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Kárpát EXPOrt

Együttműködés a piaci térhódításért
Nemzedékek
tehetsége

Eseményszámba megy, amikor egymáshoz közel két, igen jelentős, tematikájában, alkotásaiban egyaránt rokon
képzőművészeti tárlat nyílik Marosvásárhelyen. Jelen esetben ez történt: a
múlt héten megnyitott, a két világháború közötti erdélyi képzőművészetet
bemutató kiállítás mellé egy újabb társult, ugyancsak a Kultúrpalotában,
annak földszinti Art Nouveau Galériájában.

Október 21–22-én a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési
Hálózat Nonprofit Kft. a korábbi évek sikereire, illetve a
résztvevők pozitív visszajelzéseire való tekintettel harmadik
alkalommal szervezte meg a Kárpát-medencei összmagyarság legjelentősebb gazdasági és üzleti rendezvényét, a Kárpát-medencei Gazdasági Konferencia és Kiállítást, vagyis a
Kárpát EXPOrtot a budapesti Millenáris Parkban. A rendezvényen tizenhat országból – köztük Japán és Törökország –
621 résztvevő volt. Romániából 92 cég, gazdaságfejlesztési
társulások képviselői vettek részt.

Vajda György

Jelen volt Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány vezetője is,
aki elmondta, hogy a főszervező a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz tartozó egykori Nemzeti Kereskedőházból létrejött CED Középeurópai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft., amely hiánypótló
szakmai rendezvényként a Kárpát EXPOrton teret ad a jelentősebb magyarországi és határon túli partnercégei számára a potenciális üzletfelekkel, szakmai szervezetekkel, illetve a regionális gazdasági élet
meghatározó szereplőivel a közvetlen kapcsolatfelvételre. A kiállítással
egy időben a konferencián az érdeklődők naprakész információkhoz juthatnak egyebek mellett a magyar kormány által meghirdetett gazdaságfejlesztési programok eddigi eredményeiről, aktualitásairól, a pályázati
(Folytatás a 6. oldalon)

Benedek István

____________5.
Csöb az Aberdeen
Angus-tenyésztés
országos
központja lett

A tervek szerint a csöbi farm az országos húsmarhatenyésztés központja lesz, ahol a tenyésztési
programban kiválasztott növendékeket gondozzák. Az állatokat egy évig
tesztelik, vizsgálják a tenyésztési értékek alakulását.

____________6.

Érdekvédők?

A bejelentettnél nagyobb minimálbér-emelést szorgalmaz az
egyik szakszervezeti szövetség a tegnapi, kormánynak címzett állásfoglalásában. Csak a megszokott politikai játszmáikat űzik, aládúdolnak a pártok hatalmi keringőjének a valódi érdekvédelem
helyett, ami a dolguk lenne.
Mostantól megjön majd a hangja ezeknek a legényeknek is, bezzeg, amíg gazdiék voltak hatalmon, csak hellyel-közzel szólaltak
meg, amikor a beígért hatalmas béremelések nem pont úgy és akkor
valósultak meg, ahogyan ígérték. De úgy egyáltalán, nem csak
akkor kellene itt hangoskodni, amikor béremelésről van szó.
Hanem minden, gazdaságpolitikához kapcsolódó kérdésben markáns véleménye kellene legyen a munkavállalók érdekvédelmének,
ha komolyan venné a saját feladatát.
Abban való igazuk van, hogy a bérezés szintjén el kellene érni
legalább a környező országok szintjét, és be kellene tartani az országunk által is ratifikált szociális chartát. Azonban nem elég csak
ennyiért rugdosni a tárgyalóasztal lábát. Mert hosszabb távon nem
attól lesz jó fizetés és életszínvonal az országban, hogy törvényileg
felsrófolják a minimálbért vagy emelik az állami fizetéseket. Ezek
politikai döntések.
De bármely, a maga szerepét komolyan vevő szakszervezetnek
folyamatosan számon kellene kérnie a mindenkori kormányokon
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 órakor,
lenyugszik
17 óra 11 perckor.
Az év 303. napja,
hátravan 62 nap.

Ma ALFONZ,
holnap FARKAS napja.
FARKAS: régi magyar személynév, amelyet azért adtak
az újszülöttnek, hogy bátor legyen, mint a farkas.
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS
t

Többnyire borús idő
Hőmérséklet:
max. 110C
min. 40C

BNR – 2019. október 29.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,7567
4,2927
1,4472

205,1682

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

Ismét táncoltak a Bekecsalján

Múlt hét végén harmadszor szervezte meg a szovátai Sirülők néptánccsoport a Bekecsalja néptánctalálkozót. Szombaton délután a Domokos Kázmér művelődési ház színpadán a házigazdák
mellett az erdőszentgyörgyi Százfonat, a kibédi Piros Koszorú, a
szovátai Bokréta, a nyárádszeredai Apró Bekecs és a székelyudvarhelyi Serítő táncosai vonultak
fel, a díszmeghívott a tatai Kenderke néptáncegyüttes volt. A gálaműsort táncház, közös mulatság
követte, amelyen a talpalávalót a
Kedves zenekar húzta.

A Sirülőket oktató Tőkés Lóránt
szerint a rendezvény azt a célt szolgálja, hogy a Bekecsalja és a vonzástartozó
települések
körzetébe
műkedvelő néptáncosait és adatközlőit
bemutassák a közönségnek, és népszerűsítsék a Sóvidéken, a Nyárád és a
Kis-Küküllő felső szakaszán létező
néptáncegyütteseket.
A Bekecsalja tánctalálkozó szakmai
tevékenység is a részt vevő gyerek- és

ifjúsági néptáncegyüttesek számára, a
tapasztalatcsere mellett a nagyközönségnek is bemutatkozhatnak. Az idei
találkozó az előzőekhez képest bővebb
volt, ez a magyarországi testvértelepülésről érkezetteknek is köszönhető.
Ugyanis a házigazdák és vendégeik
pénteken Korondon fazekasnál, taplásznál és méhésznél ismerkedtek népi
mesterségekkel, délután Pálpatakára
szekereztek, ahol adatközlők tanítottak
nekik néptáncot, népdalt, és előadást
hallhattak a sóvidéki táncokról. Szombaton részt vettek a Szovátán rendezett
székelyföldi vadásztalálkozó színpadi
programjában. A másik újdonsága az
idei találkozónak az volt, hogy a Tatáról érkezett Kun Katalin és Farkas
Emőke a náluk kifejlesztett Fürkész
programot mutatta be a környékbeli
óvónőknek, tanítóknak, a pedagógusok
abba nyertek betekintést, hogyan lehet
korszerű módszerekkel bevinni a néphagyományokat az iskolai oktatásba,
hogyan lehet ezáltal különböző tanulási kompetenciákat fejleszteni – tudtuk meg a Sirülőket vezető Kiss Enikő

tanítónőtől, aki azt is elmondta: csoportjuk szeretne komolyabb kapcsolatot kiépíteni a Kenderke táncosaival.
A rendezvényre harminc személy
érkezett a tatai Kenderke néptáncművészeti iskolából, hogy együtt dolgozzanak és ismerkedjenek a Sirülők
táncosaival – tudtuk meg Kun Katalintól, aki elragadtatva beszélt a gyönyörű kirándulásról és a tanulási
programról, amiben itt részük lehetett,
amiért Kiss Jánosnak, Kiss Enikőnek,
Tőkés Lórántnak, valamint a két város
önkormányzatának mondanak köszönetet. A szovátai táncosok a nyáron látogattak a testvérvárosba, ahol részt
vettek a 20. tatai sokadalomban, most
ezt a látogatást viszonozták az anyaországiak.
A rendezvény megvalósulása a
Nemzeti Kulturális Alap, a Bethlen
Gábor Alap, a Maros Megyei Tanács
és Szováta város támogatásának köszönhető. A jogi és logisztikai hátteret
az Educatio SIL Egyesület és a Bernády Közművelődési Egylet biztosította. (gligor)

Napi repülőjárat Budapestre

Október 27-étől, vasárnaptól naponta lehet Marosvásárhelyről a magyar fővárosba repülni a Wizz Air légitársaság
gépeivel. A vidrátszegi Transilvania repülőtérről hétfőn,
szerdán, csütörtökön, pénteken és vasárnap 16.45-kor,
kedden és szombaton 15.10-kor indulnak a járatok – tájékoztatott Peti András, a repülőtér igazgatója, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy Budapestről négy kontinens 150
célállomása érhető el. A Wizz Air honlapján kiderül, hogy
a Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatokra 39 lejnél
kezdődnek a jegyek, mivel azonban az árak óránként is
változhatnak, érdemes időben foglalni.

Örökségvédelmi konferencia

Október 30. és november 1. között a Maros Megyei Múzeum természettudományi részlege XIV. alkalommal szervez országos műemlékvédelmi konferenciát, amelyen
Maros, Fehér és Hargita megyéből 45 érintett hatóság
vesz részt. Az Innocastle program keretében az említett
megyékben a terepen felmértek 47 műemlék jellegű kastélyt és kúriát azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsenek
a restaurálásukra, megmentésükre és turisztikai hasznosításukra. A projekt külföldi partnereiként az eseményen
részt vesz a hollandiai Gelderland régió delegációja is. A
találkozó egyik célja, hogy dolgozzanak ki stratégiát a
Maros völgyében levő kastélyok értékesítésére, a turizmus
fellendítésére.

Moldvától Nagykállóig

November 4-én a szovátai Domokos Kázmér Művelődési
Házban a Spectrum Színház szervezésében Pál István
Szalonna és Bandája Moldvától Nagykállóig címmel Bartók Béla és Kodály Zoltán gyűjtéséből interaktív népzenei
koncertet tart gyerekeknek és felnőtteknek. A koncerten
életre kelnek különböző vidékek sokszor már elfeledett
örökségének hangszerei is. A gyerekeknek szóló előadás
11.30-tól, míg a felnőtteknek szóló 19 órától kezdődik.

Díjazott a Kamaszok

A marosvásárhelyi Kamaszok ifjúsági színtársulat október
25–27. között részt vett a Szilágycsehben megszervezett
ODIF – PADIF országos diákszínjátszó fesztiválon, kiváló
teljesítménnyel: az V–VIII. osztályosok kategóriában nívódíjat nyert. Az idén is, mint a tavaly, elnyerte a legjobb előadásért, alakításokért és a legjobb rendezésért járó díjakat
Kozsik József: Don Juan, Szentpéter, a jegyszedő című,
jelenetekből összeállított előadásával, a szerző rendezésében. Felléptek: Gyarmati Stefánia, Kósa Emese, Kovásznai Noémi, Neagoi Éva, Szabó Mátyás, Kedei Rudolf,
Gergely Erik, Farkas Kinga, Tóth Árpád, Fekete Ákos.

Ellenőriztek a közúti rendőrök

Október 21. és 27. között fokozott közúti ellenőrzést tartottak a rendőrök. 456 gépkocsivezetőt gyorshajtásért, 116
gyalogost, 13 járművezetőt ittas vezetésért büntettek meg.
Közülük 98 sofőrnek felfüggesztették a jogosítványát, 23an több mint 50 km-es óránkénti sebességgel lépték túl a
megengedett határt, heten nem adtak elsőbbséget a gyalogosoknak, négyen a járműveknek, a többieket pedig különböző egyéb kihágásokért. A gépkocsik műszaki állapota miatt
32 kihágást tapasztaltak, 29 forgalmi engedélyt bevontak.
Hírszerkesztő: Vajda György

A néptáncgálán hét együttes lépett fel

Vezetői kihívások és megoldások

Fotó: Fülöp Mihály

A St. Georgius Manager Club szervezésében november
5-én 19 órától a marosvásárhelyi Bernády Házban bemutatják az Exit Kiadó gondozásában megjelent Vezetői kihívások és megoldások 1.0 című könyvet.
Életünk minőségét nagymértékben meghatározza, hogy
milyen körülmények között dolgozhatunk, hogyan megyünk haza délutánonként, érezzük-e az évek során, hogy
fejlődünk, megvalósítottunk-e valamit, piacképes maradt-e a tudásunk, képességeink. A cégek vezetőinek
minderre direkt ráhatásuk van: biztosítanak-e fejlődési

lehetőségeket, hagynak-e elfajulni konfliktusokat stb.
A bemutatón négy vezetőt ismerhetnek meg, akik nulláról indultak, és megvalósították itthon, Erdélyben is az
amerikai álmot. A cégvezetőkkel László Judit, a könyv írója
beszélget. A meghívottak: Fejér Attila, az Eli Lilly Romania
ügyvezető igazgatója, Gorbai Attila, a Tenrom társtulajdonosa és ügyvezetője, Nagy Károly, a Promelek társtulajdonosa és vezérigazgatója, valamint Széll Levente, az Agrosel
társtulajdonosa és ügyvezetője. A belépés díjtalan, a bemutatón a könyv megvásárolható.

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem másodéves magiszteri színészosztálya előadásában október 31-én, csütörtök 19 órától a Stúdió teremben látható a Szutyok, Gecse
Ramóna rendezésében. Az önzetlen és feltétel nélküli szülői szeretet hiánya torz lélekhez vezet. Szutyok árva, és a
világot okolja, amiért őt nem, illetve nem úgy szeretik. Dühében csapkod, dobálózik és kegyetlen. A gonosz embert
pedig mindenki kerüli, tehát folytatódik a harc a szeretetért,
egyre elszántabban. De hova vezet az ilyen ördögi kör? A
kérdésre az elsőéves magiszteri színészosztály hallgatói
színészmesterség-tanárukkal, Gecse Ramónával közösen
keresik a választ. Az előadásban Ádám Kornél, Czüvek Lo-

ránd, Kocsis Anna, Lajter Márkó Ernesztó, Pál Zoltán, Rákosy Anikó, Tóth Jess, Vadász Bernadett, Zádor Fanni elsőéves magiszteris színészhallgatók, illetve Tóth Zsófi
színész szakos és Kiliti Krisztián rendező szakos hallgatók
játszanak; díszlet-jelmeztervező Papp Gyopár, az egyetem
volt látványtervező szakos hallgatója. Jegyek vásárolhatók
a Stúdió Színház jegypénztárában az előadás helyszínén,
kezdés előtt egy órával. A Stúdió Színház műsoráról és
a jegyfoglalásról bővebb információt a www.studioszinhaz.ro honlapon találnak. A halloweeni előadásra a jegyek
fogytán vannak, legközelebb november 5-én, kedden látható újra a produkció

Újra műsoron a Szutyok

Sorsolás ma 14 órakor!

A Népújság ma 14 órától tartja a Bernády Házban (Horea u. 6. sz.) a Hűséges előfizető –
OKTÓBER nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek) és a
Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2019. október 30., szerda ________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________________ NÉPÚJSÁG

Fordulat a katolikus líceum ügyében

Elölről kezdődhet a bizonyítási eljárás
az iskola létrehozásával kapcsolatos perben

Minden bizonnyal elölről kezdődik a bizonyítási eljárás abban a perben, amelyet román nacionalista
szervezetek indítottak a marosvásárhelyi II. Rákóczi
Ferenc Római Katolikus Líceum újbóli létrehozását
elrendelő tanügyminisztériumi rendelet érvénytelenítése céljával.

Az első fokon eljáró Marosvásárhelyi Táblabíróságnak kedden kellett volna kihirdetnie az ítéletet az iskolaperben, de az
intézmény honlapján az a bejegyzés jelent meg, hogy a bíróság
újra napirendre tűzi az ügy tárgyalását, hogy szabályszerűen
idézhessék be a perbe az oktatási minisztert a bizonyítási eljárás
és a tárgyalás teljes idejében. A per következő tárgyalását november 28-ra tűzték ki.
A magyarellenes megnyilvánulásairól ismert Népi Mozgalom Párt (PMP), a Méltóságért Európában Polgári Egyesület
(ADEC), valamint a marosvásárhelyi Unirea Főgimnázium és
a főgimnázium szülői munkaközössége áprilisban közösen perelte be az Oktatásügyi Minisztériumot és a líceumot a tanintézet törvénytelennek vélt tavalyi létrehozása miatt.
A per elindítói azt kifogásolták, hogy a tárca négy olyan közigazgatási határozatot hozott, amelyek kimondottan a marosvásárhelyi iskola létrehozására vonatkoztak. Marius Pascan
marosvásárhelyi parlamenti képviselő, a PMP ügyvezető elnöke
korábban kijelentette: nem fogadhatják el, hogy a 2011/1-es
tanügyi törvény csak a románokra vonatkozzék, és „egy kisebb-

ség számára fakultatívvá, sőt áthághatóvá váljék minisztériumi
rendeletek és sürgősségi kormányrendeletek által”.
A képviselő úgy vélte, hogy az iskolát a kormánykoalíció
pártjainak „aljas politikai cinkosságával”, Budapest megrendelésére és nyomására hozták létre.
A marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum 2018-ban megszűnt önálló intézményként működni. A korrupcióellenes
ügyészség (DNA) 2016 októberében indított vizsgálatot Tamási
Zsolt iskolaigazgató és Ştefan Somesan volt főtanfelügyelő
ellen az iskola 2014-es létrehozásakor elkövetett vélt törvénytelenségek miatt. A per vádiratát a bíróság ez év márciusában
visszaküldte kiegészítésre a vádhatóságnak, de az iskola ellen
indított perek az intézmény megszűnéséhez vezettek.
A magyar kormány 2017 szeptemberében bejelentette: a tanintézet jogi státusának megszűnte miatt vétót emel Románia
OECD-csatlakozása ellen, majd később, amikor Liviu Dragnea,
a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke biztosította
Orbán Viktor miniszterelnököt az iskola újraalapításáról, Magyarország visszavonta a vétót.
Az iskola újraalapításáról 2018 februárjában törvényt fogadott el a parlament, ezt azonban az alkotmánybíróság egy hónappal később alkotmányellenesnek minősítette. Az iskola
végül az oktatási tárca tavaly augusztus 9-én elfogadott rendelete alapján nyithatta meg ismét kapuját immár II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Líceum néven. (MTI)

Bruttó 2495 lejes minimálbért kér a kormánytól
az Országos Szakszervezeti Tömb

Az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS) a Társadalmi
Párbeszéd Bizottságban azt kérte a kormánytól, hogy
2020. január elsejétől bruttó 2495 lejre emelje a minimálbért a vonatkozó kormányhatározat-tervezetben szereplő 2262 lej helyett – derül ki a Mediafax
hírügynökséghez eljuttatott közleményből.

Mint a BNS az idézett dokumentumban rámutat, a minimális fogyasztói kosarat és a méltányos élethez szükséges fogyasztói kosarat nézve továbbra is nagy a különbség az
alkalmazottként dolgozó állampolgárok szükségletei és a minimálbér értéke között. Rámutatnak ugyanakkor, hogy Románia
ratifikálta az Európai Szociális Chartát, ami szabályozza a méltányos bérezéshez való jogot. Gyakorlatilag ez a mechanizmus
arra kényszeríti Romániát, hogy a munkapiacon a minimálbér
szintje érje el az országos átlagbér legalább 50 százalékát.
Az Országos Előrejelzési Bizottság (CNP) úgy számol,
hogy 2020-ban a bruttó átlagbér 5545 lej lesz. Jelen pillanatban az országos bruttó átlagbér és a bruttó minimálbér közötti
arány 40,3 százalék.
A BNS gyors lépéseket sürget annak érdekében, hogy 2020ban ez az arány érje el a 45 százalékot, 2021-ben pedig az 50
százalékot. A szakszervezet közleménye megjegyzi ugyanakkor, hogy ez a trend már megnyilvánul Közép-Kelet-Európa
más országaiban.
„A munkahelyek minősége és a fizetések szintje a fő oka

Erről jut eszembe

Mégse volt igaza Berde Máriának?
De. Akkor, amikor a szókimondó írónő
marosvásárhelyi hangadóként, influencerként, ahogy divatos mai szóhasználattal mondanák, 1929-ben azt írta a
Pásztortűzben, hogy „nem vagyunk képváros”, senki sem vonhatta kétségbe igazát. „Ez a hely a hallgatók és nem a látók
városa… Hiába áll a Kultúrpalota jeles
képgyűjteménye, ugyan hányszor nézi
meg a helyi lakos, és latolgatta-e valaha,
miért olyan meggondolkoztató hatalmú
Ferenczi Pietája?” Nem folytatom a tollforgató „véleményvezér” gondolatmenetét, ennyi is elég az idézetből ahhoz, hogy
jelezzem: miközben egyetértek a kilencven évvel ezelőtti vásárhelyi képzőművészeti állapotokról tett kijelentésével, a
mai valóságunkra vonatkoztatva cáfolom azt. Kiállításokban napjaink marosvásárhelyi polgára nem szenved hiányt.
Nem mintha modern, direkt erre a célra
szakosodott új galériákkal árasztottak
volna el azóta. Ilyenszerű létesítmények
létrehozásával a városvezetők nem remekelnek. Egyáltalán miben remekelnek?
Kimondottan kiállítási célra használható, eléggé tágas és a mai elvárásokhoz
igazodni próbáló galériánk csak egy van,
az Art Nouveau, illetve a megyei múzeum
képtári terei, szintén a Kultúrpalotában,
amit még Bernády György építtetett több
mint egy évszázaddal ezelőtt. Az is hoszszú ideje a megyei önkormányzat égisze
alatt működik. És akkor miről beszélek?
Arról, hogy a vizuális művészetek vásárhelyi felfutását elsősorban civil kezdeményezések,
alapítványi,
közösségi
erőfeszítések tették lehetővé azáltal, hogy
székhelyeiken kisebb, kamara jellegű tárlatok rendezésére alkalmas tereket, ter-

annak, hogy a romániai aktív munkaerő az emigrációt választja. Az elvándoroltak mindössze 4 százaléka volt elégedett
az itthoni fizetés szintjével, és szintén 4 százalék a munkahely
minőségével az OECD idei tanulmánya szerint. A munkaerő
exodusának megállítása érdekében fontos, hogy változtassunk
a felvállalt fejlesztési modellen” – fogalmaz a közlemény, ami
szerint csődöt mondott az az elv, hogy a termelékenységhez
kell kötni a munkaerővel járó költségeket.
Viorica Dăncilă ügyvivő miniszterelnök hétfő este bejelentette: a szociáldemokrata (PSD) kabinet hétfőn elfogadja a minimálbér emeléséről szóló, jelenleg közvitán levő
kormányhatározat-tervezetet.
„Ma megvolt a háromoldalú tanácskozás, egyeztettünk a
szakszervezetekkel. A hétfői ülésen megemeljük a minimálbért. Mi be akarjuk tartani az ígéreteinket, az utolsó pillanatig
meg akarjuk tenni, amit ígértünk az embereknek, főként hogy
nem túl jó idők jönnek a románok számára” – fogalmazott
Viorica Dăncilă a România Tv műsorában.
Mint ismeretes, a munkaügyi minisztérium a minimálbér
emeléséről szóló határozattervezetet tett közzé múlt szerdán.
A dokumentum értelmében 2020. január elsejétől 2262 lejre
nő a havi bruttó minimálbér, a felsőfokú végzettséggel és legalább egyéves munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók
esetében pedig 2620 lejre emelkedik a kormány által garantált
legkisebb fizetés. (Mediafax)

meket hoztak létre. Ezek száma folyamatosan bővült az eltelt évtizedekben, és
ezzel együtt mind több kiállításnak is
örülhettünk. Az alkotók élnek a bemutatkozási lehetőségekkel, a tárlatnyitókon
pedig többnyire népes közönség van
jelen. Már nem kell búslakodnunk, hogy
nem vagyunk képváros. Persze közelről
sem rózsás a helyzet, de ha nehézkesen
is, mégiscsak tágul nálunk is a látványvilág. Az elmúlt napokban különösen
eseménydús volt ez a művészeti szegmens. Csütörtökön a Bernády Ház földszinti galériáiban a Művészek Atyhai
Társasága mutatkozott be igazi értéket
képviselő kép- és szoboranyagával. Az
emeleten a Művészeti Líceum diákjai állították ki a Bernády városa ihlette festményeiket, grafikáikat. Pénteken a
Kultúrpalota jobb szárnyának 2. emeletén nyitott rendkívüli kiállítást a Bernády Napokba bekapcsolódó Maros
Megyei Múzeum. Olyan színvonalas és
gazdag válogatást vitt a helybeli nézők
elé, amilyet ritkán látni. Ezek a képek
így együtt még sohasem szerepeltek. A
Böhm-gyűjtemény remekei mellett a
nagybányai, a kolozsvári, a brassói és a
marosvásárhelyi művészeti múzeumok
féltett műtárgyai láthatók, köztük a
Berde Mária említette nagyszerű Ferenczy Károly-mű is, a Levétel a keresztről. Aznap este a B5 Stúdió kis termébe
a konceptuális kortárs művészet kedvelőit várta Bartha József vizuális művész,
látványtervező kurátor. A húszéves
ARTeast Alapítvány Duet(t) programja
tartott számot az érdeklődésre. Ugyanott, a Bolyai utca 5. szám alatt, a műteremház udvarán zajlott szombaton a
népszerű happening, a Boszorkányége-

tés, amelyre immár negyedszer került
sor. A textilművészek zászlói ezúttal is a
magasból ereszkedtek alá a történések
színhelyére. Lenn pedig a keramikusok
rakuégetése vonta magára a figyelmet.
Egy nappal korábban egy fiatal keramikus, a korondi Józsa Ildikó bizonyíthatta
tehetségét a Deus Providebit Tanulmányi
Házban az Exorsus című egyéni tárlatán.
Kicsi terem, de ugyancsak sűrűn látogatott a K’ARTE galéria a Kultúrpalota
szomszédságában. Kiváló bukaresti művész, Ion Grigorescu Marica című válogatása látható ott. Az Art Nouveau-ban
a marosvásárhelyi Művészeti Líceum
egykori és mai tanárai emlékeznek meg
közös kiállításon iskolájuk 70. évfordulójáról. A több mint félszáz művészpedagógus festményeit, grafikáit, szobrait,
textíliáit, kerámiáit bemutató tárlat ünnepélyes megnyitóját hétfőn tartották
meg. A héten még látogatható a rendezvény. És ne feledjük, új, kellemes kiállítótér vár pár hete a bemutatkozni
vágyókra: a Maros Művészegyüttes nemrég átadott székhelyén méretes fotókon
lehet betekinteni a táncosok, zenészek
életébe. Népszerű rendezvényközponttá
válhat ez is, akárcsak a Studium-Prospero Kulturális Központ, ahol november
8-án a Csodálatos Marosszék című pályázat anyagából nyitnak kiállítást.
Aznap a várban a Marx József Fotóklub
is megszólítja közönségét. A 9. Nemzetközi Fotóművészeti Biennálé biztos senkinek sem okoz majd csalódást. Itt
viszont már újra azzal a problémával ütközünk, hogy bizonyos események időnként egymásra tevődnek. Ennél nagyobb
bajunk sohase legyen, de mégis jó lenne
megoldást találni arra is, hogy ne legyenek ilyen ütközések. Erről azonban majd
máskor írom le, mi jut az eszembe.
(N.M.K.)

Ország – világ
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Parlamenti együttműködésben
állapodott meg az RMDSZ a PNL-vel

Parlamenti együttműködési megállapodást írt alá
hétfőn Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke Ludovic
Orban miniszterelnök-jelölttel a PNL beiktatásra váró
kormányának támogatásáról. A magyar érdekképviselet parlamenti támogatást ígért azoknak a kormányzati törvénytervezeteknek az elfogadtatásához,
amelyekről a felek meg tudnak állapodni a két frakció heti rendszerességgel tartandó egyeztetései alkalmával. A PNL vállalta, hogy érvényt szerez a
kisebbségi jogokra vonatkozó törvényeknek és nemzetközi szerződéseknek, nem hoz sürgősségi kormányrendelettel
és
felelősségvállalással
törvényeket. (MTI)

Péntekig marad a hideg

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kedden
tájékoztatást adott ki, ami szerint erős lehűlésre kell
számítanunk Románia-szerte. Az északi tájakon 0
fok alá süllyed a hőmérők higanyszála. A meteorológusok tájékoztatása szerint keddtől pénteken 10
óráig rendkívül hidegre fordul az időjárás, előbb nyugaton, a középső országrészben és északkeleten
hűl le az idő, aztán a lehűlés kiterjed az egész országra.

Új európai biztost javasolt
Dăncilă

Viorica Dăncilă távozó kormányfő Victor Negrescu
volt európai ügyekért felelős minisztert javasolja az
európai biztosi tisztségre. Negrescu kedden megerősítette az információt az Agerpres hírügynökségnek. (Agerpres)

Napok óta tiltakozik több mint
száz bányász

Zsilymacesdparoseny (Paroşeni) és Hobicaurikány
(Uricani) szénbányáinak több mint száz bányásza
maradt éjszakára a tárnákban, tiltakozásul amiatt,
hogy nincs kilátás kompenzációra azoknak a vájároknak az esetében, akiket jövő év elején elbocsátanak. A bányászok tegnap már második napja
tiltakoztak. Azt követelik, hogy hosszabbítsák meg a
36-os kormányrendelet hatályát, amely kompenzációs kifizetéseket és kétéves szolgálati idő jegyzését
garantálta azoknak, akik ez idő alatt elérik a nyugdíjkorhatárt, a többieknek pedig alkalmazást a vajdahunyadi energetikai komplexumnál (CEH). A
szakszervezet és a Zsil-völgyi bányák bezárásával
foglalkozó országos társaság képviselői kedden tárgyalásba kezdtek a Hunyad megyei prefektúra illetékeseivel. (Agerpres)

Szlovákiában ruház be
a Volkswagen

A Volkswagen német autóipari óriás számításba
vette a pozsonyi gyárának kibővítését, és lemondhat
az 1,3 milliárd eurósra becsült beruházásról, amin
néhány hete Törökország, Románia és Bulgária csatározik – írja forrásokra hivatkozva az Automobilwoche. Lapértesülések szerint a Volkswagen
vezetősége több opciót is számításba vesz, a legmegvalósíthatóbbnak pedig a meglévő bázis bővítése tűnik. A vállalat felügyelőtanácsa várhatóan a
héten ül össze, és dönteniük kell arról, hogy folytatják-e a tervezett beruházást, áttelepítik vagy elköltöztetik az új Passat modell gyártását Pozsonyba.
(Mediafax)

Érdekvédők?

(Folytatás az 1. oldalról)
az oktatás és az infrastruktúra fejlesztését, valamint az
adópolitikai változásokat is. Mert ezeknek a szakterületeknek az összehangolt fejlesztésén múlik, hogy az országot elég vonzónak találják-e ahhoz a komoly
befektetők, hogy ide akarjanak gyárakat építeni, szolgáltató létesítményeket telepíteni. Ez hozhatná magával
az életszínvonal emelkedését is. Hogy legalább a környező országokat érjük utol. Ha már az utóbbi három
évtized kormányainak a régió államaihoz képest is sikerült hátrányba lavírozniuk ezt a jobb sorsra érdemes
országot, amelyik a vasfüggöny ledőlésekor a szomszédokhoz képest egyáltalán nem indult rossz kártyákkal a
rendszerváltás rögös útján. Bár még ezt a lemaradást
sem kérik számon a nagyszájú legények. Naná, hiszen
ez idő alatt javarészt gazdiék kormányoztak.
Nem csak a botcsinálta gazdaságpolitikának, de a
fehér galléros gazdáik hatalmi játékaihoz asszisztáló
munkavállalói érdekvédőknek is „köszönhetjük”, hogy
az ország oktatási rendszere múzeumi, az infrastruktúrája kőkorszaki, az adópolitikája meg kabaréba illő. És
ezek összhatásaként nincs fejlett gazdaság, következésképpen versenyképes fizetés és életszínvonal sem. Aki
teheti, menekül, amerre lát, és ez hosszú távon oda
vezet, hogy a nagyfiúk is elkezdhetnek vakarózni, mert
nem lesz, aki kifizesse a speciális nyugdíjaikat, még
akkor sem, ha törvénybe íratták maguknak.
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Az anyanyelvhasználati jogokat helyreállító
tervezetet terjesztett be az RMDSZ

A kisebbségek anyanyelvhasználati jogait helyreállító
közigazgatási törvénytervezetet terjesztett a parlament
elé az RMDSZ – közölte kedden hírlevelében a szervezet.

Az új tervezet tartalmaz minden
olyan – a közigazgatási kódexet
hatályba léptető sürgősségi kormányrendeletből kihagyott –
nyelvhasználati jogot, amelyet az
RMDSZ-nek sikerült a tavalyi parlamenti vita során elfogadtatnia, és
újabb, magyar szempontból fontos
kiegészítéseket is javasol.
Az RMDSZ által kidolgozott
tervezet immár szankciókat irányoz elő arra az esetre, ha a közintézmények nem tartják be a
nyelvhasználati jogokat, a megyei
rendőrségekre is kiterjesztené az
anyanyelvhasználati jogot, és a
szimbólumhasználati jogokat is
szabályozza oly módon, hogy a
megyei és települési önkormányzatok saját hatáskörben dönthessenek
a nemzeti, történelmi, gazdasági és
kulturális identitásunkat kifejező
szimbólumok használatáról.
A tervezet elfogadtatásával az
RMDSZ egyebek mellett azt
akarja elérni, hogy ne csorbuljanak
a magyar közösség szerzett, érvényben lévő jogai azokon a településeken, ahol a magyarság
számaránya a húszszázalékos

nyelvhasználati küszöb alá csökken a következő népszámláláskor,
így például Kolozsváron se vehessék le a magyar helységnévtáblát a
2021-es népszámlálást követően.
Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője az MTI-nek telefonon elmondta: az RMDSZ nem
egy törvénymódosítást, hanem a –
központi és helyi közigazgatás működését egységes keretbe foglaló –
teljes közigazgatási törvénykönyv
tervezetét terjesztette be, mert komoly parlamenti vitát akar a kisebbségi jogokról.
„Az anyanyelvhasználati jogokat vissza akarjuk helyezni arra a
szintre, amelyet egyszer a parlament már elfogadott és a kormány
júliusban megnyirbált” – szögezte
le Cseke Attila.
A frakcióvezető, aki a korábban
az RMDSZ képviseletében vett
részt a közigazgatási kódexet előkészítő parlamenti bizottság munkájában, felidézte: jelenleg a
törvénykönyvnek az a – kisebbségi
szempontból hiányos – változata
van hatályban, amelyet a kormány
júliusban sürgősségi rendelettel fogadott el, miután a parlamenti vita
során előkészített törvénykönyvet
alaptörvénybe ütközőnek minősítette az alkotmánybíróság. Megjegyezte: az ombudsman a
kormányrendelet ellen is óvást

emelt, és így fennáll a veszélye,
hogy a teljes közigazgatást megbénító joghézag keletkezik, ha a kormány változata is elbukik a
normakontrollon.
Az RMDSZ politikusa szerint a
román parlamentnek – az újabb alkotmánybírósági döntéstől függetlenül – mindenképpen újra kell
tárgyalnia a teljes közigazgatási
kódexet, és ezen belül a kisebbségi
jogokat.
Az MTI érdeklődésére, hogy az
RMDSZ kérte-e az új parlamenti
többség támogatásával kormányalakításra készülő Nemzeti Liberális Párt (PNL) támogatását az általa
beterjesztett törvénytervezet elfogadtatásához, Cseke Attila azt
mondta: a PNL-lel folytatott tárgyalásokon nem merült fel a téma,
mert az RMDSZ a kormányalakítástól függetlenül is benyújtotta
volna a törvényjavaslatát, amely
azon a korábbi parlamenti változaton alapul, amelyet az akkor kormányon lévő Szociáldemokrata
Párt és ALDE mellett a PNL törvényhozóinak mintegy fele is megszavazott.
„Lényegében egy olyan formát
terjesztettünk be módosításokkal,
amely bírta a parlament több mint
hatvan százalékának támogatását”
– mutatott rá az RMDSZ frakcióvezetője. (MTI)

Ismét krízishelyzetben a szociális szolgáltatásokat nyújtó civilek

Háromnapos japánsztrájkba léptek

Háromnapos japánsztrájba
léptek a szociális szolgáltatásokat nyújtó marosvásárhelyi
civil szervezetek, amelyek
anyagi szempontból ismét súlyos krízishelyzetbe kerültek.
Ellátottak százai, hátrányos
helyzetű idős emberek, súlyos
fogyatékkal élő gyerekek maradhatnak ingyenes ellátás
nélkül, mivel az őket ellátó
szervezeteknek 4-5 hónapos
késéssel törleszti a szerződés
alapján jóváhagyott – amúgy
is csekély – összegeket a marosvásárhelyi önkormányzat
– hívták fel a figyelmet a helyzet súlyosságára a civil szféra
képviselői tegnapi sajtótájékoztatójukon.

Menyhárt Borbála

Évekig, esetenként évtizedekig
tartott, hogy felépítsenek egy-egy
hiánypótló, jól működő szolgáltatást, hogy lefedjenek bizonyos
szükségleteket, amit valójában az
állami szerveknek kellene megtenniük; jól képzett szakembercsapat
áll a rendelkezésükre, és most ismét
azzal kell szembesülniük, hogy a fi-

nanszírozás késése miatt lassan nem
tudják többé ingyenesen ellátni a rászorulókat, akikkel dolgoznak, a
szakembereiket pedig nem tudják
fizetni.
Tartsák tiszteletben
a megkötött szerződéseket!
Ludescher László, a Gyulafehérvári Caritas ágazati igazgatója rámutatott: a városban elérhető
szociális szolgáltatások 77 százalékát civil szervezetek (egyesületek,
alapítványok) biztosítják. Ötvenhárom szociális szolgáltatás érhető el
a rászorulók különböző rétegei számára, ebből negyvenegyet civil
szervezetek, tizenkettőt pedig állami, önkormányzati egységek működtetnek. Ez az arány az ellátottak
számában is megjelenik, több mint
70 százalékát a rászorulóknak marosvásárhelyi civilek segítik. – Emiatt úgy gondoltuk, hogy a civilek
össze kell fogjanak, így október 25én megalakult egy akciócsoport,
amelyben a 23 akkreditált civil
szervezetből 17 képviselteti magát,
a fennmaradó hat közül is többen
kifejezték már, hogy csatlakozni
szeretnének ehhez a kezdeményezéshez. Azt szeretnénk, ha a helyi

Fotó: Menyhárt Borbála

önkormányzattal, a helyi tanáccsal,
a polgármesteri hivatallal partneri
dialógust tudnánk folytatni, szeretnénk hozzájárulni a marosvásárhelyi szociális szolgáltatásokat érintő
stratégia kialakításához. Eddig a
konzultációkba csupán jelképesen
voltunk bevonva, szeretnénk, ha a
szociális szolgáltatásokat érintő
kérdésekben konzultálnának velünk, mivel úgy érezzük, hogy a
szakmai tudásunk és az a feladat,
amit ellátunk, megkívánja azt, hogy
partnerként kezeljenek bennünket.
Ugyanakkor fel szeretnénk hívni
a közvélemény figyelmét arra is,
hogy az általunk nyújtott szociális
szolgáltatások finanszírozása gyerekcipőben jár, az állami szolgáltatások arányaiban sokkal nagyobb
összegeket emésztenek fel, mint
amit a civilek kapnak ugyanezekért
a szolgáltatásokért, holott ugyanazok a szakmai standardok vonatkoznak ránk és az állami szektorra
is. A marosvásárhelyi önkormányzat a leszerződtetett szolgáltatásokra
járó
finanszírozásokat
legkevesebb 4-5 hónapos késéssel
utalja át – holott ezekre aláírt szerződések vannak –, olyan helyzetbe
hozva a civileket, hogy csökkente-

Elérhetők a települések méreteire,
a földhasználat módjára vonatkozó adatok

Bővült az Erdélystat honlapja

Az Erdélystat – erdélyi statisztikai szolgálat – célja az Erdélyre és
a romániai magyar közösség helyzetére vonatkozó statisztikai adatok
rendszerezése, megjelenítése és értelmezése. A projekt keretében Erdély területe alatt a mai Románia
16 megyéjét és ezen megyék teljes
területét, összes közigazgatási egységét értjük. A jelenlegi közigazgatási határok szerint ez 1183
közigazgatási egységet jelent, melyek területe összesen 100 293 km2.
Ezen a területen 47 megyei jogú
város (ebből 16 egyben megyeszékhely), 95 egyéb város és 1041
község található. A www.erdelystat.ro honlapon azon 468 erdélyi
(és három Erdélyen kívüli) közigazgatási egységről találhatók
részletes statisztikai adatok, ahol
legalább 250 magyar él. Ezenkívül
adatlapok készülnek megyei szinten, illetve egyes nem hivatalos területi
egységekről
is
(pl.
székelyföldi vagy partiumi magyar
etnikai tömbvidék).
Az adatlapok tartalma bővült.
Mostantól tartalmazzák az egyes
települések területét, illetve néhány
területhasználati adatot: a szántóte-

niük kell a szolgáltatásaikat, egyesek eladósodnak, bankhitelhez kell
folyamodjanak. Úgy érezzük, hogy
ez igazságtalan, úgy érezzük, hogy
az adott szónak, a szerződésnek
nincs érvénye, ezért japánsztrájkba
lépünk, három napon át fehér karszalaggal a karunkon tiltakozunk –
mutatott rá a Caritas ágazati igazgatója. Érdeklődésünkre kifejtette,
utoljára augusztus végén kapták
meg az áprilisra járó összeget, azóta
semmit. Mint mondta, csütörtökön
a civil szervezetek részt vesznek a
helyi tanács soros ülésén, ugyanis
előreláthatólag ott születik majd
döntés a leköszönő kormány által a
városnak leosztott 24 millió lej elosztása kapcsán.
– Bízunk benne, hogy kedvező
döntés születik, és legalább azokat
a tartozásokat kiegyenlíti az önkormányzat, amely összegeknek a biztosítását szerződésben vállalta –
tette hozzá az igazgató.
Dr. Alexandru Lupşa, az Alpha
Transilvană Alapítvány igazgatója
nehezményezte, hogy a tanács által
megszavazott összegek eleve nem
fedezik a civil szervezetek valós
szükségleteit. De mivel még a jóváhagyott finanszírozást sem kapták
meg, a szervezetek arra kényszerülnek, hogy bankhitelhez folyamodjanak, képtelenek törleszteni az
adókötelezettségeiket. Amennyiben
nem oldódik meg ez a helyzet, előfordulhat, hogy az alapítvány arra
kényszerül, hogy felbontsa az alkalmazottak munkaszerződését, olyan
szakemberekéét, akik 15 éve odaadással végzik a munkájukat. – Ez a
lerombolása mindannak, amit 15 év
alatt felépítettünk – jegyezte meg
sajnálkozva dr. Lupşa.
Nap mint nap a túlélésért
kell harcolniuk
Ábrám Noémi, a Diakónia Alapítvány vezetője hangsúlyozta: a közömbösség,
ami
a
helyi
önkormányzat részéről tapasztalható, elsősorban a gondozottaikat
érinti hátrányosan, hiszen a leszerződött összegek késése miatt a tevékenységüket
csak
bizonyos
mértékben tudják ellátni.
– Emiatt az ellátottaink részéről
állandó számonkérésnek vagyunk
kitéve. Mi ezekre az összegekre

rületek méretét, az egyéb mezőgazdasági területek (pl. legelő, gyümölcsös) méretét, a közigazgatási
területhez tartozó erdők területét,
illetve az egyéb, nem mezőgazdasági területek (pl. beépített területek, utak, folyók) összesített adatát.
Így például kikereshető, melyik a
legnagyobb, illetve a legkisebb területű erdélyi magyarlakta település (Felsővisó, Balánbánya), mely
település határához tartozik a legnagyobb
szántó
Erdélyben
(Pécska) vagy például Kovászna
megyében (Csernáton), sőt akár az
is, hogy vajon Homoródalmásnak
vagy Homoródszentmártonnak a
közigazgatási területéhez tartozike nagyobb erdő.
A honlap és az ott található adatok, adatlapok egyre bővülő adatállománya reményeink szerint így
már nem csak az erdélyi magyar
közösség önismeretének gyarapításához járulhat hozzá, hanem
egyre inkább minden felhasználó
számára könnyen használható
adatokat nyújt akár szakmai,
szakpolitikai és tudományos
készítésére
is.
elemzések
(közlemény)

számítunk, nem vagyunk profitszervezetek, hogy csak úgy előhúzzunk összegeket a zsebünkből,
hogy kiegészítsük a költséghiányokat – tette szóvá Ábrám
Noémi, aki szerint érthetetlen,
hogy külső forrásokat, esetenként
magyar állami támogatásokat kell
lehívniuk ahhoz, hogy tudják ellátni a helyi szinten vállalt feladataikat. – Az alapítványok a napról
napra való túléléssel vannak elfoglalva, ahelyett hogy arra a munkára
tudnánk
koncentrálni,
amelyet becsülettel felvállaltunk
és szívesen végzünk – adott hangot felháborodásának.
A fogyatékkal élőknek járó pótlék is
késik
Simon Judit, a Hifa Románia elnöke kiemelte: amellett, hogy már
eleve csekélyek a városnál megpályázható összegek, a civileknek
még azzal is szembe kell nézniük,
hogy ezeket több hónapos késéssel
utalják át. A civil szervezetek mellett azonban a fogyatékkal élők is
bajban vannak, ugyanis késik a
nekik járó gondozói pótlék folyósítása. A sajtótájékoztatón jelen volt
egy háromgyerekes, fogyatékkal
élő fiatal édesanya, aki érdeklődésünkre elmondta, gondozói pótlékként havonta minimálbér a
jövedelme, viszont két hete késik a
neki járó juttatás kifizetése, a szociális osztályon azt a választ kapta,
hogy előfordulhat, hogy jövő héten
sem kapja meg az összeget, amelyre
oly nagy szüksége van a családnak.
Mint mondta, sok sorstársánál szerencsésebb helyzetben van, mivel a
férjének van jövedelme, segítenek a
szülei is, viszont sokan vannak,
akiknek ez az egyedüli bevételi forrás.
Marinela Gombos, a RheumCare Alapítvány igazgatója azt tette
szóvá, hogy az önkormányzati képviselőkben talán nem is tudatosul
annak a munkának a jelentősége és
szükségessége, amit a civilek végeznek, az, hogy például az agyvérzés
következtében
lebénult
betegeknek létfontosságú, hogy
hozzáférjenek a megfelelő rehabilitációhoz, és milyen következményekkel jár rájuk nézve a
finanszírozás elmaradása.
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70 éves a Marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum

Nemzedékek tehetsége

Kaáli Nagy Botond

Eseményszámba megy, amikor
egymáshoz közel két, igen jelentős,
tematikájában, alkotásaiban egyaránt rokon képzőművészeti tárlat
nyílik Marosvásárhelyen. Jelen
esetben ez történt: a múlt héten
megnyitott, a két világháború közötti erdélyi képzőművészetet bemutató kiállítás mellé egy újabb
társult, ugyancsak a Kultúrpalotában, annak földszinti Art Nouveau
galériájában. Az utóbbi tárlat azonban egy nagyobb szabású eseménysorozat része: a Marosvásárhelyi
Művészeti Szaklíceum idén ünnepli
megalakulásának 70. évfordulóját
(a mai iskola elődje 1908-ban, Bernády György polgármestersége idején jött létre Városi Zeneiskola
néven Metz Albert vezetésével), ez
alkalomból nyílt a kiállítás is – ezúttal nem a diákok (azt a Bernády
Ház emeletén tekinthetik meg az érdeklődők), hanem a tanárok munkáiból. És nem csak a mai
tanárokéiból: évtizedekre visszamenően megannyi jelentős képzőművész
alkotásaiból,
olyan
értékteremtő alkotók munkáiból,
akik a huszadik század folyamán az
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erdélyi képzőművészet kimagasló
képviselőivé váltak – és itt a párhuzam a két tárlat között.
A kiállítás megnyitójára hétfőn
délután került sor telt házas közönség jelenlétében. A résztvevőket
Mana Bucur, a Romániai Képzőművészek Egyesülete Maros megyei fiókjának elnöke – maga is
művészetis véndiák – üdvözölte. A
város kimagaslóan fontos kulturális
intézményének nevezte az iskolát,
majd átadta a szót az est ceremóniamesterének, Kálmán Enikő festőművésznek, a művészeti líceum
képzőművészeti katedrafőnökének,
a tárlat kurátorának. Kálmán Enikő
megköszönte mindenkinek a részvételt, az együtt való ünneplést,
majd Diana Sabina Grozav igazgató és Ávéd Éva aligazgató szólt a
jelenlévőkhöz. Mindketten az iskola múltjáról és jelenéről, az elmúlt hetven év alatt onnan kinövő
generációkról, azok jelentőségéről
beszéltek.
A kiállítást Nagy Miklós Kund
művészeti író méltatta.
– Hetven év egy ember életében
is sok, én ezt érzem… De a hetven
évnek előnye is van, az elmúlt fél
évszázad alatt nagyon sok képzőművészt megismerhettem, és

égóta úgy érzem, november első estéje nem csak az emlékezésé. Miközben gyertyáink, mécseseink
eltávozott szeretteinknek küldenek üzenetlángot, önmagunk földi valóját is intenzívebben
éljük meg, kicsit közelebb simulunk egymáshoz mi, temérdek virágot cipelő, fázós kézzel
nyughelyet díszítő ittmaradottak. Úgy érzem,
egy kicsit az életet hirdetik, ünneplik a leszálló ködben ébredő fények. Éppen ezért a
mai történet nem az elmúlásról szól.
Linda iskolás volt, amikor a rendszerváltás éve családostól átrepítette az „ígéret
földjére”. A szülei megvárták, hogy elvégezze az ötödik osztályt, csak azután telepedtek a határon túlra, így számára a nyári
vakációban kezdődött az új élet. Álmokat és
kedvenc tárgyakat is itthon hagyott, a leginkább mégsem azok hiányoztak.
– Tusi néni, mióta az eszemet tudom, az
udvarunkon lakott – lépett vissza négy évtizedet az időben, amikor sok év után újra találkoztunk. Egy héttel hamarabb jött haza
világítani, november elsején ugyanis rendszerint a férje rokonságához mennek ki a
debreceni temetőbe. Egyedül érkezett, mert
ilyenkor a párja dolgozik, a gyerekeknek ott
az iskola, egyikük sem húzhatja ki magát a
napi kötelességek alól. Ő viszont jó előre beütemezte az egyhetes szabadságot, mert
tudta, hogy ezekben a napokban csak kislánykora városában érzi igazán otthon
magát.
– Főleg Tusikámért ülök fel mindig a Vásárhelyre induló autóbuszra – rugaszkodott
neki újra a történetnek a negyvenes éveiben
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tudom, hogy nagyon sok történet,
érdekes sztori született a művészeti
iskola életéről, mindazokról a diákcsínyekről, tanárokról, akik ezek-

Tusika

járó, ápolt, karcsú nő. – Mivel a nagyszüleim
falun éltek, és a gazdaság gondjai teljesen
lefoglalták őket, kiskoromban ez a dauerolt
hajú, kedves hangú, pedáns szomszédaszszony vállalta, hogy vigyáz rám, amíg
anyuék dolgoznak. Reggel elvitt az óvodába,
délben utánam jött. Hétköznapokon mindig
nála ebédeltem. Szerette megadni mindennek
a módját, reggel, délben és este például másmás színű terítőt tett a
konyhaasztalra. Türelmesen várta, hogy kikanalazzam a levest,
amikor pedig a második fogás következett,
fogpiszkálókra tűzött
hús- és kenyérdarabkákból készített nekem
hadsereget. Soha nem siettetett, és mindig
meghallgatott. Evés után, ha jó idő volt, kiült
velem a tornácra, és mesét mondott vagy képeslapárust játszott velem.
– Honnan kapta a nevét? – szóltam közbe,
mert tartottam tőle, hogy a történet esetleges
fordulatai elfeledtetik velem ezt a kezdetektől
bennem motoszkáló kérdést.
– Tusi néni román volt, de jól tudott magyarul, velem is az anyanyelvemen beszélt.
Ha valamit megkívántam, pillanatokon belül
készítette is. Amikor megköszöntem, mindig
azt válaszolta: „Semmi ez, kicsi drága. Hát
nem én vagyok a te mătuşád?” Ez volt az
egyetlen román szó, amit az együttlétünk során
használt. Ezért is neveztem el Tusikának.

ben részesedtek valamilyen módon.
Így egy kicsit én is úgy érzem,
mintha ide jártam volna. Ezt a kiállítást, amelyen 53 művésznek ötvennél jóval több munkája szerepel,
összefoglalva nehéz bemutatni, hiszen az, amit itt látunk, a művészettörténetnek már részévé vált.
Bukaresttől New Yorkig bárhol is
beszélgettem a Marosvásárhelyről
elszármazott vagy itt tanult alkotókkal, mindannyian azt emlegették,
hogy életüknek egyik legfontosabb
időszaka volt az, amelyet itt töltöttek, és ez az iskola indította el őket
a művészet és a siker útján. Ez a tárlat is ezt tükrözi, úgy tudnám leginkább jellemezni, mint egy stafétát.
Nemzedékek adják egymásnak tovább a tudást, és milyen nagyszerű,
hogy az egykori tanulók közül
sokan visszatértek tanárnak. Remélem, hogy ez a folyamat folytatódik.
A második emeleti, két világháború
közötti erdélyi képzőművészetet bemutató tárlaton olyan művészek alkotásait is láthatjuk, akiknek
munkái itt is szerepelnek, például
Barabás István, Bordi András vagy
Izsák Márton. Ők már annak idején
is fontos szereplői voltak a hazai
művészeti életnek. Ezen a kiállításon a nagy öregek, az első nagy vásárhelyi nemzedék munkái is
láthatók, azoknak az alkotásai, akik-

– A későbbiekben, iskoláskorodban is vigyázott rád a néni?
– Igen, végig, amíg itt éltünk. Délutánonként nála írtam a házi feladatokat, ha
elakadtam, segített. Egyszer, amikor nagyon fáradt voltam, le is másolta helyettem
szépírásból a másnapi házit. Tudta, hogy
nem fogok visszaélni a helyzettel, és az elkövetkezőkben nem próbálom eljátszani,
hogy semmi erőm leckét írni. Különleges bizalmi viszony volt
közöttünk, a szavak
nélkül kimondott gondolatok kommunikációja.
Beszélgetőtársam cigarettára gyújtott.
Percek teltek el, mire újra megszólalt.
– Nagyocska voltam már, harmadikos,
amikor egy délután Tusi néni rosszul lett.
Most is tisztán emlékszem, a kifestőskönyvemet lapozgattam, ő az asztalt szedte le.
Nem vettem észre, hogy megszédül, csak a
zajra kaptam fel a fejem, amikor összeesett.
Első rémületemben kővé dermedtem, de a
következő pillanatban már tudtam, mit kell
tennem. Nemrég vezették be hozzá a telefont, az volt az egyetlen kellék a házban,
amihez nem nyúlhattam. A készülék mellett
volt egy notesz, az első oldalán három jókora szám sorakozott. A számsor előtt
nagy, szálkás betűk: „mentőállomás”.
Gondolkodás nélkül tárcsáztam, aztán lé-
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től továbbszármazott a mozgalom,
amely országos szinten is kiemelte
Marosvásárhelyt a művészeti élet
tekintetében. Majd jöttek a többiek,
akik akkor még fiatalok voltak, a
Nagy Pál nemzedéke, és eljutottunk
a mai napig, amikor számos érdekes
technikai és technológiai újítás is
jellemzi a nemzetközi és hazai képzőművészetet. Az iskola arról is
híres volt, hogy olyan alapozást
adott az induló diákjainak, végzettjeinek, hogy a kolozsvári, bukaresti,
jászvásári egyetemeken mindig tudták, hogy amikor jön a vásárhelyi
különítmény, akkor nagyon tehetséges diákokat fognak felvenni. És
ezek közül a diákok közül sokan
visszajöttek, maradandót alkottak
festészetben, szobrászatban, grafikában, textilművészetben, installációkban
és
hagyományos
megoldásokban, formabontásban,
színvilágban és mindabban, ami a
mai művészeti életben él, élni tud és
élni fog – mondta Nagy Miklós
Kund, majd Petre Căpriţă festőművész elevenítette fel művészeti iskolás emlékeit, élményeit.
Az egész estés eseménysorozat
itt nem ért véget: 18 órától a Marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum
zene szakos tanárainak koncertje
kezdődött a Kultúrpalota nagytermében.

legzetvétel nélkül kiabáltam bele a kagylóba Tusika lakcímét. Azt is hozzámakogtam, hogy „Tusi néni se simte rău”, de más
információval nem tudtam szolgálni. Benne
volt a pakliban, hogy a hangom hallatán
azt hiszik a központban, gyerekcsíny az
egész, de hála a Gondviselésnek, nem ez
történt. Rövid időn belül megérkezett a
mentőautó, és elvitte Tusi nénit. Minden
nagyon gyorsan történt, bennem csak képfoszlányok maradtak. Halványan rémlik,
hogy az egyik férfi megsimogatta a hajam,
és azt mondta, ügyes voltam, de az is lehet,
hogy ezt már csak hozzáképzeltem az
egészhez. A mentősök távozása után alig
negyedórát maradtam magamra, jött anyukám, és hazavitt.
– Meggyógyult a néni?
– Hála Istennek, túlélte a szívrohamot. Azután mindig gyógyszert kellett szednie, és
vigyáznia kellett, hogy ne erőltesse meg
magát, ezeket leszámítva teljesen visszanyerte régi önmagát. Sokszor emlegette,
hogy nekem köszönheti az életét. Olyankor
mindig arra gondoltam, hogy kvittek vagyunk, hiszen engem a gyermekkorom legszebb délutánjaival ajándékozott meg. Jó
pár évvel a kivándorlásunk után mondta
fel a szíve a szolgálatot. Nem volt lehetőségünk hazajönni a temetésére, így nem
tudtam tőle elköszönni, de ezt utólag nem
is bánom. Talán ezért érzem úgy, hogy a
mai napig részese a mindennapjaimnak, itt
van, figyel, és néha, ha nagyon elfáradok,
terített asztallal vár képzeletem konyhájában.
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Szerkesztette: Vajda György

Együttműködés a piaci térhódításért

(Folytatás az 1. oldalról)
és beruházási lehetőségekről, valamint a régióban tevékenykedő állami és szakmai szervezetek
szolgáltatási portfóliójáról. Jó alkalom ez tehát arra is, hogy azok az
iparban vagy a mezőgazdaságban
tevékenykedő tőkeerős kis- és középvállalkozások, amelyek, akár
pályáztak a gazdaságfejlesztési
programokra, akár nem, de hajlandók egymással együttműködni ezen
a rendezvényen, építsenek ki partnerkapcsolatot anyaországi vagy
más Kárpát-medencei (felvidéki,
vajdasági, muravidéki stb.) cégekkel. Ugyanis a térségben már
beindított gazdaságfejlesztési programok egyik célja, hogy létrejöjjön
egy közös árualap, amely versenyképesebb helyzetbe hozza a térség
vállalkozóit az uniós és azon kívüli
piacokon. Hazai példát említve,
olyan, mint a Merkúr üzletlánc működtetése, amikor kis- és középvállalkozók által megtermelt javakat
egy helyen, megfelelő marketinggel, jobb áron értékesíthetnek. Ez
globálisan azt jelentené, hogy,
mondjuk, amennyiben a Kárpátmedencében előállított jó minőségű
pálinkát egy helyre gyűjtenénk, és
nagy mennyiségben értékesítenénk,
az eladási árat illetően sokkal jobb
helyzetből lehetnek tárgyalásokat
folytatni, s ennek eredményeként

betörni az AEÁ vagy Japán, de akár
Kína piacaira is.
Ezért is a rendezvény egyik célja
a magyar export, a Kárpát-medencei gazdasági erőtér növelése volt.
A konferencián jelen levő, felszólaló – a gazdaságfejlesztésben aktív
szerepet vállaló – miniszterek is ezt
hangsúlyozták. A Külgazdasági és
Külügyminisztérium miniszterhelyettese, Magyar Levente köszöntőjét követően dr. Palkovics László
innovációs és technológiai miniszter az exportképes kis -és középvállalkozók nemzetközi piacra lépését
elősegítő magyar multi programról
tartott előadást. Őt követte dr. Nagy
István agrárminiszter, aki a magyar
agrárium és a környező országokbeli élelmiszeripar exportlehetőségeiről értekezett.
Az előadásokat követően kerekasztal-beszélgetésen a résztvevők (Vajdaság, Kárpátalja, Horvátország, Muravidék, Erdély) teljes
képet kaphattak a határon túli gazdaságfejlesztési programokról. A
panelbeszélgetéseken többek között
a magyar startup programok Kárpát-medencei esélyeit, eredményességét latolgatták. Szó volt a
brandépítésről a külföldi piacokon,
illetve arról is, hogy milyen fontos
a profi beszéd és prezentáció az üzleti világban. A kiállítótérben több
mint 250 Kárpát-medencei kiállító

mutatta be termékeit, és a konferencia lehetőséget teremtett kétoldalú
(ún. B2B) üzleti megbeszélésre.
746 egyeztetett találkozóra került
sor. A díszvacsorán – az előző évi
rendezvény hagyományát folytatva
– jótékonysági célra gyűjtöttek a
résztvevők. Az idén egy beregszászi
gyerekmentő alapítványnak ajánlották fel az összeget.
Kozma Mónika kifejtette, hogy a
magyar kormány a gazdaságfejlesztési programok mellett nyitott a
technológiai transzferre is mind az
ipar, mind a mezőgazdaság terén.
Ezt hangsúlyozta mindkét tárcavezető. A kerekasztal-beszélgetés
pedig jó alkalom volt arra, hogy a
Kárpát-medencei programot irányítók – egymáshoz viszonyítva is –
képet kapjanak arról, hol áll az adott
térség gazdasága, mezőgazdasága.
Erdély a jó középmezőnyben van.
Nálunk kevésbé honosodtak meg az
új, innovatív technológiák, és a di-

Csöb az Aberdeen Angus-tenyésztés országos központja lett

gitalizálás terén is van még fejlődni-,
tanulnivaló. Például az olyan cégeknél, ahol legalább 100 alkalmazott
van, és hasznos lenne egy vállalatirányító szoftver bevezetése, még
mindig a klasszikus módon, papíron
és egyszerű könyvelői programmal
dolgoznak. A mezőgazdaságban
pedig még mindig ódzkodnak a
gazdák a korszerű, számítógép-vezérlésű gépek, eszközök, feldolgozó
gépsorok megvásárlásától, a drónok
használatától.
Mindemellett hiányzik a vállalkozók önbizalma, hogy kilépjenek
termékeikkel a (kül)piacra. Az erdélyi gazdaságfejlesztő program irányítója úgy látja, hogy ehhez
generációváltásra van szükség.
„Akik alapították és mindeddig jól
működtették a cégeket, más mentalitás mentén gazdálkodtak, aki viszont átveszi, örökli második
nemzedékként a vállalkozásokat,
érdekelt abban, hogy beruházzon az

új technológiákba, használja a digitális irányítást az iparban, a mezőgazdaságban. A Pro Economica
Alapítványnál megkötött szerződések is ezt igazolják. A következő lépésben a cégeknek,
farmereknek el kell sajátítaniuk
és alkalmazniuk a korszerű menedzsment- és marketingtechnikát is. A Kárpát EXPOrt
kiállításon is kitűnt, hogy nagyobb volt az érdeklődés az
olyan standoknál, ahol megfelelő
csomagolásban, prezentációval
került a termék az érdeklődők
elé. Erdélyben még van jól képzett munkaerő, nagyon jó minőségű föld – ez lehet az
erősségünk, ehhez kell az a tudás
és a technológiai fejlődés, amelyet
felkínál a magyar kormány, ennek
eredménye lehet a közös Kárpátmedencei árukészlet. Ezért érdemes
jelen lenni a Kárpát EXPOrton” –
mondta Kozma Mónika.

Felavatták az első, húshasznú szarvasmarhákat nemesítő állomást

Pénteken délben a Gyulakuta
községhez tartozó Csöbön felavatták az ország első, Aberdeen
Angus
húshasznú
szarvasmarhát nemesítő központját. A korábbi, nem használt fejőstehénfarmot felvásárolta az Aberdeen Angus
fajtát tenyésztők országos
egyesülete, és saját beruházásként alakíttatta át az új
rendeltetésének megfelelően.
Az avatón a helyi és országos
hivatalosságok mellett összesen mintegy 700 érdeklődő,
farmer, különböző mezőgazdasági egyesületek, illetve a
szaksajtó képviselője vett
részt.

Vajda György

A farmátalakítás több mint
150.000 euróba került. A beruházást
az egyesület költségvetéséből állták, így az új egység is az ország 41
megyéjében fiókszervezetbe tömörülő, mintegy 1000 tenyésztő tulajdona. Az Aberdeen Angus Románia
egyesület részt vesz az országos
szarvasmarha-nemesítési programban, így ennek részeként is létre
kellett hozni a farmot – tudtuk meg
dr. Nagy Péter Tamás állatorvostól,
farmertől, az egyesület igazgatótanácsi tagjától.
A korszerű elvárásoknak megfelelően alakították ki az istállót, ahol
50 apaállat elhelyezésére alkalmas
rekeszeket hoztak létre. Az avatásra
18 törzskönyvezett bikát hoztak és
helyeztek el a rekeszekben, köztük

volt az az európai bajnok is, amely
a legjobb nemesítő pontértéket
gyűjtötte össze. A tervek szerint a
csöbi farm az országos húsmarhatenyésztés központja lesz, ahol a tenyésztési programban kiválasztott
növendékeket gondozzák. Az állatokat egy évig tesztelik, vizsgálják a
tenyésztési értékek alakulását. A fedeztetési engedélyezés után bekerülnek az állatnemesítési programba.
Egy részüket árverésen értékesítik,
más részüket pedig kölcsönadják
azoknak a gazdáknak, akik az állatállományuk minőségén szeretnének
javítani. Egyelőre a farmon két állatgondozót alkalmaznak, majd fokozatosan bekapcsolódik a munkába az
egyesület nyolc állatnemesítő szak-

Fotó: Vajda György

mérnöke, mivel csak jövőben lesznek ivarérettek a tesztelt bikák.
Addig fel kell szereljék a laboratóriumot, ahol szakszemélyzet fog
dolgozni. A felszerelés egy részét a
minisztérium támogatásának köszönhetően más leszerelt laboratóriumoktól kapják, a többi korszerű
berendezést a jövő évi beruházási
alapból vásárolná meg az egyesület.
A következő lépés a laboratórium
beüzemelését követően a fagyasztott ondó forgalmazása lesz, amit
külön engedélyeztetni kell.
Az egyesület nem csak a nemesítőállomás beüzemelését tervezi.
Már megvásárolták Gyulakután az
egykori malom szomszédságában
azt a farmot és a hozzá tartozó terü-

letet, ahol az első országos Aberdeen Angus-felvásárlási központot létesítenék. Erre mintegy 500.000 eurót
szán az egyesület saját bevételéből, és
keresik a pályázati lehetőséget, hogy
kiegészítsék az építkezéshez szükséges összeget. A munkát már a jövő
évben elkezdenék.
A két állattenyésztő egység szervesen kiegészítené egymást –
mondta dr. Nagy Péter Tamás. A
felvásárlóközpont segíti majd az
Aberdeen Angus fajtát tenyésztő
gazdákat, hogy megfelelő áron értékesítsék állataikat. A tapasztalat
azt mutatja, hogy a munkaerőhiány
miatt egyre több tejhasznú szarvasmarhát tenyésztő áll át a húshasznú
állatok tenyésztésére, mivel kevesebb fizikai munkát igényel ez a
fajta. Ugyanakkor a tej ára is ingadozik, sokkal kiszámíthatóbb a húsértékesítési piac.
A felvásárlóközpontban árverésen értékesíthetnék az állatokat egyrészt a gazdák között, másrészt
pedig vágóállatként a nagybani felvásárlóknak. Amennyiben egyszerre egy- vagy kétkamionnyi állat
kerülne kalapács alá, a gazdáknak is
megfelelő áron lehetne értékesíteni
a különböző kategóriákhoz tartozó
állatokat – mondja az állatorvos,
majd hozzáteszi, hogy a most felavatott nemesítőállomás garantálja,
hogy a piacon keresett, szavatolt
minőségű terméket vásárolhatnak
az élőállat- vagy a marhahús-feldolgozók, -forgalmazók.
– A székelyföldi megyékben
(Maros, Hargita, Kovászna) a legutóbbi kiírás alapján a Pro Econo-

mica gazdaságfejlesztési alapítványnál több mint 100 Aberdeen
Angus húsmarhát tenyésztő gazda
pályázott sikeresen. Ez azt jelenti,
hogy az elkövetkezendő években
rohamosan megnő a tenyésztők és
az állatállomány száma, így nagy
szükség lesz mind a nemesítőállomásra, mint a felvásárlóközpontra.
Így is a több mint 1000 tagot számláló országos egyesület gazdáinak a
háromnegyede az erdélyi megyékben
gazdálkodik. A tájegység földrajzi
adottsága miatt Erdély az Aberdeen
Angus fajta romániai „hazája”.
Mindezért nagy jelentőséggel bír,
hogy a nemesítőállomás mellett a felvásárlóközponttal együtt Gyulakuta
lett a fajta meghonosításának országos központja. Azt tervezik, hogy
ennek mintájára hasonló farmokat
létesítenek más régiókban is, de a
kiindulópont Csöb – Gyulakuta –
fejtette ki dr. Nagy Péter Tamás.
Varga József, Gyulakuta polgármestere a község életében történelminek nevezte az eseményt, hiszen
reménye szerint mind a nemesítőállomás, mind a felvásárlóközpont
nemcsak a település, hanem a kistérség és a megye gazdasági életét is
fellendíti. A községnek 6000 hektár
mezőgazdasági területe van, a farmerek 450 szarvasmarhát és 2500
juhot tenyésztenek. Összesen mintegy 220 gazda kap mezőgazdasági
támogatást, van tehát potenciál, így
reméli, hogy megnő azok száma,
akik Aberdeen Angus fajtát tenyésztenek. A mezőgazdaság fejlődése
más kiegészítő gazdasági ágazatokra
is kihat majd – mondta az elöljáró.
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Ipari és kereskedelmi létesítmények építője

A Kamirest Construct Kft.-t
2014-ben hozták létre, két
éve működik az új telephelyen. A cég ipari létesítmények előregyártott betonelemekből álló tartószerkezeteinek szerelésével foglalkozik. A cég élén Anca Creţu
igazgató és Mihálcs Károly
ügyvezető áll. Előbbivel a cég
székhelyén beszélgettünk.

Mezey Sarolta

– Jelenleg négy szerelőcsoporttal
dolgozunk. Általában betonelemeket gyártó cégekkel kötünk szerződést, leginkább a tordai ASA
Consszal. Azért kötünk közvetlen
szerződést a gyártóval, mert már ismerjük őket, régóta dolgozunk
velük, s tudjuk, hogy a minőség garantált. Miután legyártják a betonelemeket, mi elszállítjuk az
építőtelepre, s a munkacsoport öszszeszereli a tartószerkezeteket. Országszerte vállalunk munkát, mi

építettük a Kaufland üzleteket, gyárakat is, körülbelül 40 Dedeman
üzlet tartószerkezetét, jelenleg a
sloboziai és a tordai Dedemant építjük. Idéntől Magyarországra is terjeszkedtünk,
Pakson
és
Zalaegerszegen dolgozunk –
mondta az igazgató, és hozzátette,
hogy azért próbálkoznak külföldön
is, mert véleménye szerint itthon
egyre nehezebben mennek a dolgok, egyre nagyobb a bizonytalanság, nincs az a komoly piac, ami
régebb volt. Viszont ezt Magyarországon megtalálták.
Elmondta, hogy ezt a céget az
előző felszámolása után hozták
létre. Kérdésünkre, hogyan született
az ötlet, hogy egy nő ilyen nehéz
munkaterületen kezdjen vállalkozásba, elmondta:
– Volt egy szállítócégem, amit
2007-ben létesítettem, a tordai gyár
nagy méretű betonelemeit szállítottuk. Nagyon specifikus és nehéz
munkaterület ez, hiszen egy épülő

ipari csarnok összes betonelemeit
folyamatosan kell szállítani. Kevés
ilyen vállalkozás működött országszerte, tulajdonképpen egy piaci
rést fedtünk le. Aztán vita alakult ki
a pénzügyi hatósággal. Ötévi pereskedés után végül nekem adtak igazat, de a cég időközben
felszámolódott. Ekkor új céget alapítottunk, s maradtunk csak az ipari
építkezéssel. Közgazdászként nagy
kihívásnak találtam, viszont belevágtunk.
– Van-e képzett munkaerő ehhez
a specifikus munkához?
– Amikor felvesszük az új munkaerőt, akkor szakképzéssel kezdjük,
mert
tartószerkezetek
szerelésére nincs sehol képzés.
Ahogy megkapják az engedélyt a
nehéz, kockázatos, magasban végzett igényes munkára, máris elkezdenek dolgozni. Van, amikor
20-30 méter magasságban kell
összeszerelni az elemeket. Amikor
kezdtük, akkor nagyon jól fizettek

Hegedüs Csilla: Mi a kölcsönös tiszteletben hiszünk

a megrendelők, ma már a nagy
külföldi cégek uralják a piacot. Jelenleg 27 alkalmazottunk van,
köztük mérnökök, mesterek, ők
fedik le a munkapontokat. Az alkalmazottainknak szállást, étkezést kell biztosítani, miközben
előleget nem fizetnek a cégek, s
az elvégzett munka számláit 60-

Átgondolt, mindenkihez szóló RMDSZ-kampány

Az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa augusztusi marosvásárhelyi ülésén jelentették be, hogy a szervezet
saját jelöltet állít a novemberi
államelnök-választásra. Az
RMDSZ államelnökjelöltje Kelemen
Hunor
szövetségi
elnök, aki a „Respekt” szlogennel indította államfőválasztási kampányát.

Mózes Edith

A kampány hivatalosan október
12-én indult. Erről, valamint a mozgósítási kérdésekről beszélgettünk
Hegedüs Csilla alelnökkel, a szövetség szóvivőjével.
A változás velünk kezdődik el
– Hivatalosan is beindult az elnökválasztási hadjárat. Milyen
kampányt folytat az RMDSZ? Melyek azok a témák, üzenetek, amelyeket feltétlenül el kell juttatni a
magyar közösséghez? És mi az
RMDSZ legfontosabb üzenete a
románoknak?
– Kelemen Hunor kampánya
egyaránt szól magyarokhoz és románokhoz is, ezért az üzenetünk a
Respekt, amelyet ért a magyar is, a
román is, és amely a tiszteletről
szól, arról, hogy az államnak tisztelnie kell minden polgárát, hogy a
románoknak tisztelniük kell a magyarokat, és nem veszélyforrásként
tekinteni rájuk, a magyaroknak
pedig tisztelniük kell a románokat.
Mi a kölcsönös tiszteletben hiszünk, és ezt mondjuk el mindenkinek. Persze, a magyar kisebbség
jelöltjeként Kelemen Hunor kiemelt
figyelmet fordít a közösségünk igényeire, arra, hogy érdekeink érvényesüljenek.
A tisztelet azonban nemcsak a
két közösség viszonyára, hanem az
állam és polgár közötti kapcsolatra
is vonatkozik. Azt érezzük, tapasztaljuk nap mint nap, hogy a román
állam nem tiszteli a polgárait. Hadd
mondjak egy példát: ha tisztelne,
akkor Teodorovici miniszter a
minap nem mondta volna, hogy aki
nem fizeti ki az adóját, az adósok
börtönébe kerül. Félreértés ne
essék: az ország polgárairól volt
szó. De érezzük a tisztelet hiányát
akkor is, amikor a pénzügyeinket
intézzük, és óriási sorokat kell kiáll-

nunk, hogy aztán a közalkalmazott
félvállról kezelje az ügyeinket; amikor a kórházakban nem kezelnek
emberként bennünket, vagy amikor
30 év elteltével még mindig csak
papíron léteznek autópályák.
Ezért gondolom, hogy az
RMDSZ kampánya átgondolt, mindenkinek szól, hiszen olyan ügyekkel foglalkozik, amelyek az egész
országot érintik. A tisztelet mellett
két másik nagyon fontos kérdéskört
emelnék ki: az oktatást és a környezetvédelmet.
Ma az iskola mindent meg akar
tanítani a gyerekeknek, de arra, ami
igazán fontos, nem figyel: a személyiség fejlesztésére, a tehetséggondozásra, a kreativitás támogatására
már nem marad idő, pénz, türelem.
Ezért mondjuk, hogy legyen kevesebb tanóra, kevesebb tananyag,
több testnevelésóra, fektessenek nagyobb hangsúlyt a gyakorlati tudásra,
az
idegen
nyelvek
elsajátítására, csökkentsék a bürokráciát és vezessék be a kétszintű
érettségit. Több autonómiát akarunk
iskoláinknak, és azt, hogy a pedagógusok azzal foglalkozzanak, ami
az érdekünk: gyermekeink fejlesztésével, ne papírhegyeket kelljen kitölteniük nap mint nap. Ezek a
radikális változások talán képesek
lesznek arra, hogy a romániai okta-

tást végre a 21. századba helyezzék.
Romániában naponta 6000 tonna
élelmiszert dobunk el. Ez önmagában is hatalmas pazarlás. De főleg
olyan körülmények között, amikor
11-ből egy vidéken élő gyerek éhesen fekszik le minden este. Én még
megéltem, amikor nem volt ilyen
bőség a boltokban, jóformán semmit sem lehetett vásárolni, sem étel,
sem ruha nem volt kapható. Ma
azonban a bőség pazarlásra késztet
bennünket, többet vásárolunk, mint
a reális szükségletünk. Ezért rendkívül fontos, hogy a környezettudatosságra való nevelést már
gyerekkorban elkezdjük, hogy
gyermekeinknek természetes legyen, amit mi ma tanulunk: az észszerű vásárlás, a műanyag
visszautasítása, a szelektív hulladékgyűjtés. Nem mondhatjuk folyton, hogy nem tudunk változtatni,
hogy nem rajtunk múlik a klímaváltozás, mert igenis a változás velünk kezdődik el. Kelemen Hunor
elektromos rollerrel érkezett a választási irodához benyújtani a jelölését. Ez egy kis lépés, de minden
felelős politikusnak, közösségi vezetőnek – legyen az államelnök,
parlamenti képviselő vagy polgármester – példát kell mutatnia környezettudatosságból, környezetvédelemből.

A november 10-én Kelemen Hunorra
leadott szavazat nem vész el
– Hogyan érzékeli, milyen a magyar emberek viszonyulása a kampányhoz, az RMDSZ-hez és
magához a jelölthöz? Sokan támogatják Kelemen Hunort, többen
fenntartásokkal fogadják, mások
meg egyenesen azt állítják, hogy a
kampányra költött pénzt hasznosabb dolgokra is lehetett volna fordítani.
– A magyar emberek látják, hogy
egyetlenegy román jelölt sem beszél közösségünk gondjairól, problémáiról, és főleg nem azok
megoldásáról. Nemrég az USR jelöltje kifejtette Marosvásárhelyen,
hogy „át kell lépni az etnikai problémán”. Magyarul: legyünk csak jó
román (állam)polgárok, a román
nemzet tagjai, szavazzunk rá, s
aztán majd úgy viselkedik, ahogy
eddig: elszabotálja minden, közösségünk jogait kibővítő kezdeményezését az RMDSZ-nek.
Az erdélyi magyar közösség elvárja, hogy legyen magyar államelnökjelölt, legyen, aki hallassa
közösségünk hangját, legyen, aki
vitába szálljon az érdekünkben a
többi jelölttel, és legyen, aki elmondja: tisztességes állampolgárai
vagyunk ennek az országnak, nem
nemzetbiztonsági kockázat. Ezért a
november 10-én Kelemen Hunorra
leadott szavazat nem vész el: megmutatja közösségünk erejét. Ez a tét.
Kelemen Hunor a legismertebb
erdélyi magyar politikus, a románok is tisztelik, még akkor is, ha
nem szavaznának rá. Abban egyetértenek, hogy van elképzelése az
ország jövőjéről, alkalmas az ország vezetésére. Nem véletlen,
hogy a többi jelölt nem mer vitázni,
egyedül Theodor Paleologu vállalta
a megmérettetést. Dan Barna például aznap, amikor a Rise projecten
megjelent a cikk, amelyben azt
írták, hogy a cége elherdálta az EUs alapokat, és a testvérének is juttatott a pénzből, nem mert kiállni
vitázni. Kelemen Hunornak van
szava, befolyása a romániai politikában, és biztos vagyok benne,
hogy azoknak is képviselné az érdekeit, akik most nem rá szavaznak.
Jobb elnök lenne, mint a szekusbesúgó Petrov vagy a távolról szemlélődő Iohannis.
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90 napra egyenlítik ki. Ilyen körülmények között nagyon nehéz
megtalálni az egyensúlyt. Pedig
azokon a specifikus szakterületeken, amelyeken nagyon kevesen
dolgoznak, jobban kellene fizetni,
ám nem így történik. A bevételeink csökkennek, a kiadásaink
nőnek.
– Milyen a mozgósítás országos
szinten, mi a helyzet megyékben a
területi szervezetekben?
– Dolgozunk. Mindenki dolgozik, hiszen mindenkinek érdeke, és
mindenki nagyon örülne annak, ha
egy szász után végre egy magyar
államelnök kerülne a Cotroceni-palotába. Találkozókat, megbeszéléseket szervezünk, Kelemen Hunor
Erdély-szerte válaszol az emberek
kérdéseire a Szájkaratékon, találkozott nyugdíjasokkal, vállalkozókkal, pedagógusokkal és rengeteg
fiatallal is. Emellett naponta tévévitákon vesz részt, így juttatva el az
üzenetünket a választókhoz.
Senkinek sem prioritás
a magyar közösség
– Az EP-kampányban ön úgy fogalmazott: az erdélyi magyarság
érdeke, hogy képviselete legyen az
Európai Parlamentben, hiszen a
mi ügyeinket senki más nem fogja
képviselni. Ez érvényes az államelnökjelölt esetében is? Olyan értelemben, hogy legyen, aki a
kampányban a román közösséget
is megszólítsa, elmondja, hogy a
magyarok nem ellenségei a románságnak, és amit kérnek, az jó
lenne a románoknak is?
– Természetesen. Ilyenkor, kampányban mindig jobban odafigyelnek
arra,
amit
az
államelnökjelöltek
mondanak,
ezért is fontos számunkra, hogy
minél többször hangoztassuk a respektet, a kölcsönös tiszteletet.
Ugyanakkor látjuk, hogy ilyenkor
mindig lépünk egyet a tárgyalások
szintjén, így tudjuk lebontani az
előítéleteket, amit a két közösség
egymás iránt táplál.
Ha megnézzük a többi jelöltet,
azt látjuk, hogy senkinek sem prioritás a magyar közösség, a mi problémáinkat senki sem foglalta a
programjába. A mi céljainkról, elvárásainkról egyetlen román politikus sem beszél. Ez a mi feladatunk
és kötelességünk a magyar közösség iránt. Ezenfelül üzenetünk a
román közösségnek is szól, hiszen
az államelnöki kampányba foglaltak, az oktatás, a fenntartható fejlődés, az infrastruktúra, az erdőirtás
és erdősítés, a megújuló energiák
ügye mind olyan kérdések, amelyek
egész Romániát érintik. Fontos,
hogy az emberek lássák, a jelöltünk
olyan politikus, akinek van elképzelése arról, hogy Románia hogyan
lehetne egy jobb, zöldebb, innovatívabb ország.
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A vidékről érkezőket és az idősebb korosztályt figyelmeztetik

A zsebtolvajok célpontja

Marosvásárhelyen a közszállítási járművek vezetői, a
jegyárusok, jegyellenőrök, de
a helyi lakosok egy része is ismeri, jobb esetben felismeri
az autóbuszokon gyanútlan
áldozatokra vadászó zsebtolvajokat. A jobb vagy bal karján átvetett ruhadarabbal,
pólóval, folyóirattal vagy
anélkül felszálló egyének
szerzeményüket a közelben
őrködő társaiknak adják, akik
azt szempillantás alatt eltüntetik.

Szer Pálosy Piroska

A buszsofőrök, jegyárusok, utasok, de a napipiacokon árusítók
sem tehetnek mást azon kívül, hogy
figyelmeztetik
környezetüket,
mivel sem a civilek, sem a hatóságok kezében nincs olyan hatékony
eszköz, ami elriaszthatná az erre
„szakosodott” bűnözőket. Sőt, a
piaci árusokkal beszélgetve kiderült, hogy valósággal rettegnek a
zsebtolvajok bosszújától.
A legsebezhetőbb, legkönnyebb
áldozati kategória a zsebtolvajok
számára az idősebb korosztály, de a
más településekről, vidékről érkezőkre is mágnesként tapadhatnak a
tolvajok. Az idős emberek túlzott
jóhiszeműsége, hiszékenysége mellett hátrány az éberség hiánya és a
reakcióidő csökkenése. A más településekről és vidékről érkezőkről
pedig sejtik a zsebtolvajok, hogy
nagyobb pénzösszeggel érkeznek a
megyeszékhelyre, és nincsenek
tisztában a zsúfolt helyek rejtett veszélyhelyzeteivel sem. Időnként a
közösségi oldalon egyik-másik
zsebmetsző banda fotóit megosztják azok, akiknek sikerül róluk felvételt
készíteni,
ekként
figyelmeztetik embertársaikat.
Javaink biztonsága rajtunk is múlik
Megnehezíteni a zsebtolvajok
ténykedését, mert javaink biztonsága rajtunk is múlik! – ezzel a jelszóval indított újabb felvilágosító
akciót a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség, folytatva bűnözésmegelőző tevékenységét. Ezúttal az
idősebb korosztályt, illetve a vidékről a megyeszékhelyre érkező és a
közszállítási járművekkel utazókat
tájékoztatja az egyre gyakoribb lopásról és a zsebtolvajok számának
elszaporodásáról.
A hatóságok egyre tehetetlenebbek a világ minden táján előforduló
régi jelenséggel, a zsebből, táskából
a pénztárcát, értéktárgyakat észrevétlen kiemelő zsebtolvajlással
szemben. Nemzetközi kutatások kimutatták, hogy a zsúfolt helyeken a
tolvajok általában azt használják ki,

hogy az emberek nem képesek egyszerre többfelé figyelni. A zsebtolvajok figyelik a lehetséges
áldozatokat, azt, ami számukra előnyös lehet: figyelmetlenség, fáradtság, elővigyázatlanság, amire már
abból is következtet a tolvaj, ha valaki könnyelműen, jól látható helyen tárolja az értékeit, nincs
felkészülve a tolvajok jelenlétére,
vagy ha ittas.
A rendőrségi figyelmeztetés szerint a zsebtolvajok kedvelik a zsúfolt helyeket, a közszállítási
járműveket éppúgy, mint a koncerteket, fesztiválokat, nyári idényben
pedig a strandokat, fürdőhelyeket
stb. A zsebtolvajok nappal aktívabbak a tömegközlekedési eszközökön, főleg csúcsforgalmi órákban,
illetve hétvégeken, ünnepnapokon,
de a piaci, nagyáruházi útvonalakon
is. Általában csoportosan – három
vagy öt személy – indulnak lopni,
és mindenkinek jól meghatározott
szerepe van. A forgatókönyv szerint
az egyik eltereli a figyelmet, a
másik kilopja a pénztárcát az áldozata zsebéből vagy táskájából, és
tovább is adja harmadik társának,
így ha elkapják, az ellopott tárgy
már nincs nála. A tolvajok kabáttal,
pólóval, valamilyen ruhaneművel,
folyóirattal vagy szatyorral rejtik el
azt a kezüket, amelyikkel lopnak.
Miként lehet megelőzni a lopást?
A rendőrségi közleményben foglaltak szerint a gyanútlan emberek
az alábbi elővigyázatossági intézkedésekkel kerülhetik el, hogy áldozatokká váljanak:
– Készítsék elő időben a buszjegy árát azért, hogy senki se láthassa, mennyi pénz van a
pénztárcában, és hol tartják.
– Ha több csomaggal utaznak, a
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pénzt abba a csomagba helyezzék,
amelyiket állandóan szemmel lehet
tartani.
– Amíg tömegközlekedési járműre várnak, legyenek éberek, figyeljenek a szomszédjukra, annak
szándékaira.
– Lehetőleg ne olvassanak a járműveken, mert ez a figyelmüket elvonhatja, és könnyen áldozatokká
válhatnak.
– A táskájukat tartsák maguk
előtt, és lehetőleg szorítsák a testükhöz.
– Ha leülnek, ölben fogják a csomagjukat, semmiképp sem kifele
vagy a szomszéd széke felé.
– Ne hordják a pénztárcát vagy
telefonjukat a nadrág farzsebében,
mert könnyedén kiemelhető le-, illetve felszálláskor.
– A kabát oldalsó zsebéből is
könnyedén kiemelhetik a zsebtolvajok az értékeket, ezért ott semmiképp se tartsák pénztárcájukat vagy
irataikat.
– Nagyobb pénzösszeggel kerülni kell a tömegközlekedési eszközöket, ilyenkor kérjenek meg egy
ismerőst, vagy hívjanak taxit.
– Ha késői órában utaznak, amikor kevés az utas a járműveken,
ajánlott a sofőrhöz minél közelebb
foglalni helyet, vagy bizalomkeltő
utasok közelébe ülni.
– Zsúfolt helyeken vagy közszállítási eszközökön lehetőleg ne telefonáljanak, mert az is elvonhatja a
figyelmüket, ugyanakkor egyik kezüket lefoglalja.
– A bankkártyájukra ne jegyezzék fel a PIN-kódot, de a kártya
mellett se tartsák a jelszavukat tartalmazó cetlit. Amennyiben ellopták a bankkártyájukat, azonnal
értesítsék a bankot.

Meghosszabbított
nyitvatartás a lakosságnyilvántartó hivatalnál

A Maros Megyei Lakosságnyilvántartó Hivatal ügyfélfogadása a személyazonossági igazolványok kibocsátásával kapcsolatos kérelmek
gyors és hatékony elbírálása
érdekében a következő
program szerint alakul a választások két fordulója előtti
időszakban, azaz 2019. november 4–8. és 18–22. között:

– hétfő, kedd, szerda, péntek
8.30–16.30
– csütörtök 8.30–18.30
– szombaton, 9-én és 23-án 8–
16
– vasárnap, 10-én és 24-én 7–
21 óra között
Elsőbbséget élveznek a következő okok miatti személyazonossági kérelmek:
– lejárt az érvényesség, elveszítették, ellopták, megsemmisült
vagy megrongálódott a személyazonossági igazolvány;
– megváltozott a lakcím;
– a tulajdonos nevének vagy
szülei nevének, a születési helyének vagy idejének módosulása;

Pályázati felhívás

– olyan személyazonossági cseréje, amilyent már nem bocsátanak ki, de még érvényes;
– a települések és utcák besorolásának vagy nevének megváltozása, az ingatlanok számozásának
módosulása, települések vagy
utcák létrejötte;
– új személyi szám;
Az ideiglenes személyazonossági igazolványt a következő esetekben bocsátják ki:
– amikor az igénylő nem birtokolja a személyazonossági igazolvány kibocsátásához szükséges
összes dokumentumot;
– a külföldi lakcímmel rendelkező, de ideiglenesen Romániában
tartózkodó román állampolgároknak.
Bővebb
információk
a
0265/250-391-es
vagy
a
0265/210-678-as telefonszámon, a
hivatal volt Kossuth/Călăraşilor
utca 26–28. szám alatti székhelyén, vagy az intézmény www.tirgumures.ro honlapján lehet találni
– áll a Claudia Trif ügyvezető
igazgató kézjegyével ellátott közleményben.

A Kárpát-medencei
Tehetségkutató Alapítvány
programjában való
részvételre

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány tehetségeket
támogató programja olyan Kárpát-medencei, kiemelkedő
tehetségű, 14 és 30 év közötti, nappali tagozatos képzésben
részt vevő fiatalok jelentkezését várja, akik:

• kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkeznek,
• országos, illetve nemzetközi tanulmányi, művészeti és sportversenyeken dobogós helyezést értek el,
• kutatási eredményeiket publikálták,
• motiváltak, szorgalmasak, kitartóak, elkötelezettek céljaik megvalósításában,
• bár nem vettek részt, illetve nem szereztek dobogós helyet tanulmányi versenyeken, de úgy érzik, kiemelkedően tehetségesek.
Az alapítvány által kiválasztott fiatal tehetségek egyénre szabott támogatásban részesülnek. Ennek során minden diák azt kapja, amire
leginkább szüksége van a tehetsége kibontakoztatásához, mely minden
esetben tartalmaz mentori támogatást. (Ezentúl esetlegesen részesülhet
ösztöndíjban, támogatják képzéseit és konferenciamegjelenéseit, részvételét kulturális és sportprogramokon.)
Jelentkezni a https://kmta.hu / oldalon, a regisztráció menüpontban
lehet.
További információ az erdeklodes@kmta.hu e-mail-címen és a +361-781-2814 telefonszámon. (sz.p.),

Folytatják az őszi nagytakarítást Marosvásárhelyen

November 2-áig az alábbi beosztás szerint
szállítják el a hulladékot:
Október 30.: Szabadi, Csíki, Földműves,
D. Rusu, L. Blejnari, I. Giurchi, I. Roman, M.
Robu, Virág, Zöld, Hints Ottó, Szotyori József, Gyümölcsfa, Dósa Elek, Alma, Gálfi
Mihály, Simion Mândrescu, Zeno Vancea,
Ion Vlasiu, Pongrácz Antal utcák;
Október 31.: I. Mihuţ, I. Hodoş, Gh. Pop
de Băseşti, P. Maior, Bărăgan, Decebal, Bu-

rebista, Tisza, Maros, Új híd, Hídvég, Víz,
Ár, Könyök, V. Săbădean, I.Vescan utcák;
November 1.: Éden, Len, Lucerna, Lóhere,
Görgény, Alsóforduló, Csángó, Őrlő, Remeteszegi, Beşa utcák;
November 2.: Kinizsi Pál, Sinaia, M. Eminescu, Brăila, Rózsa, Csillag, Beszterce, volt
Kossuth, A. Filimon, Horea, Ballada, Bartók
Béla, Nyomda utcák, aluljáró.
Kérik a magánházak tulajdonosait és a tu-

lajdonosi társulásokat, hogy takarítsák ki ingatlanjaikat, valamint az ezekhez tartozó területet és zöldövezetet, a hulladékot
helyezzék ki a járdaszélre (kupacokba, kivéve
az építkezésből/bontásból származó hulladékot), a szállítóeszközök számára könnyen
megközelíthető helyre, a meghirdetett dátum
előtti napon. A fakorona-alakításból származó
ágakat külön kell tenni, ellenkező esetben ezt
nem szállítják el. A hulladékot a meghirdetett

program szerinti napon szállítják el minden
utcából. A kijelölt időpont után kihelyezett
szemetet csak a köztisztasági vállalathoz (Salubriserv Rt.) benyújtott előzetes megrendelés
alapján szállítják el, az érintetteket pedig megbírságolják. Kivételes esetekben (időjárás, objektív
okok miatt eltérés a meghirdetett programtól stb.)
a munkarend változhat – tájékoztatott a polgármesteri hivatal fennhatósága alatt működő közterület-fenntartó igazgatóság. (sz.)
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Kínában lesz az első 24 csapatos
labdarúgó-klub-vb 2021-ben

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke bejelentette, hogy
2021-ben Kínában rendezik meg az első, 24 csapatosra bővített klubvilágbajnokságot.
A szervezet döntéshozó testületének sanghaji ülését követő sajtótájékoztatón Gianni Infantino kiemelte: a tornát júniusban és júliusban rendezik, a rendezésről és a résztvevők kvalifikációjáról azonban csak
későbbre ígért pontos részleteket. Annyit viszont elárult, hogy Európát
nyolc együttes képviseli majd: a Bajnokok Ligája és az Európa-liga legutóbbi négy kiírásának győztese, amennyiben pedig egy klub többször is
győzni tudott, úgy ranglista alapján osztják tovább a helyeket.
Az afrikai, az ázsiai és az észak-amerikai konföderációból háromhárom, a dél-amerikaiból hat klub indulhat majd. Óceániának nincs garantált helye, a térségi Bajnokok Ligája győztesének a kínai bajnokkal
kell selejtezőt játszania az indulásért.
A tervek szerint a 24-es mezőnyt nyolc háromcsapatos csoportra osztják, és az első helyezettek jutnak a negyeddöntőbe, ahonnan egyenes kieséses rendszerben folytatódik a küzdelem.
Sajtóhírek szerint a torna várhatón egymilliárd dolláros bevételt jelent
a FIFA-nak, Infantino az összeggel kapcsolatban kiemelte: a szervezet
pont ennyit szándékozik a női labdarúgás fejlesztésére fordítani az elkövetkezendő négy évben. „A FIFA-nak jelentős bevétele lesz a tornából,
de szeretném hangsúlyozni, hogy anyagi haszna már nem származik belőle, mert visszaforgatjuk az egész összeget a sportágba” – mondta Infantino.
Az idei és az utolsó, jövő évi tornának Katar a házigazdája, a régi lebonyolítású eseményen csupán hét csapat vesz részt.
A testület ülésén döntöttek arról, hogy a FIFA 2024-es kongresszusán
szavaznak a 2030-as vb-rendezésről. Az eddig ismert pályázók között szerepel Kína, illetve Dél-Amerikából is intenzíven érdeklődtek egy közös
rendezés iránt, miként Anglia is társulna Írországgal, Észak-Írországgal,
Skóciával és Walesszel. A 2022-es vb-t Katarban, a 2026-ost pedig az
Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik.

Gianni Infantino elnök szerint a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnek várhatón egymilliárd
dolláros bevétele származik a tornából, és éppen ennyit szándékoznak a női labdarúgás fejFotó: Inquirer
lesztésére fordítani az elkövetkezendő négy évben

Mexikói Nagydíj: Hamilton győzött,
de még nem világbajnok

A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit
pilótája nyerte a Forma–1-es Mexikói Nagydíjat vasárnap, és tovább
növelte az előnyét a pontversenyben,
de még nem nyerte meg hatodik vbcímét. A 34 éves versenyzőnek ez az
idei tizedik, egyben pályafutása 83.
futamgyőzelme, Mexikóvárosban
2016 után másodszor diadalmaskodott.
Hamilton mögött a négyszeres vbgyőztes Sebastian Vettel, a Ferrari
német pilótája végzett másodikként,
míg a dobogó alsó fokára Valtteri
Bottas, a Mercedes finn versenyzője
állhatott fel.
Díjazás
Hamilton előnye három futammal
a vb vége előtt 74 pont Bottasszal szemben az összetettben.
A rajtnál az első sorból indult Charles Leclerc (Ferrari) és Vettel megtartotta az első két helyet, mögöttük
Hamilton nagy csatába bonyolódott Max Verstappennel (Red Bull). A két versenyautó egy pillanatra össze
is ért, néhány másodpercre mindkettő elhagyta az aszfaltot, emiatt Hamilton az ötödik, Verstappen a nyolcadik helyre esett vissza. Néhány körrel később egy
előzési manőver közben Verstappen Red Bullján
megsérült a jobb hátsó gumi, és a defekt miatt a holland pilótának idejekorán kellett a bokszba hajtania
kerékcserére.
A tizedik körben Leclerc száguldott az élen Vettel
előtt, a harmadik pozícióban Alexander Albon (Red
Bull), közvetlenül mögötte pedig Hamilton haladt. A
15. körben Albon a bokszba hajtott kerékcserére, egy
körrel később a Ferrari Leclerc-t hívta ki, hogy a monacói pilóta autójára friss abroncsok kerüljenek. Hamilton a 23. körben járt a bokszban, Vettel pedig
egészen a 38. körig maradt a pályán, és csak akkor
állt ki kerékcserére.
A negyvenedik körben így aztán újra Leclerc veEredményjelző
Forma–1-es Mexikói Nagydíj, Mexikóváros (71
kör, 305,354 km), pontszerzők: 1. Lewis Hamilton
(brit, Mercedes) 1:36:48.904 óra, 2. Sebastian Vettel
(német, Ferrari) 1.766 másodperc hátrány, 3. Valtteri
Bottas (finn, Mercedes) 3.553 mp h., 4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 6.368 mp h., 5. Alexander
Albon (thaiföldi, Red Bull) 21.399 mp h., 6. Max
Verstappen (holland, Red Bull) 1:08.807 perc h., 7.
Sergio Perez (mexikói, RacingPoint) 1:13.819 p h.,
8. Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault) 1:14.924 p
h., 9. Pierre Gasly (francia, Toro Rosso) 1 kör hátrány, 10. Nico Hülkenberg (német, Renault) 1 k h.
* pole-pozíció: Leclerc
* leggyorsabb kör: Leclerc, 1:19.232 perc
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Fotó: Getty

zetett, mögötte viszont Hamilton volt a második,
Albon pedig a harmadik. A negyedik pozícióban Vettel, az ötödikben Bottas száguldott, aztán Leclerc a 43.
körben másodszor is a bokszba hajtott új gumikért.
Húsz körrel a leintés előtt Hamilton, Vettel, Bottas
volt a dobogós helyeken száguldók sorrendje, miután
Leclerc és Albon a második kerékcseréje után negyedikként, illetve ötödikként tért vissza a pályára.
Az utolsó tíz körre az maradt a legfőbb kérdés,
hogy Hamilton a több mint negyven kör óta használt
gumikkal meg tudja-e nyerni a versenyt, és ha igen,
akkor kik állnak még a dobogóra mellette. Vettel
három, Bottas négy, Leclerc pedig valamivel több
mint hat másodperccel volt lemaradva Hamiltontól,
de a hajrában már egyikük sem került előzési helyzetbe, így a célba is ebben a sorrendben értek be.
A futam elején az utolsó helyre visszaesett Verstappen végül a hatodik helyen hozta be a célba a Red
Bullt.
A vb a hét végén a texasi Austinban folytatódik az
Egyesült Államok Nagydíjával.
Ranglisták
* pilóták: 1. Hamilton 363 pont, 2. Bottas 289, 3.
Leclerc 236, 4. Vettel 230, 5. Verstappen 220, 6.
Gasly 77, 7. Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren) 76,
8. Albon 74, 9. Perez 43, 10. Ricciardo 38, 11. Hülkenberg 35, 12. Lando Norris (brit, McLaren) 35,
13. Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) 34, 14. Kimi
Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 31, 15. Lance Stroll
(kanadai, Racing Point) 21, 16. Kevin Magnussen
(dán, Haas) 20, 17. Romain Grosjean (francia, Haas)
8, 18. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo) 4,
19. Robert Kubica (lengyel, Williams) 1, 20. George
Russell (brit, Williams) 0
* csapatok: 1. Mercedes 652 pont, 2. Ferrari 466,
3. Red Bull 341, 4. McLaren 111, 5. Renault 73, 6.
Toro Rosso 64, 7. Racing Point 64, 8. Alfa Romeo
35, 9. Haas 28, 10. Williams 1

Sigér duplájával győzött a Ferencváros a Fehérvár otthonában

A bajnok Ferencváros Sigér
Dávid két góljával 2-1-re nyert a
listavezető MOL Fehérvár vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga
10. fordulójának zárómérkőzésén. A
zöld-fehérek ezzel pontszámban beérték a 22-22 pontos Fehérvárt és
Mezőkövesdet, de egy meccsel kevesebbet játszottak.
A listavezető Fehérvár nem a legjobb előjelekkel kezdte a bajnok elEredményjelző
* 1. liga, 14. forduló (vasárnapi és
hétfői eredmények): Academica
Clinceni – CSU Craiova 0-0, FC
Botoşani – Gyurgyevói Astra 1-2,
Bukaresti Dinamo – Konstancai
Viitorul 3-2, Jászvásári CSM Politehnica – Kolozsvári CFR 2-1.
Az élcsoport: 1. CFR 27 pont, 2.
Viitorul 25, 3. Craiova 24.
* 2. liga, 14. forduló (vasárnapi és
hétfői eredmények): Resicabánya
– Aradi UTA 2-3, Piteşti – Bodzavásár 3-1. Az élcsoport: 1. Mioveni 27 pont/14 mérkőzés, 2. UTA
26/11, 3. Turnu Măgurele 26/13.
* Merkantil Bank Liga NB II, 14.
forduló: Csákvár – Békéscsaba
1-0, Szeged-Csanád – Tiszakécske 5-0, Siófok – Kazincbarcika 0-0, Gyirmót FC Győr –
Vasas 2-1, Szombathely – Nyíregyháza 1-3, Budafok – Vác 2-0,
Dorog – ETO FC Győr 3-0, Soroksár – Budaörs 0-3, Szolnok –
Ajka 3-0. Az MTK Budapest szabadnapos volt. Az élcsoport: 1.
Csákvár 27 pont/12 mérkőzés (9
győzelem), 2. MTK Budapest
27/12 (8), 3. Gyirmót 26/13

leni rangadót, mivel a bemelegítésnél megsérült az eredetileg a kezdőcsapatba nevezett Juhász Roland,
akinek a helyén Rus Adrián lépett
pályára. A találkozó eleje kiegyenlített játékot hozott, mindkét együttes kereste a réseket a másik
védekezésében. A Ferencváros találta meg előbb a kapuhoz vezető
utat, és egy szabadrúgást követően
Sigér Dávid révén megszerezte a
vezetést. Nagyobb sebességre kapcsoltak a fehérváriak, de a szünetig
Jegyzőkönyv
OTP Bank Liga, 10. forduló: MOL
Fehérvár FC – Ferencvárosi TC
1-2 (0-1)
MOL Aréna Sóstó, 12 192 néző,
vezette: Berke.
Gólszerző: Milanov (86.), illetve
Sigér (24., 63.).
Sárga lap: Kovács I. (18.), Nikolov (29.), Hangya (91.), illetve
Botka (13.), Haratyin (18.), Civic

igazán komoly gólhelyzetet nem aknak a szépítés, egy lepattanó lab- volt a főszereplő, óriási védésekkel
tudtak kialakítani a vendégkapu dát Georgi Milanov lőtt a kapuba. A segítette csapatát, és bravúrjai végül
előtt.
hosszabbítás perceiben újra Dibusz győzelmet értek a Ferencvárosnak.
Fordulást követően is a Vidi próbálkozott többet, mégis a fővároRanglista
siak szereztek újabb gólt, akik Sigér 1. Fehérvár FC
10
7
1
2
20-8
22
megpattanó lövésével már kétgólos 2. Mezőkövesd
10
7
1
2
15-8
22
előnyben voltak. A Fehérvár óriási 3. Ferencváros
9
7
1
1
13-6
22
erőket mozgósított a szépítő talála- 4. Puskás Akadémia 10
6
2
2
18-10
20
tért, ám minden próbálkozásukat
5.
Honvéd
10
4
1
5
13-15
13
hatástalanította a remekül védő Di10
4
1
5
13-15
13
busz Dénes. A rendes játékidő vége 6. Kisvárda
7.
Debrecen
9
4
0
5
17-17
12
előtt nem sokkal összejött a hazai8. Újpest
10
3
2
5
12-15
11
9. Paks
10
3
1
6
12-19
10
(20.), Blazic (49.), Heister (73.),
10.
Diósgyőr
10
3
1
6
9-18
10
Dvali (78.), Lovrencsics (87.).
11. ZTE
10
2
3
5
14-13
9
Fehérvár: Kovácsik – Nego, Rus,
12. Kaposvár
10
2
0
8
7-19
6
Musliu, Hangya – Nikolov, Elek
Á. (69. Bamgboye) – Kovács I.
(70. Milanov), Pantic, Petrjak –
Futács (46. Hodzic).
FTC: Dibusz – Botka, Blazic,
Dvali, Civic (72. Heister) – Sigér,
Haratyin, Ihnatyenko – Varga R.
(84. Lovrencsics), Isael, Tokmac
(57. Zubkov).

Visszalépés a 2. ligában
Nem folytatja szereplését a másodosztályú bajnokságban a Bukaresti
Daco-Getica. A fővárosi klub saját nevelésű fiatal játékosaira alapozott
a pontvadászatban, azonban a kísérlet nem váltotta be a hozzá fűzött
reményeket, mivel nem volt elegendő számú tehetséges labdarúgójuk
a keretben, és a csapat edzője, Marius Baciu szerint ha valamiért ketten-hárman nem állhattak rendelkezésre, nem volt, akikkel pótolniuk a
hiányzókat. Ráadásul a szakvezető szerint néhány tapasztalt futballistára is szükség lett volna, hogy a csapatnak tartást kölcsönözzenek, mellettük eredményesen bontogathatták volna szárnyaikat a fiatalok. Így
azonban vereségből vereségbe bukdácsoltak, ami nem használt senkinek, sem a klubnak, sem az ifjú játékosoknak, ezért úgy döntöttek, hogy
visszalépnek, és erről már értesítették is a sportági szövetséget. A történtek nyomán a csapat valamennyi eredményét törlik.

A ferencvárosi Isael da Silva Barbosa (b) és a fehérvári Hangya Szilveszter
Fotó: MTI/Máthé Zoltán
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Jazzest Pethő Csabával

November elsején, pénteken 20 órától a Jazz & Blues klubban a marosvásárhelyi Pethő Csaba fiatal gitárművész jazzestjére kerül sor. Pethő
Csaba jelenleg Budapesten, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen
tanul
jazzgitár szakon. 2018-ban megkapta a Muzza Alapítványtól „Az év
November 8-án, pénteken, hogy három-négy gyereket vállal- családokat. Mint mondta, mentalifelfedezett zenésze” díjat, 2019-ben megnyerte a XI. marosvásárhelyi
Erdélyben első alkalommal nak a fiatal szülők. Ennek a témá- tásváltásra is szükség lenne, és va- nemzetközi ifjúsági jazzversenyen a legjobb szólistának járó díjat. RepertoMarosvásárhelyen, a Keresz- nak a különböző vetületeit lamelyest ezt is elő szeretné segíteni árjában jazzstandardokat dolgoz fel, melyek témáit énekelve is előadja.

telő Szent János-plébániatemplomban tartják meg a
11. demográfiai, egészség- és
szociálpolitikai konferenciát
Megmaradni – és mégis élni címmel. A rendezvény célja rávilágítani a népességfogyás
jelenségére, illetve anyaországi és helyi szakemberek
segítségével próbálnak megoldásokat keresni ennek a
megfékezésére.

Menyhárt Borbála

A marosvásárhelyi konferencia
egy sorozat része, amely az anyaországban indult dr. Mák Kornél és
dr. Bártfai György professzor kezdeményezésére. Baricz Lajos marosszentgyörgyi plébános, aki dr.
Szabó Béla professzorral együtt
vállalta el a rendezvény megszervezését, lapunk érdeklődésére elmondta, ez a 11. ilyen konferencia,
amelyet első alkalommal szerveznek meg Erdélyben, Marosvásárhelyen. Az előző alkalmakra az
anyaországban került sor, majd
megpróbálták a külhoni magyarokat is bevonni, azaz a magyarlakta
területekre is kiterjeszteni a kezdeményezést. Így idén nyáron első alkalommal Újvidéken, Zentán
tartották meg, majd Erdélyben Marosvásárhelyre esett a választás.
– A konferencia célja rámutatni
arra, hogy mennyire fogyunk, illetve együttgondolkodva megoldásokat keresni erre. Tudatosítani
kellene a fiatalokban, a gyermekvállalásra képes házasokban, menynyire fontos, hogy több gyermeket
vállaljanak. Erre, amint azt a zentai
előadáson is elmondtam, Marosszentgyörgy jó példa, és Erdélyben
is kezdett egyre gyakoribb lenni,

próbáljuk a konferencián egyházi és
világi oldalról megközelíteni, körbejárni. Magyarországon különböző szervezetek, illetve egyének
összefogásaként jött létre a konferencia, amely nem kimondottan
egyházi rendezvény, hanem keresztyén és magyar értékeket képvisel – mutatott rá Baricz Lajos.
érdekes előadások a gyermekvállalás
különböző vetületeiről
A konferencián anyaországi és
hazai egyetemi tanárok, egészségügyi szakemberek tartanak érdekesnek ígérkező előadásokat a
családokat érintő, az egészségmegőrzés, a gyermekvállalás- és -nevelés különböző vetületeit taglaló
témákban. Szó esik többek között a
lombikbébiprogramról, a családbarát szülésről, a védőoltásokról, a
szűrővizsgálatokról, a nagyszülők
generációjának a családok életében
betöltött szerepéről, a társadalom és
a média közös felelősségéről a demográfiai folyamatok alakulásában,
az anyaország egészség- és szociálpolitikájáról, ami a határon túli magyar családok támogatását célozza,
dr. Szabó Béla marosvásárhelyi
szülész-nőgyógyász
professzor
pedig a jelenlegi demográfiai irányzatok szülészeti vonatkozásairól értekezik. Baricz Lajos hangsúlyozta,
a tematika összeállításában igyekeztek körbejárni azokat a témákat,
amelyek a családokat, a gyermekvállalást érintik és segítik. Ugyanakkor készült egy szociológiai
felmérés a Kárpát-medence szintjén, ennek az eredményeit is be fogják mutatni a konferencián.
A plébános hozzátette, népünk
sorsa mindannyiunkat kell érdekeljen, ezért az egészségügyi szakemberek mellett várják a rendezvényre
a fiatal, gyermekvállalásra képes

a konferencia, ugyanis a mindennapokban gyakran hallani, hogy
minek annyi gyermek, előfordul,
hogy szánalommal néznek az utcán
a három, négy gyerekével sétáló
édesanyára. – Ezen változtatni kellene, pozitívan álljunk a gyermekhez, ne pedig lesajnáljuk a szülőket,
akik több gyereket vállalnak – tette
hozzá a plébános.
Pozitív példák
A rendezvényen a szavak mellett
pozitív példákkal is próbálják
szemléltetni a szervezők a nagy
család előnyeit, szépségeit Nagy
családban Erdélyben, polgármesterként élni és megmaradni címmel
Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere, háromgyerekes
édesapa
számol
be
tapasztalatairól. Marosszentgyörgy
a gyerekvállalás szempontjából
igen pozitív példának számít, egyre
gyakoribb a községben, hogy
három vagy annál több a gyerek
egy-egy családban. Baricz Lajos
plébános elmondta, Marosszentgyörgyön kezdeményezték az úgynevezett
szépcsaládosok
találkozóját, ami azt jelenti, hogy
alkalomadtán összegyűlnek azok,
ahol három vagy ennél több a gyerek. A községben jelenleg 37 ilyen
család van. A november 8-i konferenciára őket is meghívták, hogy
példájukal erősítsék a rendezvény
üzenetét, ösztönözzék a gyermekvállalási kedvet.
A program részeként kulturális
műsorra is sor kerül, többek között
Kilyén Ilka színművésznő, a marosszentgyörgyi Szent Cecília együttes,
Bakos
László
kántor
közreműködésével; a rendezvény
nyitómozzanataként a történelmi
egyházak képviselői ökumenikus
imára hívják a résztvevőket.

TÁJéKOZTATÓ

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

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

Várjuk Önöket!

Klasszikus zenei koncert

November 4-én 19 órától szintén a Jazz & Blues klubban Veress Ábel
ifjú zongoraművész, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
hallgatója ad zongorahangversenyt. Veress Ábel rendszeresen ad önálló
zongorakoncerteket, nagy elhivatottságot érez a komolyzene ápolása
iránt. Az elmúlt években több regionális és országos zongoraversenyen
ért el előkelő helyezéseket. Műsoron: Liszt Ferenc: VI. magyar rapszódia, Frédéric Chopin: F-dúr ballada op. 38, Claude Debussy: G-dúr arabeszk, Bartók Béla: Három Csík megyei népdal, Frédéric Chopin:
Gesz-dúr etűd op. 10 no. 5, Asz-dúr etűd op. 25 no. 1, Ász-dúr „hősi” polonéz op. 53, Liszt Ferenc: VIII. magyar rapszódia.

A fénnyel játszanak a Talentumban

Vakációs tevékenységre várják az óvodásokat és a kisiskolásokat október 30-án (ma) fél hattól a Talentum Alapítvány Vihar utca 13. szám
alatti székhelyén, ahol kicsik és nagyok a fénnyel, a színekkel játszanak,
festenek, batikolnak, a színházi tevékenységen a meséken, verseken,
énekeken és drámajátékokon keresztül belekóstolhatnak az előadó-művészet rejtelmeibe. Oktatók: Márton Krisztina, Molnár Krisztina, Brassai
Eszter. Bővebb felvilágosítás a 0723-037-922-es telefonszámon.

Színházkutató műhely

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Doktori Iskolájának rendhagyó,
nyilvános műhelybemutatóján október 31-én, csütörtökön 17 órától a
Stúdió Színház előterében Kovács Károly doktorandusz színművész A
légzés funkciója a színészmunkában címmel tart előadást és mutat be
gyakorlatokat. Témavezető: dr. habil. B. Fülöp Erzsébet, beszélgetők: dr.
Berekméri Katalin, Gecse Ramóna és dr. Strausz Imre István.

Humanitárius felhívás

„Nem az számít, hogy mennyit adunk, hanem hogy mekkora szeretetet
fektetünk az adásba.” (Kalkuttai Szent Teréz)
A Szászrégen és Vidéke havilap hasábjain megjelenő Panni-mesék
Andikájának nagy szüksége van a szeretetünkre és összefogásunkra. Nagyon fiatalon meg kell küzdenie sajnos a mesebeli sárkánynál is gonoszabb szörnnyel: a betegséggel. Hiszünk imáink erejében, hiszünk a
gyógyulásban és az összefogásban, a jó szándékú emberek segítségnyújtásában, mert „Jónak lenni jó!”
A Disznajói Nőszervezet a Panni-mesék megjelenése alkalmából dedikálással egybekötött könyvbemutatót szervez, melyen a kihelyezett adománydobozba gyűjtjük a kezeléshez szükséges összeget. Mindenkit
szeretettel várunk november 2-án délután 6 órakor a disznajói óvodában.
Aki addig is pénzt szeretne utalni, megteheti az alábbi bankszámlára:
Valah Vandana
RO79BRDE270SV25744552700
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A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Nyárádkarácsonba és Havadtőre. Bővebb információ
a 0265/224-300-as telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro
weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)
Marosvásárhelyre, folyamatosan bővülő és fejlődő csapatunkba
keresünk:
– CSONTOLÓT

– KAPUST

ELADÓ 3-as hidraulikus eke, 165

cm-es tárcsás kasza, borona. Tel.

0745-404-666. (1/5012-I)

ELADÓK 50, 10, 5, 3 literes demizso-

nok, PVC-hordók. Tel. 0365/448-371.

(4/5066-I)

– CSOMAGOLÓ MUNKATÁRSAT

– KARBANTARTÓT

Ha stabil munkahelyre vágyik, és szeretne fejlődni a szakmájában,
jelentkezzen a Petry csapatába! Mindenkit betanítunk.
Várjuk önéletrajzát a cv@petry.ro e-mail-címen.
Tel. 0733-990-055. (sz.-I)

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

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
KIADÓ kétszobás tömbházlakás Ma-

rosvásárhelyen, a Kövesdombon,

hosszú távra. Tel. 0726-314-862.

(11/5040-I)

ELADÓ a Pădurii utcában (Trébely)

nyugdíjas-autóbuszigazolványom.
Semmisnek nyilvánítom. (8/5072)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

kis telek faházzal. Érdeklődni a

mon. (4933-I)

214-586. (14/4654)

00-36-20-947-0421-es

telefonszá-

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (4926)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0751-989-594.
(4926)

ELADÓ tűzifa, 140 lej/méter. Tel.
0759-050-488. (5006-I)

harmonikaajtókat.

elszállt

Itthagytál minket,

életed,

Akik téged nagyon szerettek.
„Nem búcsúztam tőletek,

nem tudtam, hogy örökre elmegyek.

Szerettem volna még köztetek élni,

s drága szeretteimet még átölelni.”
marosvásárhelyi ÖLVEDI DOMOKOSNÉRA született VAJDA
ERZSÉBET halálának 7. évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!

Emlékét őrzik szerettei. (8/5037-I)

MINDENFÉLE

ket,

alatt

október 30-án a sáromberki születésű

ELLOPTÁK Fodor Sándor névre szóló

– SEGÉDSZAKÁCSOT

perc

Szemünkben könnyel emlékezünk

ELVESZETT

– BOLTI ELADÓT

Egy

Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766-

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21642-I)

VÁLLALUNK bádogosmunkát, tető-

készítést, bármilyen javítást. Tel.
0757-831-459. (9/4674)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?

Ázik be a háza? Minőségi munkát

szeretne? Ha minőségi munkát sze-

retne, akkor válasszon minket! Cé-

günk garanciás munkát vállal. Tel.

0742-344-119. (3/5008-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserépből

vagy lemezből, famunkát stb. 15%

kedvezmény nyugdíjasoknak. Tel.

0758-639-258, Csaba. (2/5059-I)

MEGJAVÍTUNK sírokat és megre-

pedt kriptákat. Tel. 0752-517-647.

(9/5020)

TETŐFEDŐ bádogos cserépforga-

tást, bármilyen kültéri javítást elvégez

azonnal, 18% kedvezmény nyugdíja-

soknak. Meszelés, vakolás

hivata-

losan bejegyzett cég által. Érdeklődni

a 0740-499-712-es telefonon. (sz.)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást,
csatornakészítést,
bármilyen

csatornajavítást,

szigetelést,

festést,

Szemünkben könnyel, szívünk-

ben fájdalommal emlékezünk ok-

tóber 30-án a nyárádszentannai

születésű SZEREDAI CSABÁRA

halálának első évfordulóján. Nyugodj békében, csendesen, emlé-

ked szívünkben örökké élni fog!
Szerető feleséged, testvéred és

rokonaid. (11/4997-I)

kerítéskészítést akármilyen anyagból. Tel.
0759-467-356. (5/4849)

MAGÁNSZEMÉLYTŐL 30 napra hitelt
felveszek. Jövedelemmel rendelkezem.
Tel. 0752-582-224. (3/5082-I)

Soha el nem múló szeretettel em-

lékezünk október 30-án MORÉH

Fájó szívvel emlékezünk a szentszületésű

soha. Te, aki annyi szeretetet

adtál, szívünkben mély fájdalmat

hagytál.

MEGEMLÉKEZÉS

háromsági

Jóságos szíved pihen a föld alatt,

mosolygós arcod nem láthatjuk

NOVÁK

ANDRÁSRA halálának első évfor-

dulóján és NOVÁK ROZÁLIÁRA

halálának tizenkettedik évfordu-

ILONÁRA született KUTI IBOLY

halálának 4. évfordulóján. Sze-

rető testvéreid, Elvira, Ildikó,

Évike családjukkal együtt és élet-

társad, Feri. (1/5063-I)

lóján. Emlékük legyen áldott,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

nyugalmuk csendes! Emléküket

őrzik szeretteik. (4/5066-I)

Köszönetünket

TETŐ sürgős javítását vállaljuk (fel-

készülés a télre). Tel. 0747-816-052.

(9/5020)

TETŐJAVÍTÁST, tetőfelújítást és bár-

milyen más munkát vállalunk. Nyug-

díjasoknak 15% kedvezmény. Tel.

0744-906-289, Jani. (12/4813-I)

Fájó szívvel emlékezünk a drága

testvérre, ÖLVEDI ENDRÉRE, az

Electromureş volt karbantartójára halálának 8. évfordulóján.
Nyugodj

békében,

te

drága

lélek! Emlékét őrzik szerettei.
(8/5037-I)

mindazoknak,

fejezzük

akik

ki

fájdal-

munkban velünk együtt voltak,
mellettünk álltak a drága feleség,
a

78

(KACSÓ

éves

RENDES

RÓZA

RÓZA)

elhunyta

Gyászoló

családja.

alkalmából, és sírjára virágot
helyeztek.

(5027-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. alkalmaz ÁRUSZAKÉRTŐT, ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és SOFŐRT. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Tel. 0734-123-877. (21673-I)
A TORDAI cég alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe. Tel. 0744-681-130. (21663-I)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST (kezdő, szakképzett szakembert) és TÖLTŐNŐT (kezdő,
szakképzett szakembert). Tel. 0744-644-026. (21663-I)
ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk tanyára. Tel. 0744-624-809. (21663-I)

A SERVINSTAL KFT. SZAKKÉPZETT HEGESZTŐKET alkalmaz. Érdeklődni a 0742-574-804-es telefonszámon. (21677-I)

AUSZTRIAI IDŐS BETEGEK GONDOZÁSÁRA alapfokú németnyelv-tudással rendelkező, 30-55 év
közötti személyeket keresünk. Információ a következő telefonszámokon: 0771-486-907, 0745-611-871.
(6/5035-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz SOFŐRÖKET. Nyolcórás munkaidő, előnyös munkabér + étkezési jegyek.
Tel. 0744-403-114. (21676)
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4 órás munkaprogrammal
irodai asszisztenst keresünk

Elvárás:
– jó kommunikációs készség
– precizitás, részletekre való fokozott odafigyelés
– önálló számítógép-használói készségek (szövegszerkesztés,
adatbevitel)
Főbb feladatkör:
– általános irodai adminisztráció
– dokumentumkezelés, archiválás
– beszámolók/jelentések készítése
– kapcsolattartás
Jelentkezés: cv@westjobs.eu

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

