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Virágkapukon át vezető út

Megkezdődött a tanév

Korszerűsítik
a bözödi utat

Két hónapja munkagépek zaja és pora
zavarja Bözöd lakosságát, ám ezért
senki sem haragszik, ugyanis régen
várt munkálathoz láttak hozzá: a falu
főútja és a bözödújfalusi tó körüli utat
összekötő szakasz korszerűsítésén
dolgoznak.

____________2.
Frissül
a Marosvásárhelyi
Rádió
Közel hárommillió romániai diák számára szólalt meg tegnap a csengő az orA
tanintézetében.
6293
szág
tanügyminisztérium közleménye szerint
az oktatási rendszerben idén összesen
2.824.594 iskolás és óvodás, valamint
215.289 tanügyi káder vesz részt.

Nagy Székely Ildikó
Maros megyében 96.243 diák számára kezdődött az iskola, közülük több mint 22.000-en
a megyeszékhely tanintézeteit látogatják. Magyar tagozaton 21.547, német tagozaton 134 tanuló szerepel a nyilvántartásban – tájékoztatott
Ioan Macarie megyei főtanfelügyelő.
A marosvásárhelyi Dr. Bernády György Általános Iskolában 20 elemi és 16 felső tagozatos

– V–VIII.-os – osztály összesen 852 diákja
kezdte meg az új tanévet. Legizgatottabbak természetesen az ünneplőbe öltözött előkészítősök
és szüleik voltak, az iskola vezetősége őket kiemelten köszöntötte.
– Minden kezdetben benne van a remény.
Idén is tele vagyunk tervekkel, szeretnénk javítani, szebbé tenni iskolánkat – mondta ünnepi
beszédében Kupán Edit igazgatónő. Az intézményvezető arra kérte a szülőket, hogy az elkövetkezőkben is partnerként járuljanak hozzá az
oktatás minőségének növeléséhez, a diákoknak
pedig azt üzente, hogy nem az iskolának, hanem
önmaguknak tanulnak.
A szülői bizottság nevében Moldovan
Marcela és Kutasi Nimród köszöntötte az egybegyűlteket. Kutasi reményét fejezte ki, hogy

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

az iskola kapuján először belépő diákokat az
évek során büszkeséggel tölti majd el, hogy bernádysok. A szülői bizottság képviselője örömmel nyugtázta, hogy a városépítő polgármester
nevét viselő tanintézetet a jó lehetőségek egyikeként veszik számításba a gyermeküknek iskolát választók, ugyanakkor Barabási
Albert-László fizikus szavaival élve hangsúlyozta, hogy „nem az iskola határozza meg a sikerünket, hanem mi határozzuk meg az iskola
sikerét”.
Mivel húszéves távlatban nehéz előre látni,
hogy milyen új szakmák jelennek meg, és melyeknek lesz a legnagyobb társadalmi megbecsültsége, a legfontosabb, hogy a fiatalok
(Folytatás a 4. oldalon)

Szeptember 9-étől új műsorrács alapján sugároz a Marosvásárhelyi Rádió.
A változásokról, a rádió médiapolitikájáról Szász Attilával, a magyar nyelvű
szerkesztőség vezetőjével beszélgettünk.

____________5.
Játszótér
a gyermekek
örömére

A régi játszótér helyén létesült az új. A
régi berendezést felújítjuk, és a negyedekben levő játszóterekre költöztetjük.
A játszótér területét kibővítettük, gumiszőnyeget helyeztünk el, és egy maroshévízi céggel új berendezést, bútorzatot
gyártattunk és szereltettünk fel.

____________6.
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A Nap kel
6 óra 53 perckor,
lenyugszik
19 óra 45 perckor.
Az év 253. napja,
hátravan 112 nap.

Ma NIKOLETT és HUNOR,
holnap TEODÓRA napja.
TEODÓRA: német eredetű,
hozzánk latin közvetítéssel érkezett, jelentése: Isten ajándéka.

IDŐJÁRÁS

Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max. 290C
min. 100C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2019. szeptember 9.
1 EUR
4,7320
1 USD
4,2862
100 HUF
1,4342
1 g ARANY
207,9968

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Jogi tanácsadás

Szeptember 11-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket
kérjük, hogy hozzák magukkal az előfizetési szelvényüket
és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Mezőpaniti
képzőművészeti alkotótábor
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Korszerűsítik a bözödi utat

Két hónapja munkagépek zaja és pora zavarja
Bözöd lakosságát, ám ezért senki sem haragszik,
ugyanis régen várt munkálathoz láttak hozzá: a
falu főútja és a bözödújfalusi tó körüli utat összekötő szakasz korszerűsítésén dolgoznak.

Gligor Róbert László

A beruházást finanszírozó Maros Megyei Tanács sajtóirodájától megtudtuk: a Bözödön áthaladó utat 6 méteres
szélességben 2,75 kilométeres szakaszon újítják fel, ami
azt jelenti, hogy a korábban csak kövezett utat leaszfaltozzák, rendezik a sáncokat, útpadkákat, átereszeket és járdát
alakítanak ki, valamint a bejárati hidakat is felújítják. A
munkálatokat a Marosi Utak és Hidak Kft. végzi, a kivitelezési szerződés értéke 7.146.910 lej. A munkatelepet július
8-án adták át a cégnek, a megvalósítás időtartama 6 hónap.
Tar András erdőszentgyörgyi alpolgármester egy munkálatvezető pontosságával követi a beruházás menetét. Nagyon jó ütemben halad a cég, elhelyezték az úttest alatti
átfolyókat, és megöntötték azok mellékeit, nagyrészt elhelyezték az út menti dréncsöveket, amelyeknek az a szerepük, hogy a nagyon vizes talajból elvezessék a vizet, hogy
az ne tudja károsítasni az útalapot. Ezután kialakítják a sáncokat, és következnek a további munkafázisok. A vártnál
valamivel később kezdődtek el a munkálatok, de jó ütemben decemberig be is fejezhetik az aszfaltozást – mondta
az alpolgármester.
A bözödi utat rég le szerették volna aszfaltozni, hiszen
Erdőszentgyörgyhöz ez az egyetlen falu tartozik, és ideje
volt ezt is elindítani – nyilatkozta kérdésünkre a város polgármestere, aki szerint teljesen más képe lesz a településnek. Mivel előzőleg elkészült a bözödújfalusi tavat
megkerülő, Kőrispatak irányából Hargita megyét érintő út
is, érezhetően javultak az életkörülmények, és ezt ő maga
is tapasztalta a faluban, hiszen megmozdultak a helyi fia-

talok és a külföldön élő bözödiek is, egyre többen kezdenek
el építkezni itthon, így Csibi Attila Zoltán már most nyugodtan borítékolja, hogy a falu nem fog kihalni. Hosszú
távú terv volt az is, hogy Bözödöt Gagy irányában összekössék Hargita megyével, így érezhető közelségbe kerül
Székelykeresztúr, Székelyudvarhely, de a szomszédos megyebelieknek is Erdőszentgyörgy és Marosvásárhely.
Ugyanígy gondolja az általunk megkérdezett bözödi
Kádár József is. Lassan harminc éve várnak erre a beruházásra. Amíg nem volt aszfaltút, többször is meggondolta ő
maga is, hogy elmenjen-e Erdőszentgyörgyig, vagy halaszsza el az utazást, míg most, hogy a falu mellett megy el az
aszfaltút, amire meggondolná magát, már bent is van a városban. Továbbá az sem elhanyagolandó tényező, hogy
mennyit kellett javítaniuk az autót a rossz utak miatt, de
most már nemcsak ő, hanem mindenki örül annak, hogy
aszfaltúttal csatlakoztatják őket a tavat megkerülő úthoz is.
A munkálatoktól nem lett porosabb a falu, mint eddig volt,
az iskolabusz is meg tudja közelíteni a települést, nincs
fennakadás a forgalomban.
Jó lenne, ha a Gagy felé vezető, a falut a megyehatárral
összekötő utat is leaszfaltoznák, hiszen sok bözödi használja, és sok elszármazott van Székelykeresztúron, Székelyudvarhelyen is, akik hétvégente hazajárnak – mondta
el a falufelelősi minőségben is megszólaló helyi lakos.
A Bözödöt és Hargita megyét összekötő megyei útszakasz javítását illetően a megyei tanács tavaly készített egy
megvalósíthatósági tanulmányt, amely szerint ezen a szakaszon lekövezik a megyei utat. A munkálat kivitelezésére
az idei költségvetésben nem volt elkülönítve pénz, mivel a
megyei önkormányzat a Bözödön áthaladó szakasz aszfaltozását tekintette prioritásnak. A megyehatárig terjedő szakasz felújítása a 2020-as költségvetési keret függvényében
a jövő évi beruházások listájára kerülhet fel – közölte érdeklődésünkre Lukács Katalin szóvivő.

Szeptember 8-án, vasárnap megkezdődött a XIV. mezőpaniti képzőművészeti alkotótábor, amely néhány éve felvette
az elindítója és első szervezője nevét, vagyis Molnár Dénes
Alkotótábor néven működik. Az idén 15 hazai alkotó kapott
meghívást, és dolgozik szeptember 15-ig a táborban, melynek szervezője a Maros-mezőségi Művésztelep. Főbb támogatók: a Mezőpaniti Polgármesteri Hivatal, Mezőpanit
református egyházközsége, a Communitas Alapítvány, valamint a Monográfia Alapítvány.

Emlékkiállítás

Kassay Zoltán néhai marosvásárhelyi festőművész alkotásaiból nyílik emlékkiállítás szeptember 10-én, ma 18 órától
a Studium–Prospero Kulturális Központban, a Forradalom
utca 8. szám alatt. A kiállítást Bartis Attila író nyitja meg.

Őskeresztény-élmények
Ravennában

Ravenna mozaikjain őskeresztény történelmi emlékek és
teológiai viták tárulnak elénk. A „látó” megtalálja az összefüggéseket, és próbálja a mára is megragadni üzenetüket.
Így járt Ravennában a marosvásárhelyi dr. Nagy Attila, aki
vetített képes előadáson számol be élményeiről a Bolyai
téri unitárius egyházközség Dersi János-termében szeptember 11-én, szerdán 18 órai kezdettel. A Marosvásárhelyi
Örmény – Magyar Kulturális Egyesület által szervezett rendezvényre a belépés ingyenes.

Búcsú Búzásbesenyőben

Szeptember 14-én, szombaton délelőtt 11 órakor tartják a
búzásbesenyői Szent Kereszt felmagasztalása búcsút. Az
ünnepségre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Ő az út! keresztény zenefesztivál

Ő az út! címmel ifjúsági keresztény zenefesztiválra kerül
sor szeptember 14-én, szombaton 17 órától Marosszentgyörgyön, a Maros-parton. A szabadtéri fesztivál programjában a korábbi évekhez hasonlóan idén is színvonalas
koncertek és ifiversenyek szerepelnek. A rendezvényre
rendszerint Maros megye különböző településeiről több
mint 1500 fiatal érkezik.

Kutyakiállítás a Ligetben

A hét végén, szeptember 14–15-én tartják Marosvásárhelyen a Dracula Dog Show nemzetközi kutyakiállítást. A
szemlének ezúttal is a Liget ad otthont. A legszebb négylábúak díjazására – a Best in Show programra – szombaton
a várban kerül sor, a műsor 18 órakor kezdődik.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Jó ütemben haladnak, az év végére leteríthetik az aszfaltszőnyeget is

Fotó: Tar András

8 órára lezárják a Nyárádtő–Radnót közötti autópálya-szakaszt

ös jelzésű főútról induló autópálya-felhajtótól, egészen a
radnóti csomópont lehajtójáig. A forgalomkorlátozásra
azért van szükség, mert a pályaszakasz a 17+905-ös kilométernél fém tartószerkezetet és VMS-kijelzőt szerelnek.
A forgalomkorlátozás ideje alatt Nyárádtő és Radnót köA forgalomkorlátozás Marosvásárhely–Kolozsvár irányában lép érvénybe a nyárádtői körforgalomtól, azaz a 15- zött csak a 15-ös országúton lehet közlekedni.
Az Országos Útügyi Hatóság közölte, hogy szeptember 10-én, kedden (ma) 8-16 óra között az A3
autópálya Nyárádtő és Radnót közötti szakaszát
munkálatok miatt lezárják.

Bronzvilág – rendhagyó könyvbemutató Marosvásárhelyen

Gyarmathy János marosvásárhelyi szobrászművész több
mint 30 éves munkásságát bemutató könyv jelent meg nemrég Szepessy László szerkesztésében, ezt a művészi albumot
mutatják be szeptember 11-én, szerdán 17 órától a marosvásárhelyi Bernády Házban (Horea u. 6. sz). A csíkszeredai
Alutus Kiadó gondozásában megjelent könyv sajátossága,
hogy egy ajándék DVD-mellékletet is tartalmaz, amelyen

Márton László Gyarmathy János bronzszobrairól készült
kisfilmje, valamint Bogdán Zsolt kolozsvári színművész
által elszavalt versösszeállítás látható. Az eseményen a
könyvről Markó Béla költő és Nagy Miklós Kund művészeti
író beszélget, közreműködik Tompa Klára színművész. A
igényes kivitelezésű művészi album a kisfilmet tartalmazó
ajándék-DVD-vel együtt megvásárolható a helyszínen.
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EU-tisztújítás

Nyilvánosságra hozták a biztosjelöltek névsorát

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke hétfőn bemutatta a biztosjelöltek
végleges névsorát, a portfóliók tervezett elosztásának ismertetésére azonban még egy napot várni
kell.

Ezen hivatalos brüsszeli tájékoztatás szerint von der Leyen
az utóbbi hetekben egyeztetéseket folytatott a november elején
hivatalba lépő testületbe jelöltekkel.
A lista nem tartalmaz meglepetéseket, mivel a nevek különböző forrásokból már korábban ismertté váltak, szakértők
szerint a tárcák elosztása lesz igazán érdekes.
Az előző német védelmi miniszter a nemek egyensúlyára
törekedett, amelyet végül majdnem sikerült is elérni, a jelöltek
között ugyanis – rajta kívül – tizenkét nő és tizennégy férfi
van. A jelenlegi bizottság nyolc tagját jelölték újra: a bolgár
Marija Gabrielt, az ír Phil Hogant, a lett Valdis Dombrovskist
és az osztrák Johannes Hahnt, a holland Frans Timmermanst
és a szlovák Maros Sefcovicot, illetve a dán Margrethe Vestagert és a cseh Vera Jourovát.
Jelen állás szerint Belgium Didier Reynders-t, Ciprus
Sztella Kiriakidészt, Észtország Kadri Simsont, Finnország
Jutta Urpilainent, Franciaország Sylvie Goulard-t, Görögország Margarítisz Szkínászt, Horvátország Dubravka Suicát,

Lengyelország Janusz Wojciechowskit, Litvánia Virginijus
Sinkeviciust, Luxemburg Nicolas Schmittet, Magyarország
Trócsányi Lászlót, Málta Helena Dallit, Olaszország Paolo
Gentilonit, Portugália Elisa Ferreirát, Románia Rovana Plumbot, Szlovénia Janez Lenarcicot, Svédország pedig Ylva Johanssont jelölte.
Németországot maga Ursula von der Leyen, Spanyolországot pedig Josep Borrell képviseli, aki már a magáénak tudhatja
az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselői posztját.
Az október végi kilépésre készülő Egyesült Királyság bejelentette, hogy nem delegál tagot az Európai Bizottságba, és
ezért nem is nevez meg jelöltet. Szakemberek szerint ugyanakkor az éles nyilatkozatok ellenére könnyen elképzelhető
újabb halasztás, és ez esetben egyféle jogi dilemma lép fel,
amelyet esetleg Julian King mostani brit uniós biztos ideiglenes kinevezése oldhatna fel.
A meghallgatások szeptember végén kezdődnek meg az Európai Parlament (EP) illetékes szakbizottságaiban, ezen fázisban nem számít szokatlannak egyes jelöltek vagy tárcák
elutasítása, a testület végleges összetételét tükröző listáról
pedig várhatólag októberben szavaz a képviselőtestület. Végül
az EU-tagországok kormányait tömörítő tanács nevezi ki minősített többséggel a bizottságot. (MTI)

Johnson Dublinban: van lehetőség
a Brexit-megállapodásra a kilépési határidőig

Boris Johnson brit miniszterelnök szerint továbbra
is lehetséges új megállapodás elérése az Európai
Unióval a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit)
feltételrendszeréről a kilépés jelenleg érvényes október 31-i határnapjáig.

Johnson, aki hétfőn Dublinban Leo Varadkar ír kormányfővel tárgyalt, közös sajtóértekezletükön kijelentette: „elsöprő
erővel” vágyik arra, hogy sikerüljön megállapodni az EU-val
a Brexit feltételeiről.
Hozzátette: az Egyesült Királyságnak mindenképpen ki kell
lépnie az EU-ból október 31-ig, ellenkező esetben helyrehozhatatlanul károsodna a brit demokratikus rendszerbe vetett választói bizalom.
A brit kormányfő szerint akkor is fenntartható az ír–északír
határ átjárhatósága és az észak-írországi rendezési folyamatot
rögzítő nagypénteki megállapodás, ha az Egyesült Királyság
„teljes mértékben” kivonul az EU-ból.
Leo Varadkar a sajtóértekezleten úgy fogalmazott: kész
meghallgatni bármilyen konstruktív javaslatot a jelenlegi patthelyzet feloldására, Írország azonban nem egyezhet bele és
nem is fog beleegyezni abba, hogy „a jogi garanciákat ígéretek
váltsák fel”. Ez egyenes utalás volt az ír miniszterelnök részéről arra, hogy Boris Johnson kormányának álláspontja szerint
a London által szorgalmazott új Brexit-megállapodásban nem
szerepelhet az a tartalékmegoldás – backstop –, amely az ír–

északír határon hosszú évek óta nem létező fizikai ellenőrzés
újbóli bevezetésének elkerülését célozza.
E mechanizmus alapján az Egyesült Királyság egésze
vámuniós viszonyrendszerben maradna az EU-val, ha – illetve
amíg – nem sikerül olyan kétoldalú kereskedelmi megállapodásra jutni, amely önmagában feleslegessé tenné a tartalékmegoldás alkalmazását.
Emellett Észak-Írországban érvényben maradnának az EU
egységes belső piacának egyes szabályai is.
Varadkar a brit kormányfővel tartott hétfői dublini sajtóértekezleten kijelentette: az ír kormány minden körülmények
között elsődleges fontosságúnak tartja a fizikai ellenőrzés újbóli bevezetésének elkerülését az ír–északír határon és Írország helyének megőrzését az EU egységes belső piacán.
Az ír miniszterelnök szerint mindezek alapján a backstopzáradékot Dublin továbbra is a Brexit-megállapodás kritikus
fontosságú elemének tartja, ha (és amíg) nem sikerül alternatív
megoldásokat találni.
Varadkar kijelentette: Írország nyitott az alternatív javaslatokra, ezeknek azonban reálisnak, jogilag kötelező erejűnek
és működőképesnek kell lenniük.
Az ír kormányfő hangsúlyozta, hogy Dublin mindeddig
nem kapott ilyen javaslatokat Londontól.
Hozzátette: alternatív megoldások híján, „ha nincs backstop, nincs megállapodás sem”.

Véget ért a brit parlament jelenlegi ülésszaka

A hétfői vitanappal véget ért a brit
parlament jelenlegi ülésszaka, és
október 14-én, az új kormányprogramot ismertető királynői beszéddel
kezdődik a következő törvényhozási
évad – közölte hétfőn a londoni miniszterelnöki hivatal.

Boris Johnson konzervatív párti miniszterelnök nemrégiben bejelentette, hogy kormánya ebben a hónapban lezárja a
parlament ülésszakát, és október közepén,
alig két héttel a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) jelenleg érvényes határideje
előtt új programot hirdet.
A mostani ülésszak befejezésének időpontja eddig bizonytalan volt, de a Downing Street szóvivőjének tájékoztatása
szerint a hétfői vitanap végeztével a törvényhozási időszak is véget ér.
Johnsont az ellenzék részéről és a Konzervatív Párton belül is sokan azzal vádolták, hogy e lépéssel az október 31-i
Brexit-határnapig hátralévő parlamenti

ülésnapok számát akarja korlátozni, igyekezve elejét venni, hogy a megállapodás
nélküli Brexit ellenzői megakadályozhassák
a rendezetlen kilépést az Európai Unióból.
A kormányfő azonban rendre cáfolja ezeket a vádakat, mondván: a lépésnek nincs
köze a Brexithez, a cél egy teljesen új kormányprogram meghirdetése, olyan központi célkitűzésekkel, mint az állami
egészségügyi szolgálat (NHS) és az infrastruktúra fejlesztése.
A parlamenti ülésszak felfüggesztése
ellen civil aktivisták jogi eljárást is indítottak, de a londoni felsőbíróság múlt pénteki
határozatában megállapította, hogy Johnson
a hatályos parlamenti törvényeknek megfelelően járt el, amikor kezdeményezte az
uralkodónál a parlamenti ülésszak felfüggesztését és új törvényhozási évad elkezdését. A felsőbíróság ugyanakkor lehetővé
tette, hogy a kereset előterjesztői a végzés
ellen fellebbezést nyújtsanak be a brit Legfelsőbb Bírósághoz. (MTI)

Elítélik az orosz annektálást

Az Európai Unió nem ismeri el az
Oroszország által Ukrajnától illegálisan elcsatolt területeken vasárnap
tartott helyhatósági választások jogosságát és eredményét – jelentette
ki Federica Mogherini, az EU kül- és
biztonságpolitikai
főképviselője
rövid nyilatkozatában hétfőn.

Az uniós főképviselő hangsúlyozta: bárkiket is választottak meg, az unió nem ismeri el azokat az Ukrajnához tartozó
területek lakóinak képviselőjeként.
Az EU határozottan elítéli a Krím félsziget és Szevasztopol nemzetközi jogot sértő,
illegális orosz annektálását, és továbbra is

támogatja Ukrajna területi egységét és önállóságát – tette hozzá.
Oroszországban vasárnap 16 régió vezetőjét, 13 regionális törvényhozás képviselőit,
22
adminisztratív
központ
önkormányzati képviselőit és három központ vezetőjét választották meg, valamint a
parlamenti alsóház négy egyéni választókörzetében tartottak pótválasztást, és mintegy
ötven referendumot is megrendeztek. Emellett a krími parlament, illetve helyi települési
tanácsok tagjait választották meg az Ukrajnától 2014-ben Oroszország által önkényesen elcsatolt félszigeten. (MTI)

Ország – világ
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Ellenzik Rovana Plumb kinevezését

A kormány nagyot kockáztat azáltal, hogy Rovana
Plumbot jelöli Románia részéről az Európai Bizottság
(EB) biztosi tisztségére – jelentette ki hétfőn Raluca
Turcan, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnöke.
Turcan szerint kétséges, hogy Rovana Plumb teljesíti-e az EP-biztosi funkció betöltéséhez szükséges
kritériumokat. A Mentsétek Meg Romániát Szövetség
(USR) – Szabadság, Egység és Szolidaritás Párt
(PLUS) koalíció szintén ellenzi Rovana Plumb biztosi
kinevezését – derül ki egy hétfői közleményből. Úgy
vélik: a kormány azt kockáztatja, hogy az Európai
Parlament szakbizottságai elutasítják a román biztos
kinevezését, és ezzel nevetségessé válik az ország.
Az USR-PLUS szövetség felrója Plumbnak, hogy kiállt Dragnea mellett, hogy támogatta az igazságszolgáltatás elleni harcot és hogy a Belina-sziget
ügyében is eljárás folyt ellene. (Agerpres)

Kényszerleszállás

Műszaki meghibásodás miatt kényszerleszállást hajtott végre hétfő délben az otopeni-i Henri Coandă repülőtéren a Wizz Air Londonból Iaşi-ba tartó gépe –
jelentette be a repteret üzemeltető társaság (CNAB).
A kiadott közlemény szerint a gép, fedélzetén 170
utassal, 14 óra 26 perckor probléma nélkül ért földet.
(Agerpres)

Szelfizés miatt szakadékba zuhant

A Prahova megyei tűzoltók és a sinaiai hegyimentők
beavatkozására volt szükség vasárnap, miután egy
nő egy csaknem 60 méter mély szakadékba zuhant
Sinaián szelfizés közben. Raluca Vasiloae, a Prahova Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU)
szóvivője elmondta, tűzoltók és a SMURD rohammentő szolgálat egységei siettek a helyszínre hegyimentőkkel egyetemben, hogy a 31 éves nőt
kimentsék a szakadékból Sinaián, 1400 méteres magasságban. A szóvivő szerint a nő tudatánál volt, de
többszörös sérüléseket szenvedett. Kihozták a szakadékból, orvosi ellátásban részesítették, majd kórházba szállították. A baleset a Szent Anna kolostor
környékén történt. Orvosi források tájékoztatása szerint a nő egy barátnőjével együtt volt a helyszínen, és
szelfizés közben csúszott meg. (Mediafax)

Gyermekgyilkosság gyanúja

Büntetőjogi kivizsgálás indult egy nagyváradi orvosnő
ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy négy évvel ezelőtt megölte egy hónapos kislányát, és titokban eltemette a holttestet. Maria Cotrău, a Bihar megyei
törvényszéki ügyészség helyettes főügyésze közölte
hétfőn, hogy az intézmény büntetőjogi kivizsgálásba
kezdett, miután felmerült a gyanú, hogy egy orvosnő
2015. december 17-én nagyváradi lakásában megölte egy hónapos csecsemőjét, majd 19-én eltemette
a holttestet egy udvaron a Bihar megyei Kisősiben. A
nő az ügyészség szerint titokban tartotta tettét. Most
családon belüli, halálos kimenetelű erőszak miatt folyik ellene a kivizsgálás. A vizsgálatokat jelenleg kiterjesztették annak pontos megállapítására, hogy mi
okozta a csecsemő halálát. (Agerpres)

Nagyotmondások tanévnyitója

Mózes Edith
Ki ne ismerné Kányádi Sándor Bandukol
az őszi nap című versét, amelyben a bandukoló őszi nap megáll és elidőz minden fánál
és minden iskolánál (mert kíváncsi). Egyébként a hét versének nyilvánították.
A gyermekvers igencsak aktuális volt tegnap. Mert szeptember 9-én, amikor közel hárommillió gyermek indult iskolába, volt min
csodálkoznia a bágyadt őszi napnak, ha betekintett egy-egy iskolába. Kezdve attól, hogy
tankönyvhiány van, hogy még mindig vannak
olyan iskolák/óvodák, ahol a latrina az udvar
végében van, és emiatt tragédia is történt
(kisgyerekek fulladtak a pöcegödörbe), nem
beszélve a szakképzett oktatók hiányáról vagy
az úgynevezett tej és kifli program visszásságairól és a többi.
A tanügyminisztérium jelentése szerint tegnap több mint 2 millió 800 ezer tanuló kezdte
meg a tanévet. Ez az első hallásra soknak
tűnő szám azonban az utóbbi harminc év
legalacsonyabb száma, és 6,27%-kal kevesebb, mint a tavalyi tanévkezdéskor. 1990 óta
kétmillióval csökkent a beiskolázott gyerekek
száma.
A tanévkezdés, mint fentebb említettük – a
korábbi évekhez hasonlóan – újra tankönyvhiánnyal kezdődik. A megbízott tanügyminiszter optimista kijelentése szerint a
tankönyvkérdés 99 százalékban megoldott. A
miniszter szerint ez nem gond, mert a manuale.ro honlapon a tananyagot meg lehet találni elektronikus formában, és az oktatási
egységek megrendelhetik nyomtatott formában is a hiányzó tankönyveket.

Egy másik probléma a civilizált illemhelyek hiánya. Egy májusi kormányhatározat
értelmében a tanügyminisztériumnak meg
kellett neveznie azokat az oktatási egységeket,
amelyek pénzt kapnak az állami költségvetésből illemhelyek modernizálására. 858 iskoláról
lett
volna
szó,
amelyekben
„hagyományos” vécé áll az iskolaudvar végében. Hivatalos adatok szerint 2017-ben
2.219 ilyen oktatási intézmény volt, 2018-ban
ez a szám 1.489 volt, 2019 márciusában már
„csak” 1.180 iskolában volt latrina. Pár nappal ezelőtt a megbízott miniszter azt nyilatkozta, hogy ma már mindössze 300 ilyen
iskola van. Hogy mi a valóság, meglehet,
sosem derül ki. Ám nehéz elhinni, hogy Romániában június óta a fentebb említett 858
iskolában elkészültek az európai standardoknak megfelelő mellékhelyiségek.
Ennek ellenére gond nincs, hiszen az oktatás problémái nem jelentenek gondot a politikusok számára. Már az első nap
(le)vizsgáztak nagyotmondásból. Vegyük csak
az ország első emberét, aki a főváros egyik
elit iskolájában – ahol nincsenek latrinagondok – az iskola szó jelentéséről filozofált, meg
arról, hogy „egyes politikusok félnek az iskolától, és logikai és nyelvhelyességi problémákkal küszködnek”.
És ez csak egy példa. A sajtó bizonyára tele
van/lesz a politikusok nagyotmondásával. Hiszen kevesen hagynának ki egy ilyen szereplési lehetőséget. Amitől ugyan nem fognak
javulni az oktatási körülmények. A köztudatban legfeljebb a nagyotmondások tanévkezdeteként marad fenn 2019. szeptember 9.
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Büntető feljelentést tesz
az EMNT a kormány ellen
migránsok befogadása miatt

Büntető feljelentést tesz a főügyésznél az Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP) a kormány
ellen, amely – megítélése szerint az alkotmányt megszegve
– többedszer tett az elmúlt
időszakban olyan bejelentést,
hogy Románia kész befogadni
bevándorlók csoportjait.

Ezt Csomortányi István, a párt elnöke jelentette be egy hétfőn tartott
kolozsvári sajtótájékoztatón. A pártelnök az alkotmány Románia területére vonatkozó 3. cikkelyének a 4.
bekezdését idézte, amely szerint „a
román állam területére idegen népességek nem telepíthetők vagy kolonizálhatók”.
Csomortányi megemlítette: Románia a térségben először, már
1992-ben belefoglalta az alaptörvényébe ezt a kitételt, ennek ellenére
folyamatosan megjelennek a nyilvános térben olyan nyilatkozatok,
amelyek szerint Románia kész migránsokat befogadni. Emlékeztetett
rá, hogy augusztus során 17 északafrikai bevándorló befogadásáról
jelentek meg hírek a nyilvánosságban.
A pártelnök szerint senki nem
gondolja komolyan, hogy Románia
a bevándorlók célországa lenne, de
azt sérelmezte, hogy az ország vezetése szembemegy az alkotmánynyal, szembemegy az ország
érdekével, Közép-Európa érdekével, és azért, hogy tetszést keltsen a
nyugat-európai kancelláriáknál, kiszolgálja azokat a politikai érdeke-

ket, amelyek felgyorsítanák a migrációt.
Hozzátette: a bukaresti kormányzatnak nincs erkölcsi alapja, hogy
véleményt mondjon ebben a kérdésben, hiszen az ország az elmúlt
50-60 évben 800 ezer német, 400
ezer zsidó, 400 ezer magyar és több
millió román etnikumú polgárát bocsátotta ki. Ezzel Szíria után Románia a második legnagyobb
kibocsátó ország.
Csomortányi arra kérte a sajtótájékoztatón a parlamentben levő magyar képviselőket, hogy segítsék
sikerre jutni a Dăncilă-kormány elleni bizalmatlansági indítványt.
Hangsúlyozta, hogy az erdélyi magyarság soha nem támogatta a Romániát 2016 óta kormányzó
Szociáldemokrata Párt (PSD) – Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) koalíciót, csak a
Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) partizánakciója
volt az a szerződés, amely alapján
májusig parlamenti támogatást
nyújtott a koalíciónak. Úgy vélte: e
miatt az elhibázott támogatás miatt
a magyarság egy újfajta magyarellenesség célkeresztjébe került. Csomortányi úgy vélte, nincs valós
törekvés az ellenzéken belül a kormány megbuktatására, ezért megtörténhet, hogy a Dăncilă-kormány
még hosszú ideig hatalmon marad.
A pártelnök az előre hozott választásokat tartotta a kívánatos megoldásnak. (MTI)

Tanévkezdés napköziavatással

Virágkapukon át vezető út

(Folytatás az 1. oldalról)
az iskolában megalapozzák tudásukat, és figyeljenek a jövő alakulására – üzente a bernádysoknak
Kutasi Nimród.
A továbbiakban Corina Muntean aligazgatónő üdvözölte az
egybegyűlteket, a következő percekben pedig rögtönzött virágkapun indultak az újdonsült
kisdiákok tantermeik felé.
Mint ismeretes, a 2019–20-as iskolai év 35 tanítási hétből áll, és

két félévre tagolódik: az első december 20-áig tart, a második
2020. január 13-án kezdődik, és június 12-én ér véget. A tizenkettedik
osztályosok május 29-én köszönnek el iskolájuktól, a nyolcadikosok június 5-én ballagnak. Az
oktatási miniszter által jóváhagyott
tanévszerkezet szerint a téli vakáció 2019. december 21. – 2020. január 12. között, a tavaszi szünidő
április 4–21. között lesz, a nyári
vakáció pedig június 13-án kezdő-

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

dik. Az elemi osztályok tanulói és
az óvodások október 26. – november 3. között őszi vakáción lesznek.
A
másodikosok,
a
negyedikesek és a hatodikosok országos tudásfelmérő vizsgái jövő
évben május 11–28. között zajlanak. Újdonság, hogy a 2020–2021es tanévtől csak azok a nyolcadikot
végzett diákok tanulhatnak tovább
líceumi osztályban, akik részt vettek a képességfelmérő vizsgán, és
a felvételi jegyük legalább 5-ös.

Jövőépítés Csíkfalván

megyei RMDSZ ügyvezető elnöke
a szervezet és a megyei tanács elnöke, Péter Ferenc üdvözletét is
hozta, majd emlékeztette a jelenlévőket, hogy 2008 óta itt is küzdeni
és állandóan újrakezdeni kellett,
amíg az épület elkészült. A kérdés
már csak az, hogy lesz-e elegendő
gyerek, de itt derék nyárádmenti
Gligor Róbert László
kislányokat, kisfiúkat látott –
mondta el benyomásait Kovács MiBalogh Tünde igazgató szerint a hály Levente.
Balogh István polgármester köközség tanintézetei nyitottak, minden korosztály nevelését vállalva szönetet mondott a pedagógusokelérték azt, hogy mára sok, más te- nak azért, hogy lehetővé teszik,
lepülésekre iratkozott diák hazatért hogy a tanítványok magyarnak
tanulni, sőt más települések tanuló- érezhessék magukat Erdélyben, de
ival is gazdagodott idéntől a csík- tudjanak otthon lenni mindenütt,
falvi iskola. Illés Ildikó megyei ahová az élet rendeli őket. Az új
főtanfelügyelő-helyettes rámutatott: épületre Kerekes József református
a helyi közösség megértette, hogy a lelkész mondott áldást, és Csüdör
legjobb befektetés az iskola, az ok- Imre plébános szentelte fel.
tatás. Nem csodagyerekeket, hanem Élet kell a szép épületbe
jó embereket kell nevelni, ehhez
Az ünnepélyes szalagátvágást Ünnepélyes szalagátvágás: tizenegy évet kellett várni erre a pillanatra
pedig jó pedagógusokra, szülőkre,
követően a gyerekek, szülők és peközösségre és önkormányzatra van
dagógusok szemügyre vették az új nítő helyiség, étkezde, mosdók, játszószoba a legszebb – vonták le
szükség, és ha mindezek egyensúlyépületet. A kétszintes ingatlanban háló van, tágas, világos helyiségek- a következtetést az anyukák.
ban vannak, és létezik párbeszéd,
két csoportszoba, orvosi és elkülö- kel, folyosókkal. A magyar óvodai Tizenegy évre volt szükség
akkor minden megvalósítható. A
oktatásért felelős Kovács Júlia tanÖt évvel ezelőtt a gyerekeket
felügyelő kérdésünkre elmondta:
többnyire
más településekre íratták
egy ilyen épület avatása öröm a köbe
a
szülők.
Ekkor jött az ötlet,
zösség számára, mert helyben van a
hogy
egy
napközi
megoldaná a
jövő. Jó gondolat az, hogy vidéken
problémát.
2004-ben
el
is indították
is napközi otthonos óvodákat nyissanak, ahol a gyerekeiket bizton- a délutáni felügyeletet, kezdetben a
ságban tudhatják a dolgozó szülők. helyi költségvetésből, sok önkéntes
Ahhoz, hogy az épületet megtöltsék munkával és sok álmatlan éjszakáélettel, a fiatal családoknak minél val, de mára a tanfelügyelőség és a
több gyereket kellene vállaniuk, és tanügyminisztérium magyar munitthoz kellene látniuk a jövőt. Ami a katársainak köszönhetően alkalmafelavatott épületet illeti, a szakem- zott óvónőkkel dolgoznak, a helyi
ber elmondta: van egy szép és biz- önkormányzat közbenjárásával vatonságos tér, amelyet az óvónők és donatúj épülettel gyarapodtak, amit
a Bethlen Gábor Alapnak és a magyerekek színekkel tölthetnek ki.
A szülők is elégedetten nyilat- gyarországi Kakasd testvértelepülés
koztak az épület meglátogatása adományainak köszönhetően új búután. Tanászi Mária és Tóth Katalin torzattal és kiságyakkal sikerült beis kiválónak találta a körülménye- rendezni – részletezte Balogh
ket, és örültek, hogy a gyerekek Tünde igazgató a megvalósítás foilyen korszerű épületbe járhatnak lyamatát.
Az épület alapkövét 2008-ban
Tágas, világos épületbe járhatnak ezután a gyerekek
ezután. Minden helyiség szép, de a
Hétfőn délután megkezdődött
az új tanév a csíkfalvi általános iskolában is, ahol a megszokottnál
különlegesebb,
ünnepélyesebb hangulat volt,
hiszen végre valóra vált egy
régi álom: elkészült a napközi
otthon épülete.
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helyezték el, az építkezést az
RMDSZ közbenjárásával a tanfelügyelőségen keresztül, kormánytámogatással kezdték el, de
nemsokára pénzügyi támogatás nélkül maradtak. A tavaly megragadták
a kormány nyújtotta új pályázati lehetőséget, hogy befejezhessék a félkész ingatlant. Az épület még nincs
teljesen berendezve, de a Bethlen
Gábor Alaptól pályázaton nyertek
500 ezer forintot, amelyből egy csoportnak elegendő bútorzatot vásároltak,
a
Kakasddal
való
testvérkapcsolat révén 25 ágyat
kaptak, szülőktől és adományozóktól szőnyegek, matracok, játékok is
érkeztek, hogy otthonossá és használhatóvá tegyék a napközit – tudtuk
meg
Balogh
István
polgármestertől.
Az új épületben 23 napközis kisgyerek fog játszani, tanulni, étkezni
és aludni, és a jövőben új óvodai
csoportot is szeretnének indítani.
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Közszolgálati kötelezettségek, hallgatói igények között

Frissül a Marosvásárhelyi Rádió

Szeptember 9-étől új műsorrács alapján sugároz a Marosvásárhelyi
Rádió.
A
változásokról, a rádió médiapolitikájáról Szász Attilával, a
magyar nyelvű szerkesztőség
vezetőjével beszélgettünk.

Vajda György

– Amint egy korábbi közleményben hírül adtuk olvasóinknak,
hétfőtől átrendezték a Marosvásárhelyi Rádió műsorait. Mi indokolta a változtatást?
– 2013-ban létrehoztuk az egész
napos műsorrácsot, ami azóta keveset változott. Időnként, mintegy 5
év után egyes műsorok „elfáradnak”, ezért változtatni kell. Ennyi
idő alatt a rétegműsorokban kimerítjük a témát, egyre nehezebb friss
anyagot, érdekes alanyt találni. A
szerkesztők is egy-egy témából kiégnek. Aki mondjuk fiatalabban
hozzákezd egy ifjúsági műsor szerkesztéséhez, nem biztos, hogy öt év
múlva hasonló lendülettel, érdeklődéssel áll hozzá. Vannak személyes
indokok is. Egyik kolléganőnk,
Csepán Ida Júlia gyereknevelési
szabadságra ment, így őt helyettesítenünk kellett. Ezek mind olyan
szempontok, amelyeket ha egyszerre kezelünk, szükségessé válik
a műsorrácsváltozás.
– Milyen újdonságokkal ismerkedhetnek meg a hallgatók?
– A hallgatók leginkább a délutáni műsorsávban történő módosításokra figyelhetnek fel. Változik
Kultúrpresszó című műsor, amelyet
Kiss Dénes és Kányádi Orsolya
szerkesztettek. Orsolya Júliát helyettesíti a reggeli műsorban, amelyet Kurta Kingával közösen
készítenek. A kulturális műsor így
egy szerkesztővel egy órára rövidül.
Teljesen átalakítottuk az ezt követő
délutáni Rádióújságot, amelyben az
aktuális témákat meghívott közéleti
személyiségek, érintett szakemberek kommentálták. Új műsor indul:
az Átjáró, amelyben nemcsak közéleti kérdéseket vetünk fel, hanem
egy kissé lazább, bulvárosabb témákat is megjelentetünk. Ebben részleteket ismételünk meg az előző
napi információs műsorokban elhangzottakból. Ez egy kétórás, ún.
„drive time” műsor lesz, aminek az
a célja, hogy a munkából gépkocsin
hazafelé utazóknak társaságot, kiváló zenét, jó hangulatot biztosítsunk,
ugyanakkor
hasznos
tudnivalókat közlünk. Az ezt követő
– Kiss Csaba által szerkesztett –
Naprakész politikai, közéleti interjúsorozat, valamint a Parászka Boróka szerkesztette Értsünk szót!,
valamint a rétegműsorok helyükön
maradnak, annyi különbséggel,
hogy az előbbit egy órával később
sugározzuk. 18 órától hallhatók a
Medicina, a Törvénytár, az Összhang és a Rádiódidakta című rétegműsoraink. Szeretnénk ezáltal
oldani a „komolyabb” közéleti-politikai tömböt. Ezenkívül – kifejezetten hallgatói kérésre – egy óráról
kettőre bővül a vasárnapi Kívánságműsor, aminek a hétköznapi napi
egyórás sugárzása is helyén marad.
Legtöbben vasárnap köszöntik szeretteiket, így ezért ennek az igénynek eleget téve több teret adunk a
műsornak.
– Egyes kritikák is megfogalmazódtak a Kívánságműsorról. Többek között az vetődött fel, hogy a
kért és kiválasztott zeneszámok
nem mindig felelnek meg a közízlésnek, de talán az is nehéz, hogy
minden igénynek megfelelően álljon össze a kínálat.
– A kívánságmuzsika a Marosvásárhelyi Rádió egyik legerősebb

Szász Attila

brandje, közkedvelt műsor. Tudjuk,
hogy mivel délben sugározzuk, nem
a legmegfelelőbb időpont, mivel a
felmérések szerint leginkább reggel
vagy délután rádióznak az emberek.
Ehhez viszonyítva valóban kiesik a
célidőszakból, mégis sokan hallgatják. Ez a műsor hozzánőtt a Marosvásárhelyi
Rádióhoz.
Nehéz
elsősorban zenei téren a hallgatói
igényeknek megfelelni, mivel a
népzenétől a rockig igen széles palettán kérnek tőlünk számokat.
Megpróbáljuk bemérni, hogy mikor
alkalmas egyik vagy a másik műfaj
sugárzása. Zenei szerkesztőnk az
összeállításkor arra is odafigyel,
hogy ne legyen műfaji keveredés.
Ebben azonban nem leszünk tökéletesek. Rádiónknak meghatározott
zenei profilja van, amit „adult contemporary”-nak, azaz felnőtt kortárs zenének nevezünk. Ebbe
rengeteg sláger is tartozik. Azt tudni
kell, hogy a kívánságműsorban a
hallgatók üzeneteiket küldik el hozzánk, ehhez társítja a zenét szerkesztőnk. Van eset, amikor a
hallgatók is kérnek számot, igyekszünk ennek is megfelelni, de mindenképpen a már említett profil
szerint válogatjuk a zenét. Ami nem
fér bele a zenepolitikánkba, nem sugározzuk! Egy időben volt egy katalógus, ebből lehetett dalokat
válogatni, de mivel jelenleg e-mailen, Facebookon, személyesen, telefonon élőben is lehet üzenni,
nehezebbé vált a szerkesztés. A jó
szándék megvan, hogy minél több
hallgatót megszólítsunk zeneileg is.
– Mi történik a délutáni, éjszakai
műsorokkal?
– Ezek nem változnak. Ilyenkor
inkább zenét (népzenét, jazzt) sugárzunk. A visszajelzésekből kiderült, hogy a jazzműsor nem a
legnépszerűbb. Ezért a szombat dél-

A Marosvásárhelyi Rádióstúdió épülete

Fotó: Nagy Tibor

utáni Sztereotípet is későbbre helyeztük át, helyette minőségi
könnyűzenét sugárzunk.
– A közszolgálatiság arra kötelezi a szerkesztőket, hogy minél
hitelesebben, időszerűen tájékoztassák a hallgatókat a napirenden
levő eseményekről, problémákról.
Nem könnyű információkkal, témákban lefedni az adáskörzetet.
Miként tudnak eleget tenni ennek
a kollégák?
– Továbbra is erősségünk a hírműsoraink. Híradókat óránként sugárzunk. 14 híradónk van,
amelyeket külön hírszerkesztőségünk állít össze. Négy megye tartozik adáskörzetünkbe: Hargita,
Kovászna, Brassó és Maros, hallgatnak bennünket Kolozs, Fehér,
Beszterce-Naszód és Szeben megyében is, így a szórványkérdéseket
is felvetjük. Néha el is megyünk az
utóbb említett megyékbe, de azért a
hangsúlyozott célközönségünk továbbra is a tömbmagyarság. Ez a
szempont sok esetben mérlegelésre
késztet, amikor a terepmunkát megszervezzük. Témáinkban túlsúlyban
van a Székelyföld, ami érthető, de
igyekszünk a szórványban élő közösségeket is megszólaltatni. Továbbá, állandó dilemmánk a
generációs kérdések egyensúlyozása, a fiataloknak és az idősebbeknek szóló tartalom megjelenítése,
illetve a városban lakóknak vagy vidékieknek szóló műsoraink közötti
arány betartása. Szerencsére a szerkesztőink által összeállított műsoraink többek között igazolják azt,
hogy például a mezőgazdaságot
lehet úgy tálalni, hogy a városban
lakóknak is érdekes legyen. Vagy a
Digitális világ című műsorral úgy
célozzuk meg a fiatalokat, hogy e
témával az idősebbekhez, vidékiekhez is szóljunk. Igyekszünk a gene-

rációs törésvonalakat átjárhatóvá
tenni.
– Ha már itt tartunk, akkor egy
olyan felmérést említenék, amelyből kiderül, hogy általában a médiafogyasztók azok a 30 év körüli
és fölötti családosok, akikre már
ráhárul a mindennapi gondok
rendezése, így érdeklődőbbek
lesznek a közéleti, politikai témák
iránt. Mik a tapasztalatok e téren
a Marosvásárhelyi Rádiónál?
– Egy európai uniós felmérés
szerint növekvőben van a 18 és 30
év közöttiek rádióhallgatási aránya.
Ez a tendencia nemcsak Marosvásárhely adáskörzetére jellemző,
hanem valóban egész Európára. Jelenleg a rádiónak van a legnagyobb
tekintélye, hitele a közmédiák között. Kulcskérdés, hogy mivel lehet
a fiatalabb nemzedéket huzamosabb ideig rádióhoz kötni. Leginkább zenével lehet a fiatalabb
nemzedéket megszólítani, de ezenkívül azt tapasztaljuk, hogy sok
olyan téma van, amelyek iránt érdeklődnek. Ezek több esetben tabukérdések, a drogfogyasztáshoz, az
alkoholizmushoz, a szexualitáshoz
kötődnek. Ezenkívül sok fiatalt érdekelnek az oktatási kérdések, a
munkaerőpiacon való elhelyezkedésről szóló információk és a nagyvilágban történt események is.

A mikrofonnál Szuszámi Zsuzsa

Ezért vannak a kifejezetten ennek a
nemzedéknek szóló rétegműsoraink, mint például a Frappáns. De ifjúsági és gyerekműsort is
szerkesztünk, amely már az igen
zsenge korú hallgatókat is megcélozza. A reggeli műsorokban pedig
az aktuális politikai események
mellett fesztiválokról, koncertekről,
a fiataloknak szánt rendezvényekről
is bőven beszámolunk.
– Ehhez talán azt is hozzátehetjük, hogy több fesztiválról – mint
legutóbb a marosvásárhelyi For-

Forrás: Wikipédia
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gatag – helyszíni stúdióból is közvetít a Marosvásárhelyi Rádió.
– Határozott koncepciónk az,
hogy a Marosvásárhelyi Rádiónak
a hallgatók közt a helye, ezért gyakran helyszíni stúdiókkal kitelepedünk fesztiválokra, különböző
falunapokra.
rendezvényekre,
Ezenkívül számos, jól működő
egyedi projektünk van. Ilyen jó ötletnek bizonyult a Kotta, amely
szintén a fiatalabb nemzedékhez
szól. Mindamellett, hogy sikerült
több erdélyi magyar együttest is bemutatni, felkarolni, fellépési lehetőséget biztosítani, felvételt is
készítünk. Népszerűségét bizonyítja, hogy a hetedik évad kezdődik, és már az év végéig megvannak
a fellépők, mi több, hosszú várólista
is készült. 2019. szeptember 14. és
22. között újra: Gurul a Rádió. Tíz
nap alatt kollégáink körbetekerik a
Székelyföldet. Ez egy nagyon népszerű kezdeményezés, a kollégák a
hallgatók közelébe kerülnek, élő
kapcsolások, tudósítások születnek,
és erősítjük a személyes kapcsolatokat is. Továbbá folytatjuk a
Maros-takarító akciónkat, a környezetvédelmi kampányunkat, amelyre
sajnos továbbra is igény van. Az
idén indítottuk el a Beszéljük meg!
vitasorozatot, amely egy-egy aktuális téma fóruma. Szükségét éreztük
annak, hogy a Facebookon felme-

rült parttalan, személytelen és névtelen vitának konstruktív módon
intézményes keretet teremtsünk,
ahol az emberek szemtől szemben,
civilizáltan elmondhatják véleményüket az adott témában, és közösen keressünk megoldást ezekre. A
vitafórumot Facebookon közvetítjük egyenes adásban, míg a felvételből egy szerkesztett változat az
éterben is elhangzik. Mivel nemrég
indítottuk el a műsort, vannak hiányosságai, hiszen jó lenne vele nem
csak a magyarokat elérni, és szélesebb körben a közösséget érintő
kérdéseket is feltárni. Legutóbb tolmáccsal is biztosítottuk volna azt,
hogy a román közösséghez is szóljunk, de nem volt akinek. Továbbá
egyelőre csak Maros megyei, marosvásárhelyi témákat vetettünk fel.
Gondolkodunk azon, hogy miként
lehetne más helységekben is megszervezni hasonló beszélgetést.
Egyedi vállalkozásunk a hangoskönyvek szerkesztése, ami igen
népszerű, hiszen kortárs és klasszikus irodalmi alkotásokat rögzítünk.
Nem mondunk le a rádiószínházról
sem, habár a műfaj komplexitása
miatt évente egy vagy két dráma
feldolgozására vállalkozhatunk.
Mindebből kitűnik, hogy igyekszünk küldetésünket az elvárásoknak megfelelően teljesíteni, ami
nem könnyű, hiszen a jelenlegi gazdasági helyzetben elég nehéz fenntartani a Marosvásárhelyi Rádiót,
de reméljük, hogy hallgatóink szeretete, hűsége kompenzál, hiszen
ezért is igyekszünk frissek maradni
a szóban forgó változtatásokkal is.
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A község elöljárói pénteken
Szerkeszti: Mezey Sarolta virággal, tortával köszöntötték a község legfiatalabb és
legidősebb lakóját. A legfiatalabb Ilinca Cezara, két és fél
hetes pöttöm kislány, a leghiszen egész jó körülmények köidősebb Horváth Rozália, aki auzött lehet most közlekedni.
gusztus 5-én töltötte be a 98.
Van egy nagy projektünk, a vízéletévét.
és csatornahálózat bővítése, amit a

Játszótér a gyermekek örömére

A hét végén a Marosszentkirályi Napokon ünnepelhetett
a nagyközség lakossága. A
szervezők színes, változatos
programot állítottak össze,
hogy minden korosztálynak
lehetőséget adjanak a szórakozásra. A pénteki napon látogattunk ide, és nem
csalódtunk, hiszen boldogan
játszó gyermekekkel találkoztunk, akik birtokba vehették az új játszóteret.

A kicsiknek szóló nagy eseményen jelen volt Sângeorzan Remus
polgármester és Gál Sándor alpolgármester (fotó), akivel a községtörténő
fejlesztésekről
ben
beszélgettünk.
– A régi játszótér helyén létesült
az új. A régi berendezést felújítjuk,
és a negyedekben levő játszóterekre költöztetjük. A játszótér területét kibővítettük, gumiszőnyeget
helyeztünk el, és egy maroshévízi
céggel új berendezést, bútorzatot
gyártattunk és szereltettünk fel. A

költségeket (249 ezer lej) az önkormányzat saját forrásból biztosította.
Új infrastrukturális fejlesztések
– Milyen új beruházások voltak,
illetve mi várható a községben?
– A Maros Megyei Tanácsnak
köszönhetően új aszfaltburkolatot
kapott a falun áthaladó megyei út.
Nagyon jó, hogy ezt kivitelezték,

Készen az új tanévre

Fotó: Nagy Tibor

A tanítók, tanárok egész héten
dolgoztak, s már pénteken befejezték az előkészületeket. Az osztálytermek padjain tankönyvek, a
táblákon alkalomhoz illő szép idézetek. Az óvodában az utolsó simításokat végezték, hogy minden kis
asztal és szék szép tisztán várja az
apróságokat. Tavaly ősszel befejezték azokat a termeket, amelyek a
hosszított programú óvodának
adnak otthont. Az iskolát két új osztályteremmel bővítették.
– Hogyan készültek fel a tanévkezdésre? – kérdeztük Veres Mihály
Marcelt (fotó), a tanintézmény aligazgatóját.
– Az önkormányzat nagyon sok
támogatást nyújt az iskolának, óvodának. Minden feltétel adott, hogy
jó körülmények között kezdjük az
iskolát. A község tanintézményeiben több mint 700 gyermek tanul, a
marosszentkirályi óvodában 150, a
náznánfalviban 100 gyermek van. A
többiek iskolások. A 700 gyermek-

A legfiatalabbat
és a legidősebbet köszöntötték

ből körülbelül 200 magyar. Szentkirályon két magyar óvodai csoportunk van, az iskolában előkészítőtől
nyolcadikig folyik magyar nyelvű
oktatás. Átlagban 15 gyermek tanul
egy osztályban. Mostanában elég
sok gyermeket írattak be az óvodába és az iskolába, de a nagy többség román anyanyelvű.
A tankönyvek, a hetedik osztályosokét kivéve, megérkeztek. A
hetedikesek csak a tankönyvek felét
kapták meg – tájékoztatott az aligazgató, majd végigvitt az iskola
osztálytermein.
Különösen szép termekbe toppantunk be, főként az elemi tagozatosoké volt hangulatos, amelyeket
Sebesi Margit, Török Katalin, Fekete Ildikó és Szabados Levente tanítók munkája, gyermekek iránti
szeretete dicsér.
Az ötödik osztályt idén Vajda
Melinda fiatal osztályfőnök fogadta, aki magyar szakos tanárként
fog az iskolában tanítani.

Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium támogatásával
valósítunk meg, a projekt értéke
6,6 millió lej. Mivel a település
gyarapszik, ezzel arányosan kell
bővítenünk az infrastruktúrát. A
projekt magában foglal két szivatytyúállomást, hogy a vezetékekben
legyen megfelelő a hozam, és két
szennyvízülepítőt.
Fitneszpark és bölcsőde
– Aláírtuk a szerződést két fitneszpark létesítésére. Az egyik a
játszótér mellett lesz, a másik Náznánfalván. Ezt a projektet is a Regionális
Fejlesztési
és
Közigazgatási Minisztérium révén
uniós forrásból finanszírozzuk, értéke közel 300 ezer lej. Ugyancsak.
a központi övezetben egy bölcsődét fogunk építeni, melyet a regionális operatív program keretében
uniós forrásból valósítunk meg. A
beruházás értéke 2,33 millió lej.
– A községi utak korszerűsítése
korábban elkezdődött, tervezik-e
újabb utcák leaszfaltozását?
– Nagyon fontos, hogy 26 utca
aszfaltozására nyújtottuk be a tervet. Úgy néz ki, hogy hamarosan
elkezdjük a versenytárgyalást, illetve a kivitelezést. E munkálatok
értéke 9,2 millió lej.
– Magánvállalkozások új beruházásairól beszámolhatnak-e?
– Új beruházások folyamatosan
vannak, inkább ipari cégek létesülnek, illetve bővítenek. A legnagyobb létesítmény a DAW Benţa
festék- és ragasztógyár. Egy hónapja új részleg nyílt, s ezzel megkétszerezik a kapacitást.

Természetszerűen csak Rozália
nénivel állhattunk szóba. Elmondta,
nagyon jó élete volt, szép családdal,
nincs oka panaszkodni. Annak ellenére, hogy szépen, tisztán fejezi ki
magát, nem került még ágyba,
mégis „nehézkesnek” tartja az öregséget.
– Pókakeresztúron születtem,
Szentkirályra jöttem férjhez Horváth Sándorhoz, a lánykori nevem
Szabó volt. Két fiam van. A nagyobbik fiam a városban lakik, a kisebbik velem egy udvaron. Van egy
lányunokám, s egy fiú dédunokám,
itt laknak a szomszédos házban. A
Horváth család nem „szaporított” –
mondta, majd megismétli, hogy nagyon szép családi életük volt, jó fiai
vannak, de a menyéről, Anikóról
sem panaszkodhat, mert az édesgyermeke sem volna jobb lelkű
hozzá, mint amilyen ő.

Mindig mezei munkával foglalkoztak. – Kapáltunk, arattunk, a
mező volt a miénk, a határ. A férjemet hét éve elvesztettem. Nyugtassa az Isten a porát is! Olyan volt,
mint egy darab kenyér! – majd
könny csordul ki a szemén.
A tortát, az ajándékot, a virágot
meghatottan vette szemügyre, megköszönte, hogy nem feledkeztek
meg róla.
Két év múlva, a 100. születésnapján ismét felköszöntik. Az lesz
az igazi!

Püspöki vizitációra készülnek

Marosszentkirályon a református egyházközség az október 9-i püspöki vizitációra
készül. Kiveszik a részüket a
gyermekek, az ifjúság, a nőszövetség és a közmunkázók,
akik még szebbé teszik a
templom és a parókia környezetét. Ritka alkalom ez,
hiszen 1928 óta nem látogatott püspök a gyülekezetbe.
Veress László lelkésszel (fotó),
aki 15 éve szolgál a gyülekezetben, az esemény kapcsán
beszélgettünk.

– Létezik egy részletes jegyzőkönyv arról, ami 1928-ban történt.
Azóta nagyon sok minden gyökeresen megváltozott Marosszentkirályon. Akkor még többségében
magyar református falu volt, mára
megváltozott a település etnikai és
felekezeti jellege. Naponta költöznek be emberek, sűrűn épülnek az
új házak, s ezzel egy időben változik a település lakossági összetétele is, a magyar reformátusok
rovására, hiszen sokkal több más
felekezetű és anyanyelvű költözik
be. 1928-ban egy kis temploma
volt a közösségnek, de a hatvanas
években volt egy nagyhullám, amikor sok magyar református költözött be. Száz lélekről egyből
1800-ra duzzadt a gyülekezet.
Éppen ezért 1990–91-ben önerőből
megnagyobbították a templomot.
Annak idején kicsi vályogház volt
a parókia, mégis úgy döntött a lel-

kész és a gyülekezet, hogy előbb a
templomot bővítik, aztán következzék a lelkészi lakás. A 2000-es
évek elején kezdték el építeni a pa-

rókiát. Elődöm, Csáky Károly, aki
annyit küzdött a templomért és a
parókiáért, nyugdíjba vonult, így
nem lakhatott az új parókián.
Kevés lelkipásztor teszi meg ezt,
hogy utódjának építkezik. A régi
parókia helyén önerőből épült az új
gyülekezeti termünk. Nagyon hiányzott egy jól felszerelt terem,
ahol bármilyen rendezvényt le lehessen bonyolítani – mondta Veress László, miközben a tiszteletes
asszonnyal, Veress Enikővel végigvezetett az épületeken, és bemutatta a korszerűen felszerelt és
ízlésesen berendezett gyülekezeti
házat és parókiát.
A gyülekezet tavaly év végén
1501 lelket számlált. Azóta sokan
elhunytak, de szép számban születtek is, és beköltözők is jelentkeztek.

Veress Enikő a gyülekezeti otthon korszerűen felszerelt konyhájában
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A válogatottban bemutatkozó Rust magyarellenes rigmussal fogadták a románok

A román labdarúgó-válogatott
George Puşcaş fejes góljával 1-0-ra
legyőzte Máltát hazai pályán az Európa-bajnoki selejtezősorozat F csoportjában.
A román válogatott szurkolói
magyarellenes csatakiáltással üdvözölték Adrian Rus első válogatottságát:
a
Málta
elleni
Európa-bajnoki selejtező elején percekig zengett a ploieşti-i Ilie Oană
Stadionban a „Magyarország kapja
be!” rigmus, hívta fel a figyelmet
beszámolójában az NSO.
A románok edzője, Cosmin
Contra hét helyen megváltoztatta a
spanyolokkal szemben 2-1-re alulmaradó csapatát, a magyar állampolgársággal is rendelkező Rus

mellett – akiért a román szövetségi
kapitány egyoldalú nyilatkozatháborút folytatott a Mol Fehérvár vezetőivel – Florin Ştefan (Sepsi
OSK) és Mihai Bordeianu (Kolozsvári CFR) is újoncként szerepelt a
kezdő tizenegyben, és összesen
öten képviselték a júniusi U21-es
Eb-n elődöntős román csapatot.
A fiatalos lendületnek azonban
nyoma sem volt a játékban, mert a
középpályán Ianis Hagi és Răzvan
Marin csak a lövési lehetőséget kereste, és a csatárokat. Florin Andone
háromszor így is helyzetbe került,
de kétszer Bonello védett, egyszer
pedig lesről fejelt a hálóba. Fél óra
után a vendégeké volt az első félidő
legnagyobb helyzete, de Corbolan

Jegyzőkönyv
2020-as labdarúgó-Eb-selejtező, F csoport: Románia – Málta 1-0
(0-0)
Ploieşti, Ilie Oană stadion, vezette: Duje Strukan (horvát).
Gólszerző: George Puşcaş (47.).
Sárga lap: Bonello (42.).
Románia: Ciprian Tătăruşanu – Alexandru Chipciu, Adrian Rus,
Vlad Chiricheş, Florin-Bogdan Ştefan – Alexandru Cicâldău, Răzvan
Marin (59. Nicolae Stanciu), Mihai Bordeianu, Ianis Hagi (72.
Gheorghe Grozav) – Florin Andone, George Puşcaş (76. Claudiu
Keşerü).
Málta: Henry Bonello – Steve Borg, Andrei Agius, Zach Muscat –
Juan Corbolan, Dunstan Vella (86. Jake Grech), Rowen Muscat, Luke
Gambin (81. Joseph Zerafa), Joseph Mbong – Jean Paul Farrugia,
Kyrian Nwoko (72. Alfred Effiong).

az ötös sarkáról Tătăruşanu kapusba
lőtt.
A szünet után már jött a gól,
George Puşcaş fejelt a hálóba Hagi
szöglete után (1-0), ami megnyugtatta ugyan a román csapatot, ám
csapatjátékát nem tette gördülékenyebbé. A hátralevő időt így egyhangú fölényben, de igazi helyzet
nélkül focizta végig a hazai csapat,
amelynek védelmét a 89. percben
kipasszolták a máltaiak, csakhogy
Farrugia lesről talált be.

Eredményjelző
2020-as labdarúgó-Eb-selejtező mérkőzések (vasárnapi eredmények):
* D csoport: Grúzia – Dánia 00, Svájc – Gibraltár 4-0; az állás:
1. Írország 11 pont/5 mérkőzés,
2. Dánia 9/5, 3. Svájc 8/4, 4. Grúzia 4/5, 5. Gibraltár 0/5
* F csoport: Románia – Málta
1-0, Svédország – Norvégia 1-1,
Spanyolország – Feröer 4-0
* J csoport: Örményország –
Bosznia-Hercegovina 4-2, Finnország – Olaszország 1-2, Görögország – Liechtenstein 1-1; az
állás: 1. Olaszország 18 pont/6
mérkőzés, 2. Finnország 12/6, 3.
Örményország 9/6, 4. BoszniaHercegovina 7/6, 5. Görögország
5/5, 6. Liechtenstein 1/6

Bianca Andreescu és Rafael Nadal
az US Open idei egyéni bajnoka

A kanadai Bianca Andreescu nyerte
meg a New Yorkban zajló amerikai nyílt
teniszbajnokság női egyes versenyét,
mivel a szombati döntőben 6:3, 7:5-re legyőzte a 23-szoros Grand Slam-bajnok
Serena Williamset.
A hatszoros US Open-bajnok Serena
Williams a 24. GS-trófeájára hajtott,
amellyel utolérte volna az örökrangsor
élén álló ausztrál Margaret Courtot. A 33.
GS-döntőjét azonban idegesen kezdte,
rögtön elvesztette az adogatását, majd 44
perc elteltével szetthátrányba került. A 37
éves amerikai sztár a folytatásban sem találta a játékát, míg román származású ellenfele 5:1-nél meccslabdáról nem tudta
hozni a szerváját. Williams 5:5-re feljött,
ám 5:6-nál elbukta az adogatását, és ezzel
együtt a mérkőzést is, amely 1 óra 40 percig tartott.
A 19 éves Andreescu korábbi legjobb
eredménye négy főtáblás szereplésen a
második forduló volt GS-versenyeken.
Pályafutása harmadik trófeája mellé 3,85
millió dollárt kapott.
A férfiak versenyében Rafael Nadal negyedszer nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokság egyes számát, mivel a
vasárnapi fináléban 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4re legyőzte az orosz Danyiil Medvegyevet.

A 33 éves spanyol sztár hamar elvesztette az adogatását, ám rögtön visszabrékelt, és szerváit könnyedén hozva 62
perc elteltével szettelőnybe került. A tíz
évvel fiatalabb moszkvai teniszezőnek –
aki élete első GS-döntőjét vívta – a folytatásban tovább kellett hárítania a bréklabdákat, ez hatodszorra már nem
sikerült neki, és a fáradhatatlan spanyol
1 óra 52 percnél már kétszettes előnyben
volt.
A harmadik felvonásban Nadal brékelőnynél már nyert helyzetben volt, amikor ellenfele váratlanul „feltámadt”, és
elképesztő játékkal szépített, majd egyre
stabilabban ütve a negyedik játszmát is
besöpörte, így 3 óra 46 perc után kezdődhetett a döntő szett. Ebben az elfáradó
Medvegyev hamarosan dupla brékhátrányba került, 5:2-ről pedig a spanyol –
bár egyszer elvesztette a szerváját – már
nem engedte ki a kezéből a meccset,
amely 4 óra 51 percig tartott.
Nadal 2010, 2013 és 2017 után negyedszer nyerte meg az US Opent, begyűjtötte 19. Grand Slam-trófeáját –
ezzel már csak egyre van a csúcstartó
Roger Federertől –, és pályafutása 84.
tornagyőzelme mellé 3,85 millió dollárt
kapott.

Újabb fejlődési szakaszába lépett
a romániai szinkronúszó sport a napokban a Marosvásárhelyen megszervezett Summer Camp, azaz
nyári tábor révén. Az orvosi egyetem fedett uszodájában tartott rendezvényen
40
romániai
szinkronúszó vett részt, zömében
Marosvásárhelyről, de érkeztek
nyolcan Brassóból, és egy bukaresti
kislány is. Ennek nyilván anyagi
okai is voltak, hiszen a távolabbról
érkezőknek fedezniük kellett az itttartózkodás költségeit, de a marosvásárhelyi számbeli fölénynek talán
a lényegesebb oka, hogy itt kezdődött el öt éve a sportág romániai története, és ma is itt van a legtöbb
lány, aki ezt a nagyon szép (és rendkívül nehéz) sportágat választotta.
Sőt, mint a marosvásárhelyi szinkronúszó közösség magyarországi
mentora, Kovács Zsuzsanna elmondta, még ennél is többen érdek-

lődnének, de sajnos telítődött a kapacitás, hiszen a növekedésnek egyrészt az uszodák, másrészt a képzett
edzők hiánya szab határt, jelenleg
Romániában egyedül Hegedüs
Krisztina rendelkezik szinkronúszóedző képesítéssel, és majdnem 50,
különböző korosztályú sportolót készít fel.
A marosvásárhelyi táborban a
résztvevők intenzív módon foglalkoznak a szinkronúszással, a már
említett két edző, Kovács Zsuzsanna és Hegedüs Krisztina vezetésével, de további szakembereket
is bevontak a munkába. Így Kovács-Gábor Annamária a tornaelemeket gyakorolja szárazedzések
keretében a sportolókkal, Benő
Kingával jógagyakorlatokat végeznek, míg az erőnléti felkészítéssel
Nenad Đurović szerb szakember
foglalkozik.
Ez a tábor a sportágban az első
országos megmozdulás, amely a
szervezők szerint jó irányba mutat
annak érdekében, hogy egyszer or-

Az F csoport állása
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A mai program
* A csoport: Montenegró – Csehország (Podgorica 21.45), Anglia –
Koszovó (Southampton, 21.45)
* B csoport: Luxemburg – Szerbia (Luxembourg 21.45), Litvánia –
Portugália (Vilnius 21.45)
* H csoport: Moldova – Törökország (Kisinyov, 21.45), Franciaország
– Andorra (Saint-Denis, 21.45), Albánia – Izland (Elbasan, 21.45)

Az „egyenesekben szupergyors” Leclerc
hazai pályás diadala Monzában

Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája
nyerte a vasárnapi Forma–1-es Olasz Nagydíjat,
ezzel 2010 után először diadalmaskodott a maranellói istálló autója Monzában. Leclerc mögött vasárnap a finn Valtteri Bottas (Mercedes)
végzett a második, a címvédő és ötszörös világbajnok brit Lewis Hamilton (Mercedes) pedig a
harmadik helyen.
A rajtot a másodikként induló Hamilton kapta
el a legjobban, de nem tudott a pole-pozícióból
startoló Leclerc elé kerülni az első kanyarban.
Egy kör után Leclerc, Hamilton, Bottas volt a
dobogós helyeken száguldók sorrendje, közben
Sebastian Vettel előbb elveszítette, majd visszavette a negyedik pozíciót Nico Hülkenbergtől
(Renault).
A négyszeres vb-győztes német néhány körrel később vezetői hibát követett el, megpördült,
majd egészen amatőr módon, a nagy sebességgel érkező Lance Stroll (Racing Point) elé hajtott vissza a pályára. A két versenyautó összeért,
Vettel Ferrariján megsérült az első vezetőszárny,
amelyet ki kellett cserélni, míg Strollnak ugyan
nem kellett a bokszba hajtania, de számos pozíciót veszített az ütközés miatt. Percekkel később
Vettel és Stroll is büntetést kapott: a német pilótának tíz másodpercet kellett eltöltenie álló
helyzetben a bokszban, a kanadai versenyzőt
pedig bokszutca-áthajtásos büntetéssel sújtották, mert úgy látták, hogy a Vettellel történt üt-

Nyári szinkronúszótábor Marosvásárhelyen

Bálint Zsombor

1. Spanyolország
2. Svédország
3. Románia
4. Norvégia
5. Málta
6. Feröer

Fotó: FRF

szágos szövetség és nemzetközi
képviseletre alkalmas válogatott
alakuljon ki. A fő cél a technikai és
erőnléti fejlődés, a sportághoz szükség izmok megmozgatásával, hiszen a szinkronúszáshoz nem elég
csak úszni tudni: hajlékonyság, ritmusérzék és nem utolsósorban erős
tüdő kell. A vizes és szárazedzések

közés után ő sem biztonságosan hajtott vissza
az aszfaltra.
A 19. körben Hamilton a második helyről a
bokszba hajtott kerékcserére, egy körrel később
az élen álló Leclerc is így tett, és kevesebb mint
egy másodpercnyi előnnyel tért vissza Hamilton
elé a pályára. Két körrel később a brit címvédő
megtámadta a monacóit, aki azonban nagyon
határozottan, kissé agresszívan kivédte az előzési próbálkozást. Leclerc-t ezért figyelmeztette
a versenybíróság, jelezve ezzel, hogy több ilyen
manővert már nem hajthat végre büntetlenül. A
27. körben Bottas is megkapta autójára a friss
abroncsokat, és harmadiknak tért vissza a mezőnybe.
A folytatásban Hamilton tovább szorongatta
Leclerc-t, kettejük között a különbség 6-8 tizedmásodperc között ingázott, és a Mercedes brit
pilótája arra panaszkodott a csapatrádión, hogy
a monacói rivális „szupergyors az egyenesekben”.
A hajrá kezdetére Bottas utolérte az élen viaskodó duót, és Hamilton hibáját kihasználva a
42. kör elején feljött másodiknak, ezzel lehetősége nyílt arra, hogy a győzelemért támadja
Leclerc-t. Ezt a finn pilóta meg is próbálta, de
nem járt sikerrel, Leclerc pedig a diadallal az
összetettben megelőzte csapattársát, Vettelt, aki
most 13. lett Monzában.
A vb két hét múlva folytatódik Szingapúrban.

mellett műhelyek keretében a lányok koreográfiastílusokkal ismerkedhetnek
meg,
illetve
hajzselatinozási, sminkelési technikákat sajátítanak el, kűrruhák tervezését tanulják, hiszen ebben a
sportágban ezek is rendkívül fontos részletek. Videózás során a
világ legjobbjaitól leshetnek el titkokat.
A legjobbak nem csak itthon,

külföldön is tanulnak. Két marosvásárhelyi lány edzőjükkel, Hegedüs
Krisztinával együtt a közelmúltban
Spanyolországban vett részt egy hasonló, de nemzetközi képzésen,
ahol nem kisebb név, mint a négyszeres orosz olimpiai bajnok Anasztaszija Jermakova, a spanyol
világbajnoki bronzéremes csapat
két tagja, és egy holland szinkronúszóedző irányításával készültek.
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Együtt egy úton

Csodálatos napok!

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Csodálatos napokra került sor
júliusban Búzásbesenyőben. Körülbelül negyven 6 és 11év közötti
gyerek, valamint nyolc segítő,
szervező részvételével került sor a
„Fontos vagy nekem” témájú bibliás táborra a búzásbesenyői iskolában.
A kis fabábú Pancsinelló történeteit követve a három nap során a
gyerekek meg a részt vevő felnőttek számára is tudatosult, hogy értékesek
vagyunk,
merjünk
önmagunk lenni, és legyünk ajándékok egymás számára. Mindezeket
a
témákat
játékosan,
imádsággal, szentírási részekkel,
énekkel fűszerezve próbáltuk a
gyerekekhez közelebb vinni. Kiscsoportos beszélgetések, foglalkozások
által
is
próbáltuk
megerősíteni a gyerekek tudatában
azt, hogy mindannyian értékesek
és ajándékok vagyunk egymás számára, mindannyian fontosak vagyunk szeretteink és Isten számára.
A foglalkozásoknak nagy sikere
volt a gyerekek körében, mivel szabadon, örömmel, játékosan tanulA
kiscsoportos
tak.
megbeszéléseket kézműves-foglalkozás követte, ahol mindenki kedvére ügyeskedhetett. Lehetett
választani pólófestés, origamizás,
gyöngyfűzés, mancsfestés, festés

közül. A vezetett foglalkozásokon
kívül szabadtéri táncolás, dalolás
és közös piknikezés tette színesebbé a napokat.
Jó volt együtt lenni, egymást
megajándékozni jókedvünkkel,
időnkkel. Köszönet az ötletgazda
főszervező Ágnes nővérnek (Segítő Szűz Mária leányai, Don
Bosco nővérek), aki Magyarországról jött hozzánk, és megajándékozta kis közösségünket ennek a
tábornak a lehetőségével! Isten áldása kísérje munkáját!
Ágnes nővér a következőkkel

Hol volt, hol nem volt, Erdélyország innenső szeglete táján, ott,
ahol a háromágú tölgyfa tündére
napestig dúdolja a szélhordta népdalokat, volt egyszer egy cserkészcsapat.
De nem ám amolyan ide-oda kószáló, gazdátlan, ügyetlen – de nem
ám! Minden tagja ügyibevaló, helyes testvér, akiken ha megakad az
ember szeme, rögvest követné a
lábnyomaikat is…
Ilyesféle gondolatok kavarodtak
bennem, amikor Marosvásárhelyen
2017 őszén találkoztam a 30. számú
gr. Teleki Sámuel cserkészcsapat
tagjaival, akik életvidáman énekelve, kacagva játszottak a város
egyik parkjában. Három gyermekünk közül a két idősebbet, az
akkor hat- és nyolcéves lányainkat
szívesen fogadták új tagokként,
majd a lányok rendszeresen bekapcsolódtak a szombati cserkészfoglalkozásokba is.
Látva a gyerekek lelkesedését,
hallgatva élményeiket, új dalaikat,
csatakiáltásaikat, egyre inkább nőtt
bennem is felnőttként, édesanyaként a kíváncsiság: miben is vesznek részt, hogyan is zajlanak ezek a
tevékenységek?
Ez a megfogalmazódott vágy
pedig sikeresen találkozott azzal a
felhívással, mely lehetőséget kínált
a cserkészet mibenlétével való megismerkedésre. 2018 nyarán néhány
nyitott szívű, érdeklődő szülő részt
vett a Marosvásárhelyen először
megszervezett egész hétvégés, öszszerázó jellegű cserkészképzésen.
Be kell vallanom, még inkább
vonzóvá vált számomra ez a mozgalom, bár gyermekként nem volt
alkalmam belenövekedni. Meglepett ifjú képzőink rátermettsége,
felkészültsége, jólszervezettsége.
Mindez megerősített abban, hogy
számomra is van hely egy ilyen értékeket hordozó, jókedvű és élő
csapatban, ha lesz még folytatás.

Látva elszántságunkat, kitartásunkat, szárnyai alá vette alakulóban lévő felnőtt őrsünket egy fiatal
cserkészházaspár, Halmágyi István
Levente és Ildikó. Őszintén mondom, nem lehetett egyszerű feladat
megszólítani és ráncba szedni ennyi
munka utáni foglalkozásokra bezuhant, heti gondokat maga mögött
hagyó édesanyát és édesapát. De jelentem, SIKERÜLT!
Hétről hétre alapos tervezés, forgatókönyvírás mellett készültek fel,
hogyan mutassák be nekünk, harminc év felettieknek, mik azok a
cserkészetben rejlő értékek, hasznos tudnivalók, amiket mi mindig
kíváncsian vártunk. Élmény volt
számomra minden egyes találkozás.
Bizonyítékul szolgáljon, hogy a
felnőttek alkotta Boróka őrs tagjai

búcsúzott: – Nagy öröm volt számomra Búzásbesenyőben táboroztatni a gyerekeket. Jó volt
együttműködni a tanárokkal, felnőttekkel és a fiatalokkal. Szép
volt, hogy egy csapatnak érezhettük magunkat, és mindnyájan a
legjobbra törekedtünk a gyermekek
érdekében. Én személyesen sokkal
többet kaptam tőlük (a gyermekektől kezdve a felnőttekig) mint amit
én tudtam adni nekik. Köszönök
mindent és üdvözlök mindenkit.
Szeretettel és imával.
Kakasi Ilona tanítónő

„Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben,
ott vagyok köztük” (Mt 15)
Ez jutott eszembe, amikor egy
kis csoport elindult a máltai háztól,
hogy bekapcsolódjon a Mária-út
vásárhelyi szakaszába.
A résztvevők alacsony száma
talán azzal magyarázható, hogy ez
az új keletű keresztény mozgalom
nem kapott még elegendő nyilvánosságot, ezért tartjuk szükségesnek, hogy röviden írjunk róla.
Sokan zarándokolnak manapság,
jól megszervezett program szerint
jutnak el a különböző kegyhelyekre. Sajnos nem mindenkinek
van lehetősége ilyen hosszas és
aránylag költséges utat megtenni.
De a szél ott fúj, ahol akar, és
működik a Szentlélek. Lelkes keresztények megszervezték a mindenki számára elérhető Mária-út/
Egy úton zarándoklatot.
Mi a Mária-út?
A Mária-út egy Közép-Európát
átívelő zarándokút, melynek nyugat–kelet útvonala Máriazelltől
(Ausztria) Csíksomlyóig vezet.
Az 1400 km-es távot 60 nap alatt
lehet megtenni, csoportosan vagy
akár egyénileg is, gyalogosan vagy
kerékpáron. Vásárhelyi honfitár-

sunk, Ábrám Noémi ezt egyedül
meg is tette. Jelzőtáblák jelzik az
utat és az ajánlott szálláshelyeket.
A Mária-út értékteremtő ereje
abban rejlik, hogy lehetőséget ad az
önmagunkhoz és Istenhez való közeledésre, és erősíti a keresztény értékekhez való ragaszkodást anyagi
érdekeltségű világunkban.
Az a kis csoport, amely elindult
a máltai székhelytől, és imádkozva,
énekelve a Szt. Imre-templomig ért
el, lelki társa lett annak a sok ezer
zarándoknak, akik a Mária-utat nem
csak kívülről, hanem saját lelkükben is felépítik.
A Mária-út létrehozásához a
hazai Szűz Mária-búcsújáró helyek
nagy száma adta a gondolatot. Egy
2007-ben alakult szervezet kezdeményezése után az EKE és a gyulafehérvári Caritas is besegített 2010
után.Városunkban és környékén is
már több éve besegít a Máltai Szeretetszolgálat és Sebestyén Péter,
aki érkezéskor áldását is adta a zarándokokra.
Egy év múlva szeretettel várunk
mindenkit, aki részt szeretne venni
a Mária-út további kiépítésében.
Együtt egy úton.
Radványi Hajnal
máltai tag

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

Miből (kiből) lesz a cserebogár?
(9 személy) 2019 augusztusában
Marosbogáton a kiscserkész-jelöltekkel közösen egyhetes táborban
alaposan felkészültek a próbáztatásra. Számot kellett adnunk az elmúlt évben szerzett ismeretekről, és
Kótyomfitty király látogatásakor
helyt kellett állnunk a próbákon:
jelen esetben a tűzrakás, elsősegélynyújtás, csomózás fortélyai, állatnyomok és madarak felismerése,
lecsó és szilvásgombóc készítése,
sípjelek és hátrahagyott üzenet
megfejtése jelentették a kihívásokat
az ezüsterdő kanyargós ösvényein.
A népmesei köntösbe bújt kerettörténet, mely az idei cserkésztábort
kísérte végig, mindannyiunknak segített egy kicsit újra gyermekként
átélni és megélni a történéseket.
A tábor minden egyes napját a tá-

bortűz magasba törő lángjai koronázták meg, melyet körülült ifjak és
felnőttek népes serege, 79 résztvevő. Szívünket-lelkünket egyként
melegítette át és fakasztotta dalra a
közös együttlét szikrája. A sötétben
messzire szállt a népdal, akárcsak a
felszálló füst, a játékok önfeledt kacagása, végül nyugovóra csendesítette a tábort az elhalkuló ima.
A cserkészfogadalom halk ismétlése, visszhangja dobogtatta meg
kicsi és nagy szívét egyaránt, ahogyan a cserkészzászlót fogva körben álltunk. Talán egypár
könnycsepp is legördült a boldogságtól sugárzó arcokon, amint a tábortűz fényénél a nyakunkba
kötötték a cserkészliliommal kihímzett nyakkendőt.
Néhányan közülünk abban a ki-

váltságban részesülhettek, hogy
gyermekeikkel egyszerre vehették
át a nyakkendőket. Számomra
mégis az a pillanat volt a legfelemelőbb, amikor cserkésztársaim sorra
elém lépve magukhoz öleltek ezekkel a szavakkal: cserkésztestvéremmé fogadlak! Tapinthatóvá
váltak a szavak, éreztem a mögöttük rejlő mélységet, erőt: jó ide tartozni, köztetek lenni.
Kívánom, hogy mások is ilyen
testvérekre leljenek, akik nemcsak
befogadják, de bátorítják, segítik is
közös összefogással. Ilyen volt az
idei cserkésztábor töredékekben.
Aki nem hiszi, járjon utána mihamarabb! Addig is: jó munkát! Légy
résen!
Balogh Erzsébet Piroska

Fotó: Facebook
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Kristen Stewart kapja a Zürichi Filmfesztivál Aranyszem díját

beli és a művészfilmek között. „Jean Seberg
bátor megformálásával ismét bizonyította,
hogy nemzedéke egyik legsokszínűbb színésznője” – hangsúlyozták.
Stewart filmjei között szerepel a Hófehér
A nemzetközi mustrán az amerikai film- és a vadász, Walter Sellers Kerouac-adaptácsillag Seberg című új filmjét is vetítik majd,
amelynek a Velencei Filmfesztiválon volt a
világpremierje. A Benedict Andrews rendezésében készült politikai thriller a fiatalon
elhunyt Jean Seberget idézi meg a filmvásznon, aki a hatvanas években több francia újhullámos filmben szerepelt, majd az
amerikai polgárjogi mozgalommal való kapcsolata miatt az FBI megfigyeltette, és 1979ben állítólag öngyilkosságot követett el –
idézte fel a Variety.com cikke.
Stewart választhatta volna az Alkonyatfilmek után, hogy nagy kasszasikerekben
szerepeljen, de ő tudatosan kereste a művészi elkötelezettségű független filmeket, amelyek alkotói között Walter Salles, Olivier
Assayas és Ang Lee is szerepelt – indokolta
a díj odaítélését ZFF társrendezőinek, Nadja
Schildknechtnek és Karl Spoerrinek a közleménye.
Hozzáfűzték, hogy a színésznő egészen
kivételes módon talált egyensúlyt a fősodor-

ciója, az Úton, s még idén a Charlie angyalai
egy új produkciójában is láthatja a közönség.
Jövőre az Árok című tengeralattjárós katasztrófafilmjét játsszák a mozik. A ZFF
Aranyszem díját korábban Jake Gyllenhaal
és Andrew Garfield is megkapta. (MTI)

„Az átlagosnál 1500-zal több halálesetet
regisztráltunk júniusban és júliusban, azaz
tízszer kevesebbet, mint a 2003-as kánikula
idején” – mondta Agnes Buzyn egészségügyi miniszter a France Inter francia közrádióban. A tárca közleménye szerint a júniusi
kánikulában 567-en, júliusban pedig 868-an
veszítették életüket, ami összesen 1435 halálesetet jelent.
Franciaországban június 28-án
megdőlt az abszolút melegrekord, amikor is az ország déli részén található Hérault megye
több pontján is 46 fokot mértek,
júliusban pedig a hőmérő higanyszála több nagyvárosban is
40 fok felé emelkedett. Párizsban
például július 25-én 42,6 fokot
mértek, ami abszolút rekordnak
számít. Összességében az ország
hatszáz pontján végzett hivatalos
mérések egyharmadánál dőlt
meg az abszolút melegrekord július végén.
„A 2003-as kánikula húsz
Forrás: 24.hu

napig tartott, idén 18 kánikulai nap volt két
nagyon intenzív epizódban, és a második kánikula idején az ország jelentős részén, nagyon szélsőséges hőmérsékletekkel” –
emlékeztetett a miniszter.
„A nehéz körülmények ellenére a megelőzésnek és a lakossághoz eljuttatott üzeneteknek köszönhetően sikerült tizedére csökkenti
a 2003-as halálozást” – hangsúlyozta Agnes
Buzyn, kiemelve az egészségügyi intézmények, az önkormányzatok, az egyesületek és
az idősekkel foglalkozó szervezetek tevékenységét. A közös fellépésnek köszönhetően a kórházak sürgősségi osztályainak
leterheltsége is csak alig 2-3 százalékkal nőtt
a kánikulai napokon. Az 1500 haláleset több
mint fele 75 év feletti emberre vonatkozik,
de a tájékoztatás szerint minden korosztály
érintett, tíz esetben kültéri munkahelyen dolgozó férfi vesztette életét.
A legtöbb halálos áldozatot követelő nyár
2003-ban volt Franciaországban, amikor is
augusztus 4. és 18. között csaknem 15 ezren
veszítették életüket a hőség miatt, elsősorban a fővárosban és környékén. (MTI)

Kristen Stewart kapja a 15. Zürichi
Filmfesztivál Aranyszem díját – jelentették be a szervezők. A fesztivált
(ZFF) szeptember 26. és október 6.
között rendezik meg.

Mintegy 1500 áldozatot követelt a kánikula Franciaországban

Franciaországban mintegy 1500 haláleset köthető a júniusi és júliusi kánikulához a francia egészségügyi
tárca vasárnapi tájékoztatása szerint, ami tizede a 2003-as hőhullámkor regisztráltnak, jóllehet idén a
melegrekordok országszerte megdőltek.

Forrás: Sky News
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Egymilliárd
mobilfelhasználót ér el
az EU műholdas
navigációs rendszere

Már mintegy egymilliárd mobilfelhasználót ér el az Európai Unió műholdas
navigációs rendszere (Galileo) – jelentette be hétfőn az Európai Bizottság.

A tájékoztatás szerint várhatóan kedden éri
el ezt a számot a rendszer mobiltelefonos felhasználói tábora.
„A Galileo világszerte immáron egymilliárd mobilfelhasználó számára nyújt kiváló
minőségű időmeghatározási és navigációs
szolgáltatásokat. Mindezt egy ízig-vérig európai projekt tette lehetővé, amelynek célja,
hogy az Európai GNSS Ügynökség (GSA) támogatására, elkötelezettségére építve a világ
legprecízebb navigációs rendszerét alkossa
meg” – közölte Elzbieta Bienkowska belső
piacért felelős biztos.
„Biztos vagyok benne, hogy az új uniós űrprogram keretében végzett tevékenységeknek
és beruházásoknak köszönhetően folytatódni
fog az európai űripar virágkora” – tette hozzá.
A műholdas navigációt lehetővé tévő okostelefonok gyártóinak 95 százaléka ma már
Galileo-kompatibilis chipeket készít.
Az egymilliárdos küszöböt a világszerte eladott mobiltelefonok mennyisége alapján számították ki, a Galileo-felhasználók száma
azonban a valóságban nagyobb ennél. Így például Európában valamennyi új személyautó
olyan rendszerrel van felszerelve, amely a
Galileo segítségével továbbítja a jármű koordinátáit a segélyhívó szolgálatoknak.
A Galileo még mindig a tesztelés fázisában
van, miután hosszú késések után 2016-ban indította el kezdeti szolgáltatásait a közigazgatási szervek, a vállalkozások és a lakosság
számára.
Eddig huszonhat műholdat lőttek fel, a tervek szerint még négyre van szükség ahhoz,
hogy a rendszer teljes kapacitással üzemelhessen.
A Galileo-programot az 1990-es évek közepén indította el az EU és az Európai Űrügynökség azzal a céllal, hogy függetlenítsék
Európát az amerikai GPS-rendszertől, amelynek szabadon elérhető szolgáltatásait az üzemeltető nemzetközi konfliktus esetén
blokkolhatja. (MTI)

Magyarország 30 éve nyitotta meg határait az NDK állampolgárai előtt

Harminc éve, 1989. szeptember 11-én nyitotta meg Magyarország a határait a
nyugatra távozni szándékozó
keletnémet
állampolgárok
előtt. A rendkívüli politikai
kockázatokat hordozó döntés
fontos mérföldkővé vált a
kelet-európai rendszerváltozás folyamatában, és nagyban
hozzájárult a kommunista keletnémet rendszer bukásához,
a
német
újraegyesítéshez.

Magyarországon 1989. május 2án kezdődött az osztrák határon telepített határzár lebontása, június
27-én pedig Horn Gyula magyar és
Alois Mock osztrák külügyminiszter jelképesen is átvágta a negyvenéves európai megosztottságot
jelképező vasfüggönyt. Az év nyarán a kommunista keletnémet államban, a Német Demokratikus
Köztársaságban (NDK) is változást
követelő tüntetések kezdődtek,
amelyeknek fontos jelszavuk volt a
német–német határ megnyitása és a
berlini fal lebontása. Mivel a rendszer a szocialista táborba történő
utazásokat nem korlátozta, a Nyugatra vágyó állampolgárok a Német
Szövetségi Köztársaság (NSZK)
budapesti, varsói és prágai nagykövetségén kértek menedékjogot. A
viszonylag kicsi magyarországi
nyugatnémet követség gyorsan
„megtelt”, a többezresre duzzadt tömeget táborokban helyezték el. Az
első nagyobb csoportot annak a

zugligeti, Szarvas Gábor utcai
templomnak a kertjébe fogadták be,
amelynek papja Kozma Imre volt.
Az augusztus 19-én Sopron közelében megrendezett páneurópai
piknik alkalmával az ideiglenes határnyitást kihasználva több száz keletnémet rohant át Ausztriába, hogy
onnan a „másik” Németországba távozzon. A határőrök sem a szökni
akarók megállítására, sem átengedésére nem kaptak utasítást, így
nem került sor fegyverhasználatra.
A határ őrizetét azonban megerősítették, így hasonló eseményekre
már nem kerülhetett sor. A magyar
hatóságok később engedélyezték,
hogy a budapesti nyugatnémet követségen tartózkodók közül több
mint százan kiutazhassanak, de
több tízezer hazájába visszatérni
nem akaró, de Nyugatra utazni sem
tudó ember sorsa megoldatlan maradt.
Az egyre súlyosabb, politikai és
humanitárius válsággal fenyegető
helyzetben a magyar kormány augusztus végén úgy döntött, hogy kiengedi Ausztriába a távozni
akarókat. Erről Németh Miklós miniszterelnök és Horn Gyula külügyminiszter augusztus 25-én az
NSZK-ban, a Bonn melletti
Gymnich kastélyban tárgyalt Helmut Kohl kancellárral és Hans-Dietrich Genscher külügyminiszterrel.
A terveket Németh Miklós Mihail
Gorbacsov szovjet pártfőtitkárral is
ismertette, aki ezt tudomásul vette,
és biztosította a magyarokat, hogy

az 1956-os események nem fognak
megismétlődni.
Horn Gyula augusztus 31-én
Berlinben folytatott megbeszéléseket. A keményvonalas keletnémet
vezetés egy korábbi kétoldalú megállapodásra hivatkozva azt sürgette,
hogy Magyarország küldje vissza
az NDK-ba a keletnémet állampolgárokat, miközben a magyar kormány
arra
az
álláspontra
helyezkedett, hogy csak az emberi
jogokra vonatkozó nemzetközi kötelezettségekkel egybecsengő megoldást tud elképzelni. Mivel Berlin
ebben nem kívánt partner lenni, a
magyar kormány egyheti halasztást
követően – ez alatt az idő alatt az
NDK még egy sikertelen kísérletet
tett arra, hogy hazatérésre bírja rá
állampolgárait – egyoldalú lépésre
szánta el magát. Szeptember 8-án
jegyzékben tudatták a budapesti
NDK-nagykövetséggel, hogy ideiglenes jelleggel felfüggesztik az
1969-ben kötött magyar–keletnémet megállapodás erre vonatkozó
pontjainak hatályát, és az NDK polgárait minden olyan államba kiengedik, amely engedélyezi be- vagy
átutazásukat. A döntésről az NSZK
és a Szovjetunió nagykövetségét is
tájékoztatták.
A nyilvános közleményt szeptember 10-én este hét órakor tették
közzé, és ezzel egy időben Horn
Gyula a Magyar Televízió Hét című
műsorában is ismertette. A döntés
szeptember 11-én 0.00 órakor lépett

A berlini fal

életbe, ettől az időponttól kezdve a
harmadik országba távozni kívánó
NDK-állampolgárok érvényes okmányaikkal elhagyhatták Magyarországot. Csak az első órákban
tízezernél többen távoztak, november végéig az összes, mintegy 60
ezer keletnémet állampolgár az
NSZK-ba utazott. A világsajtót bejárták az örömittas, Trabantjaikban
és Wartburgjaikban a határt átlépő
emberekről készült képek, Helmut
Kohl nyugatnémet kancellár hivatalosan is köszönetét nyilvánította, és
közölte: Németország ezt soha nem
felejti el a magyaroknak.
A szovjet sajtó tárgyszerűen adott
hírt az eseményekről, de az NDK,
Csehszlovákia és Románia élesen

Forrás: Wikipedia

tiltakozott. Berlinben az NDK belügyeibe való beavatkozásról, az
NSZK által elcsábított és Magyarország által eladott NDK-polgárokról, provokációról beszéltek.
A magyar döntés felgyorsította a
keletnémet változásokat. Az ősz folyamán mindennapossá váltak a
százezreket megmozgató rendszerellenes tüntetések. A népharag miatt
október 18-án távoznia kellett Erich
Honecker pártfőtitkár-államfőnek, a
megújult pártvezetés pedig november 9-én rákényszerült a határok
megnyitására. A berlini fal leomlása
már a kelet-európai kommunista
rendszerek összeomlását vetítette
előre. (MTI)
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DIMITRIE CANTEMIR POSzTLICEÁLIS ISKOLA
A 2009. december 18-i 6207-es számú miniszteri rendelettel
akkreditált tanintézet

SzAKKÉPESÍTÉS

ÉVI TANDÍJ

KEDVEzMÉNYEK A KÉPzÉSEK RÉSzTVEVŐINEK

2.800 lej
6 részletben,
az elsőt
(550 lej)
a beiratkozáskor kell kifizetni,
a 2-6. részletet
(egyenként 450 lej)
a beiratkozási kérvény
(típusnyomtatvány)
alapján

ÁLTALÁNOS
ORVOSI
ASSzISzTENS
nappali
3 éves

2.800 lej
6 részletben,
az elsőt
(550 lej)
a beiratkozáskor kell kifizetni,
a 2-6. részletet
(egyenként 450 lej)
a beiratkozási kérvény
(típusnyomtatvány)
alapján

GYóGYSzERÉSzASSzISzTENS
nappali
3 éves

Beiratkozás:
2019. szeptember 2–13. között,
10-től 17 óráig,
hétfőtől péntekig
a Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola
titkárságán,
a Bodoni Sándor utca 3-5. szám alatt

A BEIRATKOzÁSHOz/ TöRzSKöNYVEzÉSHEz
SzüKSÉGES IRATOK
Iratok eredeti példányban:
– a középiskola elvégzését igazoló okirat
– érettségi oklevél
– az érettségi oklevelet helyettesítő igazolás (2019-es évfolyam)
– születési bizonyítvány,
(esetenként) házasságlevél,
személyazonossági igazolvány
– orvosi igazolás a családorvostól, amely igazolja, hogy a
jelentkező egészséges (clinic sănătos), és alkalmas az
egészségügyi asszisztensi szakma gyakorlására.
Az orvosi igazolást minden tanév elején be kell nyújtani.
A fénymásolatokat a beiratkozáskor készítik el az eredeti iratok
alapján, amelyeket visszaadnak.
A beiratkozási díj 150 lej (a díj befizetése alól mentesülnek a
gyakorló pedagógusok gyermekei, erről a szülők tanintézményében kiadott igazolást kell bemutatni).
A diákok törzskönyvezése a beiratkozással egy időben
történik, és ekkor kell kifizetni a tandíj első részletét is.

• A nehéz anyagi helyzetben lévő diákok a 2. részlettől kezdődően
kérhetik a tandíj részleges/teljes eltörlését (bővebb felvilágosítás a
titkárságon).
• Szálláslehetőség diákbentlakásban, minden szobában számlázott
szolgáltatásokkal (fűtés, meleg és hideg víz, villanyáram), internet, kábeltelevízió.
• A képzések multimédiás rendszerben zajlanak, a diákokra összpontosító interaktív módszerekkel.
• Az előadások tananyagát közzéteszik az iskola honlapján.
• Állandó bejárás a Serafim Duicu könyvtárba, hozzáférés az adatbázisához és az internethez.
• Szaktermek
• Modern laboratóriumok
• Osztálytermek oktatásra

PARTNERKAPCSOLATOK
• Szerződéses együttműködés a Maros Megyei Sürgősségi Kórházzal
és a Megyei Klinikai Kórházzal az egészségügyi, gyógyszerészképzésben (klinikai szakgyakorlat) az országos normáknak megfelelően.
• Együttműködési szerződések és protokollok gyógyszertári
egységekkel, gyógyszergyárakkal, laborokkal és gyógyszerlerakatokkal a szakmai gyakorlat biztosítása céljából.
• Oktatási együttműködés a Maros Megyei Sürgősségi Szolgálattal
• Orvosi magánrendelőkkel
• Idősotthonokkal

BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS:

Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola,
Marosvásárhely,
Bodoni Sándor u. 3-5. szám.
Tel/fax: 0365/401-129
www.scoalacantemir.ro

A posztliceális képzésre a középiskolát elvégzett diákok iratkozhatnak be érettségi diplomával vagy anélkül.

NE CSAK DIÁK LÉGY, LÉGY ERASMUS+-OS DIÁK

A Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola 2016-tól kezdődően Erasmus+ programokat kínál, amelyek keretében az általános orvosi asszisztens képzés diákjai 19 napos szakmai gyakorlaton
vehetnek részt európai országok egészségügyi intézményeiben a szakmai, kulturális és nyelvi versenyképesség növelése érdekében.
A Nursing transcultural program az általános orvosi asszisztens szak 42 másod- és harmadéves diákját célozza, akiknek lehetőségük lesz szakmai gyakorlaton részt venni Olaszországban
a campobassói A. Cardarelli kórházban, Spanyolországban a granadai UED Los Tulipanes központjában, Németországban a hattersheimi idősotthonban (Senirenresidentz), illetve
Ausztriában a bécsi Allgemeinmedizin kórházban.
ERASMUS+ program
2016–2017-es tanév
„Gyakorlati szakmai képzés leendő általános
orvosi asszisztenseknek sürgősségi esetekre az európai normáknak megfelelően”

20 harmadéves diák szakmai gyakorlaton vett
részt az olaszországi campobassói A. Cardarelli
kórházban.

ERASMUS+ program
2017–2018-as tanév

„Európai készségek az ápolási és kivizsgálási módszerek
terén”

40 másod- és harmadéves diák szakmai gyakorlaton vett
részt az olaszországi campobassói A. Cardarelli kórházban,
valamint a spanyolországi granadai UED Los Tulipanes
központban.

MISSISSIPPI SzŐNYEGMOSó

Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

ERASMUS + program
2018–2019-es tanév

„Gondozzuk emberségesen és hozzáértően nagyszüleinket –
transzeurópai geriátriai (idősgyógyászati) egészségügyi nevelés”
40 másod- és harmadéves diák 19 napos szakmai gyakorlaton vett
részt az olaszországi campobassói A. Cardarelli kórházban, a spanyolországi granadai UED Los Tulipanes központban, valamint a
németországi hattersheimi idősotthonban.

FÉRFI MUNKATÁRSAT KERESÜNK
425–600 €
Nyitott vagy egy új kihívásra?
Fiatal és tapasztalatlan, ám hajlandó vagy itthon dolgozni?
Eleged van már a távollétből, és közelebb akarsz kerülni családodhoz, szeretteidhez?
FÉRFI MUNKATÁRSAT KERESÜNK A SZÓDAVÍZTÖLTŐ RÉSZLEGRE
Olyan személyekre van szükségünk, akik hajlandók rutinmunkát végezni.

Követelmények:
– középfokú tanulmányok
– egészségügyi előírásoknak megfelelő személy
– rugalmas munkaprogram (két műszak) vállalása
– diszkréció, felelősségvállalás, csapatmunkára való hajlandóság,
szakmaiság, becsületesség, hatékonyság;
– tiszta előéletű, nem alkoholfüggő személy.
Előnyt jelent:
– nem dohányzó
– 35 év alatti személy
– állandó lakhely Maroskeresztúr vagy környéke.
Nem szükséges tapasztalat.
A betanítás nagyon rövid idő alatt történik.
Vonzó bérezési feltételek/hónap+kajabonok.
Abban az esetben, ha alkalmasnak érzed magad erre a munkára, hozd el személyesen az önéletrajzodat cégünk székhelyére
hétfőtől péntekig 8 órakor vagy e-mailen is elküldheted.
Az önéletrajzok begyűjtése után csak a kiválasztott személyeket értesítjük.
Kapcsolattartó: Kozma István
Cím: Maroskeresztúr (Cristeşti), Maros megye, Cooperativei u. 498. szám.
Tel.: 004-0265-326-586, 004-0740-054-624
E-mail: office@sifon.ro (21511-I)
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

FELSZOLGÁLÓT és SEGÉDET keresünk teljes vagy részmunkaidőre családias kis PANZIÓBA. Tapasztalat nem szükséges. Tel.
0744-624-976. (21538-I)

ÉJSZAKAI RECEPCIÓS SZOLGÁLATRA keressük azt a FIATAL, DINAMIKUS SZEMÉLYT, aki tanulni és fejlődni szeretne
ebben a szakmában. Tel. 0744-624-976. (21538-I)
VARRODA alkalmaz VARRÓNŐKET és otthon dolgozó VARRÓNŐKET. Tel. 0742-298-872. (21523-I)

HENI MED CENTER – Ingyenes orvosi kivizsgálás küldőpapírral:
reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. Kedvezményes árak: bőrgyógyászat; neurológia; ultrahangos
kivizsgálás; allergológia; immunológia; doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám
(November 7.). (17/4124-I)

KISBÚTORT és FAJÁTÉKOT GYÁRTÓ KISÜZEM Ákosfalván GÉPHÁZI ASZTALOSOKAT, CNC-GÉPKEZELŐT, CSISZOLÓSZEMÉLYZETET alkalmaz. Korrekt bérezést és a szállítási
költségek fedezését biztosítjuk. Tel. 0726-703-123. (21512-I)

Az IMPERIAL WET csíkszeredai cég C+E kategóriás jogosítványnyal rendelkező GÉPKOCSIVEZETŐKET alkalmaz Németország
területén való fuvarozásra, kedvező fizetéssel, Euro 6 kamionokkal.
Bővebb információ a 0740-699-527-es telefonszámon. (63941-I)

MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM önmagára és munkájára egyaránt igényes KONYHAI SEGÉDET keres. Részletekért hívja a 0730525-535-ös telefonszámot. (64022-I)

KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (64020)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT.
Tel. 0744-681-130. (21531)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és CSONTOLÓT.
Tel. 0744-644-026. (21531)

ALKALMAZUNK ÁLLATGONDOZÓT teljes ellátással. Tel.
0744-624-809. (21531)
A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz a belesműhelybe SZEMÉLYZETET. Tel. 0744-644-026. (21531)

A NORAND KFT. sürgősen alkalmaz előkönyvelési ismeretekkel
rendelkező
MUNKATÁRSAT.
Az
önéletrajzokat
az
office@norand.ro e-mail-címre várjuk. (64025-I)

IRODAI MUNKÁRA SZEMÉLYZETET alkalmazunk. Az önéletrajzot a következő e-mail-címre várjuk: fulop.lorand@catalogafaceri.ro Tel. 0748-380-520. (21543)

ALKALMAZUNK ELADÓNŐT, nyugdíjasokat is. Tel. 0747-492400. (11/4299-I)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
ELADó kertes ház bebútorozva Mezőbergenyében. Tel. 0747-539-055.
(10/4183-I)
ELADó I. osztályú, II. emeleti, 2 szobás tömbházlakás az orvosi egyetem
közelében. Ára: 56.000 euró. Tel.
0771-496-510. (10/4227-I)
KIADó lakrész központi zónában diáklánynak vagy egyedülálló nőnek.
Tel. 0770-739-609, 0365/441-188.
(3/4304)
ELADó garázs a C.R. Vivu utcában,
a Kornisa alatt. Tel. 0747-591-830.
(-I)
ELADóK 1,5-2 kg közötti vegyes
hasznú csirkék, 8 lej/kg. Érdeklődni
8-16 óra között a 0265/331-016 és
0730-713-205-ös telefonszámokon.
(64023-I)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0749-707713. (2/4165)

TŰzIFA (bükk) eladó. Tel. 0752-578568. (2/4165)
ELADó 1,2 m átmérőjű henger szalmabála és román tarka fajta, törzskönyves
tenyészbikák.
Tel.
0740-289-140. (9/4226-I)
JEDDEN eladó 8 ár telek. Tel. 0742-260509. (7/4162)
ELADó terület Jedden. Tel. 0753527-655. (3/4055-I)
INGYEN ELVIHETŐ egy kétszemélyes, jó állapotban levő, kihúzható kanapé. Tel. 0748-020-982, 16-20 óra
között. (7/4294)

MINDENFÉLE

KÉSzÍTüNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (14/4255)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749543-104. (7/3460-I)

A
STANDARD
UNIVERSAL
CONSTRUCT KFT. 10% kedvezménnyel vállal tetőjavítást, ácsmunkát, homlokzati munkát, festést,
polisztirénnel való bevonást, bitumenes szigetelést, a tetőszerkezet teljes
kicserélését. Az ügyfél anyagával is
dolgozunk.
Tel.
0736-045-781.
(4/4274-I)
VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőfedést
Lindab lemezzel, cserépforgatást.
Tel. 0758-343-295. (3/4273-I)
VÁLLALUNK: tetőjavítást, csatornajavítást, bármilyen szigetelést, festést,
vakolást stb. Tel. 0724-609-419. (8/3957)
VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést,
csatornajavítást,
festést,
vakolást,
szigetelést,
tetőszigetelést,
teraszjavítást. Tel. 0759-467-356. (7/3956)
VÁLLALUNK: tetőkészítést Lindab
lemezből, cserépforgatást, bármilyen
tetőjavítást, tetőfestést és egyéb javítást;
készítünk teraszt fából. Nyugdíjasoknak
15% kedvezmény. Tel. 0757-475-701.
(2/4303)

MEGEMLÉKEZÉS

Mint gyors folyó, rohannak az
évek,
mint gyertyaláng, úgy lobban
el az élet.
Tizenkilenc éve már, hogy
minket örökre itthagytál,
drága emlékeddel szívünkben
maradtál.
Bármilyen csodás is a világi
élet,
pótolni nem tudna soha senki
téged.
Remény és küzdelem volt
életed,
örökre megpihent dolgos két
kezed.
Temető csendje ad neked
nyugalmat,
szívünk
bánata
örökre
megmarad.
Fájó
szívvel
emlékezünk
életünk
legszomorúbb
napjára, 2000. szeptember 10ére, drága leányunk, ALBERT
ERzSÉBET (Babi) halálának
19.
évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Bánatos szülei.
(6/4246-I)

Tizenkilenc éve már, sajnos
egy bús őszi napon kis
családunk szíve szomorú lett
nagyon, ekkor hagyott itt
drága
nővérem, ALBERT
ERzSÉBET (Babi) életének 33.
évében.
Azt szerettem volna, hogy
együtt lehessünk,
átéljünk örömöt, bánatot és
szépet,
de a kegyetlen halál mindent
összetépett.
Csoda volt, hogy éltél, és
minket szerettél,
nekünk nem is haltál meg,
csak álmodni mentél.
Egy reménységünk van, ami
éltet és vezet,
hogy
egyszer
majd
találkozunk veled.
Emléked
legyen
áldott,
nyugalmad csendes! Bánatos
húgod, Edit, István és Kati.
(6/4246-I)
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Csendben állok, emlékezem…
Nem halt ő meg, még mindig él
nekem, messze ment, hol el nem
érhetem. Élete úgy múlt el, mint
egy
pillanat,
de
emléke
szívünkben örökre megmarad.
Hiába keresem az örömöt, nem
lelem sehol, mert azt szeretném,
ha te is mindennek részese
lehetnél, annak, aminek én! Ha
hallanád a madarak énekét, ha
látnád a lenyugvó napot, ha
éreznéd, ahogy a hűs szellő
bekúszik a ruhád alá. Sokat
kívánok, ha azt kérem, gyere vissza hozzám? Oly egyszerű
lenne visszaforgatni az idő kerekét és megállítani ott, amikor
még itt voltál. Átugrani a tragédia napját, és élni tovább
boldogan. Kár, hogy mindez már csak álom lehet csupán,
elmentél, és én elvesztettelek örökre! Hiányod semmi nem
pótolhatja! Nekem volt a világon a legjobb nagymamám!
Fájó szívvel emlékezünk szeptember 9-én NAGY REBEKÁRA
szül. Tebán halálának 3. évfordulóján.
Szerető lányod, Imola, és unokád, Baba.
Nyugodj békében, drága kicsi mamám! (4/4305)
Nyugszik a szív, mely értünk
dobogott,
pihen a kéz, mely értünk
dolgozott,
de te számunkra sosem leszel
halott,
örökké élni fogsz, mint a
csillagok.
Fájó
szívvel
emlékezünk
szeptember
10-én
a
nyárádandrásfalvi születésű
DOMO JUDITRA halálának
hetedik évfordulóján.
Emlékét örökre szívünkben
őrizzük. Férje, Ernő, fia,
Lóránt és családja. (2/4272)

Mély fájdalommal emlékezünk
szeptember
10-én
SzÁz
ERzSÉBETRE halálának 4.
évfordulóján. Emlékét őrzik
szerettei. (sz.-I)

Szívem soha el nem múló
fájdalmával emlékezem drága
édesanyámra,
CSISzÉR
IBOLYÁRA
halálának
9.
évfordulóján.
Addig vagy boldog, míg van,
aki szeret,
aki a bajban megfogja kezed,
s hogy milyen fontos is volt
neked,
csak akkor érzed, ha már
nincs veled.
Pihenésed legyen csendes,
emléked
áldott!
Tündike.
(1/4288)

Szomorú szívvel emlékezünk
a kutyfalvi születésű CSISzÉR
IBOLYÁRA, aki 9 éve távozott
el közülünk.
Isten nyugtasson békében,
drága Ibolyka! Szép emléked
szívünkben őrizzük. Kálmán
és Mimi. (6/4293-I)

Fájó
szívvel
emlékezünk
szeptember
10-én
MÁTÉ
ISTVÁNRA
halálának
3.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét
őrzi
felesége,
Mariana, lányai: Tünde és
Ildikó családjukkal. (4/4291-I)

ELHALÁLOZÁS
„Nem haltam meg, csak álmodni
mentem,
Nem hagytam itt senkit, csak
előre mentem.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa,
testvér és após,
id. LÁSzLó JÁNOS
2019. szeptember 7-én, életének
80. évében távozott közülünk. Temetése szeptember 11-én, szerdán 14 órakor lesz a kutyfalvi
kápolnából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúzik tőle felesége, fia,
unokája, menye és testvére.
(2/4289-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szerető édesanya, nagymama, dédmama, anyós, közeli és távoli
rokon, szomszéd,
özv. VAJDA ERzSÉBET
szül. Gyéresi
életének 94. évében, 2019. szeptember 7-én örökre megpihent.
Utolsó útjára szeptember 10-én,
kedden 13 órakor kísérjük a marosvásárhelyi református temetőben, református szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (8/4296-I)
Szomorúan tudatjuk, hogy
CSISzÉR JózSEF
a marosvásárhelyi Cukorgyár
termelési részlegének
volt vezetője
2019. szeptember 8-án, 86 éves
korában Tatabányán elhunyt. Temetése Marosvásárhelyen lesz
egy későbbi időpontban, amelyről majd hírt adunk.
Gyászoló családja. (10/4298-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédnagymama, testvér, unokatestvér, rokon, szomszéd, ismerős,
özv. SzAKÁCS ILONA
szül. Bányász
radnóti lakos 21 évi hosszas, de
türelemmel viselt betegség után,
életének 86. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének. Drága halottunk temetése szeptember 10-én
13 órakor lesz a radnóti kápolnában, római katolikus szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (1/4302-I)
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A diákok figyelmébe!

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás értesíti a marosvásárhelyi lakhelyű diákokat és szüleiket, hogy a 2019–2020-as tanév kezdetével a minden vonalra érvényes ingyenes autóbuszbérletek a jogosultak számára érvényesek maradnak 2019 szeptemberében is.
Azok a tanulók, akiknek nincs bérlet a birtokukban, de jogosultak a kedvezményes utazásra,
2019. szeptember 10-étől jelentkezhetnek a Tudor negyedi (Favorit) és a Béga utca 2. szám alatti
buszjegyirodáknál.
Szükséges:
– a diák személyazonossági igazolványának másolata
– a szülő/gyám személyazonossági igazolványának másolata,
ha a diák 14 éven aluli
– a 2019–2020-as tanévre érvényes iskolai igazolás
– a bérlet/igazolvány ellenértéke (10 lej)
A vezetőség

