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Épül a körforgalom Nagyernyénél

Elkészült a terelőút egyharmada

25 éves a Milvus
Madártani
Egyesület

Olyan védett madárfajokat követtek,
mint a szirti sas, a vándorsólyom, a
kék vércse, a békászó sas és a kerecsensólyom.

____________4.
Kolozsváron hét
repülőjáratot
befolyásolt a köd

Hét bel- és külföldi járatot befolyásolt
tegnap reggel a kolozsvári nemzetközi
repülőtérre leszállt köd, késéseket regisztráltak, illetve akadt olyan járat is,
amit más légikikötőbe irányítottak át.

____________4.
Megvalósíthatatlan
feltételek

Az országos kataszterezés egyik legnehezebben teljesíthető feltétele a
személyes interjúlap kitöltése, amit a
földmérő cégnek és az önkormányzatnak közösen kell elkészítenie.

December közepére várhatóan elkészül
a 15-ös országúton, a Nagyernye község
bejáratához tervezett körforgalom, ezen
a héten leterítik az első aszfaltréteget.

Antalfi Imola

A Koronkát Jedden át Nagyernyével összekötő terelőút kivitelezője a Copisa Constructora
Pirenaica Rt., amely hat alvállalkozóval dolgoztat. Kun-Nichita Adrian projektvezető lapunk érdeklődésére elmondta, a földterületek kisajátítása

az esetek többségében megtörtént, helyenként
Jedden vannak még problémák, a munkálatokkal
azonban haladnak. Az eredeti határidőt – 2016.
október 10. – is azért kellett elhalasztani, mert a
közhasznú kisajátítási ügyek rendezése miatt a
megrendelő, az Országos Útügyi Vállalat felfüggesztette a munkát. Az új határidő várhatóan
2018 májusában lesz. A tervekben 29 áteresz, hét
híd, egy viadukt építése szerepel a közel 12 kilométeres terelőúton, ezek közül 27 áteresz már
elkészült, három híd építése a végéhez közeledik, és megkezdték a viadukt építéséhez az elő-

Fotó: Nagy Tibor

készületeket. A beruházás része két körforgalom
kialakítása a 15-ös, illetve a 13-as országúton,
az előbbi, a nagyernyei decemberre elkészül (bár
egyelőre nem adják át a forgalomnak), az utóbbinak Koronkában (a Segesvár felé vezető úton)
hamarosan nekifognak, ezen a ponton még gondok vannak egy terület kisajátításával.
A 134,7 millió lejes beruházás mintegy 30
százalékával készült el a kivitelező, a kifizetések
is közelítenek az említett arányhoz, a finanszírozás nem akadályozza a munkálatokat – nyilatkozta a projektvezető.

Újabb utalványok,
meghosszabbított határidő

A környezetvédelmi minisztérium úgy
döntött, hogy 3500-zal növeli a hagyományos roncsautóprogram keretében
elérhető utalványok számát, ezekre kizárólag magánszemélyek jelentkezhetnek. Idén immár harmadszor bővítik a
kormányprogramot.

„A 23 millió lejes bővítés igazolja a roncsautóprogram sikerét. Ha figyelembe vesszük a
programnak az idénre eredetileg kiutalt költségvetését a júliusban és októberben rendelkezésre
bocsátott pluszösszegekkel, akkor a keretnek
több mint 25 ezer haszonélvezője lehet az év végéig. A program iránti érdeklődés továbbra is nagyon nagy, és örvendek, hogy sikerült
azonosítanunk a forrásokat, amelyekből még
több használt autót tudunk újra, kevésbé szenynyezőre cserélni” – nyilatkozta Cristiana Paşca
Palmer környezetvédelmi miniszter.
Az újabb utalványokra november 23-án 12
órától lehet jelentkezni, a vonatkozó nyugtákat
azonban csak december 9-e után adhatják ki –
mutat rá a Mediafaxhoz hétfőn eljuttatott közleményében a szaktárca.
Egyúttal december 10-éig meghosszabbították azt a határidőt is, ameddig a magán- és jogi
személyek új autóra iratkozhatnak fel a forgalmazóknál. A jelentkezés 120 napig érvényes, ám
nem léphet túl 2016. december 15-én, ez az
utolsó nap, amikor a roncsautóprogram keretében még fogadják az elszámolási kéréseket.
(Mediafax)

____________6.
Egy elveszített
falu

Talán sehol magyar nyelvterületen
nem tartottak annyira hiteles és emlékezetes szórványnapot, mint november 14-én a Marosvásárhelytől alig
ötven kilométernyire fekvő Mezőújlakon, ahol a 125 éve született Földes
Károly lévita lelkész-tanítóra, az erdélyi szórványmozgalom elindítójára, valamint sorstársaira szépszámú
gyülekezet emlékezett.

____________7.

Nulla eredménnyel

Bodolai Gyöngyi
Kellemetlen kérdések tömkelegében, amelyekkel sarokba szorították mind az egészségügyi minisztert, mind a
köztelevízióban interjút adó kormányfőt, a „zseniális” válasz nem késett. Meg kell szüntetni, hogy a politikai pártok
beleszóljanak a nagy kórházak vezetésébe, és véget kell
vetni az egyetemi oktatók által ellátott feudális irányításnak, továbbá annak, hogy a kórházigazgatói munkaprogram alatt még két munkakört, az oktatást és a gyógyítást
is ellássák.
A bukaresti Colectiv klubban történt tragikus események nem megfelelő kezelése után várt változások és egyéb
hiányosságok kiküszöböléséhez szükséges konkrét intézkedések helyett, amolyan huszárvágásként, sürgősségi
kormányrendeletben szabályozták, hogy a kórházak élére
nem csak orvosi végzettségű menedzserek (főorvosok,
egyetemi oktatók) pályázhatnak, hanem közgazdászok
vagy más mesterségek képviselői is. A magyarázat szerint
a nagy nyugati kórházak igazgatóinak a 99 százaléka nem
felel meg a romániai feltételeknek, köztük annak, hogy az
egyetemi kórházak menedzseri tisztségét professzori címmel rendelkező orvos töltheti be. A kormányrendelet az
eredeti elképzeléshez képest engedményt csupán
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 34 perckor,
lenyugszik
16 óra 41 perckor.
Az év 327. napja,
hátravan 39 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma CECÍLIA, holnap
KELEMEN, KLEMENTINA
napja.
CECÍLIA: a Cecil férfinév latinos női párja, jelentése:
Caecilius nemzetségéből való.
KELEMEN: latin eredetű, jelentése: jámbor, szelíd. Női változata a Klementina.

Tiszta égbolt

Hőmérséklet:
max. 120C
min. -20C

Villámcsődület Kecskeméten a Katolikus Líceumért

Szombaton este a Kárpátmedencei disputavetélkedő
mintegy 100 résztvevője
Kecskeméten, a Piaristák
terén
villámcsődületen,
gyertyagyújtással kapcsolódott be a marosvásárhelyi
Katolikus Líceumért Erdélyszerte sorra került szolidarizáló tevékenységekbe.
Marosvásárhelyen november 12-én több ezren
tüntettek a Vár sétányon a
magyar felekezeti oktatásért,
hasonló megmozdulások
voltak Kolozsváron, Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön és Szatmárnémetiben
is.

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2016. november 21.

1 EUR

4,5110

1 USD

4,2405

1 g ARANY

165,6707

100 HUF

1,4592

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

Hálaadó, orgonaszentelési
istentisztelet

A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius egyházközség
november 27-én, advent első vasárnapján délelőtt 11 órakor hálaadó és orgonaszentelési istentiszteletet tart temploma felszentelésének 10. évfordulója és új elektromos
orgonájának megvásárlása alkalmából. Az ünnepi istentisztelet keretében a szószéki szolgálatot és az orgonaszentelést főtisztelendő Bálint Benczédi Ferenc püspök
végzi. Az új orgonát dr. Molnár Tünde orgonaművész szólaltatja meg, hárfán játszik Nagy Orsolya, a kolozsvári
Gheorghe Dima Zeneakadémia II. éves hallgatója, énekel
a Cantuale férfiénekkar.

Ajándékgyűjtés a színházban

Az előző évek hagyományához híven a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház művészei az Osszuk meg az ünnep örömét
kampány segítségével idén is kellemesebbé kívánják tenni
a rászoruló gyermekek karácsonyát. Az adakozó kedvű nézőknek és a társulatok tagjainak köszönhetően tavaly több
köbméter adomány gyűlt össze a rászorulóknak. Ennek
jegyében 2016-ban is gyűjtést szerveznek az intézményes
kötelékben élő gyerekek támogatására. A Tompa Miklós
Társulat a Szent Erzsébet Egyesületet kívánja segíteni,

Fotókiállítás a Dora Medicalsnál

A Pixel Art Fotóklub szervezésében fekete-fehér fotókból
nyílt kiállítás A klasszikustól a kortársig címmel a Dora Medicalsnál (Marosvásárhely, Mărăşti tér 21. szám). A kiállítás hétköznapokon 7-től 20 óráig látogatható, a belépés
díjtalan.

Előadás a várbeli múzeumban

A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület Marosvásárhely szabad királyi város 400 éves fennállása alkalmából
szervezett jubileumi rendezvénysorozata keretében november 23-án, szerdán 17 órakor a marosvásárhelyi várbeli múzeumban Novák Csaba Zoltán Marosvásárhely a
szocializmus időszakában címmel tart előadást.

Kós Anna könyvbemutatója

November 24-én, csütörtökön 16 órakor a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem stúdiótermének előcsarnokában
(Köteles Sámuel u. 6. sz.) mutatják be Kós Anna Iránytű a
navigáláshoz (Az újságírói szerep értelmezése az új médiában) című könyvét. Az Országos Tankönyvkiadó gondozásában megjelent kötetről a szerzővel Tibori Szabó
Zoltán újságíró beszélget.

Zenei gyöngyszemek

Zenei gyöngyszemek címmel rendkívüli vokálszimfonikus
hangversenyre kerül sor november 24-én, csütörtökön 19
órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. Vezényel: Franz Lamprecht németországi karmester, közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes
kara és szimfonikus zenekara. A hangversenyre a 7-es
számú bérletek érvényesek.

Újraindul a Kamaszok társulata

Gyermekszínészképzés indul a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Tamacisza Kulturális Egyesület égisze alatt a
Bolyai líceumban. A szervezők 10–14 (max. 9–15) év közötti gyermekeket, fiatalokat várnak november 26-án,
szombaton délelőtt 11 órára a líceum kicsi tornatermébe,
ahol a válogatás zajlik. A válogatásra a jelentkezőknek egy
verset és egy éneket kell előkészíteniük, és egy színészekből álló bizottság előtt bemutatniuk. A képzést színész
oktatók tartják: Csíky Csengele, Kinda Szilárd, Selyem Ildikó, Kozsik József, az alábbi szaktanokban: improvizációs
gyakorlat,
színpadi
mozgás,
gyakorlat,
beszédtechnika, drámagyakorlat, ének. Érdeklődni a
0754-499418-as, 0726-221504-es telefonszámokon lehet.

Találkozó nyugdíjasoknak

Az Erdélyi Magyar Baloldal találkozót szervez nyugdíjasoknak november 25-én, pénteken 17 órai kezdettel a
Dózsa György utca 9. szám alatti, I. emeleti gyűlésteremben. A találkozó meghívottai szenátor- és képviselőjelöltek,
vendégük lesz Kerekes Károly parlamenti képviselő.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

RENDEZVÉNYEK

Selyem Zsuzsa könyvbemutatója

A Látó novemberi meghívottja Selyem Zsuzsa Déry
Tibor-díjas író, akivel Moszkvában esik (Egy kitelepítés története) című regénye kapcsán Láng Zsolt beszélget. A könyvbemutatóra a marosvásárhelyi G.
Caféban kerül sor ma 18 órakor. A rendezvény kiemelt
támogatója a Szépírók Társasága, támogatók: NKA,
Bethlen Gábor Alap.

melynek családias típusú házaiban Marosvásárhelyen és
Marossárpatakon Pál atya ferences szerzetes gondozásában
árva, félárva vagy elhagyott gyermekek élnek.
Idén a színház munkatársai élelmiszert (lisztet, cukrot,
olajat, rizset, száraztésztát, konzervet, édességet) gyűjtenek, melynek a gyermekközösségek hosszabb távon is
hasznát tudják venni. Felkérjük a kedves közönség tagjait,
csatlakozzanak a színháziak kampányához, támogassák
adományaikkal a rászorulókat. Az adományokat 2016.
december 16-ig lehet elhelyezni a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
bejáratánál található gyűjtőládákba.
Az adományokat „Pál atya
gyermekei” december 16-án a
Csárdáskirálynő előadás szünetében tartandó karácsonyváró rendezvény alkalmával veszik majd
át a Tompa Miklós Társulat művészeitől, amikor a színház ajándékaként a világhírű operettet is
megtekinthetik.
A Tompa Miklós Társulat tagjai
a megajándékozott gyermekek nevében is köszönetet mondanak
mindazoknak, akik idén is bekapcsolódnak az Osszuk meg az ünnep
örömét kampányba. (pr-titkárság)
sett pillanat című, sorrendben ötödik verseskötetét
Doszlop Lídia-Naómi méltatja. Közreműködnek a vendéglátó Bodor Péter Művelődési Egyesület tagjai. A
szerzők elbeszélgetnek az érdeklődőkkel, majd dedikálják könyveiket.

Fülöp Jenő kiállítása

Fülöp Jenő Halld, Izrael... (Márk 12/29) című egyéni
fotókiállítása nyílik meg november 24-én, csütörtökön
18 órakor a marosvásárhelyi Bernády Házban. A fotókat Vajda György méltatja. A tárlat január 8-ig látogatható.

Bölöni Domokos és Fülöp Kálmán
Erdőszentgyörgyön
Hahota-kabaré Nyárádszeredában
November 24-én, csütörtökön délután 5 órától a Rhédey-kastély előadótermében Erdőszentgyörgy és környéke irodalomkedvelőivel találkozik Bölöni Domokos
író és Fülöp Kálmán költő. Bölöni új könyve, A rablóhús fogyasztása, Játékos jegyzetek alcímmel jelent
meg. A hetvenéves szerzőről és munkásságáról Kovrig Magdolna tanárnő beszél. Fülöp Kálmán Kőbe vé-

A Hahota színtársulat 30. évfordulójára készült Humor
forte című ünnepi előadást Nyárádszeredában viszi
színre a társulat november 25-én, pénteken este 7
órától a művelődési házban. Fellépnek: Puskás
Győző, Székely M. Éva, Kelemen Barna, Cseke Péter,
Ritziu Ilka Krisztina, Gönczy Katalin és Szőllősi P. Szilárd. Rendező: Kovács Levente.

Sorsolás a Bernády Házban
szerdán, november 23-án 16 órakor!

A Népújság szerkesztősége szerdán, november 23-án 16 órától tartja
az októberi Népújság-kosár sorshúzását a marosvásárhelyi Bernády Házban (Horea utca 6. szám). Gazdára talál a három élelmiszerrel teli
NépújsáG-kosár-okTÓBEr (kosaranként 100 lej értékben, ebből
kettő a marosvásárhelyi, egy a vidéki olvasóknak), a Hűséges előfizető –
NoVEMBEr nyeremény (4x150 lej) és a Hűségtombola-díj (100 lej).
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Ha győz Merkel, rendkívül nehéz négy év vár rá

Ha 2017 őszén ismét kancellárrá választják, Angela
Merkelre rendkívül nehéz négy év vár – mondta Kiss
J. László, a Corvinus Egyetem tanára az MTI-nek
azzal kapcsolatban, hogy Németország első női kancellárja bejelentette: ismét harcba száll a tisztségért, illetve pártja, a Kereszténydemokrata Unió
(CDU) elnöki posztjáért.

Ha jövő ősszel Merkel győz, megismételhetné nagy elődje,
Helmut Kohl teljesítményét, aki 1982 és 1998 között, összesen tizenhat évig volt hatalmon. Ezért a kancellári tisztséget
2005 ősze óta betöltő Merkel sikere önmagában nem lenne
páratlan, a szakértő szerint azonban mindenképp rendkívüli
teljesítmény.
Kiss J. László szerint több tényezőt kell említeni azzal kapcsolatban, hogy valójában „mi hajtja” a most 62 esztendős
kancellárt. Az első az egykori NDK-ból származó Merkel személyisége, a második az, hogy milyen körülmények között jelentette be döntését, a harmadik a pártjához, a CDU-hoz való
viszony, a negyedik tényezőt pedig a nemzetközi összefüggések jelentik.
Angela Merkel – mint a szakértő emlékeztetett – 2016-ban
öt tartományi választást veszített el, és mindegyik elvesztésében lényegében kulcsszerepet játszott a menekültkérdés. Az
idei választások kudarca után után mindig általános volt a vélemény, hogy a hivatalban lévő kancellár alternatíva nélküli
vesztes.
Közben más is történt. Merkel – ha korlátozottan is – önkritikát is gyakorolt. Egyfelől utalt arra, hogy ha az idő kerekét
vissza lehetne forgatni, akkor a menekültválság kezelésében
nem úgy járna el, mint ahogy 2015-ben tette. Eltávolodott a
nevéhez fűződő, „híressé” vált „wir schaffen das” (sikerülni
fog, megoldjuk) kijelentéstől is. Sőt azt is megfogalmazta,

hogy 2015 eseményei még egyszer nem ismétlődhetnek meg.
Angela Merkel tehát elindult az önkritika útján, még akkor
is, ha ennek határai voltak. A 2015. szeptember 4-i döntést
például, amellyel a magyarországi menekültek előtti utat megnyitotta, nem tartja történelmi hibának.
Rendkívül fontos elem az is, hogy a kancellár a nevével
fémjelzett befogadási kultúrától, az úgynevezett „Willkommenskulturtól” eljutott egy szabályzott migrációs politikáig.
Ezzel kapcsolatban a szakértő utalt arra, hogy két menekültügyi csomagot, továbbá egy integrációs törvényt fogadtak el.
Ezekben nagyon kemény megfogalmazások vannak, amelyek
lényeges korrekciót jelentenek a német menekültpolitikában.
Megvonhatják például a szociális támogatásokat azoktól, akik
az integrációs tanfolyamokon nem vesznek részt, továbbá a
menekült nem választhatja meg letelepedési helyét. Tehát a
hivatalos politikában ugyancsak korrekció következett be.
A legfrissebb felmérések szerint a németek 55 százaléka
akarja, hogy Angela Merkel maradjon a kancellár, míg 39 százalék ellene van. Augusztusban még csak a megkérdezettek
42 százaléka volt mellette, míg 50 százalék ellenezte maradását. A tizenegy éve hivatalban lévő kancellár támogatottságának megnövekedésében ugyanakkor kifejeződik a német
társadalom hagyományos igénye a biztonságra a mostani zűrzavaros világban, azaz egyidejűleg a folytonosság igénye is.
Kiss J. László szerint ha Angela Merkelt 2017 őszén ismét
– immár negyedszer – kancellárrá választják, rendkívül nehéz
négy év vár rá. Nem csak az Egyesült Államokban, de Európában is minden valószínűség szerint szerint új kormányokkal,
új vezetőkkel kell együttműködnie, míg belpolitikai téren egy
megosztott jobboldallal, a CDU-tól erősen jobbra álló, bevándorlásellenes AfD-vel kell számolnia, amely immár kilenc tartományi parlamentben van jelen. (MTI)

Moszkva élesen reagált a NATO-bővítésre

Moszkvát aggasztja a NATO bővítése, mert úgy
látja, hogy a szövetség döntéshozatalában
Washington játssza a főszerepet, és az orosz vezetés kénytelen ellenlépéseket tenni a folyamattal
szemben – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök
az Oliver Stone amerikai filmrendező Ukraine on Fire
(Ukrajna lángban áll) című dokumentumfilmje számára adott interjúban.

Az elnöki nyilatkozatot tegnap több orosz hírügynökség ismertette. „Hogy miért reagálunk ilyen élesen a NATO bővítésére? Bennünket a döntéshozatal gyakorlata nyugtalanít. Ha
egy ország a NATO tagjává válik, akkor már nagyon nehéz ellenállnia a nyomásnak a NATO egy olyan nagy vezető országa
részéről, mint amilyen az Egyesült Államok” – közölte Putyin.
Mint mondta, ilyen nyomás alatt az adott ország területén
„bármi” megjelenhet, a rakétavédelmi rendszerektől kezdve
az új bázisokon át a csapásmérő rendszerekig, amelyeket
Oroszországnak válaszul célba kell vennie. A Krím Ukrajnától
történt elcsatolását kommentálva Putyin azt mondta, komoly
következményei lettek volna annak, ha az Egyesült Államok
és a NATO megjelenik a szevasztopoli haditengerészeti bázison.
Az orosz elnök kijelentette, hogy nem mindig érti a NATO
logikáját. Mint mondta, „néha olyan benyomás alakul ki,
mintha az atlanti táboron belül fenn kellene tartani az engedelmességet és a fegyelmet, és ehhez külső ellenségre van
szükség. Irán erre minden aggodalom ellenére is kevés”.

Hangsúlyozta, hogy tiszteletben kell tartani a krími népszavazás eredményét, amely 90 százalékos részvétel mellett, 90
százalékos arányban az Oroszországhoz való csatlakozás mellett döntött, és nem szabad a nemzetközi jogot és elveket alárendelni a geopolitikai érdekeknek. Emlékeztetett rá, hogy a
Krímben nem voltak orosz hadműveletek és nem voltak halottak.
Az orosz elnök úgy vélekedett, hogy Odessza lakói, de
egész Ukrajna számára is sértés volt, „egyszerűen köpést” jelentett Miheil Szaakasvili volt grúz elnök kormányzóvá történt
kinevezése. Rámutatott, hogy Petro Porosenko ukrán elnök
által az odesszai terület élére 2015 májusában kinevezett és
idén novemberben leköszönt Szaakasvilinek „még az Egyesült
Államokban sem adtak munkát”, és hogy a tengerentúli egyetemek nem vették állandó állományba.
A dokumentumfilmben megszólalt Viktor Janukovics megbuktatott ukrán elnök is, aki egyebek között arról is beszélt,
hogy szerinte a mai napig nem derült ki, 2014 februárjában ki
lőtt a tömegbe a kijevi Majdan térnél. Putyin úgy vélekedett,
hogy Janukovics nem volt érdekelt a káoszban, de miután
megállapodott az ellenzék képviselőivel az előre hozott választásokról, február 22-én Harkivba utazott.
Az orosz elnök szerint Ukrajnában a függetlenség elnyerését követően, bárki is volt hatalmon, nem nőtt az átlagpolgár
életszínvonala, „módszeresen fosztogatták a népet”, és az emberek belefáradtak az önkénybe és a „teljesen őrült korrupcióba”. (MTI)

A bukarestiek a „legveszélyesebb” sofőrök

A bukaresti gépkocsivezetők okoznak leggyakrabban, a Hargita és Kovászna megyeiek pedig a legritkábban közúti balesetet Romániában – közölte
tegnap a Digi 24 hírtelevízió, a biztosítási piacot is
felügyelő pénzügyi felügyelet (ASF) egy területi
elemzését ismertetve.

Az ASF azokat a kárigényeket hasonlította össze megyei
bontásban, amelyeket a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) felhasználásával fizettettek ki a biztosítókkal. A
balesetek gyakorisága területi eloszlásának vizsgálatát az is
megkönnyítette, hogy Romániában a gépkocsik rendszámából
megállapítható, melyik megyében állították forgalomba őket.

Az ASF tanulmánya nyomán a Digi 24 megállapította, hogy
Romániában a bukarestiek a „legveszélyesebb” sofőrök, itt
ugyanis a gépkocsivezetők 6,8 százaléka okozott balesetet.
Őket a Konstanca és Iaşi megyeiek követik 6,4, illetve 6,3 százalékkal. A „legbiztonságosabban” közlekedő sofőröknek a
Hargita megyeiek bizonyultak, akiknek alig 2,8 százaléka okozott balesetet, míg a Kovászna megyei kgfb-k 3,2 és a Szilágy
megyei kötvények 3,4 százalékára adtak be kárigényt. Az
elemzés szerint a bukaresti balesetek nagyobb sűrűségére a fővárosi forgalom is magyarázatul szolgálhat. A Romániában
forgalomban lévő mintegy ötmillió gépkocsi közül minden
ötödiknek bukaresti rendszáma van. (MTI)

Esés okozhatta a székely hegymászó testvérek halálát

A hegyimentők azt valószínűsítik, hogy esés következ- den kétséget kizáhatóan a gyergyószentmiklósi testvérpárt tatében haltak meg a Fogarasi-havasokban a múlt hét lálták meg.
A 34, illetve 37 éves gyergyószentmiklósi férfi november
végén megtalált székelyföldi hegymászó testvérek.

A hegymászók holttesteit megtaláló hegyimentő csoport
egyik tagját, Thomas Brosst a Maszol.ro romániai magyar portál szólaltatta meg.
„A baleset szombat (november 12.) délután történhetett. Az
nem világos, hogy előtte megmászták-e a Moldoveanu-csúcsot, vagy a csúcstámadásból visszafordultak, mert hóviharossá változott az idő. Tény, hogy a rendkívül meredek
Fereastra Micát szombaton jégréteg borította. Hiába volt a bakancsukon hágóvas, megcsúsztak, és több tucat métert gurulhattak a sziklás, jeges szirten. Mindkét férfi fején csúnya
ütésnyomokat láttam” – idézte a hegyimentőt a Maszol.ro.
A Digi24 hírtelevízió azt sem tartotta kizártnak, hogy lavina
sodorta el őket. Az utal egy esetleges lavinára, hogy a vasárnap
megtalált hegymászót egyméteres hóréteg alól ásták ki. Thomas Bross elmondta, mindkét férfinál iratok is voltak, így min-

12-én indult el megmászni a Fogarasi-havasok és egyben Románia legmagasabb csúcsát, a 2544 méter magas Moldoveanut. Egy napra vittek élelmet magukkal. A
Fogarasi-havasokban azonban a múlt hét végén hóvihar dúlt,
és helyenként egyméteres hó hullott. A mentőket a családjuk
riasztotta, miután nem sikerült felvenni velük a kapcsolatot.
Autójukat múlt hétfőn találták meg a Brassó megyei Felsőszombatfalva közelében, a Fogarasi-havasok lábánál.
A keresésükre múlt héten egy helikoptert is a térségbe vezényeltek. A mentők egész héten fokozott lavinaveszélyben
keresték az eltűnteket. Egyiküket szombaton találták meg a
mintegy 2100 méter magasan fekvő Fereastra Mica nevű hely
közelében, másikuk holttestét vasárnap találták meg mintegy
nyolcvan méterre attól a helytől, ahonnan az első holttest előkerült. (MTI)

Ország – világ
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Pártfúzió

Magába olvasztotta az Egységes Románia Párt
(PRU) a Külhoni Románok Pártját (PRP) – közölték
a PRU képviselői. A Külhoni Románok Pártja hozzávetőleg 10.000 tagot számlál, akik tíz hazai és 15 határon túli szervezetbe tömörültek. Emanuel Sorin
Cioacă, a PRP elnöke szerint pártjuk azért alakult
meg, hogy szócsöve legyen azoknak a külföldön élő
román állampolgároknak, akik szeretnének hazatérni
az országba, de erre nincs sok lehetőségük. „Az Egységes Románia Párttal közösen vissza fogjuk nyerni
a saját erőnkbe vetett hitünket, és ugyanazon közös
célért fogunk dolgozni: Románia megreformálásáért”
– jelentette ki Emanuel Sorin Cioacă. (Agerpres)

Ukrajna nem importál
baromfihúst Magyarországról

Ukrajna megtiltotta a baromfihús, illetve a baromfiból
készült félkész termékek bevitelét területére Magyarország és más európai országok azon régióiból, ahol
madárinfluenza vagy baromfipestis ütötte fel a fejét.
A tilalom Magyarország esetében a Békés, Bács-Kiskun és Csongrád megyéből származó baromfira vonatkozik, továbbá Ausztria, Németország és Bulgária
egyes területeire. Azok a baromfitermékek viszont továbbra is bevihetők Ukrajnába, amelyeket olyan eljárással dolgoztak fel, ami meggátolja a fertőzés
terjedését. (MTI)

Csökkent a kukoricatermés
az idén

5,6 százalékkal, 8,47 millió tonnára csökkent az idén
a kukoricatermés a tavalyi évhez képest – közölte a
mezőgazdasági minisztérium tegnap. A szakemberek
nagyobb mértékű visszaesésre számítottak, mivel a
nyári szárazság leginkább a kukoricát sújtotta. Románia évi szükséglete 4,5 millió tonna kukorica, az
idei első hét hónapban 1,363 millió tonnát exportáltak, 327,1 millió euró értékben. A búzatermés az idén
6 százalékkal nőtt, elérte a 8,4 millió tonnát. Ez a
mennyiség 2,077 millió hektáron termett meg. Az átlagtermés hektáronként 4 tonna volt, ami az elmúlt
tíz évet tekintve rekord. Az idei első hét hónapban
Románia 3,19 millió tonna búzát exportált 537,9 millió
euró értékben. (MTI)

Interaktív térkép
a külföldi választási körzetekkel

Interaktív térképet dolgozott ki a külügy a Google
Maps segítségével a 417 külföldi választási körzettel
– a külföldön élő vagy tartózkodó román állampolgárok a minisztérium honlapján tekinthetik meg, hogy
hol voksolhatnak a december 11-i parlamenti választásokon. Az év végi választásokon 111-gyel több választási körzet áll majd a külföldön tartózkodó román
állampolgárok rendelkezésére, mint a 2012-es parlamenti választásokon, és 123-mal több, mint a 2014es államfőválasztásokon. (Mediafax)

Nulla eredménnyel
(Folytatás az 1. oldalról)

a klinikavezetők esetében tesz, ezt a tisztséget az egyetemi klinikákon kötelező módon egyetemi oktatókkal
fogják betölteni. Ahogy az oktatásügyben, az egészségügyben is megváltoznak a versenyvizsga feltételei, nem
a törvényeket kell kívülről tudnia annak, aki egy kórház
vezetésére pályázik. A költségvetésre és az orvosi ellátásra alapozva kell olyan menedzseri tervet kidolgoznia,
amit az orvosi munkaközösség, a páciensszervezetek és
a közösség képviselői előtt fog bemutatni egy nyitott
megmérettetés keretében.
Ez mind szépen hangzik, de ki hisz ma már abban,
hogy a rendeletet az elképzelt módon fogják végrehajtani? És joggal tehetjük fel a kérdést, hogy miért fordított az ország annyi pénzt az orvosok menedzseri
képzésére, miért működik ilyen szakirányú egyetem
utáni oktatás, ha kiderült, hogy nem vezet eredményre?
Azt viszont tapasztalatból tudjuk, hogy a gazdaságosságra hivatkozva milyen gyorsan szüntették meg megyeközpontunkban a rehabilitációs kórházat például
(amelynek következményét azóta is érezzük), amikor
nem az orvos, hanem a gazdasági igazgató dönthetett
ebben a kérdésben. Ami pedig a pénzügyi szakértőként
az egészségügyi tárca élén álló, nem orvosi végzettségű
miniszter teljesítményét illeti? Nos, a bombasztikus kijelentéseken és helyzetértékeléseken túl, miszerint a romániai kórházak 80 százalékát be kellene zárni,
feltevődik a kérdés: hogyan oldotta meg a gyógyszerkrízist, az onkológiai betegek kezelésére szükséges citosztatikumokkal való ellátást, a védőoltáshiányt, a
szakemberek elvándorlásának a megállítását, az egészségügyi kártyák használatában való fennakadások kiküszöbölését, az égési sérüléseket szenvedett betegeket
ellátó kórházi osztályok korszerűsítését, hogy csak néhányat említsünk a romániai egészségügy mindennapos
gondjai közül. A miniszterelnök által „nulla korrupcióval, nulla populizmussal, nulla hazugsággal” jellemzett
független kormány egészségügyi szaktárcájának vezetőjeként, úgy látszik, hogy ez idáig nulla eredménnyel.
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Ne használják
kampánytémának a repteret!

A balesetek áldozataira emlékeztek

Elővigyázatos vezetéssel
elkerülhetők a tragédiák

Az angliai Road Peace – a
balesetek áldozatainak segítséget nyújtó karitatív szervezet – javaslatára az ENSZ
közgyűlése 2005. november
26-i ülésén elfogadta, hogy
évente november harmadik
vasárnapján a világon megemlékezzenek a közúti balesetek halálos áldozatairól és
felhívják a figyelmet a megelőzés fontosságára.

Vajda György

Az idén több országban A világméretű megemlékezéstől a konkrét
lépésekig jelmondattal szervezték
meg az eseményt. Ezáltal arra szeretnék a civil szervezetek képviselői ösztönözni a hatóságokat, hogy
olyan intézkedéseket foganatosítsanak, amelyekkel megelőzhetők a
balesetek, ugyanakkor támogassák
a trauma után igénybe vehető kezelőbázisok (kórházak, rehabilitációs központok, a halálos
áldozatok hozzátartozói lelki gondozóközpontjai) hálózatának fejlesztését. Ugyanakkor felhívják a
figyelmet, hogy az elővigyázatlanság milyen áldozatokat követel, hiszen sok esetben odafigyeléssel
elkerülhetők lennének a tragédiák.
A civil szervezetek arra szeretnék
ösztönözni az adott országok kormányait, az illetékes hatóságokat,
hogy olyan intézkedéseket hozzanak, amelyekkel megelőzhetők a
balesetek, szigorítva a közlekedési
szabályokat, a baleseteket kiváltó
okokat szem előtt tartva. Fontosnak tartja a nemzetközi szervezet,
hogy ilyenkor a világban elsősorban a fiataloknak rendezvényeket
szervezzenek, amelyeken ismerte-

tik, milyen következményekkel jár,
ha nem tartják be a közlekedési
szabályokat: ittasan vezetnek,
meghaladják az előírt sebességet,
nem adják meg az elsőbbséget a
gyalogosoknak vagy a szabályosan
közlekedő járműveknek, nem viselnek biztonsági övet vagy sisakot
motorkerékpáron.
Az Egészségügyi Világszervezet
statisztikája szerint a világon naponta 3400-an halnak meg és több
tízezren sérülnek meg közúti balesetben. Évente mintegy 1,2 millió
halálos baleset történik. Az áldozatok nagy része fiatal, így nemcsak
a közvetlen hozzátartozók, hanem
a társadalom is igen súlyos traumát
szenved – áll a szervezet közleményében.
A romániai Közúti Balesetek Ál-

Antalfi Imola

dozatainak Egyesülete szerint nálunk aggasztó a helyzet. Naponta
5-6 halálos baleset történik az országban, ezeknek 80%-a városon.
Az esetek mintegy 60%-ában az
úttesten való szabálytalan átkelés
miatt gyalogosokat gázolnak el.
A Maros megyei rendőrség nyilvántartása szerint 2016-ban kilenc
hónap alatt 230 közúti baleset volt,
tizenkettővel több, mint az előző
év hasonló időszakában, 46 személy elhunyt, 235-en sérültek meg.
Marosvásárhelyen november
20-án, vasárnap este a virágóra
mellett a rendőrség, a helyi rendőrség, a SMURD és a Vöröskereszt
Maros megyei szervezetének képviselői az idén elhunytak nevét
(46) tartalmazó lapokat helyeztek a
járdára, majd egy-egy gyertyát
gyújtva emlékeztek meg róluk.

Negyedszázada a természet védelmében

Fotó: Vajda György

A marosvásárhelyi Transilvania
reptér szerkesztőségünkbe eljuttatott sajtóközleményében tiltakozik
az ellen, hogy a választási kampányban érdekelt személyek megtévesztő információkat és téves
adatokat közöljenek a repülőtér tevékenységéről, az elmúlt évek
során az egymást követő vezetőségek által elért eredményekről. A
Transilvania repülőtérnek, Maros
megyének most politikai színezettől
függetlenül minden döntéshozó részéről támogatásra van szüksége. A
reptér vezetése ugyanakkor röviden
ismerteti az utasforgalomra, járatsűrűségre vonatkozó pontos adatokat.
Ezek szerint 2010-ben mintegy 75
ezer utas vette igénybe a repülőteret, ekkor négy légitársaság (Cimber Air, Malév, Tarom és WizzAir)
üzemeltetett járatokat 12 európai
városba. 2011-ben már 256 ezerre
nőtt az utasszám, ugyanazzal a négy
légitársasággal, 13 célvárosba. Rá
egy évre már 300 ezer utas repült a
Malév, a Tarom és a WizzAir gépeivel, a rekord utasszámot 2013-ban
érte el a reptér: több mint 357 ezer
személy vette igénybe a Ryanair,
Tarom és WizzAir járatait, 14 európai úti cél irányába. Ezekkel az
eredményekkel a Transilvania repülőtér a hazai repterek között a 4. helyen áll. „Sajnos 2014-től a
repülőtér folyamatosan veszteséges
volt, az utasszám csökkent, a légitársaságok kivonultak, beleértve a
Taromot is, amely Marosvásárhely
és Bukarest között üzemeltetett járatokat, a WizzAir pedig csökkentette a járatsűrűséget. 2014-2016
között a marosvásárhelyi reptér
azon kevés légikikötők között volt,

25 éves a Milvus Madártani Egyesület

Múlt héten a marosvásárhelyi
Milvus Csoport Madártani és
Természetvédelmi Egyesület
fennállásának 25. évfordulója
alkalmából sajtótájékoztatón
tekintett vissza a szervezet
életére Pap Tamás elnök, Pap
Judit, a nemzetközi természetvédelmi fotókiállítás szervezője és Daróczi Szilárd alapító
tag.

Vajda György

Pap Tamás elmondta: az egyesületet hét frissen végzett egyetemista
alapította Szombat Zoltán muzeológus lakásán, azzal a céllal, hogy tegyenek valamit a természetért, a
madárvédelemért. A szervezet lépésről lépésre építkezett. Programokat
írtak, pályázatokat nyertek meg,
több hazai, majd nemzetközi környezetvédelmi szervezetet tömörítő
csoportosulásnak is tagjai lettek.
Eredményeiknek a határon túl is
visszhangja van. „Sajnos Romániában a környezetvédelmet nem kezelik kiemelt figyelemmel, ezért nem
mondhatjuk azt, hogy teljesítettük
küldetésünket, nagyon sok még a
tennivalónk az elkövetkezendő 100
évre is” – mondta az elnök, aki néhány példát is megemlített. Az Európai Unióhoz való csatlakozást
megelőzően Románia összterületének csupán 7%-a volt védett, most
már eléri a 23%-ot. Az országban jelenleg mintegy 400 védett terület
van, 200-nak a védetté nyilvánításában a szervezet segédkezett a menedzsmentterv elkészítésével és
egyéb sajátos tevékenységgel. A
Milvus más szervezetekkel közösen
is 14 területet gondoz.

A két és fél évtized alatt több tudományos kutatást végzett az országos ornitológiai társasággal –
számolt be Daróczi Szilárd, aki kifejtette: olyan védett madárfajokat
követtek, mint a szirti sas, a vándorsólyom, a kék vércse, a békászó sas
és a kerecsensólyom – ez utóbbiból,
erőfeszítéseiknek is köszönhetően,
14 pár fészkel az országban, populációja csökkent, veszélybe kerültek
természetes élőhelyei. Közismert és
a legsikeresebb a sáromberki gólyamentő programjuk, a faluban múzeumot alapítottak és mai napig is
megfigyelik a „gólyacsaládokat”.
Nemcsak madarak, hanem a
nagyvadak védelmével is foglalkoznak. Jelentős eredményeket értek el
medve-, hiúz- és vidramentő programokkal is.
Pap Judit elmondta: 8 éve szervezik a nemzetközi természetfotó-kiállítást, amelyet Kerekes István,
Marosvásárhelyről elszármazott ter-

mészetfotós szorgalmazott, s amelyet
azóta Tamás András
és Dan Dinu fotóművészekkel közösen
zsűriz. A tárlat idei
anyaga a várbeli múzeumban látható november 15-től.
Újságírói kérdésre
válaszolva a szervezet képviselői elmondták, nem foglalkoznak a várost elárasztó vetési
varjak vagy galambok védelmével,
de konkrét javaslatokat tettek arra,
hogy az előbbieket miként lehet
távol tartani a parkoktól, zöldövezetektől. A galambokkal kapcsolatban
pedig az volt a válasz, hogy ezek a
szárnyasok ugyanolyan háziállatok,
mint a macskák vagy a kutyák, amelyekből bőven van az utcákon – az
intézkedéshozatal nem tartozik tevékenységeik közé.
Azt is megtudtuk, hogy környezet-
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védelmi neveléssel is foglalkoznak.
Nagyon sok iskolába ellátogattak, és
meghívásra szívesen találkoznak diákokkal, hogy felhívják a figyelmet a
környezetvédelem fontosságára.
A környezetvédelemre vonatkozó
törvényeken is lehetne javítani, módosítani – hallhattuk –, Romániában
csak a vadászati törvényben van az
elejthető vadaknak értékük, egyébként sem a madaraknak, sem más
vadon élő állatnak, madárnak nincsen eszmei értéke, így szándékos
pusztításuk, orvvadászat esetén nem
lehet pénzbírságot meghatározni.
Ugyanakkor nem jött létre a természetvédelmi területeket adminisztráló országos ügynökség sem, ami
garancia lehetne arra, hogy megfelelő pénzösszegekkel is támogassák
az említett területek fenntartását.
A szervezet fennállásának 25. évfordulója alkalmából a fotókiállítás
mellett november 20-án 10-14 óra
között madarásznapot szerveztek a
radnóti halastavakon. Itt alkalom
nyílt arra, hogy az érdeklődők megismerjék a madárgyűrűzés módszerét, megfigyeljék az ilyenkor itt
tanyázó vízimadarakat. November
27-én 10 és 16 óra között nyílt napot
rendeznek a nyárádszentsimoni vadállat-rehabilitációs központban, ahol
a sérült állatokat, madarakat gondozzák a szervezet tagjai.

ahol folyamatosan csökkent az
utasforgalom, miközben a romániai
repterek többsége átlagosan évi 10
százalékos növekedést ért el. 2016ra a reptéren egyetlen légitársaság
üzemeltetett járatokat nyolc úti cél
felé, az utasforgalom pedig 300
ezer alá csökkent. A 2014-2016-os
időszakban az infrastrukturális beruházások is elmaradtak, a megyei
tanács által kiutalt összegeket nem
használták fel a folyó javításokra, a
főjavítások pedig nem jelentettek
prioritást a korábbi vezetőség számára. Mindez oda vezetett, hogy
csökkent a kifutópálya teherbíróképessége, amit eltitkoltak a hatóságok és a légitársaságok elől,
súlyosan kompromittálva a reptér
hitelét. Az utasok biztonsága és a
valós adatok közlése a volt vezetőség erkölcsi és törvényes kötelesde ebből a
sége lett volna,
szempontból a vezetőség nem állt a
helyzet magaslatán. E hiányosságokra a számvevőszéki ellenőrzés
is rávilágított. Jelenleg a Maros Megyei Tanács felelős módon, saját
forrásokból kész finanszírozni a főjavításokat, tekintettel arra, hogy az
országos szállítási mesterterv nem
teszi lehetővé a marosvásárhelyi
reptér számára, hogy 2022 előtt
uniós alapokra pályázzon a kifutópálya főjavítási munkálataira. A beruházás értéke mintegy 77 millió
lejre rúg. A helyzet megoldása érdekében a Maros Megyei Tanács november 23-i soros ülésének
napirendjére tűzte a főjavítási munkálatok gazdasági-műszaki mutatóinak jóváhagyását, ezt követően
kerülhet sor a közbeszerzési eljárás
elindítására” – áll a marosvásárhelyi repülőtér vezetőségének közleményében.

Kolozsváron hét
repülőjáratot
befolyásolt a köd

Hét bel- és külföldi járatot
befolyásolt tegnap reggel
a kolozsvári nemzetközi
repülőtérre leszállt köd,
késéseket regisztráltak,
illetve akadt olyan járat
is, amit más légikikötőbe
irányítottak át.

„Több járatot – bel- és külföldit egyaránt – is befolyásolt
a köd, volt, amelyik késett, és
akadt, amelyeket más reptérre
irányítottak át. Kolozsváron
egyelőre nem lehet leszállni, a
bukaresti járatok késésben vannak, a jászvásári járatot, amelynek a reggeli órában kellett
volna leszállnia, Temesvárra
irányították át. Reméljük, hogy
hamarosan helyreállnak a látási
viszonyok” – fejtette ki David
Ciceo, az Avram Iancu repülőtér igazgatója.
A kolozsvári légikikötő honlapján közzétett információk
szerint a jászvásári járatot Temesvárra irányították át, míg
az a gép, amelynek a Bégaparti városból kellett volna érkeznie, végül Nagyszebenben
szállt le. Eközben késést regisztráltak a bukaresti, a Baden
Baden-i és a charleroii gépek
esetében, az induló járatok
közül pedig a bukaresti és a
jászvásári szállt fel késve.
(Mediafax)

2016. november 22., kedd ______________________________________________ KULTÚRA _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Luiza Zan, Sárik Péter, Dino Massa, Desperado és sokan mások...

Koncertsorozat a Dzsesszklubban

Változatos, nívósnak ígérkező programsorozattal vár
mindenkit november-decemberi eseményeire a marosvásárhelyi Jazz&Blues Club. A
Sörház utcában megtalálható
Dzsesszklub által az év végéig szervezett, illetve vendéglátott
koncertsorozat
számos neves együttest is
felvonultat, különböző stílekben mozgó előadókat is Vásárhelyre csábít. A közönség
kedvére
válogathat
a
dzsessz-,
az
akusztikus
rock-, a rap-, a metál-, a
klasszikus rock-, illetve a bluesmuzsikát játszó fellépők
koncertjei között a dzsesszklub különböző termeiben.

Kaáli Nagy Botond

Az említett együttesek közül a
sorrendben elsőként fellépő formáció a Luiza Zan & Hungarian All
Stars nevet viseli. A november 24én esedékes est albumbemutató:
Luiza Zan dzsesszénekesnő a Heritage című első lemezét mutatja be
a közönségnek. Az albumot szeretett és túl korán eltávozott, brácsaés hegedűtanár édesanyjának, legnagyobb rajongójának ajánlja a
művésznő, aki további neves
dzsesszzenészekkel lép színpadra:
Sárik Péter zongoraművész, Fonay
Tibor basszusgitáros és Gálfi Attila
dobos különleges eleganciával és
virtuozitással gazdagítja a Heritage
(Örökség) című albumot és a bemutató koncertet egyaránt.
Luiza Zan koncertjét egy különlegesnek ígérkező projekt követi: a
marosvásárhelyi Bronx rockegyüttes egész Erdélyt bejárta akusztikus hangszerelésű koncertjével, a
produkció most végre hazakerül:
november 25-én, pénteken este 8
órától a dzsesszklub fölött lévő
Ursus Sörházban hallhatják az érdeklődők.
A rockmuzsikát ismét dzsessz
követi, egy neves külföldi előadó
koncertje: november 29-én, kedden délután 5 órától Dino Massa
olasz zongorista lép fel. Dino
Massa a nápolyi konzervatórium-

ban végzett zongora és dzsessz
szakon, Brunio Tommaso alatt.
Aktív zeneszerző, dzsesszzongorát
tanít a Cosenza és a Benevento
konzervatóriumokban, emellett
1984 óta koncertezik. Játszott már
Olaszországban, az Egyesült Államokban a Kansas City Jazz Museumban, Franciaországban, Spanyolországban, Magyarországon,
Belgiumban, Lengyelországban,
Montenegróban, Horvátországban
és Boszniában.
A változatosság jegyében Dino
Massa koncertjét egy rapelőadó
követi: Cedry2k fellépésére november 30-án, szerdán este 8 órakor kerül sor. A címadó mellett
fellép Jianu és Eufonic, illetve
három helyi rapper: Boga, Vlad
Fluereanu és Metonim. Az egészet
levezeti DJ Sauce.
A rap kedvelőit pedig a kemény
zenék hívei követhetik a Dzsesszklubban, ahol ezúttal a legendás
kolozsvári metálegyüttes, a szókimondó szövegei révén is méltán elhíresült Truda lép fel december
másodikán, az Oli!Management
szervezésében.
Említettük a klasszikus rockmuzsikát is, és nem véletlenül: érdekesnek ígérkező produkcióra kerül
sor december 8-án. A Desperado
együttes ezúttal névadója, a legendás Eagles emléke előtt tiszteleg. A
Desperado 1998-ban jött létre és
mindmáig az egyetlen hazai
country-rock együttes. Kedvenc
formációjuk, az Eagles egyik daláról, a Desperado című egykori
country-rock világslágerről nevezték el magukat. Számos híressé
vált saját szerzeményük is van, de
ezúttal úgy döntöttek: az Eaglesalapító Glen Frey halála után a
néhai zenész emléke előtti tiszeteletadásként turnéra indulnak egy
olyan produkcióval, amelynek első
felében Eagles-számokat adnak
elő, a másodikban pedig a saját dalaikat. Fellép Sandy Deac (ének,
gitár), Kovács László (gitár), Vlad
Spatar (ének, basszusgitár), Edi
Raita (ének, billentyű), Răzvan
Rotis (dobok, ütőhangszerek), Marius Precup (gitár, ének).
December 14-én a marosvásár-

helyi Defender együttes évadzáró
koncertje következik a Dzsesszklubban: este 7 órától Diós Brigitta
és egy gyerekkórus társaságában
lép fel az ismert vásárhelyi formáció, asztalfoglalás a 0724-400-322es telefonszámon lehetséges.
December 15-én ismét a
dzsesszmuzsikáé a főszerep: az
East2East nevű gitárduó koncertjére látogathatnak el az érdeklődők: a két kiváló magyar
dzsesszgitáros, Eichinger Tibor és
Keri Gábor duója többnek ígérkezik egyszerű dzsessz-standardek
két gitárra adaptált változatánál.
Mindketten több zenekar számára
és természetesen a sajátjaikénak is
komponálnak, így műsorukban
saját szerzemények és tradicionális
magyar népzenei elemek adaptációi is felcsendülnek. A két művész
nemrégiben rögzített koncertanyaga két erdélyi magyar zeneszerző-óriás, Kurtág György és
Ligeti György zongoradarabjainak
két gitárra átdolgozott saját átiratain alapszik – és természetesen
rengeteg szabad improvizációnak
is helyet ad.
A duó fellépését két karácsonyi
koncert követi: december 21-én,
szerdán este 8 órakor kerül sor a
Christmas Jazz Night című estre,
amelyen a hazai és nemzetközi
dzsesszélet legendás alakja, Harry
Tavitian zongorista lép fel – a művészt ezúttal is Cserey Csaba
dzsesszdobos kíséri. Harry Tavitianról az amerikai sajtó azt állította,
hogy a legérdekesebb romániai
kortárs jazzman, akinek fontos szerepe volt a kelet-európai új dzsessz
létrehozásában. Marosvásárhelyi
karácsonyi koncertjén avantgárdista dzsesszt és archaikus bluesmuzsikát játszik.
A november-decemberi koncertsorozatot egy hagyományos rendezvény zárja: ez évben is sor
kerül az Eurock Christmasre az
Oli!Management szervezésében. A
december 22-én, csütörtökön este
7 órától tartandó Rockkarácsony
fellépőiről a későbbiekben tájékoztatunk.

XIV. Gyöngykoszorú Marosludason

A XIV. Kárpát-medencei folklórtalálkozó „könnyektől áztatott”ként marad sokunk emlékezetében,
szívében. Egyik szemünkben az elkeseredettség
együttérzésének
könnyei – imakönyvvel a kezemben, szolidaritásként a marosvásárhelyi római katolikus líceum
igazgatója ellen idítottak miatt –, a
másikban a boldogság örömkönynyei: lányaink édesanyái, nagymamái és sokan mások, látván a 13
pohánkás lányt a magyarszovátiban, később az öt hajdinást a
bonchidaiban, amint az újonnan készült népviseletben átszellemülve
pörögtek, forogtak. Mintha angyalok lepték volna el a színpadot, oly
látványnak lehettünk nézői, tanúi.
Premier volt, lélekemelő, elbűvölő.
– Az ember főleg három területen
fúrja át a véges lét felszínét, hogy a
végtelen mélyeibe eressze bele emberségének gyökereit: a megismerés folyamatában, a szeretet
abszolút odaadásában és a föltétlen
elkötelezettség
szabadságában.
...Ezt csak az vállalhatja, aki képes
föltétlen hűséggel szolgálni egy
eszmét vagy közösséget. Táncoló
lányainkkal, fiainkkal erre tettük le
a garast – vallomással nyitotta a
rendezvényt az egyesület elnöke.
A Hajdina 17. évfordulója, a ma-

gyar szórvány napja és a 14. Kárpát-medencei Gyöngykoszorú folklórtalálkozó – hármas esemény –
ezen a napon egy csokorba gyűjtötte a táncosokat, zenészeket, énekeseket. Találkozási alkalom az ezt
szeretők, kedvelők számára.
Kárpátaljáról, Téglásról a Rózsa
népdalegyüttes a Pergettyű citerazenekarral, Erdélyből, Kolozsvárról a
2012-es Fölszállott a páva díjazottja, a Harmadik Zenekar Fehér
megyéből, Magyarlapádról a Rapó
tánccsoportot a Piros Pántlikás Zenekar kísérte el, valamint jelen volt
a Miriszló Gyöngye néptánccsoport
és a Pipacs néptánccsoport Csombordról, Besztercéről a Vadrózsák
néptánccsoport. A búzásbesenyői
diákok tánccsoportja mellett színpadra lépett a marosludasi roma
tánccsoport, a Chelen Chavale! és a
házigazda Hajdina és hajtásai, a Tatárka és a Pohánka. Megemlítendő
a betegség miatt otthon maradt két
tánccsoport, illetve objektív okokból másik kettő.
A találkozó védnöke Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa.
Dr. Flender Gyöngyi konzul továbbította az üzenetet, hangot adva az
összefogás fontosságának, szükségességének, rámutatva: „...a tömbmagyarságtól leszakadó szórvány-

területeken élők számára az identitás egyfajta küzdelem, önmaguk
megtartásáért vívott, néha elkeseredett, néha pedig felemelő lélektusa.
...Erdély-szerte fel lehet, és fel is
kell éleszteni a szunnyadó népi erőt,
amely elengedhetetlen ahhoz, hogy
mi, magyar emberek magyarságunkat, hitünket, nemzeti tudatunkat és
történelmünket a Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágban megéljük, és büszén éljük meg!”
Városunk polgármesterhelyettese, Kis István az eddigi találkozók
lelkesítő, összetartó erejének tudja
be a telt házas nézőteret, a rendez-
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Megújult a templom
és a harangláb Madarasifeketén

Vasárnap zsúfolásig megtelt a
kis templom Madarasifeketén. A helybeli hívek és a vendégek ünnepelni gyűltek
össze. Az öröm és hála sugárzott az arcokról, hisz teljesen
felújíthattuk templomunkat
és a haranglábat.

halljuk. Ha a veszélyes villámcsapás után nem égett le, Isten nagyon
vigyáz rá, hogy hívogasson a templomba. Megértettük, hogy Isten
minden eszközzel képes felhívni a
figyelmünket, hogy szenteljünk rá
időt. A munkák ideje alatt megtudtuk, hogy kire számíthatunk. Isten
partnernek választotta Magyarország Emberi Erőforrás Minisztériumát, amely kétszer is támogatott, a
román állam Kultuszminisztériumát, a Maros Megyei Tanácsot,
Anton Bloomot, az Erdélyi Református Egyházkerületet, a madarasifeketei híveket és még nagyon sok
embert, akik az ügy mellé álltak. A
helyi lelkész beszámolója után a
szomszéd lelkipásztorok köszöntötték a gyülekezetet, majd a gyermekek rövid műsorral emelték az
ünnep hangulatát.
Az ünnepség ebéddel zárult,
amelyet a nőszövetség tagjai készítettek el.
Lezárult egy korszak a gyülekezet életében. A külső javításokra
egy idő után újra szükség lesz. Az
most szünetel. De a belső karbantartás sosem szűnhet meg. Tudom,
hogy Istennek az a terve Madarasifeketével, hogy egyre közelebb kerüljön Hozzá. Ezért rendezett
mindent a legnagyobb pontossággal
a tervei szerint.
Károly Károly lelkipásztor

vény iránti érdeklődést, a jövőbeli
igényt.
E gondolathoz hozzáfűzzük: jó
tudni, hogy van „igény”, hogy a
Mezőség, Aranyosszék, Maros-Küküllő szék találkozásának csomópontján,
Marosludason
a
hagyomány az, ami él a múltból,
kapcsolódik a jelenhez, és folyamatosan bővül a jelen múlttá válása
által, annyit víve a múltból, amenynyi a jövőhöz kell.
A színpadon táncot ropó
lányok/fiúk sugárzó arca, zengő
éneke mind arról az örömről, boldogságról szól, amelyet csak a magyar népzene, népi ének, néptánc
tud kölcsönözni.
Kultúrák találkozása, tapasztala-

tok cseréje, minden szintű gazdagodás, e három fogalomkörbe foglalható a háromnapi együttlét.
Köszönet mindenkinek, azoknak,
akik megteremtették a szellemi,
anyagi hétteret, mindazt, ami lehetővé tette a péntek délutáni/esti, a
szombat délelőtti, déli, délutáni és
esti, valamint a vasárnapi tevékenységek kivitelezését. Örvendetes a
több tatárkás, pohánkás, hajdinás
szülő és valamennyi hajdinás önzetlen önkéntessége.
Megannyi találkozót jeles személyiségek tisztelték meg jelenlétükkel. 26 év után, újabb marosvásárhelyi könyves tiltakozás miatt,
Kilyén Ilka megyei EMKE-elnök
távol maradása szomorú, egyben
megérthető. Megtisztelő volt számunkra a Csíkszeredai Főkonzulátus védnöksége, dr. Flender
Gyöngyi konzul általi képviselete.
A jövőben is, mint eddig, az egyesület számot tart jóindulatú, tisztességes pártfogásukra, az együttműködésre.
Itt, Marosludason, vonzáskörében
a Hajdina Kulturális Egyesület célkitűzéseihez híven azon fáradozik, hogy
nemzetiségtől függetlenül minden jóakaratú embernek bemutathassa,
megismertesse nemzeti kultúránk csodálatos kincseit, értékeit.
Tóth Sándor,
a Hajdina Kulturális
Egyesület elnöke

Az elmúlt kilenc évben folyamatosan javítottunk, először a kerítést,
majd a templom és a parókia is szépen megújult. Mire a templom kész
lett, a villám belecsapott a haranglábba. A nagyon megrongált szerkezetet kijavítottuk, zsindelyeztünk,
villámhárítót szereltünk. Volt tehát
okunk a hálára, mert ha az Úr nem
építi a házat, hiába fáradoznak azon
építői (Zsolt 127, 1). A miénket építette. Örvendeztünk, mert emberi
lehetőségeink, erőnk szerint kihasználhattuk. Jakab István, a MarosMezőségi Egyházmegye esperese a
100. zsoltár alapján hirdette Isten
igéjét. Igehirdetésében hangsúlyozta, hogy csak a hálát adó ember
lehet boldog. A hálás ember szolgálhat igazán, de ehhez először meg
kell éreznie, hogy Isten értékes
gyermeke. Ezért ki is kell húznunk
magunkat, amikor Isten gyermekeinek neveznek. Istennek terve van a
madarasifeketei gyülekezettel is,
hisz nem hiába küldött támogatókat, jónak látta, hogy ezen a településen élet legyen. Tekintsünk úgy
magunkra, mint akikre Isten számít.
Az igehirdetés után az esperes úr az egyházmegye nevében köszöntötte a gyülekezetet,
majd Borbély Márton gondnoknak, a lelkipásztornak és a
gyülekezet legidősebb tagjának oklevelet adott át.
Dr. Flender Gyöngyi konzul
Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa részéről az 1956os forradalom eseményeit
hozta összefüggésbe a templom felújításával, mint olyan
emberi igyekezettel, ahol a
szabadságvágy, az építeni akarás képes legyőzni minden
akadályt.
Károly Károly lelkipásztor
beszámolt a felújításról, a kezdetektől a befejezésig. A megújult toronyban a harang
ugyanúgy szól, de mi másképp
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Új óvoda – vidám óvodások

Településfejlesztés – a lélekszám arányában

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Nyárádkarácson község élén
Ferenczi György polgármester
hetedik mandátumát tölti.

A községhez tartozó nyolc településen (Hagymásbodon, Folyfalva, Karácsonyfalva, Csiba és
Szentmiklós, Kistereme, Somosd,
Fintaháza) az elmúlt években a
községi összekötő utakat aszfaltoztak le, középületeket – kultúrotthonokat, óvodákat – újítottak fel,
korszerűsítették a közvilágítást,
gazdaságos égőkkel látták el a településeket, illetve legutóbb Szentmiklóson adtak át korszerű óvodát
a szentmiklósi és csibai óvodásoknak. Amint az elöljáró kifejtette, az
utóbbi négy esztendőben főleg a
járdajavításokra összpontosítottak,
tízezer méternyi járdát raktak le
térkövekből és aszfaltoztak. A hóeltakarítás kapcsán elmondta, hogy
Leader-pályázat útján szerezték be
azt a hóeltakarító gépet, aminek a
múlt heti havazást követően hasznát is vették.
A községi szennyvíztisztító állomásra és csatornahálózatra kiírt
egymillió eurós pályázatot megnyerték, Káposztásszentmiklós és
Fintaháza közé építenék a nagy kapacitású szennyvíztisztítót. A
szennyvízhálózat Szentmiklós irányába indulna, a többi település rácsatlakozása egy következő
pályázati megvalósítás lesz. Az elkészült tanulmányok szerint a község településeinek szennyvízhálózata négymillió euróba kerülne
– hangsúlyozta a polgármester.
– A Marosvásárhelyt Folyfalvával összekötő útszakasz
igencsak keskenynek tűnik.
Miért lett csak négy méter széles az úttest?

– Amikor a pályázatot benyújtottuk, a kormányzati program kiírásának egyik feltétele volt, hogy
négy méternél ne legyen szélesebb
az útszakasz, ezt be is tartottuk.
Utólag a karácsonyfalvi dombtetőn
át vezető szakaszt kiszélesítettük
aszfaltozott útpadkával, a hét
végén hozzáfogtak az útpadka javításához. A terveink szerint a teljes összekötőutat ötméteresre
szélesítjük, és még egy réteg aszfaltburkolatot húzunk rá. Egyébként azon az útszakaszon
súlykorlátozás van érvényben, így

a 3,5 tonnánál nagyobb rakterű járművek nem közlekedhetnek.
– A fenyveserdő alatt egyre
jobban terjeszkednek az építkezéssel, emeletes ingatlanok jelentek
meg.
Hagymásbodonban, annak dacára, hogy
a megyeszékhely közvetlen közelében fekszik, mintha megállt
volna az élet. Az ottlakók úgy
érzik, mostohagyerekként kezeli
a községközpont vezetősége a
települést. Mi ennek az oka?
Mikor számíthatnak arra, hogy
az egy kilométernyi főúton aszfaltburkolat legyen?
– Hagymásbodonban akkor lesz
aszfaltozott út, amikor a többi faluban is, mert nem kivételezhetünk, a fő szempont ugyanis a
lakosság lélekszáma. Tizenegy kilométernyi útszakasz aszfaltozására elkészült az egymillió eurós
pályázatunk, amely a megfelelő kiírásra vár, és amennyiben megnyerjük, újabb településeken lesz
aszfaltburkolat – mondta a polgármester.

Hagymásbodon – aszfaltozásra várva

Országos kataszterezési program

Fotó: Nagy Tibor

Megvalósíthatatlan feltételek

A karácsonyfalvi önkormányzat teljes mértékben kihasználta volna az országos
kataszterezési programot,
erre tanácsi határozat is született. Tárgyalásokat folytattak földmérő cégekkel, de a
rövid határidők és a feltételek miatt teljesíthetetlennek
bizonyult a program –
mondta el kérdésünkre Nagy
Zoltán Attila, a földhivatal felügyelője.

A határidők rövidsége, a hiányos törvénykezés és tájékoztatás
megannyi hátráltató körülmény –
hangsúlyozta a felügyelő. Az országos kataszterezés egyik legnehezebben teljesíthető feltétele a
személyes interjúlap kitöltése, amit
a földmérő cégnek és az önkormányzatnak közösen kell elkészítenie. Ez még akkor is
körülményes, ha a földtulajdonosok a községben élnek. A program
azonban nem rendelkezik azoknak
az elhunyt tulajdonosoknak az örököseivel készített interjúról, akik
még nem rendezték az örökösödést, így az interjúlapot sincs aki
kitöltse és tulajdonosként aláírja.
– Az országos telekelési
program megoldhatná a rendezetlen földterületek kérdését?
– A program nem oldja meg a
birtoklevelek kérdését, sőt...
Amennyiben egy dűlőben betelekelik a birtoklevelekkel rendelkező
parcellákat, a birtoklevél nélküli
területeket a községi önkormány-

zatra telekelik, ezt majd újabb telekelési eljárás követi annak érdekében, hogy a földtulajdonos
nevére kerüljön. Az országos program arra sem nyújt lehetőséget,
hogy birtoklevél hiányában birtokba helyezési jegyzőkönyvet lehessen kiállítani, hanem a községi
önkormányzat nevére jegyzik be.
– Hány százalékban osztották ki a község területén a birtokleveleket?
– A földtulajdonosok 90-95%ának van birtoklevele, de sok esetben elírások miatt ütköznek
nehézségekbe a tulajdonosok. Az
1991. évi 18-as számú földtörvénnyel több mint 1.800 birtoklevél lett kiadva. A birtoklevelek kiadását néhány éve megnehezíti,
hogy az elektronikus topográfiai
felméréshez van kötve, amire a jelenlegi törvénykezés nem biztosít
megfelelő lehetőséget az önkormányzatoknak. Az 1/2000 és a

247/2005-ös visszaszolgáltatási
földtörvényekkel kb. százhúsz kérvény vár megoldásra, az említett
törvények életbe lépését követően
ugyanis sok területre két igénylést
is benyújtottak. Az 1991. évi 18-as
törvény értelmében tíz hektárig
kaphattak vissza földterületet a tulajdonosok, a fennmaradó részeket
kiosztották az egykori kollektív
gazdaságokban dolgozóknak. A
2000 után hozott rendelkezések lehetővé tették a tíz hektár fölötti területek visszaigénylését, így a már
kiosztott területeiket újra igényelhették a jogos tulajdonosok is. A
hasonló esetekben megoldatlan a
birtoklevelek helyzete.
– Az elállamosított földterületek tulajdonosai közül hányan kaptak kárpótlást?
– A 2005-2010 között a fővárosba továbbított kárpótlási doszsziék nagy részét visszaküldték,
néhányat érvénytelennek is nyilvánítottak. A kollektivizálás során eltulajdonított földterületek anyagi
kárpótlásának megtagadására az
volt a legfőbb indok, hogy a tulajdonosok 1945 előtt jutottak a földterületekhez. A kárpótlási törvény
értelmében ugyanis a tulajdonszerzést 1945 után kellett volna bejegyezzék a telekkönyvbe, az 1945
előtt szerzett földterületekre a törvény nem jogosít fel anyagi kárpótlásra. Így aki például 1930-ban
vagy azelőtt örökölt vagy vásárolt
földterületet, annak a kérvényét elutasította a kárpótlási bizottság.

A káposztásszentmiklósi óvodában Adorján Éva óvónő huszonöt
szentmiklósi és csibai gyereket
oktat vegyes csoportban. A korszerűen felszerelt óvoda hiányosságai
között a vízszolgáltató szivattyú
időközönkénti meghibásodását tapasztalhattuk, amely a mosdóban
okoz néha kellemetlenséget, illetve
egy ízlésesen berendezett termet,

amely a jelek szerint egyelőre kihasználatlanul áll, még egy ekkora
gyerekcsoport elférne az épületben.
A 3-6 év közötti óvodásokat munka
közben találtuk, akik a bejelentetlenül érkezett vendégek számára a
bátrabbak kezdeményezésére kezdetben halkabban, majd egyre hangosabban
teremtettek
vidám
hangulatot szépen csengő dalokkal.

Somosdon a felújított és korszerű
bútorzattal ellátott osztályokban a
helyi és fintaházi diákok tanulnak
külön osztályokban, összevont
osztályok nincsenek. Fintaházán
csak 0-IV. osztály van. A tanulók
létszáma változó, de mindaddig,
míg harminc körüli az óvodások

száma, az utánpótlást biztosítottnak vélik. A pedagógusok az iskola
egyik nagy hiányosságaként a tornaterem hiányát említették. A tervek szerint egy napközi otthont és
a délutáni iskolai foglalkoztatást
szeretnék megvalósítani a közeljövőben.

A somosdi Kiss Miklós és Szász
Mihály gazdálkodó szerves trágyával megrakott traktorral igyekszik
a mezőre. Mint mondták, az évszaknak megfelelő munkálatot végzik, most ez esedékes. A
termőföldre kihordott és elterített
istállótrágyát ősszel szórják ki, mi-

után pedig megfagyott, a talajba
forgatják. Így a szerves anyag tavaszig elbomlik, a tápanyagok pedig
a növények gyökerei számára felvehetővé válnak. A talaj szerkezete
javul, a termésmennyiség fokozódik, a termelés biztonságosabbá
válik.

A tornatermet hiányolják

Idénymunka –
a talajszerkezet feljavítása
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magyarigeni lelkész édesapja áldoFöldes Károly-emlékünnepség Mezőújlakon zatos
szórványgondozó munkáját.

Egy elveszített falu

Talán sehol magyar nyelvterületen nem tartottak annyira
hiteles és emlékezetes szórványnapot, mint november
14-én a Marosvásárhelytől
alig ötven kilométernyire
fekvő Mezőújlakon, ahol a
125 éve született Földes Károly lévita lelkész-tanítóra, az
erdélyi szórványmozgalom elindítójára, valamint sorstársaira szépszámú gyülekezet
emlékezett.

Bodolai Gyöngyi

Az utak nélküli mezőségi sárban
a két világháború közötti években
még szinte világvéginek tűnő településről kiáltotta világgá jajszavát a
pusztuló szórványokért, a hitüket és
végül önmagukat is feladó gyülekezetekért. De nemcsak a panaszra futotta, a 16 oldalas kis füzetben
(Szórványmisszió. Jaj-szó a pusztuló szórványokból) feltüntette az
okokat és a megoldást is. Népéért
felelősséget vállaló értelmiségiként,
aki a szenvedés minden poklát megjárta, eltökélten bízott abban, hogy
a lélektől lélekig tartó emberfeletti
erőfeszítéssel megfékezhető a beolvadás. Sajnos ezt a folyamatot azóta
sem sikerült megállítani. Az 1920as évek végén félszáz reformátust
számláló Mezőújlak magyarságát
mára egy 78 éves asszony képviseli,
az akkoriban hozzá tartozó szórványgyülekezetek némelyikében
pedig egyetlen református lélek sem
maradt.
A mezőfelei tetőn mintha a mesebeli ezüsterdőben jártunk volna,
de a szemünk előtt kibomló tájjal
már fukarul bánt a korán érkező tél.
A gyér hótakaró alatt fázósan bújtak
egymáshoz a mezőségi dombok,
ahogy Királyfalván át Mezőújlak
felé tartottunk. A faluhoz közeledve
a Kosár tanyán nagy kádakkal megrakott szekér indult kócos, loncsos
kutya kíséretében a pálinkafőzde
felé. Kukoricaszárak között juhok,
kecskék kaparásztak, előttük a mindent elborító szürkeségben az ég
gomblyukán át kiszűrődő rózsaszínes fényben – mintha iránytű lenne
– távoli dombtető jelezte az irányt.
A múlt hétfőn délelőtt gépkocsikkal telt meg a Beszterce-Naszód
megyei Mezőörményeshez tartozó
dimbes-dombos Mezőújlak központja, ahol az aszfaltút a lábbelit
marasztaló mezőségi sárral találkozik. Mezőköbölkút – Mezőújlak református gyülekezete és a
Diaszpóra Alapítvány meghívására
a megemlékezésen a Földes család
tagjai, a falu szülöttei, erdélyi szórványgondozó lelkészek, szórványgyülekezetek gondnokai, presbiterei, teológusok, érdeklődők vettek részt, hogy Földes Károly és valamennyi hajdani erdélyi magyar

Földes Károly leszármazottjai

szórványgondozó lelkész és néptanító nehéz életkörülményeire, nélkülözéseire emlékezve szolgálatuk és
sorsuk előtt főhajtással adózzanak.
A dombtetőn álló több száz éves
templomot, amely 1927-ben, Mezőújlakra érkezésekor romokban hevert, Debreczeni László mérnök
tervei alapján Földes Károly és
kicsi gyülekezete óriási erőfeszítések árán építette újra, megőrizve a
kőből faragott ajtókeretet, bordázatot és a gótikus ablakokat. Az ezredfordulóra elapadt gyülekezet
megrongálódott templomának tetőzetét Zöld György református lelkipásztor hívó szavára, aki tíz évet
szolgált a szomszédos Köbölkúton
és a hozzá tartozó szórványtelepüléseken, kétszeri papi kaláka során
(2008, 2014) lelkésztársaival és a
köbölkútiak hozzájárulásával hozták rendbe. Az időtől kikezdett

Az emlékező gyülekezet

málló falu templomon, amely Földes Károly emlékét őrzi, sok még a
tennivaló. Ezért a hálaadó istentiszteleten összegyűlt perselyes adományt az állagának megőrzéséhez
szükséges építőanyag megvásárlására fordítják.
„Megdöbbenve olvastam elődöm
vergődéseit. Megláttam belőle,
hogy miért olvadt el itt a magyarság. Hiányzott a hit” – sommázta
mondanivalóját 1934-ben Földes
Károly, s erre a felismerésre épült a
Kőhalomban szolgáló Szegedi
László esperes, generális direktor
prédikációja is. Nem véletlenül, hiszen ő maga is korábban mezőségi
szórványgyülekezetekben folytatta

Fotó: Bodolai Gyöngyi

„Ma Mezőújlak egy hatalmas
felkiáltójel egyházunk, közösségünk, magyarságunk életében”, ami
arra figyelmeztet, hogy „minden
magyar felelős minden magyarért”
(Szabó Dezső) és minden keresztyén felelős minden keresztyénért –
hangzott el az áhítat során. A Káin
és Ábel történetéről szóló ószövetségi igéből – „avagy őrzője vagyoke én az én atyámfiának?” –
kiindulva az igehirdető lelkész arról
beszélt, hogy a ma embere megteremtette magának a káini világot, s
a modern életszemlélet szerint önmagának, önmagáért él, nem vállalja a felelősséget a másik
emberért, azokért a közösségekért,
amelyek figyelemre, támogatásra
szorulnak. A bajban nem elég csak
a templomokat, a javakat menteni,
a lelkeket is menteni kell. Ahogy
Földes Károly is belekiáltotta az akkori magyarság szívébe, hogy vesztésre állunk, de a jajkiáltás mellett
vállalta a lélekmentés küzdelmes
feladatát is.
A hálaadó istentisztelet alkalmat

teremt idők és arcok felidézésére,
amelyek visszavezetnek a templom
újjáteremtéséig, Földes Károly
szolgálatáig – vette át a szót Vetési
László szórványügyi előadó, az Erdélyi Református Egyházkerület keretében
működő
Diaszpóra
Alapítvány elnöke, aki köszöntötte
a család tagjait, köztük a Szatmáron
élő 92 éves ifj. Földes Károlyt, az
ünnepelt fiát, aki előrehaladott kora
ellenére is részt vett a gyermekkora
színhelyén tartott megemlékezésen
hozzátartozóival együtt. Testvérét,
Kabai Ilonát, aki haláláig hosszú
éveken át nagy szeretettel ápolta
édesapja emlékét, lányai képviselték. Az újlakiakból, akik 1991-ben
11-en voltak a templomban, mára
egyedül Pascu Eszter maradt.
Vetési László az 1991-ben tartott
megemlékezést idézte, amikor először ünnepelték szabadon Földes
Károly születésének 100. évfordulóját. Ott, a mezőújlaki templomban
Szegedi László frissen kinevezett
kőhalmi lelkész javasolta, hogy
jegyezzenek be egy alapítványt
„Földes Károly emlékének ápolására, és a mai szórványszolgák
munkájának segítésére”. Így született meg a Diaszpóra Alapítvány,
amely azóta is napirenden tartja a
szórványkérdést, lehetőségei szerint
segít, ahol tud, de a Földes Károly
által elképzelt nagy közös összefogásról („Egymás terhét hordozzátok!”), hogy a kidolgozott

Az áhítaton

cselekvési tervek megvalósuljanak,
ma sem beszélhetünk.
A második nagy ünnepet a 110.
évforduló tiszteletére a szülőhelyen,
Mérában és a gyermekkor helyszínén, Szucságon tartották. Vetési
László beszélt Földes Károly hatásáról az erdélyi irodalomra (Nyirő
József – Néma küzdelem, Makkai
Sándor – Holttenger), a szórványmisszió legendás mezőségi alakjairól (Herman
János, Nagy Ödön) és a
későbbi Mezőség-járó
lelkészekről, akik nem a
nyomort, a sarat látták,
hanem azokat az embereket, akik hűségesen
kitartottak, megőrizték
nyelvüket és vallásukat,
és akik egyetlen dolgot
várnak
lelkészüktől,
hogy a botlások között
is szeresse őket. Köszönetet mondott a hűségéről ismert volt köbölkúti
lelkipásztornak, aki nagyon sokat tett azért,
hogy Mezőújlakot ne
felejtsük
el.
Zöld
György pedig Kovács J.
István lelkészutódjának
köszönte meg, hogy a
köbölkútiakkal együtt
tevékenyen részt vettek
a templom megmentésében.
Az 1991-ben állított
emléklap mellé, amelyen többek között az
áll, hogy Földes Károly
elsőként kiáltotta világgá a Mezőség pusztulását, de elsőként vállalta a
cselekvés útjait is, amikor így szólított fel a közös munkára: „Életet
akarok a romok felett!”, az istentisztelet végén egy újabb emléklap
került a résztvevők aláírásával.
*
Az ünnepség a szomszédos művelődési házban folytatódott, ahol
az 1991-es megemlékezésről peregtek a képek, majd a 91 éves ifj. Földes Károly édesapja életútjáról
beszélt. Felidézte édesanyja emlékét is, aki odaadó, szerető felesége,
támogatója volt férjének.
Földes Károly 1891. november
14-én a kalotaszegi Mérában született. Tanító édesapját időközben Budapestre helyezték, de fiát a
kolozsvári tanítóképzőbe küldi tanulni, hogy megismerje az erdélyi
sorsot. Magyar-történelemtanári oklevelét Budapesten szerzi. Kitör a
világháború, behívják katonának,
1915-ben fogságba esik és hét kemény, kegyetlen évet Szibériában
tölt hadifogolyként.
A fogságban írt naplóját Hajdúszoboszlón élő unokája, Bogdánné
Kabai Gyöngyi mutatta be. A Rabszolga nemzet rabjai: Szretyenszk,
Acsinszk, Krasznojarszk 1915-1921
címet viselő kis könyv 2015-ben jelent meg a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár sikeres
pályázata nyomán. A fogság viszontagságairól,
megszabadulásáról
szóló kötetben magyarázatot talá-

7

lunk arra, hogy a Budapesten végzett tanárból hogyan lett mély hitű,
igaz lelkipásztor.
„Ebben a pillanatban világosan
éreztem Isten akartát. Visszaköltözöm Erdélybe. Otthagyom Budapestet… Erdélyben leszek lévita
tanító… Életcélom lesz megmenteni
pusztulásra ítélt lelkeket. Felépíteni
összedőlt templomokat, megszólaltatni elnémult harangokat, megvigasztalni a kétségbeesetteket.
Istenhez vezetni a meghasonlott lelkeket…”
A nagyszerű terveket a kiábrándító valóság követte. A tanári diplomával az elszigetelt, sáros mezőségi
faluba érkező megbízott lévita lelkészt a nyomorúságos patkánytanyává vált papilak és egy romokban
heverő templom fogadja, hívek
sehol. Nyolc szórványát – Septér,
Lompérd, Szentmihálytelke, Budatelke, Kecsed, Viszolya, Nagycég,
Kiscég – úttalan utakon, hegyen,
völgyön át tudja megközelíteni, ami
a fogságban megfagyott lábával
gyalogolva napokat vesz igénybe.
De nem adja fel, lovat és szekeret
vásárol, s hogy híveit visszanyerje,
három templom építésébe kezd.
Mivel a püspökségen nem hiszik el
neki, hogy az imádság fedezetül
szolgálhat az építkezéshez, kiadja
emberpróbáló, gyötrelmes munkájáról, helyzetéről szóló kiáltványát,
amelyben az összefogásra buzdít,
majd járja Erdélyt, előadásokat tart.
A népszerűvé váló kis füzet külföldi
kiadásaiból összegyűlt pénzzel és a
hívei által felajánlott hozzájárulással fedezi a költségeket, s megépül
a templom Újlakon, Septéren és
Nagycégen is. A negyedik a helybeli birtokos be nem tartott ígérete
miatt marad el. Könyvével, előadásaival teológusokat nyer meg a
szórványgondozásra, akik az új papilak építésében is segédkeznek –
emlékezik fia. Egy idős asztalos segítségével saját kezűleg készíti el a
bútorzatot, szószéket, padokat,
úrasztalát. Megható nézni, ahogy az
újlaki szószéket népi motívumokkal, faragásokkal díszítette. A konfirmáció előtt álló fiatalokat
szekérrel otthonába gyűjti össze,
ahol napokig tanítja, a káté mellett,
ha szükséges, az ábécére, történelemre, irodalomra is. 1940-ben nem
jószántából kell távoznia, a román
csendőrök kergetik el a Dél-Erdélyhez sorolt faluból. Kolozsváron vállal tanári állást, majd az Erdélyi
Magyar Közművelődési Egyesület
(EMKE) miniszteri biztosának nevezik ki, és nagy tervei között szerepel a kiürült észak-erdélyi falvak
benépesítése. 1943-tól Szatmáron
népnevelési titkárként dolgozik.
Szórványépítési, szervező munkájának a „jutalmaként” megjárja a jilavai börtönt, majd kiszabadulása
után családja körében tölti a hátralevő éveket. 1968-ban, 77 éves korában hunyt el, a szatmárnémeti
temetőben nyugszik.
Gyermekkorának éveit, életének
egyéb eseményeit Kozma Etelka
idézte, aki a szülőhely környékén
őrzi Földes Károly emlékét.
(Folytatás holnapi lapszámunkban)
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Disputázók Kecskeméten

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

A hét végén, november 19-20-án
került sor Kecskeméten a XXXIV.
országos és Kárpát-medencei disputavetélkedőre, amelyen a határon túli disputázást hagyományosan a marosvásárhelyiek
képviselték. A 7-es iskolában kialakult hagyományt tovább vivő diákok közül a III-as korcsoportban a
Bolyai Farkas Elméleti Líceumban
tanuló Bóni Zsuzsanna és a Református Kollégiumban tanuló Szabó
Judit Blanka regisztrált a vetélkedőre. Rajtuk kívül a Római Katolikus Teológiai Líceumban a múlt
tanévben induló, Tamási Zsolt-József által koordinált disputaszakkör
népes csapata képviselte eredményesen az erdélyi disputázást. A 12
diák közül már 2016 tavaszán, a
debreceni vetélkedőn kipróbálta a
vitaversenyt az iskola néhány diákja, az I-es korcsoportban hazahozva az I. és II. díjat csapatban,
illetve az egyéni első és második
helyezést is.
A nyáron a Balaton-parton szervezett disputatáborban részt vevő
diákok közül a kecskeméti vetélkedőre már négy csapat regisztrált a
Római Katolikus Teológiai Líceumból. Az I. korcsoportban (IV-VI.
osztály) két csapat indult: az
Anonymus (György Katalin, Tamási András, Nagy Kincső) és az
Abocsok (Cseh Boróka, Mihály
Csaba Árpád, Nagy Anita). A II.
korcsoportban (VII-IX. osztály)
szintén két csapat regisztrált: a Rozeszto (Jitianu Rosemarie, Fábián
Anna-Eszter, Giliga Orsolya) és a
Compton (Tímár Oren, Lázár Balázs, Nagy Zoltán). Az II. korosztályba átlépő hetedikeseknek
keményebb mezőnnyel kellett
megküzdeniük, mint a korosztály
legfiatalabb versenyzőinek. Így is
a Rozeszto csapat két elődöntős
győzelemmel, csupán egy elvesztett vita miatt nem került be a dön-

tőbe, a Compton csapat pedig az
egy megszerzett győzelem mellett
végül a korcsoportban a két első
helyet megszerző csapattal szemben maradt alul az elődöntők
során.
Az I. korcsoportban a már a tavasszal is versenyző Anonymus
csapat az összes fordulót megnyerve jutott a döntőbe, együtt a
most első alkalommal versenyző
osztálytársaikkal, az Abocsok csapattal, amely két elődöntős győzelemmel jutott tovább. Így az I.
korcsoportban gyakorlatilag házi
döntőre került sor, amikor is a két
marosvásárhelyi Római Katolikus
Teológiai Líceum két hatodikos
csapata egymás ellen vitázva hozta
haza a két első díjat. Az Anonymus
csapat végzett az első helyen. A
csapatgyőzelmek mellett az egyéni
első díjat újra csak György Katalin
szerezte meg, az egyéni harmadik
helyezést pedig Nagy Kincső.

Október 31-én a reformáció 500.
emlékévét hirdették meg a protestáns egyházak képviselői. A Maros
megyei református vallástanárok a
reformáció emlékévébe kapcsolódtak be, amikor megszervezték november 5-én az egyháztörténeti
vetélkedőt Mezőpanitban.
A vetélkedő immár hagyománynyá vált, mivel 4. alkalommal tartották meg. Az idei verseny
tematikája: az előreformátorok élete
és munkássága; VII. osztályos tanulók háromfős csapatai vettek részt
rajta.
Székely ruhás mezőpaniti fiatalok fogadták a vendégeket a református
templom
gyülekezeti
termében. „Te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk az
Isten előtt, hogy meghallgassuk
mindazt, amit rád bízott az Úr.”
(Ap. csel. 10,33) – hangzott a lelkesítő áhítat Jakab István maros-mezőségi esperes tolmácsolásában. „Itt
van Isten köztünk” – zengett a dicsőítő ének ajkainkról.
A verseny a mezőpaniti Kádár
Márton Általános Iskola jól felszerelt kommunikációs termében zajlott. A 12 csapat elfoglalta a
számára kijelölt helyet az asztaloknál. A nap házigazdája és egyben
főszervezője, Nagy Ilona vallásta-

nárnő, köszöntötte a vallástanár kollégákat és a versenyző diákokat.
Kovács Dorottya VII. osztályos mezőpaniti tanuló zongorajátéka ráhangolódás volt a versenyre. Bartha
Csaba, a maros-mezőségi vallástanárok módszertani felelőse irányította a versenyt. „Feladok nektek
egy találós kérdést” (Bír. 14,12),
Sámson szavait idézte a keresztrejtvény megoldása előtt. Minden feladatot Isten Igéjével vezetett fel,
igen szórakoztatón. A feladatok változatosak voltak: képfelismerés, kiegészítés, zsoltárének előadása,
puzzle kirakása, keresztrejtvény, kakukktojás, ki mondta?, teszt, Facebook-profilkészítés. Minden csapat
ügyesen vette az akadályokat, öröm
volt látni, mennyire ötletesek, kreatívak és felkészültek. Köszönet a
felkészítő tanároknak és az ügyes
diákoknak, akik időt szántak rá. A
versenyen Vásárhelyt négy iskola
képviselte: a Dr. Bernády György, a
Bolyai Farkas, a Dacia, az Alexandru I. Cuza, egy-egy csapat érkezett Somosdról, Gyulakutáról,
Mezőmadarasról, Marossárpatakról, Marosludasról, Dózsa Györgyről, Makfalváról.
A verseny után jöhetett a jól
megérdemelt finom ebéd, amit a
mezőpaniti asszonyok készítettek

Az elért eredmény azért is kiemelkedő, mivel a verseny előtti készülés hajrájában a szakkört
szervező Tamási Zsolt akadályozva
volt a csapatok felkészítésében. Dr.
Szabó András pécsi disputabíró november 3-4-én Marosvásárhelyre
érkezve tartott a szakkörnek felkészítőt, s foglalkozott a vetélkedőre
regisztrált csapatokkal. Ezt követően Körtesi Sándor-Gábor, a 7-es
iskola igazgatója, korábban szintén
disputafelkészítő, átvállalta a csapatok felkészítését és megszervezte
a csapatok utazását is.
A vetélkedő megnyitóján Kecskemét város alpolgármestere, a
szintén disputás múlttal rendelkező
dr. Szeberényi Gyula Tamás a vetélkedőket köszöntve külön kifejezte szolidaritásukat a vásárhelyi
Római Katolikus Teológiai Líceummal.
Körtesi Sándor

Egyháztörténeti vetélkedő Mezőpanitban

nagy szeretettel. Amíg a zsűri
három tagja kijavította a feladatokat
és felállította a sorrendet, addig a
csapatok egyik része a Therézia
Kft.-t látogatta meg, a másik pedig
tornyot mászott a ravatalozónál Kovács Tibor lelkipásztor vezetésével.
Visszatérve a falulátogatásból,
Bodó Irén Edit vallástanárnő a zsűri
nevében értékelte a versenyt. Minden csapat a részvételi oklevélen
kívül külön oklevelet kapott, ha valamely feladatot jól teljesítette. A
pontszámok alapján a legjobbak a
mezőpaniti Kádár Márton Általános
Iskola diákjai voltak: Kovács Dorottya, Máthé Julianna, Nagy Szilvia, felkészítő tanár Nagy Ilona
vallástanárnő; II. helyezést a Bolyai
Farkas Elméleti Líceum diákjai
értek el: Adorjáni Sára, Dávid
Tamás, Forgó Tamás, felkészítő
tanár Kovács Judit vallástanárnő;
III.-ok lettek a marossárpataki
Adorjáni Károly Általános Iskola
diákjai: Mózes Zsuzsa, Lakó Sándor, Goga Lehel, felkészítő tanár
Fazakas Imola; dicséretben részesültek a Gyulakuti Általános Iskola diákjai: Magyari Boglárka,
Tóth Viktória, Varga Evelin, felkészítő tanár Tőkés Ildikó vallástanár. A díjkiosztás után Kovács
Tibor mezőpaniti református lelki-

Játszva ünnepelni,
ünnepelve játszani

Romániában 2015 óta hivatalosan ünnepelhető a magyar nyelv
napja. November 13-án a marosvásárhelyi Liviu Rebreanu Általános
Iskola diákjai és pedagógusai
játszva, olvasva, filmet nézve, vetélkedve tették emlékezetessé e
jeles napot. A tanintézmény előkészítő és 1-5. osztályos diákjai, illetve az őket tanító pedagógusok
vettek részt az eseményen. A tevékenység témája Lázár Ervin (19362006) meseírói munkássága volt.
A diákok csapatvetélkedőkön
vettek részt, a pedagógusok meg
biztosították a jó hangulatot, élménydús programokat, maradandó
emlékeket. A csapatvetélkedők feladatai változatosak voltak, több tantárgyhoz, műveltségi területhez
kapcsolódtak: a magyar nyelvi játékokon kívül találkoztak a diákok
matematikával, zenével, történelemmel, földrajzzal, rajzzal, dramatizálással. A verseny jelképét meg
az alapján tervezték meg az iskola
tanulói, hogy mely szavakat tartják
a legszebbnek anyanyelvünkből. A
meseolvasás és filmnézés pedig

még izgalmasabbá tette a gyerekek
napját.
A program megszervezésében és
a jutalomosztásban fontos szerepet
játszott az Iskola a Dombon Egyesület (IDE), hiszen a szervezetnek
köszönhető, hogy Magyarország
kormánya és a Bethlen Gábor Alapítvány támogatását élvezte a rendezvény. A megnyert pályázatok
segítségével sikerült minden résztvevőt könyvjutalommal díjazni és
felejthetetlen élményekkel, „igazi”
útravalóval ellátni.
Első alkalom volt. Ünnepélyes.
Játékos. Emlékezetes. Hisszük,
hogy lesz folytatása, mert hiszünk
abban, hogy anyanyelvünk ápolása
elsődleges feladatunk. Azt is érezzük, tudjuk, hisszük, hogy gyerekeinket, a fiatal generációt csak akkor
lehet sikeresen nevelni, ha tényleg
hozzájuk szólunk, ha képesek vagyunk közel kerülni hozzájuk, képesek vagyunk elkápráztatni őket.
Ez pedig feltétele annak, hogy felelősségteljes, céltudatos erdélyi magyarokat neveljünk fiataljainkból.
Albert-Buzási Margit

A Magyar Nyelv Napja Küküllődombón

„Nyelvében él a nemzet”

Ennek az állításnak az igazságtartalma szórványosodó vidéken
talán erőteljesebb, mint máshol. A
Küküllődombói Általános Iskola
alsó és felső tagozatosai ezt megértették és megérezték, ezért ünnepelték oly lelkesen a magyar nyelv
napját.
Egy borús délelőtt, de derűvel
szívükben gyűltek össze az iskola
pedagógusai és diákjai, hogy a magyar nyelv gazdagságát, sokszínűségét, szépségét ünnepeljék. A
kicsik, korukhoz illően, verses meséket szavaltak, de legnagyobb költőnk, Petőfi Sándor verseiből is
ízelítőt nyújtottak. A nagyobbak
„komolyabb”, mély üzenetet hordozó alkotásokat mutattak be.
Ugyanakkor több mint kétszáz idé-

zetet gyűjtöttek magyar és idegen
szerzőktől, amelyek anyanyelvünk
egyediségét, komplex szépségét
emelik ki. Ezek az idézetek iskolánk falait díszítik, hogy nap mint
nap emlékeztessenek arra, hogy kötelességünk anyanyelvünket megismerni,
ápolni,
megőrizni.
Ünneplésünket közös énekléssel
zártuk. Jó volt érezni, hogy együvé
tartozunk.
Kosztolányi Dezsővel együtt
valljuk: „Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek,
gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs
fogható”.
Fülöp Erika-Anna
magyar szakos tanárnő

pásztor ismertette a templom történetének egyes érdekes momentumait és hálát adtunk Istennek a nap
áldásaiért.
Isten iránti hálával köszönjük

meg a szervezőknek és mindenkinek, aki kétkezi munkával és imádsággal támogatta ezt az áldott
közösségformáló alkalmat.
Bodó Irén Edit vallástanárnő

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

Az AS Armata hajdani játékosának, a bátosi illetőségű Karda Mártonnak a fia, Karda Attila lett a 2.
ligás Szatmárnémeti Olimpia csapatának az elnöke. A 34 éves Attila –
aki egyben Románia legfiatalabb
labdarúgóklub-elnöke – korábban
futballozott, a pályafutása befejeztével játékosmenedzser volt, majd a
2016-2017-es idénytől az Olimpia
menedzsere, végül pedig elnöke lett.
Kinevezésével kapcsolatosan a
következőket mondta el a Népújságnak:
– Augusztus 1-jétől három hónapig az alakulat menedzsere voltam,
majd október 1-jétől lettem az Olimpia elnöke, ahová egy nagyon jó barátom,
Novák
Levente
közvetítésével kerültem. Szabad
kezem van, én döntök mindenről.
Jelen pillanatban az edzői stábbal
arra törekszünk, hogy új vezetőtanácsot alakítsunk ki a klubnál, ugyanis
a régi vezetőségi tagok közül csak
én, valamint a sportigazgató maradtunk, a többiektől megváltunk. Az
Olimpia edzője jelenleg a Rapid és
a Ferencváros volt labdarúgója,
Bogdan Andone, aki jó szakember,
nagyon bízom benne. A kezdőcsapatból öt volt 1. ligás játékos távozott (Buhăescu, Mărcuş, Sălăgeanu,
Brata és Tătaru), jelenleg helyi nevelésű, tehetséges játékosokra alapoztunk, mint Juhász, Fl. Mureşan,
D. Muntean és Heil, melléjük néhány fiatalt is szerződtettünk. A csapat jól megy, aminek nagyon
örvendünk, jelenleg a 3. helyen vagyunk, és tekintve, hogy a bajnokság előtti célkitűzésünk az volt,
hogy a kiesést elkerüljük, azt mondhatjuk, hogy jól dolgoztunk –
mondta el Karda, aki pályafutása
során a marosvásárhelyi Iskolás
Sportklubnál, a Szász Albert Sportlíceumnál, a Besztercei Gloriánál, a

Kisinyovi Zimbrulnál, majd Kiskunhalason, Békéscsabán, Gyulán és a
helyi Trans-Sil, illetve FC Municipal
együttesénél játszott.
A klubelnök elmondta, játékosügynökként is tevékenykedett, mielőtt az Olimpiához került: „Játékosi
karrierem befejezése után Anamaria
Prodannal működtem közre, de már
akkor szerettem volna klubvezetéssel foglalkozni, vezető szerepet vállalni. Mielőtt Anamaria Prodannal
elkezdődött volna a közös munka,
egy orosz játékosügynökkel dolgoztam, akit a román játékospiac érdekelt, de mivel távol lakott, én
segítettem innen bizonyos fiatal, tehetséges, ígéretes játékosok kiközvetítésében,
szerződtetésében.
Anamaria Prodan abban az időben
többször is tanácsot adott, majd felajánlotta, hogy dolgozzak vele, így
egy évig együtt tevékenykedtünk.
Abból az időszakból nagyon jól ismerem mind a 9-10 éves gyereklabdarúgókat, mind pedig az 1. ligás
játékosokat, de amióta az Olimpiánál tevékenykedem, nem dolgozom
játékosügynökként” – jegyezte meg
Karda Attila, aki Fülöp Istvánt és
öccsét, Lorándot is támogatta, miután Botoşani-ba kerültek, és Anamaria
Prodannal
kötöttek
játékosmenedzseri szerződést.
Karda azt is megjegyezte, édesapjának, Karda Mártonnak köszönhetően lett labdarúgó, és büszke rá,
hiszen évekig futballozott felső szinten. „Neki köszönhetően szerettem
meg én is a futballt. Sajnos, nem lettem olyan híres labdarúgó, mint ő,
de remélem, hogy a jelenleg betöltött funkciómnak és azon belül az
elért eredményeknek köszönhetően
túllépem az ő labdarúgó-teljesítményét. Édesanyám a minap újságolta
boldogan, hogy az Olimpia első
idénybeli, televízióban közvetített

Bajnokok Ligája

A mai
program

Három hét szünet után az 5.
forduló mérkőzéseivel folytatódik ma a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportköre.
A műsor:

* E csoport: CSZKA
Moszkva (orosz) – Bayer Leverkusen (német), AS Monaco
(francia) – Tottenham Hotspur
(angol). Az állás: 1. AS Monaco 8 pont, 2. Bayer Leverkusen 6, 3. Tottenham Hotspur 4,
4. CSZKA Moszkva 2.

találkozóján édesapám a képernyő
előtt könnyezett örömében, aztán az
Olimpia – Sepsi hazai találkozóra
meghívtam őt, így a helyszínen
szurkolt nekünk, nyertünk is azon a
mérkőzésen 3-0-ra” – újságolta az
elnök, aki figyelemmel kíséri az
ASA teljesítményét, és sajnálja,
hogy az együttes jelenleg rosszul
teljesít, reméli, hogy idővel a csapat
a régi kerékvágásba kerül.
A közeljövőt illető terveit firtató
kérdésünkre azt monda:
– Azzal a céllal vettem át az alakulatot, hogy kialakítsak egy ütőképes
együttest,
majd
annak
függvényében, hogy mi történik a
csapatnál a téli időszakban, illetve
miután a megye elöljáróival kiértékeltük a félévi tevékenységünket, az
Olimpia jövőbeli szereplésével kapcsolatosan is határozunk. Én azt
ígértem a szartmáriaknak, amikor
ebbe a projektbe belekezdtem, hogy

meglepetést szerzünk a szurkolóknak, ami eddig sikerült. A bajnokság
elején sokan biztos kiesőnek láttak,
de kitartó munka árán sikerült jól
teljesítenünk, sőt a bajnoksággal
párhuzamosan a Románia-kupában
sem vallottunk szégyent. Ha 2017ben jó költségvetéssel indulunk, és
közel állunk majd a feljutáshoz,
nincs kizárva, hogy megcélozhatjuk
a 2. liga bajnoki címét.
Az Olimpia támadó felfogású,
sokpasszos játékot produkál, de sajnos, a romániai pályák minősége
nem segíti a játékunkat. Ugyanakkor
a gyerekközpontot is nagyobb figyelemmel fogom követni, hiszen az
utóbbi 15 évben a szakosztály előző
vezetői elhanyagolták. Jogtanácsosokkal és ügyvédekkel is beszéltem,
mivel a klubnak jelentős adóssága
van, így tervet kell kidolgozni az elmaradás törlesztésére. (C. A. )

Két büntetőt kihagyott, mégis pontot szerzett a Vasas
(a magyar labdarúgó NB I 16. fordulójának krónikája)

Vasas FC – Ferencvárosi TC 2-2 (0-1)
Gólszerzők: Ferenczi I. (88 – 11-esből,
90+3.), illetve Djuricin (9.), Gera (90+1 – 11esből).
A meccs elején az osztrák Marco Djuricin
szerzett vezetést a címvédő FTC-nek, miután
a dél-koreai Rju Szung Vu gyorsan elvégzett
szabadrúgását Nagy Gergely kapus lábai között a hálóba lőtte. A Vasas néhány perccel
később Remili Mohamed buktatásáért büntetőhöz jutott, de Ádám Martin lövését Dibusz
Dénes kivédte. Szünet után emberelőnybe került a Vasas, miután a ferencvárosiak ecuadori
légiósa, Cristian Ramírez a földön fekve
hátba rúgta Vaskó Tamást, és ezért piros lapot
kapott. Emberhátrányban is jól tartotta magát
a címvédő vendégcsapat, amely a Vasas második büntetőjét is megúszta: Remili lábát az
első esethez hasonlóan ismét Lovrencsics
Gergő húzta el, de Saglik lövését is kivédte
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Dibusz. A 85. percben Saglik eltolta a labdát
Dibusz mellett, aki szabálytalankodott vele
szemben, az angyalföldiek harmadik büntetőjét Ferenczi István értékesítette. A 91. percben Ristevski visszarántotta Böde Dánielt,
ezért az FTC büntetőt kapott, amit Gera Zoltán gólra váltott, ám a címvédő nem tudott
nyerni, mert Ferenczi fejesével a 93. percben
egyenlített a listavezető.
Diósgyőri VTK – Swietelsky Haladás 2-1 (0-1)
Gólszerzők: Lipták (67.), Ugrai (90+2.), illetve Gaál (13.).
Az első félidőben a Diósgyőr akarata érvényesült, ennek ellenére a félidő elején a Haladás szerzett vezetést, s egy kis szerencsével
– Iszlai lövése a kapufáról jött ki – akár megnyugtató előnybe is kerülhetett volna a szünetre. A második játékrész közepén, Bognár
pályára lépését követően azonnal egyenlített
a Diósgyőr, az irányító középpályás szögletét

követően Lipták talált a kapuba. A válogatottnál is már számításba vett futballistával megélénkül a Diósgyőr támadójátéka, s neki
köszönhetően kis híján megszerezte a vezetést, de lövése a kapufán csattant. Öt perccel
a vége előtt a hazaiak számára egyértelműen
büntetőnek tűnő esetnél maradt néma a játékvezető sípja, azonban így is sikerült kiharcolniuk a győzelmet, ráadásul a 92. percben
éppen egy korábbi Haladás-futballista, a szombathelyi nevelésű Ugrai volt eredményes.
Gyirmót FC – Újpest FC 1-2 (0-0)
Gólszerző: Bojovic (78.), illetve Lázok
(84.), Windecker (90+3.).
Eleinte nem vállaltak nagyobb kockázatot
a csapatok, az első félidőben kevés helyzetet
alakítottak ki, gólt nem szereztek. A második
félidő nagy vendéglehetőséggel kezdődött,
Bardhi találta el ismét a felső kapufát, ahogy
az első játékrészben. Az igazi izgalmak azonban a hajrára maradtak: előbb a Gyirmót vezetést szerzett, majd az Újpest hat perccel
később egyenlített, a 93. percben pedig –
Windecker fejesével – a győzelmet is kiharcolta.
MTK Budapest – Debreceni VSC 1-1 (0-0)
Gólszerzők: Kanta J. (58 – 11-esből), illetve Holman (90+5.).
Az első félidő elején a hazaiak birtokolták
1. Vasas

2. Videoton

3. Ferencváros
4. Honvéd

5. Mezőkövesd
6. Újpest

7. Szombathely
8. Debrecen
9. MTK
A két gólt szerző angyalföldi Ferenczi Istvánt ünneplik csapattársai az OTP Bank Liga 16. fordulójában játszott Vasas
– Ferencváros bajnoki labdarúgó-mérkőzésen a kispesti Bozsik József Stadionban.
MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

10. Paks

11. Diósgyőr
12. Gyirmót

Ranglista
16

9

4

3

26-15 31

16

7

5

4

31-24 26

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

8
7
6
5
6
5
4
3
4
3

3
4
5
7
4
5
6
8
3
4

5
5
5
4
6
6
6
5
9
9

35-18 27
25-16 25
18-20 23
26-24 22
19-20 22
20-22 20
10-17 18
15-21 17
21-33 15
8-24
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* F csoport: Borussia Dortmund (német) – Legia Varsó
(lengyel), Sporting Lisszabon
(portugál) – Real Madrid (spanyol). Az állás: 1. (és már továbbjutott) Borussia Dortmund
10 pont, 2. Real Madrid 8, 3.
Sporting 3, 4. Legia Varsó 1.

* G csoport: FC Koppenhága (dán) – FC Porto (portugál), Leicester City (angol) –
FC Bruges (belga). Az állás: 1.
Leicester City 10 pont, 2. Porto
7, 3. FC Koppenhága 5, 4.
Club Brugge 0.

* H csoport: Sevilla (spanyol) – Juventus (olasz), Dinamo Zágráb (horvát) –
Olympique Lyon (francia). Az
állás: 1. Sevilla 10 pont, 2. Juventus 8, 3. Olympique Lyon
4, 4. Dinamo Zágráb 0.

többet a labdát, de helyzetük nem volt. A tizedik perctől magára talált a DVSC, agresszíven támadta le ellenfelét, az MTK-nak így
csupán erőtlen ellenakciókra futotta erejéből.
A szünetet követően az 58. percben büntetőhöz jutott az MTK, mert Danilovic kapus szabálytalankodott a csereként beállt Vogyicska
Bálinttal szemben a tizenhatoson belül. A tizenegyest Kanta József értékesítette. A gól
után mindkét oldalon több helyzet adódott,
aztán a hajrában inkább a DVSC-nek voltak
lehetőségei, de az egyenlítésre egészen a 95.
percig várni kellett, akkor Holman Dávid szabadrúgása talált utat a hálóba.
Mezőkövesd Zsóry FC – Videoton FC 2-1 (1-1)
Gólszerzők: Kink (9.), Strestík (87.), illetve Scepovic (27.).
Nagy Videoton-helyzetekkel indult a találkozó, az első percekben Tujvelnek háromszor
is védenie kellett, a vendégfölény dacára
azonban a hazaiak szerezték meg a vezetést
egy kontra végén. A folytatásban is a székesfehérvári együttes irányított, s a félidő derekán egy szép támadást befejezve sikerült is
egyenlítenie. A szünet után több mezőkövesdi
lehetőség kimaradt, a meccsnek ebben a szakaszában többet birtokolta a labdát a házigazda. Miközben durva belépők csúfították
az amúgy jó iramú játékot, elérkezett a hajrá,
amelyben a hazaiak egy gyorsan elvégzett
szabadrúgást követően gólt szereztek, s ezzel
eldöntötték a mérkőzést.
Paksi FC – Budapest Honvéd 1-1 (1-1)
Gólszerzők: Szabó J. (8.), illetve Szabó J.
(44 – öngól).
A hazaiak kezdték nagyobb lendülettel a
mérkőzést és egy pontrúgást követően már a
8. percben vezetést szereztek. Ezután a Honvéd fokozatosan átvette az irányítást, de a félidő derekáig egyetlen helyzetet sem tudott
kialakítani. A félidő előtt nem sokkal a vendégek egy szerencsés öngóllal váratlanul
egyenlítettek. A Honvéd a folytatásban sem
találta a ritmust. Hiába volt többet a fővárosiaknál a labda, sok pontatlanság volt a játékukban, amely a szabálytalanságok miatt
amúgy is töredezett volt. A felek nem bírtak
egymással, így igazságos pontosztozkodással
zárult a találkozó.
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
VALÓDI MÉZ a termelőtől! Tel. 0744474-863. (56818)
ELADÓ
(57612)

ELADÓ
(57612)

ELADÓ
(57612)

tűzifa.

Tel.

0747-921-737.

tűzifa.

Tel.

0747-933-367.

tűzifa.

Tel.

0754-886-182.

ELADÓK 3-5 kg közötti kacsák, 8,5
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (58998-I)
ELADÓK 140-150 kg-os disznók
Vásárhelyen. Tel. 0365/446-037. (57637)
ELADÓ sírhely a katolikus temetőben. Érdeklődni a 0365/807-304-es
telefonszámon, 18 órától. (57661-I)

LAKÁS

KIADÓ 3 szobás, bútorozott tömbházlakás Marosvásárhelyen, központi zónában. Érdeklődni a
0744-605-060-as telefonszámon.
(57607-I)
ELADÓ/KIADÓ
új
ház
Marosvásárhelyen. Tel. 0744-572-814. (57439)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Nagy Alexa névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (57653)

REUMATOLÓGIAI RENDELŐ
– Tudor negyed, Transilvania u. 20. szám –
Gerinc-, váll-, térd-, csípőbántalmak kezelése.
Tel. 0743-714-914. (17565)
MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(57062)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (56798)
TERMOPÁN, szalagfüggönyök és
redőnyök szerelése és javítása. Tel.
0 7 4 4 - 5 0 4 - 5 3 6 .
www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl
(58859)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (56732-I)
KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (18206-I)
KÉSZÍTÜNK, javítunk: tetőt, csatornát,
lefolyót, vállalunk ácsmunkát. Tel. 0752377-342. (57102)

ANGOLNYELV-TANÍTÁST vállalok bármilyen szinten, minden korosztálynak.
Tel. 0723-089-808. (57293)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (57296)
BIZTONSÁGTECHNIKAI munkatársat és villanyszerelőt alkalmazunk
sürgősen. Az önéletrajzokat az
electrosec@rdslink.ro e-mail-címre
várjuk. (18233-I)
HŰTŐK, FAGYASZTÓK javítását
vállalom lakásán, és eladok használt
hűtőket garanciával. Tel. 0722-846011, 0365/801-517. (57592)

BECSÜLETES, megbízható, főzni tudó
házvezetőnőt

keresek

budapesti

lakásomra. Teljes ellátás (szállás, koszt)

biztosítva a fizetés mellett. Tel. 0751-

423-957, 00-36-70-360-3269. (57616)

FESTÜNK, csempét, parkettet rakunk,
gipszkartont szerelünk. Tel. 0741-762701. (18256)
ALKALMAZUNK hegesztőt és lakatost. Tel. 0766-519-187. (sz.-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (57593)

ALKALMAZOK részmunkaidővel munkást termopán- és redőnyszerelési
munkálatokra. A hajtási jogosítvány
előnyt jelent. Tel. 0744-504-536. (sz.)

MEGEMLÉKEZÉS

Szeretettel emlékezünk november
22-én
SZÉKELY
KATALINRA halálának első
évfordulóján. Köszönet mindazoknak,
akik
emlékét
kegyelettel őrzik és szeretettel
gondolnak rá! Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (57591-I)

Mély fájdalommal értesítjük
mindazokat, akik ismerték és
szerették MUSZKA PIROSKÁT,
hogy ma egy éve, 2015.
november 22-én dobbant
utolsót fáradt szíve. Nyugalma
legyen csendes és békés!
Emléke szívünkben mindig
élni fog! Gyászoló élettársa,
édesanyja
és
testvérei.
(57589)

ELHALÁLOZÁS
KLARA gyógyító,
javasasszony
sokak
kérésére
most
Marosvásárhelyen tartózkodik.
Rövid idő alatt megoldja a
problémákat a legerősebb gyógyírekkel, gyógynövényekkel, a leghatásosabb
rituálékkal,
a
Jeruzsálemből kapott varázsgömbbel
(melyet a legtöbb sikeresen megoldott esetért kapott, I. helyezett lett).
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a
szétesett családokat, cégeket ment
meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást,
segít
epilepszia,
impotencia,
alkoholizmus, depresszió, szenvedélybetegségek esetén.
Köszönetnyilvánítások:
Monica Marosvásárhelyről köszöni,
hogy ismét együtt lehet szerelmével;
Matei Ákosfalváról hálás Klárának,
mert kigyógyította az alkoholizmusból;
Magdolna
Régenből
köszöni, hogy 28 éves fiát jó útra
térítette, megmentette a rossz baráti
társaságtól; Ágnes Jeddről hálás,
mert újból együtt élhet férjével;
Bogdan köszöni, hogy kigyógyította
az impotenciából; Gizella Szovátáról
köszöni Klarának, hogy segítségével
kigyógyult a depresszióból.
Hívják Klara asszonyt bizalommal,
garantáltan segít, hogy életük
megváltozzon, jóra forduljon.
Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

NATALIA asszony természetfeletti
erővel és tehetséggel van felruházva,
miáltal
segít
az
embereknek,
bármilyen problémájuk van. Látja a
múltat és a jövőt a Jeruzsálemből
kapott könyvében. Ez a rendkívüli
asszony 100%-osan garantálja a
sikert, az első telefonhívás vagy
személyes találkozás nyomán.
Köszönetnyilvánítások:
Vladimir Marosvásárhelyről nagyon
hálás neki, mert egy telefonhívással
helyrejött a
házassága, most
boldogok
együtt;
Ioan
Marosvásárhelyről hálás Nataliának a
segítségért. 38 éves, jó szakmája
van, de nem talált társat magának.
Egyszeri találkozás után Nataliával
megtalálta a párját, most házasodnak
össze;
Elena
Régenből,
az
alkoholista, munkanélküli gyermekéért aggódó anya köszönetét fejezi ki:
egyszeri
telefonhívás
után
rendeződtek a dolgok.
Hívja bizalommal a 0743-755-162-es
telefonszámot.
Natália nagy távolságból is segíteni
tud önnek, keresztneve, csillagjegye,
születési dátuma alapján.
(Fizetett hirdetés: mp.)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya és
nagymama,
SZÁSZ ANNA
szül. MIHÁLY ANNA
erdőcsinádi lakos életének 69.
évében türelemmel viselt, hoszszas szenvedés után elhunyt. Temetése november 22-én, kedden
13 órakor lesz az erdőcsinádi református temetőben. Isten nyugtassa békében!
A gyászoló család. (57645-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagytata,
após, testvér, sógor és jó barát,
id. ONODI ZOLTÁN
életének 83. évében türelemmel
viselt betegség után csendesen
megpihent. Temetése november
22-én, kedden 12 órakor lesz a
református temető cinterméből.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Gyermekei: Zoltán, Judit
és azok családja. (57644-I)

„Elhervadt

korában,

világban.”

életem
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Szerettei. (57569)
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Kérjük,

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
testvéremtől,
ONODI ZOLTÁNTÓL
aki 2016. november 19-én rövid
szenvedés után megpihent. Temetése 2016. november 22-én 12
órakor lesz a református temetőben. Nyugodj békében!
Húgod, Manyi, sógorod, Sanyi.
(57647-I)

Fájó szívvel búcsúzom nagybátyámtól,
ONODI ZOLTÁNTÓL
aki rövid szenvedés után csendesen megpihent. Nyugodjon békében!
Ildikó és gyerekei: Tímea,
Blanka és William Malmőből.
(57647-I)

Úgy a közeli, mint a távoli rokonok nevében szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett, jó
édesapa,
testvér,
nagyapa,
dédapa, após, apatárs, nagybácsi, unokatestvér, rokon és ismerős,
GYÖRKE BÉLA
az IRA volt dolgozója
életének 89. évében hosszas betegség után 2016. november 20án csendesen megpihent. Utolsó
útjára november 23-án, szerdán
14 órakor kísérjük a római katolikus temető felső kápolnájából,
református szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Szerettei. (57652-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
anyós, testvér, szomszéd, jó
barát,
GYÖNGYÖSSY MÁRIA-GIZELLA
életének 92. évében folyó év november 19-én elhunyt. Temetése
2016. november 22-én 14 órakor
lesz a backamadarasi református
ravatalozóból, római katolikus
szertartás szerint. Nyugodalma
legyen békés, emléke áldott!
A gyászoló család. (57654-I)

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
nagyapa, déditata, após, apatárs,
sógor, rokon, jó szomszéd, valamint ismerős, a koronkai
PAP KÁROLY
a volt TCM,
valamint a BJATLM ny. sofőre
türelemmel viselt, hosszú betegség után életének 75. évében hazatért
Megváltó
Urához.
Szerettünktől 2016. november
23-án 14 órakor veszünk végső
búcsút a koronkai református ravatalozóban. Emléke szívünkben él.
Szerettei. (57656-I)
Mély szomorúsággal a lelkünkben veszünk búcsút
TÖRÖK LUJZÁTÓL
a Federalcoop Mureş
volt alkalmazottjától,
a magas szintű szakmai tudású
közgazdásztól, a jellemes, kollégái és családja iránt odaadó embertől, aki hitt Istenben és az élet
igazi értékeiben, amelyekért a
vég-sőkig küzdött. Isten nyugtassa békében!
A marosvásárhelyi SCC Federalcoop munkaközössége.
(18270-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük
ki
lakótársunknak,
Onodi
Jutkának szeretett ÉDESAPJA
elhunyta alkalmából. Szomszédai a Petru Maior u. 3. szám
alól. (57640)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik szeretett halottunkat, BARTALIS FERENCET
utolsó útjára elkísérték, sírjára
virágot
helyeztek
és
gyászunkban
osztoztak.
A
gyászoló család. (57633)

2016. november 22., kedd ______________________________________ HIRDETÉS – KÖZLEMÉNY _________________________________________ NÉPÚJSÁG
SZÉKELYVÉCKE KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA
versenyvizsgát hirdet az alábbi állás betöltésére:
III. besorolású, asszisztensi fokozatú REFERENS
az anyakönyvezés, titkárság, szociális, jogi és levéltár osztályára.
A versenyvizsgára a polgármesteri hivatal Székelyvécke 140.
szám alatti székhelyén kerül sor:
– az írásbeli 2016. december 28-án 10 órától, az állásinterjú az
írásbeli vizsgától számított 5 munkanapon belül.
A jelentkezőknek összesítve eleget kell tenniük a köztisztviselők
jogállására vonatkozó újraközölt és módosított 1999. évi 188-as
törvény 54-es cikkelyében előírt feltételeknek:
– középfokú végzettség érettségi diplomával
– jó kommunikációs készség és önálló munkavégzési képesség
– alapszintű számítógép-kezelési ismeretek
– minimum 6 hónapos szakirányú végzettség
A beiratkozási dossziékat december 19-én 15 óráig lehet
benyújtani a hivatal székhelyén.
A könyvészet és a pályázati iratcsomó dokumentációja a hivatal
székhelyén, valamint a www.szekelyvecke.ro honlapon
tanulmányozható.
Bővebb tájékoztatás a Székelyvéckei Polgármesteri Hivatal
székhelyén vagy a 0265/344-401-es telefonszámon kapható.
(18264)

Közlemény

Az állami közintézményekben közpénzből javadalmazott, megüresedett szerződéses állások elfoglalására, valamint a funkciókat és a
szakmai előmenetelt szabályzó – utólag kiegészített és módosított –
keretszabályzatot tartalmazó 286/2011-es kormányrendelet 7. cikkelye 1. bekezdése alapján a Szovátai Polgármesteri Hivatal (Szováta,
Fő út 155. szám) versenyvizsgát hirdet az alábbi megüresedett állások
betöltésére:
– egy munkás

A versenyvizsga három lépésből áll: a dossziék kiválogatása, írásbeli vizsga 2016. december 16-án 10 órától és állásinterjú december
19-én 10 órától. Mindkét vizsga a polgármesteri hivatal Szováta, Fő
út 155. szám alatti székhelyen lesz. Az általános részvételi feltételeket
a 286/2011-es kormányrendelet 3. cikkelye tartalmazza.

– munkás – középfokú végzettséggel
A beiratkozáshoz szükséges iratok:
– az intézményvezetőhöz címzett kérvény
– a személyazonossági igazolvány másolata
– a családorvos által kibocsátott igazolás, amelyből kiderül, hogy
alkalmas az állás betöltésére
– önéletrajz
– a tanulmányi okiratok másolata
– születési bizonyítvány, házasságlevél másolata
– katonakönyv másolata – esetenként
– a munkakönyv másolata és bizonylatok, amelyek igazolják a
munkahelyi régiséget
– erkölcsi bizonyítvány
A dossziékat 2016. december 10-én 14 óráig kell benyújtani.
A versenyvizsga könyvészetét kifüggesztik a Szovátai Polgármesteri Hivatal székhelyén.
Bővebb felvilágosítás a 0265/570-218-as telefonszám on, a 115-ös
mellékállomáson, vagy az intézmény székhelyén.
Fülöp László Zsolt polgármester
Hajdu Mária Magdolna gazdaságiosztály-vezető

Marosi Philobiblon
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Zajlanak a könyvtárnapok

A Maros Megyei Könyvtár
rendszeres látogatói tudják,
hogy novemberben mindig
van egy piros betűs hét az intézmény életében. A Marosi
Philobiblon néven évről évre
megszervezésre
kerülő
könyvtárnapok tegnap kezdődtek és péntekig tartanak.

Nagy Székely Ildikó

A megyei tanáccsal közös rendezvénysorozat a hagyományos forgatókönyv
szerint
zajlik,
könyvtárbemutatás, olvasói vélemények gyűjtése, illetve az olvasók
megajándékozása is szerepel a
programban, a kikölcsönzött kiadványok visszavitelével elkésett ol-

vasókat pedig felmentik a büntetés
alól.
A könyvtárnapok keretében gyermekeknek szóló alkotóműhelyekre,
filmvetítésre is sor kerül, a volt Park
Szálló épületében működő részlegen pedig BookPark néven ma délután 2 órakor nyílik meg a Maros
megyei kiadók vására. A magyar
nyelvű gyermekprogramok között
szerepel a szerda délelőtt 10 órakor
a könyvtár főépületében zajló Olvassunk együtt nevet viselő foglalkozás, melynek résztvevői, a
Református Kollégium tizedikesei
Kosztolányi Dezsőre emlékeznek.
A tizenéves magyar könyvbarátoknak szervezett olvasóverseny döntője csütörtökön délután 4 órakor
kezdődik a könyvtár főépületében.

Pénteken délelőtt 11 órakor a
könyvtár gyermekrészlegén Kíváncsi katicák a könyvtárban címmel
kétnyelvű tematikus verseny zajlik
a marosvásárhelyi Nicolae Bălcescu
Általános Iskola I. C osztályosai
számára.
A könyvtárnapok kiemelt mozzanata a Pro Libro Senator díjak átadása. Az eseményre pénteken
délután 1 órakor kerül sor a főépület
III. emeleti dokumentációs termében. Az idei kitüntetettek dr. Péter
Mihály Heinrich nyugalmazott
orvos, egyetemi tanár és Vasile
Dobrescu. A második alkalommal
átadásra kerülő Pro Libro Spe oklevelet Diana Gabureac, a marosvásárhelyi Európa Általános Iskola
hetedikes diákja kapja.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

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

A KOVÁCS PÉKSÉG tapasztalattal rendelkező PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET alkalmaz. Tel. 0744-403-114. (18250)
A KOVÁCS PÉKSÉG KARBANTARTÓ LAKATOST alkalmaz. Tel. 0744-403-114. (18250)

CÉG ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT VÁLLAL 10% kedvezménnyel: háztetőjavítás, cserépforgatás, belső
munkálatok, csatorna, hófogó készítése, festés, ácsmunkák, kőművesmunkák stb. Tel. 0747-634-747.
(57405-I)

SZILVESZTEREZZEN a GEMINI vendéglőben! Kitűnő élőzene, menü és társaság, meghívott Miklós
Szilvia nótaénekes. Már iratkozhat a helyszínen, a helyek apadnak! Érdeklődni a 0265/319-306-os telefonszámon. (sz.-I)
ALKALMAZUNK dízelpumpákat és porlasztókat javító marosvásárhelyi műhelybe MUNKATÁRSAT.
Betanítását vállaljuk. Érdeklődni a 0744-607-000-s telefonszámon. (sz.-I)

ROMÁN-AMERIKAI CÉG alkalmaz előnyös feltételek mellett TERVEZŐT, RAJZOLÓT, SZERSZÁMLAKATOST, ESZTERGÁLYOST, MARÓST. További információ a következő telefonszámon:
0729-142-792. Az önéletrajzot a cég székhelyén lehet benyújtani, a Bodoni/Budiului utca 66/A szám alatt
vagy e-mailben elküldeni a barna.szilagyi@plasmaterm.ro e-mail-címre. (18209-I)

Az INRECO REMIX KFT. ÉPÍTŐIPARI CÉG keres TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT és NEHÉZGÉPKEZELŐT. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra
várjuk. Tel. 0365/430-150. (18255)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (58000)

KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SOFŐRT és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST. Tel. 0729127-862. (18252)

MAROSVÁSÁRHELYI székhelyű KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz KERESKEDELMI
DOLGOZÓKAT (nőket) és NŐKET MAGVAK CSOMAGOLÁSÁRA. Tel. 0729-127-861. (18252)

MAROSVÁSÁRHELYI székhelyű KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz KÖNYVELŐT. Az
önéletrajzokat elküldhetik a suny_mures@yahoo.com e-mail-címre. További információ a 0756-103101-es telefonszámon. (18251)
MAROSVÁSÁRHELYI székhelyű KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SOFŐRT 7,5 tonnás
kamionra, csak hazai vonalakra. A tapasztalat kötelező. További információ a 0756-100-650-es telefonszámon. (18251)

SAJÁT HŐKÖZPONTOK, GÁZKAZÁNOK ellenőrzését, javítását vállaljuk előnyös áron. Tel. 0742478-112. (18219)

A PRO RURIS EGYESÜLET IDEGENVEZETŐT (agent de turism) alkalmaz a mezőmadarasi turisztikai információs központba. Érdeklődni a következő telefonszámokon: 0265/429-240, 0752-214-490.
(18262)
ÁLLATGYÓGYSZERTÁRBA ÁLLATORVOST alkalmazunk. allatgyogyszertar@freemail.hu
(18263-I)

KÉSZRUHAGYÁRTÓ CÉG alkalmaz MUNKÁSOKAT varrógépre, szegő-vasalógépre. Ajánlunk motiváló fizetést (pontos időre), étkezési jegyeket, a szállítást biztosítjuk. Érdeklődni a 0769-669-456, 0769670-858-as telefonszámokon. (18271)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható HÖLGYEKET és URAKAT hosszú
távra, könnyebb és nehezebb betanított munkára (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése).
Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és
írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába járás autóbusszal. Ezenkívül keresünk BUSZSOFŐRÖKET is! Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon. (sz.-I)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás! Tapasztalat nem szükséges. A magyar nyelv ismerete kötelező. Érdeklődni
a 00-40-753-102-290-es telefonszámon. (sz.-I)
A TIMKO PÉKSÉG ELADÓLÁNYOKAT alkalmaz mintaboltjaiba. Az önéletrajzukat bármely TimKo
üzletbe beadhatják. (18273-I)
KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (sz.)
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Közlemény

FONTOS
TELEFONSZÁMOK

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

Utazási irodák

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

A Szovátai Polgármesteri Hivatal versenyvizsgát hirdet a Helyi
Rendőrség megüresedett osztályvezetői tisztségének betöltésére.
December 19-én 10 órától írásbeli vizsgára, december 21-én 14 órától
meghallgatásra és az alapszintű magyar nyelvismeret ellenőrzésére
kerül sor a szovátai önkormányzat Fő út 155. szám alatti székhelyén.
A versenyvizsga lebonyolításának körülményei:
A Hivatalos Közlöny III. részében való megjelenéstől számított 20
napon belül kell a jelentkezési dossziékat letenni az önkormányzat
székhelyére, a Fő út 155. szám alá, a 4-es szobába (iktató).
A beiratkozási dossziéknak kötelező módon tartalmazniuk kell a
2008. évi 611-es sz. kormányrendelet 49. cikkelye által előírt, illetve
a 2008. évi 1173-as sz. kormányhatározattal módosított dokumentumokat, az alábbiak szerint:
A benevezési dossziéhoz szükséges okiratok:
a.) a 3-as mellékletben előírt beiratkozási formanyomtatvány
b.) a személyazonossági igazolvány másolata
c.) tanulmányi okiratok másolata
d.) munkakönyv másolata, vagy a szakmai tapasztalat igazolása
e.) büntetlenségi bizonylat
f.) megfelelő egészségi állapot igazolása a családorvostól, mely hat
hónapnál nem régebbi keltezésű
g.) saját felelősségre tett nyilatkozat arról, hogy nem végzett politikai rendőrségi tevékenységet, vagy ezt bizonyító igazolás
A standard egészségügyi igazolás, amit az Egészségügyi Minisztérium határozott meg, jól láthatóan kell tartalmazza a kibocsátó nevét
és minőségét, valamint a keltezést.
A fent említett dokumentumok másolatát az eredetivel együtt kell
bemutatni összevetés végett, vagy pedig hitelestett másolatokat benyújtani.
A versenyvizsga részvételi feltételei:
általános feltételek:
A résztvevők eleget kell tegyenek a közhivatalnokok jogállására
vonatkozó 1999. évi 188-as sz. törvény 54. cikkelyében (r2) előírtaknak:
„A közhivatalnokok a következő feltételeknek kell eleget tegyenek:
a.) román állampolgárság és romániai lakhely
b.) ismeri a román írott és beszélt nyelvet
c.) betöltötte a 18. életévét
d.) döntőképes
e.) megfelelő egészségi állapot, amit szakorvosi vizsgálattal bizonyítani tud
f.) a kiírt állásnak megfelelő tanulmányokkal rendelkezik
g.) a közhivatalnokokra vonatkozó feltételeknek eleget tesz
h.) nem volt elítélve sem személyek, sem állami vagy hivatali, szolgálati vagy azon kívüli törvényellenes cselekedet, hamisítás, korrupció bűntette miatt, amelyek összeférhetetlenek a közhivatalnoki állás
betöltésével, kivételt képeznek a rehabilitált esetek
i.) az utóbbi hét évben nem szűnt meg közhivatalnoki munkaszerződése fegyelmi kihágás miatt
j.) nem vett részt a politikai rendőrség tevékenységében”
sajátos feltételek:
A jelentkezőknek eleget kell tenniük a közhivatalnokok jogállására
vonatkozó 1999. évi 188-as sz. utólagosan módosított törvény 57. cikkelye (r2) előírásainak:
• egyetemi végzettség nappali tagozaton licencdiplomával vagy
azzal egyenértékű igazolással jogi, közigazgatási és menedzsment szakon
• mesteri vagy egyetem utáni képzés közigazgatás, menedzsment
vagy olyan szakon, amely a közhivatali állás betöltéséhez szükséges
• legkevesebb két év szakmai tapasztalat
A toborzás három szakaszból áll:
a.) a beiratkozási dossziék kiválasztása
b.) írásbeli vizsga
c.) interjú és a magyar nyelv alapszintű ismeretének felmérése
Bővebb felvilágosítás a szovátai önkormányzat székhelyén kapható, a 0265/570-218-as telefonszámon.

Fülöp László Zsolt polgármester

