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Esély mindenkinek
Marosszentgyörgyön

Projekt a mélyszegénység és kirekesztettség felszámolásáért

A zenebunker
visszahív!

Az idén immár a harmadik Freedom
Blues Festivalt szervezte meg Döme
és csapata, a koncertekre ezúttal a
Piano teremben és a vele szomszédos, Bunker nevet viselő teremben került sor telt házas, jókedvű közönség
jelenlétében: a blues a countryzenével
egyetemben szinte az összes ma létező, úgynevezett könnyűzenei irányzat alapköve és origója a rocktól a
popzenén át az elektronikus zenei stílekig…

____________5.
Program a hazai
sertéstenyésztés
fellendítéséért

Október végén a bukaresti nemzetközi
mezőgazdasági kiállításon, az Indagrán hirdették meg a gazdák a román
sertéstenyésztés fellendítéséről szóló
programot, amelynek célja a hazai
sertéshús fogyasztásának népszerűsítése.

____________6.
Kissé csalóka
végeredmény
Szászrégenben
A Marosszentgyörgyön és Csejden élő hátrányos helyzetű közösségek felzárkóztatását, a szegénység és a társadalmi kirekesztettség felszámolását célozza az a nagyszabású,
hároméves futamidejű európai uniós projekt, amelyet tegnap délelőtt ismertettek a Marosszentgyörgyi Polgármesteri
Hivatalban.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Egy integrált, rendkívül komplex projektről van szó, amely több síkon
fut, és lényege, hogy javítsák a községben élő hátrányos helyzetű családok életszínvonalát, elősegítsék a gyerekek oktatását, illetve a fiatalokat
és a felnőtteket szakmai képzések révén támogassák a munkaerőpiacon
való elhelyezkedésben. A 3 éves futamidejű projektben a hivatal partnerei
a Divers Egyesület, a Gyulafehérvári Caritas, valamint a helyi Szent
György Általános Iskola.
(Folytatás a 4. oldalon)

Közvitán
a törvénymódosító javaslat

Hatékonyabb rendőrséget
szeretnének

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőségen november
6-án sajtótájékoztató keretében bocsátották közvitára azt a törvénytervezetet, amely a rendőrség
működésének rendszabályzatát új törvényes keretek közé helyezné.

Szer Pálosy Piroska

A törvénymódosító javaslatcsomagban többek között a
rendőri igazoltatást, a megbilincselést, a rendőrségre való bekísérést, a házkutatási parancs nélküli rendőri behatolás törvénytervezetét ismertették. Új bűncselekmények is
bekerülnének a törvénybe: a rendőri intézkedéseket megakadályozókkal, a rendfenntartókat nyilvánosan szidalmazókkal
szemben, valamint a rendőri intézkedést követően ismétlődő
csendzavarókkal szemben foganatosítanák.
A tanácskozáson a megyei rendőrség parancsnokai és altisztjei mellett a rendőrség országos szakszervezetei is képviseltették magukat és kifejtették véleményüket a
törvénymódosítással kapcsolatosan, így olyan javaslatok is
elhangzottak, amelyek egyértelművé tennék bizonyos törvénycikkelyek értelmezését. A Belügyminisztérium (MAI) a
közrend és -biztonság megőrzéséért való hatékony beavatkozás érdekében javaslatcsomagot állított össze,
(Folytatás a 8. oldalon)

Véget ért a szászrégeniek kudarcsorozata. Négy szörnyű játéknap után
Stoica Vili tanítványai hatalmas meglepetésre teljesen váratlan, elsöprő, 40-s sikert arattak a Kolozsvári CFR
fiókcsapatának otthonában, az elmúlt
hét végén pedig egy másik Kolozs
megyei gárdát, a Dési Unireát fektették két vállra hazai környezetben.

____________9.

Bujdosó reform

Benedek István

Nem tartottak soron kívüli kormányülést hétfőn az adóreform kapcsán, és az is bizonytalan, hogy a kabinet mai,
menetrend szerinti ülésén a kérdés napirendre kerül-e.
Tegnapi hírek szerint igen, de azt már rég megtanultuk,
hogy nem Amerika, hanem szép hazánk a korlátlan lehetőségek hazája, ahol bármi és annak ellenkezője is lehetséges, szóval még van ideje visszavonulót fújni a szőnyeget
maguk alól teljes erővel kirántani próbáló kormányosoknak.
Akiknek most már tényleg sikerült mindenkit felháborítani ezzel az ötlettel: míg eddig csak hellyel-közzel morgolódtak az elemzők és egyes, politikailag le nem kötelezett
vállalkozói szerveződések, pár napja már a szakszervezetek is tiltakozni kezdtek, vasárnap pedig a más témában
megszervezett utcai demonstrációkon is követelték az adóreform elnapolását. Tegnap az ország legnagyobb cégének
alkalmazottai vonultak utcára, mára pedig már a kormány
székháza elé is tüntetés volt meghirdetve.
A reformötlet lehetséges károsultjai közül utolsókként a
polgármesterek eszméltek fel, pedig nekik is indokolt lett
volna már korábban rákérdezni, honnan is fogják pótolni
a jövedelemadóknál várható bevételkiesést. Mert a bérek
után fizetett jövedelemadó, ami szintén csökkenne az új
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 13 perckor,
lenyugszik
16 óra 57 perckor.
Az év 312. napja,
hátravan 53 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma ZSOMBOR,

holnap TIVADAR napja.

TIVADAR: a görög Theodoroszból ered, amelynek latinosított, rövidült formája honosodott meg nálunk. Jelentése:
Isten ajándéka.

Változó égbolt
Hőmérséklet:
max. 160C
min. 60C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2017. november 7.
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek
Jogi tanácsadás

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

Hosszabbított munkaprogram
a RAR-nál

Tekintettel arra, hogy az utóbbi időszakban a használtgépkocsi-behozatal miatt igen sok autót kell ellenőrizni az országos gépkocsi-lajstromozási hivatalnál (RAR), november
4-étől az év végéig szombaton 8–14 óra között is dolgoznak.
Kivétel december 2-a, 23-a és 30-a. A járműveket a 021/9672es országos egységes hívószámon vagy a www.rarom.ro
honlapon online is be lehet jelenteni ellenőrzésre.

Honismereti albumok
a Bernády Házban

A veszprémi könyvműhely újdonsága a Mezőség – A Holt
tenger tükrében – Tóvidék – Szórványmagyarság című
honismereti album. Másik friss kiadványuk az Erdély –
Jókai Mór – Az Anna-báltól a Szent Anna-tóig – A mesemondó aranyember barangolásai című kötet. Megjelent
2018-as falinaptáruk is, amely Wass Albert születésének
110. évfordulóját köszönti. A kiadó székelyföldi körútra induló szerzőpárosa, Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla, valamint műsorvezetőként Soós Andrea előadóművész, a
budapesti Lánchíd Rádió műsorvezető-szerkesztője ezekkel az újdonságokkal lép az erdélyi közönség elé. Marosvásárhelyen a bemutatóra november 14-én, kedd délután
17 órakor kerül sor a Bernády Házban. Szovátán november 15-én szintén 17 órai kezdettel a református parókián
lesz hasonló könyvismertető.

Díjazták a legjobban teljesítő cégeket

Múlt csütörtökön a marosvásárhelyi Business
szállóban immár 24. alkalommal került sor a legjobb Maros megyei cégek díjazására. A Maros
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara egyedien kidolgozott, az előző évi üzleti teljesítményen alapuló kritériumrendszer alapján készíti el a
vállalkozások rangsorolását. A múlt év üzleti
adatain alapuló idei cégkatalógusban 748 vállalkozás szerepel, melyekből számos az országos
szaknévsorban is előkelő helyet foglal el.

Az ünnepélyes seregszemlén a helyhatóságok részéről
Péter Ferenc megyei tanácselnök köszöntötte a helyi üzleti
szféra képviselőit, hangsúlyozva, hogy az általa vezetett
intézmény lehetőségei szerint támogatja a vállalkozókat,
valamint felsorolta az önkormányzatnak a megye turisztikai lehetőségei reklámozása terén kifejtett erőfeszítéseit.
Pop Vasile, a kamara elnöke üdvözlő beszédében a
rangsorolás feltételrendszerét is kifejtette. Eszerint a
cégek teljesítményét az üzleti forgalom, az abszolút
nyereség, a nyereségráta, a
munkaerő-felhasználás hatékonysága és a befektetett
tőke felhasználásának hatékonysága alapján értékelik.
Ilyen kritériumrendszer szerint a megyénkbeli kereskedelmi
kamara
kezdett
cégrangsort készíteni, a
módszer innen terjedt el az
országban. Az elnök hangsúlyozta, hogy a legjobb megyei vállalkozások közül 128
az országos rangsorban is a
legjobb három között talál-

ható, közülük 49 vezető helyen szerepel a maga szakterületén. A fent említett feltételek alapján 16.321 cég adatait
értékelték, melyek éves mérleget nyújtottak be tavalyra.
Ezekből – a különböző gazdasági szektorok és a cégek
nagysága alapján – idén 748 vállalkozás ért el első helyet.
Az éves rangsor mellett kiválósági okleveleket is adtak
át, ilyen elismerést azok a cégek kaphattak, melyek az
utóbbi öt évben stabilan jó üzleti eredményeket értek el.
Külön díjazták a legjobb exportőröket és a legsikeresebb
üzletasszonyokat is. A díjazott vállalkozások szerepelnek
a már szintén hagyományossá vált éves cégkatalógusban,
melyet a kamara külképviseleteken, üzleti rendezvényeken
népszerűsít. Az ünnepélyes seregszemle hangulatát a kolozsvári Transilvania Filharmónia kvartettjének előadása
emelte, melyben közreműködött Daniela Vlădescu szoprán szólista is.

Kétszer is vetítik a Kincsem című filmet

A nagy érdeklődésre való tekintettel két alkalommal vetítik le az Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon
Herendi Gábor Kincsem című filmjét. Az eredetileg betervezett időponton (november 11., szombat 20 óra) kívül november 12-én, vasárnap 14.30 órától is megtekintheti a
közönség a nagy sikernek örvendő alkotást. A helyszín

RENDEZVÉNYEK

Barabás László könyvbemutatója

November 10-én, pénteken 17 órakor a vártemplomi
egyházközség Bocskai termében (Eminescu u. 28.)
kerül sor Barabás László Ünnepeink népi színháza
című, a Mentor Könyvek Kiadónál megjelent könyvének
bemutatójára. A 70. évét betöltő néprajzkutatóval a
könyv szerkesztője, Káli Király István beszélget. Közreműködik Kilyén Ilka, Magyar Örökség díjas színművésznő, illetve az Üver zenekar. A bemutatót egy
néprajzi kisfilm vetítése követi.

mindkét esetben a Kultúrpalota nagyterme. A szervezők
felhívják mindazok figyelmét, akik a szombati vetítést választják, hogy 19 óra 30 percig foglalják el helyüket a teremben. E változás miatt Cristi Iftimie Mariţa című filmjét
a Palota kistermében nézhetik meg az érdeklődők vasárnap
12 óra 30 perctől.
Gecse Ramóna, Tompa Klára és Sebestyén Aba. Az
előadás november 9-én, csütörtökön 18 órától lesz a
Kultúrpalota kistermében.

175 éve hunyt el Kőrösi Csoma
Sándor

A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület ma 17 órakor a Studium Prospero Kulturális Központban (Forradalom u. 8 sz.) emlékezik meg a 175 éve elhunyt Kőrösi
Csoma Sándor nyelvtudósról, a tibetológia megalapítójáról, a tibeti–angol szótár megalkotójáról. A nagy tudós
életéről és munkásságáról Simon György magyar szakos tanár tart előadást.

Jótékonysági táncverseny

Márton-napi vigadalom és vásár

Egy szárnyas oltár története

Középiskolások látogatása
Marosvásárhelyen

Unifest

Előadás Bánffy Miklósról

Havi Dráma az Alter-Native-on

Székely Csaba diákokkal találkozik

November 11-én, szombaton az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély udvarán Márton-napi vigadalom lesz, ahol a
helyi termékek vására mellett kézműves-tevékenység,
néptáncelőadás és számos más program várja az érdeklődőket.

A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ) szervezésében november 10–12. között 350 erdélyi diák látogatja meg a marosvásárhelyi egyetemeket a
tizennegyedik egyetemi nyílt napokon. Százötven vendégfogadó hallgató várja az Erdély 16 városából két tömbben
érkező líceumi diákokat, akiknek bemutatják a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemet, a Művészeti Egyetemet, valamint a Hallgatói Önkormányzat
(HÖK) közreműködésével a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet. Az egyetemlátogatásokon a diákok
közelről ismerik meg a képzési formákat, számos tanszék
tevékenységét, feltehetik kérdéseiket, véleményt alkothatnak, saját tapasztalatot szereznek. A rendezvény megnyitó ünnepségei szombaton és vasárnap a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
dísztermében 9 órától kezdődnek.
Hírszerkesztő: Vajda György

Szováta önkormányzata és a Bernády Közművelődési
Egylet szervezésében november 9-én, csütörtökön 18
órától a városháza dísztermében Csortán Ferenc nyugalmazott műépítész Egy szárnyas oltár története címmel tart előadást.
November 6. és 13. között a MOGYE fogorvosi karának
diákszervezete a 16. alkalommal szervezi meg az Unifest országos diákfesztivált. A rendezvényen a szórakozás mellett sor kerül középiskolai egészségmegelőző programokra, karitatív célú véradásra, sportrendezvényekre (labdarúgó és tenisztorna), lesz színházi
előadás,
jótékonysági
úszóverseny,
paintballháború, szépségverseny és természetesen
mulatság is.

Az Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál keretében
sor kerül a Havi Dráma 24. kiadására. Ezen alkalommal
Döbrentei Sarolta Egyszervolt lányok című darabját hallhatja a közönség. A dráma Sebestyén Aba által rendezett felolvasószínházi bemutatójával először látható,
hallgatható a filmfesztiválon. Előadják: Badics Petra,

Rhythm is Freedom – ezzel a címmel szervez jótékonysági táncversenyt november 9-én 18 órától a Nemzeti
Színházban a marosvásárhelyi Dance Art egyesület
közreműködésével az „Együtt a rákos gyerekekért”
egyesület. A bevételt, illetve az adományokat a rákban
szenvedő gyerekek számára szervezett nyári „Champ
Camp” táborra gyűjtik.
A Magyar Állampolgárok Klubja keretében ma, szerdán
17 órától a Deus Providebit Tanulmányi Ház Szent Mihály
termében az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezetének meghívottja, dr. Vizi László Tamás történész, jogász, a Kodolányi János Főiskola tanszékvezető
tanára Egy erdélyi arisztokrata a magyar külügyek élén
– Bánffy Miklós címmel tart előadást, amelyen többek között szó lesz a trianoni kérdéskörről, a nemzeti összetartozásról, de Bánffy Miklós munkásságáról is.

November 9-én este 7 órától az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban Székely Csaba drámaíró találkozik diákokkal, tanárokkal. Az író és a moderátor arról
beszélget, milyen tapasztalatokat szereztek az iskolában, és arról, hogyan ágyazódhat be a kortárs irodalom
az iskolai programba.
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Három megyehatár melletti útszakaszon is
elkezdődtek a javítási munkálatok

Újabb megyei úton kezdődnek el
a javítási munkálatok a következő
hetekben, miután a megyei tanács tegnap átadta a munkaterületet a Mezőzáhot, Mezőcekedet
és a Kolozs megyei megyehatárt
összekötő 151C jelzésű megyei út
esetében a kivitelező cégnek. Az
út szélesítésére vonatkozó szerződés értéke 3,6 millió lej, a kivitelezési határidő pedig 6 hónap.

Az elmúlt hetekben a megyei önkormányzat két másik útszakaszon is kiadta
a munkálatok elkezdésére vonatkozó
rendeletet, így folyamatban van a 107G
jelzésű és a 162A megyei utak javítása
is. A Fehér megyei megyehatár, Cintos
és Ludas közötti 107G jelzésű megyei út
esetében a szerződés értéke 1,7 millió
lej, és 5 hónap alatt kell elvégezni a munkát. Jelenleg a munkatelep előkészítése
zajlik.

A 16-os országutat, Kozmatelket és a
Beszterce-Naszód megyei megyehatárt
összekötő 162A jelzésű út esetében már
dolgoznak az alapozáson és az út melletti
sáncokon. Ennek a beruházásnak az értéke 2,1 millió lej, és a szerződés határideje 5 hónap.
A megyei úthálózat karbantartási
programja keretében 2017-ben a megyei
tanács 6 szerződést kötött aszfaltozásra,
összesen 7,6 millió lej értékben, mintegy
45 és fél kilométernyi aszfaltszőnyeg leterítésére. A munkálatokat a következő
hetekben minden szakaszon befejezik.
Emellett a tanács 10 szerződést kötött
kátyúzásra a megye különböző régióiban. Ezeknek a munkálatoknak az
összértéke 1,4 millió lej, és mostanáig 90
százalékban készültek el.
A megyei úthálózat karbantartása a
Maros Megyei Tanács egyik legfontosabb tevékenységi területe. Az anyagi

erőforrások szűkössége miatt azonban az
elvégzendő munkálatok esetében fel kell
állítani az elsőbbségi sorrendet, ezért
évről évre meghatározzuk a legsürgetőbb
munkálatok listáját annak függvényében,
hogy milyen állapotban van egy-egy útszakasz, mennyire forgalmas és milyen
jelentősége van az útvonalnak gazdasági
szempontból.
A megyei tanács a saját forrásainak
felhasználása mellett kormányzati és európai uniós alapokra is pályázik a szükséges útügyi munkálatok elvégzésére.
Így jelenleg két európai uniós pályázatunk van elbírálás alatt, és négy másik
beruházás kaphat állami finanszírozást,
amelyek felkerültek a Helyi Fejlesztések
Országos Programjának beruházási listájára.
A Maros Megyei Tanács
sajtóirodája

lóvá vált”, Liviu Dragnea pártelnök akaratával is szembeszálló Grindeanut a
PSD-nek csak bizalmatlansági indítvánnyal sikerült eltávolítania a kormány
éléről. Most ugyanaz a parlamenti többség tette ANCOM-elnökké, amely júniusban leváltotta őt a kormány éléről. A
korábban kiközösített politikusnak felajánlott tisztségből az elemzők arra következtetnek,
hogy
Grindeanut
„rehabilitálta” a PSD, s Liviu Dragnea
pártelnök megbocsátott neki.
Grindeanut – frissen szerzett pártfüggetlensége mellett – a temesvári tudományegyetem matematika szakán

szerzett informatikusi képesítése és a
Ponta-kormányban szerzett csaknem
egyéves távközlési miniszteri tapasztalata tette alkalmassá arra, hogy a több
mint hárommilliárd eurós távközlési piac
tevékenységét szabályozó hatóságot vezesse.
Grindeanut 270 vokssal 117 ellenében
választották az ANCOM elnökévé a
keddi titkos szavazáson. A jobbközép ellenzéki pártok előzetesen bejelentették,
hogy nem támogatják kinevezését,
ugyanis a hatóság bújtatott politikai befolyás alá vonását látják az eljárásban.
(MTI)

A távközlési hatóság elnöke lett a volt kormányfő

A távközlési hatóság (ANCOM)
elnökévé választották a parlament keddi együttes ülésén
Sorin Grindeanu volt miniszterelnököt.

A tisztségre csak politikailag független szakembert jelölhetett Mihai Tudose
miniszterelnök: Grindeanu azáltal vált
„alkalmassá” az ANCOM elnökségére,
hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) kizárta őt soraiból, amikor nem volt hajlandó lemondani a miniszterelnöki
tisztségről azt követően, hogy a pártvezetés megvonta tőle a politikai bizalmat.
A kormányfőként „túlságosan önál-

Autópályáért és a tervezett járulékreform ellen
tüntettek a Dacia alkalmazottai

A Piteşti–Nagyszeben autópálya mielőbbi megépítéséért, és a kormány által bejelentett járulék- és
adóreform ellen tüntettek kedden az ország legfontosabb exportőre, a Dacia autógyár alkalmazottai.

Az ország legnagyobb, évi több mint 5 milliárd euró forgalmat lebonyolító vállalatának mioveni-i, Piteşti melletti telephelyén rendezett megmozduláson több ezren követelték a
Déli-Kárpátokat átszelő 123 kilométeres autópályaszakasz
megépítését, amely bekötné az évi több mint százezer gépkocsit gyártó vállalatot az európai gyorsforgalmi úthálózatba.
A piteşti-i Dacia-üzemek alkalmazottai attól tartanak, hogy
az autópálya-összeköttetés késlekedése miatt a Renault-csoport elköltözteti üzemét Romániából. A cégcsoporton belül komoly konkurencia a Dacia számára a Renault marokkói
vállalata: a Dacia márka több modelljét is Tangerben szerelik
össze.
A tüntetésen felszólaló szakszervezeti vezetők élesen bírálták a kormány küszöbön álló járulék- és adóintézkedéseit. A
kormány a jövő évtől a munkavállalókra hárítana minden társadalombiztosítási járulékot, így a munkáltatóknak mintegy

20 százalékkal meg kellene emelni a bruttó béreket ahhoz,
hogy az alkalmazott nettó jövedelme ne csökkenjen. A Dacia
szakszervezeti vezetői attól tartanak, hogy ágazati munkaszerződés, vagy valamely kötelező érvényű jogszabály híján a
munkáltatókat semmi sem kényszeríti arra, hogy a bruttó
bérek növelésére fordítsák az eddig tb-járulékokra befizetett
összeget, és ne könyveljék el nyereségként. Ez utóbbi esetben
a nettó bérek csökkennének.
Az A1-es jelzésű, bizonyos dél-erdélyi szakaszokon már elkészült autópályát két éve kötötték össze a magyarországi
gyorsforgalmi úthálózattal, de egyelőre a határtól csak a bánsági Marzsináig lehet eljutni rajta. A kormány tervei szerint
jövőre befejeződik az építkezés erdélyi része, és Nagyszebentől a nyugati határig lehet majd sztrádán közlekedni. A Bukarest környéki autópályákat az európai hálózatba bekötő
Piteşti–Nagyszeben autópályaprojektről nincsenek biztató
hírek, sőt, augusztusban a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság szerződést bontott a megvalósíthatósági tanulmány készítésével megbízott olasz–román vegyesvállalattal
és úgy döntött, hogy a tanulmányt „házon belül”, saját mérnökeivel fogja elkészíttetni. (MTI)

Putyin és Trump mindenképp találkozik
Vietnamban

Mindenképp tárgyal majd egymással Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök a vietnami Da Nangban, az Ázsiai és Csendes-óceáni
Gazdasági Együttműködés (APEC) szervezetének
csúcstalálkozóján – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a
Kreml szóvivője kedden Moszkvában.

Az APEC-csúcsot november 10-én és 11-én rendezik
meg Vietnamban. Peszkov elmondta, hogy a találkozó
részletei még mindig kidolgozás alatt vannak, de a két vezetőnek Da Nangban mindenképp módja lesz szót váltani
egymással.
Nyilvánvalónak nevezte, hogy a két vezető „a legélesebb
kérdésekről” fog eszmecserét folytatni, melyek közé sorolta a
Koreai-félsziget ügyét. A szóvivő kitért az elől, hogy kommentálja az észak-koreai rakétakísérletek és a termonukleáris
kísérleti robbantás nyomán kialakult helyzetet.
Peszkov kifejezte Moszkva reményét, hogy folytatódni fog
az együttműködés Oroszország és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) között, és hogy nem valósul meg a „legroszszabb forgatókönyv”, amely szerint kizárnák az orosz

válogatottat a 2018-as phjongcshangi téli olimpiáról. Mint
mondta, egy ilyen döntés súlyos veszteséget okozhatna az
olimpiai mozgalomnak.
A szóvivő hangoztatta, hogy Oroszország a nemzetközi
olimpiai mozgalom felelősségteljes tagja. Elismerte, hogy „napirenden szerepel egy sor, a doppinghasználattal kapcsolatos
problémás kérdés”, de leszögezte, hogy „szó sem lehet a droghasználat állami támogatásáról”.
„Oroszország elnökének utasítására sporttisztségviselőink
folytatják az intenzív párbeszédet a NOB-bal és annak képviselőivel” – mondta.
Megerősítette, hogy Putyin „a rendszeres elnöki munkakapcsolatok keretében” hamarosan ismét találkozik török hivatali
partnerével, Recep Tayyip Erdogannal. Török sajtóértesülések
szerint Erdogan november 13-án Oroszországba készül.
Peszkov elmondta, hogy a Kremlnek tudomása van azokról
a sajtójelentésekről, amelyek szerint az orosz Szibur gázfeldolgozó és petrokémiai holding kapcsolatban áll Wilbur Ross
amerikai kereskedelmi miniszterrel, de a részleteket nem ismeri, mert az orosz cég magánvállalat. (MTI)

Ország – világ
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Járulékreform
sürgősségi rendelettel

A mai kormányülésen elfogadásra kerülő sürgősségi
kormányrendelet álal hárítják a munkáltatóról a munkavállalóra a társadalombiztosítási járulékok terhét,
nyilatkozta kedden Mihai Tudose miniszterelnök. A
kormányfőt a parlamentben kérdezték, hogy valóban
áthárítják-e a munkáltatóról a munkavállalókra a tbjárulékok terhét, Tudose azt válaszolta: „Igen”. Arra
a kérdésre, hogy sürgősségi kormányrendelettel
döntenek-e erről, a miniszterelnök azt felelte: „Igen,
rendelettel”. A kormányfő hozzátette, a kormányülésre szerdán kerül sor. (Agerpres)

Jöhetnek a páncélozott
csapatszállítók

Jóváhagyta a képviselőház, valamint a szenátus védelmi bizottsága a páncélozott csapatszállítók beszerzési folyamatának elindítását. A megbeszélésen
jelen volt Mihai Fifor védelmi miniszter is. Dorel Căprar, a képviselőház védelmi bizottságának elnöke
közleményben tájékoztatta az Agerpres hírügynökséget, hogy a 8x8-as páncélozott csapatszállítók beszerzése egyike a hadsereg felszerelését biztosító
nyolc programnak. A parlament idén áprilisban 94
páncélozott csapatszállító vásárlását hagyta jóvá, a
program bonyolítása közben azonban kiderült, hogy
növelni kell ezt a számot – tájékoztatott Căprar.
(Agerpres)

Elnapolták a vizsgálóbizottságok
zárójelentését

Hatvan nappal elhalasztotta a parlament összevont
plénuma a 2009-es államfőválasztást kivizsgáló parlamenti bizottság zárójelentésének határidejét. A
parlament két házának együttes plénuma 233 támogató és 104 ellenszavazattal jóváhagyta, hogy 60
nappal halasszák el a határidőt, amikorra a 2009-es
államfőválasztást kivizsgáló parlamenti bizottságnak
be kell nyújtania zárójelentését. A törvényhozók
ugyanakkor azt is elfogadták, hogy 30 nappal halasszák el az Országos Energiaügyi Hatóság
(ANRE) tevékenységét kivizsgáló parlamenti bizottság jelentésének határidejét. (Agerpres)

Nem változott az alapkamat

A Román Nemzeti Bank (BNR) kedden változatlanul
1,75 százalékon tartotta az irányadó kamatot, amely
2015 májusa óta történelmi mélyponton van. A jegybank igazgatótanácsa a kereskedelmi bankok kötelező valutatartalék-rátáját is változatlanul hagyta, így
mind a lej, mind a valuta esetében 8 százalék maradt a kötelező tartalékráta. A keddi döntés összhangban van az elemzői várakozásokkal. Az idén ez
volt a jegybank igazgatótanácsának utolsó tervezett
ülése, amelyen a monetáris politikával foglalkoztak.
(MTI)

A NATO képes és kész
válaszolni bármilyen agresszióra

Az észak-koreai nukleáris és ballisztikus rakétaprogram fenyegetést jelent a NATO-ra és a partnerországokra, az atlanti szövetség azonban képes és kész
válaszolni bármilyen agresszióra – jelentette ki Jens
Stoltenberg, a katonai szervezet főtitkára kedden
Brüsszelben. Phenjan meggondolatlan és felelőtlen
magatartása fenyegetést jelent a nemzetközi békére
és biztonságra, ezért jelentősen fokozni kell a diplomáciai, gazdasági és politikai nyomást, mert ez az
egyetlen lehetőség a konfliktus békés megoldására
– mondta sajtóértekezletén Stoltenberg egy nappal
a NATO védelmi miniszteri találkozója előtt. (MTI)

Bujdosó reform

(Folytatás az 1. oldalról)
rendszerrel, helyben marad, azzal az önkormányzatok
gazdálkodnak. Amelyek már szintén kellene tervezzék a
jövő évi munkát, és nem lehet mindegy, hogy erre menynyi jut, és milyen biztos forrásból. Ígéreteket egy tegnapi találkozón is kaptak bőven a kormánytól, de ha
jelenleg azt kérnék ettől a kabinettől, hogy rendeleti
úton tegye az éjt nappallá, gondolkodás nélkül ígérné
meg, mert az nem kerül semmibe.
Ideje lenne már bujdosó sorsra juttatni ezt a kormányzatot, amely ilyen horderejű kérdéseket képes enynyire felelőtlenül kezelni. A gazdasági ámokfutás, amit
az utóbbi szűk esztendőben láthatunk, akár generációkra éreztetheti a hatását, mert a rekordmagasságú
gazdasági bővüléshez csak az államadósság növekedésében érnek fel a mutatók, ezt a tartozást pedig kölcsönökből fogjuk visszafizetni. Nem olcsón, mert elemzői
adatok szerint az idén felvett állami hitelek kamatlába
már 20%-kal magasabb a tavalyinál. Ami onnan ered,
hogy a nemzetközi pénzpiac sem bízik már ebben a vicckormányban, amely egy jól bővülő gazdaságú államot
irányít a csőd felé. Most azzal járna jól az adófizető, ha
ebben megállítanák őket a többi társadalmi szereplők,
mert bár a jelenlegi politikai kínálatban nemigen körvonalazódik életképes alternatíva, ennél a kormánynál
már csak jobbat lehet állítani.
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Esély mindenkinek Marosszentgyörgyön

(Folytatás az 1. oldalról)
Sófalvi Szabolcs, a község polgármestere elégedetten nyugtázta,
hogy az elmúlt évi tíz projektjükből
az összes nyertes lett. A legnagyobb
a 3,5 millió euró értékű, az Esély
mindenkinek Marosszentgyörgyön
című pályázat, amely azért is jelentős, mert nem egy újabb infrastrukturális beruházást valósítanak meg
belőle, hanem a hátrányos helyzetű
közösségek felkarolását célozzák
meg, nekik próbálnak esélyt biztosítani a jobb megélhetésre. Országos szinten 340 település pályázott,
és csupán harminc nyerte el a finanszírozást.
– Ez egy igen jól kitalált projekt,
ugyanis nem pénzt adunk a ke-

zükbe, hanem lehetőséget, hogy
majd önerőből képesek legyenek
jövedelemhez jutni – mutatott rá a
polgármester. A községben négy,
zömében romák lakta, hátrányos
helyzetű közösség van, ezek Csejden, illetve a marosszentgyörgyi
Béke, Temető – Csillag köz –
Fűzfa, illetve a Márton Áron utcák
környékén élnek. Az ittlakók közül
választják ki azt a 600 személyt,
300 gyereket és ugyanennyi felnőttet, akik majd a projekt haszonélvezőivé válnak. Sófalvi Szabolcs
hangsúlyozta, az a mottója, hogy
nemcsak községet, hanem közösséget is építenek, tehát az infrastrukturális beruházásokon túl prioritás
számukra a gyerekek oktatása, il-

„Három csillag van az égen…”

letve az, hogy a helyieknek munkahelyeket biztosítsanak, és a szóban
forgó projekt ezeket a célokat is
szolgálja.
200 gyerek nincs beiskolázva
Andreia Moraru projektmenedzser kifejtette, a pályázat előkészítésekor alaposan feltérképezték a
szóban forgó övezetekben élők lakhatási körülményeit, iskolázottsági
szintjét, egészségügyi ellátáshoz
való hozzáférésüket, hogy képet
kapjanak azokról a hiányosságokról, amelyeket a projekt révén sürgősen orvosolni kellene. Mint
mondta, eme közösség tagjai mélyszegénységben, düledező vályogházakban összezsúfolva élnek, nem
részesülnek egészségügyi ellátás-

Munkával ünnepelték az évfordulót Szovátán

Nem tortával és pezsgővel,
hanem pedagógusok számára
szervezett továbbképzővel
ünnepelte fennállását a Szovátai Népi Játszóház.

Gligor Róbert László

A hét végén óvónők és tanítónők
számára szervezett továbbképzőt a
Szovátai Népi Játszóház, így ünnepelték fennállásuk tizedik évfordulóját. Ez alkalomból nagyméretű
fotókból és kézműves tárgyakból
készült kiállítással visszatekintettek
a mögöttük levő időszakra. Nem
szerettek volna csupán egy kiállítással megelégedni, ezért egy, a tevékenységükhöz
(néphagyományaink, kulturális örökségünk éltetése a gyerekek körében) illő továbbképzőt is szerveztek, amelyen
félszáznál több pedagógus vett részt
a Sóvidékről, a Kis-Küküllő és a
Nyárád vidékéről, hisz főként őket
célozta a program, de egy dévai
vendégük is érkezett. A kezdeményezésüket támogatta a Nemzeti
Kulturális Alap és a Maros Megyei
Tanács is, ezért a résztvevőknek
csak minimális anyagi megerőltetésbe került a jelenlét – tudtuk meg
Kiss Enikő tanítónőtől, szervezőtől, a szervezet programfelelősétől.
Szakemberektől tanulhattak
A program során tapasztalt előadók révén arra szerették volna a
résztvevőket rávezetni, hogyan fonódik össze a népdal, a népmese, a
népi gyermekjáték az óvodai és iskolai hagyományőrzésben. Pénteken Fábián Éva magyarországi
népdalénekes, óvodapedagógus arra
adott útmutatót, hogyan lehet és
kell mesélni, illetve hogyan, milyen
technikával lehet népdalokat tanítani a gyerekeknek. Szombaton
Nyitrai Marianna magyarországi

néprajzkutató és népdalénekes a
Kárpát-medencei magyarság vokális népzenéjének tanítását és annak
szempontjait boncolgatta, ugyanis
eddig ez a téma ritkán volt továbbképzések tárgya. Vasárnap Benkő
Éva sepsiszentgyörgyi játszóházszervező és óvodapedagógus a
mese dramatizálásáról beszélt, illetve arról, hogy ezt hogyan lehet
bevinni az iskolai oktatásba, gyermekjátékok, mondókák, népdalok
beágyazásával a meseszövésbe.
A képzés során a szervezők a tízéves saját munka anyagából összerakott kézműves-kiállítás révén
arról is próbáltak ötleteket nyújtani
pedagógusoknak, hogy miket lehet
természetes anyagokból készíteni
különböző hagyományaink, jeles
ünnepeink kapcsán. Szombat este
pedig egy meglepetés is érte a résztvevőket és a szervezők egy részét:
a Szovátai Népi Játszóházban zenészként felcseperedett gyerekek
három-négy korosztálya táncesttel
kedveskedett nekik.
Elragadó volt
Kiss Enikő szerint a program
végén mindenki visszajelzése pozitív volt, szívesen vennének részt hasonló rendezvényen, tehát a képzés
elérte a célját, eredményei viszont
hosszabb távon fognak megmutatkozni. Mivel a szervezők és az előadók szinte mindent megpróbáltak
átadni a témák kapcsán, ezért picit
„tömény” volt a hétvége, de senki
nem bánta.
Ezt erősítették meg kérdésünkre
a résztvevők is. A nyárádszentimrei
Losonczi Noémi óvónő azért jelentkezett, mert megragadta a téma, és
átfogó képet, nagyon sok ötletet és
útmutatót kapott a különböző korú
gyerekek oktatásához. Az előadók
személyisége megragadó volt, a
hétvége egyetlen hibája pedig az,

hogy gyorsan eltelt – tette hozzá
viccesen. Most tudatosult benne,
hogy a mese nemcsak gyermekeknek, hanem felnőtteknek is szól, és
hogy mennyivel színesebb lenne
minden korosztály élete, ha több
mese és népdal kapna benne helyet,
illetve nem szégyellnének népdalokat énekelni az emberek.
A havadtői Dónáth Beáta tanítónő sem csalódott az érdekesnek
ígérkező témát illetően, a tapasztalt
előadók nemcsak hogy jól előadták
az információkat, hanem bevonták
a játékokba a pedagógusokat is. Őt
legjobban a mese ragadta meg, az

ban, sem oktatásban, sok esetben
nincsen munkahelyük, jövedelmük,
tehát esélyük sincs arra, hogy kilépjenek ebből a helyzetből. A felméréseik során 200 gyerekre
bukkantak, akik nem járnak óvodába, iskolába, a felnőttek harminc
százaléka pedig még az elemi osztályokat sem végezte el. Sok lakásban nincsen víz, 81 százalékukban
hiányzik a fürdőszoba, hiányoznak
a legelemibb higiéniai feltételek is
– vázolta fel az állapotokat a projektmenedzser.
Az uniós pályázat keretében két
helyszínen, Marosszentgyörgyön és
Csejden két, zuhanyzókkal, mellékhelyiséggel és mosógépekkel ellátott egészségügyi-higiéniai pontot
alakítanak ki, ahol azok az emberek, akiknek a lakásában nincsen
víz, tisztálkodhatnak, illetve kimoshatják ruháikat.
Ludescher László, a Gyulafehérvári Caritas ágazati igazgatója elismerően szólt arról a nyitottságról,
amit a marosszentgyörgyi önkormányzat a civil szervezetekkel
szemben tanúsít, hiszen nem első
alkalom, hogy közös projekteket
bonyolítanak le. A projekt Caritasra
háruló részének a fő célkitűzése az
iskolaelhagyás
visszaszorítása.
Szabó Réka, a Caritas projektért felelős munkatársa rámutatott, 300
gyerekkel fognak dolgozni, a 4-6
éveseknek nyári óvodát szerveznek,
amely foglalkozások során megpróbálják felkészíteni őket az iskolára.
Ugyanakkor azokat a hat évesnél
idősebb gyerekeket is várják majd
ezekre a tevékenységekre, akik még
nem jártak óvodába, sem pedig iskolába. Az elemi osztályosoknak iskola utáni programokat szerveznek,
tanórák után meleg ebédet biztosítanak a kicsiknek, majd segítenek
nekik a tanulásban. Az öt-nyolc
osztályos diákok pedig személyiségfejlesztésben, valamint pályavá-

lasztással kapcsolatos tanácsadásban részesülnek – foglalta össze a
Caritas munkatársaira háruló teendőket Szabó Réka. Csíki Angela, a
marosszentgyörgyi Szent György
iskola igazgatója reményét fejezte
ki, hogy a projektnek köszönhetően
sikerül majd beiskolázni azt a 200
gyereket, akik jelenleg nem részesülnek oktatásban.
Szakképzés
– esély egy biztos munkahelyre
Koreck Mária, a Divers Egyesület elnöke hangsúlyozta, a projekt
keretében különböző szakmai képzéseket szerveznek az alacsony
végzettségűeknek, és szeretnék, ha
a projekt végén az adott közösségekből legalább 90 személynek
munkahelyet tudnának biztosítani,
de nem napszámosként, hanem
olyan állásokat találnának, ahol
munkaszerződéssel foglalkoztatják
őket. A pályázat keretében lehetőség adódik arra, hogy támogatást
kapjanak azok a cégek, amelyek alkalmazzák a hátrányos helyzetű
személyeket, illetve tíz, üzleti terveken alapuló kisvállalkozás alapítására is támogatást nyújtanak.
Koreck Mária elmondta, a hátrányos helyzetű közösségekkel való
munka során segítségükre lesznek
majd az adott közösségekből érkező
mediátorok és közösségi asszisztensek, akikkel közösen tervezik, hogy
felmérik majd az itt élők egészségi
állapotát, illetve segítenek majd
nekik az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. A Divers elnöke elismerte, nehéz lesz
elérni azt, hogy a projekt haszonélvezőiként kiválasztottak belássák,
hogy hosszú távon előnyük származik majd például a szakmai képzésekből, illetve a gyerekeik
iskoláztatásából, és ösztönözni
őket, hogy ennek érdekében kitartóan vegyenek részt a projekt programjain.

előadó úgy tudta bemutatni, hogy
minden kellék nélkül is mindenkit
elragadott – olyan volt, ahogyan
mesélni kellene a gyereknek is.
Kicsiket és nagyokat várnak
A tíz éve létrejött Szovátai Népi
Játszóház célja, hogy a számítógép
és média világában is átadják a múlt
örökségét, a maradandó értékeket
az óvodás és kisiskolás gyerekek
számára, megalapozzák népzenei és
néptáncműveltségüket, nem utolsósorban nemzeti önazonosság-tudatukat. A foglalkozások felépítésénél
törekszenek a népművészet tiszta
forrásaiból meríteni, főleg a sóvidéki térség népszokásait, hagyományait megismertetni. Programjaik
zöme a gyerekeket célozza, ezért
őszi évadnyitóként szüreti bálokat
szerveznek, majd őszi táncházas és

játszóházas programokat, decemberben az adventi és karácsonyi ünnepkör szokásait – lucázás,
betlehemezés, kántálás, aprószentekelés – elevenítik fel és kézművesfoglalkozásokat szerveznek. A
farsangi időszakban a fonók hangulatát idézik fel, de nem maradhat el
a farsangtemetés sem, húsvétra hangolódva tojásfestésre, tojásírásra
oktatják az apróságokat, akik pünkösdkor a sóvidéki hesspávázást ismerhetik meg, míg nyáron
kézműves- és néptánctáborokat
szerveznek számukra. A pedagógusoknak szakmai továbbképzőket
ajánlanak (a hétvégi volt már az
ötödik alkalom), a nagyközönség
számára pedig néptánctalálkozókat
szerveznek. Mindezt pedig teljesen
bérmentve, önkéntes munkával.

Interaktív program zajlott, mindenkit bevontak, megmozgattak

Fotó: Szovátai Népi Játszóház
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III. Freedom Blues Festival
Kaáli Nagy Botond

A zenebunker visszahív!

Annak idején a marosvásárhelyi Jazz and Blues
Club tulajdonosai, Dancs Péter és Demeter József
„Döme” azt nyilatkozták, hogy a Sörház utcában
(újra)nyitott klub nem csak egyszerű szórakozóhely
kíván lenni: a minőségi muzsikán keresztül támogatni kívánják a (társ)művészeteket is – színházi előadásoknak adnak otthont, tárlatnyitók helyszíneként
felajánlják a klubot, különböző fesztiválokat szerveznek, kerekasztal-beszélgetéseket látnak vendégül,
mindezt pedig azzal a nem titkolt céllal, hogy a kilencvenes-kétezres évek egykori víkendtelepi, legendás dzsesszklubja puszta éjszakai bulihelyből egy
komoly, nívós programokat kínáló kulturális központtá váljon. Nos, ez az elképzelés valóra vált.
Mi sem bizonyítja jobban a fenti állítást, mint a
legnehezebb harcok sikeres megvívása és legtávolibb
célok megvalósítása. Egy rendezvényszervező cég
vagy klub legnagyobb szakmai elismerését az új hagyományok megteremtése, új fesztiválok meghonosítása jelenti: ma, amikor (szerencsére Marosvásárhelyen
is) tele vagyunk különböző szemlékkel, zenei, filmművészeti, irodalmi és ifjúsági jellegű fesztiválokkal,
nehéz újat mutatni, ráadásul úgy, hogy az a bizonyos
új meg is maradjon, gyarapodjon és évről évre egyre
nívósabbá váljon. A Dzsesszklubnak ez két esetben
is sikerült: a tavaszi ifjúsági dzsesszfesztivált immár
fontos eseményként tartja számon az európai
szakma, az őszi bluesfesztivál pedig a város színes
eseményévé vált, olyan szemlévé, amely egyre több
külföldi fellépőt is vendégül lát.
Az idén immár a harmadik Freedom Blues Festivalt szervezte meg Döme és csapata, a koncertekre
ezúttal a Piano teremben és a vele szomszédos, Bunker nevet viselő teremben került sor telt házas, jókedvű közönség jelenlétében: a blues a
countryzenével egyetemben szinte az összes ma létező, úgynevezett könnyűzenei irányzat alapköve és
origója a rocktól a popzenén át az elektronikus zenei
stílekig, így nem csoda, hogy közönsége alapvetően
változatos, színes, és jó zenei ízléssel, illetve vállal-

H

atalmas mosolya mindig feltűnt
az ajtóban becsengetés előtt. A
szakközépiskola épületében helyett kapott általános iskolások egyikét, azt
az ötödikest várta, aki – a többségtől eltérően – szívesen szóba állt vele. A kisebb fiú
néha késett, de ő akkor sem mozdult a bejárattól, ha már elmúlt nyolc óra. Amikor
megérkezett, kezet fogtak, aztán indult mindenki a saját tanterme felé. Régóta figyeltem
ezeket a félperces találkozásokat, de jelentőségüket nem igazán értettem. Kíváncsivá
tett az ismétlődő jelenet, mégis sokáig nehezemre esett megszólítani a pattanásos arcú
kamaszt. Talán mindenkibe belekapaszkodó
tekintetétől féltem. Végül mégis rászántam
magam a közeledésre.
– Az osztálytársaimmal sohasem talált a
szó, mindig is furának tartottak – vágott bele
történetébe a fiú, miközben arcán, mintha
ráfestették volna, árnyalatnyit sem változott
a mosoly.
– Mit gondolsz, miért? – firtattam.
– Pontosan nem tudom. Szerintem már az
elején megérezték, hogy más vagyok, mint
ők. Nincsenek olyan menő cuccaim, mint
nekik, nem is igazán érdekel a divat, fodrászhoz sem járok. Sokak szerint „gáz”,

ható háttérműveltséggel rendelkezik. Az előadók
pedig ugyanilyenek, a blues maga is számos alfajra
oszlik, megunni nem lehet, a koncertek sikere garantált. Ez idén sem volt másképpen, az pedig a szervezőket dicséri, hogy igyekeztek ezt a komolyabb
műfajt a legfiatalabbakkal is megkedveltetni: csütörtökön a Bunkerben Blues for Kids címmel a vásárhelyi Rocksuliban tanuló diákok együttese lépett fel
a gyerekekből és felnőttekből egyaránt álló publikum
előtt egy igen színvonalas műsorral. Pénteken a
Piano teremben kezdődött a program, ahol az Out of
the Blue nevű együttes női vokál és szólógitár kombinációban Tom Waits-klasszikusokat adott elő, majd
a Bunkerbe vonult a közönség, ahol a hazai Dusty
Ride varázsolta el egy erőteljes, dinamikus, néhol
igen kemény rockos hangzású koncerttel a mélyen
tiszteltet. Őket a Lengyelországból érkező Krzysztof
Gluck Oscillate követte a színpadon, az estet pedig a
magyar blues egyik legendájának, a fuvolajátékával
dalainak különleges hangulatot teremtő, igencsak
egyedi muzsikát jegyző Török Ádámnak és Mini
nevű, szintúgy legendás együttesének koncertje zárta.
A szombati zárónap hasonlóan minőségi volt: ezúttal a blues hazai legendái jegyezték a napot, amelyen elsőként a Straight from the Bottle lépett fel,
őket pedig a Vásárhelyen gyakran fellépő Marcian
Petrescu és Trenul de Noapte nevű bandája követte,
akik ezúttal a Chicago Harmonica Blues Tribute
Show című műsorukat hozták: amint azt a buli címe
is jelzi, a frontember és szájharmonika-művész Marcian Petrescu ezúttal ezt a bluesmuzsikához szervesen hozzá tartozó hangszert állította a koncert zenei
középpontjába. A napot egy szintén legendás hazai
muzsikus, ugyancsak örökkön visszatérő vendég,
zeneszerző, előadóművész, nagyszerű énekes és
műsorvezető, valamint együttese fellépése zárta:
Mike Godoroja és Blues Spirit nevű formációja
(fotó) ismét nagyszerű koncerttel, méltóképpen zárta
a harmadik Freedom Blues Festivalt, amely idén
számos, apróbb, de igencsak hangulatos kiegészítő
eseménnyel is büszkélkedhetett – ilyen volt például
a bakelit- és cédébörze, amelyen bárki elcserélhette
avagy potom áron eladhatta lemezeit, a borkóstoló,
amely tovább
emelte a hangulatot, avagy a
napi koncertek
után sorra kerülő afterparty,
amelyen ezúttal
is Döme vállalta
a DJ szerepét:
csütörtökön
rock’n’roll és
klasszikus rock,
pénteken blues
és rock’n’roll,
míg szombaton
rhytm’n’blues
slágerekre, himnuszokra
és
alapkövekre bulizhatott a nagyérdemű, amely
ezt a lehetőséget
nem is hagyta
ki. Várjuk a köFotó: Sólyom Sándor vetkezőt!

Párnák

hogy még a cigit sem próbáltam ki. Meg az
is, hogy verekedni sem tudok, ha belém kötnek, inkább félrehúzódom. Régebb sokat ugrattak, mostanában inkább levegőnek
néznek. Már nem vagyok olyan érdekes
nekik, azt hiszem.
– Hogy ugrattak? – szóltam közbe.
– Volt, hogy eldugták
a táskám a mosdóban,
lökdöstek,
csúfoltak,
amiért lassabban beszélek, mint ők. Az is előfordult, hogy az egyik lánynak az osztályból
szerelmes levelet írtak a nevemben, aztán levideózták a reakcióját. Kezdetben nagyon
zavart a viselkedésük, de aztán megszoktam,
és számba sem vettem őket. Akkor kezdtek
leszállni rólam.
– Hányadikos vagy?
– Tizenkettedikes. Szabászatot tanulok.
Megmutassam, miket készítek? – csillant fel
a tekintete, aztán elővette a telefonját. Pár
másodperces keresgélés után színes díszpárnákról készült fotókat mutatott. Egyik képet
a másik után kattintotta elém, izgatott gyorsasággal, mint aki egyszerre szeretne min-

Erről jut eszembe

Nem babra ment a játék. Amúgy
röpködtek a százas, ezres ajánlatok!
Euróban persze. A műtárgy-kereskedelem igazi világa ma már csak
ilyen. Nálunk is, még ha mindeddig
valójában nem is kóstolhattunk bele.
Múlt csütörtökön este kaphattunk
belőle ízelítőt a marosvásárhelyi
Kultúrpalotában. Illetve inkább jó
adagot, órákon át jutott belőle mindenkinek, akiben volt iránta kellő érdeklődés és kitartás. Premier volt ez
a Tükörteremben, aligha zajlott még
ilyen szép helyen aukció az országban. Ámbár ezt a kijelentést némi lokálpatrióta elfogultság is mondatja
velem. Tény viszont, hogy mondén
esemény ez, mindenütt igyekeznek
különleges helyszínen megrendezni.
Bukarestben, amely a tekintélyes árverés szokott helye, az Athénée Palace Hilton látta vendégül a mostani
licitet. Ezzel azt is jeleztem, az aukció egyszerre két színhelyen keltett
izgalmakat, az élő közvetítésben öszszekapcsolt licitálást itt is, ott is egyegy rutinos kikiáltó vezette, és nem
csak a két teremben jelenlevők jelezhették vásárlási szándékukat, telefonon, interneten is folyamatosan
érkeztek az ajánlatok, sőt írásban is
be lehetett jelentkezni. Szóval minden úgy történt, ahogy a filmekből
ismerjük. Annyi különbséggel, hogy
Vásárhelyen több lehetett a kuriózumkedvelő, kíváncsiskodó, mint a
vásárolni óhajtó műgyűjtő. Bár ez
sem biztos, sokan nem fedik fel
ilyenkor az igazi szándékaikat. Bevallom, én előzetesen azt hittem, Vásárhely mint szegény város az
árverésen messze elmarad majd a
gazdag fővárosiak mögött. Tévedtem. Itt is van pénz, kérem! Az est
első nagy tételét is a tükörtermi licit
hozta meg. 24000 euró egy Andreescu-képért.
A bukaresti Artmark műkereskedőház volt a rendezvény kezdeményezője. Őszi aukcióját a román
művészet nagy mestereinek Top 100as felvonultatásaként hirdette meg.
A festmények között jeles magyar alkotók művei is szerepeltek. Előzetesen a Kultúrpalota előcsarnokában
lehetett megcsodálni a képeket,
csupa rangos, kiváló alkotást. A kikiáltási árral együtt, természetesen.
Gyengébb idegzetűeknek azt jobb
volt figyelmen kívül hagyni. Elegáns
katalógus is felmutatta a felhozatalt.
Fontos, hogy az Artmark az árverést
jótékony jelleggel ruházta fel. Kedvezményekkel ösztönözte a vásárlókat, azt a szándékot támogatva
ezáltal, hogy adományozással a múzeumi, képtári műgyűjteményeket

dent elém tárni. – Nagyon szeretek varrni,
különösen ilyen párnákat, és praktikán (sz.
m.: gyakorlaton) gyakran van is rá lehetőség. Remélem, felnőttkoromban is ezt fogom
csinálni – tette hozzá rejtett büszkeséggel.
– Itt laksz a városban? – kérdeztem később.
– Igen, a nevelőszüleimnél. Édesanyám pár éve
meghalt, apám még
kiskoromban lelépett. Őt meg sem ismerném, ha szembemennék vele az utcán. A mostani
szüleim szerencsére jó fejek. Nincs saját
gyermekük, de velem nagyon türelmesek, sosem kiabálnak. A mobiltelefonomat is tőlük kaptam a születésnapomra.
Mindig nálam van a telefon, szüneten
elő is szoktam venni. A kicsi barátomnak is mindig odaadom, hogy játszodjon
vele.
– Hogy ismerkedtetek meg?
– Régebb, még a tanév elején odamentem hozzá, és megkérdeztem, hogy leszünke barátok. Ilyent azelőtt sosem tettem, mert
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gazdagíthassák. A Maros Megyei
Múzeum azzal, hogy a Tükörteremben pompás otthont adott az eseménynek, máris jelentős műkinccsel
gyarapodott: megkapta Albrecht
Dürer egyik nagybecsű képét, a
Szent Jeromost cellájában ábrázoló
metszetet. Soós Zoltán igazgatótól
megtudhattuk, hogy más jelentős
művek megszerzése is kilátásban
van a közeljövőben. A liciten ők
maguk nyerték el 15.000 eurós
végső ajánlatukkal az iskolateremtő
mester, a nagybányai művésztelep
alapító tagja, Hollósy Simon Az ablaknál című festményét. Ez is, akárcsak Ion Andreescu műve, amelynek
megszerzését nagylelkű támogatóknak köszönhetik, rövidesen a képtár
állandó kiállításait fogja gyarapítani. A Dürer-metszet a várban jövőre nyitandó, XVII. századi
városházi emlékszobába kerül
majd. Az ilyen jellegű újdonságokról is idejében tájékoztatják a közönséget.
Bőséges kínálatról beszélhetünk
az aukció kapcsán, közel másfél száz
műről. A klasszikus és modern
román festészet, sőt néhány mai kiválóság értékes munkáit szemelhették ki a műgyűjtők, s mint
említettem, több meghatározó honi
magyar festő képeit is. Aztán az döntött, kinek meddig bírta a zsebe.
Nem kelt el mindenik alkotás, de nagyobb az a hányad, amelyik új gazdára talált. Volt, akit a szenvedély
lendített előre az árverésen, volt,
akiket az ígéretes befektetés vágya
vezérelt. A valóban jó festményekben fial a pénz, mondják. Ezen az
aukción legdrágábbnak egy Nicolae
Grigorescu-festmény bizonyult. Ötvenezer eurót fizettek érte. Látványos felfutást produkált Adrian
Ghenie Tűzfészek című képe. A legkeresettebb mai fiatal román festőnek tavaly Londonban a Christie’s
licitálásán közel 8 millióért vették
meg az egyik kompozícióját, ez a
munkája hétezer eurós kikiáltási
árról indult. „Csak” negyvenezerig
jutott. Az eredeti árnak majdnem a
hatszorosát adta érte a mostani pályázó. Indulásból legmagasabbra
Ziffer Sándor egyik nagy kompozícióját, illetve Nicolae Tonitza egy
portréját taksálták: 60–90.000 euró
között. Ezúttal nem leltek vevőre. De
hát lesznek még bőven aukciók a továbbiakban. Hátha ez a mostani Vásárhelyen is megpendíti egy kicsit a
műtárgypiacot. Jó lenne, ha a mai,
itteni alkotóinkra is nagyobb figyelem összpontosulna ekképpen.
(N.M.K.)

féltem a visszautasítástól. Ő viszont nem
küldött el, csak annyit mondott, hogy oké,
aztán elkezdtünk beszélgetni. Még aznap
több osztálytársa is szóba állt velem, „menőző” kissrácok, akik addig nyilvánosan
röhögtek rajtam, és haverkodni kezdtek
velem. Azóta nem vagyok annyira magányos.
– Mivel töltöd a szabadidődet?
– Videókat nézek a telefonomon, és zenét
hallgatok. Olvasni is szoktam a netről mindenféle érdekességet. Facebook-oldalam is
van. Nem tudom, miért, de ott sokkal könynyebb barátokat találni. A párnáimról készült fotókat is mind feltettem az internetre.
Jó páran „lájkolták” (sz.m.: kedvelték), még
felnőttek is. Olyanok, akik nincsenek az ismeretségi körömben.
– Van legnagyobb kívánságod?
– Ezen még sosem gondolkoztam, de
azt hiszem, nekem csak kicsi kívánságaim
vannak. Annak örülök, ha jó az idő, és ha
van kivel szót váltani. Amikor egyedül
érzem magam, a párnáimmal beszélgetek.
Néha mintha válaszolnának is, megvigasztalnak, megnyugtatnak. Biztosan
ezért nem szoktam soha rosszakat álmodni.
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Szüret utáni számvetés

Nemsokára lejár a szüret, és a hordókba
kerül az idei szőlőtermés. Dr. Balla Gézát, az
Arad megyei ménesi borászat vezetőjét, borszakértőt arról kérdeztük, hogy milyen lesz
az íze a 2017-es boroknak.

Program a hazai sertéstenyésztés fellendítéséért
Szerkeszti: Vajda György

Október végén a bukaresti
nemzetközi mezőgazdasági
kiállításon, az Indagrán hirdették meg a gazdák a román
sertéstenyésztés fellendítéséről szóló programot, amelynek célja a hazai sertéshús
fogyasztásának népszerűsítése. A farmerek elsősorban a
hatóságok figyelmét szeretnék felhívni arra, hogy eltűnt
a fogyasztók asztaláról a romániai sertés.

A programot több hazai sertéstenyésztő egyesület kezdeményezte,
és az Indagrán egy szakmai beszélgetésen ismertették. Ioan Ladoşi, a
Romániai Sertéstenyésztők Egyesületének elnöke elmondta, annak ellenére, hogy évtizedekkel ezelőtt
Romániában igen nagy hagyománya volt ennek az állattenyésztési
ágazatnak, jelenleg a sertéshúsigény 50%-át behozatalból pótolják. 2016-ban 316.960 tonna
sertéshúst dolgoztak fel az ország
engedélyezett vágóhídjain, míg
ugyanebben az évben 233.752
tonna húst hoztak be az országba.
„E szakterületen kiépült az uniós
előírásoknak megfelelő infrastruktúra, vannak korszerű farmjaink,
mindezek ellenére 2009–2016 között a Romániában tenyésztett sertésállomány
300.000
fővel
csökkent, míg a behozatal egyre
csak nő. Ilyen ritmusban nemsokára
a hazai farmokon előállított sertéshús eltűnik a románok asztaláról” –
mondta Ioan Ladoşi.
A farmerek kiemelték, hogy a
hazai sertéshús minősége jobb, mint
az uniós piacról behozotté, ugyanakkor az is tény, hogy Romániában
évente átlagban 30-32 kg húst fo-

gyaszt egy személy, ez a mennyiség
30%-kal az uniós átlag alatt van.
Adrian Balaban állatorvos, tenyésztő, az országos egyesület tagja
kifejtette, a frissességéért érdemes
hazai sertéshúst fogyasztani, hiszen
az ellátási lánc igen rövid és áttekinthető. A farmokról 24-36 órán
belül az üzletek hűtőpultjaiba kerülhet a hús, ugyanakkor az íze és a
minősége is jobb, mint a külföldről
származóé. A romániai sertéseket
hazai, jó minőségű gabonával etetik, húsuk nem zsíros, nincs tápszerrel „feldúsítva”.
A program egyik konkrét lépéseként a gazdák javasolták, hogy a
nagyáruházak hentesárurészlegén
létesítsenek hazai sertéshúsoknak
elkülönített, jelzett polcokat, és arra
kérték a szakhatóságokat, hogy kötelezzék, szigorúan ellenőrizzék és
kövessék a hazai termék védjegyű
címkézést.
Konkrét lépésként – a sertéstenyésztőknek szánt – újabb támogatást
helyezett
kilátásba
a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztérium. Sorin Roşu-Mareş a
jászvásári Agralim vásáron jelentette be, hogy kidolgozás alatt áll
bázna és a mangalica fajok tenyésztését támogató program. Elsősorban
az 5 – 20 főt gondozó gazdákat segítenék anyagilag az Országos Állattenyésztési
Ügynökségen
keresztül, amelynek a feladatkörébe
tartozik a gazda regisztrálása, a süldők leszállítása és a tenyésztési, valamint
felvásárlási
folyamat
követése. A program feltételeit,
módszerét törvény szabályozza
majd, amelynek a tervezetén
dolgoznak a szakértők a minisztériumban.

zott, új területek jelentek meg, és ezek a telepítések
érezhetően fellendítették a szőlészetet Romániában,
Erdélyben. Bár a program 2018-ig érvényben van, azt
is tapasztalom, hogy a telepítési kedv megcsappant.
Igazán azoknak volt lehetőségük sikeresen pályázni,
akik több ezer hektárt telepíthettek újra. A kisebb parcellákon gazdálkodók azonban magukra maradtak. A
másik hátulütője a pályáztatásnak az volt, hogy nagyon kevesen gondoltak arra, három-négy év múlva
ezek a területek termőre fordulnak, és a termést valamiképpen értékesíteni kell, hiszen a befektetést meg
kell téríteni. Nagyon sok közepes termelő van Erdélyben, aki nem tud mit kezdeni a szőlővel, és szüret
előtt igyekszik minél előbb értékesíteni, sok esetben
akár a reális piaci ár alatt kínálva portékáját. Innen is
látszik, hogy hiányoznak a feldolgozóközpontok,
azok a pincészetek, ahol megfelelő technológiával nagyobb mennyiségű szőlőt is fel lehet dolgozni. Ezt a
helyzetet korrigálni kell. Erre is van lehetőség az EU
által felajánlott pályáztatás által. Sajnos a keretösszeget a romániai gazdáknak nem sikerült elkölteniük.
Mindez azt igazolja, szükség van arra, hogy létrejöjjenek a szakmai társulások, ahol nagyobb tőkét lehet
koncentrálni, amivel az önrész biztosítható, és így a
pályázatok által akár egy-egy vidéket átfogó – korszerű technológiával felszerelt – pincészeteket lehetne létrehozni. A pályázati lehetőség nincs lezárva.
Vannak, akik próbálkoznak, de a lehetőséghez viszonyítva még mindig kevesen fordulnak EU-támogatásért, pedig ha a társulások létrehoznának ilyen
közös pincészetet, akkor akár 200-300 hektárról származó szőlőt is fel lehetne dolgozni, értékesíteni. A
szőlőtermesztőknek meg kell érteniük, hogy a kört be
kell zárni. Aki ezt az utat választja, az jó irányba terelheti az erdélyi szőlőtermesztést és bortermelést.
Azt viszont tudni kell, hogy ez a lehetőség csak
2018-ig biztosított, mert utána csak önerőből lehet
majd fejlődni.

– Köztudott, hogy nemcsak a vidék sajátosságai,
hanem az időjárási viszonyok is befolyásolják a szőlő
minőségét. Sajnos a globális klímaváltozás hatása
érezhető a szőlészetben is, ami nem a legjobb a gazdáknak. Az idén Erdély mindhárom nagyobb szőlőtermő vidékén kevés volt a csapadék, így
Ménesen is aszály volt. Május első felében, miután a szőlő már kihajtott, sok vidéken a fagy megtizedelte a termést.
Mindezek ellenére a gazdák véleménye
az, hogy minőség és mennyiség szempontjából jó évjárat lesz. Természetesen
vannak eltérések a borvidékek között, de
ami mindenhol jó hír: az újborok minősége nagyon jó, magas lett a szőlő cukortartalma, jól beértek a szemek. A magas
cukortartalom lassítja az erjedést, így oda
kell figyelni a folyamatokra. A tapasztalt
gazdáknak ez nem okozhat gondot.
– Hol áll ma a szőlőtermesztés, bortermelés Erdélyben?
– Mintegy nyolc évvel ezelőtt jelent
meg az az EU által finanszírozott pályázati kiírás, amellyel meg lehetett újítani a
szőlőterületeket. Ezzel kiöregedett fajtákat ki lehetett cserélni jó minőségűre, ami
garantálhatja a szőlészetek hosszú távú
működtetését. Örömmel mondhatom,
hogy az erdélyi gazdák éltek ezzel a lehe- Fotó: Vajda György
tőséggel, ma már nagyon szépen gondo-

Elment a biokertész

In memoriam Boros Csaba

Illusztráció

Fotó: Nagy Tibor

November 15-ig lehet
jelentkezni az országos
méhészkonferenciára
November 23-án 10 órától a Romániai Méhészegyesület Maros megyei

fiókja – a fiókegység fennállásának 60. évfordulója alkalmából – országos
méhészkonferenciát szervez a marosvásárhelyi Traian Săvulescu Mezőgazdasági Iskola dísztermében, ahová Petre Daea mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztert is várják. Az érdeklődők november 15-ig jelezzék
részvételi szándékukat a 0740-435-788-as vagy a 0265-267-278-as telefonszámon, illetve az apicolms@yahoo.com e-mail-címen.

Amikor a környezetkímélő mezőgazdálkodás nálunk igencsak gyerekcipőben járt, volt egy ember, aki
hitt abban, hogy van értelme odafigyelni az egészséges zöldségtermesztésre. Boros Csaba egészségügyi
dolgozóként fontosnak tartotta, hogy meghonosítsa
nálunk is a biokertészkedést. Tömbházlakóként, hobbikertészként vonult vissza a kiskert magányába, ahol
„beszélgethetett” az általa termesztett zöldségekkel,
növényekkel. De nem maradt kertjének magányában,
hanem úgy döntött, hogy a szomszédokat, a kiskertészeket, gazdákat maga mellé állítja. Hitben, munkában nem ismert fáradtságot, fizikai hátrányát
leküzdve járt-kelt a világban, míg végül 1992-ben
megalapította a Marosvásárhelyi Biokertész Csoportot, amelyet 1998-ban civil szervezetként bejegyeztetett. Nemcsak a zöldségtermesztés, a környezetkímélő
mezőgazdálkodás mellett kardoskodott, hanem lelkes
környezetvédőként minden olyan gyűlésen, megbeszélésen jelen volt, ahol a zöldek szavukat hallatták a
megye, de leginkább Marosvásárhely – egy élhetőbb
város – érdekében.
2012-ben, a Biokertész Csoport fennállásának 20.
évfordulóján arról számoltak be, hogy a bejegyeztetést követően sikerült pályázni különböző programokra, és a
tagok rendszeres találkozásai,
tapasztalatcseréi mellett, amikor meglátogatták egymás biokertjét, igen jó kapcsolatot alakítottak ki hazai
és külföldi hasonló civil szervezetekkel, több szaktanfolyamot is szerveztek. Számszerűen Marosvásárhelyen és a Nyárádmentén 646 szakmai találkozót
szerveztek, kert- és gazdaságlátogatásokat, amelye-

ken összesen 6.639 résztvevő volt jelen. S mindezt úgy,
hogy a tagság átlagéletkora elég magas volt. Mi több,
Boros Csabának nemcsak sikerült mozgósítania az
idősebb nemzedék tagjait, hanem fiatalokat is bevont,
akik között talán vannak már olyanok, akik kertészvagy agrármérnöki szakot végeztek, netán kedvet kaptak a gazdálkodásra. És arra is volt gondja, hogy átadja a stafétát a fiatalabb nemzedéknek. Hitte, hogy
mindannak, amit hobbiként elkezdett, van jövője. És
az idő őt igazolta, hiszen ma a kiskerti biogazdálkodást – amelyért Boros Csaba síkra szállt – európai
uniós, pályázatok által támogatott nagykultúrás gazdálkodásban is ösztönzik. Ugyanakkor igen nagy
kampány indult el Európa-szerte a vegytiszta zöldség- és gyümölcstermesztésért, az egészséges táplálkozásért.
Az évek során Romániában is átalakult a mezőgazdálkodás. Egyre kevesebb a hobbikertész, hiszen ma
már mindent megvásárolhatunk a nagyáruházakból,
időnk sincs a „földet túrni”. A gazdák egyesületei is
inkább a nyereséghasznú, középméretű farmok létesítését szorgalmazzák. Joggal, hiszen az ország lehetőségeit tekintve valóban van jövője a
környezetkímélő gazdálkodásnak. Mindezek árnyékában egyre kevesebbet hallottunk a Biokertész Csoportról. Talán eljárt fölötte az idő. De az kétségtelen,
hogy tájainkon csendesen elvetették azt a magot,
amelynek terméséről ma már Európa-, sőt világszerte
hangosan beszélnek. És ez neki is köszönhető volt.
2017. október 23-án csendesen megpihent, nyugodjék
békében!
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500 éves a reformáció

A Marosvásárhely–Kövesdombi Unitárius Egyházközség története

Kecskés Csaba

Templomépítés
A Marosvásárhely–Kövesdombi Unitárius
Egyházközség az egyik legfiatalabb a marosvásárhelyi protestáns egyházközségek között.
Önálló gyülekezeti életét 2005 márciusában
kezdte meg, amikor megválasztotta első világi
vezetőségét, keblitanácsát, majd 2006. július
31-én első lelkészét.
A marosvásárhelyi unitáriusok lélekszáma
főként a XX. század második felében a nagyméretű városi iparosítás és a falusi életlehetőség beszűkülése folytán emelkedett.
Falvakból, többnyire a nyárádmenti unitárius
gyülekezetekből és Szabédról, de Erdély különböző tájegységeiről és gyülekezeteiből
sokan költöztek Marosvásárhelyre. Az elmúlt
század utolsó évtizedére a városban élő unitáriusok száma meghaladta a 4.000 lelket. Az
1929–30-ban felépült Bolyai téri szép unitárius templomunk befogadóképessége főként
ünnepnapok alkalmával kicsinek bizonyult.
A marosvásárhelyi unitáriusok az 1990-es
évek közepén kezdtek el új templom felépítésén gondolkodni. 1997-ben az egyházközség
közgyűlése elhatározta, hogy új templomot
épít, és létrehozza a város területén a második
unitárius egyházközséget. Több helyszín és
terület is szóba került, amelyen az új templomot fel lehet építeni. A választás végül a kövesdombi 1848. út és a Bodoni utca
találkozásánál levő területre esett, az egykori
Válúskút csorgók fölötti részére. Marosvásárhely város tanácsa és polgármesteri hivatala
hosszú lejáratú szerződéssel 99 évre adta át
templomépítés céljára a területet.
Az egyházközség pályázatot hirdetett az új
templom megtervezésére. A pályázatra több
terv érkezett, amelyeket a Bolyai téri templom
gyűléstermében a hívek és az érdeklődők
megtekinthettek. A pályázatok elbírálására bizottság alakult, amelynek építész szakemberek
mellett az egyházi főhatóság és az egyházközség képviselői voltak tagjai. A bizottság a gyülekezet tagjainak véleményét is figyelembe
vette. A nyertes terv néhai áldott emlékezetű
Beyer Gábor és hitvestársa, Fall Zsuzsanna alkotása lett, amely mind a bizottság, mind a
hívek nagy többségének tetszését elnyerte.
A templom építésének történetét annak
2006. december 2-i felszenteléséig Szabó
László mérnök, a marosvásárhelyi unitárius
egyházközség volt gondnoka, a templomépítés lelkes kezdeményezője és megvalósulásának szorgalmas munkása, az új egyházközség
tiszteletbeli gondnoka foglalta össze részletesen a templomszentelés alkalmával. Ebből a
részletes visszaemlékezésből elénk tárul az a
hatalmas munka, amelyet Nagy László lelkész-esperes, Szabó László gondnok, volt
egyházköri felügyelő gondnok, Szász Dénes
felügyelő gondnok, az építkezés felügyelője,
később Csongvay Attila gondnok, az egyházközség vezetőségének tagjai, híveink és támogatóink megvalósítottak a templomépítés első
hét esztendejében. Ezt a megkezdett munkát,
a templomegyüttes befejezését folytatta 2005
tavaszától az önállósuló kövesdombi egyházközség Vónya László és Kallós Tamás gondnokok irányítása mellett.
A templom építésének kezdeti időszakát
Szabó László tiszteletbeli gondnok a következőképpen foglalta össze visszaemlékezésében: A Beyer Gábor és Fall Zsuzsanna
műépítész házaspár első helyre rangsorolt

vázlatterve mind építészetileg, mind funkcionálisan messze a legjobban oldotta meg a pályázatban kiírt feladatot. Így őket kértük fel a
kivitelezési tervek kidolgozására. Körülöttük
alakult ki a tervező szakmérnökök csoportja:
Benke István és Barla Attila (szilárdságtan-statika), Klósz Bálint (gáz-fűtés), Oltyán Ildikó (vízcsatorna) és Mihálykó Lajos (villany-világítás).
A különböző engedélyek beszerzése után
1999. október 29-én kaptuk kézhez az építési
engedélyt a városi tanács területrendészeti és
építészeti hivatalától. Ennek az okmánynak a
birtokában azonnal megtörtént az építési terület kijelölése és átadása a kivitelezőnek. A
munkálatokat 1999. november 5-én kezdték
el. A kivitelező a helyi Builder Kft., Horváth
Lajos és fia, Árpád tiszteletre méltó lendülettel neki is fogott az alapozási munkálatoknak.
Az öröm és a meghatódottság érzései kavarogtak annak a közel 400 embernek a szívében, akik 1999. november 21-én, vasárnap
a Bolyai téri templomi istentisztelet után részt
vettek a kövesdombi lakónegyedben felépítendő új unitárius templom ünnepélyes alapkőletételénél. A jeles eseményen főtisztelendő
dr. Szabó Árpád püspök úr, dr. Kisgyörgy
Árpád főgondnok úr, nagytiszteletű Török
Elek esperes úr mellett a helyi hatóságok is
magas szinten képviseltették magukat Fodor
Imre polgármester úr és Burkhárd Árpád alispán úr személyében. A résztvevők az isteni
gondviselés jeleként fogták fel azt a tényt,
hogy az ünnepség idején, a reggeli eső után

szétoszlottak a komor felhők, és diadalmasan
kisütött a nap. Nagy László tiszteletes úr
imája után a főtisztelendő püspök úr ünnepi
beszéde következett. Ézsaiás próféta gondolataival szólt az egybegyűltekhez: „A Sionra
egy követ teszek le alapul, szilárd követ,
drága sarokkövet alapul. Aki hisz, az nem menekül!” (Ézsaiás 28, 16). Majd Péter apostol
I. levele 2. részének 5. versét idézte: „Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki
házzá…” Ezután következett az ünnepség
csúcspontja, amikor a főtisztelendő püspök úr
és az egyházközség gondnoka a templom bejárata alapkövébe elhelyezték az időkapszulát,
majd a püspök úr áldását adta a felépítendő új
templomra.
Az építkezés évei során igen eredményesek
voltak a gyülekezet tagjai által végzett közmunkák, nemcsak pénzben kifejezhető értékük, hanem az együvé tartozás érzésének
erősítése, a közös célért való munkálkodás
okán is.
Nehéz lenne a teljesség igényével felsorolni mindazt a sok-sok anyagi támogatást,
amelyet híveink, unitárius és testvérfelekezeteinkhez tartozó vállalkozók, intézményvezetők nyújtottak egyházközségünk számára.
Nevüket a marosvásárhelyi unitárius egyházközségek Aranykönyvei őrzik.
A templom 2006 végén történő felszentelése után annak külső-belső befejezése, bútorzatának elkészíttetése az újonnan megalakult
egyházközség feladata lett. Ebben a nagy
munkában mindvégig számíthattunk az egyházközség keblitanácsának és híveink jelentős
részének anyagi és erkölcsi támogatására,
közmunkájára. Nagy segítségünkre volt
Böjthe Mihály és a Somix vállalat, amely a
hátralévő építkezési-javítási munkálatokat elvégezte. A toronyba két harangot öntettünk
Rácz Sándor harangöntő mester marosvásárhelyi műhelyében: a nagyobbik a Schenectady (Egyesült Államok) testvérgyülekezet, a
kisebbik Szász Dénes és hitvestársa, Jolán
adománya. A harangöntés számára híveink
rezet gyűjtöttek, Pataki Kálmán ékszerész
keblitanácsosunk pedig nagy értékben ado-

mányozott ezüstöt, amelyet a harangokba öntöttek. A toronyórát Nagy Elek testvérünk
saját kezűleg készítette el otthoni műhelyében. A szószék, úrasztala, templompadok, lépcsőfeljárók Kovács László kézdivásárhelyi
asztalosmester családi vállalkozásában készültek. A szószék fölötti rozettába, valamint
az úrasztala üveglapjába Antal Domokos testvérünk festett és gravírozott unitárius címereket készített. A magyarországi Bethlen Gábor
Alapítvány támogatásával sikerült új és nagyon szép hangzású
elektromos orgonát vásárolni, és a hangosítóberendezéssel együtt
elhelyezni a templom
karzatán. A hatszögű
templomhajó önfenntartó tetőszerkezettel,
kazettás mennyezettel
rendelkezik, amelynek
csúcsán egy természetes fényt áteresztő tetőablak található. A
kazettás mennyezetet
Nagy Lóránt és Nagy
Zoltán keblitanácsosaink készítették el nagy
szakértelemmel.
A
templom mellett található Bözödi György
gyűlésterem szükség
esetén a templomhajóval egybenyitható. Az
épületegyüttes másik szárnyán irodahelyiségek, kis konyha, kamra, illemhelyek, valamint
egy kazánház helyezkedik el. Ezek fölött a
manzárdrészben egy szép vendégházat alakított ki az egyházközség: két háromágyas és
két kétágyas, külön fürdőszobával ellátott
szoba, valamint konyha található itt. Az irodák alatt van a Balázs Ferenc terem, amely az
ifjúsági egylet, a templomi vallásórák otthona.
A templomegyüttes közrezár egy szép belső
udvart, ahol kis virágoskert is található.
Templomunk és az 1848. út felől hozzá vezető
bekötőút a városi tanács korábbi pozitív döntése alapján egyházalapító püspökünkről
kapta a nevét. Így a templom a Dávid Ferenc
utcában, a Dávid Ferenc tér 1. szám alatt található. Az elmúlt évek során Peti András volt
alpolgármester közbenjárására az utcanévtáblák is kikerültek templomunkra.
Gyülekezetépítés
Az új templom felépülésével és az új egyházközség megalakulásával két közel azonos
lélekszámú unitárius gyülekezet és egyházközség jött létre Marosvásárhelyen: a Bolyai
téri és a kövesdombi. A város és a közelében
levő peremtelepülések unitárius lakói a két
egyházközség valamelyikéhez tartoznak.
A kövesdombi egyházközség lélekszáma
jelenleg 1485.
Az egyházközség első megválasztott lelkésze Kecskés Csaba, akinek beiktatására a
templom felszentelésével egyszerre került sor
2006. december 2-án. Az elmúlt egy évtizedben a Kövesdombi Unitárius Egyházközségben szolgáltak társ- és segédlelkészi
minőségben, valamint gyakorló teológiai hallgatókként Buzogány-Csoma Csilla Mónika,
Pál János, Tőkés Bencze Zsuzsanna, Léta
Zsolt és Szombatfalvi Csongor lelkészek.
Egyházközségünk számára a lelkészi szolgálatok végzésében állandó segítséget jelentett
és jelent Kecskés Lajos nyugalmazott lelkész,
akire vasárnapi és ünnepnapi istentiszteletek,
úrvacsoraosztások, valamint minden más lelkészi munka végzésében mindig számíthat-
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tunk és számíthatunk. Köszönjük szépen segítségét.
Az istentiszteletek és szertartások végzésén
túl templomunkban rendszeresen tartunk nőszövetségi összejöveteleket. Egyházközségünk
nőszövetsége
mindig
nagy
segítségünkre van a különböző rendezvények
szervezésében és lebonyolításában, közmunkák végzésében, a szeretetszolgálat gyakorlásában. Marosvásárhelyi egyházközségeinknek közös ifjúsági egylete van, a MADFIE (Marosvásárhelyi Dávid Ferenc Ifjúsági
Egylet), amely az év egyik felében az egyik,
másik felében a másik templomban tartja
rendszeres összejöveteleit. Vallásórás gyermekeinknek igyekszünk a város tanintézményeiben vallásórákat tartani. Jelenleg két
szakképzett vallástanár, Kedei Ibolya és Varró
Bodoczi Ilona végzi az iskolai vallásoktatást.
Az iskolai vallásórák mellett a templomban
szombatonként tartjuk a konfirmációi felkészítőket és vallásórákat. A templomi vallásórák
tartásában és a gyermekek számára szervezett
foglalkozások szervezésében nagy segítségünkre voltak és vannak az egyházközség
énekvezérei és a valláserkölcsi nevelési bizottság tagjai, akiknek segítségét, önkéntes munkáját hálásan köszönjük. A Kövesdombi
Unitárius Egyházközség énekvezérei az elmúlt évtized során Kecskés Gyöngyvér és
Farkas Ildikó voltak. Jelenleg Kerekes Csaba
látja el az énekvezéri teendőket. A keblitanács
mellett az egyházközség működését, valláserkölcsi életének erősítését a már említett valláserkölcsi nevelési bizottság, a szociális és
egyháztársadalmi bizottság, a gazdasági, valamint a testvéregyházközségi bizottság segítik.
Templomunk Bözödi György terme, a Bolyai téri templomunkból magunkkal hozott
szép hagyományt folytatva, különböző kiállításoknak, könyvbemutatóknak, előadásoknak
a helyszíne.
A két marosvásárhelyi egyházközséget a
hittestvériség és az együtt adminisztrált közös
tulajdon mellett egybeköti az Unitarcoop Alapítvány, amely több mint húsz esztendeje
szolgálja az egyházközségeket, az unitárius és
más felekezetekhez tartozó testvéreinket szociális szolgáltatásaival, otthoni gondozószolgálattal,
gyógyászati
segédeszközök
kölcsönzésével, idősklub működtetésével, valamint a polgármesteri hivatallal együttműködve kisnyugdíjasok számára élelmiszercsomagok vásárlásával, összeállításával
és eljuttatásával. Köszönjük az alapítvány
egykori alapítóinak, Szabó László, Bakó
László Miklós és Román Elemér mérnök
uraknak, hogy Kolcsár Sándor néhai áldott
emlékezetű lelkész-esperessel együtt az 1990es évek elején megálmodták és létrehozták az
alapítványt. Köszönjük az alapítvány keretében az elmúlt húsz év során tevékenykedett
és napjainkban is tevékenykedő alkalmazottaknak és külön hálával az önkénteseknek a
gyülekezeteinkben és embertársaink körében
végzett segítő, jószolgálati munkát.
Egyházközségünk lélekszáma a XXI. század első éveiben, évtizedeiben az általánosnak
mondható természetes népességcsökkenés,
valamint az elvándorlás miatt kisebb lett.
Mégis, a gondviselő Istenbe vetett hittel és a
megmaradás reménységével imádkozunk,
hogy gyülekezetünk és minden keresztény
gyülekezet éljen, virágozzon és töltse be Istentől kapott hivatását ebben és az elkövetkező évszázadokban egyaránt.
Az oldalt szerkeszti:
Ötvös József ny. lelkipásztor
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Hatékonyabb rendőrséget
szeretnének

Az internet az új hadszíntér?

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Internet-adatvédelmi rendelet (GDPR) (I. rész)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Cikksorozatunk egy előző részében, amelyben a munkahelyi megfigyelés törvényességét, az ezzel
kapcsolatos európiai uniós jogszabályokat, valamint az Emberi
Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatát taglaltuk, említettük,
hogy 2018 májusától az Európai
Unió egy új jogszabályt, egy úgynevezett adatvédelmi rendeletet
léptet érvénybe a személyes adatok
védelmének tekintetében.
Elsősorban meg kell említeni,
hogy a múltban is létezett egy hasonló jogszabály a személyes adatok védelméről, viszont, mivel az
több mint 20 éves volt, egyértelmű,
hogy – figyelembe véve a jelenlegi
technikai fejlődést – túlhaladottá
vált.
Ugyanakkor az eddigi jogszabály nem rendelet, hanem irányelv
volt, ami, mint azt a neve is mutatja, nem rendelkezik olyan mértékű kogens (kötő-) erővel, mint
egy rendelet.
Bárki, aki az online világba bekapcsolódik, valamilyen szinten,
ilyen vagy olyan formában felviszi
az internetre személyes adatait,
amelyek fokozott védelemre szorulnak, hiszen azokkal visszaélve
nagyon komoly erkölcsi és anyagi
kárt okozhatnak az azokat engedély nélkül és rosszhiszeműen felhasználó személyek.
Az internetes hackertámadások
erre nagyon egyértelmű példák
(habár ezek már túlmutatnak a személyes adatvédelmen, bűncselekményről lévén szó), amelyek során
érzékeny pénzügyi, banki vagy
bankkártyához kötődő információk
jutnak az internetes kalózok kezébe.
Van ugyanakkor ezen információk védelme szükségességének
egy kifinomultabb és nagyon aktuális oka: amennyiben valaki ismer
bizonyos személyes információkat
egy bizonyos célközönségről, pl.
tudja, hogy mit keres az interneten,
mi a világnézete, milyen információkra „vevő”, akkor az annak a
személynek felkínált célzott igaz,
félig igaz vagy valótlan, manipula-

tív információkkal, bizonyos cél
érdekében manipulálni lehet az illetőt.
Ennek enyhébb formája egy célcsoportnak – amely az internetet,
jellemzően jelenleg a Facebookot
vagy más szociális platformot (Instagram,
Snapchat, Youtube,
Google stb.) látogatja – olyan célzott tartalommal való bombázása,
mely eredményeképpen az illető
személyt egy bizonyos kereskedelmi termék megvásárlására ösztönzik.
Pl. ha valaki autókra keres rá, az
interneten előbb-utóbb célzott autóhirdetésekkel vagy kapcsolódó
hírekkel, anyagokkal fog találkozni. Ha az egészséges életmód
érdekli, akkor nemsokára azzal
kapcsolatos termékek kerülnek
számára megjelenítésre.
Ebben az esetben feltevődik az
a kérdés, hogy honnan kezdődik a
megcélzott személy választási joga
azzal kapcsolatosan, hogy mit szeretne például látni az interneten, illetve, hogy a bemutatott termékek
leírása mennyire korrekt és menynyire korlátozódik a megcélzott
személy azon joga, hogy szabadon
és befolyásolás nélkül más termékeket is megismerjen.
Ugyanakkor amennyiben pl. a
fenti esetben az egészséggel kapcsolatos álhíreket, féltudományos
vagy alaptalan híreket kap (pl. a
rák naponta felfedezett ellenszere,
az autizmus okai, a szuperételek,
vagy ellenkezőleg: az úgynevezett
mérgező ételek, az oltásellenesség,
az egyik napról a másikra működő
csodadiéták, egyéb csodaszerek
stb.), már egy sokkal komolyabb
helyzetben vagyunk, hiszen ezeknek a célzott információknak akár
nagyon súlyos következményei is
lehetnek.
Van viszont a személyes adatok
védelmének egy másik, még fontosabb oka – és nem csoda, hogy az
adatvédelmi rendelet éppen most
kapott aktualitást. Az interneten a
személyes adatokat felhasználva
célzott információk által nemcsak
egyéneket, hanem közösségeket is
lehet befolyásolni, méghozzá nemcsak személyes vásárlói igényeik
manipulálására, hanem kollektív,
politikai és közösségi döntéseik

befolyásolására is, amely már egy
sokkal komolyabb terület, hiszen a
társadalom széles rétegeit befolyásolhatja.
Így például az internetes manipulatív információk által akár egy
országos választási folyamatot is
lehet befolyásolni.
A példa nem véletlenszerű, hiszen jelenleg az Amerikai Egyesült
Államok által elindított eljárás
során egyértelművé vált, hogy
Oroszország bizonyos internetes
tartalmak, fizetett online hirdetések
által történő befolyásolásával komoly hatást gyakorolhatott az amerikai elnökválasztásra. Egyelőre az
még nem bizonyított, hogy a beavatkozás befolyásolta-e az elnökválasztás kimenetelét, viszont az
már kétségtelen, hogy Oroszország
az online tartalmak manipulálásával hatást gyakorolt a választókra,
és beavatkozott a választási folyamatba, ami önmagában egy nagyon súlyos cselekedet.
Konkrétan: egy bizonyos amerikai választó, amennyiben idegenellenességet támogató, kirekesztő,
az alsó vagy középréteg és a gazdagabb rétegek közötti feszültséget
szító, vagy populista, hangzatos
szólamokat tartalmazó, esetleg izolacionista, globalizációellenes internetes oldalakat vagy tartalmakat
látogat, politikai preferenciái valószínűsíthetően a rossz értelemben
vett konzervatív világnézethez közelíthetnek. (Ennek persze pontosan az ellenkezője is igaz lehet.)
Amennyiben ezeket a személyes
preferenciákat célzott hirdetésekkel és online tartalmakkal megerősítik, valószínűsíthető, hogy az
illető szavazó inkább preferálni
fogja azt a politikai jelöltet, aki a
fenti tartalmakat megjelöli. Ugyanakkor az ilyen tartalmakra nem kíváncsi személyeket felfogásuk
megváltoztatására ugyancsak hasonló tartalmakkal lehet rávenni.
Ezekkel a módszerekkel fontos
közpolitikai vagy közegészségügyi
közpolitikákat lehet aláaknázni.
A fentiek ismeretében már egész
másképpen néz ki a továbbiakban
tárgyalandó személyes adatvédelmi rendelet, amelyről konkrétabban a következő részekben
fogunk beszélni.
(Folytatjuk)

Törvénytervezet a mezőgazdasági idénymunkásoknak

Fél évet is dolgozhatnának

Első házként a szenátus elfogadta azt a tervezetet, amely lehetővé tenné a napszámosoknak, hogy évente összesen akár
180 napot is dolgozhassanak a
mezőgazdaságban egy megbízónál.

A felsőház által megszavazott tervezet a 2011/52-es törvényt módosítaná.
A szenátus mezőgazdasági bizottsága
által tett módosítások után elfogadott
szöveg értelmében egy naptári év alatt
legtöbb 180 napot dolgozhatnak
ugyanannál a megbízónál azok a napszámosok, akik mezőgazdaságban végeznek szezonmunkát – közölte az
Agerpres. A tervezet szerint azok a
napszámosok, akik nem tartoznak a
felsorolt kategóriákhoz, évente összesen csak 90 napot dolgozhatnak egyazon munkáltatónál. A döntő fórum a
képviselőház lesz. (sz.p.)

(Folytatás az 1. oldalról)
amellyel törvényes keretek között
jogi és fizikai védelmet nyújtana
megbízatásuk során a rendőröknek.
A törvénymódosítás célja a rendfenntartók tekintélyének megszilárdítása, valamint az állampolgárok
jogainak védelme. A javaslatcsomagot Bîltag Dumitru, a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség főfelügyelője ismertette. Amint a felvezetőben elhangzott, az utóbbi
időszak eseményei, valamint az a
tény, hogy a rendőröket ért jogsértések aránya egy év alatt 20%-kal
nőtt, szükségszerűvé teszik a rendőri beavatkozások törvény általi
szavatolását.
Bárkit igazoltathatnának
A rendőrök három leggyakoribb
intézkedéseinek módozata kerülne
be a törvénykönyvbe. Így az igazoltatást, a megbilincselést és a rendőrségre szállítást is szabályozná az
a törvényszöveg, amely az országos
rendőrség szervezését és működését
koordinálja. Amint a sajtótájékoztatón elhangzott, nem csak a törvénysértőket igazoltathatnák, hanem
bárkit, aki törvényellenes cselekedet elkövetésével vagy annak a
helyszínén való tartózkodásával
hozható összefüggésbe, de akkor is,
ha maga kér rendőri segítséget, illetve rutinellenőrzések alkalmával.
Azok, akik nem tudják igazolni magukat, vagy fennáll a hamis identitás, illetve a személyazonosító
iratok hitelességének gyanúja, veszélyezteti saját vagy más testi épségét, megsérti a közrendre
vonatkozó előírásokat, illetve
amennyiben a helyszínen nem lehet
civilizáltan eljárni a rendbontóval
szemben, a rendőrségre kísérhetik
azonosítás és a további eljárás végett. Azok, akik megtagadnák az
igazoltatást, a jelenleg érvényben
lévő 100–500 lej közötti bírság helyett 500–1.500 lej közötti büntetéssel számolhatnak. A közúti
ellenőrzés során, amennyiben nem
tudja a járművezető felmutatni a
szükséges igazoló iratokat, 1000
lejig terjedne a bírság. Amint a sajtótájékoztatón elhangzott, a büntetések mértéke annak függvényében
nőhet vagy csökkenhet, hogy feledékenységről van-e szó, vagy kimondott ellenállásról, ezért az
igazoltatás megtagadására keményebb büntetéseket javasolnak a
törvénymódosítás kidolgozói, illetve a rendőrök és a szerződéses
személyzet országos szakszervezete, az Europol, a Diamantul, valamint a Pro Lex, a rendfenntartók
különböző kategóriáinak érdekeit
védő szakszervezetek képviselői.
A rendőrnek joga van bilincset,
vagy más eszközt alkalmazni abban
az esetben, ha ártalmatlanná akarnak tenni egy gyanúsítottat. Megbilincselhetik, ha ellenáll a rendőrség
székhelyére való bekísérésnek, de
akkor is, ha agresszíven viselkedik
bizonyos személyekkel, illetve javakban tesz kárt, terrorizmus elkövetésének szándéka merül fel, vagy
büntetésvégrehajtó intézetből szökött meg. Ellenben nem alkalmazhatnak bilincset láthatóan terhes
nők, fogyatékkal élők és kiskorúak
esetében, kivételt képeznek azok az
esetek, amikor csoportosan végrehajtott fegyveres támadás veszélye
áll fenn.
Börtönt kaphat
a fogadatlan prókátor is
Három új bűncselekmény kerülne be a törvénybe, így azok ellen

is eljárás indulhatna, akik akadályozzák a rendőri intézkedést. Mint
elhangzott, nem egy esetben szemtanúk próbálnak beavatkozni, a
rendőri intézkedést megakadályozni, ezért azok, akik bűncselekményt vagy kihágást elkövetők
védelmére kelnek erőszakosan vagy
megakadályozzák a gyanúsítottak
megmotozását, rendőrségre kísérését, valamint az illető csomagjainak, járművének átvizsgálását,
bűnügyi dossziékra számíthatnak. A
javasolt büntetés hat hónaptól
három évig terjedő börtönbüntetés
vagy bírság lenne. Azok, akik a
rendőröket szolgálatvégzés közben
nyilvánosan illetlen szavakkal vagy
gesztusokkal sértegetik, három hónaptól egy évig terjedő börtönbüntetéssel
vagy
bírsággal
számolhatnának. A törvénymódosítással a bűncselekmény kategóriájába sorolnák a társasházakban élők
csendzavarását, amennyiben a
lakók a rendfenntartók beavatkozását kérik, a helyszínre érve azok intézkednek, távozásuk nyomán
azonban ismétlődik a csendháborítás. Ebbe a kategóriába sorolnák az
olyan magáneseményeket is, amelyeket lakóházak közelében közterületeken
szerveznek.
A
javaslatcsomag tartalmazza a rendőrök azon jogát, hogy felszólításra
a fegyverként használható tárgyakat
eldobják és kezüket felemelve ártalmatlan pozíciót vegyenek fel.
Ennek jegyében bevezetik a rendőr
ellen irányuló erőszakos cselekedet
feltételezhető szándékát, amennyiben a „Megállni, rendőrség! – Ne
közelíts!” felszólítást nem tartja
tiszteletben.
Házkutatási parancs nélküli
intézkedések
A megbízatását végző rendőr magánterületre való erőszakos behatolásának lehetőségeit is szabályozná
a javaslatcsomag. Eszerint a rendőr
egy lakásba vagy udvarra akkor is
behatolhat, ha a tulajdonos nem nyit
ajtót vagy nem engedélyezi azt, illetve nem válaszol a felszólításra,
amennyiben fennáll a gyanú, hogy
a helyiségben egy másik személy
élete vagy testi épsége forog kockán
vagy elhunyt van, illetve egy bűnelkövető vagy terrorista tartózkodik
ott. Akkor is behatolhatnának erőszakkal, ha alapos gyanú van arra,
hogy felfegyverkezett személyek
bujkálnak vagy egy bűncselekmény
bizonyítékait akarják megsemmisíteni. Hasonló esetekben a módosító
javaslat szerint nem kellene házkutatási engedéllyel rendelkezzenek a
rendőrök.
A törvénymódosítás a polgárok
jogait és kötelességeit is tartalmazza. A rendőri előállítás során a
polgárok jogait is szabályozza a javaslatcsomag. Ennek értelmében a
rendőrségre kísért személynek az
akció előtt meg kell indokolni az eljárás okát, lehetőséget kell biztosítani számára ügyvédi jelenlétre és
arra, hogy annak hiányában ne nyilatkozzon, igazolnia magát azonban
mindenképp kötelessége. Egyik
családtagját vagy ismerősét is értesítheti, külföldiek esetében országa
külképviseletét, ugyanakkor fordítót kell biztosítani számára, ha nem
beszéli az ország hivatalos nyelvét.
A rendőrségre kísért személyek igazoltatása nem tarthat többet 24 óránál. A módosító javaslat az országos
rendőrség www.mai.gov.ro honlapján tanulmányozható.
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Kissé csalóka végeredmény Szászrégenben

Szabó Antal-Lóránd

Véget ért a szászrégeniek kudarcsorozata. Négy szörnyű játéknap után Stoica Vili tanítványai hatalmas meglepetésre teljesen
váratlan, elsöprő, 4-0-s sikert arattak a Kolozsvári CFR fiókcsapatának otthonában, az elmúlt hét végén
pedig egy másik Kolozs megyei
gárdát, a Dési Unireát fektették két
vállra hazai környezetben.
Az első félidő nem bővelkedett
látványos akciókban, gólhelyzet
sem adódott túl gyakran. A küzdelem többnyire a két büntetőterület
között zajlott, enyhe vendéglátói fölénnyel. A 4. percben Sîplăcan próbálkozott távoli lövéssel, ám
kísérlete jócskán a vendégkapu fölé
ment. A 18. percben Murar lőtt Székely kapujára, igencsak erőtlenül,
így a hálóőr könnyedén hárított.
Egy perccel később a désiek egyik
legjobb labdarúgója, Ferhaoui került gólhelyzetbe, mintegy 14 méteres, erős lövését Husar bravúrosan
harította. Az Unirea a 26. percben
újra közel állt a vezető gól megszerzéséhez, ám Kovács pár méterről
leadott, jól helyezett fejesét a hazaiak kapusa remekül védte. Az addigi játék szöges ellentéteként, a 30.
percben a házigazdák megszerezték
a vezetést: Murar mintegy 20 méteres lövését Székely ügyetlenül csupán kiütni tudta, és a szemfüles
Feketics mintegy 10 méterről védhetetlenül a vendégkapuba lőtt –
így lett a gólhelyzetek alapján egy
viszonylag sima 0-2 helyett 1-0,
mintegy bizonyítva, hogy nem mindig az lő gólt, aki helyzetei alapján
megérdemelné. A 35. percben a
vendégek egyik játékosának durva
belépőjét követően elszabadultak az
indulatok, tömeglökdösődés, majdhogynem verekedés tört ki. Ennek
eredményeként a tétovázó és bátortalan, mindössze 21 esztendős
Râmnicu Vâlcea-i sípmester Feketicsnek és Pappnak piros lapot mutatott fel. A 41. percben az Avântul
kétgólosra növelhette volna előnyét,
ám ekkor egy bal oldali, pontos beadást követően Merdariu teljesen
zavartalanul, ajtó-ablak szituációból fölé fejelt. Az első játékrészt tekintve a régeniek kizárólag Husar
kapuvédőnek és Feketicsnek köszönhetik, hogy sikerült egygólos
előny birtokában az öltözőbe vonulniuk.
A második felvonás valamivel
jobb játékot eredményezett: érezhetően javult az iram, és kapujelenetekben sem volt hiány. A szünet
* Labdarúgó 1. liga, 17. forduló
(hétfői eredmény): Bukaresti Juventus – Temesvári Poli ACS 1-1.
* Kleinheisler László csapata, az
FC Asztana nyerte a kazah labdarúgó-bajnokságot, amelyben az
ugyancsak magyar válogatott Elek
Ákos együttese, a Kajrat Almati
ezüstérmes lett. Az utolsó forduló-

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga. V. csoport, 11. forduló: Szászrégeni Avântul –
Dési Unirea 3-1 (1-0)
Szászrégen, kellemes, napsütéses időjárás, Avântul-pálya, mintegy 80 néző. Vezette: Mihail Lăstun (Râmnicu Vâlcea) – középen,
Pavel Cojocaru, Claudiu Schiopeţ (mindketten Brassó) – partjelzők. Ellenőr: Ioan Duma, Dănuţ Sopa (mindketten Nagyszeben).
Gólszerzők: Feketics (30.), Truţa (71), Horváth (90.), illetve Itu
(81).
Avântul: Husar – Inţa (46. Hasnaş), Merdariu, Sîplăcan, Truţa,
Fülöp, Palcău (87. Horváth), Moldovan, Feketics, Bogăţan, Mura
(84. Luca Ad.).
Dés: Székely – Podină, Kovács, N’D Bangob, Bogdan P. (56. D.
Blaj), Itu, Nalaţi, Ferhaoui (80. Chiorean), Boje, Alex, Blaj, Papp.
1. Kolozsvári U
2. Magyarigen
3. Kudzsir
4. Magyargáld
5. Lénárdfalva
6. Gyulafehérvár
7. Tasnád
8. Avântul
9. Sănătatea
10. CFR II
11. Gaz Metan II
12. Dés
13. Radnót
14. Felek
15. Vidombák
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10
10
10
11
10
11
10
11
10
10
10
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Ranglista
2
2
1
3
1
2
2
1
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3
3
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után az első negyedórát az Avântul
uralta. Az 50. percben Bogăţan 16
méterről lőtt, ám kísérlete erőtlen
volt, majd hét perc elteltével Fülöp
került remek lövőhelyzetbe a büntetőterület vonaláról, neki sem sikerült jól eltalálnia a labdát. Az 59.
percben Murar betört a büntetőterületre, és egyértelműen buktatták – a
jogos büntető azonban valamiért elmaradt. (Noha a fiatal sípmester,
Mihail Lăstun végül nem befolyásolta döntő módon a találkozó végkimenetelét,
ténykedésével
bebizonyította, hogy még éretlen a
3. liga szintjéhez.) A 65. percben
egy jól kidolgozott Truţa–Murar
összjáték végén utóbbi mintegy 89 méterről lőtt, azonban Székely kapuvédő résen volt. A 69. percben a
désiek Husar hálójába juttatták a
pöttyöst, a találatot azonban a partjelző, egy eléggé nyilvánvaló lesállás miatt, érvénytelenítette. Két
perccel később már eldőlni látszott
a mérkőzés sorsa, miután Truţa, a
csapat szíve-lelke, egy tőle már
megszokott egyéni akció végén,
mintegy 16 méterről higgadtan
küldte a labdát a hosszú sarokba: 20. A 75. percben ugyanő került kecsegtető gólhelyzetbe, ám a

RÖVIDEN

ban az Asztana házigazdaként 2-0ra legyőzte az FK Akzsajik csapatát, ezzel vált biztossá, hogy
megvédi címét, és sorozatban negyedszer diadalmaskodik. Kleinheisler augusztus 22-én, a skót
Celtic elleni Bajnokok Ligája-selejtezőn megsérült, azóta nem játszott.

A Győr játékosai örülnek a győzelemnek a női kézilabda Bajnokok Ligája Győri Audi ETO
KC – Rosztov-Don (orosz) mérkőzés végén a győri Audi Arénában 2017. november 6-án.
MTI Fotó: Krizsán Csaba
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Luxemburggal és Costa Ricával
játszik a magyar labdarúgó-válogatott
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vendégkapus remekül hárított. A
désiek nem adták fel a küzdelmet, s
a 81. percben lefaragtak kétgólos
hátrányukból: Itu határozottan tört
be a büntetőterület közepén, s mintegy 10 méterről nagy erővel a léc
alá bombázott: 2-1. A gól után Mészáros Alpár tanítványai szárnyra
kaptak, s hosszú perceken át elszántan támadták Husar kapuját, de a
hazai védelem, egy kis szerencsének is köszönhetően, áthatolhatatlannak bizonyult. A találkozó 90.
percében végérvényesen megpecsételődött a három pont sorsa: Székely
meggondolatlanul
a
középpályáig merészkedett, Horváth megszerezte a labdát, könnyedén elhúzta a kapuvédő mellett, s
50 méteren át gyakorlatilag a kapuba kísérte: 3-1. Valószínűleg ez
volt a mindössze 18 éves labdarúgó
eddigi legkönnyebb találata.
Noha, mindent összevetve, a régeniek győzelme megérdemeltnek
mondható, teljesítményük korántsem volt meggyőző. A désiek
ugyanakkor lényegesen többre
tűntek képesnek a játékuk alapján, mint amire a ranglistán elfoglalt 13. helyük alapján gondolhatnánk.

* A címvédő Győri Audi ETO
KC két góllal legyőzte a vendég
Rosztov-Don együttesét a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének
negyedik
fordulós
összecsapásán, hétfőn. Az eredmény: 25-23 (13-9). A Győr szombaton a hozzá hasonlóan hatpontos
dán Midtjylland vendégeként lép
pályára Ikastban.
* A 18. születésnapját jövő hétfőn ünneplő brit Lando Norris
lesz jövőre a McLaren Forma-1es csapat teszt- és tartalékpilótája.
* A Williams istálló pilótája,
Felipe Massa az idény végeztével
befejezi pályafutását a Forma-1ben. A 36 éves brazil versenyző
Instagram-oldalán jelentette be
döntését, eszerint a hét végi hazai
viadalon, a Brazil Nagydíjon, majd
a szezonzárón, a november 26-i
Abu-dzabi Nagydíjon indul még.
Massa 2008-ban aratta legnagyobb sikerét, amikor is második
lett a világbajnoki pontversenyben,
emellett összesen 11 vb-futamon
győzött a Ferrarival.

Szélesi Zoltán megbízott szövetségi kapitány (b) és Georges Leekens, a magyar labdarúgóválogatott új szövetségi kapitánya, a Luxemburg ellen készülő csapat edzésén a telki edzőközpontban 2017. november 6-án. MTI Fotó: Illyés Tibor

Szélesi Zoltán kifejtette, hogy a
magyar labdarúgó-válogatott leendő szövetségi kapitánya, Georges
Leekens a jelenlegi munkában nem
vesz részt, azaz ő készíti fel a csapatot a csütörtöki, luxemburgi barátságos mérkőzésre.
„Tapasztalatot gyűjt, megfigyelőként van jelen” – mondta a telki
edzőközpontban hétfőn tartott sajtótájékoztatón a belga szakemberről a megbízott szakvezető. „Jó
néhány órát töltöttünk együtt. Leekens elvárása, hogy avassam be
mindenbe, illetve szeretne megismerkedni a játékosokkal, jó néhánnyal már leült beszélgetni” –
tette hozzá.
Szélesi elmondta, nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy felkérték,
ideiglenesen vezesse a válogatottat,
így azonnal igent mondott rá. „Nem
féltem egy pillanatig sem a feladattól, hiszen napi szinten jó rálátásom
van a magyar futballra. Amikor
megérkeztek a játékosok, akkor
azért némi izgatottság lett úrrá rajtam, de ez természetes” – beszélt az
érzéseiről a 35 éves szakember, aki
tagja volt a három hete közös megegyezéssel távozott Bernd Storck
stábjának is, de arról az időszakról
nem kívánt beszélni, mondván,

nem tekint vissza, csakis a két
előtte álló meccsre koncentrál.
„Nem lehet felborítani azt a munkát, amit elkezdtünk. Az idő rövidsége miatt egyszerű dolgokat várok
vissza az edzéseken és mérkőzésen
is” – válaszolt arra a kérdésre Szélesi, hogy milyen csapatra számíthatnak a szurkolók.
Németh Krisztián arról beszélt,
hogy nagyon motiváltan érkezett
Telkibe, ahol a személyes beszélgetés alapján felkészült és közvetlen szakembert ismert meg
Leekens személyében. „Szeretnénk
visszaállítani azt a renomét, ami
korábban megvolt. Ehhez fontos
lépés lesz ez a két találkozó” –
mondta a New England Revolution
csatára.
„Nem ismerem az ellenfeleket,
de a napokban felkészítenek bennüket. Ettől függetlenül nyerni szeretnénk, mint mindig” – jelentette ki
Korcsmár Zsolt, aki szintén jó formában érzi magát.
A magyar válogatott előbb csütörtökön 21 órától idegenben Luxemburggal találkozik felkészülési
mérkőzésen, majd öt nappal később
21.15-től a világbajnoki résztvevő
Costa Ricát fogadja a budapesti
Groupama Arénában.

Fiola és Guzmics kihagyja a barátságos meccseket
Fiola Attila és Guzmics Richárd kihagyja a magyar labdarúgóválogatott Luxemburg és Costa Rica elleni barátságos mérkőzéseit.
A Videoton FC és a kínai Jenpien Funde hátvédje egyaránt sérülés
miatt nem csatlakozott Szélesi Zoltán keretéhez. A válogatott további alapemberei közül az ugyancsak sérült Szalai Ádám és Kleinheisler László játékára sem számíthat a megbízott szövetségi
kapitány.

Harminc játékos a román keretben
Két csapatra való labdarúgót hívott meg a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya az alakulat soron következő két mérkőzésére. Románia Törökországgal (november 9., 20.15 óra,
Kolozsvár) és Hollandiával (november 14., 21.00 óra, Bukarest)
méri össze erejét, és a jelek szerint Cosmin Contra mindenkinek
esélyt adna a bizonyításra azok közül, akikkel számol a 2020-as Európa-bajnoki selejtezősorozatban.
A román keret összetétele:
* kapusok: Tătăruşanu, Pantilimon, Lobonţ, Niţă;
* hátvédek: Bălaşa, Moţi, Chiricheş, D. Grigore, Săpunaru, Toşca,
Bancu, Cr. Ganea;
* középpályások: Hanca, R. Marin, Bicfalvi, Pintilii, Hoban, Stanciu, Chipciu, Grozav, Torje, Deac, Băluţă, Fl. Tănase, Budescu;
* támadók: Fl. Andone, Keserü, Stancu, Alibec, Ţucudean.
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Útjára indult az Erdélyi Politikai Iskola

Fontos, hogy a fiatalok minél inkább
bele tudjanak szólni a közéleti kérdésekbe, illetve hogy minél többen legyenek, akik részt vesznek ebben a
folyamatban – fogalmazott Oltean
Csongor MIÉRT-elnök vasárnap, a Kolozsváron zajló Erdélyi Politikai Iskola
ünnepélyes megnyitóján.

„Minden nemzedéknek újra kell kezdeni a
párbeszédet a többséggel. Ez nemcsak politikai, de kulturális kérdés is. Annak a magyar
embernek, aki ma közéleti szerepet vállal, képesnek kell lennie a párbeszédre, feladata kell
legyen megszólítani a többséget is, világosan
és egyenesen elmondani, mit akar közösségünk” – hangsúlyozta Kelemen Hunor.
A szövetségi elnök elmondta, nagyon fontos, hogy a továbbképzés, a szakképzés lehetőségét keressék azok, akik közéleti és
politikai szerepre vállalkoznak – ez egy olyan
létkérdés, amely abban segít, hogy a politikusi és közéleti szakma művelhetővé váljon,
amellyel az RMDSZ az elmúlt évtizedekben
is foglalkozott, és amelyet ezután sem kíván
megkerülni.

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

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KVÁRTÉLYT keresek sürgősen. Tel.
0746-819-274. (4965)
ELADÓK: 3-4 kg közötti kacsák (10
lej/kg), valamint 8-11 kg közötti
pulykák (9 lej/kg). Érdeklődni 8-16
óra között a 0265/331-016 és a
0730-713-205-ös telefonszámon.
(60570)

ELADÓ
(4822)

tűzifa.

Tel.

0747-563-062.

ELADÓ tűzifa. Tel. 0740-876-058.
(4821)
VASTAG tűzifa eladó. Tel. 0740278-920. (4969)

Dr. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője elmondta, fontos kinevelni azt az elitet,
amely a kisebbségi magyarok megmaradását
szavatolja. Beszélt az anyaországi és kisebbségben élők viszonyának javulásáról is 2010
óta.
Oltean Csongor, a MIÉRT elnöke kiemelte, hiánypótló rendezvényről van szó, hiszen nemcsak az RMDSZ-es struktúrákban
jelen lévő fiatalok számára szervezték,
hanem a kívülről érkezőknek is – a jelentkezők pedig fele-fele arányban vannak. Elmondta, egy ilyen rendezvénynek kettős célja
van: az, hogy a fiatalok minél inkább bele
tudjanak szólni a közéleti kérdésekbe, illetve
hogy minél többen legyenek, akik részt vesznek ebben a folyamatban.
„Az is fontos, hogy a következő hónapokban kialakulnak új kapcsolatok, hiszen több
szakmából is érkeztek jelentkezők. Őket várják majd az ifjúsági szervezetek és az
RMDSZ is, friss munkaerőként” – fogalmazott Oltean.
Dr. Szalai Zoltán, az MCC ügyvezető igazgatója a jelentkezőknek is köszönetet mon-

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(4969)
TÉLI TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590792. (4969)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(4968)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel.
0744-121-714,
0265/218-321. (4942)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (4074)

HEGESZTŐT és lakatost alkalmazok.
Tel. 0766-519-187. (19519)

VÁLLALUNK
bármilyen
munkát,
cserépforgatást, csatornajavítást és
-takarítást, valamint festést. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0746-819-774. (4639)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A marosvásárhelyi GUTENBERG KÖNYVESBOLTBA csapatunk
bővítéséhez keresünk MUNKATÁRSAT. Elvárások: jó kommunikációs készség, kulturált megjelenés és viselkedés, irodalmi tájékozottság, megbízhatóság. Előnyt jelent, de nem feltétel: kereskedelmi
végzettség, könyvesbolti és/vagy kereskedelmi gyakorlat. Amit kínálunk: jó légkörű, stabil, kulturált munkahely, megbízható munkaadói
háttér. A fényképes önéletrajzokat az info@gutenberg-art.ro e-mailcímre várjuk. (sz.-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, gyermekek számára ANIMÁTORT; PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391-I)
FŐTÉRI HELYISÉG SZAKÁCSOT, PIZZÁST, MOSOGATÓT alkalmaz előnyös bérezéssel. Tel. 0746-251-010, 0743-087-373, 0733910-351. (19542)

AJÁNDÉKTÁRGYAK ÉS DEKORÁCIÓS ELEMEK KÉSZÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ CÉG 2017-ben végzett, legalább érettségivel
rendelkező FIATALOKAT alkalmaz gyártási részlegére. A cég vállalja
az alkalmazottak ingyenes betanítását. Érdeklődni és önéletrajzokat
küldeni az office@norand.ro e-mail-címen lehet. (60569)

ROMÁN TŐKÉJŰ ÉPÍTKEZÉSI CÉG alkalmaz KÉPESÍTETT
KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT, VASBETONSZERELŐKET, minimum 3 éves tapasztalattal. Az önéletrajzokat a következő faxszámon:
0265/266-067, e-mailben az office@moragroind.ro címen, vagy személyesen Marosvásárhelyen, az 1848. út 50/6. szám alatti irodánkba
várjuk. (60562)

RÉGI AJTÓK ÉS ABLAKOK MINŐSÉGI HŐ-, POR- ÉS HANGSZIGETELÉSÉT vállaljuk Németországban kifejlesztett technológiával. Új és egyszerű megoldás, tiszta munka, nagytakarítást nem
igényel. Tel. 0721–255-006. (H.N.-I)

dott, amiért hajlandók többet tenni a társaiknál.
A Mathias Corvinus Collegium (MCC), az
RMDSZ és a Magyar Ifjúsági Értekezlet
(MIÉRT) közös rendezvénye 2017 novembere és 2018 májusa között négy hétvégi kép-

VÁLLALUNK tetőfedést, tetőjavítást,
külső-belső munkálatokat, festést, padlóés
falicsempe-lerakást,
készítünk
csatornát. Tel. 0741-790-452. (4834)

MEGEMLÉKEZÉS

Ott pihen, ahol nem fáj semmi,
nyugalmát nem zavarja senki.
Nagyon fáj, és örökre így is
marad, de örökre velünk lesz, az
idő
bárhogy
is
szalad.
Szomorú szívvel emlékezünk id.
ADORJÁNI ZOLTÁNRA halálának
8. évfordulóján. Nyugalma felett
őrködjön mindannyiunk szeretete! Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Bánatos
felesége, Magdi, fia, Zoltán és
három drága unokája: Timike,
Csilluka és Andika. (4911)

zési alkalmat (Kolozsvár, Bukarest, Budapest, Kolozsvár), valamint a képzési alkalmak között megoldandó feladatokat foglalja
magában. A program első hétvégéje november 3–5. között Kolozsváron zajlott.
(közlemény)

ELHALÁLOZÁS
Megtört szívvel és mély fájda-

lommal tudatjuk, hogy a szere-

tett édesapa, nagytata, testvér,

após, apatárs, rokon és jó

szomszéd, az Imatex vállalat
egykori gazdasági igazgatója,
özv. GÁBOR MÁRTON
közgazdász

november 4-én, 79 éves korában váratlanul elhunyt. Utolsó

útjára november 8-án, szerdán
14 órakor kísérjük a marosvá-

sárhelyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család. (sz-I)

„Csak az idő múlik, feledni nem
lehet.”
Szomorú szívvel emlékezünk november 8-án drága nagynénénkre,
LŐRINCZI
GABRIELLÁRA halálának 5. évfordulóján. Jóságod, szereteted
soha nem feledjük. Barni, Kati,
Barnika. (4976)

tudatjuk,

nagymama, dédmama, rokon,

jó szomszéd,

BARTUS ERZSÉBET
szül. Bács

november 5-én, életének 96.
évében eltávozott szerettei kö-

réből. Utolsó útjára november

8-án, szerdán 13 órakor kísér-

jük a nyárádszentlászlói refor-

mátus temetőbe.

Fájó szívvel búcsúzik tőle a
gyászoló család. (4966-I)

Mély

fájdalommal

tudatjuk,

hogy a szeretett férj, édesapa,

nagybátya, koma, keresztapa

és jó barát,

VARGA JÓZSEF

életének 68. évében rövid szen-

vedés után megpihent. Teme-

tése 2017. november 9-én 13

anya, nagymama, anyós, rokon

tőben. Emléke legyen áldott,

és jó szomszéd,

özv. KÉSZ MARGIT

a kövesdombi 7-es Postahivatal volt főnöknője

életének 76. évében november

5-én csendesen megpihent. Te-

metése november 8-án, szer-

dán 13 órától lesz a megyei
kórház mögötti temetőben, református szertartás szerint.

Búcsúznak tőle: lánya, Emese,

unokája, Bence és veje, Gábor.

(4929-I)
Mély

fájdalommal

tudatjuk,

hogy a szeretett férj, édesapa,

após, testvér, sógor, rokon, jó

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még.”
Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk november 8-án drága
testvérünkre,
LŐRINCZI
GABRIELLÁRA halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(4976)

fájdalommal

Fájdalommal, megtört szívvel
tudatjuk, hogy a szeretett édes-

Szomorú szívvel emlékezünk dr.
PAIZS JÓZSEFRE halálának második évfordulóján. Nyugodjék
békében! Bánatos családja.
(4935)

Mély

hogy a szeretett édesanya,

barát, szomszéd,

id. BALÁZS KERCSÓ ISTVÁN

életének 71. évében türelemmel
viselt szenvedés után, 2017. no-

vember 6-án csendesen megpi-

hent. Drága halottunkat 2017.
november 9-én, csütörtökön 13

órakor kísérjük utolsó útjára a

maroskeresztúri

kápolnából.

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család. (4971-I)

órakor lesz a református teme-

nyugalma csendes!

A gyászoló család. (4961-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük
ki Csányi Albert kollégánknak
szeretett ÉDESANYJA elvesztése miatt érzett fájdalmában. A
Mobex kantin munkaközössége. (4963-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket
fejezzük
ki
mindazoknak,
akik
drága
halottunkat, NAGY ÁRPÁDOT
utolsó útjára elkísérték, sírjára
virágot
helyeztek
és
fájdalmunkban
osztoztak.
A
gyászoló család. (1593-I)
Köszönetünket
fejezzük
ki
mindazoknak, akik a szeretett
KÁDÁR ILONA MÁRIÁÉRT szül.
Borsos imádkoztak, gondoskodásukkal a szükségben családját
támogatták és utolsó útjára
elkísérték. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! A gyászoló
család. (4960-I)
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hirdetési irodájában
felveszünk

APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.

Marosvásárhely municípium
versenyvizsgát szervez

egy átmenetileg megüresedett I. besorolású, felső szakmai fokozatú tanácsosi állás betöltésére a Szociokulturális és Vagyonkezelő Igazgatóság keretében működő kulturális, sport-, ifjúság- és lakásügyi irodába
Az írásbeli vizsgát az intézmény Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén tartják 2017. november 22én 10 órakor.
Követelmények:
– felsőfokú/egyetemi végzettség licencdiplomával jogtudományok terén
– legkevesebb kilenc év szakmai tapasztalat
A pályázati dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III. részében való megjelenésétől számított 8 napon belül lehet benyújtani a hivatalban, és tartalmazniuk kell azokat az iratokat, melyeket
a 2017. évi 761-es kormányhatározat 49. cikkelyének 1. bekezdése elő.
A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet listája a polgármesteri hivatalban, illetve a www.tirgumures.ro weboldalon is tanulmányozható.
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mellékállomásán, vagy a hivatal Győzelem
tér 3. szám alatti székhelyén, a 85-ös irodában, kapcsolattartó Vita Ibolya. vita.ibolya@tirgumures.ro.
Dr. Dorin Florea polgármester

A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony
segíteni tud Önnek abban, hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi
a vállalkozást, elűzi a
szerencsétlenséget, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb betegség
esetén, sikert hoz a szerelembe. Minden problémáját
megoldja, az eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni
Klarának, hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból;
Corina Bukarestben kétévi különélés után kibékült
kedvesével; Németországban Klaus ismét feleségével él,
és sikeres üzletember lett; Ferenc Olaszországban kigyógyult a depresszióból, 7
év után megnősült; Constantin Kolozsváron újra a családjával van; Cristian
Nagyváradon összeházasodhatott szerelmével; az amerikai George sikeres
vállalkozás tulajdonosa.
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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