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Ingyenes úszótanfolyam gyerekeknek

A Marosvásárhelyi VSK első közösségi projektje

40 éves a marosvásárhelyi táncház

A népzene és néptánc terén a ’70-es
években megjelenő új irány, a táncházmozgalom 1978-ban érte el városunkat, és annak az évnek az
októberében Marosvásárhelyen táncházat tartott. Pár év működés után betiltották, majd a rendszerváltást
követően újraszerveződött.

____________2.
Önzetlen módon
a közösségért

A kisiskolások számára a Városi Sportklub (VSK) díjmentesen
biztosít úszótanfolyamot. A tanév végén záruló projekt során
több száz kisdiák tanulhat meg úszni a víkendtelepi fedett
uszodában. Az első csoportot ma délelőtt fogadják az úszóedzők – hangzott el azon a tegnapi sajtótájékoztatón, amelyet dr. Magyary Előd, a marosvásárhelyi tanács
RMDSZ-frakciójának vezetője és Szászgáspár Barnabás, a
VSK alelnöke tartottak, és amelyen részt vett a vízilabda-, illetve az úszószakosztály vezetője: Tóth Ferenc, valamint
Bartalis Károly.

Antalfi Imola

Fotó: Nagy Tibor

Magyary Előd elmondta: Marosvásárhelyen a sportélet nem járja a
végét, mint ahogy ezt tavaly híresztelték. A sportszakemberek javaslatait
és más városok gyakorlatát figyelembe véve a marosvásárhelyi RMDSZ
kezdeményezésére alakították meg a Városi Sportklubot, amelynek keretében – mint tegnap bejelentették – elindul az első közösségi projekt:
ingyenes úszótanfolyamot szerveznek a marosvásárhelyi iskolákban tanuló 5-10 éves kisiskolásoknak. A három hónapos turnusokban heti két
alkalommal tartott tanfolyamok a tanév végén, vagyis 2019 júniusában
zárulnak. Ez alatt az idő alatt több száz kisdiák tanulhat meg úszni, illetve
közülük a tehetséges gyerekeket a versenysportolás felé irányítják. „Fontos, hogy támogassuk a tömegsportot, és a teljesítménysport is
(Folytatás a 4. oldalon)

Marosvásárhely történetének egyik
legkiválóbb és legönzetlenebb tudós
orvosára emlékeztek október 6-án a
református temetőben. Gecse Dániel
munkásságát a nemzetéhez, vallásához, szülővárosához, egykori iskolájához való ragaszkodás mellett a
hivatástudat, a közösségi felelősségérzet, az áldozatkészség és az emberbaráti szeretet határozta meg, ami
olyan cselekedetre ösztönözte, amilyent azóta sem ismételt meg senki
Marosvásárhelyen.

____________5.
Magyar filmek
a Genti Filmfesztivál
fókuszában

Vitézy Zsófia, a brüsszeli Balassi Intézet igazgatójának tájékoztatása szerint
Belgium legrangosabb filmszemléjének magyar filmekre fókuszáló kínálata összefoglalja a magyar
filmgyártás nemzetközi szinten is kiemelkedő műveit.

____________9.

Marad minden a régiben?

Mózes Edith

Sokan állítják, hogy semmi sem változott a hétvégi referendum,
illetve az azt megelőző agresszív kampány után. Az embereknek
nem volt szavazókedve, így tehát nem lesz alkotmánymódosítás,
mert a kétnapos – amúgy nem kis pénzbe került – népszavazás az
Országos Választási Iroda által közölt részvételi eredmények alapján érvénytelen.
Persze, ahogy ilyenkor szokás mifelénk, mindenki másban keresi
a hibát. Kirobbanó energiával folyik az egymásra mutogatás.
A család alkotmányos meghatározásának módosítását kezdeményező Koalíció a Családért szervezet elnöke, Mihai Gheorghiu szerint kizárólag a politikai pártok és a sajtó a hibásak, mert
félretájékoztatták az állampolgárokat. Viszont úgy gondolja, hogy
bár céljuk nem teljesült, és nem sikerült módosítani az alkotmányt,
ez a szavazás „fennmarad a társadalom, a nemzet történelmében”.
Urnazárás után a politikai pártok is magukra találtak, és kihasználták az alkalmat egymás besározására, illetve valamiféle politikai tőke szerzésére. A liberálisok vezére – aki alatt igencsak inog
az elnöki szék – mindenkori vesszőparipáját lovagolta meg, és nagy
hangon követelte a kormány, illetve a kormánypárt elnökének lemondását. Észre sem vette, hogy miközben arról filozofált, hogy a
távolmaradással a választók a PSD elnökének adtak egy pofont,
saját pártjának legerősebb személyiségei az ő fejét követelik.
(Folytatás a 3. oldalon)
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek
Fűtéstámogatás

A fűtéstámogatásra jogosult marosvásárhelyiek már benyújthatják a támogatási igényüket (kitöltendő formanyomtatvány), illetve a saját felelősségre tett nyilatkozatot a többi
szükséges irattal együtt a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal Rózsák tere 42. szám alatti irodájában (a nyári színpad mellett). Az igényléseket október 31-ig lehet benyújtani
hétfőtől péntekig 8–15 óra között.

Egymillió csillag a szegényekért

A Gyulafehérvári Caritas október 12-én, pénteken szervezi
meg az Egymillió csillag a szegényekért szolidaritási akciót.
A gyertyagyújtásra 18 és 20 óra között kerül sor Marosvásárhelyen a Színház téren, Marosszentgyörgyön a Szent
György, Szovátán a Petőfi Sándor téren, Erdőszentgyörgyön a művelődési ház előtt.

Szépülés az idősek otthonában

A Maros Megyei Munkaerő-elosztó Ügynökség ajándékaképpen haj- és körömápolásban részesülhetnek október
12-én, pénteken 9–12 óra között a marosvásárhelyi Zsidó
Vértanúk utcában levő idősotthon lakói. A szépítő szolgáltatásokat (fodrászat, manikűr, pedikűr) az ügynökség által
meghirdetett tanfolyamok résztvevői végzik.

Maros kamaratánc-fesztivál

Október 13-án, szombaton 16 órakor kezdődik a Maros
Művészegyüttes kövesdombi termében a Maros kamaratánc-fesztivál nevű verseny. A résztvevők két kategóriában
– autentikus és néptáncalapokra épülő táncszínház – mérettetnek meg. A szakmailag elismert koreográfusokból álló
zsűri három kategóriában értékeli a produkciókat, együttesi,
koreográfusi és szólótáncosi nívódíjat oszt ki. A verseny
alatt a magyarországi Bazseva zenekar muzsikál. Bővebb
tájékoztatás a rendezvény Facebook-oldalán található. A
fesztivál az október 12-én kezdődő Székelyföld Napok
programjának része.

Szovátai tökfesztivál

A hét végén, október 12–14. között ötödik alkalommal szerveznek tökfesztivált Szovátán. A fürdőtelepet péntek délelőtt díszítik fel a helybéli gyermekek, 11 órakor utcai
felvonulás lesz a fúvószenekar vezetésével, 11.30-kor
pedig megnyitják a fesztivált. A továbbiakban a Bóbita
együttes koncertezik. Délután ifjúsági és néptáncprogramok zajlanak, és sor kerül az Egymillió csillag a szegényekért jótékonysági akcióra is. 19 órától a Lady & The Tramps
koncertezik. Szombaton néptáncelőadások lesznek, 15
órakor felvonulnak a királyok és királynők, 17 órától hőlégballonozni lehet, 19 órától Homonyik Sándor énekel. Vasárnap 19 órakor a Bekecs néptáncegyüttes Ember az
embertelenségben című előadását mutatja be, 20 órakor a
korondi fúvószenekar lép közönség elé.

Halálos baleset

Vasárnap este Iszlóban egy 53 éves gépkocsivezető elütött
egy 53 éves csíkfalvi gyalogost, aki a rendőrségi közlemény szerint szabálytalanul haladt az úttesten. A balesetben a gyalogos életét vesztette.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó
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40 éves a marosvásárhelyi táncház

öregek, a marosvásárhelyi táncház elindítói, különböző
korosztályok képviselői, oktatók, zenészek, táncosok,
akik hozzájárultak ennek a táncháznak a megszületéséhez, életben maradásához. A rendezvény táncházzal
zárul.
A nagyérdemű, a táncház szellemisége szerint, fergeteges, művészi színpadi produkciókra nem számíthat, viszont
Puskás Attila Barna
belső hangját meghallva felállhat, és saját, illetve párja szórakoztatására táncolhat.
Nagy szeretettel várunk tehát október 13-án délután 5
Nehéz találni a Kárpát-medencében még egy olyan táncházat, amelyik a ’89-es események óta heti rendszeresség- órakor a Kultúrpalota kistermébe mindenkit, aki szívügyégel, élő zenével, megszakítás nélkül a mai napig hűségesen nek tekinti a marosvásárhelyi táncházat.
megtartotta volna a nagy
táncházas öregek hagyatékát, szellemiségét úgy, hogy
önfenntartó, független maradjon, és ne egy intézmény
vagy táncegyüttes működtesse. Jogi hátteret
1996 óta a marosvásárhelyi
Folk Center Alapítvány biztosít.
Az idén úgy döntöttünk,
hogy a Maros Megyei Múzeummal partnerségben és a
Hagyományok Háza hálózatának támogatásával megszervezzük
a
40.
születésnapot, és meghívjuk
mindazokat, akik részesei
voltak e mozgalomnak,
vagy részesei szeretnének
lenni ennek az ünnepnek.
A rendezvény kiemelkedő eseménye az a kerekasztal-beszélgetés
lesz,
ahol megszólalnak a nagy
A népzene és néptánc terén a ’70-es években
megjelenő új irány, a táncházmozgalom 1978ban érte el városunkat, és annak az évnek az októberében Marosvásárhelyen táncházat tartott.
Pár év működés után betiltották, majd a rendszerváltást követően újraszerveződött.

Népszavazásról, gyermeklapokról és néprajzról
az Erdély TV-ben

Ki nyert, ki veszített a család fogalmának meghatározását célzó hétvégi népszavazáson, kinek és mit üzentek a távolmaradással a romániai állampolgárok? Erről lesz szó a
Metszet című műsorban ma 20 órától.
Zsigmond Emese több mint 25 éve a Szivárvány és a
Napsugár gyermeklapok főszerkesztője. E kiadványok ve-

RENDEZVÉNYEK

Előadás a hímzésről

A szászrégeni DIO Házban október 10-én, szerdán 17
órakor Portik Irénke gyergyószentmiklósi néprajzkutató
tart előadást a hímzésről, amely nemrég hungarikum
lett. Szervező a Kemény János Művelődési Társaság.

Rendkívüli koncert
a Kultúrpalotában

A Kolozsvári Magyar Opera zenekara és a legnagyobb
németországi férfikórus, a több mint 170 éves hagyománnyal rendelkező Kölner Manner-Gesang Verein
rendkívüli koncertjére várják a nagyérdeműt október 19én, pénteken 18 órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalotába. Vezényel Bernhard Steiner, közreműködik Lorena
Puican szoprán és Stefan von Korch tenor. A belépés
ingyenes, a helyjegyeket október 10-étől, szerdától a
Kultúrpalota jegypénztáránál lehet igényelni. Szervező
a Clasicton Event.

XXVIII. nemzetközi zenei fesztivál

Ma este 7 órakor kamarazene-esttel folytatódik a
XXVIII. nemzetközi zenei fesztivál a Kultúrpalota kistermében. Fellép a Tiberius vonósnégyes, meghívottak:
Haáz Bence oboa- és Sándor Ágnes-Klára fuvolaművész. Műsoron: Mozart-művek. 11-én, csütörtökön este
7 órakor rendkívüli szimfonikus hangversenyt tartanak
a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Jin Wang
(Kína/Ausztria), zongorán játszik Giorgosz Konsztanti-

zetőjét ismerhetik meg a nézők a ma 20.30 órakor kezdődő
Artériák című műsorban. Az Erdélyi kávéház a céhek városából, Kézdivásárhelyről jelentkezik. A műsor meghívottja Dimény Attila néprajzkutató, muzeológus, az Incze
László Céhtörténeti Múzeum igazgatója, akivel 21.30 órakor beszélget a műsorvezető, Gáspárik Attila.
nou görögországi művész. Műsoron: Berlioz-, C. SaintSaëns-, C. Debussy-, M. Ravel-művek. A hangversenyre a 2-es számú bérletek érvényesek.

Aradi őszi dal – Szászrégenben

A szászrégeni Humana Regun Egyesület szervezésében ma délután 6 órakor a régeni Eugen Nicoară művelődési ház nagytermében emlékeznek az aradi
vértanúkra. Az Aradi őszi dal című emlékesten fellép a
Piccolino gyermekkórus és a furulyazenekar, a művelődési ház Csim-Bumm ifjúsági és gyermekszínjátszó
csoportja, a kisfülpösi Verőfény tánccsoport, Bondor
Anna-Renáta, Gorbai Eszter, Hornung Helga előadók.
Citerán játszik Módy Virág nyíregyházi egyetemi hallgató. Az októberi hősöket Székely Rozália tanárnő méltatja.

Málladozó magyarságtudat

A Világhírnév Kiadó, a Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem és a Juventus Média ma 18 órakor a
marosvásárhelyi Bernády Házban bemutatja Szucher
Ervin Végvárak omladozó falai (II.) – Málladozó magyarságtudat című kötetét. A könyvet Makkay József, az Erdélyi Napló főszerkesztője és Bögözi Attila újságíró
méltatja.

Könyvbemutató a Bernády Házban

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület szervezésében György
V. Imola Bernády György és kultusza Marosvásárhelyen
(Emberek és kontextusok 15.) című könyvét mutatja be
Keszeg Vilmos október 11-én, csütörtökön 18 órakor a
Bernády Házban. Felelős kiadó: Biró Annamária.
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Érvénytelenül zárult referendum

A 92 százalékhoz közelít az „igenek” aránya

Az urnákhoz járuló választók csaknem 92 százaléka
igennel voksolt Romániában a férfi és nő házasságán alapuló család fogalmának alkotmányba iktatásáról rendezett, de az alacsony részvétel miatt
érvénytelenül zárult kétnapos népszavazáson – derült ki a központi választási bizottság (BEC) hétfőn
közzétett részeredményeiből.

A BEC hétfő reggel 9 óráig a választókörzetek 98,3 százalékából származó adatok feldolgozása nyomán azt közölte,
hogy az alkotmánymódosítást 3 millió 460 ezer választó
(91,61 százalék) támogatta, 240 ezer (6,42 százalék) ellenezte,
74 ezer (1,97 százalék) pedig érvénytelen szavazatot adott
le.
Szombaton és vasárnap 3.778.716 állampolgár, a névjegyzékben szereplők 20,96 százaléka adta le voksát.
A referendum érvényességéhez a választói névjegyzékben
szereplők legalább 30 százalékának kellett volna szavaznia.
A legalacsonyabb részvételt (8,5 százalékot) Kovászna megyéből jelentették: itt 15.500 választó járult az urnákhoz, közülük 2700-an voksoltak pótlistára, az „igenek” aránya 90,69
százalék volt. Hargita megyében a jogosultak 11,12 százaléka
voksolt: a 30 ezer szavazó 91,9 százaléka támogatta az alkotmánymódosítást.
A részvétel egyetlen megyében, Suceavában haladta meg a
30 százalékot: itt 185 ezer választó járult az urnákhoz, több
mint 95 százalékuk igennel voksolt arra, hogy a család „egy
férfi és egy nő önkéntes elhatározásával létrehozott házasságon” alapuljon, meggátolandó az azonos neműek házasságkötésének legalizálását.
A referendum érvénytelensége nyomán a román alkotmány
családról rendelkező szakaszában megmarad a nemsemleges
„házaspárok” fogalom.

Nem kell felelősöket keresni

Kelemen Hunor szerint nem kell felelősöket keresni amiatt,
hogy rendkívül alacsony volt a részvétel a férfi és nő házasságán alapuló család fogalmának alkotmányba iktatásáról
szóló hét végi népszavazáson.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke úgy
vélte: az alacsony részvételnek összetett okai vannak. Egyfelől
az emberek többsége nem érezte, hogy olyan természetű kérdésről van szó, amely az alkotmány sürgős módosítását teszi
szükségessé. Másfelől a család és a házasság kérdésének az

átpolitizálása és a népszavazást megelőző, mindkét oldalt jellemző manipulatív kampány is taszító hatást gyakorolt a választókra. Hozzátette: nem a választókban kell keresni a hibát
a távolmaradásért.
Az RMDSZ elnöke szerint a politikusoknak abba kell hagyniuk az egymásra mutogatást, és meg kell érteniük, hogy
2018-ban nem ez a kérdés foglalkoztatja leginkább a romániai
társadalmat.
A család a társadalom legősibb eleme
A Magyar Polgári Párt (MPP) szerint a férfi és nő házasságán alapuló család fogalmának alkotmányba iktatásáról szóló
hét végi népszavazás érvénytelensége nem kérdőjelezheti meg
a család intézményét és annak szerepét a társadalom szövetének megőrzésében.
Az MPP nyomatékosította: a család az élet legtermészetesebb közössége, a társadalom legősibb eleme, amely önmagában hordja célját és igazolását, alapját pedig egy férfi és egy
nő házassága képezi. A párt szerint a család nem minősíthető
vissza sem valamilyen szerződéses érdektársulásra, sem magasabb rendűnek nevezett társadalmi célt szolgáló, annak alávetett egységgé.
A párt köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a
népszavazáson, különösen azoknak, akik igennel szavaztak.
A párt közölte: a jövőben is mindent elkövet, hogy felhívja
a figyelmet a nyílt társadalmat hirdető, a közösség valós érdekeivel ellentétes, értéktelen világrendet szorgalmazó álliberális eszmék térhódításának veszélyére.
Aláásott részvételi kedv
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szerint a választók
azért maradtak tétlenek, mert a parlamenti képviselettel rendelkező pártok nem azonosítottak „direkt zsákmányszerzési
lehetőséget” a népszavazás kapcsán, ehhez mérten cselekedtek
és maradtak inaktívak, s így a választóik sem érezték magukénak a népszavazást.
Az EMNP szerint a részvételi kedvet az is aláásta, hogy a
rosszul feltett kérdés kampányára „eleinte rátelepedtek a kormánypártok, majd a brüsszeli fenyegetések”, és a mozgósítás
a parlamenti pártok részéről nem történt meg.
Az EMNP azt a tanulságot fogalmazta meg az erdélyi magyarok számára, hogy magas választói részvételt csakis közös
célok mentén megvalósított, a magyarok összefogásán alapuló
mozgósítással lehet elérni. (MTI)

Folytatódik Dragnea korrupciós pere

Megkezdődött Liviu Dragnea szociáldemokrata házelnök fellebbviteli tárgyalása hétfőn második
korrupciós perében, amelyben
első fokon letöltendő szabadságvesztésre ítélték.

A kormánypárt elnökét hangoskodó
szimpatizánsok és ellentüntetők várták a
legfelsőbb bíróság épülete előtt, de
Dragnea nem jelent meg, csak egy kérvényt küldött a bíróságnak, amelyben
halasztást kért, arra hivatkozva, hogy
ügyvédet akar fogadni. Az ügyét tárgyaló öttagú bírói tanács Dragnea – és az
ügyben szereplő más vádlottak – kérésének helyt adva november 5-re tűzte ki a
követező tárgyalási napot.
Dragnea mintegy harminc szimpatizánsa politikai pernek minősítette a PSD
elnöke elleni bűnvádi eljárást, amelyet
szerintük titkosszolgálati megrendelésre

indított a korrupcióellenes ügyészség
(DNA). A bíróság előtt a korrupcióellenes jelszavakat hangoztató ellenzéki
szervezetek néhány aktivistája is megjelent: egyiküket a – két hangoskodó csoportot egymástól távol tartó – csendőrök
csendháborításért 500 lejre bírságolták.
Dragneát júniusban első fokon hivatali visszaélésre való felbujtásért három
év és hat hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélte a legfelsőbb bíróság egy
háromtagú bírói tanácsa és elrendelte korábbi felfüggesztett börtönbüntetése letöltését.
A DNA azzal vádolja Dragneát, hogy
2006 és 2013 között, amikor a Teleorman megyei tanács, illetve a PSD megyei elnöke volt, az ő utasítására fizettek
a megyei tanács költségvetéséből két
olyan alkalmazottat, akik nem a gyermekvédelmi igazgatóságnál, hanem va-

lójában a PSD megyei szervezeténél dolgoztak.
Dragneát 2016-ban jogerősen két év
felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték
egy 2012-es népszavazással kapcsolatos
korrupciós perben. A három és fél éves
letöltendő börtönbüntetést, korábbi elmarasztalását figyelembe véve, halmazati büntetésként szabta ki az első fokon
eljáró bírói tanács.
A két bíróság elé került korrupciós
ügy mellett a PSD elnöke ellen másik két
dossziéban folytat bűnvádi eljárást a
DNA. Dragnea a legnagyobb párt erőskezű vezetőjeként Románia legbefolyásosabb emberének számít. Priusza
miatt a PSD 2016-os választási győzelmekor már nem követelhette magának
a miniszterelnöki tisztséget, ezért
azóta a háttérből irányítja a kormányt.
(MTI)

Csempészett vadhúst árulnak Brüsszelben?

Illegálisan elejtett afrikai vadállatok húsát árulják több
boltban is Brüsszel főként afrikaiak által lakott Matongé negyedében – jelentette a belga sajtó szombaton. A VRT flamand közszolgálati csatorna riporterei rejtett kamerával
járták be a városrészt, ahol néhány üzletben Afrikából becsempészett majom- és antilophúshoz is hozzá tudtak jutni.
A vásárolt húsok védett fajok, például a Brazza-cerkóf, a vörösfarkú cerkóf és a kék bóbitásantilop orvvadászatából
származtak – derült ki.
Szakértők rámutattak: Brüsszelt közvetlen repülőjáratok kötik össze számos afrikai várossal, ezért vált fontos
célpontjává a csempészeknek, akik innen Európa más részeire is szállítanak az illegálisan elejtett állatok húsából.

Becslések szerint a belga főváros repülőterén keresztül
évente 100-150 tonna vadhúst csempésznek Európába. Jó
példa erre, hogy két héttel ezelőtt hat kilogramm krokodilés antilophúst foglaltak le a zürichi repülőtéren egy Brüsszelből érkezett utasnál.
Noha pénzbírságot és börtönbüntetést is kiszabhatnak a
veszélyeztetett állatok húsának illegális kereskedelméért,
kicsi a lebukás kockázata. Az elmúlt négy évben senki ellen
nem emeltek vádat emiatt Brüsszelben.
A sok más európai nagyvárosban is kapható, egyesek számára ínyencségnek számító, egyébként igen drága húsfélék
jelentős egészségügyi kockázatokat jelenthetnek, még ha általában füstölve is árulják őket, ami jelentősen csökkenti a
megbetegedések lehetőségét. (MTI)

Ország – világ
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Negatív véleményezés

A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM)
ügyészi részlege negatívan véleményezte Tudorel
Toader javaslatát, amelyben az igazságügyi miniszter
Adina Floreát nevezte meg az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) főügyészi tisztségére. A
CSM ügyészi részlege írásban fogja megindokolni
döntését a tárcavezetőnek. Adina Floreát hétfőn hallgatta meg a CSM ügyészi részlege. Tudorel Toader
igazságügyi miniszter szeptember 6-án jelentette be,
hogy a konstancai ügyészség ügyészét, Adina Floreát javasolja a korrupcióellenes főügyészi tisztségbe. Az eljárás szerint a tárca javaslatát előbb
véleményeznie kell a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsnak, majd az Klaus Iohannis államfő elé
kerül. A DNA-főügyészi tisztség azt követően üresedett meg, hogy az alkotmánybíróság határozatának
gyakorlatba ültetésével Iohannis elnök visszahívta
tisztségéből Laura Codruţa Kövesit. (Agerpres)

Többnemzetiségű hadgyakorlat

Nagyszabású többnemzetiségű légi hadgyakorlat
kezdődött Ukrajnában amerikai harci repülőgépek
részvételével. A 12 napos, Tiszta Égbolt-2018 fedőnevű gyakorlaton kilenc ország vesz részt: Ukrajna
és az Egyesült Államok mellett Belgium, Nagy-Britannia, Dánia, Észtország, Hollandia, Lengyelország,
valamint Románia. A hadgyakorlatra egy F-15C
Eagle típusú vadászrepülőgép és egy C-130J Super
Hercules csapatszállító gép érkezett az Egyesült Államokból. Ukrajna függetlenné válása óta ez lesz az
eddigi legnagyobb légi gyakorlat, amelyen összesen
több mint 40 repülőgép, több tucat légvédelmi rendszer és több száz katona vesz részt. Ukrán részről
mintegy 20 különböző típusú repülőgép, valamint helikopterek és drónok is gyakorlatoznak. A légi műveletek végrehajtása során éles fegyvereket nem
használnak, a manővereket főleg az ország nyugati
részén tartják, de Lengyelország és Románia légterét
is érintik. (MTI)

Marad Olt megye neve

Olt megyében a megye nevének megváltoztatása érdekében is urnákhoz várták a választópolgárokat a
hét végén a család meghatározásáról szóló népszavazás mellett, azonban ez esetben sem sikerült elérni
a 30 százalékos részvételi arányt, a szavazásra jogosult polgárok 27 százaléka élt ezen jogával. Történelmi és erkölcsi jóvátételnek szánták a
kezdeményezők a megye Olt-Romanaţi megyévé történő átkeresztelését az egykori Romanaţi megye lakosai számára. A népszavazás előkészületei 2017-ig
nyúlnak vissza, a polgárokat ellenben, úgy tűnik, ez
a kérdés sem foglalkoztatta túlságosan. (Mediafax)

4,6 százalékos növekedés
a Daciánál

Az idei év első kilenc hónapjában 242.605 jármű gördült le a mioveni-i Dacia-üzem gyártósorairól, ami 4,6
százalékos növekedést jelent az előző év azonos
időszakához viszonyítva, amikor 231.858 egységet
gyártottak – tájékoztatott a Romániai Autógyártók
Egyesülete (ACAROM). 2018 szeptemberében a bővülés 9,5 százalékos volt 2017 kilencedik hónapjához
képest. Modellekre bontva, az első kilenc hónapban
166.087 Dacia Duster, 35.371 Dacia Sandero,
24.314 Dacia Logan és 16.833 Dacia Logan MCV készült Mioveni-ben. A statisztikából ugyanakkor az is
kiderül, hogy az üzemben 25.648 festett karosszéria
készült az algériai Dacia-gyár számára. (Mediafax)

Marad minden a régiben?

(Folytatás az 1. oldalról)
Ugyanis egybehangzó véleményük szerint, amelyet a közösségi oldalakon tártak a nyilvánosság elé, az elnök
„újabb kalandba és újabb politikai kudarcba taszította
a pártot”, ami miatt a liberálisok elveszítették szavazótáboruk 70 százalékát.
A másik ellenzéki párt, amely folyamatosan meg
akarja menteni Romániát, örömmel nyugtázta a referendum bukását. A zsebpárt elnöke valamilyen, csupán
általa ismert logika szerint azt a következtetést vonta le,
hogy akik nem mentek el szavazni, azok rájuk adták a
voksukat.
A vezető kormánypárt helyettes főtitkára meg arra
hivatkozott, hogy pártja nem vállalta fel a referendumot
– egyébként a Koalíció a Családért szervezet erre szólította fel a politikai pártokat –, így máshol kellene keresni a kudarc okát. Ő maga az államelnököt nevezte az
egyik bojkottálónak, aki kevéssel urnazárás előtt, mintegy méla undorral élt szavazati jogával.
Maradt tehát minden a régiben? Talán mégsem. Hiszen a rendszerváltás óta soha nem volt ilyen alacsony
a részvételi arány. Ez azt is jelentheti, hogy az embereket nem lehet már olyan könnyen manipulálni. Intő
jel lehetne a politikusok számára, hiszen a következő két
évben választások lesznek, amelyeknek számukra sokkal
nagyobb lesz a tétje, mint a hétvégi referendumnak. Elgondolkozhatnak rajta, és bár önös érdekből, magyarán
a szavazatok fejében, a választókért is tehetnének valamit még a kampány előtt. Mert a szavazataik nélkül
semmit sem érnek.
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Ingyenes úszótanfolyam gyerekeknek

Fizetett, és egyelőre
nem mond le Marosvásárhely
RMDSZ-es alpolgármestere

Egyelőre nem mond
le tisztségéről Makkai
Gergely, Marosvásárhelynek az RMDSZ
színeiben megválasztott alpolgármestere,
aki hétfőn megtérítette azt az összeget,
amelyet a város költségvetéséből – az
RMDSZ által ellenzett
– dél-koreai útjára
fordítottak.

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)
fejlődjön, hisz a tehetséges úszók
közül kerülhet ki az utánpótlás” –
hangsúlyozta a frakcióvezető. A
projekt előnyeiről szólva elmondta,
a gyerekek megtanulnak úszni,
többet mozognak, sportolnak,
ugyanakkor egészségi állapotukat
is felmérik. A szülőkkel és a pedagógusokkal való megbeszéléseket
követően a VSK és az iskolák között létrejött protokoll alapján történik
az
úszásoktatás. A
kisdiákokat az iskolai sporttanáruk
felügyelete
alatt
autóbusszal szállítják a fedett uszodához.
Tóth Ferenc hangsúlyozta, sikerült vezető edzőnek szerződtetniük
Andrei Eduard sokszoros román
bajnokot. „Az érdekel, hogy fejlődjenek az ifjúsági csapatok, és
azt remélem, hogy egyszer majd a
felnőttcsapat csak marosvásárhelyi
játékosokból áll össze” – tette

hozzá, a játékos-utánpótlás fontosságát emelve ki. Bartalis Károlytól
megtudtuk, hogy 11 tanintézetből
érkeznek majd a gyerekek, leginkább az iskolai program után.
Mintegy 550 kisiskolással indulnak a tanfolyamok, de akár 800
gyerekkel is tud foglalkozni az
úszószakosztály hét edzője.
„Sorra kerül minden gyerek, hiszen a polgármesteri hivatal körlevélben értesítette az iskolákat, a
szülőkkel tárgyal a VSK, a gyerekek részvétele az úszótanfolyamokon szerződés és családorvosi
igazolás alapján történik. A VSKnak ez az első közösségi programja, ami a gyerekekről, a
tömegsportról szól” – mondta
Szászgáspár Barnabás, a VSK alelnöke.
A Népújság kérdésére, hogy
nem hozza-e előnytelen helyzetbe
a VSK a magánklubokat, illetve
hogy milyen költségvetéssel ren-

delkezik a sporttevékenységekre, a
felszerelésekre, Magyary Előd kijelentette: a Városi Sportklub „nem
kiszorító, nem a magánsportklubok
ellen van”. „Lehetőséget nyújtunk
például a gyerekeknek, hogy térítésmentesen tanuljanak meg alapszinten úszni. Ettől függetlenül
eljárhatnak magánsportklubokba
is sportolni. A fedett uszodában is
a VSK a medencét megosztva
használja a magánklubokkal. A felszerelések megvásárlását, a beruházásokat
versenytárgyalások
révén bonyolítják le, a törvényes
előírásoknak megfelelően” –
mondta a frakcióvezető. Szászgáspár Barnabás kiegészítésképpen
kijelentette,
a
VSK
indulásához 2,5 millió lejes költségvetést hagyott jóvá a tanács, a
vízilabda-szakosztálynak egy évre
1,2 millió lejes, az úszószakosztálynak 500 ezer lejes költségvetést szabtak meg.

Parkoló a játszótér helyén?

Unokái kedvenc játszóterének lebontása kapcsán
keresett meg a múlt héten levélben egy marosvásárhelyi hölgy. Olvasónk arról tájékoztatott, hogy tudomása szerint parkolók épülnek a Rozmaring utcai
játszótér helyébe, a munkálathoz azonban nem adta
minden lakos a beleegyezését, levélírónkat legalábbis
senki nem kérdezte meg a tér rendeltetésének megváltoztatásáról.
„Az unokáim, ha szemét volt a parkban, mindig
összeszedték, most könnyes szemmel nézték a rombolást” – írta a nagymama.
Ottjártunkkor, pénteken valóban munkagép, kidöntött fák és hintamaradványok fogadtak a Rozmaring

utcában. Az ügyben a polgármesteri hivatalhoz fordultunk. Cosmin Blaga, az intézmény szóvivője tegnap arról tájékoztatott, hogy a szóban forgó utcában
valóban elkezdtek lebontani egy játszóteret, másik
kettőt pedig korszerűsítenek. A lebontás alá került játszótér helyében parkolókat alakítanak ki, illetve bekötőút épül a Dózsa György utca irányába. Cosmin
Blaga tájékoztatott, hogy a parkolók létesítése rendszerint a lakók többségének írásban benyújtott kérésére történik, ez ezúttal is így lehetett. Az, hogy a
kérdéses játszótér a korszerűsítendőek közé tartozike, vagy ez az, amelyik teljesen eltűnik a Rozmaring
utcából, lapzártáig nem kaptunk választ. (nszi)

A politikus a Marosvásárhelyi Rádiónak elmondta: arra hivatkozva
próbálják eltávolítani a
tisztségéből, hogy dél-koreai utazásával felháborodást váltott ki a helyiekben, ő
azonban nem érzékeli ezt a felháborodást. Hozzátette: várja, hogy írásban szólítsák fel a lemondásra, és
támasszák alá a felszólítást. „Addig
végzem a munkámat a marosvásárhelyi lakosság érdekében, és a vállalásomat a mandátum végéig
szeretném folytatni” – fogalmazott
az alpolgármester.
Az RMDSZ marosvásárhelyi
szervezete átküldte az MTI-nek
annak a nyugtának a képét, mely
Makkai Gergely hétfői 6978 lejes
befizetését tanúsítja. Vass Levente,
a városi szervezet elnöke az MTInek elmondta: az általa vezetett
szervezet nem kíván állást foglalni
az alpolgármester lemondatásának
kérdésében.
Makkai Gergelyt az RMDSZ
marosvásárhelyi szervezete szólította fel a költségek megtérítésére.
A párt Maros megyei szervezete Területi Állandó Tanácsa (TÁT) csaknem
egyhangú
szavazással
lemondásra kérte a politikust, nemcsak a dél-koreai út, hanem az
alpolgármesteri
tevékenysége
miatt is.
Az RMDSZ alapszabálya értelmében a megyei szervezet állandó
tanácsa jogkörébe tartozik a bizalom megvonása a szövetség választott vagy kinevezett tisztségviselőitől.
Péter Ferenc, a megyei szervezet
elnöke az MTI-nek nyilatkozva elmondta: Makkai Gergely azt követően lett alpolgármester, hogy a
megyei szervezet bizalmat szavazott neki. A TÁT most a politikus
lemondását kérte. Hozzátette: a testületnek nem kell magyarázatot
adnia a csaknem egyhangúlag meg-

hozott döntéséért, de akár ezt is
megteheti. Péter Ferenc megjegyezte: egyelőre nem vonták meg a
bizalmat Makkai Gergelytől. Ha ezt
megteszik, a törvény értelmében
Makkainak nemcsak az alpolgármesteri, hanem az önkormányzati
képviselői mandátuma is megszűnik. A megyei elnök szerint a TÁT
a közeljövőben ismét meg fogja vitatni a helyzetet, és mérlegeli a további lépéseket.
Marosvásárhelyen
rendkívül
kedvezőtlen visszhangot váltott ki,
hogy a városi önkormányzat küldöttsége közpénzen egy hétre a délvilágbéke-konferenciára
koreai
utazott. Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete kirándulásnak minősítette az utat, és felszólította a
szövetség önkormányzati képviselőit, hogy ne vegyenek részt rajta.
Makkai Gergely alpolgármester és
Bakos Levente önkormányzati képviselő a felszólítás ellenére elutazott
Dél-Koreába,
és
a
marosvásárhelyi delegáció kiküldetését a városi önkormányzat
RMDSZ-frakciója is megszavazta.
Makkai Gergelyt 2017 júniusában, egy évvel az önkormányzati
választások után választották Marosvásárhely alpolgármesterévé.
Korábban az RMDSZ helyi és megyei szervezetében megoszlottak a
vélemények arról, hogy szükség
van-e magyar alpolgármesterre
olyan körülmények között, hogy a
magyar politikai képviselet a várost
2000 óta vezető Dorin Florea polgármester leváltására törekszik.
Dorin Florea polgármestersége korábbi ciklusaiban partnerévé tette az
RMDSZ által tisztségbe juttatott alpolgármestereket. (MTI)

A szakbizottságok is döntöttek

Elutasított alternatív
büntetés-végrehajtási módszerek

Elutasította hétfőn a szenátus
összevont jogi és alkotmányügyi bizottsága az alternatív
büntetés-végrehajtási módszerekről szóló törvénytervezetet, amely azt követően
került ismét a testület elé,
hogy az alkotmánybíróság
alaptörvénybe
ütközőnek
ítélte.

Fotó: Nagy Tibor

Adrian Ţuţuianu szociáldemokrata párti szenátor rámutatott, miután a törvényjavaslatot első
alkalommal a parlament mindkét
háza megszavazta, a taláros testület
teljes egészében alkotmányellenesnek ítélte, így az egyetlen „logikus
megoldás” az volt, hogy a szakbi-

zottság most elutasító véleményezést fogalmazzon meg róla.
A törvénytervezet értelmében a
legtöbb öt év szabadságvesztésre
ítélt, nem visszaeső személyek hétvégi börtönnel vagy részben lakóhelyükön, részben közmunkával
tölthetnék le börtönbüntetésük egy
részét. Az erőszakos bűntetteket elkövetőkre nem vonatkozna az intézkedés.
A törvény ellen alkotmányossági kifogást emelt a legfelsőbb bíróság és 62 nemzeti liberális párti
képviselő, és az alkotmánybíróság
teljes egészében alaptörvénybe ütközőnek ítélte a jogszabályt.
(Agerpres)
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Önzetlen módon a közösségért

rítania. A hivatásbeli áldozatvállalás
mellett vagyonát az általa alapított
szeretetintézetre hagyta, azzal az elgondolással, hogy a száz év alatt
megszaporodott összeget a Református Kollégium és a közboldogulás javára fordítsák, a pénz azonban
1921-ben megsemmisült.

sítő példáját hangsúlyozta a magyar
nyelvű orvosképzésért folyó küzdelemben is. Erőt lehet és kell meríteni abból a gazdag múltból, amit az
orvoslás, az orvos- és gyógyszerészképzés jelent Marosvásárhelyen
– tette hozzá, majd Semjén Zsolt
az
miniszterelnök-helyettesnek
egyetemi tanévnyitón elhangzott
szavait idézte, miszerint Magyarország és a magyar kormány határozottan kiáll az erdélyi magyar
orvosképzés ügye mellett.
Dr. Vass Levente parlamenti képviselő, a Studium Alapítvány vezetője, az RMDSZ marosvásárhelyi
szervezetének elnöke utalt arra,
hogy az ünnepelthez hasonló szegénységből származó püspök és
kollégiumi tanár, Antal János prédikációját hallgatva ötlött fel Gecse
Dánielben a gondolat: ha valaki egy
évszázaddal korábban száz forintot
adott volna a kollégiumnak, hogy a
pénz kamatja mindenkor tőkévé
váljon, mennyire szaporodott volna
az összesített tőke.
Az életmű üzenete
Vass Levente ismertette, hogy
250 év távlatából egy elképzelt találkozón miről beszélgetne el Gecse
Dániellel. Először is arra várna választ, hogy a maga korában hogyan
látta az orvostudományt, a különböző európai történéseket a genetikailag
Szárazajtáról
és
Marosvásárhelyről eredő, a Szolnok
megyei Czigányiban született, a
marosvásárhelyi Református Kollégiumban, majd Pesten és Bécsben
tanult orvos. Elbeszélgetne arról,

és életük központjába a másoknak
való segítségnyújtást helyezik.
Ilyen elhivatott, a közösségért dolgozó ember volt Gecse Dániel, Marosvásárhely szeretett orvosa, aki
ifjúkorától arra törekedett, hogy
szakmájában kiváló legyen. A kollégiumot jeles minősítéssel végezte,
és orvosként is pontossággal, hűséggel, szeretettel végezte munkáját, saját életét alárendelte a
közösségnek, és segített szegény
sorsú embertársainak. Mivel az oktatást is szívügyének tekintette, emberbaráti alapítványa vagyonának
felét a Református Kollégium támogatására szánta. A megyei tanács elnöke reményét fejezte ki, hogy a
Gecse Dániel szakkollégium lakói
az ott szerzett tapasztalatok alapján
úgy döntenek, hogy itthon töltik be
hivatásukat, és segíteni fogják a közösséget, amelyben élnek.
Végül dr. Gecse Dániel életét, dr.
Ábrám Zoltán egyetemi tanár írása
alapján, aki évek óta szívügyének
tekinti az életmű népszerűsítését,
Varga Andrea elsőéves orvostanhallgató, a szakkollégium bentlakója ismertette. Ebben hangzott el,
hogy 1920-ban Gecse Dániel 2.000
forintos kezdőtőkével hozta létre
alapítványát, azzal a kikötéssel,
hogy kamatai száz évig tőkésíttessenek, és a kitűzött jótékony célra
1921. január 1-től legyenek felhasználhatók. 1823-ban készült végrendeletében újabb 6.000 forinttal
gyarapította az alapítvány vagyonát,
halála előtt pótvégrendeletében elrendelte, hogy édesanyja halála után

Tékozlásnak látszó tettei ellenére
„születésének 250. évfordulóján
csodálatos érzés fog el, hogy mégsem veszett el Gecse Dániel vagyona” – hangsúlyozta Kató Béla.
Az a lélek, ami minden korban és
időben az áldozathozatalra tanított
és buzdított, minden jóakaratú emberben (orvosban, tanárban, lelkészben…) ma is munkálkodik, és
a közösség megmaradásának megtartó erejét jelentheti. Váljunk mai
Kőműves Kelemenekké, mert csak
úgy maradhat meg a vár, ha beépülünk abba, és életünket a közösségünknek, a támaszra szoruló
embereknek áldozzuk – hangzott el
a püspök igei köszöntőjében, majd
áldást mondott a szakkollégiumra,
a Református Kollégiumra.
Köszöntőjében Batizán Attila, a
Gecse szakkollégium lelkipásztora
szerint azért tartották a temetőben
az ünnepséget, mert múltunktól
nem szakadhatunk el. Másrészt
nagy elődeink nyughelyét látva elgondolkozhatunk azon, hogy személy szerint milyen maradandó, az
idő próbáját kiálló cselekedetet teszünk önzetlen módon a közösségért, amelyben élünk, és ami a
szakkollégiumban folyó nevelés
célját is jelenti. A temetőben jár át a
mulandóság, az Istenre utaltság érzése, és erősödik meg az emlékezőünnepség mottója, hogy élni
fogunk, jövőnk van magyarokként,
keresztyénekként ezen a földön.
Erőt lehet és kell meríteni
Dr. Farkas Balázs Magyarország
csíkszeredai főkonzulátusának képviseletében Gecse Dániel megerő-

hogy miképpen látta és használta fel
orvosi gyakorlatában a korabeli orvostudomány felfedezéseit. Különösen az osztrák orvostudományban
megérett reformtörekvéseket, miszerint család- és emberközpontúvá
kell tenni az egészségügyet, és a
gyakorlati orvoslást kell támogatni.
Fontos volt az elképzelés, hogy a
szegénység felszámolásával nagyon
sok orvosi probléma megoldódna. A
korabeli eszmék hatottak rá, ezeket
hozta haza, és alkalmazta városi főorvosként, kórházi orvosként, nagyon sok szegény embert gyógyított
ingyen, és gyógyszerrel látta el a rászorulókat.
Ha közösségi emberként beszélgetnénk vele, azt mondaná, hogy a
természetgyógyász nem kívánja a
természetet megváltoztatni, szeretné, ha szolgálni tudná, a tanult
orvos azt szeretné, ha a természet
helyébe lépve annak a mestere lehetne. A közösségi ember a közösség helyébe szeretne lépni,
megpróbál mesterévé lenni a közösségének. Ez az üzenete Gecse Dániel életművének, és ebben
próbálnak a szakkollégium működtetésével a nyomdokaiba lépni.
Az oktatást is szívügyének
tekintette
Péter Ferenc, az RMDSZ Maros
megyei szervezetének elnöke azt
hangsúlyozta, hogy az általános
életfelfogással szemben kevesebben
vannak azok az emberek, akik nemcsak saját és közvetlen hozzátartozóik
életéről
próbálnak
gondoskodni, hanem meglátják a
szükséget a tágabb környezetükben,

minden vagyonát csatolják az alapítványhoz, aminek összege 1832ben 32.479 forint volt.
Kezdeményezés Koncz József
síremlékének a restaurálására
Az ünnepségen felmerült Koncz
József neve, mivel sírja szomszédos
a Gecse Dánielével, és munkássága
tanárként, könyvtárosként, oktatásés egyháztörténészként a marosvásárhelyi Református Kollégiumhoz,
az irodalomhoz és a magyar élethez
köthető. A kollégium tanárai részéről szép kezdeményezés indult
Koncz József megrongálódott síremlékének a felújítására. Ehhez társult
a szakkollégium, és közösen felhívást intéztek a politikumhoz és a
civil társadalomhoz, hogy támogassák a kezdeményezést. Koncz József
életét Tasnádi Ádám, a Református
Kollégium diákja ismertette.
A megemlékező ünnepségen a
Református Kollégium kisiskolásainak leánykórusa énekelt Enyedi
Csaba-Márton iskolalelkész vezényletével, az ötödik osztályos Lőrincz Adrienne Reményik Sándor
Az orvos című versét mondta el.
A püspöki áldást követően a jelenlévők megkoszorúzták Gecse
Dániel sírját.
A rendezvény záróprogramjaként
október 7-én, vasárnap Les Zoltán,
a szakkollégium korábbi lelkész
igazgatója tartott istentiszteletet. A
Gecse Dániel szakkollégium orvostanhallgatói szombaton délután Marosvásárhely főterén ingyenes
vércukor- és vérnyomásmérő szűrővizsgálatot tartottak.

Gecse Dánielre emlékeztek születésének 250. évfordulóján

Fotó: Nagy Tibor

Marosvásárhely történetének
egyik legkiválóbb és legönzetlenebb tudós orvosára emlékeztek október 6-án a
református temetőben. Gecse
Dániel (1768 – 1824) munkásságát a nemzetéhez, vallásához,
szülővárosához,
egykori iskolájához való ragaszkodás mellett a hivatástudat, a közösségi felelősségérzet, az áldozatkészség
és az emberbaráti szeretet
határozta meg, ami olyan cselekedetre ösztönözte, amilyent azóta sem ismételt meg
senki Marosvásárhelyen.

Bodolai Gyöngyi

A teljes vagyonát emberbaráti intézetnek nevezett alapítványára
hagyó dr. Gecse Dániel, Marosvásárhely egykori városi főorvosa
születésének 250. évfordulója alkalmából a nevét viselő orvosi és
egészségügyi szakkollégium által
szervezett emlékünnepélyen a református egyház, a politikum, a
Marosvásárhelyi Református Kollégium képviselői Benedek Zsolt
igazgatóval az élen és a kolozsvári
Apafi Mihály Református Egyetemi
Kollégium küldöttsége, lelkészek,
diákok vettek részt.
Az áldozathozó ember
Egyedül az ember rendelkezik
azzal a lehetőséggel, hogy vissza

tud menni századokat, ezredeket az
időben, a történelemben, és a régmúlt eseményeit fel tudja eleveníteni – kezdte igei köszöntőjét ft.
Kató Béla, az Erdélyi Református
Egyházkerület püspöke. A Márk
evangéliumából vett igével világított rá arra, hogy mindannyiunk
életében eljöhet egy olyan pillanat,
amikor egy szívből jövő gesztusként odaadjuk azt, amiről mások azt
gondolják, hogy meg kellene tartani. Gecse Dániel életét meghatározta, hogy nem az akkori időben
megszokott természetes kapcsolatban jött a világra – mondta a püspök. (Mint az ünnepelt életrajzából
kiderül, édesanyját, Tétsi Krisztinát,
a Marosvásárhelyi Református Kollégium
teológiaprofesszorának
árván maradt lányát a jogi végzettségű szárazajtai Gecse Benjámin,
ígérete ellenére, nem vette feleségül. Bár közös gyermeküket később
törvényesen elismerte, fiát nem támogatta. Gecse Dánielt szülőanyja
nevelte fel, és taníttatta igen nehéz
körülmények között.) Kató Béla kiemelte, hogy édesanyja áldozathozatala határozta meg Gecse Dániel
életét, és így vált ő maga is áldozathozó emberré. A pesti egyetemen
szerzett doktori diplomájával, amit
Bécsben törvényesített, a császári
hadsereg orvosaként Olaszországban a tífusszal kellett megküzdenie,
majd Erdélybe visszatérve járványorvosként Brassóban és Fogarason
a pestis terjedését kellett visszaszo-
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A kormány miatt kellett meghúzni a nadrágszíjat

Akik jól gondolkoztak, rosszul jártak?

A 2018-as esztendő érdekes év volt. Nagy
lendülettel indultunk, de nagyon sok minden
nem úgy történt, ahogy elképzeltük. Végül
lettek eredményeink. Voltak beruházásaink
is, és az önkormányzat működött – mondta
beszélgetésünk elején Benedekfi Csaba, Székelybere polgármestere.

A 2018-as év költségvetés-leosztásról beszélt, amelyik szerinte úgy kezdődött, hogy azok az önkormányzatok, polgármesterek, akik jól gondolkoztak,
rosszul jártak.
– A lényeg az, hogy terveink voltak, az önkormányzat az éveken át megspórolt pénzéből beruházásokat akart végezni. Azonban a jelenlegi kormány
úgy döntött, hogy annyival kevesebbet fogunk kapni
működésre, amennyi megmaradt. Ez azt jelentette,
hogy gyakorlatilag azt a pénzt elvette tőlünk. Meghúztuk a nadrágszíjat, a működést megoldottuk más
pénzekből, és a tervezett beruházást is meg fogjuk
csinálni.
– Milyen beruházásról van szó?
– A Márkod és Kendő közötti községi út leaszfaltozásáról. Ez már régi terv, régóta várják az emberek.
Ők csak azt látják, hogy sikerült leaszfaltozni a tavaly
a Seprőd–Nyárádszentimre, Bere–Berekeresztúr,
Bere– Mája, Márkod szakaszokat. Épp a napokban
írtuk alá a szerződést a Kendő és Márkod közötti útszakasz leaszfaltozására. Megvolt a közbeszerzés,
senki sem fellebbezte meg az eredményt.
– Ez azt jelenti, hogy azonnal munkához is láthatnak?
– Nem éppen. A szerződés tervezésről és kivitelezésről szól. Az úgynevezett előtanulmányi
terv már megvan,
most készíti a tervező
a műszaki tervet, várjuk azt a rendelkezést,
ami alapján hozzáfoghatunk a munkának.
Persze ez is időjárásfüggő, de nagy kaliberű a cég, és nagyon
hamar el tudja végezni. Ha a következő
két-három héten jó
idő lesz, akkor az idén
hozzáfogunk.
Ha
nem, akkor a tavasszal. 1,4 kilométerről van szó, a beruházás értéke 800 ezer
lej héa nélkül. Ezt az

önkormányzat önerőből valósítja meg. Komoly eredménynek tartom, mert vannak olyan önkormányzatok, akár a környéken is, ahol az alkalmazottak két
hónapig, a mostani költségvetés-kiegészítésig nem
kaptak fizetést.
– Polgármester úr, beszélt arról az évek során megspórolt összegről. Erre szánták volna?
– Igen, erre a kendi útra, ezt kellett működésre felhasználni, de annyira meghúztuk a nadrágszíjat, hogy
ki tudtuk ezt az évet húzni. Beruházások nélkül, de
az önkormányzat működni tudott.
– Ha a kormány teljesítette volna a kötelességét,
milyen más beruházásra fordították volna a pénzt?
– Pályázatból van egy lényegesen nagy beruházásunk. A vidékfejlesztési programon nyertünk egy 2,8
millió értékű támogatást négy iskola teljes felújítására
Berekeresztúron, Székelyberében, Seprődön és Nyárádszentimrén. A márkodi iskolát kormányprogramból már felújítottuk. A többi négy iskolába az úttal
párhuzamosan ment a közbeszerzés és a versenytárgyalás. Már a végén tartunk, most már ki fogják hirdetni a nyertes cégeket. Probléma, hogy az
építkezésben nagyon nagy a munkaerőhiány. Útépítésre még jönnek cégek, a tavaly az ötmillió lejes
nagy munkára 15 cég jelentkezett. De egy közel hárommillió lejes építkezési munkára egy vagy még egy
sem jön, mert nincs emberük. Tudok olyan önkormányzatokról, amelyek megkötött szerződést kellett
felbontsanak, mivel a vállalkozónak nem volt akivel
dolgoznia. Még a társadalom legalsó rétegéhez tartozók sem akarnak dolgozni. Hiába vannak gépek, nem
mindent lehet géppel elvégezni.
– Az önkormányzatok számára nem lehetne megoldás, hogy a szociális segélyt igénylőket kötelezzék
munkára?
– Erre rendkívül érdekes választ tudok adni: Székelybere községben mindössze két roma nő kap szociális segélyt. Azok a cigányok, akik szociális
segélyen voltak – nem voltak túl sokan –, mind vagy
barackot szednek Magyarországon, vagy epret Spanyolországban.
Nem találni munkást. Ez a jelenség nem csak nálunk tapasztalható. Vannak emberek, akik talán csodából élnek, de effektíve nem akarnak dolgozni.
Szociális segélyt sem kérnek. Ez is a demokrácia
egyik csodája.

Új köntösben
a székelyberei templom

Székelyberében teljében volt a munka a református templomnál.
Külső és belső felújítást végeznek éppen. A templom javítására kb. két
éve pályáztak – tudtuk meg Szász János református lelkésztől. Elmondta, hogy a reformáció 500. évfordulójára ajándékként jóváhagyták
a templomjavításra kért összeget. A templom nagyon elhanyagolt állapotban volt, kevés az ember, sem közmunkára, sem adományozásra
nem volt lehetőség. „Reméljük, hogy a székelyberei templom egészen
megújul. A szerződés értelmében jövő július elseje az átadás határideje,
de ha a jó idő kitart, és a munka jól megy, még az idén befejezzük. A
külső-belső felújítás mellett toronyjavításra is sor kerül, és egyúttal épül
egy kis ravatalozó is a templom mellé.”
A tetőt három éve cserélték ki, és a mennyezetet is kijavították. A beruházás összege százezer lej.

Saját erdejükből kénytelenek
lopni a fát

A múlt hétfőn Gyulafehérváron
írt alá az önkormányzat egy szerződést egy új projektről. A község első
emberétől megtudtuk, hogy korábban már nyertek pályázaton egy multifunkcionális traktort, amelyikkel
többféle munkát lehet végezni: sáncot ásni, füvet nyírni, havat takarítani, fát vágni, sózni az utakat stb.
„Vannak gépeink, amelyeket rá lehet
csatolni a traktorra. Ezeket nagyon
fontos volt beszerezni, hiszen nagy
segítségünkre vannak. Például a sáncásás során, ha bemegyünk a házak
közé, ez a gép kiássa az árkot, és a
földet azonnal el is szállítja. Most a
Leaderen pályáztunk egy homlokrakodóra, ezenkívül egy nagy kapacitású lyukfúróra, amit kerítéskészítéshez lehet használni. De megpályáztunk egy nagy kapacitású tartálykocsit is, ami amellett, hogy
vizet szállít, nemcsak szívja, de
nagy nyomással elég távolra ki
tudja nyomni a vizet. A gépekkel az

embereknek is tudunk segíteni, karbantartjuk a mezei utakat, hidakat,
bejárókat építünk a mezei utakra,
sáncot ásunk, kövezünk, folyamatosan nyírjuk az útszéli növényzetet” – magyarázta Benedekfi Csaba.
A polgármester elmondta, hogy
most következik a közbeszerzés és
a vásárlás. A pályázat értéke kb. 27
ezer euró.
Közben kimentünk az udvarra,
ahol a traktor éppen a közelben lerakott fákat darabolta fel, amelyeket
– ezt már Kacsó Ferenc alpolgármestertől tudtuk meg – a rendőrség
elkobzott. Ugyanis még máig sem
tisztázottak a tulajdonjogok. Ha
meg nincs a tulajdonos nevén az
erdő, akkor nem őrzik, nincs üzemterv és nincs bélyegzés. Így tűzifa
nélkül maradnak az emberek, és a
saját erdejükből kénytelenek lopva
fát hazavinni. Ha meg elkapják
őket, elkobozzák a fát, és még büntetést is kirónak rájuk.

Mókuskerék

– Az önkormányzat a vidékfejlesztési programon nyert egy 2,8
millió értékű támogatást négy iskola teljes felújítására Berekeresztúron, Székelyberében, Seprődön és
Nyárádszentimrén.
– Befejeződött a közbeszerzés,
következik a licit. Az optimális az
volna, ha egy nagyon komoly cég
kivitelezné a munkát egyszerre
mind a négy iskolában, de könnyen
jöhet egy, amelyik nem tartja be a
határidőket, nem végez megfelelő
munkát, akár szerződésfelbontás is
lehet belőle, és akkor újrakezdődik
minden.
Ebből egy kívülálló azt látja csupán, hogy épül vagy nem épül az iskola. Azt, hogy a polgármester azt
nyilatkozta a sajtóban, hogy meglesz, és nem lett meg. A köztes szakaszokról, a problémákról nincs
tudomása, így aztán mindenféle találgatások születnek. De remélem,
hozzáfogunk az iskolák felújításához is.
– Mikorra tervezik elkezdeni, a
nyári szünidőben?

Fotó: Nagy Tibor

– Nem, az iskolaigazgatókkal
úgy döntöttünk, hogy – mivel van
iskolabuszunk –, amíg egyik iskolában munkálatok folynak, addig a
gyermekeket áttelepítjük egy másik
iskolába.
Zárójelben jegyzem meg, hogy
szerintem egy polgármester arra
kell törekedjen, hogy minél több
pénzt hozzon a községbe. Viszont az iskolákkal az történik,
hogy csodálatos tervek vannak,
tájba illő stílusban, ultramodern
épületek lesznek, de nincs gyerek. Vannak iskolák, ahol csupán
hat, nyolc, tíz van. Vannak olyan
évek, amikor egy gyermek sem
születik. Ha pedig megszűnik
egy iskola, nem lehet újraindítani. Ez a kisebb településeken
általános gond. Megoldás lehetne, ha egy modern iskolát építenénk a községközpontban, és a
kisebb gyermekeket is oda hoznánk be. De nagyon megterhelő
lenne a kicsik számára a korai
utaztatás. Helyben kell óvodát, iskolát működtetni.
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Elbotlottak az első komoly akadályban

Bálint Zsombor
Vereséget szenvedett a teremlabdarúgó 2. liga 3. fordulójában a feljutásra pályázó Marosvásárhelyi
CSM. Az esélylatolgatás szerint
két komolyabb ellenféllel kellett
számolnia ebben a küzdelemben:
Kézdivásárhely és Bodza együttesével. A mostani kézdivásárhelyi
kiszállás volt tehát az első komolyabb akadály, amelyben mindjárt
el is botlott Lucian Nicuşan csapata.
A mérkőzésen az első gólig a 9.
percig kellett várni, ám egy perccel
később már 2-0-ra vezetett a CSM.
Utóbb a KSE szépített, de a szünetben még a marosvásárhelyi csapat
volt előnyben. Később is a vendégek vezettek, 3-2-re és 4-3-ra is,
ezt követően azonban a KSE sorozata következett. 6-4 után vészkapussal három védő ellen támadott
a CSM, és gólt kapott az ellenfél
kapusától, miután az megfogott
egy gyenge lövést. 7-4 után – még
mindig öt a három ellen –, szépíteni tudott a CSM, azonban többre
már nem futotta.
Persze még semmi sincs eldőlve, ami a feljutást illeti, különösen, hogy az idén szerepel olyan
csapat az 1. ligában (a Bukovina
Vicov), amely a tavalyi 2. ligás

bajnokságot a 4. helyen fejezte be.
Az eredmény azonban hideg zuhanyként hat olyan körülmények
között, hogy egyesek toronymagas
esélyesnek kiáltották ki a marosvásárhelyi csapatot. A bajnokság kö-

vetkező fordulójában a CSM szabadnapos, így marad idő elmélkedni azon, hogy mi is történt.
Legközelebb október 21-én 19 órától a Gyergyószentmiklósi Inter
ellen játszik a CSM, hazai pályán.

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 2. liga: Kézdivásárhelyi SE – Marosvásárhelyi CSM 7-5 (1-2)
Kézdivásárhely, sportcsarnok. Vezette: Flavius Cojocaru
(Galac), Dumitru Balaban (Galac). Ellenőr: Sebastian Capţan
(Galac).
A marosvásárhelyi gólok szerzői: Togan (9.), Ţipău (10.), Crişan (26.), Aramă (32.), Boroş (39.).
Marosvásárhelyi CSM: Tătar, Cătinean – Iszlai, Szabó,
Aramă, Boroş, Crişan, Ţipău, Togan, Szőcs, Küsmödi.

Eredményjelző
A teremlabdarúgó 2. liga 3. fordulójában a következő eredmények születtek: Karácsonkői Ceahlăul – Falticsényi Pro Academy 10-1, Bodzai Fortius – Galaci United II 6-1, Segesvári Pro
Tineret – Gyergyószentmiklósi Inter 8-2, Kézdivásárhelyi SE –
Marosvásárhelyi CSM 7-5. A Gyergyóremetei Kereszthegy állt.

3
1. Bodza
3
2. CSM
3. Gyergyóremete 2
2
4. KSE
5. Karácsonkő 3
3
6. Segesvár
7. Gyergyószentm. 3
2
8. United II
3
9. Falticsény

3
2
2
2
1
1
1
0
0

Ranglista
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
2
2
2
2
3

20-7
25-17
13-6
19-15
19-13
22-26
9-17
4-11
7-26

9
6
6
6
3
3
3
0
0

Már nem veretlen hazai pályán a Sepsi OSK

Először vesztett hazai pályán a
A medgyesi csapat sikerével fel- beérve a címvédő CFR-t, a Sepsi viSepsi OSK labdarúgócsapata az 1. jött a harmadik helyre, pontszámban szont visszaesett a hetedikre.
liga jelenleg zajló idényében, a
Medgyesi Gaz Metan vert helyzetJegyzőkönyv
ből fordítva szerzett három pontot
Labdarúgó 1. liga, 11. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK –
vasárnap délután Háromszéken.
Medgyesi Gaz Metan 1-2 (1-1)
A székelyföldi csapat Fülöp IstSepsiszentgyörgy, városi stadion, vezette: Radu Petrescu.
ván sérülése miatt már a 15. percGólszerzők: Hamed (31.), illetve Cristea (38.), Caiado (89.).
ben elvesztette húzóemberét és
Sárga lap: Mensah (85.), illetve Fortes (57.), Trif (60.), Ferezzel együtt egyik cserelehetősénandes (75.), Olaru (84.).
gét, tudósít a mérkőzésről az NSO.
Sepsi OSK: Niczuly – Moura, Viera, Jovanovic, Sato – Velev,
Az első félidőben a szentgyörgyi
Vasvári – Tandia, Fülöp (16. Mensah), Hamed (61. Ştefan) – Sicsapat elsősorban pontrúgásokkal
monovski (77. Karnitsky).
gyakorolt nyomást a medgyesiek
Gaz Metan: Pleşca – Creţu, Cristea, M.Constantin, Trif (65.
védelmére, a vezetést viszont az
Buşu) – Aurelio, Fofana – Lopes, Olaru, Caiado (89. Chamed) –
első jól kijátszott akcióból szerezte
Fortes (79. Yazalde).
meg: Mensah jobbról betört a büntetőterületre, középre tett labdáját
Eredményjelző
pedig Yasin Hamed kapásból, lapoA labdarúgó 1. liga 11. fordulójának vasárnapi eredményei:
san a bal sarokba lőtte (1-0). A venDunărea Călăraşi – FC Voluntari 1-1, Sepsiszentgyörgyi Sepsi
dégek alig hét perc múlva egy
OSK – Medgyesi Gaz Metan 1-2, Bukaresti FCSB – Concordia
jobbról beívelt szabadrúgás nyoChiajna 0-1.
mán Cristea fejesével egyenlítettek
(1-1).
Ranglista
A második félidőben a medgyesi
1.
FCSB
11
6
3
2
24-11 21
csapat sorozatos szabálytalanságok2. CFR
11
5
5
1
13-8
20
kal tördelte a szentgyörgyiek táma3.
Medgyes
11
6
2
3
14-15
20
dását, négy sárga lap árán
4. Viitorul
11
6
1
4
12-11 19
akadályozva meg a nagyobb helyze5.
Astra
11
4
5
2
14-8
17
tek kialakulását. Közben az egyedül
6. Craiova
11
4
4
3
18-10 16
kapura támadó Fortest a hazai kapus,
7. Sepsi OSK
11
4
4
3
11-7
16
Niczuly megakadályozta a gólszer8. Călăraşi
11
3
5
3
11-12 14
zésben. A hajrában előbb a Sepsinek
9. Jászvásár
11
4
2
5
11-16 14
volt meccslabdája, de Vasvári 10
10. Chiajna
11
4
2
5
10-15 14
méterről nem találta el a kaput, két
11. Dinamo
10
3
2
5
12-17 11
perccel később viszont a Gaz Metan
12. Botoşani
10
1
6
3
12-14 9
támadói lemásolták a hazaiak gólját:
13. Nagyszeben 11
2
2
7
9-14
8
Yazalde középre tett labdáját Caiado
14. Voluntari
11
0
5
6
9-22
5
a bal sarokba vágta (1-2).
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A bajnok kiütésével dobogóra
lépett az MTK

A címvédő MOL Vidi
FC nagy meglepetésre
3-0-ra kikapott a vendég
MTK Budapesttől Felcsúton, a labdarúgó OTP
Bank Liga tizedik fordulójának vasárnapi mérkőzésén. Az újonc fővárosi
együttes sikerével a tabella harmadik helyére
lépett előre.
A csütörtökön még a
Chelsea otthonában – az
Európa-liga csoportkörében – mérkőzést játszó,
ott 1-0-s veresége ellenére remekül helytálló
MOL Vidi igen passzívan
kezdte a meccset. A fővárosiak voltak kezdemé- Artem Kychak (b) és Torghelle Sándor (b2), az MTK, valamint
nyezőbbek,
Bognár Juhász Roland (j), a Vidi játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga
István révén egy kapu- 10. fordulójában játszott MOL Vidi FC – MTK Budapest mérfáig jutottak, majd Gera kőzésen a felcsúti Pancho Arénában 2018. október 7-én.
Dániel jóvoltából a veze- MTI Fotó: Czagány Balázs
tést is megszerezték. A
Kychaknak, hogy aztán Juhász Rovendégcsapat ezt követően sem ült land közeli fejese alig kerülje el a kará a vezetésre, és Kanta József pon- puját. Nyomott a Vidi, de gólt megint
tos távoli lövésével a szünetig ket- az MTK szerzett: Bognár István baltőre növelte előnyét.
lábas lövése talált utat Tomas Tujvel
Boban Nikolov kihagyott zicceré- kapujába. A háromgólos hátrányba
vel indult a második játékrész, tíz kerülő fehérváriak teljesen szétestek,
perc elteltével Marko Scepovic közeli míg a vendégek magabiztosan őrizték
lövését kellett védenie Artyom előnyüket és megérdemelten nyertek.
Jegyzőkönyv
OTP Bank Liga, 10. forduló: MOL Vidi FC – MTK Budapest FC 03 (0-2)
Felcsút, 1220 néző, vezette: Kassai.
Gólszerzők: Gera D. (22.), Kanta J. (36.), Bognár I. (71.).
Sárga lap: Fiola (26.), Hadzic (49.), Kovács I. (63.), Juhász R. (80.),
Nikolov (83.), illetve Gera D. (13.), Kanta J. (67.).
Vidi: Tujvel – Nego, Juhász R., Fiola, Stopira – Nikolov, Hadzic
(Pátkai M. 55.), Huszti (Hodzic 55.) – Kovács I., Milanov – M. Scepovic.
MTK: Kychak – Ikenne-King, Balogh B., Pintér Á., Selin – Vass
Á. – Gera D. (Farkas II. 80.), Kanta J. (Vogyicska 81.), Bognár I.,
Schäfer – Torghelle (Lencse 90+1.).

Eredményjelző
* NB I, 10. forduló: MOL Vidi FC – MTK Budapest 0-3.
* NB II, 12. forduló: Békéscsaba 1912 Előre – Kaposvári Rákóczi
1-1, ZTE FC – Gyirmót FC Győr 1-0, Nyíregyháza Spartacus FC –
Budafoki MTE 2-0, WKW ETO FC Győr – Duna Aszfalt Tiszakécske 1-1, Csákvár – Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 3-0, BFC Siófok
– Vác FC 0-0, Vasas FC – Dorogi FC 1-1 (1-0), Soroksár SC – BSS
Monor 2-1, Ceglédi VSE – Kazincbarcikai BSC 1-3, Budaörs – Credobus Mosonmagyaróvár 3-0. Az élcsoport: 1. Zalaegerszeg 25 pont,
2. Gyirmót FC 24, 3. Békéscsaba 24.

Ranglista
1. Ferencváros 10
7
3
0
21-8
24
2. Honvéd
10
6
1
3
13-7
19
3. MTK
10
5
2
3
16-15 17
4. Paks
10
4
4
2
16-11 16
5. Vidi
9
4
3
2
16-10 15
6. Mezőkövesd 10
4
3
3
16-12 15
7. Debrecen
10
3
5
2
14-13 14
8. Újpest
9
3
4
2
8-7
13
9. Puskás A.
10
2
2
6
10-16 8
10. Kisvárda
10
2
2
6
9-21
8
11. Diósgyőr
10
1
3
6
7-16
6
12. Szombathely 10
1
2
7
11-21 5
A 6. fordulóból a MOL Vidi FC – Újpest FC mérkőzést a székesfehérváriak Bajnokok Ligája-selejtezői miatt november 21-re halasztották.

Három hét múlva játszik először hazai medencében a vízilabdacsapat

Bálint Zsombor

Jövő héten kezdődik a férfivízilabda-bajnokság, amelynek a rajtjánál, amint már írtuk, a
Marosvásárhelyi CSM is felsorakozik. Azoknak, akik kíváncsiak a
harminc év utáni első hivatalos felnőtt férfivízilabda-meccs történelmi eseményére, három hetet
kell várniuk, mert az első két fordulóban idegenben szerepel Eduard Andrei együttese.
Mellékelten a marosvásárhelyi
csapat teljes bajnoki programját
közöljük, azt is mondhatjuk, hogy
exkluzív hírként, mert ezt egyetlen
hírforrás sem tette még közzé. Sem
a szövetség honlapján, sem a szakportálokon nem volt olvasható

szombat estig. De még maga az
érintett klub sem közölte, pedig ők
megkapták a programot a szövetségtől. Ezért nekünk is közvetlenül
a szövetséghez kellett fordulni,
hogy meg tudjuk szerezni, ami
azért furcsa, mert egy sportág elsősorban önmaga népszerűsítésével
fejlődik, de úgy tűnik, a vízilabdaszövetség nem számít a szurkolókra.
A CSM csapata a hét végén két
mérkőzés erejéig Aradra, az
AMEFA csapatához látogat, hogy
a második fordulóban Brassóban
játsszon két mérkőzést az európai
kupákban már bemutatkozott Corona Sportul Studenţesc ellen. Az
első itthoni mérkőzésekre, mint
említettük, három hét múlva kerül
sor, október 27-28-án a Nagyvá-

radi Crişul érkezik a víkendtelepi
uszodasátorba. Ez a két mérkőzés
(minden fordulóban két meccset
játszanak egymás ellen a csapatok)
pedig nemcsak a bemutatkozás
miatt, hanem azért is fontos, mert
a Crişul az, amelyet jó eséllyel
megelőzhet a marosvásárhelyi alakulat a vetélytársak közül, ha nem
akar az utolsó helyen végezni.
Eduard Andrei vezetőedző pedig
ezt ígéri. Érdeklődésünkre elmondta, hogy az első évben az a
célja, hogy harminc év után ismét
felkeltse a marosvásárhely közönség érdeklődését a sportág iránt,
egyébként pedig a „lehető legjobb
helyen” fejezze be a bajnokságot.
Hogy az mit jelent? Ugyancsak ő
fogalmazta meg: nem szeretnének
az utolsó helyen zárni. Márpedig a

tavalyi bajnokságban a Crişul volt
az utolsó, tehát őket kellene minimum megelőzni. A szakvezető szerint azonban egyáltalán nincs
kizárva, hogy egy-két éven belül a
marosvásárhelyi csapat ismét dobogós helyezésért küzdhet, számára ez az igazi célkitűzés, ezért
vállalta el ezt a munkát, mert látja
a lehetőséget Marosvásárhelyen.

A férfivízilabda-bajnokságban
oda-vissza kettős fordulókkal rendezik az alapszakaszt, az első négy
helyezett jut a felsőházi rájátszásba.
A maradék öt együttes az alsóházban még egy kört játszik, két- és háromfordulós, egy helyszínes torna
keretében. A Románia-kupa mérkőzéseit január 18-20. között rendezik,
egyetlen torna keretében.

A Marosvásárhelyi CSM vízilabdacsapatának bajnoki programja
Október 13-14.: Aradi AMEFA (idegenbeli); október 20-21.:
Brassói Corona Sp. Stud. (i); október 27-28.: Nagyváradi Crişul
(hazai); november 10-11.: Dinamo (i), november 17-18.: Kolozsvári
Poli (h); november 24-25.: Nagyváradi CSM Digi (i); december 89.: Steaua (h); december 15-16.: Rapid (h); február 2-3.: Aradi
AMEFA (h); február 9-10.: Brassói Corona Sp. Stud. (h); február
16-17.: Nagyváradi Crişul (i); február 23-24.: Dinamo (h); március
2-3.: Kolozsvári Poli (i); március 9-10.: Nagyváradi CSM Digi (h);
március 30-31.: Steaua (i); április 6-7.: Rapid (i).
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Szüreti bál

Szerkesztette: Szer Pálosy Piroska

Október 2-án szüreti bált tartottunk a marosvásárhelyi Magányosok Klubjában; az Efendi vendéglőben
vártak a gyönyörűen megterített asztalok.
Klubvezetőnk, Kopacz Imola üdvözölte a bál résztvevőit, és bejelentette a menyecskekórust, amelynek
tagjai nagyon szép népviseletben, karjukon gyümölcscsel tele kis kosarakkal, énekszóval vonultak fel Szilágyi Sándor nótaénekes gyönyörű hangja és
harmonika kíséretével. Felcsendültek az ide illő „Öszszel érik, babám, a fekete szőlő”, „Vörös bort ittam
az este, angyalom, ragyogó csillagom”, „Részeg vagyok, rózsám, mint a csap”, ,,Vékony héja van a piros
almának” kezdetű nóták. Verssel Czerán Erzsébet,
Cseh Juliánna, Szabó Mária, Berei Árpád, énekkel
Székely Árpád és Nagy Zoltán Loránd örvendeztették
meg a jelenlevőket. A következő nótával kivonult a
menyecskekórus: „Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt,/ Úgy tetszik, hogy máskor is voltunk itt,/
Mulassunk hát egy vagy két óráig,/ Víg búcsúnkat
míg ki nem adják itt”.

A zenekar tagjai: Szilágyi Sándor Dankó Pistadíjas nótaénekes és Krizsán Levente szebbnél szebb
nótákkal szórakoztatták a mulatozni vágyókat.
Megkezdődött a fergeteges tánc, mindenki énekelte, hogy ,,Nem csak a húszéveseké a világ…!”
Szabó Ödön vállalkozó irányításával felszolgálták
a nagyon finom vacsorát. Sok tombolatárgy gyűlt
össze, és két szemet gyönyörködtető szüreti jutalomkosár. A nagyobb kosarat Varga Irén és Szabó Mária
készítette, a kisebbet Péterfi Rozália. Klubvezetőnk
megkezdte a tombolajegyek kisorsolását, ami most is
nagy derültség közepette zajlott, majd a legvégén a
szüreti jutalomkosarak is gazdára leltek. A szüreti bál
mindig nagy élmény a klubtagok számára, ahol egyesek elejétől a végéig táncoltak és énekeltek. Mások
boldogan szemlélődtek és átszellemülten hallgatták a
zenekar szórakoztató számait, ami feledtette a mindennapi gondokat. A hagyományos gólyatánccal zártuk a szüreti bált. Köszönjük klubvezetőnknek a
kitűnő szervezést és ezt a felejthetetlen szép estét.
Czerán Erzsébet

A városunkban élő erdővidékiekkel szeptember
utolsó vasárnapján hagyományunkhoz híven huszonötödik alkalommal találkoztunk az Orizont vendéglőben, hogy felelevenítsük kötelékeinket, hogy
emlékezzünk az elmúlt szép vagy kevésbé szép
időkre, hogy örüljünk egymásnak és annak, hogy vagyunk és hogy itt vagyunk.
De sajnos, sorainkból jó páran hiányoznak, akikre
egyperces néma felállással emlékeztünk. Örvendetes
azonban, hogy jelentkeztek új arcok, új barátok.
Megnyitóbeszédében Berszán Miklós is ezeket a
gondolatokat fogalmazta meg, hangsúlyozva a hagyományok megőrzésének és továbbadásának fontosságát.
Az új barátok sorban bemutatkoztak, és rövid idő
alatt megtaláltuk a közös hangot, hiszen közösek a

gyökereink, és erős a szülőföldhöz való ragaszkodásunk. Ezeknek az évenkénti találkozásoknak az értelmi szerzője Ráduly Béla, dr. Deák István, valamint
Berszán Vilmos mérnök volt.
Az idei találkozásunk a 100. életévét betöltött
Ráduly Béla barátunk megünneplése volt. Sajnos,
ő egy kis baleset miatt nem lehetett jelen, bár jó
egészségnek örvend, de segítségünkre sietett a technika, és a képernyőről ránk mosolyoghatott. Sok,
hozzá fűződő adomát emlegettünk, sőt, az ő számára írt kis köszöntő is elhangzott, melyben ez áll:
„Azért süt rád mindig a nap, s így, 100 évesen is fiatal maradsz”. Ezt kívánjuk továbbra is őszinte
szívvel.
A marosvásárhelyi erdővidékiek nevében
Radványi Hajnal

Erdővidékiek találkozása

Bonyolult a vízvezetékcsere
és a kommunikáció?!

Marosvásárhelyi olvasónk, Kürti
Jenő azzal a kéréssel kereste meg
szerkesztőségünket szeptember 25én keltezett levelében, hogy érdeklődjük meg, miért annyira
nehézkes az Aquaserv kommunikációja a lakossággal?
Amint olvasónk hangsúlyozta,
négy napnál is tovább folyt a víz a
Köztársaság utca 11. szám alatt,
annak ellenére, hogy első perctől
(csütörtökről péntekre virradóra)
jelezte a problémát, igaz, levelére
semmilyen visszajelzést nem kapott. Amint írta, szeptember 21-én
éjjel az alábbi üzenetet küldte a
vállalat honlapján az Informaţii, sesizări şi feedback menüpontot
használva: „Jó napot kívánok! Csőtörést észleltem a Köztársaság tér

11. szám alatt. Az aknában a fővezetékből folyik a víz. Kérem, ha lehetséges, reggel az első órában
küldjenek egy hibaelhárító munkacsoportot! Tisztelettel, Kürti Jenő,
Marosvásárhely Köztársaság tér
11/7.”.
Mivel a hibaelhárításra a bejelentést követően sem került sor,
szeptember 21-én délelőtt igénybe
vette a chat-szolgálatot is. Feltételezése szerint első alkalommal
azért nem álltak szóba vele, mert
magyar nyelven próbált kommunikálni, később azonban mégiscsak
került egy magyar munkatárs, aki
chat útján megígérte, hogy hamarosan orvosolják a problémát.
Azonban a hétvégét követően, hétfőn még mindig folyt a víz, nem

került sor a javításra, annak ellenére, hogy egy másik lakó, Pompel
Ilona is három alkalommal jelezte
a csőtörést telefonon.
Olvasónk kérdése az, hogy egy
bejelentett csőrepedés elhárítási
munkálataira mennyit kell várni?
Amennyiben pedig a vízveszteség
egyértelműen az Aquaserv vállalat
mulasztása, akkor is az ügyfeleket
terhelik az elfolyt vízmennyiség ellenértékével? Ugyanakkor arra is
szeretne választ kapni, hogy a magyar nyelvű beadványokat figyelembe veszik-e az Aquaservnél és
orvosolják-e?
Remélhetőleg az Aquaserv Rt.
rövidesen válaszol a feltett kérdésekre, amelyeket olvasóinkkal is
megosztunk. (sz.)

Gyalogosgondok a Kornisán

A Kornisa negyed (régi) törzslakóinak nevében egy gyalogos sétára
hívom Önöket. Sajnos közölnöm
kell, hogy ezt a sétát nem gyalogjárdán tehetik meg. Ugyanis ilyen –
valamikor a legszebbnek tartott, ma
elhanyagolt – negyedünkben nincsen, vagy gépkocsik parkolnak
rajta. Legcélszerűbb reggeli órákban megejteni ezt a sétát, amikor
egyetemi hallgatók hada, iskolába
igyekvő fiatalok társaságában lehet
részt venni a reggeli ügyességi versenyben a gépkocsiforgalom sűrűCélszerű
inkább
a
jében.
csapadékos napokat választani,
amikor a hatalmas pocsolyák kerülgetése és az autóktól való menekülés is izgalmassá tehetik a sétát.
A sétát érdemes a dombon levő
negyed lépcsőlejáratain is folytatni,
a Székely Vértanúk út fele két
irányból is, valamint az egyetemi
bentlakásoktól lefele két lépcsősoron. Itt nagyon kell vigyázni a letöredezett lépcsőfokokra, a töredezett
kőlapokon való egyensúlyozásra.

Kérem, gondoljanak arra, hogy
esetleg idős szüleik kell ilyen körülmények között járjanak.
Tudjuk, hogy nagyon sok a tennivaló városunkban és minden
megvalósítást örömmel fogadunk.
Sajnos azonban a régi Kornisa negyedben SEMMI nem történik az
említett helyzet javítására. A törzslakosok 1969 óta élnek ebben a negyedben, sok idős ember,
valamennyien szorgalmas adófizetők. Úgy véljük, hogy jogos a kérésünk és elvárásunk a fent említett
helyzet javítására.
A város érdekében kifejtett munkájukban sikert kívánunk, reményteljes üdvözlettel, a régi Kornisa
negyed lakói nevében is:
Dr. Gyéresi Árpád
ny. egyetemi tanár

Dr. Dorin Florea polgármester úr
és a városgazdálkodás felelős tisztségviselőinek figyelmébe
2018. október 1-jén, az idősek
világnapján

Kellemes meglepetés

Sokat bírálják a mai fiatalokat, de van kivétel is, erről szeretnék írni.
Szeptember 22-én, szombaton Makfalváról utaztunk Marosvásárhelyre
a Szovátáról 17.15 órakor induló maxitaxival. A fiatal, segítőkész gépjárművezető leugrott, és segített betenni a csomagokat a csomagtartóba,
majd pedig kivenni. Sajnos, nem tudtam megjegyezni a nevét, de illesse
köszönet és hála. Büszke lehet a vállalat, hogy ilyen udvarias gépkocsivezetője is van. A főnökét arra biztatnám, hogy prémiumosztáskor részesítse előnyben a hasonló udvarias és segítőkész alkalmazottakat.
Koszta Ilona, Marosvásárhely

Vélemény

A méltányosság útvesztőiben

Még el sem csitult a kisebbségi
alsó tagozatos tanárok jogos felháborodása és tiltakozás utáni öröme,
minek folytán a kormány sürgősségi rendelettel semmisítette meg a
volt tanügyminiszternek az iskolakezdés előestéjén hozott méltánytalan rendeletét, máris újabb
megkülönböztetés éri a magyar és
más kisebbségi tanítókat.
Elismerték ugyan tanulmányaik
során megszerzett jogosultságukat,
hogy saját osztályaikban újra taníthassák az új módszertan szerint a
román nyelvet mint nem anyanyelvet. De láss csodát, és ez még mind
a felmondott Valentin Popa miniszter úr (?) hagyatékához tartozik: az
ez év június 27-én kiadott, 4065-ös
számmal iktatott rendelete szerint
már az augusztus 23-i rendelete
előtt még egy diszkriminatív döntést hozott, minek folytán a heti 4
románórát tartó kisebbségi tanároktól megvonta a pluszóráikat megillető javadalmazást. Történik
mindez oly módon, hogy ha sikerült
volna életbe léptetnie a románórák
elosztását szakképzett elemi vagy
líceumi román tanárok között, azok
bezsebelhették volna a kisebbségi
alsó tagozatos tanároktól megvont
honoráriumot.
Jogos elvárásunk, hogy a minket
képviselő politikusaink olyan személyeket „buktassanak” felelős feladatkörökbe, akik felemelt fejjel és
egyenes gerinccel állnak ki érdekeinkért. Akik nemcsak látják és hallják, hogy mi történik körülöttük,
akik nemcsak szem- és fültanúk,
hanem hatáskörük felhatalmazza és

megköveteli, hogy vitába szálljanak
feletteseikkel, ha úgy látják, hogy
megkülönböztetés érheti azokat,
akiket képviselnek és mindent tudassanak felhatalmazóikkal.
Ez is előre kitervelt intézkedés
volt, hogy a centenárium évében
minél több „örömben” legyen részünk. Ezek után elvárnák, hogy éljenezzünk, miközben folyton a mi
véleményünk kérdezése nélkül, kettős mércét használva kifelé szajkózzák, hogy milyen példásan
megoldották a nemzeti kérdést!
Még egy gondolat. Most, amikor
hónapok óta naponta egyik tévécsatorna az új nyugdíjtörvény-tervezetet
ismerteti,
hogy
minél
méltányosabb legyen a ledolgozott
évek és a munka minősége, menynyisége szerinti juttatás, órákon keresztül vitáznak. Akkor újra jogos a
felháborodás, a kisebbségi elemi
osztályokban oktató tanároktól
megvonni a pluszmunkájukért járó
bérkiegészítést.
Erre kellene figyelniük a politikusainknak, hivatalból lépnie kellene az ombudsmannak (nép
ügyvédje), hogy az ilyen visszásságokat orvosolják. És nem egy olyan
kormányhatározattal rukkolni elő,
hogy a legrövidebb időn belül 4.000
tanügyi kádert és kisegítő személyzetet leépítsenek, amikor pár héttel
ezelőtt a többségieknek nagylelkűen kifizették volna a kisebbségi
tanítóktól elvett románnyelv-tanításért járó javadalmazást.
Mi ez, ha nem szándékos megkülönböztetés?
Szász Károly nyugdíjas

A rovatban közölt levelek tartalmáért,

a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek.

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden
esetben tüntessék fel telefonszámukat és lakcímüket.
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Budapesten is bemutatkoztak a színjátszók

Múlt vasárnap Budapesten a Várkert
Bazárban is bemutatkozhattak a tehetséges
erdélyi
diákszínjátszók. A
nyár elején Székelyudvarhelyen
másodszor szervezték
meg a Legendárium
Karnevált,
ahová
Erdély, Délvidék és
Kárpátalja színjátszói hozták el és
mutatták be környezetük legendáit,
mondáit. A legjobb
csapatok jutalmul
egy budapesti kirándulást és újabb
bemutatkozási lehetőséget kaptak.

Magyar filmek a Genti
Filmfesztivál fókuszában

A magyar filmipar legfrissebb
alkotásainak, valamint az
utóbbi évtizedek jelentős,
nemzetközi sikereket elért
filmjeinek válogatását mutatják be a ma kezdődő 45. Genti
Filmfesztiválon a brüsszeli
Balassi Intézet és a Magyar
Nemzeti Filmalap együttműködésével.

A népmese napja alkalmából múlt hét
végén Székelyudvarhelyről, Csíkcsicsóból, Újabb sikert könyvelhettek el a kis csíkfalvi színjátszók
Csíkfalváról és Hármasfaluból több indultak el, hogy „legalább egy kimint százan utaztak el a magyar fő- csit világot látnak” a gyerekek,
városba. A próbák mellett Budapest akiknek a pedagógus Csókfalva
nevezetességeivel is megismerked- néveredetmondáját dolgozta fel és
hettek, majd vasárnap délután ismét tanította be. Papp Ildikó ebben a
tanévben már nem a hármasfalusi
közönség elé léphettek.
Maros megyét két csapat képvi- iskolában dolgozik, de azt kívánja,
selte. „Nagyon örültünk ennek a le- hogy ezekkel a gyerekekkel az új
a
hármasfalusi tanítónőjük is sok szép eredményt
hetőségnek,
gyerekek életében ritkán fordul elő érjen el.
A csíkfalvi iskola Tündérkert
ilyen alkalom” – mondta Papp
Ildikó tanítónő. A gyermekeknek színjátszó csoportja a kisebbekkel,
nagy élmény volt a budai várban az előkészítő – harmadik osztályos
tett séta vagy a különböző látvá- korcsoporttal utazott Budapestre,
nyosságok megtekintése. „Jólesik, ahol a Legendáriumon második
hogy értékelik a munkánkat, és a díjas darabjukat, a nyárádmagyaszülők is láthatják, hogy gyerekeik rósi Leánydombok mondáját muelőtt milyen lehetőségek vannak, tatták be. Az apróságok ezúttal is
így remélhetőleg másként néznek a jól szerepeltek és nagy sikert aratjövőben a szülőföldre, másként ér- tak. Nemcsak a gyerekek, hanem a
tékelik azt” – vélekedett a tanítónő, felnőtt közönség, illetve a szakma
és elárulta: a Legendáriumra úgy is elismerő szavakkal szólt az elő-

Koronaismertető és ifjúsági nap

Vitézy Zsófia, a brüsszeli Balassi
Intézet igazgatójának tájékoztatása
szerint Belgium legrangosabb
filmszemléjének magyar filmekre
fókuszáló kínálata összefoglalja a
magyar filmgyártás nemzetközi
szinten is kiemelkedő műveit. Bemutatkozik a magyar filmművészet új hulláma, és visszatekintést
nyújtanak a Belgiumban kevésbé ismert magyar filmipar történetébe is.
A fesztiválra meghívást kapott
több filmrendező is. Szász Attila az
Fotó: Gligor Attila Csaba
adásról. A mondát együtt választot- Örök tél, Zsigmond Dezső a Sátán
fattya, Sopsits Árpád pedig A martták ki, de a rendezésében Marton fűi rém című filmje vetítésén vesz
Erzsébet óvónő vállalt nagyobb
részt – mondta el Balogh Tünde
igazgató. A gyerekek számára a
nagy odaadással és örömmel végzett munka újabb sikert hozott, de
emellett nagy élményt jelentett a
budapesti kirándulás. A pedagógusok pedig annak örülnek, hogy a
gyerekek eljuthattak Budapestre,
egyrészt azért, mert jó néhányuknak most adódott először lehetőségük erre, másrészt azért, mert a
diákok már ilyen zsenge korban
megtapasztaltatták, hogy a befektetett munkának van jutalma. A csapat novemberben a parajdi
sóbányába is ellátogat, ez még a
nyár eleji, udvarhelyi fesztiválon
való fellépés jutalma – tudtuk meg.
(gligor)

9

részt. Október 16-án a World
Soundtruck Awards, a fesztivál
filmzenéket jutalmazó díjának átadóünnepsége előtt vetítik Bogdán
Árpád Genezis című filmjét szintén
a rendező jelenlétében.
A program magyar fókuszában
szerepel Jancsó Miklós Szegénylegények című filmdrámája mellett a
rendező Csillagosok, Katonák, Fényes szelek, Sirokkó és Még kér a
nép című alkotásai.
Bemutatják Bánovits Ottó Sötét
kamra című thrillerét, Enyedi Ildikó
Az én XX. századom című játékfilmjét, Mészáros Márta Északi
fény című alkotását, Antal Nimród
A Viszkis című akciófilmjét és Mészáros Ujj Károly X – A rendszerből
törölve című thrillerét.
A rövidfilmek válogatásában szerepel Szentpéteri Áron Láthatatlanul, Kis Hajni Last Call és Tóth
Barnabás Susotázs című alkotása,
valamint bemutatják Traub Viktória
Sellők és Rinocéroszok című animációs filmjét. (MTI)

Forrás: Film Fest Gent

Telt ház volt Backamadarason

Szeptember végén kettős esemény
színhelye volt a backamadarasi református egyházközség: bemutatták a
Szent Koronát és egyházmegyei ifjúsági napot szerveztek.

Gligor Róbert László

Erdélyi körútja keretében Sepsiszentgyörgy mellett Backamadarasra is elhozta a
Szent Korona hiteles másolatát a kaposvári
Tóth István, a Somogy megyei és kaposvári
fiatalok Szent Korona Egyesületének tagja,
aki már régebben ígéretet tett erre, és most
került rá alkalom Iharos község polgármestere, Horváth Győző segítségével – tudtuk
meg Koncz László Ferenc helyi lelkésztől,

aki régi kapcsolatokat ápol az anyaországiakkal. Az eseményt megtisztelte jelenlétével
a Szent László Társaság (1861) és Rend erdélyi tagsága, valamint a Történelmi Vitézi
Rend két tagja is. Az ünnepi alkalomra délután került sor a templomban, ahová a Szent
László-apródok és lovagok bevonulását követően és a himnusz éneklése közben hozták
be a korona mását. Az áhítat alatt a két rend
zászlajával tisztelegtek, majd a köszöntések
után Tóth István beszélt a Szent Korona történetéről, jellegzetességeiről, de arra is kitért,
hogy mit jelent a korona a nemzet számára:
a magyar államalapítást, a kereszténység felvételét. Azóta is a Szent István által lerakott
alapokra épül fel a magyar állam intézményrendszere és a fiatalok értékkeresése. Ezt az

A lovagi rend is megtisztelte a szombati rendezvényt (Fotó: Makkai Zsigmond)

Az egyházmegyei ifjúsági nap is sikeresnek, hasznosnak bizonyult (fotó: Küküllői IKE)

eszmeiséget tovább kell vinni, mert mint közösség csak így tudunk megerősödni a Kárpát-medencében.
Az esemény után tartotta rendi gyűlését a
Szent László Társaság erdélyi törzsszéke,
amelyen Koncz László Ferenc széktartó a
még hátralevő két idei eseményt ismertette:
november végén erdélyi küldöttség utazik a
rend közgyűlésére Nürnbergbe, míg az erdélyi szék december 15-én tartja évzáró rendezvényét. Ekkor találkoznak a Vitézi Rend
tagságával, hogy kapcsolatait megerősítse a
két „testvérrend”, amely közös terveket is latolgat.
Az ifjak is találkoztak
Ugyanezen a napon a helyi keresztyén ifjúsági csoport és a Küküllői IKE szervezésében tartott ifjúsági napot a küküllői
református egyházmegye. Témája a párkapcsolat volt, ezenkívül bibliaismereti vetélkedőt is tartottak. A regisztráció után
párhuzamosan zajlott a bibliaismereti vetélkedő és az ismerkedés a templomkertben, ezt
követően Gecse Krisztián és Mátis Szidónia
teológusok interaktív előadást tartottak a Milyen is a keresztyén párkapcsolat? témakör-

ben, a Refi Karaván zenekar az énekes dicsőítést vezette. A vetélkedő eredményhirdetése
és a díjazás után szeretetvendégségre került
sor a kultúrotthonban, majd a fiatalok is
részt vettek a Szent Korona bemutatóján, a
napot pedig nyereményjátékkal zárták. Az
eseményen közel százan vettek részt, a szervezők pedig hálásak a vendéglátóknak, a
helyi egyházközségnek és a polgármesteri
hivatalnak, amelyek támogatása nélkül
mindez nem jöhetett volna létre – számolt be
lapunknak Koncz Karola, a Küküllői IKE alelnöke.
Áldott alkalom volt
Koncz László Ferenc lelkész és rendi széktartó áldott szép eseményként értékelte a kettős rendezvényt, amely a rend és az ifjúság
épülését egyaránt szolgálta, ugyanakkor kihangsúlyozta azt a szakszerű, pontos szervezői munkát, amely az ifjúsági napot
jellemezte. „Azt szeretnénk, hogy merjenek
önállóak lenni, gondolkodni, szervezni, és
ebben a tekintetben jó irányba mozdul el az
ifjúság” – állapította meg elégedetten az egyházmegye espreshelyettesi tisztségét is ellátó
lelkész.
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
ELADÓ 75 m2-es lakás (ház első
emeletén): 3 szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba, 46 m2 terasz, saját
hőközpont. Ugyanabból az előszobából nyílik egy egyszobás lakás saját
hőközponttal: 24 m2-es szoba, 8 m2es konyha és 5 m2-es fürdőszoba,
130 m2-es pince. 98 m2 telekkönyvezett terület közös udvaron. Elfogadok
cserét is a II-es zónában. Ára alkudható. Tel. 0744-610-269. (sz.-I)
KIADÓ garzonlakás. Tel. 0740-013074. (10707-I)
MINŐSÉGI alma eladó direkt a termelőtől: étkezési, lének és ipari felhasználásra. Tel. 0747-680-500.
(2030-I)
VALÓDI MÉZ a termelőtől! Tel. 0744474-863. (10318)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(10706-I)
ELADÓ 2-es és 4-es váltóeke. Tel.
0745-404-666,
0743-860-354.
(10708-I)
AJÁNDÉKOZOK egy szép, jó házőrző
kutyát és egy 2 hónapos, kis termetű
kutyust. Tel. 0744-573-699. (10712)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Nemes Kinga névre
szóló egyetemi ellenőrző könyvem.
Semmisnek nyilvánítom. (10711)

ELVESZTETTEM Zsombori Dániel
névre szóló egyetemi ellenőrzőm.
Semmisnek nyilvánítom. (10715)

MINDENFÉLE

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

A MAROSVÁSÁRHELYI APICOLA KFT. MÉHÉSZTANFOLYAMOT szervez
a méhészmesterség gyakorlására.
A tanfolyamot elvégzők a munkaügyi és a tanügyminisztérium által elismert
diplomát kapnak.
Iratkozni az APICOLA KFT. 1918. December 1. út 35. szám alatti székhelyén lehet
2018. október 31-ig, az alábbi iratokkal:
• személyazonossági igazolvány másolata
• végzettséget igazoló diploma vagy legalább nyolc osztály elvégzését igazoló
bizonyítvány másolata
• orvosi igazolás
Részvételi díj 400 lej, diákoknak, egyetemistáknak 300 lej. (sz.)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2080)
BÁRMILYEN munkát vállalunk: cserépforgatás, csatornajavítás, Lindab
lemez, ácsmunka. Tel. 0743-799833. (2051)
10% KEDVEZMÉNNYEL vállalunk
tetőjavítást, tetőkészítést, vakolást,
meszelést, padló- és falicsempe-lerakást, csatornatakarítást, szigetelést,
glettolást. Tel. 0755-300-058.(10649-I)
ÁCSMUNKÁT vállalunk, cserépjavítást, Lindab lemezzel tetőfedést, csatornapucolást. Tel. 0720-817-490.
(10232-I)
BÁRMILYEN munkát vállalunk: cserépforgatást, régi tető javítását,
csatornajavítást. Nyugdíjasoknak
kedvezmény. Tel. 0748-901-446.
(10231-I)
TETŐJAVÍTÁS, ácsmunka, lefolyócsatornák, külső-belső vakolás, festés. Tel. 0751-471-965, 0726-638909. (2013)
BÁDOGOSMUNKA,
cserepezés,
tetőfedés, csatornajavítás, ácsmunka,
vakolás, meszelés. A kiszállás a
helyszínre és a tanácsadás ingyenes!
15% kedvezmény a nyugdíjasoknak. Tel.
0757-787-983. (2059)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (10686-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543-104. (1778-I)
INGYENES endokrinológiai vizsgálat, laboratórium, mellechográfia,
mammográfia,csontritkulás-szűrés.
Tel. 0265/311-771. (1993)
HŰTŐK javítása lakásán garanciával.
Tel. 0748-020-050. (10678)
VÁLLALUNK lakásfelújítást, festést,
parketta-, padló- és falicsempe-lerakást. Rendelésre készítünk bútort.
Tel. 0747-824-875. (10714-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk TURÓS
JENŐRE halálának első évfordulóján.
Nem múlik el nap nélküle,
szívünkben örökre ott
marad az ő helye.
Szerettei. (10702-I)

ELHALÁLOZÁS
Búcsúzunk
TŐKÉS RÓZSIKA
tanító néninktől.
Önfeláldozó életének, nemes jó
szívének emléke szívünkben
örökké élni fog.
Az 1950-es tanév első osztályos
bolyais diákjai. (10709-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

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

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)

FELVESZÜNK HÖLGYEKET CUKORDÍSZEK KÉSZÍTÉSÉRE a jeddi műhelyünkbe. Tel. 0745-520408. (20541-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SZELETELŐT, CSOMAGOLÓT alkalmaz. Munkaprogram: 6x8 óra. Stabil munkahely, versenyképes fizetés, bónuszok, megbecsülés.
Jártasság a területen előnyt jelent. Bővebb felvilágosításért hívja a 0744-403-114-es telefonszámot.
(62744-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG BOLTI ELADÓT alkalmaz. Ha szereted a kihívásokat, szeretsz egy jó csapatban
dolgozni, akkor nálunk a helyed. Munkádért cserébe megbecsülés, bónuszok és versenyképes juttatás jár.
Várjuk önéletrajzodat a hr@kovacs.ro címre, vagy érdeklődj a 0736-391-528-as telefonszámon. (sz.-I)

Mély szomorúsággal emlékeztünk szeptember 29-én FODOR IMRÉRE halálának

3. évfordulóján. Ő volt az, akitől nagyon

sok segítséget kaptam.

Fájó szívvel emlékezik Rá Takács János

és családja az 1848-as negyedből.

Emléke legyen áldott és nyugalma csen-

des! (10717)

Megilletődve és szomorúan bú-

csúzunk kedves tanító néninktől,
TŐKÉS RÓZSIKÁTÓL.

Irányításával indult meg tudatos

nemzeti értelemformálásunk, hiszen Ő tanított meg a magyar

ábécére, írni-olvasni. 3. elemi

osztályos korunktól már mások

oktattak-neveltek minket, mert az

akkor domináló, kommunistának

nevezett embermegalázó rend-

szer mint osztályellenséget nem
hagyta a mi Rózsika néninket

munkaviszonyban. Mi, az Ő ne-

veltjei, továbbra is ápoltuk Vele

való kapcsolatunkat.

Hosszú, tiszta értelemmel veze-

tett életében szép emlékeket ha-

gyott maga után, optimizmusa

tovább él bennünk is. Emléke le-

gyen áldott!

Nyugodj békében, tanító nénink!

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas

Kollégium 1950-ben iskolakezdő

B osztályának tagjai. (v.-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett férj, apa, nagyapa, déd-

nagyapa, rokon és jó szomszéd,
id. GÖNCZI KÁLMÁN JÓZSEF

életének 90. évében rövid szen-

vedés után október 6-án elhunyt.
Temetése október 10-én, szerdán

14 órakor lesz a székelykáli temetőben.

Részvétnyilvánítást

október 9-én 18-20 óra között fogadunk a székelykáli ravatalozó-

ban.

Emléke

legyen

nyugalma csendes!

áldott,

A gyászoló család.

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a

hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az
Úr.” (12695-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, dédnagymama, a

marosszentannai születésű
BOÉR ROZÁLIA
szül. Sipos

marosvásárhelyi lakos

életének 85. évében 2018. október 7-én csendesen megpihent.

NÉMETORSZÁGBA hosszú távra németnyelv-tudással rendelkező KARBANTARTÓ VILLANYSZERELŐ, HEGESZTŐ, valamint CNC-GÉPKEZELŐ munkatársat keresünk. Fizetés: 12,50 euró bruttó órabér. Telefon: 0744-771-360. (sz.-I)

A virrasztás október 9-én, ked-

A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR versenyvizsgát szervez egy SZAKFELÜGYELŐI állás – COR-kód 215312 – betöltésére a műszaki osztályon, meghatározatlan időre. A versenyvizsga időpontja: október 30., 10 óra. Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy a
0265-328-888-as telefonszámon. (sz.-I)

13 órakor kísérjük a marosvásár-

VARRODA alkalmaz SZABÓT, VARRÓNŐKET, FELTÖLTŐT gépekhez. Tel. 0742-298-872. (20562-I)

den 19-21 óra között lesz a Vili te-

metkezési vállalat ravatalozótermében. Szerettünket utolsó út-

jára 2018. október 10-én, szerdán
helyi református temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!

Gyászoló szerettei. (10713-I)

„És aztán csendben,
ereje fogytán, fájdalommal telve,
elindult túlra, a hazavivő, végtelen útra.”
(I.P.)
Szomorúan tudatjuk, hogy
DEMETER IRÉNKE
87 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt.
Temetése a municípiumi temetőben lesz október 9-én 13 órakor.
Szép emlékét, amíg élünk, szívünkben őrizzük. Isten nyugtassa békében!
A gyászoló család. (10704-I)
„Mikor elhagytak,
mikor a lelkem roskadozva
vittem,
csöndesen és váratlanul
átölelt az Isten.”
(Ady Endre: Az Úr érkezése)
Fájdalommal tudatjuk, hogy
KONRÁD KONRÁD LÁSZLÓ
október 7-én, 58 éves korában
csendesen megpihent. Földi maradványainak végső elhelyezéséről később intézkedünk.
Gyászoló szerettei. (Sz.-I)
„Ha emlegettek, köztetek leszek,
szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek. Ne sírjatok, én már
nem szenvedek, a fájdalom az,
hogy már nem lehetek veletek.
Búcsúztam volna, de erőm nem
engedett, csak a szívem súgta
halkan: isten veletek.”
Összetört szívvel tudatjuk, hogy
a drága édesanya, nagymama,
anyós, anyatárs, rokon, szomszéd és jó barát,
MOGA MÁRIA
szül. Bálint
életének 63. évében csendesen
megpihent. Temetése 2018. október 10-én, szerdán 13 órakor lesz
a remeteszegi temetőben.
A gyászoló család. (10722-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak az egykori
jó barát, JAKAB LÁSZLÓ
elhunyta alkalmából. Szász
Géza és családja. (10716)
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
a Konrád családnak barátunk,
Ko
elhunyta
alkalmából.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Barátai: Rodin Florea, Horaţiu
és Romeo Nicolau, Frunda
Gyuri, Vass László, Puiu Ilea,
Doru Dărăbuş. (sz.-I)
A Marmed Járóbeteg-rendelő
munkaközössége
őszinte
részvétét és együttérzését fejezi
ki Jakab Tünde-Noémi kolléganőnknek édesapja, GERGELYFI
JÓZSEF elvesztése miatt érzett
fájdalmában. (sz.-I)

2018. október 9., kedd __________________________________________HIRDETÉS – KÖZÉLET ___________________________________________ NÉPÚJSÁG

Mi lesz a népszavazás után?

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

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

KÖSZÖNÖM mindenkinek,
aki őszintén és jó szándékkal viszonyult e történelmi eseményhez.
Bátorítónak és kritizálónak egyaránt! Tiszta a lelkiismeretem, mert
Isten segítségével vittem ezt a küzdelmet, és sem politikai, sem pedig
más hátsó érdek nem vezérelt. Sőt,
szembementem az árral, bármilyen
politikai alakulatról vagy lobbicsoportról volt szó.
Továbbra is tiszta szándékkal,
felemelt fejjel, következetesen és
bátran kitartok az értékrendem
mellett, amelyért elődeim is több
száz évet bátran küzdöttek, még az
életük árán is, és védelmezője maradok közösségeinknek, családjainknak, gyermekeinknek és az egy
férfi és egy nő közötti HÁZASSÁGNAK!
Kétségkívül, várható volt ez az
eredmény, hiszen a rövid kampányokban a bojkottáló, negatív, félrevezető hírek mindig gyorsan és
hatékonyan terjednek. Mint kiderült, a legtöbb közülük alaptalan
volt! Másfelől esély sem volt a
józan érvelésre vagy legalább az
alapinformációk elmondására. A
legtöbb ember nem bojkottált,
hanem egyszerűen nem is jutott el
hozzá a népszavazás híre, nemhogy a lényege. Sok emberhez
pedig csak félinformációk vagy
csak a félremagyarázások jutottak

A marosvásárhelyi
nyugdíjasok figyelmébe

– A nyugdíjasoknak 2018 januárjában kibocsátott bérletek
2018. június 30-ig voltak érvényesek.
– Azok a nyugdíjasok, akik valamilyen okból nem újították meg
a bérletüket a 2018. július 1-je és december 31. közötti időszakra,
nem részesülhetnek a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által
nyújtott kedvezményben, mivel a bérletük lejárt.
– A tömegközlekedési eszközökön való ingyenes utazás feltétele
a bérletek megújítása. A 2018. év második felére érvényes bérletek
kibocsátása érdekében a jegyirodákhoz kell fordulni.
– Ha nem rendelkeznek érvényes bérlettel, utazáskor jegyet kell
váltaniuk.
Köszönjük megértésüket.
A közszállítási társulás vezetősége

el. Érdemes elgondolkodni azon is,
hogy melyek azok a médiaeszközök, amelyeken keresztül (még)
tárgyilagos információkat kaphatunk.
Szerintem a népszavazás bukása
miatt Romániában is hamarosan az
a szomorú valóság következhet,
ami már sok országban bekövetkezett: a homoszexuálisok bejegyzett
élettársi kapcsolatának engedélyezése, az iskolai oktatás megreformálása (amit idén június 11-én már
elkezdtek, de „halasztottak”), és
amelynek értelmében a diákokat
arra oktatják, hogy a család – és
ezen belül a házasság – bármilyen
kombinációban elfogadható, hogy
a fiú vagy lány fogalom nem lényeges és változtatható, hogy nem
anya és apa, hanem a szülő 1 és
szülő 2 is jó forma stb. Valószínűleg következnek a melegfelvonulások radikálisabb formái, a
homoszexuálisok házasságát engedélyező törvény elfogadása (a referendum bukásának következtében
az alkotmány megengedi, a Polgári
törvénykönyv pedig egyszerű,
gyors parlamenti szavazással megváltoztatható) és a „meleg” párok
számára a gyerekek örökbefogadásának a lehetősége. Több európai
országban melegpropagandát vezettek be az iskolákban, rajzfilmek
és filmek gyártásában, újranyom-
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tatták a meséskönyveket és a tankönyveket, „antiintolerancia”-kampányok szervezésére költöttek el
rengeteg pénzt. Pár országban már
bírságolják is azokat a szülőket,
akik nem értenek egyet a gyerekeik
genderideológia-oktatásával, sőt,
„homofóbia” vádjával szabadságvesztésre is ítéltek embereket, akik
tiltakozni mertek e „kötelező
elvek” tanítása vagy életbe ültetése
ellen (Kanada, Amerika, Svédország, Dánia stb.). Több olyan „modern” ország is van, ahol a
hormonális beavatkozásokat és a
nem megváltoztatására a műtéteket
közpénzből finanszírozzák és unisex vagy „harmadik nem” használatára
alkalmas
illemhelyek
létesítésére kötelezték az intézményeket.
Ezek a dolgok már tények Európában! Utána lehet keresni! Következtetés: nálunk is nagy
valószínűséggel ezt fogják akarni!
Akkor már sokakban, sőt a mostani, közömbösebb személyek körében is nagy felháborodást fog
kiváltani és tiltakozni, tüntetni fog
a többség (mint sok országban tették), de hiába! Már késő lesz!
Adja Isten, hogy ne legyen igazam!
Sófalvi Szabolcs – férj,
háromgyerekes édesapa

Az egyetemi hallgatók
figyelmébe

Tájékoztatjuk azokat az egyetemi hallgatókat, akik a StudentCard alapján ingyenes bérletekre jogosultak, hogy az ingyenes
bérleteket személyesen vehetik át október 1-jétől kezdődően, az
alábbi iratok alapján:
– A StudentCard igazolvány (eredeti és másolat)
– Személyazonossági kártya (eredeti és másolat)
– A 2018–2019-es tanévre láttamozott leckekönyv (eredeti és
másolat)
– 3/4-es fénykép (azoknak, akik első alkalommal igényelnek
bérletet)
Az új bérletek 2018. október 1. – 2018. december 31. között érvényesek.
A bérletet igénylő személy aláírásával igazolja, hogy átvette a
bérletet, és meg kell adnia a telefonszámát annak érdekében, hogy
gyorsan és könnyen felvehessék vele a kapcsolatot szükség esetén.
Az egyetemi hallgatóknak az utazási bérleteket a Siletina Impex
Kft. – Közszállítási Vállalat Társulás főtéri, az 1848-as negyedbeli
(Kövesdomb), a Tudor negyedbeli (Favorit) és az Auchan bevásárlóközpontnál levő jegyirodáinál lehet átvenni.
A közszállítási társulás vezetősége
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OKTÓBERRE

Rágcsálóirtás

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós szerződés alapján a Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy:
• október 10–31. között rágcsálóirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, magánháztartásokban;
• október 30–31-én rágcsálóirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, közterületen. Rossz idő esetén az
időpont változhat.
A felhasználandó szer a Facorat Pasta, az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezett, mérgezés
szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősül.
Az esetleges nézeteltérések elkerülése végett emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft.
az egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.

