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Fűtött szoba meg egy matrac

Egyre több a hajléktalan az éjszakai menedékhelyen

Választási
különjárat

…az RMDSZ-szenátoroknak és -képviselőknek zokszó nélkül vállalniuk
kellene egy „elvi” kitételt, miszerint „a
közképviselet nem üzleti vállalkozás
vagy/és az egyéni karrierépítés eszköze”!

____________4.
Imanap
a városért

A cél az adventi koszorún meggyújtott
reménység lángját körülállva közösen
elmondott fohász Marosvásárhelyért,
lakóiért, a békés egymás mellett élésért.

____________5.
Tízéves
a Humana Regun

Szükségessé vált egy olyan egyesület
létrehozása, amely hivatalos keretek
között felvállalja a rendezvények szervezését, a népszínház adminisztrálását, s lehetőséget teremt arra is, hogy
a szervezők többet tegyenek a város
magyar művelődési életének fejlesztéséért.

Ahogy az idő egyre hidegebbé válik, mind több és több hajléktalan tér be a marosvásárhelyi Rozmaring utcai menedékhelyre. A helyi rendőrség ebben az időszakban fokozottan
figyel a bokrokban, padokon, hidak alatt meghúzódó nehéz
sorsúakra, a menedékhelyre viszik őket, hogy ne fagyjanak
meg a szabadban.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Az utóbbi napokban tizenkét személyt, a vasárnapról hétfőre virradó
éjjel, amikor mínusz tíz fokhoz közelített a hőmérő higanyszála, két hajléktalant vittek be a rendőrök az utcáról az éjjeli menedékhelyre, hogy
meg ne fagyjanak – tudtuk meg Valentin Bretfeleantól, a helyi rendőrség
vezetőjétől. Mint mondta, a Kornisán az egyetemi bentlakások mögött, a
Merészség utcában egy volt kazánház mellett, a Maros- és Poklos-híd alatt,
parkokban, a vonat-, valamint a buszállomáson találtak hajléktalanokat.

Állóháború

(Folytatás a 4. oldalon)

Bodolai Gyöngyi

Kétségbeesett sajtótájékoztatót tartott a napokban a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum tantestülete. Az iskola
alkalmazottai nem kapták meg a novemberi járandóságukat, és a tanintézet nem tudja kifizetni
a szolgáltatóit sem. Felháborodásában a szülői
közösség személyesen fordult az ügyben érintett
hivatalokhoz, amelyek kitértek a konkrét válasz
elől. Emiatt az 544/2001. számú törvény alapján
megfogalmazott közérdekű információkérést tettek le a Maros Megyei Tanfelügyelőségen, a prefektúrán és a polgármesteri hivatalban, amire a
törvény szerint tíz nap a válaszadási határidő.
Bár az lenne a tisztességes, ha folyamodványuk
eredménnyel járna, jogosan merül fel a kérdés:
számíthatunk-e arra, hogy betartják a törvényt,
amikor a magyar oktatás egyik új intézményének az ellehetetlenítési kísérletéről van szó? Miniszterek egész sora írt alá szerződést a MOGYE
magyar tagozatáról, ami mára annyit sem ér,
mint egy karika vécépapír. Törvény ide vagy
oda, a román többség elérte a célját, sőt még
annál is többet, amihez jelenleg a vezető testületekben számbeli kisebbségben levő magyar
oktatók is kénytelenek asszisztálni.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
Miklós Edit
nagyot ment
Lake Louise-ban

Miklós Edit a harmadik helyen végzett
a női alpesi síelők világkupa-sorozatának szombati lesiklóversenyén a kanadai Lake Louise-ban.

____________7.

Cél és eszköz...

Mózes Edith
Kivágta a rezet a megye „legaktívabb parlamenti képviselője”, a magyar grófok ellensége, a román erdők védelmezője. Úgy látszik, ő sem akart kimaradni a nemzeti
ünnep körüli televíziós hisztériából, amely szerint a magyar miniszterelnök (sic!) megtiltotta a romániai magyar
diplomatáknak, hogy részt vegyenek a nagy egyesülés ünnepén, és az egyik közösségi oldalon dörgedelmes írást
tett közzé Szégyelld magad, Orbán Viktor! címmel. Az írás
szerint, attól való félelmében, hogy az RMDSZ nem éri el
a választási küszöböt a december 11-i parlamenti választásokon, a magyar kormányfő „súlyos vádakat” fogalmazott meg Románia ellen épp az ünnep napján. A – saját
nyilatkozatai szerint a román erdők visszaszerzéséért folytatott harca miatt – félreállított liberálisból egyetlen éjszaka alatt a Népi Mozgalom Pártja listavezetőjévé
változott szenátor azt állítja, hogy a magyar kormányfő
„szemtelenül és arrogáns módon” avatkozik be a romániai választásokba „a magyar nemzet egyesítésének” nyíltan deklarált céljával.
A nagyobb hatás kedvéért nem hagyta ki az RMDSZ elnökét sem, aki azt várja a román államtól, hogy az 1918as nagygyűlésen elfogadott dokumentumokban foglalt
ígéreteket betartsa.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 51 perckor,
lenyugszik
16 óra 35 perckor.
Az év 341. napja,
hátravan 25 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma MIKLÓS,
holnap AMBRUS napja.
AMBRUS: a görög Ambrosziosz név rövidüléséből származik.
Az Ambrosziosz jelentése: halhatatlan. A görög mitológiában az
ambrózia az istenek halhatatlanságot biztosító étele volt.
Női párja: Ambrózia.
VALUTAÁRFOLYAM
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1,4364

1 USD

Hőmérséklet:
max. 30C
min. -70C

1 g ARANY

4,2303
158,3796

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

Karácsonyi kézművesvásár

Az Erdélyi Református Nőszövetség és az Ama Deus keresztyén kávéház szervezésében karácsonyi kézművesvásár nyílik a marosvásárhelyi, Forradalom utca 8. szám
alatti Ama Deus keresztyén kávéházban. A vásár december 8-án, csütörtökön és 9-én, pénteken reggel 8 órától
este 8 óráig, 10-én, szombaton reggel 8 órától délután 2
óráig látogatható. A vásárlók mézeskalácsokból, karácsonyfadíszekből, kézimunkákból, kerámia- és agyagtárgyakból, illetve natúr kozmetikumokból, horgolt játékokból,
fából faragott dísztárgyakból válogathatnak. Az árusításból
származó bevételek 10 százalékát jótékonysági célra fordítják.

A város színeváltozása – konferencia

A Marosvásárhely műemléki topográfiája program munkatársai harmadik alkalommal tartanak művészettörténeti
konferenciát december 10-én, szombaton reggel 9 órától
A város színeváltozása – Utcák, terek, köztéri emlékek
Marosvásárhelyen címmel a Maros Megyei Múzeum várbeli épületének nagytermében. A rendezvény a projekt keretei között zajló kutatások 2016-os eredményeit szemlézi,
ugyanakkor Entz Géza művészettörténész új, Fundálók,
pallérok, építészek Erdélyben című tanulmánykötete is bemutatásra kerül. Az előadások főként a 19–20. század fordulójának építészetét tárgyalják. A Székelyföldi
Iparmúzeum elhelyezésének és szobrászati programjának
tanulságairól is szó esik, illetve bemutatják a Marosvásárhely műemléki topográfiája program online adatbázisát is.
A programot idén a Maros Megyei Múzeum fenntartója, a
Maros Megyei Tanács, a Rómer Flóris Terv, valamint a Pro
Professione Alapítvány támogatja.

Ajándék vagyok?
– Szerdai párbeszéd

Harmadik évadához érkezett a Szerdai párbeszédek rendezvénysorozat. Az ünnepi beszélgetésre Ajándék vagyok? címmel az Ama Deus kávéházban kerül sor
december 7-én délután 6 órakor. Meghívottak: Jakabos
Barnabás jezsuita egyetemi lelkész, Becsky Borbála családterapeuta, a Fa-milia Centrum és Bakó Mária lelkigondozó, a Családpasztorációs Központ képviselője.

Fűtött szoba meg egy matrac

(Folytatás az 1. oldalról)
Sokan üzlethelyiségek közelében húzzák meg magukat, ott, ahol a kidobott kartondobozokat tárolják,
és azokból rögtönöznek maguknak fekhelyet. Viszont ez a megoldás számos veszélyt rejt magában,
ugyanis általában dohányoznak és isznak, és az égő
cigarettától könnyen meggyúlhat a kartondarabokból tákolt fekhely.
A rendőrök hiába kutatnak utánuk, hogy megóvják őket a megfagyástól, a hajléktalanok sok esetben nem fogadják el a segítő szándékkal nyújtott
kezet. Az utóbbi napokban előfordult, hogy egy
hajléktalant több alkalommal is bevittek a menedékhelyre, de rövid idő múlva ismét az utcán
találtak rá – jegyezte meg a helyi rendőrség igazgatója.
Nem tudnak, nem akarnak alkalmazkodni
Többek között a hajléktalanok megsegítésén munkálkodik a holland támogatással működő Coming Home Alapítvány. Petri Ioan szociális munkás elmondta, ők éjszakára
nem tudnak menedéket biztosítani a hajléktalanoknak, csupán nappali programokkal próbálnak segíteni rajtuk. Kimossák a ruháikat, szendvicset, meleg teát, néha meleg
ételt, illetve tisztálkodási lehetőséget ajánlanak fel a hozzájuk betérő rászorulóknak. Általában 10-15-en járnak be
az alapítvány székhelyére.
– Sok esetben az éjszakát a szociális központban töltik,
és délelőtt nálunk melegednek, de az is gyakori, hogy reggelente átfázva érkeznek, mert az éjszakát a szabad ég alatt
töltötték. A holland adományoknak köszönhetően ruhát,
lábbelit, matracot, plédet adunk nekik. Próbálunk segíteni
rajtuk, munkahelyet keresni, de sajnos nem tudnak helytállni, mert nem hajlandóak alkalmazkodni, elfogadni, hogy
a munkahelyen van egy felettes, akinek az utasításait követni kell – magyarázta az alapítvány munkatársa. A Coming Home Alapítvány Kerelőszentpálon létrehozott egy
asztalosműhelyt, ahol szakmát tanítanak a hajléktalanoknak, illetve azoknak a hátrányos helyzetű fiataloknak, akik
erre hajlandóak, és miután betanítják, alkalmazzák is őket.
Viszont viszonylag kevés a sikertörténet, ugyanis gyakori,
hogy fegyelmi okok miatt pár hónap múlva elbocsátják
őket. Az alapítvány továbbá rendszeresen adományokkal
támogatja a Rozmaring utcai szociális központot, tegnap
ottjártunkkor is éppen a tőlük kapott ruhaadomány válogatása zajlott.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által működtetett Rozmaring utcai szociális központban összesen 135140 személynek, köztük negyven gyereknek biztosítanak
ideiglenes szállást. Az éjszakai menedékhelyen az utóbbi
napok hideg éjszakáin negyvenen húzták meg magukat, ők

RENDEZVÉNYEK

Adventi hárfakoncert

Rendkívüli adventi hárfakoncertre kerül sor Nagy
Emese, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia hárfaművésze előadásában, Bíró Zsuzsanna (hárfa) és
Simon-Kerekes Eszter (fuvola) közreműködésével
december 7-én, szerdán 17 órai kezdettel. A Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület által
szervezett rendezvény helyszíne az Optica–Optofarm
Kft. Szentgyörgy téri előadóterme (a Petrom-kúttal
szemben). Az előadásra a belépés ingyenes.

este bejönnek, a fűtött szobákban töltik az éjszakát, reggel
pedig elhagyják a központot. Székely István osztályvezető
lapunknak elmondta, a hozzájuk fordulók közül sokan nem
marosvásárhelyiek, viszont fagyos időben senkit sem utasítanak el. Hozzátette, jó lenne, ha az egyes községek felvállalnák a szociális ügyeiket, ugyanis gyakori, hogy
amikor felveszik a kapcsolatot az önkormányzattal, ahonnan az illető érkezett, nem is tudnak arról, hogy milyen
gondokkal küszködik.
A központban élelmet csak azok kapnak, akik semmiféle
jövedelemmel nem rendelkeznek, és a szociális ankét során
nem tudnak olyan hozzátartozót felkutatni, aki segíthetné
a rászorulót. A központ személyzete továbbá megpróbál
segíteni a hajléktalanoknak, hogy munkát találjanak,
tanácsadásban részesülnek, viszont legtöbben nem igénylik
ezt, egyszerűen egy fűtött szobára és egy matracra van
szükségük. Függőségekkel küszködnek, kötetlen életmódhoz vannak szokva, nem tudnak alkalmazkodni a központ
belső szabályzatához, amely szigorúan tiltja az italozást.
Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy 35-40 évesek is kerülnek ilyen helyzetbe – mutatott rá az osztályvezető.
Korszerűsítési munkálatokra készülnek
Székely István elmondta, hamarosan egy norvég alapokból finanszírozott projektnek köszönhetően, ami partnerségben zajlik a nagyszebeni környezetvédelmi
ügynökséggel, korszerűsítik az intézmény fűtésrendszerét,
illetve hőszigetelik az épületet. Kérdésünkre, hogy nem
terveznek-e belső javítási munkálatokat, az intézményvezető kifejtette, jelezték a polgármesteri hivatalnak, hogy
szükség lenne belső festésre, a fürdőszobák felújítására,
valamint a szobákban lévő bútorzat, az ágyak, matracok
cseréjére, és remélhetőleg a jövő évi költségvetésbe bele
is foglalják ezt a beruházást.
vüli szimfonikus hangversenyre kerül sor Marosvásárhelyen, a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Horia
Andreescu karmester, zongorán játszik az oroszországi Mikhail Sporov. A koncertre a 9-es számú bérletek érvényesek.

Sebestyén Mihály könyvbemutatója
December 9-én, pénteken 18 órakor a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség tanácstermében
a Lector Kiadó bemutatja Sebestyén Mihály Életérzések példatára című novelláskötetét. A szerzővel Demény Péter beszélget.

KZST-est

Karácsonyi rege a Szent Család
templomban

A Performia Romania tanácsadó iroda szervezésében A
hatékony állásinterjúk technikája címmel zajlik tréning december 8-9-én a marosvásárhelyi Multinvest Bussiness
Centerben (Dózsa György utca 64–68. szám). A helyek
száma korlátozott, feliratkozni az office@performiaromania.ro e-mail-címen lehet. Bővebb tájékoztatás Orosz Kingánál a 0742-779-601-es telefonszámon, illetve a
kinga@performiaromania.ro e-mail-címen.

Táncszínházi előadás

Karácsonyi zenés buzdítás

December 7-én, szerdán délután 4 órakor Molnár Loránd
ügyvéd jogi tanácsadást tart előfizetőinknek szerkesztőségünk Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II.
emeleti 57-es irodában. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Rendkívüli szimfonikus
hangverseny

Egy haza, két ország

A Bernády Közművelődési Egylet és a szovátai unitárius
egyházközség kötetlen beszélgetésre vár minden érdeklődőt december 9-én, pénteken 17 órakor a szovátai unitárius templomba. A beszélgetés mottója: Egy haza, két
ország. Meghívott: dr. Szász István Tas magyarországi
közíró, szerkesztő.

Tréning a hatékony állásinterjúkról

Jogi tanácsadás

A Kemény Zsigmond Társaság következő összejövetelére ma 18 órakor kerül sor a marosvásárhelyi Bernády Házban. Meghívott Berekméri Árpád Róbert
levéltáros, hadtörténész, előadásának címe: Marosvásárhely és a nagy háború. A hatalmas emberáldozatokkal járó első világháborút nevezik „nagy”
háborúnak. Az előadó a Marosvásárhelyt is érintő
első, 1914–1916-os időszakról beszél. A második,
1916–1918-as kaotikus időszak egy későbbi előadásának lesz tárgya. Ez alkalommal bemutatásra kerül
Csíky Szabó Ágnes textilművész munkája.
Az András Lóránt Társulat december 7-én, szerdán 19
órakor a Next című táncszínházi előadásra várja az
érdeklődőket a társulat marosvásárhelyi, Brăila utca
10. szám alatti székhelyén. Jegyek a helyszínen, előadás előtt válthatók. Jegyfoglalás a 0743-369-050-es
telefonszámon.
A XXVII. Egyházzenei Napok koncertsorozat keretében december 8-án, csütörtökön este 7 órakor rendkí-

Népi karácsonyi dalokból és a magyar irodalom
gyöngyszemeiből összeállított karácsonyi zenés műsort láthatnak az érdeklődők december 13-án, jövő
kedden 19 órakor a marosvásárhelyi Szent Család
templomban (Egyesülés negyed, Földműves/Agricultorilor utca 26. szám). Fellép Kilyén Ilka, Magyar Örökség díjas előadóművész. Az előadás különböző
helyszínekre kalauzol el, az alföldi pusztán, a székely
havason, a lágerben, ostromgyűrűben és a meghitt
családi hangulatban eltöltött karácsonyokat is felidézi.

Karácsonyi jótékonysági előadásra kerül sor december 15-én, csütörtökön 18 órai kezdettel Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes termében. Az
előadáson muzsikusok (énekművészek, hangszeresek) és egyházi személyek lépnek színpadra: Boros
Emese (énekművész, szólista), Fülöp Csongor (zongora), Horgas Attila (basszusgitár), Sándor Vilmos
(gitár), Asztalos Zsolt (dobok), Sipos Tiffany (háttérénekes), Molnár Margit (háttérénekes), Szénégető István katolikus lelkész, Szövérfi Mihály református
gyakornok lelkipásztor. Meghívott: Dezső István, bemondó: Kányádi Orsolya.
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Kelemen Hunor a kulturális miniszter távozását
követeli Csíksomlyó miatt

Négy napja döntött az UNESCO
bizottsága Etiópiában a csíksomlyói búcsú ügyében: a magyarság
egyik legjelentősebb zarándoklata nem került fel a szellemi
világörökség listájára, mert a kulturális tárca államtitkára elgáncsolta az előterjesztést. Kelemen
Hunor szövetségi elnök szerint
nem elfogadható, hogy egyik nap
a román állam meghívja Ferenc
pápát Romániába, másnap pedig
elutasíttatja a legnagyobb katolikus búcsút és annak felvételét
az UNESCO világörökségi listájára.

Alcsíki egyházi vezetők, polgármesterek előtt adott hangot felháborodásának Kelemen Hunor szövetségi elnök
annak kapcsán, hogy az UNESCO Etiópiában ülésező bizottsága december elsején elutasította a csíksomlyói búcsú, az
egyik legjelentősebb magyar vallási zarándoklat felvételét a szellemi világörökségi listájára. Az RMDSZ elnöke
felelevenítette, hogy a dossziét 2011-ben
állították össze először, közösen az egyházzal, a Ferenc-renddel, a megyei és
helyi önkormányzatokkal, majd az Ungureanu-kormány bukása után a szövet-

ség elnökét követő kulturális miniszter
elszabotálta. 2014-ben sikerült újrakezdeniük és leadniuk a dossziét. Habár már
az idei év közepén voltak jelei annak,
hogy a kulturális tárca visszavonná a katolikus zarándoklat jelölését, végül nem
tették meg – ezt kérte Kelemen Hunor a
miniszterelnöktől, illetve Korodi Attila
képviselő a kulturális miniszterhez címzett levelében. Noha a jelölést nem vonták vissza, az UNESCO-bizottság ülésén
a felterjesztés ellen beszélt a kulturális
tárca államtitkára – összesen 10 ország
kapcsán kért pontosítást az UNESCO,
de az államtitkár nem tette ezt meg a
csíksomlyói búcsú kapcsán, és a bizottság döntését követően hazudott a történtekről.
„A múlt héten Etiópiában Románia a
saját előterjesztése ellen beszélt. Meggyőzött még három államot, Ciprust,
Mexikót és Ausztriát, amelyek szintén a
dosszié ellen beszéltek, és a bizottság elutasította a csíksomlyói búcsú felvételét
a szellemi világörökségi listára. Ez elfogadhatatlan, ez megint azt üzeni a román
állam részéről, hogy nem akarnak elfogadni semmi mást, ami nem román,
vagy nem ortodox. Semmibe nem került
volna a román államnak, hogy a saját

dossziéját fenntartsa, és megtegye a
világ legtermészetesebb gesztusát a
római katolikusok, az erdélyi magyarok
felé. Éppen ezért kérem a kulturális miniszter lemondását, illetve leváltását” –
jelentette ki. Az elnök rámutatott, olyan
még soha nem fordult elő az UNESCO
történetében, hogy egy állam a saját
dossziéja ellen beszéljen. Sőt, azt is furcsának találja, hogy egyik nap meghívják Ferenc pápát Romániába, másik nap
pedig a legnagyobb katolikus búcsút és
annak felvételét az UNESCO világörökségi listájára elutasíttatják. „Ez a két
vonat a fejükben előbb-utóbb össze fog
ütközni, mert nem lehet, hogy két vonat,
ha ugyanazon a pályán egymással szembemegy, ne találkozzon. A román állam
folyamatosan azt próbálja üzenni nekünk, hogy legyünk kicsik, hajtsuk le a
fejünket és fogjuk be a szánkat. Nekünk
meg azt kell megmutatni, hogy talpon
maradunk, és ha elbotlasztanak, újra elindulunk. A következő évek erről fognak
szólni, és újra bebizonyosodott, hogy
csak magunkra számíthatunk. Vasárnap
eldől, hogy erős magyar képviselettel harcolunk értékeinkért Bukarestben, vagy
azokra bízzuk Erdély jövőjét, akiknek
csak Bukarest a fontos” – szögezte le.

Sorsdöntő a december 11-i választás

Sorsdöntő a december 11-i romániai választás az erdélyi magyarság szempontjából – emelte ki Semjén
Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes és Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke a testület ülése utáni
tegnapi budapesti sajtótájékoztatón. A bizottság
ülésén Benkő Erika, az RMDSZ háromszéki képviselőlistájának vezetője tartott tájékoztatót az erdélyi
magyarság helyzetéről.

Semjén Zsolt úgy fogalmazott: döntő jelentőségű, hogy az
RMDSZ együttműködve a Magyar Polgári Párttal, átlépje az
ötszázalékos küszöböt, és ott legyen a bukaresti parlamentben.
Ha egyszer nem jutnak be, akkor más sem kerül be helyettük,
és az erdélyi magyar értelmiség ideológiai alapon betagozódik
a román pártstruktúrába. Ez a magyar képviselet végét jelentené – hangsúlyozta.
Kitért arra is: ha nem, vagy nem kellő súllyal lesz jelen az
RMDSZ a román parlamentben, akkor megcsinálják az új régiós felosztást és a Székelyföldet beolvasztják egy román
tömbbe, ahol kisebbségben lesznek.
Minden magyarnak erkölcsi és nemzeti kötelessége az
egyetlen magyar pártszövetségre voksolni – hangsúlyozta.
Azt kérte, minden erdélyi magyar és Magyarországon érvényes román okmányokkal bíró polgár menjen el választani,
és adja le a szavazatát a magyar listára. Néhány szavazaton is
múlhat, megvan-e az öt százalék – hangsúlyozta Semjén Zsolt.
Megjegyezte: Magyarországnak nemzeti érdeke a Romániával való minél szorosabb együttműködés és minél jobb viszony. A mi kezünk mindig ki volt nyújtva, most is ki van, nem
rajtunk múlt, hogy idáig jutottak a kétoldalú kapcsolatok – fogalmazott.
Értékelése szerint nemhogy előre léptek volna, hanem folyamatos támadásnak van kitéve az erdélyi magyarság, s olyan
dolgok történnek, amit korábban elképzelni sem tudtak. Igazságszolgáltatásnak álcázott, kifejezetten magyarellenes lépések történnek és a magyarság legfontosabb vezetőit érik
támadások.

Kitért arra is, hogy a visszaszerzett egyházi ingatlanokat a
Ceauşescu-időket idéző módon próbálják visszaállamosítani,
s kriminalizálják a magyar vezetőket, hogy ne vállaljanak politikai szerepet.
A miniszterelnök-helyettes kérdésre azt mondta, a megromlott viszonyban a magyar diplomáciának nincs felelőssége, ha
kritika illeti, csak abból a szempontból, hogy „nem vágtak
előbb az asztalra”. Világosan meg kell mondani, a románok
átlépték a határt, amit még a magyarság el tudna viselni.
Németh Zsolt azt mondta: a magyar–román viszony rendkívül kedvezőtlenül alakult az elmúlt időszakban. Úgy látta: december 11-e esély a viszony javítására, és nagyon fontos, hogy
minél nagyobb arányban éljen ezzel az eséllyel minden érintett.
Az RMDSZ számára is esély a voksolás, hiszen a szövetség
a romániai magyarság parlamenti képviselettel rendelkező
szervezete. Minél erősebb képviselettel bír a romániai magyarság, annál nagyobb az esélye, hogy sikerül megváltoztatni a
magyar–román viszonyt.
A voksolás tétjéről szólva kiemelte: az erdélyi magyarság
egyértelműen megfogalmazta, hogy az autonómia stratégiai
cél. Ennek megvalósítása nem lehetséges, ha nincs jó magyar–
román viszony – mutatott rá.
Benkő Erika, Kovászna megyei tanácsos szerint 2007 óta
egyáltalán nem javult a helyzet, az erdélyi magyarság jogaiban
egyfajta visszarendeződés tapasztalható.
Nagyon fontos, hogy az erdélyi magyarságnak erős képviselete legyen a román parlamentben – hangsúlyozta.
Kitért arra: két év múlva lesz 100 éve annak, hogy Erdélyt
Romániához csatolták.
Nagyon fontos megakadályozni az ezen centenárium kapcsán a magyar közösség ellen irányuló törekvéseket. Kihívásként tekintenek a tervezett közigazgatási átszervezés elé is –
jelezte.
A jelenlegi terv az, hogy megarégióba tagolják be a székelyföldi magyarságot. Ebben 23-25 százalékos kisebbségben lennénk, ezzel a veszéllyel szembe kell nézni – rögzítette az
RMDSZ háromszéki képviselőlistájának vezetője. (MTI)

Közel egymillió új magyar állampolgár
a nemzet része

A magyar baloldal 12 éve ellökte magától a határon
túli magyarokat, mára már majdnem egymillió új
magyar állampolgár lett közjogi értelemben is a magyar nemzet része – közölte a kisebbik kormánypárt
hétfőn az MTI-vel, felidézve a december 5-i kettős
állampolgárságról tartott népszavazást.

Mint írták, 12 évvel ezelőtt december 5-én a magyar baloldal azért küzdött, hogy ne kaphassanak a határon túli nemzettársak kettős állampolgárságot. Több millió román
munkavállalóval fenyegették az embereket, így csak évekkel

később, a Fidesz–KDNP 2010-es kormányra kerülését követően lehetett ezt a kérdést megnyugtatóan rendezni és valamelyest jóvá tenni az MSZP–SZDSZ vezette hatalom 2004-es
pusztítását – mutatott rá a KDNP.
A kisebbik kormánypárt szerint akkor ellökték maguktól a
határon túli magyarokat „az önmagukat progresszívnak hazudó szocialisták”. Mára már majdnem egymillió új magyar
állampolgár lett közjogi értelemben is a magyar nemzet része,
a szocialisták pedig már majdnem eltűntek a politikai sülylyesztő mélyében. (MTI)

Ország – világ
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Zárolták Antal Árpád
bankszámláit

Kovászna megye prefektusa kérésére az adóhivatal
zárolta Antal Árpádnak, Sepsiszentgyörgy polgármesterének a bankszámláit. A kormányt képviselő
prefektus egy tízezer lejes bírságot próbált meg behajtani a polgármesteren, melyet a sepsiszentgyörgyi
ingatlan-visszaigénylések elbírálásának a késlekedéséért rótt ki 2015 októberében. A polgármester hatósági túlkapásnak minősítette a történteket, mivel a
bírságról kiállított jegyzőkönyvet megfellebbezte a bíróságon, és amíg a perben nem születik jogerős ítélet, a bírság nem hajtható be. Antal Árpád szerint
rosszhiszeműen jártak el vele szemben, mert a viszszaszolgáltatás folyamata mindenütt akadozik az országban, de tudomása szerint ő az egyetlen
polgármester, akit emiatt megbírságoltak. (MTI)

Menedzsmenttervvel
a kórházigazgatói posztra

Közvitára bocsátotta az Egészségügyi Minisztérium
a kórházmenedzseri versenyvizsgák szervezéséről
szóló rendelet tervezetét, amelynek értelmében a
kórházigazgatói tisztségekre kiírt versenyvizsga egy
menedzsmentterv nyilvános bemutatásából áll majd.
Húsz percet kap a vizsgázó a projekt megvédésére,
majd legtöbb 60 percen át kérdéseket tehetnek fel
neki a vizsgáztató bizottság tagjai. Az átláthatóságért
a pályázók menedzsmenttervét a vizsga előtt legkevesebb 5 nappal közzéteszik annak a kórháznak a
honlapján, amelynek a vezető tisztségére pályáznak.
A nyilvános védésen előzetes bejelentkezést követően bárki részt vehet, sőt: kérdéseket is feltehet a
vizsgázóknak. A páciensek érdekvédelmi szervezetét
a kórház etikai tanácsában képviselő tag megfigyelőként vehet részt a vizsgán. (Agerpres)

Hatéves kisfiú mentette meg
testvéreit

Egy hatéves kisfiú mentette ki az égő házból három
hónapos, illetve egyéves és hároméves testvéreit a
moldvai Vutcani településen. A gyerekek nagyszüleikkel élnek, mivel a szülők külföldön dolgoznak. A
tűzesetet valószínűleg egy meghibásodott kályha
okozta. A hatéves kisfiúnak volt lélekjelenléte, és kimentette kistestvéreit a tűzből, mire a szomszédok a
segítségükre siettek. A tűzoltóknak egy órára volt
szükségük a lángok megfékezésére. A szociális védelem nyilvántartásában több mint 75 ezer olyan
gyermek szerepel, akinek legalább egyik szülője külföldre távozott, 40 százalékukat pedig mindkét szülő
magára hagyta. A Salvaţi Copiii alapítvány szerint a
külföldön dolgozó román vendégmunkások hátrahagyott gyerekeinek száma a 300 ezret is meghaladhatja. (MTI)

Megkezdődött a Marrákesi
Nemzetközi Filmfesztivál

A hétvégén kezdődött az arab térség nagy presztízsű
filmes rendezvénye, a 16. Marrákesi Nemzetközi
Filmfesztivál, amelyet a zsűri elnöke, Tarr Béla rendező nyitott meg. A 28 ország részvételével megrendezett és december 10-ig tartó filmünnep 14
játékfilmet vonultat fel idén a versenyprogramban,
amelynek fődíja az Arany Csillag. A marrákesi filmfesztivál elnöke VI. Mohamed marokkói király és
Mulaj Rasid marokkói herceg. (MTI)

Cél és eszköz...
(Folytatás az 1. oldalról)

Természetes, hogy rögtön „ráharapott” a nyilatkozatra, hiszen ez is a kampány része. Mert ugyan kire,
mire számíthatna, ha nem a nacionalista szavazatokra?
Ezt igazolja a szenátor új pártja, a Népi Mozgalom elnökének, Traian Băsescu volt államfőnek a nyilatkozata
is „méltó válaszként” úgymond a fent említett „sértésre”, amelyet még nemzettársai is a tavaly elhunyt
szélsőséges nacionalista pártvezér, C. V. T. stílusához
hasonlítottak, és amelyben azt állítja, hogy a „budapesti
politikai kalandoroknak” meg kell érteniük, hogy az
„igazi Románia a Tiszáig terjed”. Egyébként ezt üvöltötték ‘90 márciusában a feltüzelt Görgény-völgyiek is...
Gyúródnak a parlamenti bársonyszékért, és mint
minden választáskor, most is jól jön a magyar kártya.
Rá is játszanak, ahogy csak lehet. Hiszen nyílt titok, nagyon fontosak lennének számukra a volt nagy-romániások szavazatai. A nagy gyúródásban talán észre sem
vették, hogy C. V. T. pártjának maradéka testületileg átpártolt a szintén „magyarbarát” elnök által vezetett,
Egységes Románia elnevezésű pártba, amely ugyancsak
a nemzeti ünnepen Vásárhelyen együttműködési szerződést írt alá a Vatra Românească – Marosvásárhelyen
igencsak jól ismert – kulturális szövetséggel, amely támogatásáról biztosította a szervezetet, mint az egyetlent, amely a VR szerint az általuk vallott „eszméket és
értékeket” képviseli.
A cél szentesíti az eszközt? A szenátor pátosszal teli
dörgedelmei nem egészen világosak, ahhoz azonban
kétség nem fér, hogy ő maga mit akar. Egyértelmű uszítás, szavazatszerzés céljából. Ezért is időzítette az írást
a nemzeti ünnep és a Mikulás-nap közé, amikor az emberek fogékonyabbak, érzékenyebbek. Különösen a magyar „veszélyre”.
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Állóháború

Első helyen a középvállalkozások sorában

Megkapták a Megbízható Cég tanúsítványt

Már
szinte
megszokottnak
tűnik, holott rengeteg munka
eredménye, hogy a marosvásárhelyi Optica-Optofarm, valamint
az Optolens céget is a Maros
Megyei Kereskedelmi Kamara
évi kiértékelőjén az egészségügyi tevékenységet folytató középvállalkozások között az első
helyre sorolják. És nemcsak megyei, országos szinten is a legjobbak között szerepelnek.
Sorozatos jó helyezésüket Kiválósági díjjal jutalmazták. Az idei
év ezenkívül egy újabb minősítéssel gazdagította az elismerések
sorát.
Az
Országos
Ügyfélvizsgáló
Központtól,
amely a céget átvilágítva a fogyasztói
megelégedettséget
vette számba, megkapták a
Megbízható Cég tanúsítványt.

Bodolai Gyöngyi

Az elismerések kapcsán Jeremiás
László látszerész-optometristával, a
két cég vezetőjével beszélgettünk a
Köztársaság (volt Szentgyörgy) téri
látszerészeti központ reprezentációs
irodájában, amely a vállalkozás keretében felújított berendezésével városunk egykori polgármesterének, dr.
Bernády Györgynek a korát idézi, és
nemsokára gazdag könyvtárral gyarapodik.
– Tíz egységünkben (amelyhez a
csiszolda és a bútorrestauráló részleg
is tartozik) 80 személyt foglalkoztatunk. Optikai szaküzleteink száma
nyolc, hat Marosvásárhelyen, kettő
Szovátán és egy Szászrégenben működik. Valamennyi szaküzletünkben orvosi rendelő működik, ahol a
szemvizsgálatot elvégzik, és felírják a
szemüvegreceptet, majd korszerű felszereléssel elkészítjük a szemüveget.
Optolens cégünkben fakoemulzifiká-

A csiszolda korszerű gépsora

Makkai János

Keretekből gazdag választék

ciós eljárással szürkehályog-eltávolító
műtéteket és a páciensek utókezelését
végezzük. Tavaly nyílt meg itt a központi épületben a csiszoldánk, ahol
egy számítógép vezérlésű gépsorral
bármilyen speciális lencse elkészíthető, az is, amit eddig külföldre küldtünk, és negyven napot is várni kellett,
amíg elkészült.
– Nagyon hasznos és számomra
szimpatikus tevékenységükkel a gyermekekre is gondoltak.
– Az Egyesült Államokból beszerzett CVI (Sanet vizuális integráló)
program és pszichoterápiai kezelés
révén dr. Székely Attila pszichológus, a
Budapesti Pszichológiai és Kognitív
Idegtudományi Intézet kutatója a kancsal
és gyengén látó, továbbá a figyelemzavarral diagnosztizált gyermekekkel foglalkozik játékos módon. A módszer
előnye, hogy a program segítségével idejében elkezdett szemtornával a kan-

Választási különjárat

Célegyenesben a mezőny. Tarka
sereglet. Köztük valahol, ahol helyet szorítanak nekik, a maroknyi
magyar „világmegváltó” csapat.
Valahányan a bizalomra vágynak,
azt akarják tőlünk vasárnap megszerezni. Nálam korai a próbálkozás, mert én a bizalmatlanságot
„előlegezem” meg, hiszen a lényeg:
rászolgálni a bizalomra. Abszolút
pozitív hozzáállás! Hát nem? De
térjünk inkább a magunk dolgaira.
Ahogy látom, a magyar–magyar
belháborúban változatlan a helyzet.
Vagyis, amint már megszoktuk, ingatag, s a választások szempontjából továbbra is bizonytalan, mint a
kutya vacsorája. Vagy majdnem,
mert az RMDSZ makacs ellentáborát kissé (alig) elbizonytalanította,
hogy ezúttal a Fidesz a korábbiaknál határozottabban tette le a garast Kelemen Hunorék mellett. Jó
érzékkel kiválasztott küldött, Kövér
László, az Országgyűlés elnöke hozott
mindenki számára érthető, egyértelmű
üzenetet. „Bizonyos” körökből így

sem marad el az illendően szelídre
hangolt dorgálás, de ez nem hatotta
meg Kövér Lászlót, aki egyébként
sem az a meghatódó alkat…
Szóval tart a sajátos állóháború,
az elmúlt időszak heves hangulatkitörései során senki nem győzött meg
senkit semmiről. Igaz, nehéz is lett
volna, mert igazi viták nem jöttek
össze, ritka kivételektől eltekintve
mindenki a maga „pályáján” hajtogatta a magáét több-kevesebb indulattal.
Ahogy
tudta.
A
közvélemény-kutatók jól érzékelhetően nem fárasztották magukat a
magyar érdekképviselet esélyeinek
a bemérésével, az RMDSZ-nek
reflexből odaírták az ilyenkor szokásos 4-5 százalékot. A tényleges
esélyt legalább megközelítően tükröző „belső” felmérésről mit sem
tudunk. Mit is kezdenénk vele? A
„csak azért is”-ből rég kinőttünk, a
„talpra magyar”-ból még inkább –
vagyis nem szaporázzuk jobban az
urnák felé. Vagy ki tudja, hiszen – a
remény hal meg utoljára – van még
idő oda-vissza meggondolni néhányszor…

csalság műtét nélkül kiküszöbölhető,
továbbá az olvasási, írási és számítási
készséget is javítani lehet. Agyműtéten átesett idős személyek kezelését is
vállaljuk, továbbá a program azoknak
is segít, akik olyan munkahelyen dolgoznak, ahol nagyon kell koncentrálni.
A kezdeti demenciában is hasznos az
agyi reflexek felfrissítésére.
– Hogyan lehet annyi időn át megmaradni az első helyen?
– A cég 25 éves története során naponta tisztességesen elvégezzük a
munkát, minden szabályt betartunk, a
befolyó nyereség zömét a cég fejlődésére fordítjuk, és folyamatosan gyarapodva a korszerűséggel mindig lépést
tartunk. Mivel úgy gondolom, hogy a
pontos munka a reklámnál is fontosabb, nagy hangsúlyt fektetünk szakembereink képzésére. Ezt a célt
szolgálja a központban levő 50 férőhelyes előadóterem is.
– Igencsak nehéz keretet választani,
olyan gazdag választékot kínálnak.
Honnan szerzik be?
– Európától Ázsiáig 250 beszállító
lát el szemüvegkerettel, lencsével és
kontaktlencsével, köztük a leghíresebb
cégek. Az árral minden rétegre gondoltunk, vannak drága és olcsóbb
szemüvegkeretek, minden méretben és
formában, kinek mi illik az arcához, az
egyéniséghez, ki mennyire ragaszkodik az aktuális divathoz.
– Megszoktuk már, hogy a cég szinte
minden évre tartogat valamilyen meglepetést. Jövőre mire számíthatunk? –
kérdezem, s Jeremiás László már válaszolna is, de aztán meggondolja
magát, és mégsem árulja el, hogy maradjon meglepetésnek.

Nálam nem változott semmi. Továbbra is RMDSZ. Eszi, nem eszi,
ez van, de azért nem kötelező szeretni! Ők sem engem, hát én sem
őket. Kölcsönös a „függőségnek”
ez a sajátos formája. Így is lehet
azonos úton járni, legalábbis néhány saroknyit.

Senkit nem akarok meggyőzni
semmiről, vitatni se hagyom, hiszen
ha én nem találtam ellenérveket,
mások sem lehetnek erre képesek.
Tehát, néhány szempont(om)nál elidőznék röviden.
1. Azért az RMDSZ, mert a szóba
jöhető választékból a kisebbik rossz.
Valamikor több volt, s még azelőtt
jóval több, de hát megkopott, s maradt bennem (majdnem) egyszerű
lelkiismereti próba. Ez elől pedig
semmilyen indokkal nem tudok kitérni. Az idősebbek talán értik, a fiataloknak meg semmi okuk erre,
náluk más az időszámítás. Akkor
van/lesz jól, ha olykor-olykor össze-

(Folytatás az 1. oldalról)
A dolgok állása alapján a katolikus iskolával történtek forgatókönyvét is minden valószínűség szerint szakavatott személyek
dolgozták ki, képviselőink pedig jóhiszeműen besétáltak a csapdába. A fél szájjal elfogadott első tanácsi határozatnak ugyanis
egy célja volt, hogy megköttessen az újabb szerződés arra vonatkozóan, hogy az Unirea Főgimnázium egy ideig még az épületben maradjon. A szerződésnek a katolikus iskola létrehozására
vonatkozó pontját pedig úgy fogalmazták meg, hogy az támadható legyen. De mit várhattunk volna egyebet egy olyan polgármestertől, aki az igazságügyi szerveknél megtámadta az épület
visszaszolgáltatásának a jogosságát, és az általa vezetett hivatal
több mint egyévi bérhátralékot halmozott fel? A katolikus iskola
elleni feljelentést tevő volt iskolaigazgató mögött pedig a szenátorrá avanzsált korábbi és az Unirea Főgimnázium őszi nagygyűlésen bosszút ígérő jelenlegi tanácsadója áll.
A korrupcióellenes ügyészség gyors vádemelésén el is csodálkozhatunk, ha arra gondolunk, hogy országszerte több évvel ezelőtt történt durva korrupciós ügyek felgöngyölítésénél tartanak.
Tanév közepén ilyen lehetetlen helyzetbe hozni egy iskolát,
ahova több mint négyszáz gyermek jár, és korrupciót emlegetni
ott, ahol mintaszerű egyházi oktatás folyik? A több száz gyermeket érintő lélektani állóháború miatt már sokaknak mozdulniuk kellett volna, akik komolyan gondolják a gyermekek
jogainak védelmét. Mert egyre bizonyosabbá válik, hogy valójában az iskola ellehetetlenítése a cél, elvenni a gyermekek kedvét, megtörni a szülők bizalmát, hogy jövőben is oda írassák a
gyermeküket, megtörni a pedagógusok lelkesedését, akik fizetés
nélkül maradtak az ünnepek előtt. A továbbiakban pedig lehetetlenné tenni a tanári kinevezéseket, kihagyni az iskolát a jövő évi
beiskolázási tervből, és sorolhatnánk tovább a lehetséges következményeket. Az esetről hallgat az utóbbi időben oly harcias
szaktárca is, amelynek múlt évi valamennyi intézkedése azt tükrözi, hogy törvényesnek tekintette a katolikus iskola működését.
Csalók, korruptak lennének ők is? A hozzá eljuttatott beadvány
ellenére hallgat a nemzetiségi voltát nemrégiben meglobogtató
államfő, akire akkora bizalommal szavazott a romániai magyarság. És jólesne a magyar katolikusok közösségének, ha a menekültek és a börtönlakók helyzetével mélyen együtt érző
Szentszék is szót emelne egy kiválóan induló és működő római
katolikus iskola ellen indított támadás ügyében.
*
Lapzártakor a kinevezését követően megígért párbeszéd helyett dr. Nadia Raţă főtanfelügyelő közleményt juttatott el szerkesztőségünkbe. Ebben arról értesít, hogy a tanfelügyelőségen
felmérték a legfontosabb teendőket, és a sürgős problémák megoldására körvonalazták a megoldásokat.
„Első helyen a törvényes és korrekt működési keret biztosítása
szerepel, a tájékoztatás és döntéshozás valós átláthatósága, a
partnerek bevonása az oktatásügy számára fontos döntések meghozatalába, az oktatási rendszer haszonélvezőinek érdekeit tartva
szem előtt.”
A közlemény a legsürgősebb teendők közé sorolja a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum ügyét, amellyel kapcsolatosan a főtanfelügyelő kijelenti: megvárják, amíg a
korrupcióellenes ügyészség befejezi a kivizsgálást, és azt követően
hozzák meg a hatáskörükbe tartozó döntéseket. „Sürgősen fogjuk
kezelni ezt a Maros megyei oktatásügy történetében előzmények
nélküli esetet, azzal a meggyőződéssel, hogy a törvényességnek,
valamint az oktatási rendszer és annak haszonélvezői iránti tisztességnek kell érvényesülnie” – áll a közleményben.
A főtanfelügyelő konkrétumokat mellőző képletes szövege sajnos nem ad választ arra, hogy az ügy lezártáig kapnak-e fizetést
a tanárok, miből fedezi költségeit az iskola, és hogyan kezelik a
gyermekek és szülők által elszenvedett traumát. Így a legsürgősebb megoldásokat ígérő sorok eleve érvényüket vesztik.

futnak az útjaink. Ez azonban mára
már mindinkább nekik a fontosabb…
2. Akkor is RMDSZ, ha tudatában vagyok, hogy az egyéni meg a
közös célkitűzések többsége – ajjaj,
hányadszor ismétlődnek – pillanatnyilag legkevésbé az RMDSZ-en
múlik. Nem látom (csak magamról
beszélek) azt az alkupozíciót,
amelyben legalább a már törvényekben megfogalmazott kisebbségi
jogoknak lehetne érvényt szerezni.
Ehhez elég fontosnak kell lenni!
Aminek az esélye csekély, hiszen a
romániai politikai mezőnyben a
román pártok között folyó kiélezett
küzdelemben senki sem akar rossz
hírbe keveredni a velünk való, barátinak látszó gesztusokkal…
3. Végül azért RMDSZ, mert egyszerűen ott kell lenni akkor is, ha
senkire sem számíthatunk! Ha nem
egyébért, legalább zavaró „körülménynek”. Ezt tartom igazán ideális ellenzéki állapotnak. Megint
csak a magam észjárása szerint, ez
lenne az a helyzet, amikor az
RMDSZ újra rátalálhatna az elvszerű politizálás útjára. Mert a haszonelv nem az az elv, amire
gondolok. Hogy rövid is legyek,

meg érthető is, képzeljük el az olyan
parlamenti vitákat, ahol az RMDSZ
képviselői, szenátorai mindegyre
azzal állnának elő, hogy az éppen
szóban forgó témában ki milyen
önző szándékkal „hajlítgatja” a
törvénycikkelyeket az általános érdektől eltérő irányokba. Amit aztán
haszonra lehet fordítani a maga és
cimborái javára, ahogy manapság
látjuk. Az ilyenszerű szereppel, állítom, különlegesen népszerű tekintélyt szerezhetne az RMDSZ a
közvéleményben… Ez lenne az igazi
„l’art pour l’art”-féle, számomra
fölöttébb rokonszenves, önmagáért
vívott érdekképviselet…
Aminek, persze, van szerintem
egy elkerülhetetlen feltétele: az
RMDSZ-szenátoroknak és -képviselőknek zokszó nélkül vállalniuk kellene egy „elvi” kitételt, miszerint
„a közképviselet nem üzleti vállalkozás vagy/és az egyéni karrierépítés eszköze”! Ezzel egy
csapásra többet jelentene számomra az RMDSZ-re való szavazás, mint egyszerű lelkiismereti
kérdés. Egy ilyen szerep felvállalása mellesleg jót tenne a demokráciának és a társadalom morális
állapotának…
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Karácsonyra hangoló

Maros-Mezőségi egyházmegyei nap

A Maros-Mezőségi Egyházmegye meghitt, bensőséges rendezvényre
hívta
meg
szombaton lelkipásztorait és
híveit a marosvásárhelyi alsóvárosi református templomba. Az egyházmegyei nap
változatos kínálatában az igehirdetésen túl könyv- és CDbemutató, adventi kézművesvásár és szeretetvendégség
színesítette a programot. Az
adventi készülődés hangulatába ágyazott rendezvény
házigazdája és főszervezője
Jakab István esperes volt.

Mezey Sarolta

A Heidelbergi Káté ma is aktuális
Igehirdetésében Domahidi Béla
mezőbergenyei lelkész Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele alapján
a
Heidelbergi
Káté
aktualitásáról, a mai keresztény emberhez szóló üzenetéről szólt. A
Heidelbergi Káté megírása, a református hitvallás megfogalmazásának
fontos
mozzanata
a
Szentírásból ihletődött személyes
vallomás. Nem lehet csak tudományos megközelítéssel beszélni a kátéról, annak vonzásába kerülve
óhatatlanul felforrósodik szívünk is,
a leíró dogmatikából szenvedélyes

bizonyságtevő konfesszió lesz.
Elégtétel, megigazulás, közbenjárás, hálaadás – nem voltak könnyen
megmagyarázhatók és megérthetők
ezek a fogalmak, amikor konfirmandusként találkoztunk velük, a
maiak is nehezen birkóznak meg
ezekkel a kifejezésekkel, de érzik,
mi van e szavak mögött. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk! –
e szép tiszta üzenetre annyi minden
rárakódott, de ma is ugyanolyan
nagy szükségünk van a biztatására,
mint amikor megfogalmazták. Heidelberg, ahol a káté született, ma
Németország egyik legszebb és leglátogatottabb városa. A modern
város élete szemmel láthatóan nem
a kátéról szól, de számunkra igen,
amióta ez a hitvallás megíródott, a
fogódzónk, a mi gyülekezeteinkhez
szól. Vagy engedjük lelkünkben
megfoganni a káté igazságait, vagy
nem lesznek keresztény városaink,
templomaink. Nem díszes kiadványokban kell átmentenünk a következő nemzedékeknek, hanem a
lelkünkben. Református családokban, fiatalok között esik-e szó a hitről? – Időszerű-e a káté? – tette fel
a kérdést az igehirdető. Heidelberg
ultramodern hi-tech világában vane súlya a káté mondatainak? Vegyük elő a mobiltelefonokat,
olvassuk el a híreket, nézzük meg,

A Telefonos Szeretetszolgálat kezdeményezése

Imanap a városért

Egy közösség újjászületésének, talán új közösség születésének lehettünk részesei
2016 advent első hétfő délelőttjén a Maros Megyei Klinikai Kórház újszülöttosztályán.
A jelképhordozó helyszínválasztás miatt az eseményt zártkörűnek szánták a szervezők,
kisebb létszámú meghívottal, a
végkövetkeztetés szerint azonban a hasonló, meghitt együttléteket folytatni kell.

Szer Pálosy Piroska

November 28-án, hétfőn délelőtt
a Telefonos Szeretetszolgálat alapítója és munkatársai kezdeményezésére rendkívüli adventi együttlétre
került sor. A cél az adventi koszorún
meggyújtott reménység lángját körülállva közösen elmondott fohász
Marosvásárhelyért, lakóiért, a békés
egymás mellett élésért. „Tedd, amit
tudsz, és imádkozz azért, amit nem
tudsz!” – olvasható C. H. Spurgeon
idézete a Telefonos Szeretetszolgálatot működtető Solidaris Egyesület
meghívóján. E gondolat szellemében töltötték meg tartalommal a
kétórás ökumenikus együttlétet.
Sajó Norbert, a Telefonos Szeretetszolgálat alapítója körültekintően
tervezte meg a városért tartott imanap minden részletét. A megvalósíthatatlannak látszó ötleteivel,
maroknyi csapatával időnként úgy
tűnik, az árral is képes szembeevezni, a gyakorlatban munkájukat

Első díj: Körtesi Sándor

többnyire siker koronázza. Arra a
kérdésre, hogy miként sikerül ez,
szerényen válaszol: „A Jóisten a
legnagyobb támogatónk, megtartó
erejében bízva és segítségét kérve
tudjuk a kitűzött célokat sikeresen
véghezvinni”. A szegények megsegítőjeként Kolozs és Maros megyében aktívan tevékenykedő Szeretetszolgálat vezetőjének hívó szavára
a környékbeli felekezetek lelkipásztorai, politikusok, üzletemberek, pedagógusok, diákok, nyugdíjasok
válaszoltak, akik a város lakosságának a legkülönbözőbb kategóriáit
képviselték.
A közös ima ereje
A 2009 óta Kolozsváron és Marosvásárhelyen működő Telefonos
Szeretetszolgálat munkatársainak
sikerült egy asztalhoz ültetni a városban és környékén tevékenykedő
egyházi felekezetek képviselőit és a
városért közösen tenni valamit.
Első lépésként felmérni a hiányosságokat és beszélni azok felszámolásának lehetséges útjairól, a
megvalósíthatatlannak tűnőkért
pedig – egymás kezét fogva – imádkozni. Az advent első hétfő délelőttjén megtartott imanapon valami
elkezdődött. Talán egy közösség újjászületése, és a folytatást fontosnak
tartották a jelenlévők: ft. Oláh
Dénes római katolikus főesperes,
nt. Jakab István református esperes,
nt. Papp Noémi Melinda evangélikus-lutheránus lelkipásztor, nt.
Kecskés Csaba unitárius esperes, nt.
Kelemen Sándor baptista lelkipásztor, nt. Szász-Cserei Géza adven-

milyen címeket találunk! Ma beleolvastam a hírekbe, ezeket találtam:
újabb terrortámadással fenyegeti az
Iszlám Állam Európát; menekültekre lőttek; az emberiség a legsúlyosabb pillanatait éli; Băsescu a
magyar nagykövet kiutasítását kéri
és hasonlók. Ilyen világot élünk, és
ez a világ él bennünk. Vajon a kátéban feltett alapkérdések összhangba
hozhatók-e mindennapi tapasztalatainkkal? Az alapkérdés: ki vagyok,
mi a feladatom, milyen az Istennel
való viszonyom? A technika könynyebbé tette az életünket, miközben
a földi élet még nyugtalanítóbb, sok
a lelki dilemma, s még nagyobb a
sóvárgás a békességre és a szeretetre.
Áhítatos könyv 36 lelkipásztor
tollából
Az adventi időszak a számbavétel időszaka, amikor mérleget készítünk, milyen munkát végeztünk az
elmúlt évben, de a karácsonyra készülődés időszaka is, amikor az
ajándékozásra
gondolunk. A
Maros-Mezőségi Egyházmegye
egy kötet és két CD „termésével”
zárja az esztendőt, amit ajándéknak
szán, s amit örömmel lehet a karácsonyfa alá helyezni – fogalmazott
Jakab István esperes.
Az Egyetlen vigasztalásom címmel megjelent áhítatos könyvet a

Második díj: Szigeti Szenner Szilárd

tista lelkipásztor, Albert Attila üzletember, Gogolák Hrubecz Zsolt vállalkozó, Haller Béla tanár, Bíró
Botond teológiai hallgató, Bíró
Csaba szabó, az adventista egyház
tagja, Szalai Péter református presbiter, ingatlanközvetítő, Szalai
Erika óvónő, Dósa Roland programozó, Sajó Enikő háromgyerekes
édesanya. A meghívottak legfiatalabb tagja, a 11 éves Szalai Bíborka
két igét olvasott fel a Szentírásból,
a legidősebb résztvevő, a 88 esztendős Fekete Júlia Teréz pedig a
város árváiért és éhezőiért imádkozott. Amint a bemutatkozás során
elhangzott, a jelenlévők azért
mondtak igent a közös imanapra,
mert hisznek a közös ima erejében.
Tősgyökeres marosvásárhelyiként
vagy sem, mindannyian a városért,
annak lakóiért tennének annak érdekében, hogy kimozdítsák a holtvágányról. Amint Albert Attila
üzletember jelezte, sokat kapott a
várostól, ezt szeretné viszonozni.
Gogolák Hrubecz Zsolt vállalkozót
is régóta foglalkoztatja egy élhetőbb városkép kialakítása, Haller
Béla tanár szerint a keresztény értékekre ma is lehet építeni. Soós Zoltán múzeumigazgató hite szerint az
ember akkor ér valamit, ha a munkája meg van áldva.
Szunnyadó közösség ébresztése
Az imanap alaptémáit a Szeretetszolgálat fotópályázatára beérkezett
fotók szolgáltatták, melyek között
majd’ mindenik elgondolkodtató.
Papp Noémi evangélikus lelkipásztor az almát majszoló kisfiú fotójának elemzése közepette jegyezte
meg, hogy „mennyire jó volna ne
csak a felesleget odavetni az éhezőknek, hanem úgy nyújtani bármit,
mintha a mi gyerekünknek adnánk”.
Miközben a kivetítőn a beküldött

Heidelbergi Káté alapján az egyházmegye 36 lelkipásztora írta. E
kiadványt a reformáció 500. évfordulójára szánták, amivel nem emléket állítanak, hanem megerősítik a
hitet, hogy Isten megújuló kegyelme velünk van. A kötetet Veress László marosszentkirályi
lelkész mutatta be.
– Egy évvel ezelőtt prédikációs
kötetet adtunk ki, most áhítatos
könyvet tarthatunk a kezünkben.
Olyan ez a könyv, mint a frissen
sült kenyér, illata is pont olyan csábító tud lenni. Örülünk neki, akárcsak egy kisgyermek születésének,
dicsekednénk vele, akárcsak a gyermekkel, hiszen a miénk! Az áhítatokat Jakab István esperes
szerkesztette egységes kötetté, dr.
Papp György, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet ó- és újszövetségi tanszékének tanársegéde
lektorálta, az Erdélyi Egyházkerület
Misztótfalusi Kis Miklós Nyomdájában nyomtatták. A kötetben az év
minden napjára találhatunk egy áhítatot, ajánlunk egy hosszabb bibliai
igerészt és egy éneket a református
énekeskönyvből. A szerzők neve a
kötet végén megtalálható, de nem
szerepel az áhítatok alatt, hiszen
ezzel nem kívánunk hivalkodni. Az
előszót Kató Béla, az Erdélyi Egyházkerület püspöke írta – mondta
Veress László, aki hozzátette, felmérhetetlen erőt ad a tudat, hogy
sok református ugyanazt az igét, azt
a bibliamagyarázatot és imádságot
olvassa mindennap.

alkotásokat szemlélhettük, akarvaakaratlan felszínre tört a város megoldatlan problémáinak sokasága.
Egy idősotthonban készült képen
imára kulcsolt kezű idős embert
örökítettek meg, aki talán haldokló
ágyszomszédja lelki üdvéért imádkozik. Az ápoltnak, rendezettnek
tűnő öregotthon hangulatát ft. Oláh
Dénes római katolikus főesperes
pár mondatban elevenbe vágóan jellemezte. Mint hangsúlyozta, a luxuskörülmények között élő idős
emberek is egytől egyig tragédiaként
élik meg az otthonuktól való elszakítást, és kivétel nélkül mindannyian
az otthonéhségtől szenvednek.
Marosvásárhelyen sok minden
arra van kiélezve, hogy nincs igazi
közösség, illetve beteg a közösség.
A hétfői imanap jelzésértékű
együttléte bebizonyította, hogy van
igazi közösség, csak valahol szunynyad, de kellő körültekintéssel és
bizakodással minden elérhető.
Egyik fotótéma kapcsán – amelyre

Harmadik díj: Bálint Zsigmond
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CD-k a karácsonyfa alá
Elsőként a mezőbodoni gyülekezet kórusának a Nem maradok el
tőled című CD-jét mutatták be. A
kórus öt évvel ezelőtt alakult, Fórika Éva, a nagyenyedi Bethlen
Gábor Kollégium egykori zenetanára alapította. A kórusban diákok,
földművesek, tanárok énekelnek. A
lemez hangfelvételeit, tizenöt éneket, a mezőbodoni templomban
rögzítették azzal a szándékkal, hogy
a Mezőbodonból elszármazottak találkozójára meglepetéssel szolgáljanak.
Nézz fel! – ez a címe a Gordonka
együttes CD-jének, amelyen tizennégy dalt rögzítettek. A címadó éneket Nagy Csenge írta, a borítóját
Vajda Boróka készítette. Az együttes kilenc évvel ezelőtt alakult, az
egyik alapító tag, Marton László
basszusgitáros ma is az együttesben
játszik. A CD egyes dalait az együttes tagjai szerezték, de vannak rajta
népdalok is. Reméljük, dalaink tetszenek a közönségnek – mondta
Dénes Előd, a Gordonka vezetője,
majd felcsendültek a dalok.
Lőrincz István, a rendezvénynek
helyet adó gyülekezet lelkipásztora
örömének adott hangot, hogy a 25
éves alsóvárosi templomot választották az egyházmegyei nap helyszínéül,
ahol adventi vásár és szeretetvendégség is volt, majd nőszövetségi imanapra és közgyűlésre is sor került. Az
eseményt az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és a Reformáció 500
Emlékbizottság támogatta.

majd visszatérünk – megfogalmazódott a folytatás is, amire a Telefonos Szeretetszolgálat megbízást
kapott az egyházak jelen lévő képviselőitől. „Uram, szeretnénk bekapcsolódni abba az imaseregbe,
amely itt, a kórházban hozzád kiált.
Sokan kiáltanak hozzád örömmel,
bánattal, fájdalommal, kétségbeeséssel, de Urunk, most szeretnénk
helyettük is, velük együtt is imádkozni” – hangzott el a jelenlévők nevében a kezdeményező, Sajó Norbert
teológus fohásza.
***
A fotópályázat eredményhirdetése
A Telefonos Szeretetszolgálat meghirdette az Imatémák a városért című
fotópályázat erdményeit. December
20-áig a szeretetszolgálat Facebookoldalán szavazni lehet a fotókra, mivel
közönségdíjat is odaítélnének.
Amint Sajó Norbert, a Telefonos
Szeretetszolgálat vezetője elmondta, a beérkezett alkotásokat
14–75 év közötti profi és amatőr fotósok készítették. Tizenkét településről érkeztek alkotások, az 54
jelentkező 207 alkotással nevezett
be. Az eredményhirdetést követően
kiderült, hogy mindhárom díjazott
marosvásárhelyi pályázó. Az I. helyezést Körtesi Sándor A templom
árnyékában című felvételével
nyerte el, a II. díjazott Szigeti Szenner Szilárd Bio címet viselő fotója,
III. helyezett Bálint Zsigmond
Lelki táplálék című felvétele. I.díj:
Canon EOS 760D + ingyenes tanfolyam a bukaresti Foto HOBBY,
valamint a Canon Románia részéről. II. díj: 200 euró a Communitas
Alapítvány támogatásával. III. díj:
kétszemélyes pihentető hétvége a
Haller Kastély jóvoltából. Az ünnepélyes díjátadásra a december
16-i adventi szeretetvendégség keretében kerül sor.
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Bethlen Kata diakóniai napok

Tízéves a Humana Regun

Szerkeszti: Vajda György

Egy évtized a betegek, idősek szolgálatában

A Diakónia Keresztény Alapítvány, az Erdélyi Református
Egyházkerület szeretetszolgálata minden évben Katalinnap környékén szervezi meg
a diakóniai munkát végzők
szakmai találkozóját, a Bethlen Kata-napokat. Idén november 18-án és 19-én a
szászrégeni Monte Carlo vendéglátóegység konferenciatermében volt a találkozó,
amelyen megünnepelték a
szászrégeni szolgálat létrejöttének 10. évfordulóját.

A rendezvényen meghívottként
Bence János, a budapesti Bethesda
gyermekkórház igazgatója tartott
előadást az intézmény történetéről.
Rövid film segítségével visszatekintettek a szászrégeni szolgálat 10
éves történetére, majd a partnerszervezetek köszöntőjét követően
a Tiberius vonósnégyes lépett fel.
A rendezvényen díjazták az országos diakóniai alapítvány minden
fiókjától az év munkatársát. A
szászrégeni egységből Gidófalvi
Kamilla (a körtvélyfáji fióktól) részesült elismerésben. Másnap
szakmai műhelymunkák keretében
dr. Gezsa Ferenc adjunktus, a Károli Gáspár Egyetem bölcsészettudományi
karának
tanára,
mentálhigiénés szakirányító, Takács Péter segédtanár, valamint dr.
Kis Jenő, a kolozsvári protestáns
teológiai kar tanára előadást tartottak a szupervízióról, az esetmunkáról és a kontextuális lelki
gondozásról, majd három csoportban elmélyítették a témát a munkatársakkal.
Székely György radnótfájai lelkipásztor a Népújságnak elmondta,
a megalakulás óta majdnem évente
bővült a szolgálat egy-egy egységgel Szászrégenben, a környékbeli
községekben, de még Vámosgálfalván és Besztercén is van fiókegység. Közel 50 településen 10
önkormányzattal volt és van valamilyen kapcsolatuk. Voltak olyan
önkormányzatok is, ahol nem tud-

ták folytatni a munkát, vagy azért,
mert nem érezték ennek a szükségességét, vagy mert nem tudták
kellőképpen támogatni a szolgálatot. Jelenleg két városban – Szászrégen és Beszterce – ,valamint
nyolc nagyobb községben és a
hozzájuk tartozó falvakban végeznek szolgálatot. A statisztikai adatok szerint 10 év alatt 6000
rászorulót gondoztak, akikhez hozzávetőlegesen 190.000 alkalommal
látogattak el a munkatársak, összesen 637.273 szolgáltatást nyújtva.
2007-től támogatja a tevékenységet a munkaügyi minisztérium,
de volt idő, amikor nem volt állami segítség, ezért az évek során
változott a munkatársakkal való
viszony is. Jelenleg 20 alkalmazott és több önkéntes lelkiismeretesen és odaadóan végzi a
munkát.
Az otthoni beteggondozás mellett
tavaly ősztől halmozottan fogyatékosokkal is foglalkoznak (fotó).
Szeptember 5-étől ez a foglalkoztatás a 2015-ben befejezett radnótfájai református kistemplomban
zajlik. Vallástól, nemzetiségtől
függetlenül kilenc szellemi fogyatékos napi három-négy órát hétköznap
olyan
kézművestevékenységeken vesz részt,
amelynek célja a finommotorikus
készségek fejlesztése. Emellett

Márk Endre alpolgármester

A név kötelez

Alig háromszázzal maradt alul
a Maria Precup, Szászrégen
korábbi és jelenlegi polgármestere által begyűjtött szavazatokénál Nagy András, az
RMDSZ jelöltje, így a városi
választmány úgy döntött,
hogy Márk Endre gépészmérnököt jelöli alpolgármesternek. A helyi tanácsban a
PSD-vel történt egyezségnek
köszönhetően foglalhatta el
az alpolgármesteri tisztséget
az RMDSZ szászrégeni szervezete korábbi elnökének a szászrégeni szervezetét. Őszinte, rátermett ember volt, akit szerettek a
fia.

– Miért vállalta el a megbízatást?
– Sajnos, elveszítettük a helyhatósági választást. Nagy András nem
lett polgármester, ellenben sikerült
annyi képviselőt bejuttatni a tanácsba, hogy befolyásoló tényezők
lehettünk a koalíciós tárgyalásokon.
Maria Precup polgármester asszony
felkínálta a lehetőséget, hogy az
RMDSZ jelöljön ki magyar alpolgármestert. Két nap gondolkodási
időm volt, végül elvállaltam.
Nevem előnyömre vált, hiszen
édesapám, id. Márk Endre 17 évig
elnökként vezette az RMDSZ

szászrégeniek, nemzetiségi hovatartozástól függetlenül. Számomra is
példakép, igyekszem, közéleti szerepet vállalva, a nyomdokaiba
lépni. Két gyerekem van, Kolozsváron végeztem a gépészmérnökit,
ötödik generációs szászrégeniként
ismerem a várost, szeretem az embereket és úgy érzem, hogy tisztelnek a románok is, ezért vállaltam el
a munkát.
– Milyen elvárások fogalmazódtak meg a szászrégeni magyarokban annak tudatában, hogy négy év
után újra magyar alpolgármestere
lehet a városnak?

Fotó: Vajda György

számolni tanulnak és gyakorolják
a betűvetést valamint olyan házimunka elvégzését, amivel önállóbbak lehetnek. Ottjártunkkor Rád
Anita segítségével – aki a magyar
kormány által támogatott Petőfiprogram ösztöndíjasaként június
15-ig teljesít szolgálatot – karácsonyra díszeket készítettek a
gondozottak. Anita férje, Rád
András László hatodéves teológushallgatóként
segédlelkészi
szolgálatot végez Székely György
mellett a radnótfáji egyházközségben.
Az otthoni beteg- és a palliatív
lelkigondozás mellett az idéntől
védett műhelyfoglalkozás is indult,
ahol két fogyatékkal élő és egy
egészséges munkatárs használt
ruhát válogat. A HEKS-EPER és a
Van de Heerik alapítványok segítségével Radnótfájára juttatott ruhákat osztályozzák. A tervek szerint
a szükséges engedélyek beszerzése
után egy üzletet is nyitnak, amelynek bevételét a szolgálat fejlesztésére fordítják majd. Hosszú távú
terv a radnótfájai parókiával szemben levő, visszakapott református
iskola épületének felújítása és átalakítása, ahova a (parókia fásszínéből
kialakított)
diakóniai
szolgálat irodája költözne – tájékoztatott Székely György lelkipásztor.

– Négy évig helyi tanácsos voltam, és ellenzékben kellett dolgoznunk. Ez nem volt megoldás, hiszen
szinte semmit sem tudtunk elérni
közösségünk számára. Most, hogy
négy hónapja alpolgármester vagyok, úgy érzem, a szászrégeni magyaroknak újabb lehetőségük nyílt
arra, hogy közvetlenül elintéződjenek ügyes-bajos dolgaik. Van közképviselőjük, akihez magyarul
fordulhatnak, és ez növeli a bizalmat. A lehetőségek és a törvény biztosította keretek között igyekszem
rendezni, megoldani a felvetődő
gondokat. Minden kedden 10-13
óra között tartok fogadóórát, amelyen rendszeresen 10-15 magyar
ajkú helybeli felkeres.
– Milyen hatáskörökkel bízta
meg önt Maria Precup polgármester?
– Úgy érzem, hogy az együttműködés a polgármester asszonnyal a
kölcsönös bizalmon alapszik, és ezt
jelzi az is, hogy igen széles körű a
hatásköröm. Többek között felelek
a szociális, mezőgazdasági, kataszteri, közbeszerzési, projektmenedzselési kérdésekért, hozzám tartozik
az oktatás, a sport, a művelődés, a
helyi múzeum, a sportbázisok, a városi strand kezelése és a helyi rendőrség irányítása. Eddig szerepet
vállaltam a szászrégeni magyar
napok és néhány sporttevékenység
szervezésében és sikerült törvényes

Az önszerveződés követendő
példája mindaz, amit a szászrégeni Humana Regun Egyesület jelent a közösségnek.
A hagyományt folytatva, a korábban már létező Kemény
János Népszínház néhány
tagja mintegy tizenöt évvel ezelőtt aktív szerepet vállalt a
március 15-i ünnep, a történelem jeles évfordulói alkalmával
szervezett rendezvényeken.
Ugyanakkor számos más művelődési rendezvényt is szerveztek, amelyek célja a
szászrégeni magyarok együvé
tartozásának megerősítése volt.
Az évtizedes múltra, a teljesség
igénye nélkül, Menyei Ildikó, a
Humana Regun Egyesület elnöke emlékezett vissza.

Az említett rendezvényeket a
kezdetekben szászrégeni és a környékbeli iskolák magyar diákjai és
néhány tanár bevonásával szervezték. Az évek során több tehetséges
fiatal bemutatkozhatott az eseményeken. Másrészt a népszínház tevékenysége fellendült, így anyagi
támogatás kellett a színdarabok elkészítéséhez, a kiszállások költségeinek fedezésére. Szükségessé vált
egy olyan egyesület létrehozása,
amely hivatalos keretek között felvállalja a rendezvények szervezését,
a népszínház adminisztrálását, s lehetőséget teremt arra is, hogy a
szervezők többet tegyenek a város
magyar művelődési életének fejlesztéséért.
2006. augusztus 21-én a nagyrészt értelmiségiekből álló csapat
úgy döntött, hogy létrehoz egy civil
szervezetet, amely önkéntes alapon,
politikamentesen működjön. Célul
tűzték ki a szászrégeni magyar közművelődési élet értékeinek a megőrzését, ápolását és fellendítését.
Az alapító tagok Tamás Ibolya,
Sükösd Levente, Szabó Annamária,
Fábián András és Menyei Ildikó
voltak. 2006. október 30-án hivatalosan is bejegyezték és megkezdhette
tevékenységét a Szászrégeni Humana Regun Egyesület, amelynek
védjegyeként egy szívbe rajzolt tulipánt választottak, ezzel is jelképezve,
hogy az egyesület tagjai „szívből, fizetség nélkül” teszik a dolgukat.
A megalakulást követően sikeres
pályázatok útján rendszeresebben a
Communitas Alapítvány és a Bethlen Gábor Alap támogatta a rendez-

megoldást találnunk arra, hogy ne
szűnjön meg a Rádió GaGa helyi
adója, mert számunkra fontos,
hogy működjön egy olyan rádió,
ahol magyarul is közölnek helyi híreket.
– Mit szeretnének megvalósítani
2017-ben?
– Remélem, az év végéig sikerül
felszerelnünk még 32 térfigyelő kamerát, amivel növeljük a közbiztonságot. A főtéren, Abafája és a két
sportbázis környékén lesz több kamera. Sajnos, nem sikerült beszerezni a megfelelő engedélyeket,
így nem foghattunk hozzá a város
marosvásárhelyi kijáratánál levő,
a Görgényszentimre felé vezető
út bekötésénél létrehozandó körforgalom megépítéséhez. Megvan
az erre vonatkozó tanácsi határozat és a pénzkeret is, amint meglesznek az engedélyek – várhatóan
tavasszal –, hozzáfogunk a munkához. Átalakítjuk a hajdani Patria
mozi épületét is. A tervek szerint itt
3D-s mozi, házasságkötő és konferenciaterem, kiállítóterem és szórakozóhely
működne
majd.
Elkészültek a tervek, de a bukaresti
Colectiv-tragédiát követően a tűzoltók szigorúbb feltételeket szabtak,
ezért át kellett rajzolni a terveket, s
nyilván újabb költségvetés is kell.
Amint elkészül, várhatóan az új év
elején megvalósíthatjuk az elképzelést. Tavasszal az országos beruhá-

vényeket. Ezek közül kiemelendő a
2007-ben megrendezett egykori
szászrégeni színjátszók találkozója,
amelyen azok vettek részt, akik az
utóbbi 50 évben, hosszabb-rövidebb időre, a szászrégeni műkedvelő színjátszást erősítették. A
műkedvelő színjátszók találkozóján
plakát- és képkiállítás, valamint egy
színházi előadás is volt. Ennek folytatásaként 2008-tól évente megszervezik a Kemény János nevét viselő
műkedvelő színjátszók szászrégeni
találkozóját. 2009-ben kiemelkedő
rendezvény volt Schultéty Csaba, a
Szabad Európa Rádió volt szerkesztője, Szabó Zsolt, a Művelődés és
Agyagási Levente, a Marosvásárhelyi Rádió szerkesztőjével való találkozó. Ebben az évben a város első
írásos említésének 780. évfordulóját ünnepelte. Ebből az alkalomból
Bíró Donát helytörténész újabb,
Szászrégenről szóló könyvet adott
ki. Az Adalékok Régen monográfiájához című kötet szerkesztésében
és bemutatójának megszervezésében is oroszlánrészük volt az egyesület tagjainak. Az egyesület
tevékenységének köszönhetően a
színjátszó, báb- és néptánccsoportok
Erdély és Magyarország különböző
településein is vendégszerepelhettek. Több éven át támogatták az elsősorban diákoknak szóló Historia
nostra történelmi vetélkedőt, a környezetvédő rendezvényeket és a
Maros menti Vitéz László műkedvelő bábos találkozót, amely szervezőjének, a Humana Regun alapító
tagjának, Tamás Ibolyának az elhunyta miatt félbeszakadt.
Az egyesület által hagyományosan megszervezett rendezvények
között van: a március 15-i ünnepségek, a Hagyományőrző Rügyecskék
népdalvetélkedő, a 2011-ben elindított
Gézengúzok Diákszínpad találkozó,
az október 6-i megemlékezések, a
szászrégeni magyar napok. Ezenkívül
a rendszeressé vált író-olvasó találkozókon neves erdélyi írók, költők műveit is bemutatták az érdeklődőknek.
Állandósult a Kemény János Népszínház gyerek- és felnőttcsoportjainak a támogatása. Az egyesület jó
kapcsolatokat ápol a a Szászrégen
és Vidéke helyi kiadvány, valamint
a Népújság, a Krónika és a Vásárhelyi Hírlap szerkesztőivel is. Kapcsolatot alakítottak ki és ápolnak a
nagykőrösi NATKA és a pécsi KOMA
nemkormányzati szervezetekkel.

zási alapból a napipiacon egy csarnokot építünk. Folytatjuk az utcák
felújítását Abafáján és hozzáfogunk
a Munkás utca leaszfaltozásához.
Szeretnénk végre kivitelezni a Kerekerdő park tervét is. Itt a munkálatok elkezdődtek, de a DNA és az
országos számvevőszék bűnvádi eljárást kezdeményezett, ezért jövő
októberig „befagyasztották” a beruházást. Valami eltérést tapasztaltak
az elvégzett munka és az elszámolás között. Reméljük, hogy sikerül
tisztázni a „nézeteltérést”, mert szeretnénk új közbeszerzést kiírni és
folytatni a munkát.
– Mi a garancia arra, hogy a
parlamenti választásokat követően
nem romlik meg majd a viszony a
polgármester asszonnyal?
– A helyi tanácsban koalíciót kötöttünk a PSD-vel, mivel csak így
tudtuk megteremteni a szükséges
kényelmes többséget. Nagyon jó a
közreműködés. Minden tanácsülés
előtt van egy koalíciós egyeztetés,
ahol őszintén és nyíltan átbeszéljük
a dolgainkat, a logikus és szakszerű
érveinket sok esetben elfogadják
partnereink. Legutóbb véleményt
kértek tőlem a december elsejei ünnepség kapcsán arról, hogy milyen
legyen a műsor, hogy ne sértsenek
meg minket, magyarokat. Ezt
őszinte nyitásnak tartom, amelyet a
helyi körülmények között meg kell
őriznünk.

2016. december 6., kedd _________________________________________________ SPORT_______________________________________________________ NÉPÚJSÁG

ASA: Sikerre hangolva

Zsinórban második győzelmét szerezte meg a Marosvásárhelyi ASA a Botoşani FC elleni mérkőzésen, a labdarúgó
1. liga 19. fordulójában. A házigazdák
három percen belül két gólt is lőttek a
második félidő nyitányán, és ez elég is
volt a sikerhez. A vendégeknek ez volt
az ötödik olyan meccsük sorozatban,
amikor nem sikerült betalálniuk.
Târnovan pedig hamar véget vethetett volna ennek a sikertelenségi
sorozatnak, de Cordoşnak sikerült
tisztáznia a moldvaiak középpályása
elől. Két perccel később Herghelegiu
lőtt nagy erővel éles szögből, ekkor
Mingote tisztázott. A házigazdák első
helyzetét a 12. percben jegyezhettük
fel, Vlad Morar szabadrúgásból próbálta bevenni a Botoşani kapuját,
Iliev azonban a keresztléc alól kiütötte a labdát. Az első félidő hajrájában
Dimitrov gondolt egy merészet, és eleresztett egy távoli lövést, hátha meglepi az ASA hálóőrét – a labda azonban
a kapu fölött hagyta el a játékteret.
A második félidőt sikerre hangolva
kezdték a marosvásárhelyiek. Marius
Constantin hosszú labdával indította a
védők között az üres területre bemozduló Kukut, akit nem tudtak hátulról elkapni, az ASA támadója pedig
megszerezte a vezetést. A váratlanul jött
gól megzavarta a vendégcsapat játékosait, akik magukhoz sem tudtak térni a
sokkból, újabb csapás érte őket: hiába
reklamáltak utólag lest Vlad Morarnál,
a bíró megadta a gólt, így a marosvásárhelyiek játékosa idénybeli harmadik
találatát ünnepelhette. Sőt a negyedik
is összejöhetett volna neki, de újabb
lefutása után Iliev hárítani tudott. Látván, hogy ennek fele sem tréfa, a Botoşani is rákapcsolt, de amikor Vaşvari
helyzetbe jutott, Mingote kötelidegzetűnek bizonyult. A moldvaiak akkor
sem tudtak élni a lehetőséggel, amikor
13 perccel a vége előtt emberfölénybe
kerültek, a Zicu helyére beállt Ciolacut ugyanis két sárga lapos figyelmeztetés miatt kiállította a játékvezető.
Szombaton 20.30 órai kezdettel
Bukarestben játszik az ASA, a Dinamo vendégeként.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 19. forduló: Marosvásárhelyi ASA – Botoşani
FC 2-0 (0-0)
Marosvásárhely, Trans-Sil stadion. Vezette: Horaţiu Feşnic.
Gólszerzők: Kuku (46.), V. Morar (48.).
Sárga lap: M. Constantin (38.), Dobrosavlevici (44.), Ciolacu
(68., 77.), illetve Fülöp L. (44.).
Kiállítva: Ciolacu (77.).
ASA: Mingote – G. Matei, Cordoş, Dobrosavlevici, Mendy – M.
Constantin (89. Candrea), G. Mureşan – Rus, Zicu (46. Ciolacu),
V. Morar – Kuku (89. Netzer).
Botoşani FC: Iliev – Dimitrov, Plămadă, Burcă, Muşat – Cucu,
Vaşvari – Astafei (74. Greu), Fülöp L. (50. Roman), Târnovan –
Herghelegiu (89. Juncănaru).
Ugyancsak vasárnap játszották: Voluntari FC – Astra Giurgiu
1-2, Bukaresti FCSB – Zsilvásárhelyi Pandurii 3-1.
11
19
1. FCSB
11
19
2. Viitorul
10
19
3. Craiova
8
4. Medgyes 18
10
18
5. CFR*
8
18
6. Dinamo
7
7. Botoşani 19
6
8. Pandurii 19
6
19
9. Astra
6
10. Voluntari 19
5
11. Jászvásár 19
4
12. Chiajna 19
4
19
13. ASA*
5
14. Poli ACS** 18
* 6 büntetőpont levonva
** 14 büntetőpont levonva

Ranglista
4
3
3
7
5
5
4
6
5
4
4
4
3
3

4
5
6
3
3
5
8
7
8
9
10
11
12
10

26-15
24-17
26-20
24-18
30-14
31-21
23-19
20-24
19-25
25-27
16-21
10-24
16-32
18-31

37
36
33
31
29
29
25
24
23
22
19
16
9
4

Értesülés: kimondják a csődöt
Egyre biztosabb, hogy kimondják az ASA klub csődjét, így a marosvásárhelyi csapat nélkül folytatódik jövőre az 1. ligás labdarúgóbajnokság. A sport.ro értesülése szerint már csak öt meccsen
láthatjuk a csapatot, mert semmi esély a menekülésre. Az élvonalbeli bajnokságot közvetítő DigiSport TV pedig honlapján emlékeztet, hogy december 9-én születik döntés az ügyben, és amennyiben
az ítéletben kimondják a csődöt, a Hivatásos Labdarúgóligának ki
kell zárnia az ASA-t, amint a Bukaresti Rapiddal is tette volt a nyáron.

Miklós Edit nagyot ment
Lake Louise-ban

A csíkszeredai születésű versenyző pályafutása során második alkalommal állhatott dobogóra
vk-versenyen, először 2015 januárjában, St. Moritz-ban lett harmadik

Miklós Edit a harmadik helyen
végzett a női alpesi síelők világkupa-sorozatának szombati lesiklóversenyén a kanadai Lake
Louise-ban.
A 28 éves magyar síző elsőként
vágott neki a pályának, amelyet
hiba nélkül, remek sebességgel és
idővel teljesített. A szám olimpiai
hetedik helyezettjét a pénteki futam
győztese, a negyedikként indult
szlovén Ilka Stuhec letaszította az
élről, majd az összetett világkupában címvédő és lesiklásban olimpiai
bronzérmes svájci Lara Gut is jobb
időt teljesített nála.
A szakági világkupában az előző
idényben második svájci Fabienne
Suter hibázott, névrokon honfitársa,
Corinne Suter pedig a negyedik időt
síelte, így Miklós maradt a harmadik.
A csíkszeredai születésű versenyző pénteken több mint másfél
másodperccel maradt le Stuhec mögött, most azonban csupán 43 századdal kapott ki tőle.
Miklós Edit pályafutása során
második alkalommal állhatott dobogóra vk-versenyen, először 2015 januárjában, St. Moritz-ban lett
harmadik.
Érdekesség, hogy Stuhec is másodszor végzett dobogós helyen, ő
az egy nappal korábbi sikerét követően ismét nyert.

Maros KK: Barham tartotta a lelket a csapatban, hiába
a húzódásából, az amerikainak pedig
betegsége továbbra sem engedi, hogy
csapata szolgálatára lehessen.
Az első húsz perc kiegyensúlyozottságát jól mutatja, hogy ez alatt az
idő alatt tizenkétszer fordult az állás
egyik vagy másik csapat javára, és
négyszer volt egyenlő az állás. A
Maros KK négypontos hátránnyal
kezdte a harmadik negyedet, ebből
rövidesen tíz is lett, a végére pedig
Hunter dudaszóra érkező, majdnem
egész pályás triplája már a tizenhatot

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 11. forduló: BCM U
Piteşti – Maros KK 84:71 (16-15, 22-19, 25-13, 21-24)
Piteşti, Trivale-csarnok, 700 néző. Vezette: Marius
Ciulin, Ciocan Ciprian, Alin Dragoş. Ellenőr: Constantin Ioan.
Piteşti: Hunter 17 pont (3), Gabric 17 (4), Marinov
15, Ad. Tudor 14 (3), Mladenovic 11, Neguţ 5 (1), Corpodean 5 (1), Balmuş.
Maros KK: Barham 23 pont (5), Kalve 13 (1), Borşa
7 (1), Lázár 7, Martinic 6, D. Popescu 6 (2), Sánta 5, D.
Andrei 4 (1).

jelentette. Az utolsó negyedben a különbség elérte a maximális 19 pontot,
innen már csak faragni tudtak a Tigrisek, 10-ig jutottak, végül mínusz 13
lett a vége, összegezték a történteket
a Maros Kosárlabdaklub honlapján
megjelent beszámolóban.
A meccs legjobbja Andrew Barham volt, aki 23 pontot, 7 lepattanót
és 8 gólpasszt szorgoskodott össze
40 percnyi játék alatt, 24-es hatékonysági mutatóval. Kalve 13 ponttal fejezte be a találkozót, míg Lázár

1. Kolozsvár
2. Steaua CSM
3. Nagyszeben
4. Nagyvárad
5. Piteşti
6. Temesvár
7. Maros KK
8. Craiova
9. Galac
10. Dinamo
11. Nagybánya

Miklós a pénteki tizedik helyezéséért 26, a szombati harmadik pozíciójáért pedig 60 világkupa-pontot
kapott. Teljesítménye azért különösen értékes, mert hagyományosan
gyengébben szokta kezdeni az
idényt. Korábban a legjobb eredménye Lake Louise-ban a 22. hely
volt, amit tavaly ért el, ezt pénteken
és szombaton jócskán felülmúlta.
„Fantasztikusan érzem magam,
nagyon örülök ennek a harmadik
helynek! Amikor leértem, nem gondoltam, hogy ez elég lesz, de hát a
harmadik helyet kértem, úgyhogy
meg is kaptam!” – mondta a magyar szövetség levelében Miklós
Edit. Hozzátette: szerencséje volt az
időjárással, és köszöni a sok szurkolást és pszichológusa, Vura Márta
segítségét.
Stark Márton, az alpesi síelők
szövetségi kapitánya a magyar szövetség közleményében úgy fogalmazott: az volt a cél, hogy Miklós
Edit Lake Louise-ban dobogóra állhasson, és ez remek kezdés. „Az,
hogy aranyérmes legyen a világkupában, nem elrugaszkodott cél.
Azzal az akarattal, ami megvan
benne, és azzal a sok munkával,
amit belefektet, eléri célját. Sosem
adta fel, hosszú utat tett meg, és nagyon megérdemli a dobogós helyezést” – nyilatkozta Stark Márton.

Eredményjelző
Eredmények, női lesiklás: 1. Ilka Stuhec (szlovén) 1:24.95 perc,
2. Lara Gut (svájci) 1:25.06, 3. Miklós Edit 1:25.38.
Az összetett vk állása 6 futam után (még 31 van hátra): 1. Mikaela Shiffrin (amerikai) 358 pont, 2. Gut 230, 3. Sofia Goggia (olasz)
207, ...13. Miklós 86.
A szakági vk állása 2 futam után (még 6 van hátra): 1. Stuhec
200 pont, 2. Gut 130, 3. Kajsa Kling (svéd) 105, 4. Goggia 102, 5.
Miklós 86.

A fagyott talajú, havas pálya mindkét csapatnak alaposan megnehezítette a dolgát. Fotó: Nagy Tibor

Elszenvedte idénybeli hatodik vereségét a Maros Kosárlabdaklub: ezúttal Piteşti-en maradt alul a
Szászgáspár Barnabás és George Trif
irányította alakulat. A Tigrisek csak
a nagyszünetig tudták tartani a lépést,
a második félidőben teljesen szétesett a játékuk, és esélyük sem volt
arra,
hogy
megszorongassák
házigazdájukat, a BCM U-t.
A Maros KK ezen a mérkőzésen is
nélkülözte Djapa és Mohammed játékát, előbbi még nem épült fel teljesen

7

Ranglista
9/1
9/1
7/3
6/4
6/4
5/5
4/6
3/7
3/7
2/8
1/9

19
19
17
16
16
15
14
13
13
12
11

egyaránt 7 pontot és lepattanót gyűjtött. Martinic, aki máskor a Maros
KK vezéregyénisége és legeredményesebb játékosa volt, ezúttal árnyéka sem volt önmagának, távoli
dobásai rendre kimaradtak (hét próbálkozásából egyetlenegy sem ért

célt!), és csapata támadásaiban sem
tudott rendet teremteni, így mindöszszesen 6 ponttal és 6 gólpasszal zárt.
A bajnokság alapszakasza ezzel a
feléhez érkezett, de nincs megállás:
a pontvadászat szünet nélkül folytatódik, a marosvásárhelyiek szombaton 19.55 órai kezdettel a bajnoki
címvédő Nagyváradi CSM CSU otthonában vendégszerepelnek.

A mérkőzés legeredményesebb játékosa volt Drew Barham (50), de egy fecske sohasem csinál
tavaszt. Képünk a SCM U Craiova elleni mérkőzésen készült, a marosvásárhelyi ligeti sportcsarnokban, november 26-án. Fotó: Nagy Tibor

8 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________ NYILVÁNOSSÁG

A népdalvetélkedő nyertesei

___________________________________________ 2016. december 6., kedd

Marosvásárhelyiek a dobogón

Szerkesztette: Mezey Sarolta

Csak tiszta forrásból

A Kéknefelejcs nótatársulat szervezésében népdalvetélkedőt szerveztek Marosvásárhelyen a Maros Művészegyüttes termében.
A vetélkedőre több mint százan jelentkeztek. Valamennyi korosztályban színvonalas mezőny alakult ki.
A 6–10 éves korosztályt két csoportba soroltuk.
Az első csoport nyertesei: I. Csiszér Viola – Nyárádszereda, II. Zilinszki Delinke Dorottya – Nyárádtő,
III. Farkas Boglárka és Muzsnai Magyarossi Adrien
– Marosvásárhely.
A második csoport nyertesei: I. Nagy Szabolcs Botond – Ákosfalva, II. Siklódi Réka – Nyárádszereda;
Pap Dániel – Göcs, III. Gorbai Eszter – Marosvécs;
Doszlop Tamás – Dicsőszentmárton.
Különdíjas: Fejffer Anna és Nagy Mikold Nóra –
Marosvásárhely. A 10–14 éves korosztály nyertesei:

I. Székely József Norbert – Somosd; Nemes Barbara
– Székelyhodos, II. Dobos Aurél – Székelyvaja;
Szabados Aletta Izabella – Marosszentanna, III. Katona Sarolt – Szováta; Lőrincz Beatrisz – Káposztászszentmiklós. Különdíjas: Dombi Mónika –
Dózsagyörgy és Fodor Dániel – Nyárádremete.
A 14–18 éves korosztály nyertesei: I. Kerekes
Kinga – Segesvár, II. Aszalós Hilda – Nyárádszereda,
III. Szabó Helga – Segesvár. Különdíjas: Babos Beatrix Noémi – Marossárpatak és Daroci Adrienn Bernadett – Fintaháza.
18 év fölötti korosztályban: II. Sándor Botond – Sáromberke; Biró Ferenc Levente – Marosvásárhely, III.
Sebestin Beáta Ildikó – Balánbánya. Különdíjas:
Bajkó Kinga – Kolozsvár.
Ábrám Tibor

November 26-án az Ifjúsági Ház
jóvoltából Galacon tartották az Extravagance országos divatfesztivált,
ahol díjazták a legjobb kollekciót, frizurát és sminket. A versenyen öt városból gyűltek össze a kreatív
tervezők, sminkesek, fodrászok s feltörekvő modellek. Városunkat Máthé
Annamária helyi divattervező képviselte a Shiny Buttons tagjaival.
A marosvásárhelyi csapat az Attitude kollekciót mutatta be, mely a
gótikából inspirálódott kis eleganciával megfűszerezve, ugyanakkor a
katonaság ruházati elemeiből indult
ki. A kabátok fekete szövetből készültek, különböző mintákkal, csipkével, bundával, gondosan kidolgozott elemekkel díszítve, amelyek a
mindennapokban is bátran hordhatók. A teljesen fekete kollekciót
Máthé Annamária ezüstelemekkel
emelte ki.
A hajról Márkos Ildikó hairstylist
gondoskodott, aki szabadjára en-

gedve fantáziáját merész frizurákat
készített a modelleknek. A hajban is
ezüst és fekete kiegészítőket használt, ezáltal a frizura teljes összhangba került a ruhákkal és a
sminkkel. Ez utóbbiról Nagy Éva
gondoskodott, akinek sikerült az
enyhe gótikus stílust ezüstporos kontűrözéssel és éles szemhéjtussal ellensúlyozni, látványos egyedi
sminkeket alkotva.
„Nagyot dobbant a szívem, amikor meghallottam, hogy a színpadra
szólítanak minket, nagyon büszke
voltam a csapatra, és örömmel töltött
el az a tény, hogy országos szinten is
értékelve van a kezem munkája” –
mondta Máthé Annamária divattervező.
A vásárhelyi csapat örömmel gondol vissza a hét végi divatversenyre,
és bár a csapat hosszú utat tett meg,
a zsűri elismerése elfeledtette velük
az út fáradalmait.
Csatlós Orsolya

A Művészeti Szaklíceum remek
eredményeket ért el a Piatra Neamţi Emanuel Elenescu nemzetközi
előadóversenyen.
Rad Radu énekes első díjas, míg
a XI. osztályos Dascal Alexandru
III. díjas lett. Irányító tanáruk Someşan Marian, zongorán kísért
Maria Antonia Someşan. A X. osztályos Nagy Bertold és Boches
Andrei szintén énekből dicséretben
részesült, tanáraik Madaras Ildikó,
illetve Carla Gliga.
A VI. osztályos kürt szakos
Curca Estera első díjat nyert, tanára
Curca Pavel. A X. osztályos Pethő
Rebeka fuvolajátékával nyerte el a

zsűri tetszését és nyert első díjat.
Tanára Geréd Jolán, zongorán Bordos Nagy Kinga kísérte. A XII. osztályos fuvola szakos Magdó Ráhel
szintén első díjat érdemelt ki.
A Virtuózok tehetségkutató versenyben nagy népszerűségre szert
tett XII. osztályos, hegedűn játszó
Jakab Roland Attila – Negruţ Mariana tanítványa – első díjjal tért haza
a versenyről. Zongorán őt is Bordos
Nagy Kinga kísérte.
A Pethő Rebeka, Magdó Ráhel és
Moldován Angélia alkotta kamarazenekar – Vass Edit tanítványai – második lett – tájékoztatott Ávéd Éva, a
líceum aligazgatója. (mezey)

Előre leszögezném, hogy nem a
kisnyugdíjasok, avagy a munkanélküliek fölött ítélkezem alábbi írásommal, hanem az ezen egyéneknek
munkát adó áruházláncokon, más
jogi vagy fizikai személyeken elmélkedem. A hetente vagy alkalmanként megbízott reklámlapterjesztők néhány lejért járják a lakónegyedeket, dobják be magánházak postaládáiba a fent említett vizuális
agitációs anyagot. Hogy hova
mennyi kauflandos, merkuros,
praktikeres, jyskes stb. újság, szórólap kerül, az már a megbízottak
lelkiismeretén múlik. Sokszor egy
12, 20 lakrészes lépcsőházban
ennek többszörösét hagyják, más
helyre pedig néhány példány vagy
egy sem kerül. Valakinek jutott
eszébe, hogy a terjesztőket méltányosan bérezzék, de munkájukat ellenőrizni is kellene? Mert ugye ez a
megbízóra tartozna. Ha volt felmérés a szükségletre, akkor az elosztásnak épp ez alapján kellene
működnie, a pazarlásnak így lehetne véget vetni. Amikor naponta
hangoztatjuk, hogy óránként hány
hektár erdőt tarolunk le, és ez men-

nyire befolyásolja az ökoszisztémát, akkor ezek a dolgok is több figyelmet érdemelnének. S ha már
kivágtuk a fákat, feldolgoztuk papírnak és egyéb terméknek, akkor
arra kellene összpontosítani, hogy a
végtermék ne tűzgyújtóként, ne a kukákban, szeméttelepeken végezze.
Legjobb esetben is az újrahasznosítható anyagok begyűjtőinél, de mielőtt valaki elolvasta volna?
Gondolom, ez a veszteség országos
viszonylatban is tetemes.
Itt azt is megkérdezném az illetékesektől, hogy volt értelme eltüntetni városszerte sok helyen a
szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas konténereket? Emelkedett
azóta a papír, üveg, fém és pillepalackok begyűjtött, feldolgozásra alkalmas mennyisége?
Javasolnám, hogy a „munkaadók” néha ellenőrizzék beosztottjaikat, járjanak be lakónegyedeket és
magánházakat felvetésem igazolása, avagy elvetése érdekében.
Utána pedig jöhetnek a megoldásaikkal az általam jelzett hibák orvoslására.
Szász Károly

Művészetis diákok rendkívüli sikerei

Tegyük boldoggá a karácsonyt!

Advent kezdetével megkezdődik a készülődés a
karácsonyra, az új évre. Az elmúlt két évhez hasonlóan szeretnénk az adventi várakozásban a figyelmet
a havadtői Családotthonra fordítani, hogy újra boldogabbá tehessük az ott cseperedő fiatalok karácsonyát
– és ezáltal a saját karácsonyunk is boldogabbá váljon
úgy, ahogy azt már többen megtapasztalhattuk. Tavaly öt országból kapcsolódtak be a gyűjtésbe, aminek köszönhetően közel 1200 eurónyi összegű
készpénzt, kétautónyi ruhát, tanszert, tartós élelmiszert vihettünk karácsonykor Havadtőre. Emellett
pedig többen személyesen is ellátogattak az otthonba,
további adományokat szállítva.
Sajnos, a tavalyihoz hasonlóan, az idei advent elég
kellemetlenül kezdődött a házban, mivel 180 fej káposztát loptak el a közösség kertjéből. Ezeket a zöldségeket maguk a lakók ültették és ápolták. A
behatolók az éléskamrát is kiürítették. Ez is mutatja,
hogy égető szükség van a kerítés felépítésére, amire
már gyűjtöttünk. Az eddig összegyűlt pénzből elkészült a topográfiai felmérés, most várják az engedélyezést. A kivitelezéshez viszont még nincs meg a
teljes összeg.
Ezért ezúttal gyűjtést hirdetünk pénzadományokra
a kerítés felépítésére. Továbbá, aki tárgyi adománnyal
szeretne bekapcsolódni a gyűjtésbe, attól tartós élel-

miszert, édességet, tisztálkodó- és tanszereket várunk.
Ruhákból most már úgy néz ki, hogy van elég egyelőre.
Aki pénzbeli adománnyal szeretne a kezdeményezéshez csatlakozni, megteheti, az alábbi számlára
utalva a pénzt közvetlenül az otthonnak vagy készpénzben átadva a szervezőknek. (Ez utóbbi esetben
nem kerül levonásra banki kezelési költség, így a teljes összeg eljuthat a fiataloknak. – Sebesi Ildikó
IBAN: RO45RZBR 0000 0600 0398 9775 Raiffeisen
Bank SA).
Az akció december 20-ig tart, hogy idejében a karácsonyfa alá kerülhessenek az ajándékok Havadtőn.
Előre is köszönjük, hogy segítetek mosolyt csalni a
legrászorultabb magyar gyermekek és fiatalok arcára!
Csatlakozzatok a kezdeményezéshez a Facebookon is, és osszátok meg barátaitokkal, ismerőseitekkel!
Áldott karácsonyt mindenkinek!
Elérhetőségek:
Marosvásárhelyi adományok elhelyezése – Demeter Irén: irendemeter@yahoo.com; 0745-610608 és
Kiss Csilla: csillarenata@gmail.com; 0741-050960
Magyarország, nemzetközi adakozók – Demeter
Dorka: valaszut_2002@yahoo.com
Demeter Dorka

A fiERD ifjúsági egyesület november 25-én a marosvásárhelyi Blue Pearl étteremben szervezte meg a
meggyesfalvi negyed keresztény egyházainak ifjúsági szüreti bálját, amelyen 80-an vettek részt, többek között Csép Éva Andrea, Vass Levente
képviselő- és Novák Csaba Zoltán szenátorjelölt.
Jelen voltak még Peti András és Bakó Szabolcs városi
tanácsosok is.
Egy korábbi hasonló rendezvényen fogalmazódott
meg a gondolat, hogy a környékbeli lakóknak lehetőséget kell teremteni arra, hogy kötetlenebb formában is gyakrabban találkozzanak. Ne csak a fiatalok
ismerjék meg egymást, hanem a különböző felekezetek tagjai is. Ezért, ahogy korábban, most is elsősorban a meggyesfalvi negyed környéki egyházak: a
Kapa utcai református, a Szent Erzsébet katolikus, a

Ludas utcai református és a kövesdombi unitárius
egyház ifjúsági szervezeteinek tagjai vettek részt a
rendezvényen, amelynek a jó hangulatáról
Buta Árpád, Ábrám Tibor és zenekara gondoskodott. Úgy gondoljuk, hogy a Meggyesfalván és környékén lakó fiataloknak jó alkalom volt új
barátságokat kötni és élményekkel gazdagodni. Az
ilyen közösségépítő rendezvények azért fontosak,
mert kevés hasonló esemény van, ahol a fiatalok
saját negyedükben alakíthatnak ki közvetlen kapcsolatot. Így az ifjúsági bállal a szervezet elérte azt a
célt, amely arra irányul, hogy a meggyesfalvi negyedben olyan közösség, baráti társaságok alakuljanak ki,
amelyek a jövőben tenni tudnak a negyed és a város
fejlődéséért.
Kovács Lajos

Ifjúsági szüreti bál Meggyesfalván

Gondolataim reklámújságügyben

A rovatban közölt levelek tartalmáért,
a tényállítások hitelességéért a szerzők felelősek.
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket.
A levélírók minden esetben tüntessék fel
telefonszámukat és lakcímüket.
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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FONTOS
TELEFONSZÁMOK

Fontosak az EU nyújtotta
tanulási és fejlődési
lehetőségek

Az ifjúsági vezetőknek és az erdélyi magyar fiatalokat tömörítő
szervezeteknek kiemelt szerepük
van abban, hogy népszerűsítsék az
Európai Unió által kínált tanulási lehetőségeket – mondta Sógor Csaba
Kolozsváron, ahol a hét végén ifjúsági vezetőkkel, kolozsvári fiatalokkal találkozott. A K Plusz közösségi
térben a kolozsvári fiatalok az Európa ifjúsági fővárosa eredményeit
mutatták be az RMDSZ EP-képviselőjének, majd az uniós pályázati
lehetőségekről beszélgettek.
„Fontos, hogy az ifjúság körében
minél többen megismerjék és megtapasztalják az Erasmus+, az Európa a polgárokért vagy akár a
Kreatív Európa program lehetőségeit. Ezek mind jelentős szerepet
játszanak az oktatás, a képzés, a
nyelvi készségek, a kulturális érzékenység vagy éppen az európai polgárság
előmozdításában”
–
hangsúlyozta Sógor Csaba. A jelen
lévő ifjúsági vezetők egyetértettek
a képviselővel abban, hogy a fiatalok mobilitása Európán belül nagyon sokat javult, ezt az Erasmus+
program is nagyban elősegítette, sőt
az Európai Önkéntes Szolgálat
(EVS-program) segítségével már
Európán túl is nyitott a világ.
Enyedi Tamás, a Kolozs Megyei
Ifjúsági Fórum (KIFOR) elnökének
tapasztalata szerint a társadalom
egyre nyitottabb az önkéntes munkát illetően, viszont véleménye szerint még számos fejlesztési
lehetőség van ezen a területen is.
„Két évvel ezelőtt fogadták el a
MIÉRT által kezdeményezett önkéntességi törvényt, ennek értelmében szakmai tapasztalatnak ismerik
el a szakirányon belüli önkéntes
munkát. A jogi keret adott, viszont
a gyakorlatba ültetéshez szükség
van arra, hogy még több munkaadó,
illetve fiatal ismerje meg ezt a lehetőséget” – mondta a KIFOR elnöke,

aki az RMDSZ Kolozs megyei képviselőjelölti listáján harmadik helyen indul a december 11-i
választásokon.
A találkozón az ifjúsági és diákszervezetek képviselői első kézből
kaphattak tájékoztatást az Európai
Parlament gyakornoki programjairól, illetve a Sógor Csaba által kínált gyakornoki munkalehetőségről
is. Az RMDSZ-es képviselő évente
10-12 erdélyi magyar egyetemi
hallgatónak és fiatal szakembernek
nyújt tanulási és fejlődési lehetőséget azáltal, hogy gyakornokként egy
hónapra fogadja őket európai parlamenti irodáiban. A képviselő hangsúlyozta, hogy a gyakornokság egy
olyan lehetőség, amit egyetemi keretek között tapasztalhatnak meg a
fiatalok. „Kiegészítő tudást és komoly versenyelőnyt jelenthet egy
ilyen tapasztalat. Ezért is mondom
azt, hogy a fiatalok használják ki az
EU nyújtotta tanulási és fejlődési lehetőségeket, a meglévő programokat. Nem azt kell számon kérnünk
rajtuk, hogy miért mennek el külföldre, hanem azt kell elérnünk,
hogy a külföldön szerzett tapasztalataikat itthon gyarapítsák a későbbiekben” – mondta a képviselő, aki
szerint mindez akkor tud megtörténni, ha a fiatalok érzik és látják,
hogy itthon is lehet jövőjük.
Sógor Csaba elmondta: az
RMDSZ számára nagyon fontos,
hogy Erdély olyan hely legyen,
amely vonzó a fiataloknak is, éppen
ezért a szövetség olyan csapattal
indul a december 11-i választásokon, amelyben az erdélyi magyar ifjúság is hangsúlyosan képviselve
van. Az EP-képviselő a választásokon való részvételre buzdította
az
erdélyi
magyar
fiatalokat, mint mondta: „ne engedjétek, hogy Erdély jövőjéről
és saját jövőtökről vasárnap más
döntsön helyettetek”.

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Gázszolgáltató vállalat
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Ásványvíz-választék
(Belşugului 21.) 8-20 óra
- 0265/225-926
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

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

Közel 700 büntetés
a hosszú hétvégén

A Szent András-nap és a román
nemzeti ünnep alkalmából a hosszú
hétvégén a szokásos létszámnál
200-zal több rendőr teljesített szolgálatot Maros megyében a nemkívánatos események elkerülése
végett.
Ezekben a napokban 14 bűncselekménnyel gyanúsított személyt
értek tetten a rendőrök. A hatóság
közel 700 pénzbüntetést rótt ki öszszesen 237.315 lej értékben, és több
mint 9.370 lej értékben foglalt le javakat. A közrend megsértése és
csendháborítás miatt 110, illegális
kereskedelmi tevékenység miatt

három esetben büntettek a rendőrök. A legtöbb pénzbüntetést,
szám szerint 567-et a közúti közlekedés szabályainak megsértése
miatt rótta ki a hatóság, ebből 269
büntetést a megengedett sebesség
átlépése, hármat alkoholfogyasztás
utáni, még nem bűncselekménynek
minősülő vezetés, tízet a téli gumik
hiánya miatt. A rendőrök 31 törzskönyvet vontak vissza és 36 hajtási
jogosítványt foglaltak le ebben az
időszakban, öt személy ittas vezetés, másik négy gyorshajtás miatt
nem ülhet az elkövetkezőkben
volán mögé.

10 NÉPÚJSÁG

__________________________________________________ HIRDETÉS ______________________________________________ 2016. december 6., kedd

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

ADÁSVÉTEL
VALÓDI MÉZ a termelőtől! Tel. 0744474-863. (56818)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0754-886-182.
(57800-I)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(57800-I)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-921-737.
(57800-I)
ELADÓK 3-5 kg közötti kacsák, 8,5
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (58998-I)
ELADÓ két disznó. Tel. 0365/448263. (57840-I)
ELADÓ pianínó. Tel. 0740-527-205.
(57837-I)
DISZNÓKAT árulok. Tel. 0744-157542. (57856-I)
ELADÓ száraz tűzifa. Tel. 0757-883361. (57861)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742866-258. (57864)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744159-621. (57864)

BÉRBE ADOK kereskedelmi helyiséget központi zónában. Tel. 0745824-161. (57845-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Nem búcsúztam tőletek, nem
tudtam, hogy örökre elmegyek.
Ne sírjatok, mert itt már jó
nekem, fentről vigyázok és szeretlek titeket.”
Szomorú szívvel emlékezünk
december 6-án a kisillyei
KERESTELY ÁRPÁDRA halálának
16. évfordulóján. Emléked szívünkben őrizzük. Feleséged, gyermekeid és azok családja. (57835)

Fáradt tested a sír mélyén,
Nyugodjék hát csendben, békén!
S amíg porod a hant zárja,
Szép emléked legyen áldva!
Szomorú szívvel emlékezünk a
székesi id. ŐSZ SÁMUELRE halálának 6. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei. (57851)

Szomorúan emlékezünk december 6-án a koronkai ifj. BALLA
LÁSZLÓRA (Öcsi), aki türelemmel viselt, súlyos betegség után,
34 évesen, 30 éve eltávozott közülünk. Emléke örökké élni fog
szívünkben. Bánatos nővére, felesége, fia és leánya. (1199-I)

ELADÓK fajtatiszta mangalica disznók. Tel. 0740-190-305. (57868-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Kovács Márta névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (57859)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (56798)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (56732-I)
TERMOPÁN, szalagfüggönyök és
redőnyök szerelése és javítása. Tel.
0744-504-536. www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl (58859)
FESTÉST,
mázolást,
parkettezést,
csemperakást,
gipszkartonszerelést
vállalunk. Tel. 0741-762-701. (18289)
KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (18292-I)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (57838)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (57854)
ALKALMAZUNK hegesztőt és lakatost. Tel. 0766-519-187. (18297-I)

Kinézek az ablakon, látom az arcodat ragyogni, érzem a könnycseppet az arcomon lefolyni. Ha
itt lennél, megkérdeznéd, mi
bajom, annyit mondanék, hogy
hiányzol nagyon.
Fájó szívvel emlékezem december 6-án drága édesanyámra,
CZAKÓ B. JUDITRA halálának 2.
évfordulóján. Lánya, Andi és családja. (57857-I)

Elment az, kit legjobban szerettem,
Kinek az életem köszönhetem.
Amíg csak élek, rá emlékezem,
Az együtt töltött időt
soha nem feledem.
Lélekben mindig itt lesz velem,
Odafentről féltőn figyel engem!
Hogy egy édesapa milyen drága
kincs,
Azt csak az tudja, akinek már
nincs.
Mindent adhat az ég kétszer,
márványt,
kincset,
palotát,
Csak egyet nem adhat kétszer:
Szerető édesapát!
Fájó szívvel emlékezünk december 6-án MELEG LAJOSRA halálának 11. évfordulóján. Emlékét
őrzi lánya, Imelda, felesége, szülei, testvére és a rokonok.
(57862)

Kegyelettel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk DÉNES
MAGDA nyugalmazott asszisztensnőre december 6-án, halálának tizedik évfordulóján. Drága
emlékét megőrizzük. Szerettei.
(57850)

Már két éve, hogy itt hagytál bennünket, de szívünkben őrzünk,
mint drága kincset. A múltba
visszanézve valami fáj, valakit
keresünk, aki nincs már. Mi könynyes szemmel megállunk sírodnál. Te nem szólsz, de mi tudjuk,
hogy te hívtál. Mi szólítunk, a
néma sír nem felel, de Te a szívünkben örökké létezel. Múlik az
idő, de a fájdalom marad, betöltetlen az űr, mely szívünkben maradt.
Csillaggá
változtál,
barangolsz az égen, gyere mifelénk úgy, mint réges-régen.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan
jó várni, hazudni a szívnek, hogy
ne tudjon fájni. Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, míg e
földön élünk, nem fogunk feledni.
Fájó szívvel emlékezünk a nagyernyei
születésű
NAGY
ANDRÁSRA halálának 2. évfordulóján. Felesége, Irénke, fia, Levente, menye, Izabella, unokái,
Levente és Krisztián, anyósa,
testvére, Rózsika és családja.
(57872)

Fájó szívvel emlékezem drága
szüleimre és testvéreimre: édesapám, CSEKME ISTVÁN 17 éve,
ÉDESANYÁM és ÉVI húgom
éppen 10 éve, JOLI húgom pedig
egy éve szenderültek öröklétre.
Gondoljunk rájuk szeretettel.
(57873-I)

Soha nem szűnik meg lelkünk
gyásza érted, soha nem halványul emléked.
Örök fájdalommal emlékezünk
december
6-án
JASKÓ
MAGDÁRA halálának 9. évfordulóján. Nyugodj békében, drága
anyu, mama, dédi! (57878-I)

Kegyelettel emlékeztünk december 5-én NAGY IMRÉRE halálának 4. évfordulóján. Akik
ismerték, szerették, gondoljanak
rá kegyelettel! Emlékét őrzi felesége, fia, veje, unokái. (57880-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték, hogy a szeretett
édesapa,
MIKLÓSI FERENCZ
életének 66. évében elhunyt.
December 6-án, kedden 15 órakor a marosszentgyörgyi református temető ravatalozójából
helyezzük örök nyugalomra.
Emlékét soha el nem múló szeretettel őrzi egyetlen fia, Csabi. (-I)

Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy
FRIDRICH JÁNOS
2016. december 3-án, 96 éves korában csendesen megpihent. Temetése december 6-án 13 órakor
lesz a református temetőben, református szertartás szerint. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (57858-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagyapa, após,
dédnagyapa, jó ismerős, jó barát,
MOLDOVAN
IONEL CONSTANTIN
életének 89. évében, december 4én súlyos szenvedés után megpihent. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettünktől 2016. december 7-én, szerdán
12 órakor veszünk búcsút a Pax
Temetkezési Vállalat ravatalozójában.
A gyászoló család. (57866-I)
Értesítjük mindazokat, akik ismerték és tisztelték, hogy 103.
évében Budapesten elhunyt
ORBÁN LÁSZLÓ
a székelyudvarhelyi tanítóképző
magyartanára – irodalomtörténész. Elhantolása 2016. december 7-én 14 órakor lesz a
budapesti köztemetőben.
Volt tanítványai. (57867-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendült szívvel értesültünk
SZABÓ

LÁSZLÓ

hirtelen

haláláról.

részvétünket

ki

gyászoló hozzátartozóinak. A
Saszet és a Virginás családok.
(57855)

Megrendült szívvel értesültünk
NÁZNÁN

DÉNES

hirtelen

haláláról. Őszinte részvétünket
fejezzük

ki

a

gyászoló

családnak. A Gyűjtők Baráti
Társasága. (57846-I)

Őszinte részvétünket, együtt-

érzésünket fejezzük ki munkatársunknak, Miklósi Csabának

ÉDESAPJA elvesztése miatt.
Nyugodjon

békében!

OrtoProfil

Megrendült szívvel, mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, jó barát,
szomszéd,
KOVÁCS VILMOS
életének 76. évében, 2016. december 4-én türelemmel viselt
szenvedés után elhunyt.
„Elpihent
minden,
munka,
a gond,
békélt szívem köszönetet mond
mai szeretetedért,
amely engem elkísért,
s a rossz ellen védőhálót vont.”
(B.L.)
Drága halottunkat folyó év december 7-én 13 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosszentkirályi ravatalozóból a náznánfalvi római katolikus temetőbe.
Búcsúzik tőle a gyászoló család.
(57881-I)

iskola

tanulóit

helyes

munkára.

végső

LÁSZLÓ

Az

munkaközössége.

(sz.-I)

Szomorú

Fájdalomtól megtört szívvel, de
Isten akaratában megnyugodva
búcsúzom testvéremtől,
HEGYI DÉNESTŐL.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Incze Margit és családja.
(57883-I)

Őszinte

fejezzük

Fájó szívvel búcsúzunk a felejthetetlen
NÁZNÁN ÖCSITŐL.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékedet szívünkben
őrizzük.
Dódi, Eta és családja. (57871-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett nevelőapa, nagytata,
testvér, rokon és szomszéd,
HEGYI DÉNES
volt szovátai lakos életének 87.
évében rövid szenvedés után
csendesen megpihent. Temetése 2016. december 6-án, kedden 14 órakor lesz a katolikus
temető felső kápolnájából. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (57883-I)

barátunk

szívvel

búcsút

veszünk

id.

SZABÓ

nyugalmazott

volt

biológiatanárunktól

és

kollégánktól. Az ernyei iskola

volt a második otthona, ahol 37

éven át oktatta és nevelte az
segítőkészségre,

önzetlen

pontos

és

Példaadó

magatartásával mindannyiunk
szívébe

belopta

magát.

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak, és

Isten akaratában való meg-

nyugvást kíván a nagyernyei
iskola munkaközössége. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet

mondunk

mind-

azoknak, akik SZABÓ KÁROLY
búcsúztatási szertartásán részt
vettek

osztoztak.

és

fájdalmunkban

Sógornője,

Anna,

keresztlánya, Renáta, Szegedi
Ferenc és Péter. (57852)

Hálás

köszönetet

szívvel

mondunk

mindazoknak

a

rokonoknak, ismerősöknek, akik

drága szerettünk, id. FEKETICS

LÁSZLÓ temetésén megjelentek,
sírjára

virágot,

koszorút

helyeztek, együttérzésükkel gyászunkban

támogattak

fájdalmunkban

osztoztak.

gyászoló család. (57869-I)

és

A
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A szállító neve és címe

Útirány

TRANSERVICE
Călăraşilor (Kossuth) u.
52. sz., tel.: 0265/216-242
ROYAL GTS.
Ştefan cel Mare u. 23. sz.,
0265/269-308,
0731-89-89-89,
Hu: 0036-30-60-53-753
TRANSP TUR
INTERNATIONAL
Székelyudvarhely,
tel. 0266/217-979
0744-788-295

Irányár

Marosvásárhely –
Budapest

Hétfő 18.30 ó., kedd 18.30 ó.,
szerda 8 ó., csütörtök 18.30 ó.,
péntek 8 ó.,
vasárnap 8 ó., a Voiajor
távolsági buszállomástól
(Dózsa György utca)

Visszatérés
Kedd 18.30 ó.,
szerda 18.30 ó.,
csütörtök 18.30 ó.,
péntek 18.30 ó., szombat 8 ó,
vasárnap 18.30 ó, Népliget,
Volán buszállomás

Előnyös árak

Marosvásárhely –
Budapest

Mindennap,
Voiajor autóbuszállomás, 18 ó.

Mindennap Budapestről,
a Népligetből 15.30-kor,
a 30-as peronról

Székelyudvarhely–
Nyárádtő–Budapest

Mindennap 18 ó., székelyudvarhelyi autóbuszállomás
20 ó. Nyárádtő

Mindennap 19 ó., Budapest,
Népliget, a 30-as peronról

Egy út 100 lej,
menet–jövet 180 lej,
nyugdíjasoknak és diákoknak
170 lej.

Székelyudvarhely–Szeged–
Kecskemét

INTER TOURS
Rózsák tere 61.
(bejárat a Petőfi térről),
tel. 0265/264-011,
0733-013-166

Marosvásárhely –
Szalonta – Békéscsaba –
Szeged – Kistelek –
Kecskemét

Indulás

11

Vasárnap, kedd, péntek 17 ó.
Csütörtök 20 ó.,
a Nemzeti Színház mögötti
parkolóból; 20.30 ó. a Voiajor
távolsági buszállomástól

Hétfő, csütörtök, szombat
18 ó. Kecskemét, 20 ó. Szeged
Péntek 17 ó.,
Kecskemét,
távolsági buszállomás; 19 ó.
Szeged, Mars téri buszállomás

Várják a kántálókat
a polgármesteri hivatalba

Előnyös árak

Egy út 110 lej, menet-jövet 180 lej,
Kecskemétig 120 lej, menet-jövet
200 lej. 10% kedvezmény nyugdíjasoknak, egyetemistáknak, tanulóknak. 50% kedvezmény 10 éven aluli
gyermekeknek. Minden 4. út ingyenes (ha egy éven belül leutazza).

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal idén is fogadja a
kántálókat Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, december 19én, 20-án és 21-én.
Feliratkozni december 8-áig kell a hivatal bel- és külkapcsolati
osztályán, az első emeleten, a 47-es irodában. Kapcsolattartó
Vlaic Mirela. Telefon: 0265/268-330, 144-es mellék.
Mindenkit szeretettel várunk!
A polgármesteri hivatal bel- és külkapcsolati osztálya

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

ROMÁN-AMERIKAI CÉG alkalmaz előnyös feltételek mellett TERVEZŐT, RAJZOLÓT, SZERSZÁMLAKATOST, ESZTERGÁLYOST, MARÓST. További információ a következő telefonszámon:
0729-142-792. Az önéletrajzot a cég székhelyén lehet benyújtani, a Bodoni/Budiului utca 66/A szám alatt
vagy e-mailben elküldeni a barna.szilagyi@plasmaterm.ro e-mail-címre. (18209-I)
CÉG ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT VÁLLAL 10% kedvezménnyel: háztetőjavítás, cserépforgatás, belső
munkálatok, csatorna, hófogó készítése, festés, ácsmunkák, kőművesmunkák stb. Tel. 0747-634-747.
(57405-I)

A KALLÓS ZOLTÁN ALAPÍTVÁNY állást hirdet 2017. január 8-tól egy DÉLUTÁNI PEDAGÓGUSI
hely betöltésére (5-13 éves gyerekek oktatására, nevelésére). Oktatási helyszín: Nagysármás, Maros
megye. Jelentkezni és érdeklődni lehet 2016. december 15-ig a következő e-mail-címen:
gyongyi@kallos.org.ro, vagy telefonon: 0744-800-533. (sz.-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT és KASSZÁSNŐT. Tel. 0744-681130. (18294)

ALKALMAZUNK dízelpumpákat és porlasztókat javító marosvásárhelyi műhelybe MUNKATÁRSAT.
Betanítását vállaljuk. Érdeklődni a 0744-607-000-s telefonszámon. (sz.-I)

A
VILA
BRAN
CLUB
(Törcsvár,
Brassó)
alkalmaz
gyakorlott
RECEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), SZAKÁCSOT, SZOBALÁNYT, MEDENCESZERELŐ SZAKEMBERT, KARBANTARTÓ MUNKÁST, SOFŐRT. Tel. 0722-268-866. (59071)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (58000)

A KREATÍV KIADÓ sürgősen alkalmaz előkönyvelési ismeretekkel rendelkező MUNKATÁRSAT. Az
önéletrajzokat az office@kreativkiado.ro e-mail-címre várjuk. (59075-I)

A marosvásárhelyi ATLAS COMPANY cég alkalmaz ÉPÍTŐMÉRNÖKÖT/ÉPÍTŐMESTERT. Tel.
0265/312-923. (sz.)

MAROSSZENTGYÖRGYI TELEPHELYŰ LEMEZMEGMUNKÁLÓ ÜZEMBE alkalmazunk
argon WIG/TIG (AWI) HEGESZTŐT rozsdamentes bútorok összeszerelésére, valamint tapasztalattal és
targoncavezetői engedéllyel rendelkező RAKTÁROST. Érdeklődni a 0728-328-881-es telefonszámon 9től 17 óráig. Várjuk önéletrajzát a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre. (59077-I)

Keresse az újságárusoknál!
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Fizetett hirdetés

