nyugalom van műsoron a kisteremben.
November 14-én, csütörtökön 19.30 órakor
koncert, és vele együtt vendégjáték-sorozat kezdődik: az Árdéli szép tánc című est a Sebő
Együttes és a K & KAART Marosvásárhely
produkciója, a színház nagytermében kerül rá
sor.
November 15-én, pénteken 18 órakor a Prózaajándék Vásárhelynek című előadás van
soron, a nagyteremben, a K & KAART Marosvásárhely és a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közös produkciójaként.
Ugyancsak november 15-én, pénteken 20
órától Bogdán Zsolt színművész Függök ezen a
zord élet-párkányon című Ady Endre-emlékestje veszi kezdetét a kisteremben.
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annak napok, órák, amelyek igazán
sosem telnek el, legfeljebb láthatatlanná válnak a rájuk rakódó időportól. Amikor aztán a lélek megrázza
magát, minden, ami valaha fontos volt, felsejlik, előviláglik az évgyűrűk alól. A régmúlt
maivá válásához persze csend kell, és valami
különös, mindent elfogadó béke. Olyan, amilyennel Tukács István rendelkezik.
A marosszentgyörgyi új idősotthon lakóját
kevesebb mint egy hét választja el a századik
születésnapjától. Halkan, szelíden formálja
a hangokat, amikor felköszöntjük; minden
szava egy lélegzetvétel.
– Gencsen születtem, Nagykárolyhoz
közel, Szatmár megyében. Jó gyermekkorom
volt, mindig kint játszottunk a testvéremmel
a nagy udvaron – hívja elő kérésemre a legrégebbi emlékeket. A következő pillanatban
ritmust vált a történet, az idős férfi távolba
néző tekintettel merül el évszázada legfeketébb éjszakájában.
– Harmincéves voltam, amikor hatalomra
kerültek a kommunisták. Az egyik este
ugyanúgy tértünk nyugovóra, mint korábban
bármikor. Éjféltájban vagy még később dörömböltek az ablakon. Nem tudtuk, mi történik, de az érkezők hamar felvilágosítottak:
„Pártunk és kormányunk utasítására az öszszes vagyonukat államosították.” Még mindig nem értettem, mit jelent ez az egész, és
mondtam az illetőnek, hogy majd reggel beszélünk. „Maguk már hajnali 3 órakor úton
lesznek” – jött a válasz. A nagyobbik lányunk hároméves volt akkoriban, a kisebbik
kettő, mindketten sírtak, ordítottak a fáradtságtól.

November 16-án, szombaton 11 órakor gyerekkoncertre kerül sor a Sebő együttes előadásában a nagyteremben, az együttes és a K &
KAART produkciójaként.
November 16-án, szombaton 19 órakor
Marie Jones Kövek a zsebben című drámája látható a nagyteremben, Kálloy Molnár Péter és
Rudolf Péter előadásában, a FIDI Bt. Magyarország és a K & KAART produkciójaként.
November 17-én, vasárnap 11 órakor ismét
érdekes előadás lesz a nagyteremben. A Kovács
András Ferenc verseiből készült, Jack Cole
című verses-zenés produkciót Fazekas Ernő,
Márton Lóránd, Nagy Csongor és Kovács András Ferenc jegyzi, az előadás a K & KAART
Marosvásárhely produkciója.
November 18-án, hétfőn 19.30 órakor a
Molière/Bodolay: Le Misanthrope – Az új embergyűlölő című komédia van műsoron Bodolay Géza rendezésében, a kisteremben. Az
előadás időtartama 1,20 óra, szünet nélkül.
November 19-én, kedden 19.30 órakor Ivan
Viripajev Részegek című drámáját láthatják a
kisteremben Radu Afrim rendezésében. Az előadás időtartama 3,15 óra (egy szünettel).
November 20-án, szerdán 17 órakor a MaNóSZok @tizenhét című, Bélai Marcel és Demeter Márk Cristopher által rendezett ifjúsági
előadása van műsoron az Underground teremben, az előadás időtartama 50 perc, szünet nélkül.
November 26-án, kedden 19 órakor Radu
Afrim által jegyzett Retromadár blokknak csapódik és forró aszfaltra zuhan című színdarabot
láthatja a publikum a nagyteremben. Az előadás
időtartama 3,10 óra (egy szünettel), a produkciót november 27-én, szerdán 19 órakor megismétlik.
November 30-án, szombaton 19 órakor
ismét Henrik Ibsen A nép ellensége című drámáját játssza a társulat a nagyteremben.
A hónap folyamán a Tompa Miklós Társulat
egy kiszálláson is részt vesz: november 23-án,
szombaton 19 órakor Újvidéken (Novi Sad)
adja elő a Részegek című produkciót.
Az előadásokra jegyek és bérletek válthatók
a színházban működő jegypénztárnál (keddpéntek 9-15 óra között és előadás előtt egy órával,
tel.
0365-806-865),
a
színház
Kultúrpalotában működő jegyirodájában (keddpéntek 12-17.30 óra között, tel. 0372-951-251),
valamint online, a www.biletmaster.ro honlapon. (Knb.)

Első 1956-os emlékem hangként rögzült
bennem. Gyermekként izgatottan hallgattuk szüleimmel a Kossuth rádióban követhető október 23-i drámai eseményeket.
Később a történések képi tükrözése is eljutott hozzánk, hivatalosan persze igencsak torzított formában. Hosszú időnek
kellett eltelnie, hogy az ötvenhatos valóságot már méltó és igaz módon mutathassák
fel az írók, művészek, fotósok, filmesek.
Aztán megjelentek az emlékművek is, amelyek közül a tavaly tavasszal elhunyt Kossuth-díjas szobrász, Szervátiusz Tibor, a
nemzet művészének 2001-ben avatott budafoki köztéri alkotása, a forradalom mártírjainak szentelt lenyűgöző emlékműve
vésődött legmélyebben az emlékezetembe.
A fehér, csiszolatlan szikladarab, a lendületesen belevésett, sötéten is világítani látszó évszámmal és a művész döbbenetes
Fekete Madonnájával olyan erőteljes hatású, hogy aki csak egyszer is látta, bizonyosan nem feledi. A fotóját a médiában
gyakran közlik, a napokban is többfelé láthattuk. Lelki elmélyülésre természetesen
kivételes lehetőség az is, ha Szervátiusz
Tibor más műveivel is találkozhatunk. Jó
alkalom volt erre a két Szervátiusz, apa és
fia, Jenő és Tibor nagy, közös kiállítása a
Műcsarnokban jó három esztendővel ezelőtt. Azt nagyon sokan megcsodálták. De
számos látogató nézte meg a szobrász özvegye, Szervátiusz Klára szeptember 24én nyílt Vallomás című fotókiállítását is. A
tárlat Budapest V. kerületében, a Szalay u.
10-14. sz. alatt látogatható még november
10-ig az Oktatási Jogok Biztosának Hivatalában. A helynek marosvásárhelyi kötődése is van, az ombudsman, dr.
Aáry-Tamás Lajos városunk szülötte, és
ennek, ha csak teheti, tanújelét is adja. Hivatala termeiben évek óta kiállításokat is
rendeznek, így kerültek ide Szervátiusz
Klára válogatott felvételei is. Jól néznek
ki, kettős értelemben is örülhetnek nekik a
művészetkedvelők: a fotók látványvilága
önmagában is megkapó, figyelemre méltó
érzelmi és hangulati töltettel telített, egyben pedig egy nagy művész, egy különleges egyéniség és életmű megidézése,
bensőséges, értő-érző rátekintés Szervátiusz Tibor művészi remekeinek némelyikére.
A tárlat címe is jelzi, a fotós nyíltan vállalja szubjektivitását, érzelmei is irányították, amikor témát választott, s amikor a
hely szabta keretekhez igazította a szelekciót. A képek a gyász, a veszteség okozta
fájdalmát is enyhíthették némiképp, az eltávozott szeretett társ jelenlétének megőrzését, a negyedszázadon át megélt

A béke birtokosa

Lehetetlen volt érzelmileg távol maradni,
amikor az egykori földbirtokos szinte gyermeki sóvárgással vette száma elkobzott életének tartozékait.
– Volt nekünk lovunk, tehenünk, ökrünk,
juhunk. Minden ott maradt. Két órát kaptunk
a készülődésre, és csak a magunkon lévő
ruhát vihettük ki a házból. A falu végéig gyalogoltattak, ott aztán beborítottak egy
árokba, hogy a járókelők ne lássák, mi történik.
Onnan
teherautóval vittek Zilahra a többi kulákkal
együtt, majd Kolozsvárra kerültünk. A hatóság mindenről kikérdezett, pontosan meg kellett mondani,
mennyi földünk, állatunk volt. Azt hittük,
végül Oroszországba visznek. Akkoriban
adtak ki egy könyvet, az Új barázdát szánt
az eke címűt, ott is meg volt írva, hogy ez vár
ránk. A hatalmon levők azonban úgy döntöttek, hogy a családosok és az idősek Dévára
vagy Marosvásárhelyre kerülnek, nekünk az
utóbbi helyszín jutott.
– Hova szállásolták el Pista bácsiékat? –
szóltam közbe.
– Házakhoz próbáltak elhelyezni, de a legtöbb helyről a lakók kiebrudaltak, hiába magyaráztuk, hogy ez nem a mi akaratunk.
Megjelent aztán Soós József, az akkori vásárhelyi polgármester, és bátorított, hogy
érezzük jól magunkat, ha már így alakult a
sorsunk. Nem sok idő múlva elkezdtek minket

Erről jut eszembe

szortírozni. A polgármester azt mondta
nekem: „ide hallgasson, olyan helyet találtam maguknak, hogy amíg élnek, megköszönik”. Így is volt. A város szélén állt egy
malom, a közelében pedig volt egy disznópajta, húsz állattal. Két zsivány vigyázott a
jószágra, akiknek az italosüveg mindig ott
volt az asztalukon. Mi az ő helyükre kerültünk, a disznók gondozását a 70 éves édesapám vállalta. Volt egy
kevés pénzünk, és a városgazda javaslatára
vettünk
magunknak
csirkét, tyúkot, még két
malacot is. Öt-hat évig
éltünk ott, a gyermekek is onnan jártak iskolába. Volt aztán egy gyűlés, ahol a főmolnár
azzal állt elő, hogy elment a raktárosa, és
kellene neki egy megbízható ember. A polgármester engem ajánlott, azt mondta:
„igaz, hogy kulák, de nagyon érti a szakmát”. A raktárosi munkáért fizetést is kaptam. Az egyik disznót eladtuk, a másikat
levágtuk, így ennünk is volt mit.
A következő pillanatban egy régebbi emlékrekesz tárta fel tartalmát, a két és fél éves
katonai szolgálatot, illetve a háborús időt.
– Megjártam Oroszországot, aztán Budapestre kerültem a páncéloshadtest-parancsnokság egyik segédhivatalába. A parancsnok
nagyon megkedvelt, és mindennap magával
vitt a főpostára, ahol egy szekrényben vártak
a központba szállítandó levelek. De hamar
vége lett a jó világnak, leszereltem. Otthon
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számtalan közös élmény képzeletbeli újraélését is elősegíthették. Ihletett portrék is
kerültek Szervátiusz Tiborról a falakra,
kedvelt erdélyi tájai is feltűnnek, halhatatlan munkásságának jeles példányaiból,
művészi, emberi hitvallását tükröző jellegzetes műveiből is bemutat néhányat a Színek – fények – formák alcímet viselő
kiállítás. A mintegy harminc fotót az
utóbbi öt-hat évben készült több száz színes képéből válogatta ki Szervátiusz
Klára. A szelekció apósa, Szervátiusz Jenő
szobrászművész pár alkotását is bemutatja.
Szobrot fotózni nem könnyű. A fény
nagyban meghatározza, mi válik hangsúlyossá, ha a plasztikára rávetül a fénysugár, vagy ellenkezőleg, milyen értékei
tűnnek el, ha nem megfelelő a világítás.
Ezért gyakran egész csapat segíti a műtárgyfotográfust. Szervátiusz Klára nem
igényel ilyen kisegítő apparátust. Jól ismeri férje szobrainak lelkét, lényegét, az
általa használt anyagok sajátosságait, élőlényszerű viselkedését, minderről rengeteget beszélgettek az évek folyamán, és több
könyvben is taglalta mindezt. Úgy fotózta
a munkákat, hogy lehetőleg minden érték
érvényesüljön rajtuk, sőt ha lehet, még valami többletet is nyújtson a fotográfus által
bekomponált környezet. Jó példa erre a
szobrász egyik legismertebb főműve, a Kolozsvári Krisztus, amely felnagyított árnyéka és megkettőződése révén újabb
dimenziót és szellemi kiterjedést nyer. És
amikor karba tett kézzel a fotóskompozícióhoz hozzátevődik az alkotó szuggesztív
jelenléte is, az egész még egy újabb értelmezést kap.
Akik figyelemmel követik Szervátiusz
Klára képeit, bejegyzéseit a világhálón,
tudják róla, hogy a szépség szerelmese,
odavan a szép kertért, virágokért. A szép
nemcsak esztétikai, hanem etikai és emocionális kategória is számára. El tudja bűvölni egy pompás liliom vagy egy
amarillisz. A kiállításon is igyekszik megosztani ezt az élményét a nézővel, felragyogtatni a csendéletek üdítő látványát is.
Az élet, a lélek, a tisztaság színei hatnak
rá, s a műélvezet örömét másokba is be
szeretné oltani. Férjével, amikor Tibor
még jó erőben volt, sokat kirándultak, járták a természetet. Mindent megcsodáltak,
ami szép körülöttünk. Amikor párja már
beteg volt, és nem mehetett hosszabb
utakra, helyette is fotózott, így örültek kettesben mindannak, ami számukra szép
volt, és szép is maradt. A tárlat látogatói
ebbe az élményvilágba is önfeledten belemerülhetnek. (N.M.K.)

aztán a testvéremmel igyekeztünk helyrehozni a gazdaságot.
Az idős férfi a mesemondók nyugalmával
idézte fel a későbbiekben a román seregek
gencsi érkezését, a házuk udvarán kialakított tiszti étkezde nyüzsgését, ahol kolozsvári káposzta volt az első vacsora. Ágyúzás,
eltalált bunker, kémkedéssel való gyanúsítás – egyre szédületesebben rajzolódtak
elém a múlt filmkockái, míg végül visszakanyarodtunk a kommunista világ szürkeségébe.
– Minden munkahelyen igyekeztem megállni a helyem, de aztán jöttek az új káderek,
innen is, onnan is kikoptam. Végül egy vasöntödébe jelentkeztem, ahonnan a megerőltető fizikai munka miatt mindenki menekülni
próbált. Onnan mentem 50 évesen nyugdíjba.
– A rendszerváltás után visszakapták az
elvett birtokot? – szólaltam meg újra.
– A földekből egy keveset – válaszolta beszélgetőtársam. Lassan tértünk vissza a jelenbe.
– Az egyik lányom kint él Németországban, havonta hazajön, hogy meglátogasson.
A másik a közelben lakik, ő is rendszeresen
jár hozzám. Két unokám is van, és egy dédunokám, ő Amerikában él.
Beszélgetésünk végén Tukács István szülőfaluja templomának felújítását is elújságolta, aztán megköszönte az együttlétet.
– Tudja meg a világ, hogy volt rossz is,
volt jó is – mondta mintegy összegzésképpen
a lelkében elraktározott száz évre, végül még
egyszer felidézte gyermek- és ifjúkora búzatermő vidékeit.
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Coface: lassulhat a régió növekedése
a következő években

robbanásszerűen nőtt
a román autópiac
Szerkesztette: Benedek István

1,24 millióra (14,5 százalékkal nőtt) szeptemberben a forgalomba állított új személygépkocsik száma az Európai Unióban, és Romániában
jegyezték a legnagyobb növekedést – derül ki az Európai Autógyártók
Szövetségének múlt szerdán nyilvánosságra hozott jelentéséből.
A román autópiac 118,2 százalékkal nőtt szeptemberben, amikor 6046
új autót adtak át az országban, míg a tavalyi esztendő kilencedik hónapjában 2771 járművet jegyeztek be. Jelentős mértékű, 75,8 százalékos növekedést könyvelhetett el Litvánia is. Az öt legnagyobb piac közül
Németországban 22,2%-os, Spanyolországban 18,3%-os, Franciaországban 16,6%-os, Olaszországban 13,4%-os bővülést jegyeztek, Nagy-Britanniában azonban a Brexit okozta bizonytalanság miatt mindössze
1,3%-os növekedést regisztráltak. Az idei év első kilenc hónapjának adatait tekintve uniós szinten 1,6 százalékkal 11,76 millióra csökkent az
utakra került új autók száma a 2018-as esztendő ugyanezen időszakához
viszonyítva. Januártól szeptemberig a legnagyobb arányú (42,8%-os) bővülést Litvániában jegyezték, ezután Románia (16,4%) következik. Romániában 124.049 autót adtak át ebben az időszakban, míg egy évvel
korábban 106.595-öt. (Agerpres)

Szakképző központ nyílik Marosvásárhelyen

Bár a közép- és kelet-európai
régió GDP-bővülése uniós
szinten kiemelkedő, a növekedés üteme lassulhat a következő években, a régiós GDP
2019-ben 3,6 százalékkal
emelkedhet, 2020-ban pedig
3,2 százalékos gazdasági bővülés várható; a magyar GDP
idén 4,5 százalékkal, 2020ban 2,9 százalékkal nőhet a
Coface nemzetközi hitelbiztosító MTI-hez eljuttatott elemzése szerint.

Az elemzés alapján az utóbbi
években javulást mutattak a régió
országainak GDP-mutatói: 2017ben és 2018-ban a térség gazdasága
átlagosan 4,6 illetve 4,3 százalékkal
gyarapodott, ezek pedig a legmagasabb értékek 2008 óta. A régió erősödő
gazdasági
aktivitása
elsősorban a lakossági fogyasztás
növekedésének volt köszönhető,
amelyben a munkanélküliség jelentős visszaesése és a bérek növekedése is komoly szerepet játszott.
Emellett az állami és magánbefektetések emelkedő volumene ugyancsak elősegítette a növekedést.
Az alacsony munkanélküliség
mellett mára munkaerőhiánnyal
küzdenek a térség államai, ami a
vállalkozások számára az egyik legjelentősebb akadállyá vált a napi
működésüket és a növekedést tekintve. A munkaerőhiány, az erőfor-

Új alapokon a műszaki oktatás

Október 24–25-én a Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem I-tech Maros
címmel műhelymunkát tart
az egyetem Dózsa György
utca 250. szám alatti technológiai központjában, amelyet ezúttal avatnak fel. A
központról az egyetem vezetőjével, Csegzi Sándorral beszélgettünk.

Vajda György

– Sokan kifogásolják, hogy az
oktatási intézmény neve eltúlozza
mindazt, amit takar.
– Többször is hangsúlyoztam,
hogy amit ma marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetemnek
nevezünk, az az 1963-ban alakult
egykori népi egyetem jogutódja,
nem a megyei tanács által működtetett (és a jelenlegi Apolló-házban
székelő) népfőiskola. A mostani intézmény 1993-tól az önkormányzat
fennhatósága alatt működik. Tulajdonképpen, folytatva a hagyományt, arra törekszünk, hogy a
szakmai képzést, rugalmasan követve a gazdaságfejlődést, a munkaerőpiac igényeihez igazítsuk.
Szükség van az állami oktatási
rendszer mellett egy rugalmasabb
struktúrára is, ami kiegészíti az államit úgy, hogy a képzésekhez biztosítja a megfelelő szakmai és
anyagi (felszereltségi) hátteret.
Szakképzett oktatókkal olyan akkreditált kurzusokat tartunk, amelyekre mind az oktatásügyi, mind a
munkaügyi minisztérium által elfogadott diplomát adunk a tanfolyamot befejezőknek. A duális képzési
rendszert szeretnénk erősíteni,
mivel kapcsolatban állunk a vállalkozókkal, idejében reagálhatunk a
munkaerőigényekre. Úgy hirdetjük
meg a tanfolyamokat, hogy munkahelyet is tudunk ajánlani. A 720 órás
kurzust három-öt hónap alatt meg
tudjuk tartani. Ha kell, hétvégeken
is oktatunk, hogy az érdeklődő
minél előbb elfoglalja a helyét az
általa tanult szakmában.

– Technológiai központot nyitnak, ahová elsősorban a műszaki
szakmák iránt érdeklődőket várják.
Miért ezt az oldalt erősítik?
– Azért, mert tapasztalataink
szerint ezen a téren van a legnagyobb hiány az állami oktatásban,
mert nincs megfelelő infrastruktúra.
A műszaki központ megnyitásával
tulajdonképpen rehabilitálunk egy
sok éve bezárt helyszínt, az egykori
vegyipari líceum használaton kívül
helyezett műhelyeit. Nem helyettesítünk senkit, és nem jelentünk konkurenciát más iskoláknak, csak
kiegészítjük a marosvásárhelyi
technológiai líceumok szakoktatási
kínálatát. Korábban, a helyi tanács
jóváhagyásával, a polgármesteri hivatallal közösen pályázati támogatással négy iskola műhelyét
korszerűsítettük, amire továbbra is
van igény. A cégek és az önkormányzat segítségével lehetőséget
adunk ennek a továbbgondolására.
– Konkrétan mit kínálnak az érdeklődőknek?

– Azzal egészítjük ki a már említett állami oktatási rendszerben
levő iskolák kínálatát, hogy lehetőséget biztosítunk a tizenéves diákoknak, hogy fedezzék fel a
műszaki szakmákban hasznosítható
tehetségüket. Tulajdonképpen az alkotókészséget erősítjük. Gyakorlatilag arról van szó, hogy felújítottuk
a kémiai líceum volt műhelyét. Az
épületet az önkormányzat újította
fel és alakíttatta át, pályázati és
cégek támogatásával műhelyeket
rendeztünk be négy szakterületen.
Az egyik egy autóvillamossági és
autószerelő, a másik a (CNC) számítógép-vezérlésű fémforgácsoló
műhely, ahol megjelenik a robotika
és az automatizálás, és lesz egy hegesztő- és lakatosműhely. Végül, de
nem utolsósorban berendezünk egy
ún. smart home (okosház) laboratóriumot is, ahol a korszerű hűtésfűtés, az elektromos, valamint
internet vezérelte épületgépészeti
rendszerek kiépítését, működtetését
sajátíthatják el az érdeklődők.

rások magas kihasználtsága, a
magas bekerülési költségek és a
külső környezet lassulása kihívást
jelent a régió egész gazdaságának
és az itt működő cégeknek is.
A következő években továbbra is
a lakossági fogyasztás lesz a régiós
gazdasági fejlődés motorja, ám a
hosszú távú befektetések ütemének
lassulása és az alacsonyabb export
várhatóan visszafogja majd a GDP
bővülését. További kockázatot jelent
az eurózónában látható gazdasági lassulás, az Egyesült Államok és Kína
között egyre élesedő kereskedelmi
háború és az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépése körüli bizonytalanság – írták a Coface
elemzői. A közép- és kelet-európai
régió bővülési ütemének várható

– A célközönség…?
– Amint említettem, a középiskolás diákok, de nem csak, hiszen
felnőttszakoktatást, továbbképzést,
átképzést is biztosítunk. Erre talán
a legkonkrétabb példa az utóbbi
műhely, ahol egy villanyszerelő
megismerheti azokat az eljárásokat,
amivel automatizálhatók a korszerű
lakások épületgépészeti rendszerei.
Ugyanakkor, együttműködve a hasonló mannheimi oktatóközponttal,
a középiskolákban tanító mestereknek, mérnököknek szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy egy-egy
adott szakterületen megismerjék az
újdonságokat. Nem mindenik iskolát szerelhetünk fel ezekkel az elég
drága gépekkel, ezért van szükség
arra, hogy egy ilyen központban lehetővé tegyük a képzést bárki számára. Várjuk azokat a fiatalokat is,
akik új termékeket akarnak előállítani, a prototípus kidolgozásához
szakmai, műszaki hátteret ajánlunk.
– Szó volt a középiskolai oktatásról, de a kutatásban leginkább az
egyetemek érdekeltek. Milyen mértékben kapcsolódhatnak be hosszú
távon az új központ működtetésébe
az egyetemek?

Fotó: nagy Tibor

Illusztráció. Forrás: ado.hu

lassulása elsősorban a külső kereslet
csökkenése miatt következhet be. A
külső kereslet mérséklődésének hatására a fizetésképtelenségek száma
várhatóan nőni fog. (A Coface által
figyelt fizetésképtelenség az adott
országban elindított fizetésképtelenségi eljárások – például csődeljárás, felszámolási eljárás –
számának és az aktív cégek számának arányán alapul.) Ez elsősorban
olyan, a külpiacoknak kiszolgáltatott iparágakban jelent nagy kockázatot, mint a szállítmányozás, a
fuvarozás, vagy az autóipar, valamint az utóbbi ágazatot alkatrészekkel
és
alapanyagokkal
kiszolgáló területek, mint a vegyés fémipar – olvasható a Coface
elemzésében. (MTI)

– A központ megnyitóján jelen
lesznek a Kolozsvári Műszaki
Egyetem automatizálás szakának, a
Sapientia EMTE és a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem
képviselői is, akik előadást tartanak.
Elsősorban azt szeretnénk megmutatni a fiataloknak, hogy műszaki
téren van lehetőség a folyamatos
képzésre, ha úgy tetszik, az első
osztálytól az egyetemen át a munkahelyig. Azt is a tudomásukra kell
hozni, hogy itthon ugyanolyan körülmények között dolgozhatnak,
mint bármely más nyugati országban. Igaz, hogy a jövedelem terén
eltérnek a lehetőségek, de mégis
saját kulturális környezetükben, a
család mellett, itthon maradhatnak
megfelelő anyagi körülmények között, civilizált munkahelyen. Az
esemény alkalom arra, hogy felhívjuk a figyelmet mindezekre. A Kulturális és Tudományegyetem
tulajdonképpen integrátori szerepet
próbál felvállalni. Jelen lesznek az
egyetemek standokkal, a felsőfokú
oktatási intézmények tanárai, diákjai is használhatják a felszerelést,
közös programokat szervezünk a
legújabb technológia elsajátítására.
Kiállító-, bemutatkozó felületet biztosítunk a marosvásárhelyi műszaki
szakközépiskoláknak is. Nem tömegmozgalmat akarunk. A középiskolák igazgatói ismerik azokat a
diákokat, akiket valóban érdekel ez
a szakterület. Autóbuszt bocsátottunk a rendelkezésükre, amivel a
helyszínre és visszaszállítjuk őket
az esemény ideje alatt. Több mint
20 cég jelezte részvételét, amelyek
élen járnak az említett műhelyekben
bemutatandó szakterületeken. Október 24-én, csütörtökön 10 órától
lesz a hivatalos megnyitó, ezután
bemutatkoznak az egyetemek, és
megnyílnak a műhelyek, ahol folyamatosan, interaktívan be lehet kapcsolódni az ott zajló tevékenységekbe.
– Mi a következő cél?
– Országos képzőközponttá szeretnénk válni. Egyelőre elindulunk,
és reméljük, jó úton haladunk, hogy
újra komoly alapokra helyezzük a
műszaki oktatást Marosvásárhelyen.
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Kilőhető lesz a medve

(Folytatás az 1. oldalról)
a vadászhatók jegyzékébe. Ez lehetővé tenné – amennyiben a képviselőház is elfogadja a módosítást –,
hogy vadászati kvótát állapítsanak
meg a medveállomány szabályozására. Ezzel együtt a vadállomány
minőségét is javítani lehet, ugyanis,
amikor még vadászható volt, a nagy
hím állatokat ejtették el. Az új jogszabály lehetővé tenné, hogy az állomány szaporodását befolyásoló
egyedeket is kilőjék, és így a területhez mérten korrigálnák az állományt, úgy, hogy a medve ne
hagyja el az életterét. A módosító
indítványt a plénumban is mindenki
elfogadta, még a „sötét” zöld környezetvédők is, akik jobbára tartózkodtak.
– Románia az EU-csatlakozási
tárgyalásokat követően fogadta el,
hogy a medvét szigorúan védetté
nyilvánítja. A módosító indítvány
ellentmond ennek. Indulhat-e ezért
kötelezettségszegési eljárás az ország ellen?
– Valóban ellentmond az Európai Unióval szembeni kötelezettségnek. A módosító javaslat

azonban bizonyos mértékben másként kezeli ezt a problémát, mint
ahogyan a minisztérium tette éveken át. A szaktárca 2016-ig megállapította a minimális kilövési
kvótát, mivel elsősorban a sürgősségi eseteket kellett kezelni, ezért
mindegyre vitát váltott ki az engedélyeztetés. A szenátus által elfogadott tervezet más szemléletet
javasol. Azt mondjuk, hogy öt évre
áthelyezzük a medvét a vadászható
fajok listájára, majd ezt követően
automatikusan visszakerülne a szigorúan védett fajok közé. A kivételezés, az eltérés megengedett a
szigorúan védett fajok esetében is,
azt hiszem, ezt Romániában nem
kell különösebben megindokolni,
hiszen a tények igazolják, így bizonyos beavatkozásokat engedélyezni lehet. Ez lenne az a
beavatkozás, amely az említett időszakban visszaállítaná az egyensúlyt.
– Egy alapos tudományos kutatás, felmérés híján nem lehet pontosan megállapítani, hogy mekkora
egy adott élőhely elbíróképessége,
miért vándorolnak a medvék, milyen szokásaik vannak, mennyire

A válaszadás jogán

Az október 12-én, Vámosudvarhelyen, horgászás közben medvetámadás áldozatává vált nyárádmagyarósi jegyző tragédiájával
kapcsolatosan ki szeretnénk fejezni részvétünket és együttérzésünket a családnak és a
közösségnek. Véleményünk szerint minden emberélet elvesztése
tragikus és elfogadhatatlan. Továbbra is támogatunk minden
olyan kezdeményezést, amely az
ilyen eseteket megelőzheti.
Nagyon sajnáljuk, hogy egy ilyen
tragédia kapcsán az egyesületünket
érintő olyan vádaskodásra kell reagálnunk, ami minden valós alapot
nélkülöz. Úgy érezzük, hogy a közvélemény és az érintett közösség
korrekt tájékoztatása érdekében
nem hagyhatjuk szó nélkül a tragédia kapcsán a Népújság október 15i számában megjelent, Embert ölt a
medve című cikkben közölt valótlanságokat és csúsztatásokat. Az
írás a Vámosudvarhely határában
történt sajnálatos halálesetet és a
Nyárádmagyarós szűkebb és tágabb
szomszédságában a medvék által
okozott problémákat valamelyest
összemossa, ezekért, legalábbis
részben, abszurd módon a Milvus
Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesületet teszi felelőssé.
Az újságírói etika megkövetelte
volna, hogy mint névlegesen megvádolt felet, minket is megszólaltassanak az eset kapcsán.
A következőkben szeretnénk reagálni a cikkből alább idézett állításokra:
„A község polgármestere – akihez mellesleg szombat éjszaka betört egy másik nagyvad –
egyértelműen a politikumot és a
marosvásárhelyi Milvus Csoport
Madártani és Természetvédelmi
Egyesületet teszi felelőssé a kialakult helyzetért, és komoly lépéseket
sürget, mielőtt újabb ártatlan áldozatai lesznek a felelőtlen vadgazdálkodásnak.”
„Az elöljáró két entitást okol
egyértelműen a kialakult helyzetért:
a marosvásárhelyi Milvus Csoportot azért, amiért közbenjárásukra
természetvédelmi övezetté nyilvánították a Bekecs vidékét a barnamedvék miatt, másrészt pedig a
politikumot, amely semmit sem tesz

a helyzet rendezéséért. Azok, akik
kitalálták a Bekecsre a medvevédelmi területet, álljanak elő, és vállalják, hogy ezt tették.”
„Helyettese, Ozsváth István egy
kérdéssel és javaslattal fordul a Milvus Csoport és a Natura 2000 programot működtetőkhöz. Kérdése az:
építsünk betonbunkereket, vasrácsokat, hogy biztonságban éljünk?
A természetvédőknek azt javasolja,
hogy mielőtt kisfilmeket készítenének arról, hogy milyen szelíd állat a
medvebocs, forduljanak hozzá, tud
fényképekkel szolgálni ennek ellenkezőjéről.”
Szeretnénk tisztázni, hogy az
eset nem a Nyárádmagyarós környékét is magába foglaló Natura
2000 területen történt, hanem annak
a legközelebbi határától 15 km-re
(lásd a mellékelt térképet), illetve
Nyárádmagyaróstól 35 km-re.
Nyárádmagyaróson és környékén
nincs „medvevédelmi terület”. A
Felső-Nyárád mentén és a Kis-Küküllő mentén van egy Natura 2000
védett terület (ROSCI0297 Dealurile Târnavei Mici-Bicheş), mely
több faj és élőhely védelmére lett
létrehozva.
A
fajok közt ott van
a medve is, de ez
csak egy a 19 jelölő faj közül.
Ilyen jellegű védett terület – amit
az Európai Unió
élőhelyvédelmi
irányelve alapján
jelöltek – 435 van
az országban, és
ezek Románia területének
a
23,45%-át fedik
le. A Nyárád és
Kis-Küküllő
mente helyzete
semmi esetre nem
egyedi sem az országban, sem Európában.
A
Milvus Csoport
aktívan részt vett
a védett területek
kijelölésében, országos
szinten
több száz védett
területet
javasolva, ezek közül
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agresszívek, vagy csak véletlenszerűen támadnak-e. Van-e tervben,
akár a költségvetésben elkülöníthető összeg ilyen jellegű kutatási
programok támogatására?
– Valóban nincs olyan tudományos kutatás, amely megindokolná, hogy mi okozza a
vándorlást, a létszámot sem mérték fel pontosan. A környezetvédelmi minisztériumban vannak
olyan felmérések, amelyek megpróbálják felbecsülni az állomány
létszámát Romániában, de teljesen
megbízhatatlanok. Szükség volna
egy olyan tudományos munkára,
amely a genetikára alapozva, szőrés/vagy ürülékminta alapján felmérné az állományt, követhetővé
válna az állatok mozgástere stb.
Biztos vagyok benne, hogy valamikor lesz majd olyan, akár több
tízmillió eurós projekt is, amelyre
pályázhatnak a környezetvédő, állatvédő szervezetek vagy szakembercsoportok, és így pontosabb
képet kaphatunk a medvék viselkedéséről. Ma bizonyos, hogy egyre
gyakrabban hagyják el a természetes élőhelyüket, egyre többször fordul meg településeken, kárt tesznek

a mezőgazdasági területeken, amelyek közelében tartózkodnak akár
hetekig, hónapokig, veszélyt jelentve az ott lakókra. Mindez azt bizonyítja, hogy a medvepopuláció
megnőtt, és felborult a biológiai
egyensúly. Nem tisztem megmondani, hogy ennek mi a tulajdonképpeni oka. Az én feladatom
mezőgazdasági szakpolitikusként
az, hogy kollégáimmal együtt törvényes lehetőséget teremtsünk a beavatkozásra. Úgy gondoljuk, hogy
az ötéves időszak megfelelő keretet
nyújt a szakembereknek ahhoz,
hogy visszaállítsák a természetes
egyensúlyt.
– A medvetámadások okozta
kártérítés nehézkes. Az érintettek
több éve arra panaszkodnak, hogy
nem kapták meg a nekik megítélt
összeget. Hogyan lehetne ezen javítani?
– Egyelőre nehézkes a kártérítési
folyamat. A jogszabály megfelelő,
azonban a hivatalok packázása
miatt késik az összegek átutalása.
Amit tehetünk, hogy megpróbáljuk
a hivatalokat, a hatóságokat kényszerhelyzetbe hozni, hiszen kötelesek 30 nap alatt elbírálni és
jóváhagyni a kártérítési dossziékat,
és azonnal fizetni. Nemrég a közbenjárásomnak köszönhetően a kör-

nyezetvédelmi miniszter ellenőrzést
tartott a kárpótlásokat kezelő brassói erdőhatóságnál, és ennek okán
többéves elmaradásokat pótoltak.
Egyszerre több 2017-es, 2018-as
kárpótlási dossziét terjesztettek
elő a minisztériumhoz. Ez igazolja, hogy nem a jogszabály hiányos, hanem rosszul működik a
rendszer.
– Mi a jogszabály-módosítás következő lépése?
– Korodi Attila, a képviselőházi
frakció vezetője személyesen kérte
a képviselőház elnökét, hogy minél
előbb tűzze napirendre a szakbizottságban a szenátus által elfogadott
jogszabály-módosító javaslatot. Ha
itt nem lesz egyéb változás, az elfogadott formában a képviselőház
plénuma elé kerül, ez lesz a döntő
fórum. Ezután a szakminisztérium
értesíti a szakhatóságokat a törvénymódosításról, és ezekkel közösen hozzák meg a szükséges
intézkedéseket. Ugyanakkor tájékoztatnia kell az unió hivatalait,
hogy Románia az említett módszer
mellett döntött.
Reményem szerint minél előbb
visszaszorítják a jelenséget. Erre
sürget a medvelátogatások miatt
előállt egyre tarthatatlanabb helyzet.

ez az egyik. Medvék nem azért
vannak a területen, mert az védett
terület lett, hanem azért lett a terület védett, mert sok ritka és értékes
növény- és állatfaj élt itt, medve is.
Az itt élő medvék számának, vadászhatóságának nincs köze a terület természetvédelmi státuszához. A
Natura 2000 minősítés nem befolyásolta (sehol az országban) sem
azt, hogy az adott területen vadászható-e vagy sem a medve, sem azt,
hogy mekkora kilövési kereteket
hagytak jóvá. A faj vadászatát – a
speciális beavatkozásoktól eltekintve – országos szinten 2016-ban
tiltotta be a Környezetvédelmi Minisztérium, azóta nem vadászható
sem védett területen, sem azon
kívül.
A védett terület kijelölése önmagában nem járt a medvék számának
növekedésével, hiszen a védett-terület-kezelők semmilyen konkrét
védelmi intézkedést nem hoztak,
amely a medve állományát növelte
volna. Medvékkel kapcsolatban,
mint egykori védett-terület-kezelők,
csak olyan intézkedéseket hoztunk,
amelyekkel megakadályoztuk a
medvék által intenzíven használt területeken történő zöldmezős építke-

zéseket, hogy megelőzzük a
medve–ember interaktusokat. Ezzel
felvállalva a befektetők és polgármesteri hivatalok nemtetszését is.
Azt nem állítjuk, hogy a medvék
száma és területhasználati szokásai
nem változtak ezen a területen,
ugyanúgy, mint Erdély legtöbb részén, de ennek okai sokkal összetettebbek, és nem a Natura 2000
területek kijelölésében, illetve kezelésében keresendőek.
A Milvus Csoport 2018 júliusáig
vett részt a szóban forgó védett terület kezelésében. Ezután a terület
kezelése átkerült az országos védett-terület-kezelő ügynökség hatáskörébe,
azóta
semmilyen
jogkörünk nincs védett területeken.
Amennyiben azért vagyunk hibásak, mert korábban mi kezeltük ezt
a területet, akkor azt is figyelembe
kell venni, hogy a kezelés a két
kistérségi társulással közösen
folyt, az egyik kistérségi társulásnak pedig a Nyárádmagyarósi Polgármesteri Hivatal is tagja. Ha
tehát minket vádol, akkor saját
magát is vádolja.
A medvékről szóló kisfilmsorozatot (Medvetények) azért készítjük, hogy a medvékről valós, az

emberek számára is érthető tényeket közöljünk. Célunk a médiában
túltengő, pontatlan vagy szándékosan félrevezető információk reálissá
tétele.
Számunkra teljesen érthető, hogy
egy ilyen tragédia kapcsán a megrendült közösség a felelősöket keresi, mi is hasonlóan járnánk el, ez
természetes reakció. De nem érezzük tisztességesnek egy ilyen tragédia miatt, teljesen aberráns
módon, minket hibáztatni, ahelyett, hogy együtt keresnénk a
probléma hosszú távú megoldását.
Hasonló logika mentén azt mondhatnánk, ha egy nyárádmagyarósi
lakost elüt az autó Vámosudvarhelyen, akkor álljon elő és vállalja
a felelősséget az, aki harcolt azért,
hogy Nyárádmagyarós és Sóvárad
között út épüljön. Nyilvánvalóan
ez teljesen logikátlan gondolat
lenne.
A Milvus Csoport továbbra is
hozzájárul kutatási eredményeivel
ahhoz, hogy a medvekérdést interdiszciplináris megközelítésben lehessen
feltárni,
és
olyan
intézkedéseket hozni, amelyek
valós megoldást adnak.
A Milvus Csoport
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A Tulipán utcában is lesz

Sebességkorlátozás fekvőrendőrrel

A keddi szakbizottsági ülésen
megszavazták a fekvőrendőrös sebességkorlátozást a
Tulipán utcába is – újságolta
Magyary Előd önkormányzati
képviselő.

Szer Pálosy Piroska

Dr. Magyary Előd megkeresésünkre elmondta, hogy a marosvásárhelyi önkormányzat közlekedési szakbizottságában tegnap többek között a Tulipán utcai sebességkorlátozás szükségességéről is
döntöttek. Az október 22-i ülésen
sikerült pozitív eredményt elérni,
így a Tulipán utcába és a Kistemplom elé is fekvőrendőr kerül. Mint
hangsúlyozta,
előterjesztetését
azzal indokolta, hogy az emberi élet
megfizethetetlen, ezért szorgalmazta a tanácsosok körében, hogy
mindenképp megoldást kell találni
a sebességcsökkentésre azokban a
városrészekben, ahol sok koccanás
történt, és a gyalogosok testi épsége
veszélyeztetve van.
A Tulipán utca lakói a néhány
éve felújított útszakaszon elhaladó
gyorshajtókra, a kibírhatatlan zajra
már harmadik éve panaszkodnak,
mindhiába, a jelek szerint panaszuk
nem talál meghallgatásra, ezért keresték meg szerkesztőségünket is. A
polgármesteri hivatalba benyújtott
kérvényük mellé a lakók aláírásgyűjtéssel igazolták, hogy nem csupán egy-két személy érintett, ennek

ellenére az illetékesek figyelmen
kívül hagyták a több ízben benyújtott kérelmüket, vagy nem kaptak
kielégítő választ.
Sebességkorlátozó táblák, fekvőrendőrök elhelyezésével remélik a
gyorshajtók tempóját lassítani, de
azonkívül, hogy az utca középső
szakaszán kihelyeztek egy sebességkorlátozó (30 km/h) forgalmi
táblát, semmi sem változott. A panaszosok szerint az útszakasz elejére kellett volna kihelyezni, hogy
időben lassítson az, aki egyáltalán
figyelembe venné a táblát, ezért is
vélnék gyakorlatilag hasznosabbnak, ha fekvőrendőrökkel fékeznék
meg a száguldozó járműveket. 2017
októberében a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal által küldött
válaszból az derült ki, hogy az önkormányzat közlekedési szakbizottságának június 16-i ülésén
elemezték a panaszt, és arra a következtetésre jutottak, hogy a lakók
kérése nem megalapozott. „Kérjék
a közúti rendőrséget, hogy kövesse
a környék forgalmát, és intézkedjen” – áll a közterület-kezelő igazgatóság válaszában. A közúti
rendőrség azonban néhány ellenőrzésen kívül mást nem tett – mondják az ingatlanok tulajdonosai.
Az idén szeptember 9-én újra benyújtott kérvényükben a lakók jelezték, hogy 2018–2019-ben nőtt a
koccanásos balesetek száma, fényképfelvétellel igazolták azt, amikor
a koccanást követően a járdára haj-

Veszélyforrás és bűncselekmény

Az ingyenáram

Az áramlopás bármely formája bűncselekménynek számít, az elkövetők börtönbüntetéssel vagy bírsággal számolhatnak. A szabálytalan
áramvételezés azonban a szakszerűtlen beavatkozás miatt
legtöbbször komoly veszélyforrást jelenthet felnőttekre és
gyerekekre, szomszédos lakóházakra egyaránt.

Pálosy Piroska

Október 16-án a Dél-erdélyi Villamosenergia-elosztó
Társaság
Maros megyei kirendeltségének
három ellenőrző csapata csendőri
kíséret mellett végzett 14 ellenőrzést villamosáram-vezetékeken a
Mezőcsávás községi Galambodon –
tájékoztatott a marosvásárhelyi
áramelosztó sajtóosztálya.

Fotó: Nagy Tibor

tott két gépkocsi. A lakossági panasz nyomán megkerestük a közterület-kezelő igazgatóság vezetőjét,
aki elvetette annak a lehetőségét,
hogy a Tulipán utcába sebességcsökkentő fekvőrendőröket helyezzenek ki. Mint hangsúlyozta,
felszerelték az óránként 30 km-es sebességre kötelező forgalmi táblát, a
továbbiakban a rendőrség feladata a
sebességkorlátozást megszegők felelősségre vonása.
Arra a felvetésre, hogy miért
nem az utca elejére helyezték el a
sebességkorlátozó táblát, az igazgató azzal érvelt, hogy az 1918.
December 1. útról balra térve mindenképp lassítaniuk kell a sofőröknek, illetve a Tudor negyed
irányából érkező forgalomnak elsőbbséget adva meg kell álljanak,
így semmiképp sem tudnak túl
nagy sebességgel behajtani a Tulipán utcába, következésképpen az
utca elején sem volna nagyobb hatása a sebességcsökkentő táblának.
Mint hangsúlyozta, azért helyezték
az utca középtájára a forgalmi táblát,
hogy amikor már gyorsítanának a
járművezetők, akkor tudatosuljon
bennük a sebességkorlátozás. Az,
hogy figyelmen kívül hagyják a korlátozást, már a közúti rendőrség hatáskörébe tartozik, úgy kell
intézkednie, ami elriasztja a gyorshajtókat.
Lassító útpadkákat semmiképp
sem fog az önkormányzat elhelyezni,
két okból is. Az egyik a költség,
mint mondta, télen fel kell szedni,
nyáron újra rögzíteni a fekvőrendőröket, így csak nyári időszakban
töltené be a szerepét. A másik indok
szerint nagyon sok panasz érkezett
a hivatalba az eddig elhelyezett fekvőrendőrök miatt, több gépkocsitulajdonos is anyagi kártérítést
követel az önkormányzattól azért,
mert a magasított küszöbök miatt
károsodott az autó futóműve. Az
önkormányzat szakosztálya így azt
is fontolóra vette, hogy a megyeszékhely lakótelepeinek utcáiban
egyáltalán indokolt-e fekvőrendőröket elhelyezni. Véleménye szerint a város bejáratainál lévő
forgalmas szakaszokra azonban érdemes volna lassító küszöböket elhelyezni.

használata miatt. A jogszabály szerint
a villanyóra megrongálása, a fogyasztásmérő berendezés megkerülése
vagy
működésének
a
blokkolása, akárcsak a mérőórák alAz ellenőrzött áramvezetékek katrészeinek módosítása bűncselekközül négy olyan ingatlan esetében ménynek számít, és ezért 3 hónaptól
állapítottak meg rendellenességet, két évig terjedő börtönbüntetés vagy
amelyek közvetlen csatlakoztak a
fővezetékre, anélkül hogy a szolgáltatóval érvényes szerződést kötöttek
volna, törvénytelenül, ingyen használták a villanyáramot.
Annak érdekében, hogy ingyen
jussanak villanyáramhoz, a szabálysértők általában nem számolnak
azokkal a súlyos következményekkel, amelyek a rögtönzött berendezésekkel a fővezetékre való direkt
csatlakozás nyomán keletkezhetnek. A hálózaton zavarok keletkezhetnek, áramütést vagy tüzet
okozhat a szakszerűtlen beavatkozás, és emberéleteket is követelhet.
A 2012. évi 123-as számú törvény 92. cikkelyének 1. és 2. bekezdése értelmében akár két év börtön is
kiszabható a villanyáram jogtalan

Ellenőrizni kell a személyazonossági
igazolvány érvényességi idejét

Több százan
érvényes személyi nélkül

A marosvásárhelyi lakosságnyilvántartó közszolgálat nyilvántartásában 617 olyan személy
szerepel, akiknek 2019 III. negyedévében lejárt a személyazonossági
igazolványuk érvényességi határideje, valamint 167 olyan kiskorú,
aki ugyanebben az időszakban betöltötte a 14. életévét és nem kérvényezte
személyazonossági
igazolvány kibocsátását.
A lakosoknak azt tanácsolják,
hogy ellenőrizzék személyazonossági igazolványuk érvényességét,
ugyanakkor kötelességük új személyazonossági igazolványt igényelni, a következőképpen:

– legalábbi 15 és legfennebb
180 nappal az érvényességi határidő lejárta előtt;
– 15 napon belül a családi állapot vagy a lakcím megváltozása
esetén.
információk
a
További
0265/250-391-es telefonszámon
igényelhetők a lakosság-nyilvántartó székhelyén (Marosvásárhelyen, a volt Kossuth/Călărasilor
utca 26–28. szám alatt, hétfőtől
péntekig 8.30–16.30 óra között,
valamint az intézmény honlapján:
www.tirgumures.ro – tájékoztatott
Claudia Trif ügyvezető igazgató.
(sz.)

pénzbírság szabható ki. Az említett
szabálysértésekre utaló szándékot is
büntetik. A fővezetékre való közvetlen csatlakozás vagy a mérőóra
kikerülésével húzott vezeték felszerelése miatt hat hónaptól három
évig terjedő börtönbüntetés vagy
pénzbírság szabható ki. Amennyi-

ben kiderül, hogy engedéllyel rendelkező személy végezte a beavatkozást, a kiszabott bírságot ötven
százalékkal megemelik.
A 4. bekezdés szerint pedig a fent
említett cselekedetekre utaló szándék miatt is büntetést szabhatnak ki.
A 93. törvénycikkely előírásai értelmében szabálysértésnek minősül,
ha engedéllyel nem rendelkező
magán- vagy jogi személy végzi a
szerelést, akárcsak az energetikai és
közműszabályozási hivatal (ANRE)
által megszabott műszaki előírások
figyelmen kívül hagyása, mindkét
esetben 40.000-tól 200.000 lejig
terjedő bírság jár.
Egyéb, engedély nélkül végzett,
villanyszereléssel kapcsolatos szolgáltatás, akár tervezés, kivitelezés
vagy az elektromos berendezések
működésének ellenőrzése miatt
1000–2000 lejes bírsággal lehet
számolni.
Amennyiben a hivatalos szervek
ellenőrzését akadályozza egy áramfogyasztó, 2.000–4.000 lej közötti
bírságot is megszabhatnak.

Fotó: Maros Megyei Áramelosztó Kirendeltség
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A címvédő Ferencváros egy góllal győzte le az Újpestet is

A címvédő Ferencváros az örökrangadón 1-0-ra verte a vendég Újpestet szombaton a labdarúgó OTP
Bank Liga 9. fordulójának zárómérkőzésén. A két klub 114 éves rivalizálásának ez volt a 227. bajnoki
összecsapása: 62 döntetlen és 61 újpesti győzelem, a Ferencváros a
104. sikerét könyvelte el.
A kezdést követően az Újpest
bátor mezőnyjátékkal egyenrangú
partnere volt a ferencvárosiaknak, a
13. percben a mérkőzés első gólhelyzeténél pedig Simon lövését
kellett bravúrral hárítania Dibusz-

nak. A kissé körülményes és lassú
Ferencváros a 23. percben „a semmiből” szerzett vezetést: egy beadásnál elmélázott az addig
fegyelmezett vendégvédelem, az
üresen kapu elé érkező Boli pedig a
kiszolgáltatott Banai mellett közelről a kapuba helyezte a labdát.
A gól után változatlanul közepes
iramú, helyzet nélküli küzdelem
zajlott a pályán a tizenhatosok között, kevés fizikai kontaktussal. A
játékosok egyik oldalon sem égtek
magas hőfokon, a pályán ezúttal
nem érződött a rangadók forró han-

Mestermérleg

* Szerhij Rebrov (Ferencváros): „Nem vagyok elégedett a támadójátékunkkal, ha tehettem volna, mind a négy támadómat lecserélem. A játékosaim fejében alighanem a biztos győzelem járt,
ezért voltak ennyire visszafogottak. Ma leginkább csak védekeztünk, miközben a meccsre három védőnk esett ki sérülés miatt, és
olyan összeállításban játszott a hátsó alakzat, amelyben eddig még
egyszer sem. A mezőnyben sorra egyszerű játékhelyzetekben veszítettünk labdákat, ami kihatott az önbizalomra és a labdabirtoklásra, erre a jövőben sokkal jobban oda kell figyelnünk.”
* Nebojsa Vignjevic (Újpest): „Ilyen nagy fölényben korábban
még nem játszottunk, csak a legfontosabb, a gól nem jött össze.
Pedig nem is emlékszem, mikor dolgoztunk ki ennyi helyzetet
egyetlen mérkőzésen. Ellenfelünk viszont egyetlen helyzetét gólra
váltotta.”
1. Fehérvár FC
2. Ferencváros
3. Mezőkövesd
4. Puskás Akadémia
5. Kisvárda
6. Debrecen
7. Újpest
8. Honvéd
9. Paks
10. ZTE
11. Diósgyőr
12. Kaposvár

9
8
9
9
9
8
9
9
9
9
9
9

A tabella
7
1
6
1
6
1
5
2
4
1
4
0
3
1
3
1
3
1
2
2
2
1
2
0

1
1
2
2
4
4
5
5
5
5
6
7

19-6
11-5
12-7
17-10
13-14
16-14
12-15
11-15
11-17
14-13
7-17
7-17

Aranylabda: Végleges
a legjobbak jegyzéke

22
19
19
17
13
12
10
10
10
8
7
6

Cristiano Ronaldo,
a Juventus portugál
labdarúgója 16. alkalommal szerepel az
Aranylabda-jelöltek
listáján. A harmincfős névsort hétfőn
hozta nyilvánosságra
a díjat átadó France
Football című szaklap.
A Bajnokok Ligája-címvédő FC Liverpool hét jelöltet
ad, az angol bajnok
Manchester City ötöt. A 2018-ban győztes Luka Modric még a harmincas jelöltlistára
A Nemzetközi Lab- sem került fel. Fotó: Berita Center
darúgó-szövetség (FIFA) egy hó- Lyonban játszó magyar származású
nappal ezelőtt Lionel Messit német válogatott Marozsán Dzseniválasztotta az elmúlt év legjobbjá- fer.
A France Football 2016 óta ismét
nak, az FC Barcelona argentin csatára szintén szerepel a francia lap nem a FIFA-val együttműködve,
hanem az 1956 és 2009 között megnévsorában.
A francia magazin idén másod- szokott módon, önállóan ítéli oda az
szor választ a női labdarúgók közül év legjobbjának az Aranylabdát.
A győzteseket december 3-án
is legjobbat: a húsz jelölt között ezúttal is ott van a francia Olympique hirdetik ki.

gulata. A szünet előtt az aktívabb
Újpest adott életjelet magáról: a 36.
percben Feczesin a lécet találta el
fejjel, majd Zsótér szabadrúgásból,
Simon pedig egy elcsent labda után
közelről veszélyeztetett.
A második félidőben nem változott a játék képe: támadott és helyzeteket dolgozott ki az Újpest, míg
a Ferencváros továbbra is sok hibával játszott, támadásai pedig már a
félpálya környékén elhaltak. A
hazai szurkolók türelme a 70. percben fogyott el, ekkor már pár rigmus
erejéig
kritizálták
kedvenceiket. Hiába érkeztek mindkét oldalon a cserejátékosok, a végjátékban még visszafogottabb lett
az iram, miközben az Újpest továbbra sem tudta értékesíteni a gólhelyzeteit.
Az alacsony színvonalú összecsapáson aratott győzelemmel Szerhij Rebrov együttese 41 mérkőzésesre növelte hazai bajnoki
veretlenségi sorozatát, amellyel
megdöntötte az 1969. május 4. óta
fennálló klubrekordot.
A zöld-fehérek a bajnokságban
pályaválasztóként sorozatban a 15.
bajnokijukat nyerték meg úgy, hogy
a szezon negyedik hazai mérkőzésén is 1-0-ra győztek. Korábban a
Kaposvárt, a Diósgyőrt és a Kisvárdát múlták felül.
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A ferencvárosi gólszerzőt, Franck Bolit (j2) ünneplik csapattársai a labdarúgó OTP Bank Liga
9. fordulójában az Újpest FC ellen játszott mérkőzésen a Groupama Arénában 2019. október
19-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

eredményjelző

* OTP Bank Liga NB I, 9. forduló: Mezőkövesd zsóry FC – MOL Fehérvár FC 00, Puskás Akadémia FC – Paksi FC 4-2, Kaposvári rákóczi FC – Kisvárda Master
Good 0-2, zTe FC – Budapest Honvéd 0-1, debreceni VSC – diósgyőri VTK 2-1,
Ferencváros – Újpest FC 1-0.
* Merkantil Bank Liga nB II, 13. forduló: MTK Budapest – Budafoki MTe 2-1,
Vasas FC – Szombathelyi Haladás 3-2, FC Ajka – Szeged-Csanád Grosics 1-0, duna
Aszfalt Tiszakécske – BFC Siófok 2-1, Békéscsaba 1912 előre – Szolnoki MÁV FC
1-1, WKW eTO FC Győr – Vác FC 0-0, dorogi FC – Budaörs 3-0, Soroksár SC –
Aqvital FC Csákvár 0-1, Kazincbarcika – Gyirmót FC 1-2. Az élcsoport: 1. MTK Budapest 27 pont/12 mérkőzés, 2. Aqvital FC Csákvár 24/11, 3. Gyirmót FC 23/12.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga, 9. forduló: Ferencvárosi TC – Újpest FC 1-0 (1-0)
Budapest, Groupama Aréna, 18.759 néző, vezette: Bognár.
Gólszerző: Boli (23.).
Sárga lap: Botka (53.), illetve nwobodo (18.), Onovo (30.).
Ferencváros: dibusz – Lovrencsics, Blazic, Botka, Civic – Sigér, Haratin – zubkov, Isael (61. Skvarka), nguen (70.
Ihnatenko) – Boli (89. Szihnyevics).
Újpest: Banai – Pauljevic, Heris, ristevski, Balázs B. – Sankovic (74. Szakály P.) – nwobodo, Onovo, zsótér (74. Bjarnason), Simon (83. Koszta) – Feczesin.

Győzelem és döntetlen a női labdarúgóknak

Döntetlent ért el a Szörényvári Atletic Drobeta otthonában a Marosvásárhelyi CSM 2. ligás női labdarúgócsapata a II. csoport 2. fordulójában, az egész bajnokság leghosszabb kiszállásán. A
marosvásárhelyi lányok megsínylették a hosszú és fárasztó utazást,
így az első félidőben a házigazdák voltak 2-1-es előnyben. Szünet után
sikerült egyenlíteniük Székes Károly tanítványainak.
A következő fordulóban a CSM szabadnapos, míg november 3-án
a Kolozsvári Olimpic Star csapatát fogadja a Sziget utcában.
Nyárádszeredába költözött Nagyadorjánból a marosvásárhelyi Ladies a hazai mérkőzéseire a 2. ligában. Az I. csoport 2. fordulójában a
fălticeni-i Nicu Gane csapatát fogadta, és 3-2-es győzelmet aratott 22-es félidő után. Vasárnap a Ladies a székelyudvarhelyi Vasas Femina
második csapatához látogat. (bálint)

eredményjelző

női labdarúgó 2. liga, 2. forduló:
* 1. csoport: Onix rm. Sărat –
Jászvásári navobi 1-0, románvásári
Vulpiţele Galbene – Bukaresti Carmen
1-2, Marosvásárhelyi Ladies – nicu
Gane Fălticeni 3-2. A Székelyudvarhelyi
Vasas Femina II állt.
* 2. csoport: Szörényvári Atletic drobeta – Marosvásárhelyi CSM 2-2,
Kolozsvári Olimpia II – Kolozsvári
Olimpic Stars 7-1, resicabányai Banat
Girls – Bihari United 4-0.

elkészül végre a műjégpálya?

Marosvásárhelyen újraindulhatnak a munkálatok a
műjégpálya épületénél. Az Országos Befektetési Társaság ugyanis hétfőn elrendelte több olyan okirat öszszeállítását, amelyek az évekkel ezelőtt felfüggesztett
építkezés véglegesítéséhez szükségesek, tájékoztatott
a Maros Sportklub, amely a létesítmény tulajdonosa.

A dokumentumcsomag elkészítésére 45 napos határidőt szabtak meg, s miután ezzel elkészülnek, és megkapják a műszaki-gazdasági bizottság jóváhagyását,
kiírhatják a versenytárgyalást a kivitelezők kiválasztására, illetve ezzel a hátramaradt munkálatok elvégzésére.

A jelöltek harmincas listája

* Anglia: Sadio Mané (szenegáli, FC Liverpool), Sergio Agüero (argentin, Manchester City), Hugo Lloris (francia, Tottenham Hotspur),
Trent Alexander-Arnold (angol, FC Liverpool), Pierre-Emerick Aubameyang (gaboni, Arsenal), Alisson Becker (brazil, FC Liverpool),
Georginio Wijnaldum (holland, FC Liverpool), Virgil van Dijk (holland, FC Liverpool), Bernardo Silva (portugál, Manchester City), Szon
Hung Min (dél-koreai, Tottenham Hotspur), Roberto Firmino (brazil,
FC Liverpool), Mohamed Szalah (egyiptomi, FC Liverpool), Raheem
Sterling (angol, Manchester City), Rijad Mahrez (algériai, Manchester
City), Kevin De Bruyne (belga, Manchester City)
* Spanyolország: Frenkie de Jong (holland, AFC Ajax/FC Barcelona), Marc-André Ter Stegen (német, FC Barcelona), Karim Benzema
(francia, Real Madrid), Eden Hazard (belga, Chelsea/Real Madrid),
Joao Félix (portugál, Benfica/Atlético Madrid), Lionel Messi (argentin,
FC Barcelona), Antoine Griezmann (francia, Atlético Madrid/FC Barcelona)
* Olaszország: Cristiano Ronaldo (portugál, Juventus), Matthijs de
Ligt (holland, AFC Ajax/Juventus), Kalidou Koulibaly (szenegáli, Napoli)
* Hollandia: Dusan Tadic (szerb, AFC Ajax), Donny van de Beek
(holland, AFC Ajax)
* Franciaország: Kylian Mbappé (francia, Paris Saint-Germain),
Marquinhos (brazil, Paris Saint-Germain)
* Németország: Robert Lewandowski (lengyel, Bayern München)

Bajnokok Ligája: a mai program

Fotó: a Maros Sportklub közösségi oldala

Ma az E, az F, a G és a H csoportban a harmadik
forduló mérkőzéseit rendezik meg a labdarúgó Bajnokok Ligájában.
A program (csoportkör, 3. forduló):
* E csoport: Salzburg (osztrák) – SSC Napoli
(olasz) (22.00 óra, TV: DigiSport 4, Telekom Sport
4, Look Sport 3), Genk (belga) – FC Liverpool
(angol) (22.00, DigiSport 3, Telekom Sport 3,
Look Sport 2). Az állás: 1. SSC Napoli 4 pont, 2.
Salzburg 3 (9-6), 3. FC Liverpool 3 (4-5), 4.
Genk 1.
* F csoport: Internazionale (olasz) – Borussia
Dortmund (német) (22.00, DigiSport 2, Telekom
Sport 2, Look Sport), Prágai Slavia (cseh) – FC Bar-

celona (spanyol) (22.00, M4 Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Plus). Az állás: 1. Borussia Dortmund 4 pont (2-0), 2. FC Barcelona 4 (2-1), 3.
Internazionale 1 (2-3), 4. Slavia 1 (1-3).
* G csoport: Lipcsei RB (német) – Zenit (orosz)
(19.55, DigiSport 2, Telekom Sport 4, Look Sport),
Benfica (portugál) – Olympique Lyon (francia)
(22.00). Az állás: 1. Zenit 4 pont (4-2), 2. Olympique
Lyon 4 (3-1), 3. Lipcse 3, 4. Benfica 0.
* H csoport: Ajax Amsterdam (holland) – Chelsea
(angol) (19.55, DigiSport 1, Telekom Sport 2, Look
Plus), Lille (francia) – Valencia (spanyol) (22.00). Az
állás: 1. Ajax Amsterdam 6 pont, 2. Chelsea 3 (2-2),
3. Valencia 3 (1-3), 4. Lille 0.
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓK demizsonok (50, 10, 5, 3 l),
PVC-hordók.
Tel.
0365/448-371.
(12/4899)
ELADÓ kemény tűzifa házhoz szállítva.
Tel. 0754-899-512. (5/4915)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0751-989-594.
(4926)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-258.
(4926)
VESZEK használt Ariston Uno kazánt jó
állapotban, ajánlok 700–800 lejt. Tel.
0741-545-874. (4947)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (14/4654)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21642-I)
VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást,
csatornakészítést, csatornajavítást, bármilyen szigetelést, festést, kerítéskészítést akármilyen anyagból. Tel. 0759467-356. (5/4849)
TETŐFEDŐ bádogosok, vállalunk tetőkészítést lemezből és más anyagból, szigetelést, teraszkészítést,
bármilyen munkát, 15% kedvezménynyel. Tel. 0748-669-239, Mihály.
(4479-I)

VÁLLALUNK tetőfedést, bármilyen
kisebb javítást. Tel. 0744-227-906,
János. (17/4818-I)
20% ŐSZI KEDVEZMÉNY tetőjavításra és más munkálatokra. Tel.
0743-512-168. (4789)
TETŐJAVÍTÁST, tetőfelújítást és bármilyen más munkát vállalunk. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0744-906-289, Jani. (12/4813-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést cserépből
vagy lemezből, famunkát stb. 15%
kedvezmény nyugdíjasoknak. Tel.
0758-639-258, Csaba. (11/4812-I)
TETŐFEDŐ bádogos cserépforgatást, bármilyen kültéri javítást elvégez
rögtön, 18% kedvezmény nyugdíjasoknak. Meszelés, vakolás hivatalosan bejegyzett cég által. Érdeklődni
a 0740-499-712-es telefonon. (sz.)
VÁLLALUNK bádogosmunkát, tetőkészítést, bármilyen javítást. Tel.
0757-831-459. (9/4674)
KOMOLY CÉG pontos munkát vállal
hozzáférhető áron: univerzális ácsmunka, tetőjavítás, manzárdosítás,
kőművesmunka, burkolatok, fedélszerkezetek, bármilyen típusú terasz.
Munka után takarítunk a helyszínen.
15% kedvezmény. Tel. 0759-830-627,
0752-970-814. Miklós (4943)

MEGEMLÉKEZÉS
Egy könnycsepp a szemünkben
érted él,
egy gyertya az asztalon érted ég,
egy fénykép, mely őrzi emléked,
s egy út, mely elvitte életed.
Szomorú szívvel emlékezünk a
székelykáli
id.
VARGA
JÓZSEFRE halálának 14. évfordulóján. Emlékét őrzi felesége,
gyermekei és azok családja. (-I)

Karácsonyi vásárok és városlátogatások
Autóbusszal:
– Bécs – Budapest: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29., december 6., 13.)
– Prága – Pozsony – Budapest: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29., december 6., 13.)
– Krakkó – Auschwitz – Zakopane: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29.)
– Salzburg – Bécs – Pozsony – Budapest: 215 euró / 4 nap
(2019. december 5.)
Indulás Marosvásárhelyről + 25 euró / fő

„Ha emlegettek, köztetek leszek,
szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek.”
Üres és rideg nélküled otthonunk, nincs kivel megosszuk örömünk, bánatunk. Akartunk annyi
jót és szépet, de a sors életünkben mindent összetépett. Veled
együtt volt teljes családi életünk,
hogy elmentél, magaddal vitted
örömünk. Ha egy könnycsepp
gördül végig az arcunkon, az
azért van, mert szeretünk, és hiányzol nagyon. Még fáj, s talán
örökké így marad, de te mindig
velünk leszel, az idő bárhogy
telik.
Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk október
23-án, amikor elveszítettük a legdrágább férjet és édesapát, a mezőbándi születésű KISS JÁNOS
volt vásárhelyi lakost. Áldott,
szép emlékét egy életen át szívünkben őrizzük.
Szerető felesége, gyerekei, unokái, dédunokái. (4956)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett testvér, rokon, jó barát,
szomszéd,
özv. DOMO JÓZSEFNÉ
szül. BALOGH VIKTÓRIA
(Pötyi)
életének 67. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk temetése 2019. október 23-án 14
órakor lesz unitárius szertartás
szerint, és a református sírkertben helyezzük örök nyugalomra.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Testvérei: Karcsi és Irmus.
(4941-I)
Megtört szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett feleség, édesanya,
nagymama, anyós, testvér, sógornő és jó szomszéd,
MOLDOVÁN KLÁRA ILDIKÓ
életének 68. évében, folyó hó 21én, Istenbe vetett hittel megpihent. Drága halottunk temetése
folyó hó 24-én 13 órai kezdettel
lesz a remeteszegi temető kápolnájából, és a remeteszegi sírkertben helyezzük nyugalomra, a
feltámadás reményében.
Emlékét őrzi férje, Feri, gyermekei: Zoltán, Kinga, Szabolcs és
Ferike, unokái: Kristofer, Merse,
Kéra, Edmond. (4944-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, anya, anyós,
a zsombolyai születésű
SZABÓ ILONA
szül. Zimmermann
marosvásárhelyi lakos, a Rokkantak Szövetkezetének volt
munkatársa 90 éves korában, házasságának 66. évében elhunyt.
Temetése október 24-én 13 órakor lesz a kórház mögötti közös
temetőben, katolikus szertartás
szerint.
Gyászoló szerettei. (4949-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa,
rokon és ismerős,
BAKCSI BENJÁMIN
életének 82. évében 2019. október 21-én csendesen megpihent.
Temetése október 24-én 13 órakor lesz a református temetőben.
Nyugodjon békében!
Gyászoló szerettei. (4951-I)

„Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek.”
Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a drága testvértől,
nagybácsitól,
dr. BORSA ISTVÁNTÓL.
Egyben őszinte részvétünket fejezzük ki, és vigasztalódást
kívánunk a gyászoló családnak!
Borsa Levente Sándor és családja. (4957-I)
Mély fádalommal búcsúzom legjobb barátomtól,
dr. BORSA ISTVÁNTÓL.
Együttérzésemet és őszinte részvétemet
fejezem ki
a gyászoló családnak.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Pitó Zoltán. (4957-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett nagymama, dédmama,

FÜLÖP LUJZA
szül. Nagy

életének 94. évében hosszas

szenvedés után október 21-én
csendesen megpihent. Temetése

október 23-án 15 órakor lesz Ko-

ronkán. Búcsúzik unokája, Mik-

lós, felesége, Mária és lányuk,
Szabina.

Nyugodjál

(4951-I)

békében,

nanó!

„Nem múlnak ők el, kik szívünk-

ben élnek, hiába szállnak árnyak,
álmok, évek...”

Szomorú szívvel búcsúzom sze-

retett nagymamámtól, a koronkai
FÜLÖP LUJZÁTÓL

aki türelemmel viselt hosszas betegség után 94. évében örökre

megpihent. Jóságos szívét és

szeretetét

örökre

szívembe

zárom. Isten nyugtassa békében!

Unokája, Havadtői Olga. (4952-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
após, testvér, sógor, apatárs,
rokon, szomszéd és ismerős, a
harasztkeréki születésű „volt cipész”,
id. KODÓ ELEK
életének 89. évében rövid betegsége után hirtelen megpihent. Temetésére 2019. október 24-én,
csütörtökön du. 1 órakor kerül
sor a harasztkeréki református
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten értesültünk volt
munkatársunk,
KOVÁCS
ANIKÓ elhunytáról. Együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Nyugodjon
békében! A Cetănaș család.
(64148-I)
Megrendülten értesültünk volt
munkatársunk,
KOVÁCS
ANIKÓ elhunytáról. Együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak.
Az Imatex Rt. munkaközössége. (64148-I)
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TORDAI cég alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe. Tel. 0744-681-130. (21663-I)
A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST (kezdő, szakképzett szakembert) és TÖLTŐNŐT (kezdő,
szakképzett szakembert). Tel. 0744-644-026. (21663-I)
ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk tanyára. Tel. 0744-624-809. (21663-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz MUNKÁSOKAT a pékségbe, ELÁRUSÍTÓKAT és BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozatú). Tel. 0756-128-310, 0756-128-313. (64068-I)
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ELADÓ nagyon jó minőségű tűzifa (akác, gyertyán, bükk) készen
házhoz szállítva. Tel. 0757-900-616. (sz.-I)

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Nyárádkarácsonba és Havadtőre. Bővebb információ a 0265/224300-as telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro weboldalon a
Cariere címszónál. (sz.-I)
A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság
versenyvizsgát hirdet az alábbi állások betöltésére:

– CSALÁDORVOS – egy állás

– kezdő SZOCIÁLIS GONDOZÓ – egy állás a fogyatékkal élő
felnőtteket felmérő osztályon

– NEVELŐ – egy állás az erdőszentgyörgyi családi típusú otthonnál

– NEVELŐ – egy állás a dicsőszentmártoni Coşbuc utca 110. szám
alatti családi típusú otthonnál

– TAKARÍTÓ – egy állás, ÉJSZAKAI FELVIGYÁZÓ
– egy állás,
NEVELŐSZÜLŐ pár (férj-feleség) a marosszentkirályi és
marosszentannai családi típusú házaknál.
Írásbeli vizsga: november 14-én 10 órakor.

Állásinterjú: az írásbeli vizsga után legtöbb négy munkanappal
kerül megszervezésre. A beiratkozási dossziékat november 5-én 15
óráig lehet benyújtani a humánerőforrás-osztályon. Érdeklődni a
0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon.

TÁJéKOzTATÓ

Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.

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

Várjuk Önöket!

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek.
Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált
családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert
visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy
megoldja a hozzá fordulók problémáját.
Köszönetnyilvánítások: Corina Ákosfalváról
köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt
lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete és
vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével
megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete
rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból;
Margitnak Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András
hálásak, mert gyermekük született; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével;
Erzsébet hálás, mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában
kigyógyult az epilepsziából és az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel.
0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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MÓzeS ezOTérIA KFT.

Nem gyógyuló, kiújuló daganatos betegséggel vívod
az élet-halál harcot? Megmondták, mennyi időd van
hátra?
Ne hallgass a kétkedőkre, nekik nem fontos, nem
drága az életed.
Van miért élned? Akarsz élni? Akkor küzdj, és erősen
higgy az akaraterődben!
A megadott feltételekkel TE képes vagy a félórán át
kapott forró, gyógyító energiát befogadni. Csukott szemmel, a lelki szemeid segítségével a beteg testrészre,
szervre, tumorra irányítani, és a gondolatod akarati erejével másfél órán keresztül a beteg testrészen, a tumoron
ott tartani. A többszöri kezelés meghozza a várva várt
eredményt, gyógyulást!
Jelentkezni lehet telefonon naponta 16–17 óra
között a 0749-885-794-es számon.
E-mailben:
wundertaterheisseenergie@gmail.com.
Írd meg a telefonszámodat, felhívlak,
és telefonon időpontot egyeztetünk.

Irodavezetői munkakörbe
keresünk jó kommunikációs készséggel rendelkező
személyt.
Feladatok:
– 5-6 fős csapat koordinálása
– munkabeosztás elkészítése
– csapatmotiváció, előre tervezés
– napi megbeszélések
– beszámolók (reportok) készítése

Előny:
– hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
Elvárás:
– B kategóriás jogosítvány

Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@westjobs.eu

