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Gyulakuta, a megújult község

Megszűnik a félreeső falvak elszigeteltsége

Töltelékek békés
csatája

A 24. töltöttkáposzta-fesztivál alkalmából a korábbi évek hagyományához illően számos ötletesebbnél
ötletesebb kompozíció – a helyi iskolások királyi lakomája, gyufagyára,
vándorcirkusz-társulata, családi idillje
– díszítette már csütörtökön az ünnepre készülő települést.

____________2.
Fontos a védőnői
hálózat visszaalakítása

Aszfaltoznak Rava központjában. Gyulakutai vendégoldalunk a 6. oldalon

Megyénk egyik legaktívabb nagyközségében rekordmennyiségű pályázattal sikerült az utóbbi években a községközpont
és a hozzá tartozó falvak, Kelementelke, Havadtő, Rava, Bordos és Csöb infrastruktúráját (utak, közművesítés), középületeit felújítani, újak építését elkezdeni. A Varga József
polgármester és Takács Kálmán alpolgármester irányításával
működő közösség érdeme, hogy jelentős mennyiségű európai uniós és kormánypénzeket vonzottak a községbe, amelynek arculata kedvezően változott meg, s a lakosság régi
álmai, kérelmei valósultak meg.

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Nagy Tibor

Az első mandátum hozadéka a 32 mellékutca leaszfaltozása, a vízvezeték- és csatornarendszer, a vízüzem és víztisztító állomás korszerűsítésének
befejezése, a községközponti tömbházak közötti utak aszfaltozása, a járdák
díszkövezése, a központ parkosítása, a buszmegálló kiépítése, egy műgyepes minifocipálya megvalósítása volt Gyulakután. Az útépítés pedig nemsorára Ravában is befejeződik, s ha a Bordos és Rava közötti összekötő út
is elkészül, megszűnik a Gyulakutához tartozó félreeső falvak elszigeteltsége. Második lépésként a középületek felújítása, új iskola építése Havadtőn, impozáns kulturális központ kialakítása Kelementelkén és megújuló
középületek egész sora jelzi, hogy sikerült minden lehetséges forrást felkutatni, és komoly, pontos munkával jelentős összegeket a községbe vonzani – amiről Varga József polgármester részletesen is beszámolt.
(Folytatás a 6. oldalon)

Mózes Edith

A Kárpát-medencei gyermekegészségügyi prevenciós munkatársak képzése zajlott múlt csütörtökön
Marosvásárhelyen, a Magyar Védőnők Egyesületének szervezésében,
partnerségben a Studium–Prospero
Alapítvánnyal és a Védem Egyesülettel. A védőnői tevékenységet népszerűsítő szakmai programra a
Nemzetpolitikai Államtitkárság tematikus éve, a külhoni magyar gyerekek
éve keretében kerül sor.

____________4.
Egyetemi évnyitó
a Kistemplomban

A Gecse utcai Kistemplomban tartott
vasárnap délutáni ökumenikus istentisztelet a marosvásárhelyi orvosi és
gyógyszerészeti egyetem magyar tagozatos diákjainak ünnepélyes évnyitója volt, hétfőn reggeltől pedig
megkezdődött az oktatás.

____________5.

Startvonalnál

Vasárnap lezárult az államelnökjelölt-listák leadási határideje.
Bár korábban huszonöten jelentették be indulási szándékukat, nagy
részük időközben lemorzsolódott, és végül kilencen maradtak a ringben. A Központi Választási Iroda két jelölt – Viorel Cataramă volt
liberális szenátor és Miron Cozma volt bányászvezér – listáit utasította el, mert hamis aláírásokat talált a támogató lajstromokon, Liviu
Pleşoianu képviselő – aki, miután a PSD nem szavazott rá, függetlenként kívánt indulni – nem tudta összegyűjteni a szükséges számú
támogató aláírást. Nem hagyhatjuk ki Florin Pandelet, Voluntari polgármesterét sem, a bukaresti főpolgármester férjét, aki azért lépett
vissza, „mert nem akart ártani a feleségének”, pedig amúgy szívesen
(el)igazgatta volna az ország dolgait. Hiába, a szerelem…
Versenyben maradt Klaus Iohannis, az „atomtűzoltó”, a liberálisok jelöltje, aki állítólag megmentette Romániát az összeomlástól,
Viorica Dăncilă kormányfő, a kormánypárt jelöltje, aki tejjel-mézzel
folyó Kánaánt ígér, Dan Barna, az USR-PLUS jelöltje, aki nem szereti, ha a magyarok magyar jelöltre szavaznak, és az új generációval
akarja megmenteni az országot.
A sorban Mircea Diaconu volt színész következik, akinek politikai
adottságairól valójában nem sokat tudni. Őt a volt PSD-s miniszterelnök, Victor Ponta pártja támogatja. És ott van Teodor Paleologu
volt művelődési miniszter, a volt tengerész-elnök pártjának a jelöltje.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 11 perckor,
lenyugszik
19 óra 17 perckor.
Az év 267. napja,
hátravan 98 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma GELLÉRTés MERCÉDESZ,
holnap EUFROZINA és KENDE
napja.
EUFROZINA: görög eredetű, a
mitológiában a három Grácia egyikének a neve. Jelentése: öröm, vidámság.
KENDE: a régi magyar Kündü személynévből ered, ami ótörök méltóságnévből származik.

VALUTAÁRFOLYAM

Változó égbolt

BNR – 2019. szeptember 23.
1 EUR
4,7491
1 USD
4,3248
100 HUF
1,4178
1 g ARANY
211,1723

Hőmérséklet:
max. 190C
min. 140C

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

Idősek világnapja a Caritasszal

Az idősek világnapjának megünneplésére hívja a szépkorúakat a Gyulafehérvári Caritas Teréz Anya Idősek Nappali
Foglalkoztató Központja. A különleges ünnepi programot a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Stúdió termében (Köteles Sámuel utca 6. szám) tartják október elsején, kedden
délelőtt 10 órától.

Jogi tanácsadás kedden

Ezen a héten a megszokottól eltérően szeptember 24-én,
kedden délután 4 órától tart jogi tanácsadást előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd szerkesztőségünk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II.
emeleti 57-es irodában. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Pokorny László fogadóórája

Dr. Pokorny László megyei tanácsos szeptember 25-én,
szerdán délelőtt 10.30-tól Marosvásárhelyen, a Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságon (Trébely utca
7. sz., C épület) szociális és környezetvédelmi kérdésekben
tart fogadóórát.

Gyermekszínészeket keresnek

A Kamaszok ifjúsági színtársulat gyermekszínészeket keres.
Ebből a célból szeptember 25-én, szerda délután 5 órai kezdettel a marosvásárhelyi vár Kapu bástyájában 10 és 16 év
közötti gyermekek számára társulatkiegészítő felvételt szerveznek. A vizsgán felvételt nyert gyermekek színészi képzésben részesülnek. A felvételire egy-két egyszerű, rövid
vers és ének megtanulása szükséges. A Kamaszok színtársulat a saját kategóriájában az országos diákszínjátszó fesztivál legjobb csapata lett. A felvételiről bővebb tájékoztatás a
0726-221-504-es telefonszámon kérhető.

Az Amatőr –
filmvetítés a Kultúrpalotában

Az Édentől Keletre filmklub, a Maros Megyei Múzeum és
az Erdélyi Audiovizuális Múzeum szervezésében ma 18
órakor a Kultúrpalota kistermében levetítik Krzysztof Kieślowski lengyel rendező Amatőr című filmét. A film főhőse
egy férfi, aki apává válásának igazán meg akarja adni a
módját, ezért egy 8 mm-es filmezőgépet vásárol. A keskenyfilm bűvölete úrrá lesz rajta, és az eredetileg gyerekére, családjára fordított kamerát rászegezi a külvilágra,
megszállott amatőr filmessé válik. A Schnedarek Ervin vezette filmklubokkal egy időben készült film a szocialista
rendszer és a dokumentarizmus morális kérdéseit feszegető alkotás. Román felirattal követhető, a vetítésre a belépés ingyenes.

Házkutatás Petelében

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség a Maros Megyei Törvényszék melletti ügyészség irányításával szeptember 13án hat házkutatást végzett Petele községben négy,
rablással és gyilkossági kísérlettel gyanúsított személynél.
A gyanú szerint az illetők tavaly novembertől idén februárig
a német állam területén követték el a bűncselekményeket.
A román és német hatóságok együttműködésével zajló házkutatás során több vagyontárgyat foglaltak le a rendőrök, a
javak valószínűleg az áldozatok lakásából származnak.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó
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Huszonnegyedszer ünnepelt Parajd

Töltelékek békés csatája

Káposzta- és tökfejű, paprikapiros mosolyú, kendős, kalapos figurák őrködtek a hét végén a parajdi porták előtt. A 24. töltöttkáposzta-fesztivál
alkalmából a korábbi évek hagyományához illően
számos ötletesebbnél ötletesebb kompozíció – a
helyi iskolások királyi lakomája, gyufagyára, vándorcirkusz-társulata, családi idillje – díszítette
már csütörtökön az ünnepre készülő települést.

Nagy Székely Ildikó

Az elkövetkező három napban százasával érkeztek a
vendégek a Sóvidék központjába, hogy finom illatokkal,
ízekkel, jó zenével és őszi kincsekből született alkotások
látványával beteljenek. A fesztivál első napján, a pénteki
minifesztiválon a gyermekcsapatok – többek között A Kis
Káposztahercegek, a Zöld Denevérek, a korondi Fazekaskáposzták, a Cika Káposzták és a Koopman – mérték össze
főzőtudományukat. Az étkek finomsága mellett a kis szakácsok az esztétikai
szempontokat is szem
előtt tartották, így szebbnél szebb alkotásokat kóstolhatott végig a zsűri.
Egy felsősófalvi ötödikes
diákokból álló csapat például a magyar koronát
formázó, apró töltelékeket
rejtő káposztafejjel nyűgözte le az értékelőket.
A felnőttek szombati
versenyére 25 csapat nevezett be, közöttük a
szekszárdi Késett Banda,
melynek tagjai már tíz
éve főzik a töltött káposztát a parajdi fesztiválon.
Rendszerint ugyanazokkal a hozzávalókkal dolkolbászos,
goznak,
paprikás, jellegzetesen
szekszárdi finomságot tálalnak fel évről évre az
éhes sokaságnak. A zsűri
ezúttal is számos díjjal ju-

talmazta a hagyományos és különleges alkotásokat, a legkisebb, legnagyobb, legeredetibb töltelék készítői, illetve
a legötletesebb tálalás és a legszebb sátordíszítés is elismerést érdemelt. A legnagyobb töltelék díját és a kiskőrösiek
különdíját a Marosvásárhelyi Rádió „guruló” csapata vihette haza. A rádiós munkatársak az egyhetes kerékpárút
végén öltöttek kötényt, hogy részesévé váljanak az egyedi
hangulatú főzőversenynek.
A fesztivál közönsége a kulináris élmények után és közben népzenei műsorokon, könnyűzene-koncerteken üdülhetett fel. Egyedüli szépséghibaként a kilométeres
ételsorokat említették többen, amit főleg a kisgyermekes
családoknak esett nehezükre végigállni. Unalomra azonban
a kisebb fesztiválozóknak sem igen panaszkodtak, gyermekkoncert, bűvészmutatvány, megannyi vidámparki kellék várta őket, és ha a kínálatból mégsem találtak volna
kedvükre valót, a tömegben sétáló káposztaúrral és
-hölggyel való találkozás bizonyára örömükre szolgált.

Nyílt délután a MediCare Alapítványnál

A MediCare Otthongondozó Alapítvány 2019. szeptember 25-én, szerdán 15-18 óra között nyílt délutánt
szervez az alapítvány székhelyén, Marosvásárhelyen, a
Kornisa sétány 23/1. szám alatt (a régi Angela vendéglővel szemben).
Betegeink megsegítésére, készletünkből felajánlunk
a gondozáshoz szükséges termékeket, úgymint: tolószékek, mankók, botok, járókeretek, gumiharisnyák,
fáslik, kötszerek, szemüvegek, betétek, cipők, ruhák,
vizelet- illetve colostomás felszerelések, betegeknek

való tápszerek, tájékoztató anyagok stb. Adományaikat
szívesen fogadjuk, és rászoruló betegeink gondozására
fordítjuk.
Angliai, valamint alapítványunk szakemberei, agyvérzéses, törések utáni rehabilitációs betegeknek ingyenes
kinetoterápiás gyakorlati tanácsokat nyújtanak a helyszínen, illetve – lehetőség szerint – előzetes egyeztetés
alapján – házhoz is kiszállnak.
Érdeklődni a 0265/212-623 és 0744-339-765-as telefonszámokon lehet.

Sorsolás 25-én, szerdán 14 órakor!

A Népújság 25-én 14 órától tartja a szerkesztőségben (Dózsa Gy. u. 9. sz.) a Hűséges előfizető – SZEPTEMBER nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek) és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

RENDEZVÉNYEK

Kamarazeneest a Kultúrpalotában

Szeptember 25-én, szerdán 19 órakor kamarazeneestre kerül sor a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében. Hegedűn Estera Ghica-Racz, zongorán Móriczi
Melinda működik közre. Műsoron: Oláh Tibor-,
Brahms-, Schubert-művek.

Rendkívüli szimfonikus
hangverseny

Rendkívüli szimfonikus hangversenyre várják a klasszikus zene kedvelőit szeptember 26-án, csütörtökön 19
órától a Kultúrpalota nagytermébe. Vezényel Shinya
Ozaki; Chiyo Hagiwara japán művész zongorán, Sándor Ágnes-Klára és Mihály Csaba fuvolán, Benedek Balázs szaxofonon, Iulia Teodora Todoran hegedűn játszik.
A koncertre a Japán Nagykövetség, a Kumamoto–Románia Egyesület és a Marosvásárhelyi Művészeti Líceum együttműködésével kerül sor.

A Dumaszínház a Jazz Clubban

Szeptember 28-án, szombaton 19 órakor a Dumaszínház produkciója hallgatható meg a marosvásárhelyi
Jazz & Blues Clubban, a Sörház/Sinaia utca 3. szám
alatt. A jelenlévőket Dombóvári István és Bellus István
szórakoztatja. Egy jegy 30 lejbe kerül, jegyek elővételben a Sörházban, illetve előadás előtt a helyszínen kaphatók.

Kotta-évadnyitó a Funk You!-val

A kolozsvári Funk You! együttessel indul a Marosvásárhelyi Rádió Kotta című műsorának idei évada szeptember 29-én, vasárnap 18 órakor a rádió stúdiótermében.
A dinamikus, vidám, vibráló funkymuzsikát játszó együttes a Stephanie Semeniuc – Bogáti–Bokor Ákos párossal lép közönség elé. A belépés díjtalan. A koncertet
élőben közvetítik a Marosvásárhelyi Rádió honlapján és
Facebook-oldalán, az éterben a 106,8 és 98 FM frekvenciákon, egy héttel a felvétel után pedig az Erdélyi
Televízió is műsorára tűzi.
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A magyar állampolgárok továbbra is vízum nélkül
utazhatnak az Egyesült Államokba

A magyar állampolgárok továbbra is vízum nélkül
utazhatnak az Egyesült Államokba – erről állapodott
meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az amerikai belbiztonsági minisztérium vezetőivel hétfőn Washingtonban.

A magyar miniszter elmondta: 36 olyan ország van a világon, amelyek állampolgárai számára nem kell vízum az Egyesült Államokba történő beutazáshoz.
Hozzátette azt is, hogy megállapodtak a vízummentesség
hosszú távú fenntarthatósága érdekében szükséges magyar törvényhozási lépések listájáról, és ezeket a jövőben el is fogják
végezni.
Szijjártó Péter kijelentette: biztonsági kérdésekben különlegesen mély megértés jellemzi egymással szemben a két kormányzatot. Mindketten az egyik legfontosabb feladatnak
tekintik a saját állampolgáraik és országuk megvédését, legfontosabb feladatnak pedig annak a jognak a fenntartását,
hogy ki léphet be az országba, kikkel akarnak együtt élni.
Mindkét ország jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében
is, hogy meg tudja védeni a határait.
Szijjártó Péter elmondta azt is, hogy a magyar és az amerikai Exim Bank megállapodott beruházások, projektek közös
finanszírozásáról. Ez azt eredményezi, hogy magyar és ame-

Thomas Cook-csőd

rikai vállalatok még több fejlesztési forrást és még több hitelt,
valamint hitelgaranciát felhasználva vághatnak bele közös beruházásokba akár az amerikai, akár a magyar piacon, vagy
harmadik országok piacain is.
Az Egyesült Államokból érkező vállalatok a második legjelentősebb befektetői közösséget alkotják Magyarországon,
1700 amerikai vállalat 105 ezer magyar embernek ad munkát.
Az Európai Unión kívül az Egyesült Államok Magyarország
második legnagyobb exportpiaca, tavaly 3,5 milliárd dollárért
exportált oda termékeket és szolgáltatásokat.
A Washingtonban most kötött megállapodás értelmében a
magyar és amerikai vállalatok több forrással rendelkeznek
olyan beruházások esetében is, amelyeket közösen hajtanak
végre harmadik piacokon. Így a nagy amerikai cégek Magyarországon gyártott termékei a világ még több pontjára eljuthatnak, és még több munkahely teremtését teszik lehetővé
magyarországi cégeik számára.
Szijjártó Péter hangsúlyozta: Magyarország és az Egyesült
Államok együttműködésének sikertörténete alapvetően a gazdaságon és az emberek közötti kapcsolatokon alapul. A most
megkötött két megállapodás ezeken a területeken jelent előrelépést, általuk a két ország együttműködése még jobbá válik.
(MTI)

Több százezer németországi utazó is érintett

Több százezer német utazót is érint a Thomas Cook
brit utazásszervező vállalatcsoport csődje. Az egyik
németországi érdekeltség, a Condor légitársaság
hétfőn kormányzati segítséget kért a működés
fenntartásához.

Az üdülőjáratokat üzemeltető légitársaság közölte, hogy
menetrend szerint közlekednek járataik. Az üdülőhelyekről
hazafelé, Németországba közlekedő járatokra 240 ezer utasnak van foglalása.
Mint írták, az eddigi anyavállalat ugyan csődöt jelentett, de
az évek óta nyereséges, és évente nagyjából nyolcmillió utast
szállító Condor folytatni kívánja tevékenységét, és a likviditási
nehézségek elkerülésére áthidaló hitelt kér a szövetségi kormánytól. A hitel összegét nem nevezték meg. Sajtóértesülések
szerint 200 millió euróról van szó.
A szövetségi gazdasági minisztérium szóvivője, Korbinian
Wagner a berlini kormányszóvivői tájékoztatón megerősítette,
hogy a Condor kormányzati segítséget kért. Elmondta, hogy
a lehető leghamarabb befejezik a kérelem vizsgálatát. Azzal
kapcsolatban, hogy a 2017-ben csődbe ment Air Berlin légitársaság is kapott áthidaló hitelt a kormánytól, hangsúlyozta,
hogy a két esetet nem lehet összehasonlítani.
Az egyelőre nem ismert, hogy a Thomas Cook németországi érdekeltségeinek mennyi ügyfele rekedt külföldön a társaság csődje miatt, az viszont biztos, hogy a berlini vezetés
nem indít olyan akciót, amilyet a brit kormány kezd a külföldön tartózkodó brit utasok hazaszállítására.
Reiner Breul, a külügyminisztérium szóvivője a kormányszóvivői tájékoztatón elmondta: a jogi szabályozás nem tesz
lehetővé a brit kormány Matterhorn-művelet nevű akciójához
hasonló lépéseket, de a német külképviseletek készen állnak
a segítségre szoruló német állampolgárok támogatására. A

Thomas Cook hétfőn közölte, hogy csődöt jelent, és azonnali
hatállyal beszünteti tevékenységét. A külföldi érdekeltségeket
is beleszámítva meghaladhatja a 600 ezret azoknak az utasoknak a száma, akik jelenleg a Thomas Cook által szervezett utakon vesznek részt. A jövőbeni időpontokra meghirdetett utakra
üzletági szakértők adatai szerint egymillió foglalás van érvényben.
Az 1841-ben Thomas Cook üzletember által alapított, világszerte 22 ezer alkalmazottat foglalkoztató utazási iroda hónapok óta pénzügyi nehézségekkel küzdött; a március 31-én
zárult fél évről 1,5 milliárd font adózás előtti veszteséget jelentett.
A Thomas Cook magyarországi leányvállalata zavartalanul
működik
A Thomas Cook Csoport leányvállalata, a Neckermann Magyarország egy egészséges cég, továbbra is folytatja a működését – közölte a Neckermann az MTI érdeklődésére hétfőn.
Közölték, hogy a Neckermann Magyarország, mint a magyar kereskedelmi törvény szerinti önálló társaság, jelenleg
folytatja normál, napi és operatív tevékenységét. Valamennyi
külföldön tartózkodó utasuk az eredeti tervek szerint tud hazatérni. A jövőbeni utazások az anyacégnél átmenetileg akadozhatnak. A Neckermann Magyarország stabil pénzügyi
helyzetben van, és minden kötelezettségét folyamatosan megtartja, az összes kiállított számlát kifizeti – írták.
A Neckermann összes magyarországi utazási üzlete nyitva
tart. A Neckermann Magyarország vezetése azon dolgozik,
hogy a külföldi anyacég okozta gazdasági nehézségekből
adódó helyzetet megoldja. A cég 3,4 milliárd forintos vagyoni
biztosítéka garantálja, hogy utasaikat ne érje anyagi kár – közölték. (MTI)

Az EP megnövelte az uniós kutatásokra
és az Erasmus programra szánt idei forrásokat

A Európai Parlament múlt szerdán jóváhagyta az fog lehetőséget biztosítani arra, hogy tanulmányokat folytasunió kutatási programjaira és az Erasmus+ prog- son, képzésben vegyen részt és tapasztalatot szerezzen külfölramra szánt források 100 millió euróval való bőví- dön.
A 2020-ig tartó Erasmus+ program nemcsak a diákoknak
tését.

Mózes Edith

A Parlament ugyanakkor a 2018-as 1,8 milliárd eurós költségvetési többlet visszafizetéséről is döntött.
A képviselők a 614 szavazattal, 69 ellenszavazat és 10 tartózkodás mellett meghozott döntéssel 100 millió euróval
emelték az unió két kiemelt programjának támogatását.
A Horizon 2020 kutatási program további 80 millió, az
Erasmus+ diákcsereprogram pedig további 20 millió euróból
gazdálkodhat az idén.
A többlettámogatásról a Parlament és a Tanács 2018 decemberében, a 2019-es költségvetésről szóló megállapodásuk
keretében egyezett meg.
Egy másik szavazás során a Parlament 601 szavazattal, 40
ellenszavazat és 12 tartózkodás mellett 1,8 milliárd euró viszszatérítéséről döntött a tagállamoknak a 2018-as költségvetésből. A tagállamoknak ennyivel kevesebbet kell befizetniük a
közös kasszába. Az általában kamatokból és a Bizottsághoz
beérkezett büntetésekből, illetve a fel nem használt programforrásokból keletkezett összeg visszatérítése rendszeres, minden évben elvégzett gyakorlat.
Mi az Erasmus+?
Az Erasmus+ az európai oktatás, képzés, ifjúságügy és
sport támogatására irányuló uniós program. A 14,7 milliárd
eurós költségvetéséből több mint 4 millió európai polgárnak

kínál lehetőségeket. Az Erasmus+ hét korábbi programnak lép
a helyébe, és lehetőségek széles körét biztosítja magánszemélyek és szervezetek számára.
Az Erasmus+ a növekedést, a foglalkoztatást, a társadalmi
méltányosságot és befogadást célzó Európa 2020 stratégia, valamint az ET2020, az oktatás és a képzés terén kialakított
uniós stratégiai keretrendszer célkitűzéseinek megvalósításához hivatott hozzájárulni.
Ezenfelül arra törekszik, hogy ösztönözze a partnerországokban a felsőoktatás fenntartható fejlődését, és elősegítse az
EU ifjúsági stratégiájában meghatározott célok elérését.
A program egyebek mellett az alábbi konkrét célkitűzések
megvalósítását szolgálja:
• A munkanélküliség visszaszorítása, különösen a fiatalok
körében
• A felnőttoktatás előmozdítása, különösen a munkaerőpiacon keresett készségek tekintetében
• A fiatalok európai demokratikus szerepvállalásának ösztönzése
• Az innováció, az együttműködés és a reformok támogatása
• Az iskolai lemorzsolódás csökkentése
• Az EU partnerországaival való együttműködés és az EU
és a partnerországok közötti mobilitás előmozdítása.
(Forrás: az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája)
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Rendőrök és erdőőrök ellenőriznek

Nagyszabású ellenőrzések zajlanak hétfőtől Maros
megyében az illegális fakivágások megelőzésére. A
szeptember 27-ig tartó akció keretében az országos
rendőr-főkapitányság erdőterületek védelmével foglalkozó osztálya három Maros megyei erdőkerületnél
és öt gazdasági társaságnál végez ellenőrzéseket.
Utóbbiaknál azt vizsgálják, hogy tiszteletben tartjáke a faanyagok beszerzésével, raktározásával, feldolgozásával
és
kereskedelmével
foglalkozó
előírásokat. Az ellenőrzésben Maros, Suceava,
Neamţ, Kolozs, Fehér, Kovászna, Vrancea és Brassó
megyei rendőrök vesznek részt, a kolozsvári, focşanii, nagyváradi, ploieşti-i, Râmnicu Vâlcea-i, suceavai
és temesvári erdőőrség munkatársaival együttműködve. (Agerpres)

Újabb bizalmatlansági indítvány

Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke hétfőn közölte párttársaival, hogy 22 ALDE-s
honatya ígéretet tett, hogy aláírják a bizalmatlansági
indítványt – nyilatkozták liberális források. Orban jelezte egyúttal, hogy szeptember 30-án nyújthatják be
a bizalmatlansági indítványt, és hozzátette, még
egyeztetnek a nemzeti kisebbségek képviselőivel és
PSD-s honatyákkal is. Orban szerint ha az ALDE is
megszavazza, akkor átmegy a kormány megbuktatására irányuló indítvány. A liberálisok az elmúlt hetekben tárgyalásokat folytattak annak érdekében,
hogy összegyűjtsenek 233 aláírást az indítványhoz,
ezzel garantálva, hogy sikerrel járnak. Călin Popescu
Tăriceanu bejelentette, az ALDE politikai bürója hétfői
ülésén dönti el, hogy milyen stratégiát alkalmaznak
a bizalmatlansági indítvány kapcsán. (Mediafax)

Kamiont gázolt el a vonat

Leállt hétfő délután a vasúti közlekedés Arad megyében, miután egy vonat elgázolt egy kamiont. Az országos rendőr-főkapitányság közlekedésbiztonsági
központjának (Infotrafic) tájékoztatása szerint a vasúti közlekedés a 20-as fővonalon, az 505 + 500 m kilométernél, az Arad megyei Soborsin és Iltő között
állt le, ahol egy Kürtös és Észak-Ploieşti között közlekedő tehervonat egy vasúti átkelőnél elgázolt egy
kamiont, egy vagon pedig részlegesen kisiklott. A balesetben senki sem sérült meg, a vasúti közlekedés
viszont leállt a baleset környékén. (Mediafax)

Munkaszerződés
meghatározatlan időre

A romániai alkalmazottak 98,2%-a meghatározatlan
időre szóló munkaszerződés alapján dolgozik, az
arány a vidéken dolgozók esetében enyhén alacsonyabb, mint a városon dolgozók esetében, derül ki az
Országos Statisztikai Intézet (INS) tavaly készített,
az életszínvonalat feltáró elemzéséből. A kisebb (110 személyt foglalkoztató) cégeknél az alkalmazottak
96,7 százalékának meghatározatlan időre szól a
munkaszerződése, míg a több mint 50 alkalmazottat
foglalkoztató vállalatoknál ez az arány 99,1 százalékos. Az ilyen jellegű munkaszerződéssel foglalkoztatott nők aránya enyhén, 0,5 százalékponttal nagyobb,
mint a férfiaké. Régiós felosztásban a nyugati fejlesztési régióban és a Bukarest-Ilfov régióban a legmagasabb
a
meghatározatlan
időre
szóló
munkaszerződéssel dolgozó alkalmazottak aránya:
99,7, illetve 98,9%-os. (Agerpres)

Startvonalnál

(Folytatás az 1. oldalról)
Érdekes színfolt a jelöltek között Cătălin Ivan és Alexandru Cumpănaşu (mindketten függetlenek), akik ádáz
magyarellenességükön túl nem sokat tettek a hazáért,
illetve a humanista Ramona Bruynseels, aki derűs partnerséget képzel el Oroszországgal a NATO-ban.
És végül, de nem utolsósorban ringbe száll Kelemen
Hunor, az RMDSZ és a romániai magyarok jelöltje.
Színes tehát a jelöltpaletta. Kezdődhet a hadakozás,
sárdobálás, agresszív magyarellenesség, fanatikus gyűlöletkampány. Erre legalább két jelölt biztos „garancia”.
Kelemen Hunor az egyetlen, aki szerint a jelölteknek
bátor terveket kellene bemutatniuk, amelyek kivezetik
az országot a középszerűségből. Véleménye szerint a
kampányban elsősorban a jövőről, a jelöltek jövőképéről kellene beszélni: oktatásról, infrastruktúráról, munkahelyekről, a környezetről, egy jobb Romániáról. Azért
választotta kampányának a Respekt szlogent, mert az
emberek tiszteletet várnak az állam intézményeitől. Az
államnak tiszteletben kell tartania az állampolgárait,
és akkor az állampolgárok is tisztelni fogják az államot.
Ha van tisztelet, a bizalom is kialakul.
Rajta kívül sajnos senki sem beszél respektről. A választópolgárokat a politikusok – kevés kivétellel – könynyen manipulálható szavazógépeknek tekintik.
A kampány hivatalosan október 12-én startol, az első
fordulót november 10-én, a másodikat november 24-én
tartják. Kezdődhet tehát a hacacáré.
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Megszerezni és elveszíteni egyaránt könnyű

A márkanév védettségét

Az iparjogvédelem és a szellemi tulajdon védelme tíz évig
nyújt biztonságot, annak ellenére, hogy a legtöbb embernek meggyőződése, miszerint
egyszer levédve egy szolgáltatás vagy szellemi tulajdon
márkanevét, az örök életre
biztonságot nyújt.

Szer Pálosy Piroska

A műszaki jellegű szellemi alkotások iparjogvédelmét, valamint az
áruk és szolgáltatások megkülönböztetésére szolgáló megjelölések
(árujelzők) jogi oltalmát biztosító
jogintézmény, a marosvásárhelyi
székhelyű PATLIB–OSIM elnöke
közleményben arról tájékoztatott,
hogy tízévente meg kell újíttatni a
választott cégnév levédettségét,
mert megtörténhet, hogy elveszítik
azt, ami egy közismert cég esetében
akár csődhöz is vezethet. A védjegyoltalom a márkanevek levédésének alapvető eszköze. Ha a
védjegy az oltalmat elnyeri, a megjelölt területen kizárólag az a cég
használhatja. Az arculat, reklám,
csomagolás, üzleti levelezés a cég
védjegyének ismertségét és értékét
növeli. A védjeggyel nem rendelkező cégeket kellemetlen meglepetések is érhetik, ugyanis a
cégbejegyzés önmagában nem jelent kellő védelmet egy márkanév
esetében. A Feltalálók Egyesületének égisze alatt működő márkabejegyzési hivatal Maros megyei
elnöke, Octavian Gh. Pleşa közleményben tájékoztatott arról, hogy
mindazoknak, akik több mint tíz

éve levédettek egy márkát, meg kell
újítaniuk az eljárást, ellenkező esetben elveszíthetik vállalkozásuk
nevét, ha márkanévként jegyezték
azt be. Ez pedig egyenes út lehet
akár a csőd felé is abban az esetben,
ha másvalaki igényli és megkapja
ugyanazt a márkavédjegyet, amit az
addigi tulajdonos feledékenységből
vagy nemtörődömségből nem újíttatott fel. A román és európai uniós
törvények értelmében aki egy új
vállalkozásba kezd, annak tudnia
kell, hogy miként őrizze meg a márkanevét. Az elnök szerint a megyében nagyon sok olyan vállalkozás
van, amelynek tulajdonosát vagy
ügyvezetőjét kellemetlen meglepetés érheti, ha nem elemzi a helyzetet. Marosvásárhelyen a Kőrösi
Csoma Sándor utca 20. szám alatt
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található hivatal székhelyén tájékoztatást nyújtanak a szellemi tulajdon – márkanevek, védjegyek,
logók, megnevezések, találmányok
– védelmének biztosításáról, akárcsak a 0365/806-829-es telefonszámon.
Az elnök megkeresésünkre az
1998. évi 64-es számú törvényre hivatkozott, és emlékeztetett arra az
országos botrányra, amelynek során
az ortodox egyházat egy magyar állampolgár lehetetlen helyzetbe
hozta azzal, hogy levédette az Erdély szentjeként tisztelt Arsenie
Boca nevét. A román sajtó visszhangzott a nagy felháborodást keltő
ügy miatt, ami azért következhetett
be, mert az ortodox egyház nem
számított arra, hogy valaki hasonló
cselekedettel tetemes vagyont sze-

Egészségvédelem és -fejlesztés, prevenció

Fotó: Nagy Tibor

rezhet. A váradi illetőségű, jelenleg
Kecskeméten élő magyar nemzetiségű személy leleményességével
törvényes úton lépéselőnyt szerzett
az ortodox egyházzal szemben. Az
országos védjegybejegyzési hivatalhoz fordult engedélyért, így kizárólagos jogot szerzett arra, hogy a
vállalkozása révén egyedül ő nyomtathat és szerkeszthet szórólapokat,
fényképeket, amelyeken a szent
neve szerepel. Az ortodox egyház
minden törvényes eszközt bevetett
annak érdekében, hogy megakadályozza ezt a döntést, amellyel egy
magánszemély áthúzta az egyház
üzleti terveit, de már későnek bizonyult. Most a védett márka tulajdonosa csillagászati összegeket kér
azért, hogy átadja a szent nevének
a használatához való jogot. A mai
versenyhelyzetben már semmi sem
okozhat meglepetést, így az sem,
hogy egy magyar férfi szemfülesebb volt az ortodox egyháznál,
mert aki időben korábban érkezik,
az szerez használati jogot – mondta
a feltalálók egyesületének Maros
megyei elnöke.
Márkanévvel és anélkül
Az országos márkabejegyzési hivatal kérdéseinkre válaszolva tájékoztatott, miszerint igaz ugyan,
hogy a cégek elnevezése a cégbejegyzési hivatalok hatáskörébe tartozik, de amennyiben egy cégnevet
márkanévként levédve használnak,
az 1998. évi 84-es számú törvényt
2010-ben módosított 1134-es kormányrendelet értelmében a márkanevek,
védjegyek,
földrajzi
jelölések a szellemi tulajdon védelmét szabályozó törvény hatálya alá
esnek. Bármely cég, amelyet a cégbejegyzési hivatalban nyilvántartanak, működhet oltalom alá
helyezett márkanév nélkül is. Ez

Fontos a védőnői hálózat visszaalakítása Romániában

A Kárpát-medencei gyermekegészségügyi
prevenciós
munkatársak képzése zajlott
múlt csütörtökön Marosvásárhelyen, a Magyar Védőnők
Egyesületének szervezésében, partnerségben a Studium–Prospero Alapítvánnyal
és a Védem Egyesülettel. A
védőnői tevékenységet népszerűsítő szakmai programra
a Nemzetpolitikai Államtitkárság tematikus éve, a külhoni
magyar gyerekek éve keretében kerül sor.

Antalfi Imola

A Marosvásárhely, Forradalom
utca 8. szám alatti Studium–Prospero Kulturális Központban megtartott képzésen telt ház volt: főként
várandós kismamák vettek részt
rajta, de orvosok, asszisztensek,
pszichológusok, szülésfelkészítéssel foglalkozó szakemberek is érdeklődve hallgatták az előadásokat.
A védőnői tevékenységet bemutató
előadások mellett gyakorlati foglalkozásokra – várandósgondozás, il-

letve közösségi egészségnevelés
14–18 éves korosztály számára – is
sor került, módszertani ismereteket
adtak át. A gyakorlati foglalkozásokat kerekasztal-beszélgetések követték, amelyeken a szakmai
szempontok mellett arról is szó
esett, hogy ez az ellátási rendszer
hogyan működik a két országban.
Köszöntőbeszédében dr. Vass
Levente parlamenti képviselő, a
Studium–Prospero
Alapítvány
ügyvezető elnöke, a képviselőház
egészségügyi bizottságának titkára
hangsúlyozta, évtizedekkel korábban Romániában is jól megszervezett védőnői hálózat állt az anyukák
és az újszülöttek rendelkezésére.
Emellett sokkal közvetlenebb volt
még a szülők-nagyszülők kapcsolata. „Abban a nem ennyire rohanó
életmódban közelebb volt a nagyszülő és a lánya, ezért még onnan is
sok segítséget kaphatott az anyuka.
Ma gyakran nagy távolságban élnek
a szülők és gyermekek, és a nagymamák szerepe csökkenhet. Törvényileg is nagyon fontosnak tartottuk
visszavezetni a védőnői szolgálatot,
és van már előrelépés törvényi ren-

delkezésben arra vonatkozóan,
hogy a hálózatot visszaalakítsák
Romániában.
Magyarországon ez sokkal előbbre jár. Pont
ezért dicséretes, hogy a Nemzetpolitikai Államtitkárság a család évében és az elmúlt három évben már
Kárpát-medencei szinten Magyarországra összegyűjti a már létező
védőnőket, és elkezd egy bizonyos
képzési folyamatot, felkészülést
biztosítani ezeknek az embereknek.
Hálózatban gondolkodik, és ennek
egy kihelyezett lépése az, ami a Studium–Prospero Alapítványnál történik”. Hozzátette, a védőnői munka
nagyon nagy szakértelmet, a betegségek ismeretét igényli. „Nagyon
sok olyan betegség van, ami késő
öregkorban jelentkezik – pl. az oszteoporózis, aminek alapja akár a
csontszegénységben rejtőzhet –, de
amit gyermekkorban kell észrevenni. Vagy a védőoltás-felvilágosítás, ami a csecsemőnek, de akár a
fiatal gyereknek is az egészségét
garantálja, a ház szellőztetésétől elkezdve a különböző patogén faktorokigs, mint a penésznek a
felismerése, az anyatejes szoptatás.

Régebb asszisztensi végzettségűek
voltak a védőnők, én támogatnám
ezt a változatot. Ha el lehetne érni,
hogy egy védőnőnek asszisztensi
végzettsége legyen, megfelelő fizetés melléje, és erre még ráépülne a
védőnői képzés, ez lenne a legjobb
és hosszú távon a legfenntarthatóbb
rendszer. Erős társadalmi státusuk
lenne ezeknek a nőknek, a bábákhoz hasonlóan, hiszen szükség van
rájuk a társadalomban. Ha ez nem
valósítható meg első körben, akkor
ez a képzéssorozat, amit indított a
Nemzetpolitikai Államtitkárság, a
Bethlen Gábor Alap, szintjén jó,
mert akut hiányra nyújt megoldást,
általánosan emeli a tudásszintet, és
olyan embereket, akik erre hivatást
éreznek, bevon a rendszerbe, utána
pedig akár az asszisztensi iskola elvégzésével erősítheti. Jogilag a romániai egészségügyi rendszer fel
van készülve, hogy ezt a rendszert
beépítse. A nagy probléma a finanszírozási kérdés” – mondta Vass
Levente. Illyés Gergely, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa
hangsúlyozta, a külhoni magyar
gyerekek évében a magyar védőnői
hálózat megerősítését kiemelt fontosságúnak tartják.
Várandósgondozás, közösségi
egészségnevelés
A képzés gyakorlati és elméleti
bemutatóval kezdődött a várandósgondozás témakörében: légző- és relaxációs gyakorlatok, intimtorna,
vajúdás során alkalmazható könynyítő praktikák, Peleiné Imre Judit
és Tóth Györgyné előadását Csordás
Ágnes Katalin (Msc), a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke és Szekérné Bükki Erzsébet moderálta.
Fontos témák ezek, amelyekről
azonban sokáig nem beszéltünk,
mint például az intimtorna, annak
hatásai. „Mindenhol felkészülünk a

esetben egy kereskedelmi tevékenységet folytató cég nevének az
oltalma a cégbejegyzési nyilvántartás révén biztosított. Amint felvetésünkre Ionuţ Barbu vezérigazgató
hangsúlyozta, márkának minősül
minden olyan grafikai megjelenítés
– szavak, személynév, rajz, betű,
számjegyek, a termék formája vagy
csomagolása, színek és színkombinációk, hologram, hangjelzés stb. – ,
amelyek révén jól megkülönböztethetők a termékek más, hasonló termékektől vagy szolgáltatásoktól.
Egy márka a bejegyzés időpontjától
számított tíz évig érvényes, és ezt az
időtartamot tízévente meg lehet
hosszabbítani. Ha egy cég nevét
márkaként is jegyezték, az érvényessége tíz év elteltével megszűnik, amennyiben nem hosszabbítják
azt meg. Ezt kérvényezni kell a Találmányok és Védjegyek Országos
Hivatalánál (OSIM), ugyanakkor az
érvényességi időszakra számított illetékeket is ki kell fizetni. A márkanevek
bejegyzésének
és
megújításának illetéke a márka típusától, a védettségi besorolástól és
a megújítási kérelem beadásának
időpontjától – az oltalom lejártától
számított hat hónapon belül az illeték 50%-kal nagyobb – függően
változik. A www.osim.ro honlapon
lehet tájékozódni az alkalmazott illetékekről. Amint az országos védjegyhivatal igazgatója hangsúlyozta, az OSIM a szabadalmi,
védjegybejegyzéssel, névlevédetéssel foglalkozik, következésképpen
csak olyan cégelnevezésnél áll fenn
a márkabejegyzés megújítása, amelyeknél a cég neve márkajelzés is.
Ha ennek a védelmét nem újítják
fel, az oltalmi időszak lejárta után
bárki bejegyeztetheti azt saját márkanévként.

szülésre, csak ott nem, ahol szülünk” – hangzott el. Márpedig, mint
Kovács Réka, a Védem egyesület elnöke hangsúlyozta, a szülészektől,
orvosoktól az a visszajelzés érkezik,
hogy az intimtornát, terhesiskolát
végzett nők tudatosabbak, együttműködőbbek szüléskor. Szekérné
Bükki Erzsébet védőnő várandósgondozásról szóló előadása a védőnők feladatait ismertette, a
családlátogatástól kezdve a várandós-tanácsadásig, az adminisztrációs tevékenységig, szó esett a
gyerekjóléti szolgálat szerepéről, a
szülésfelkészítő programról, a területi védőnő, az iskolai védőnő, a
kórházi védőnő szerepéről. A képzés
második részében közösségi egészségnevelésről esett szó a 14–18 éves
korosztály számára, párválasztásról,
családalapításról, gyermekvállalásról (előadók: Patik Edit védőnő, családgondozó
szakvédőnő,
mesteroktató, Banadics Ágnes irodavezető), a beszélgetésen egy csoport tizedikes diák is részt vett.
Mint elhangzott, a Magyar Védőnők Egyesülete a magyarországi védőnői területen bevált gyakorlat
átadásával kívánja támogatni a határon túli szakembereket, ugyanakkor fontosnak tartja a Magyar
Védőnői Szolgálat mint nemzetközileg is egyedülálló, tradicionális ellátási rendszer – hungarikum –
tevékenységének széles körben való
ismertetését. A gyermekegészségügyi prevenciós munkát Magyarországon elsősorban a védőnők
végzik, a külhoni magyarság esetében az adott ország egészségügyi
szolgálatának más-más szereplői –
nővérek, ápolók, asszisztensek, szociális munkások. Utóbbi akkor változhat, ha – felismerve e
prevenciós, a családok egészségvédelme érdekében kifejtett munkát –
a hazai döntéshozóknak sikerül jogszabályi keretbe foglalniuk a védőnői státust, e tevékenység
módszertanát, természetesen hozzárendelve a finanszírozást is.
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Egyetemi évnyitó a Kistemplomban

Jó tanácsok a gyógyszerész- és orvostanhallgatóknak

Maradandót csak úgy alkothatunk, ha megőrizzük értékeinket, ha merünk álmodni,
van víziónk a jövőre, és ha
össze tudunk fogni, hogy
mindezt megvalósítsuk – köszöntötte a meghívott vendégeket,
lelkészeket,
az
egybegyűlt elsőéves hallgatókat, tanárokat, szülőket dr.
Sipos Emese, a Gyógyszerészeti Kar professzora. A Gecse
utcai Kistemplomban tartott
vasárnap délutáni ökumenikus istentisztelet a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetem magyar
tagozatos diákjainak ünnepélyes évnyitója volt, hétfőn
reggeltől pedig megkezdődött
az oktatás.

Bodolai Gyöngyi

Az ünnepségen, a korábbi évekhez hasonlóan, amióta külön kezdi
és fejezi be az évet a magyar oktatók és hallgatók közössége, a magyar kormány képviselője is jelen
volt dr. Hankó Balázs Zoltán, az
orvos- és egészségtudományi képzést folytató felsőoktatási intézmények
fejlesztéséért
felelős
miniszteri biztos személyében.
Részt vett Tóth László, Magyarország csíkszeredai főkonzulja, Bíró
Rozália, a román parlament külügyi
bizottságának elnöke, Péter Ferenc,
a megyei tanács vezetője és dr.
Dávid László egyetemi tanár, a Sapientia tudományegyetem rektora.
Nagy László unitárius, Fúró
Loránd Félix református egyetemi
lelkész, Tamás Barna katolikus plébános és Pap Noémi evangélikus
lelkész látta el szellemi útravalóval
az ökumenikus istentiszteleten jelen
levő hallgatókat. Az új tanév új verseny kezdetét jelenti, amelyben
nem könnyű célba érni, különösen
azoknak, akik a gyógyítás, az emberi életek megmentésének a nehéz
feladatát választották, de ha tanulnak, és tudásuk legjavát adják, ha
nem környékezi meg őket az elkeseredés és a fásultság, ha hitükre és

lelkükre vigyázva nem hátrálnak
meg, akkor célba érnek – mondta a
Pál apostoltól vette ige kapcsán a
református lelkész. Az elhangzottak
mellé jó döntéseket és az emberek
szeretetéhez elvezető hitet, erőt, bátorságot, türelmet kívánt Tamás
Barna plébános.
Dr. Hankó Balázs miniszteri biztos a sokéves egyetemi képzés nehézségeit említette, majd a
Marosvásárhelyen végző orvosok
összetett feladatát hangsúlyozta,
akik az anyanyelvükön beszélő betegek mellett el kell lássák, meg kell
értsék a más kultúrájú, más nyelvű
betegeket is. Wass Albertet idézve
az itthonmaradásra biztatta őket,
hogy Erdélyben, a Székelyföldön a
test és a lélek mellett a rájuk bízott
emberek szellemi egészségének a
megtartását szolgálják.
Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke a tervek fontosságát hangsúlyozta, és azt, hogy a kitartó munka
mellett az erőre és az elszántságra
is szükség van, hogy tovább lehessen menni a választott úton, akkor

is, ha akadályokba ütközik az
ember. Azok az orvosok, akik hittek
önmagukban, és képesek voltak
másokért dolgozni, akkor is, amikor
már nem támogatta őket a környezetük, kiemelkedő eredményeket
értek el, értékes felfedezéseket tettek, számos emberi életet mentettek
meg – mutatott rá, majd két neves,
Marosvásárhelyen élő és dolgozó
orvos, a korszerű szanatóriumot
alapító és zsidó kollégái életét megmentő Czakó József főorvos és a
közéletben is tevékenyen részt vevő
Csőgör Lajos orvosprofesszor példáját említette. Meghurcolták,
száműzték vagy börtönbe zárták
őket, ennek ellenére életük végéig
tették a dolgukat, gyógyítottak, klinikát vezettek. Mindketten megérdemelték
volna,
hogy
a
marosvásárhelyi egyetem a nevüket
viselje, de a román vezetőség figyelmen kívül hagyta a magyar oktatók kérését. Ami a tisztelet hiányát
jelzi, ahogy az is, hogy nyolc év
sem volt elég, hogy az oktatási törvény előírásait életbe ültessék.

Magyar és kipcsak török népzenei koncert Marosvásárhelyen
Érdekesnek, tartalmasnak és
igencsak különlegesnek ígérkező koncertre kerül sor szeptember
27-én
a
Kultúrpalotában, a marosvásárhelyi Spectrum Színház
szervezésében: e hét péntekén, este 7 órától a Fonó zenekar és türk vendégeik
lépnek fel Atyai ág című előadásukkal.

A Budapesten 1997-ben, Magyarország különböző régióiból,
Szlovákia és Ukrajna magyarlakta
területeiről származó muzsikusok
által alapított, 2005-ben eMeRTon,
2006-ban pedig Kodály-díjjal kitüntetett együttes a magyar táncházas népzenei új hullám második
generációjához tartozik, tagjai a
népzene előadását, oktatását és kutatását hivatásszerűen művelik.
Népzenei gyűjtéssel is foglalkoznak, és az eközben szerzett tapasztalatokat
zenei
arculatuk
kialakításában hasznosítják. A Fonó
zenekar az elmúlt években különféle, a magyar népzenei mozgalom
szereplőitől szokatlan művészeti
„közelítésekre” vállalkozott. Bár a
zenekar hangzásvilágát a népzene
tradicionális megszólaltatása alakítja, a társulat e kezdeményezéseiben a különféle (nem csak zenei)
műfajok között létező kapcsolódá-

Atyai ág

sok feltárására, illetve megjelenítésére is törekedett.
Amint azt a koncert beharangozójában írják, Kodály Zoltán Magyarság a zenében című, 1939-ben
írt alapvető fontosságú tanulmányát
e szavakkal fejezte be: „Egyik kezünket még a nogáj-tatár, a votják,
cseremisz fogja, másikat Bach és
Palestrina. Össze tudjuk-e fogni e
távoli világokat? Tudunk-e Európa
és Ázsia kultúrája közt nem ide-oda
hányódó komp lenni, hanem híd, s
talán mindkettővel összefüggő szárazföld? Feladatnak elég volna
újabb ezer évre.”
– Úgy vélem, elérkezett az idő,
hogy a Kodály által felismert, majd
követői munkássága által megerősített, tudományosan is bizonyított
kulturális rokonságunk másik, türk
ágának képviselőit is szerepeltessük
a magyar kulturális életben. Erre
legutóbb kiváló alkalommal szolgált a Kodály Zoltán-emlékév,
melynek keretében létrehoztuk az
Atyai ág című projektet. A Pesti Vigadó dísztermében a Fonó zenekar,
valamint balkár, nogaj, baskír és
kumuk vendégei (keleti gyűjtéseim
hagyományőrző énekesei és hangszeres adatközlői) egy színpadi előadás keretében mutatták be a
magyar népzene és e kipcsak török
népek zenefolklórja közötti párhu-

zamokat. A telt házas előadás közönsége nagy ovációval fogadta az
előadást, s a kezdeményezést a
szakmai kritikák is rendkívül pozitívan értékelték. Ezek az eredmények, valamint a feltárt zenei
rokonságunk felmutatásának fontossága indokolják, hogy a produkciót
színpadra
állítsuk
Marosvásárhelyen is – nyilatkozta
a koncertről Agócs Gergely, a zenekar egyik énekese és muzsikusa.
Marosvásárhelyen fellép a Fonó

„Csalódottak vagyunk, de nem
csüggedők, és az új tanévben sem
mondunk le a magyar orvosképzés
jövőjének a biztosításáért folytatott
kiállásról” – hangsúlyozta a megyei
elnök.
Dr. Dávid László, a Sapientia
egyetem rektora kiemelte, hogy az
az orvosi egyetem, amely rangot
adott a városnak, korábban másképpen nézett ki, mint a mai. Említést
tett arról, hogy 19 évvel ezelőtt,
amikor tanárkollégáival együtt benyújtották kérésüket a volt Pedagógiai Főiskola jogutódjának, a Petru
Maior Egyetemnek, hogy indítsanak műszaki, informatikai képzést
magyar nyelven, elutasították őket.
Beszédében elhangzott, hogy a marosvásárhelyi egyetemet két jellemző határozza meg, egyrészt
olyan bölcs tanárokkal találkoznak,
akiktől van amit tanulni, másrészt a
gyógyítás mindig keresztény értékek mentén kell történjen. A továbbiakban arról szólt, hogy az
embernél is intelligensebb gépek,
amelyek megjelenése nincsen na-

Fotó: Bodolai Gyöngyi

zenekar – Navratil Andrea (ének),
Agócs Gergely (ének, tárogató, magyar duda, furulyák, koboz), Gombai Tamás (hegedű), Pál István
„Szalonna” (hegedű), D. Tóth Sándor (brácsa, ütőgardon), TárkányKovács Bálint (cimbalom) és
Kürtösi Zsolt (bőgő, cselló, harmonika) –, valamint vendégművészeik: Bolatov Mahmúd – ének,
agacskomuz, Halilova Kuszum –
ének (Helli Aul, Korkmaszkala, Karabudahkent rajon, Dagesztán,
Orosz Föderáció), Szultanbekov
Arszlanbek – ének, dombra, Szatirov Iszlam – ének, dombra (Alakay
Aul, Adige Khabl rajon, Karacsáj-
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gyon messze, megállapíthatnak bármilyen tökéletes diagnózist, a közösségi
szellemben
való
gondolkodásra nem lesznek képesek.
Dr. Szabó Béla professzor, a magyar tagozat vezetője köszönetet
mondott a magyar kormány képviselőjének, majd hangsúlyozta, hogy
nem jószándékból tartják a templomban az évnyitót, hanem azért,
mert nyolc éve tiltakoznak amiatt,
hogy az egyetem vezetősége nem
tartja be a tanügyi törvényben előírt
európai szintű jogokat. A továbbiakban gratulált azoknak a hallgatóknak, akik a rossz hírek ellenére
ezt a nemes hivatást, és tanulmányaik helyszínéül a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti
egyetemet választották, ami az
anyanyelvű orvosi és gyógyszerészeti felsőoktatás iránti igényüket
jelzi, és ami diákok nélkül nem működhetne. Ugyanakkor felhívta az
elsőévesek figyelmét arra, hogy
életük legkellemesebb korszaka következik, a barátságok, szerelmek,
a párválasztás ideje, amire az esetleges nehézségek ellenére is szeretettel fognak emlékezni.
Az elsőéves hallgatók nevében
Székely Ferenc nagy örömnek nevezte, hogy egy csodálatos templomban,
Isten
színe
előtt
üdvözölheti a jelenlevőket, és köszönetet mondott mindazoknak,
akik lehetővé tették, hogy magyar
nyelven folytathassák tanulmányaikat, amit kemény munka előzött
meg. A nagybetűs Élet küszöbén
mindenki szívében a kíváncsiság és
az ismeretlentől való félelem lakozik, akárcsak a középiskola kezdetén. Emberpróbáló, de csodálatos
évek következnek, és közben
ijesztő lehet a gondolat, hogy hány
évet kell tanulással tölteni, de a sikerért folyamatosan tenni, tanulni
kell, nemcsak az egyetemen, később egész életük során is, amihez
hitre és kitartásra van szükség. A tanulás mellett az önismeret, a kapcsolatok
kialakításának,
a
karrierépítés kezdeteinek éveire
pedig jó lesz emlékezni.
Az ünnepség a Gaudeamus és
nemzeti imánk eléneklésével ért
véget.

Cserkesz Köztársaság, Orosz Föderáció), a Taulula együttes – ének, 7
személyből álló férfikar (Kashatau,
Cserek rajon, Kabard-Balkár Köztársaság, Orosz Föderáció) és Atangulov Azat – ének, kuraj,
Abubakirova Khenife – ének, doromb (Boranbaj, Bajmak rajon,
Baskíria, Orosz Föderáció).
A koncertre jegyek válthatók a
Kultúrpalota jegypénztárában keddtől vasárnapig 9 és 16 óra között.
Jegyárak: teljes értékű jegyek: 20
lej, kedvezményes (diák és nyugdíjas) jegyek: 10 lej. Az előadás támogatója és szakmai partnere a
Hagyományok Háza. (Knb.)
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A megújult község

a bordosi iskola felújítása, európai
uniós pályázatból fogják felújítani
a művelődési házat is. Csöbön is
megújul a tanintézmény, a lakosság kérésére ravatalozót építenek.
A legnagyobb beruházás a Kelementelkén épülő művelődési központ,
amelyről
érdemes
részletesebben is
beszámolni.
A legfontosabb
újabb megvalósítás,
hogy európai uniós
pályázatból folyik a
Ravát Havadtővel
összekötő 7,5 kilométer hosszúságú
46-os számú községi út szélesítése
és aszfaltozása. A
tervben szerepel
még a ravai utat a
Varga József polgármester
Fotó: Nagy Tibor
bordosival összeKözhasznú beruházás volt a kötő két kilométer körüli szakasz,
községi taxiállomás négy gépjár- a gyulakutai Tormás utca, és a
művel, ami hamar népszerű lett. ravai Temető utca leaszfaltozása,
Elkezdődött a térfigyelő kamera- ami várhatóan kedvezően hat ezekrendszer kialakítása, ami 32 kame- nek a félreeső, korábban köves
rával a község minden települését úton megközelíthető falvaknak az
behálózza majd. Uniós forrásokból életképessége növelésére. A 2019.
folyamatban van a gyulakutai mű- szeptember 17-i 698-as kormányvelődési otthon teljes körű felújí- határozattal az önkormányzat köztása.
Megkötötték
már
a pénzt nyert, hogy a Havadtőt
kivitelezővel a szerződést a gyula- Ravával összekötő 54 méter hoszkutai egészségügyi központ mo- szúságú, meggyengült faszerkeamit
a zetű, veszélyes hidat vasbeton
dernizálására,
vidékfejlesztési kormányprogramból finanszíroznak, hasonlóképpen
a községközpont bölcsődéjének és
óvodájának helyet adó épület korszerűsítését is. Pályázatot nyertek
a gyulakutai 1-es, 2-es iskola felújítására és bővítésére, hasonlóképpen
Kelementelkén
is
„álomiskolába” járhatnak majd a
gyermekek. Kormánypénzből új
iskola épül Havadtőn, ahol befejezés előtt áll 5.500 folyóméter hoszszúságban
a
vízés
csatornarendszer kiépítése, az utak
aszfaltozása. Európai uniós támogatást nyertek a művelődési otthon
felújítására, amire folyamatban van
a közbeszerzés. Befejezés előtt áll Épül a kelementelki művelődési központ
(Folytatás az 1. oldalról)
2019-ben húsz célpont megvalósítását tűzte ki a helyi tanács, ötöt
európai uniós pályázatokból, tízet
kormánypénzekből és ötöt saját jövedelemből, s közben igyekeztek
minden település legfontosabb igényeire egyformán odafigyelni.
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Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

szerkezetűre cseréljék, ami biztonságos átjárást biztosít majd a KisKüküllő felett.
Mindezen túl a terveket tovább
szövik a polgármesteri hivatalban,
ahol a település összes sáncainak
kibetonozásán és a bekötőhidak
egységesítésén és korszerűsítésén
gondolkodnak. Ez a pályázat magába foglalja a Bordost Csöbbel
összekötő 47-es számú községi út
korszerűsítését, aszfaltozását és a
két települést összekötő faszerkezetű híd vasbetonra cserélését is.
A helyi tanács pályázati úton támogatja a történelmi egyházak, a
civil szervezetek tevékenységét és
a Szivárvány gyermeknéptánccsoport működését, és nem feledkezik
meg az idős lakosság gondozásának, a hátrányos helyzetű személyek
felzárkóztatásának
a
fontosságáról sem.
– Az évek során bebizonyosodott, hogy Gyulakuta községet
életerős, magát jól megszervezni
tudó közösség lakja, mellyel eredményesen lehet dolgozni a közös
célok eléréséért – zárta beszámolóját a polgármester, majd hozzátette: már csak az a fontos, hogy a
lakosság értékeli-e, tud-e örvendeni, tudja-e rendeltetésszerűen
használni mindazt, ami előbbutóbb a rendelkezésére áll.

Aki az itthonmaradást választotta

Megújul a bordosi iskola

osztályterem néz az utcára, mögötte a tanári szoba, majd a tágas
folyosó végén a mellékhelyiségek.
Tömör fából vannak a nyílászárók,
elkészültek az új vezetékek, kicserélték a padlózatot, kijelölték a helyet az új fűtőtesteknek. Van még
munka, és az udvar rendezése is
hátravan, de ottjártunkkor úgy látszott, hogy ütemesen haladnak.
Érdeklődésünkre a 35 éves vállalkozó elmondta, hogy havadtői
származású, 2008ban alapított céget,
korábban ezen a területen ácsként dolgozott. Öt személyt
foglalkoztat,
jó
szakemberek. Ami
nem az ő szakterületük, arra szakcégekkel
köt
szerződést. Minőségi munkát végeznek, válaszolja a
kérdésre, amikor
arról érdeklődünk,
hogyan
sikerül
egyik pályázatot a
másik után megnyerniük, Ravában
az iskola, Havadtőn

Öt éve áll a gyulakutai református közösség élén KulcsárRabocskai Levente lelkipásztor, aki
a nagyközség szülötteként érkezett
haza. A polgármestertől – aki
egyébként a helybeli református
egyház főgondnoka – hallottuk a
hírt, hogy a magyar kormány jelentős összeggel támogatja a középkorban épült A típusú református
műemlék templom restaurálását.
Érdeklődésünkre a lelkész elmondja, hogy az összeg a tetőzet
felújítását és a rendkívül fontos vízelvezetést tenné lehetővé, a több árvizet is túlélt falak ugyanis
valósággal „húzzák fel” a nedvességet. Ezt a folyamatot erősítették fel
azzal, hogy a templomot lebetonozták – teszi hozzá. A templom legnagyobb értéke, az egykori szentély
kazettás mennyezete 1625-ből való,
nagyon látszik rajta az idő, restaurálását Mihály Ferenc szovátai
szakember vállalná egy következő
lépésben. Az orgonát is át kellene

építeni egy más szerkezetűre, hogy
ne kelljen minden évben újra felhangolni.
A lesüllyedt ajtón lehajtott fejjel
lehet belépni a hajóba, amelynek
falán értékes freskómaradványokat
tártak fel és konzerváltak. A felújítást késlelteti, hogy templomnak,
ami egy telken van a volt református iskolával és a tanítói lakkal, a
segesvári levéltárban nincsen meg a
telekkönyve. A volt tanítói lak azonban kivételt képez, a rendszerváltás
előtt benne működő rendőrség nevére telekelték. A 13. századi templomnak azonban a mai napig
sincsen nyoma – állítják a telekkönyvi hivatalban, és a lelkésztől az
egyházkerületi levéltár bizonyítékait nem akarják elfogadni. A prefektúrán sem jártak sikerrel, ezért
kénytelenek voltak a peres utat választani – mondja a lelkész, majd
hozzáteszi, hogy nem adják fel
akkor sem, ha Strasbourgig kell elmenniük.

Ahogy Rava központjában elhagyjuk a nagy sürgés-forgást, ahol
a helyi rendőrség egy falopás ügyét
szeretné tisztázni, a faluból kifelé
tartva békés kép fogad: asszonyok
tisztítják a szalmát, jelezve, hogy itt
még él a háziipar, amelynek évszázados hagyománya, a szalmafonás
ebben a kistérségben is fennmaradt.
Két asszony ül a ház előtti padon,
mellettük kévékben a szalmaszár,
amit éppen takarítanak, válogatnak.
A 87 éves Kovács Vilma és szomszédasszonya, a 67 éves Tamás Julianna biztos mozdulataiból látszik,
hogy régen művelik ezt a mesterséget. A megtakarított szalma alapos
beáztatása után kezdődik a kötése –
válaszolják érdeklődésemre. Többféle fonat készül belőle, Kovács
Vilma mutatja is, hogy lábos alá
valót fon az unokáknak, öten vannak és tíz dédunokája, így hát van
kinek ajándékot készíteni. És nem

is akármilyent, hisz, amit félkész állapotban megmutat, szinte fehér, és
gyöngyház fénye van, majd azt is
elárulja, hogyan lehet a fonat felületét ennyire széppé tenni. Kereseti
lehetőségként kevésbé éri meg,
mert negyven méter fonatért tíz lejt
fizetnek, de ajándéknak hasznos –
derül ki a beszélgetésből. A 750 lej,
amit állatgondozói munkája után
kap, „erősen kevés”, panaszolja,
pedig 250 állat ellátása télen a térdéig érő hóban nem volt könnyű
feladat. Azért búsul, mert elveszítette a fiát, akivel egy fedél alatt
éltek, lányai, unokái hétvégenként
látogatják meg. Hétköznaponként
jó kiülni a padra, és miközben
szinte automatikusan jár a keze,
szóba állni az arra járókkal, ami feledteti a keserűséget. Ahogy kifele
megyünk a faluból, két asszonyt is
látunk, akik mellett már a gömbölyödik a szalmafonat.

Még él a szalmafonás

Sikeres vállalkozó

Gál Gábor építőipari vállalkozó cégének a neve, az
I.I.GÁL gyakran elhangzik a
sikeres gyulakutai pályázatok említésekor. Hogy nem
véletlenül, arról a bordosi iskola felújítását megtekintve,
a helyszínen is meggyőződtünk.
Készen van a csinos új tető, a
csatornák, kívül-belül hő- és hangszigetelik az épületet, két megújult

A középkori templom eltűnt
a telekkönyvi nyilvántartásból

Gál Gábor

a ravatalozó, a gyulakutai 3-as iskola és óvoda felújítása tükrözi
munkájukat. Még dolgoznak a bordosi iskolán, és készülnek a gyulakutai napközi otthon és az
egészségügyi központ teljes felújítására.
Nem gondolt arra, hogy külföldön vállaljon munkát, úgy érezte,
hogy itthon is meg tud élni, el tudja
tartani a családját, és mindez megvalósult – mondja, majd hozzáteszi, hogy bővíteni szeretné a céget,
és reménykedik abban, hogy továbbra is talál megfelelő szakembereket.
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A nevelés és a részvétel fontosságát is hangsúlyozzák

A hétvégén megtisztították a környezetet

A Let’s Do It, Romania! mozgalom keretében szombaton
országos takarítónapra került
sor, amelyhez 27 megye csatlakozott. Maros megyében is
számos helyen bekapcsolódtak az önkéntesek környezetünk megtisztításába.

Gligor Róbert László

Egy lelkes önkéntes csapat 2009ben azt a célt tűzte ki, hogy egy nap
alatt megtakarítják az országot.
Ezen a terven egy évig dolgoztak,
így 2010. szeptember 25-én kétszázezer ember látott hozzá a könyezete megtisztításához. Az elmúlt
esztendőkben a cél érdekében öszszesen 1,8 millió önkéntest mozgattak meg, akik 2.142.700 zsák (azaz
21.500 tonna) hulladékot gyűjtöttek
össze, így ez lett Romániában a legnagyobb társadalmi megmozdulás,
és az ország negyedikként kapcsolódott be ebbe a világméretű mozgalomba. Tavaly Maros megyében
mintegy 11 ezer önkéntes dolgozott
az országos takarítóakció keretében. Idénre is hasonló számot céloztak meg a szervezők, akik 10
ezer zsákot és 7 ezer kesztyűt bocsátottak a résztvevők rendelkezésére. Míg a megyeközpontban
többnyire állami intézmények feleltek a szervezésért és a begyűjtött
hulladék elszállításáért, vidéken
főleg az önkormányzatok felhívására mozdultak ki hétvégén az önkéntesek.
Különlegességeket is kerestek
Koronka községben minden
évben bekapcsolódnak a környezettakarítást célzó kezdeményezésekbe
– tudtuk meg Takács Szabolcs polgármestertől. A faluközpontban
várta az akcióra érkezőket, munkatársaival kesztyűt, zsákokat osztott
ki nekik. Egész évben vigyáznak a
tisztaságra, az önkormányzati munkások és a társadalmi segélyt kapó
személyek összetakarítják a köztereket, zöldövezeteket, a református
egyházközség hívei tavasszal a temetőt és környékét tisztítják meg, a
székelybósiak minden tavasszal
megszervezik a takarítást falujukban. Gondot a szelektív hulladékgyűjtő konténereknél tapasztalnak,
ugyanis egyesek a háztartási szemetet is ezekbe dobják. A szombati
kezdeményezésre diákok, pedagógusok, szülők érkeztek önkéntes
munkára. Ennek kapcsán Dósa
Ibolya iskolaigazgató elmondta: az
iskola már kétszer is bekapcsolódott
ebbe a munkába, szívesen vesznek
részt ilyen tevékenységeken, környezeti versenyekre, programokra
is beneveznek a gyerekekkel. Jó
lenne, ha már kiskorukban tudatosulna bennük a környezet tisztaságának fontossága, és felnőttként is
felelősen kezelnék ezt a kérdést.
A polgármester elmondta, öt ponton terveztek szemétgyűjtést: Koronka központjában, az új
lakónegyedben, a Napkelte (Tekenyős) utcában, a Vácmányon és

Székelybósban. Erdőszélekre nem
mennek, a medvejárás miatt senki
épségét nem szabad kockáztatni. A
terepről szemeteszsákokkal visszatérő gyerekeket az elöljáró ezúttal is
kaláccsal, üdítővel várta, a csemetéik mellett néhány szülő is részt
vett a takarításban, mondván: „ez a
mi falunk is”.
Nyárádmagyarós községben a tavaly is bekapcsolódott az iskola
ebbe a kezdeményezésbe, az Iskola
másként héten is gyűjtenek szemetet, a tavaly ősszel az önkormányzat
felkérésére dolgoztak néhány órát –
tudtuk meg Aszalos Erika tanárnőtől. A hétvégi jó időben mintegy 50
diák és tíz felnőtt indult fel a Bekecs derekára, ahonnan visszafele
jövet az utak mentén Magyarósig
gyűjtötték össze a hulladékot, mintegy tíz kilométeren, míg a kisebbek
Selyében takarítottak. A gyerekek

bekapcsolódni ebbe a munkába, s
amellett nem szemetelni. El is érték
a céljukat: a gyerekek nem munkaként fogták fel ezt a tevékenységet,
énekelve dolgoztak. Az intézményvezető szerint nemcsak a hulladék
különválogatása a lényeg, hanem
egyáltalán az, hogy ne szemeteljen
senki a közterületeken. Ha ezt kiskorukban megtanulják a gyerekek,
akkor felszámolható és megelőzhető
a mostani állapot. És bármikor lesz
hasonló kezdeményezés, az iskolásokkal be fognak kapcsolódni, hogy
környezettudatosságra neveljék őket
– ígérte az igazgató.
Mindannyiunk feladata
Marosszentgyörgy is minden
évben csatlakozik az országos takarítóprogramhoz, idén is meghirdették a helyiek számára, de
céltudatosan az iskolát szólították
meg. Szombaton délelőtt mintegy

A legtöbb diák Nyárádremete községben jelentkezett önkéntes munkára Fotó: Bondor András István

élvezték a munkát, szívesen dolgoztak, hiszen tudták: azért teszik,
hogy környezetük tisztább legyen,
és ennyivel ők is kivehetik a részüket. Abban is versenyeztek, ki talál
különlegesebb tárgyat, és akadt is
ilyen: kidobott mosdókagylót is találtak a hegyen. A szombati napon
mintegy 60 zsák hulladéktól szabadították meg a községet.
Szentháromságon mintegy száz
gyerek kapcsolódott be a munkába,
de itt már jóval kevesebb hulladék
gyűlt, éppen ezért érezte sikeresnek
a megmozdulást Gáspár Ildikó iskolaigazgató: évente kétszer takarítanak a faluban és havonta egyszer
az iskola környékén, így a gyerekek
megtanulják, hogy ne szemeteljenek. Az iskola udvarán szelektív
gyűjtőkonténerek is vannak, így
próbálják a különválogatásra is
rászoktatni a diákokat – mondta el
az intézményvezető.
Nyárádremete községben mintegy négyszáz diák kapcsolódott be
a takarításba az önkormányzattal
közösen, de a felnőtt lakosság sajnos
távol maradt – értesültünk Kacsó
Zsuzsánna Tünde igazgatótól. Remetén a kisebbek a parkban, a nagyobbak a sportpályán és a Nyárád
partján takarítottak, míg Nyárádköszvényesen az iskola környékét is
megtisztították, ugyanis ott építkezés folyik. A diákoknak előzőleg elmagyarázták,
miért
érdemes

A magyarósi gyerekek a Bekecsen kezdték el a takarítást

Fotó: Aszalos Erika

Gyerekek és felnőttek egyaránt dolgoztak Koronkában

százan a Sörpatikához vonultak ki,
ahol a marosvásárhelyiek is éppen
gyülekeztek. Onnan indultak felfele
a Maros partján, és alig kétszázötven méteren több mint kétszáz zsák
szemét gyűlt össze – számolt be lapunknak Sófalvi Szabolcs polgármester, akit nagyon meglepett és
megörvendeztetett az, hogy volt a
tömegben 80 éves idős ember és
apukája nyakában ülő kétéves gyerek is, de szép számban voltak óvodások is. Meg is érintette a fülét
egyikük kérdése, hogy miért is kell
összegyűjteni a mások szemetét, és
azt miért nem a szemetesek teszik
meg, mire a szülő elmagyarázta: ez
egy önkéntes munka, amellyel jelezzük másoknak, hogy ne dobják
el a szemetet, és hogy ennek összegyűjtése nem kimondottan a szemétszállító cég feladata.
Az elöljáró tisztában van azzal is,
hogy „mi sem vagyunk kötelesek
felszedni”, de a szemetelés „társadalmi bűnnek” mondható jelenség
lett napjainkra, és ezt bírsággal sem
lehet kezelni, inkább érzelmileg kell
hatni és a szemetelők lelkiismeretét
megszólítani. A településen többször is szerveznek évente takarítást,
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Fotó: Gligor Róbert László

a turisták által látogatott pontokon
gyakrabban, de van tavaszi nagytakarítás is. A helyi rendőrség számos
esetben bírságot rótt ki, térfigyelő
kamerákat is felszereltek a szemetelők azonosítására, de sajnos a törvény nem engedi meg, hogy
közzétegyék a felvételeket, pedig a
szégyen jóval hatásosabb volna a
bírságnál. Mindezek azonban oda
vezettek, hogy ma már egyharmadára csökkent a szemétmennyiség a
közterületeken.
A szombati gyülekezéskor a tömegben ott volt a megyei környezetvédelmi ügynökség igazgatója
is, és számos feladata mellett Marosszentgyörgy polgármestere, illetve tanácsosok is fontosnak látták,
hogy jó példát mutassanak. A részvétel, az alázatos munka többet ér a
hatalom gyakorlásánál, ha a polgármestert is látják dolgozni, lehajolni
a szemét után, az hatásosabb példa
lehet hosszú távon. Ezért is veszik
ki minden alkalommal a részüket
ezekből a tevékenységekből, hogy
másoknak is megüzenjék: ez mindannyiunk feladata – magyarázta
Marosszentgyörgy vezetője.
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FIFA-gála: „Fantasztikus, hogy Zsóri Dániel
Messivel versenyezhet!”

Zsóri Dániel elképesztő nagy élménynek nevezte, hogy
neve szerepel az év góljáért járó Puskás-díj szűkített listáján, és ilyenként meghívót kapott a lapzártánk után kezdődött FIFA-gálára, Milánóba. A jelenleg a MOL Fehérvár
FC-nél szereplő, nagyváradi születésű futballista az első
magyar a díj történetében, aki felkerült a 10-es jegyzékre.
A listára két hétig lehetett szavazni, a három legtöbb voksot kapott gól közül (Zsóri találatán kívül a kolumbiai
Juan Fernando Quintero és az ötszörös aranylabdás argentin Lionel Messi gólja került be a képzeletbeli dobogósok
körébe) legendás játékosokból álló zsűri választotta ki a
győztest, aki a milánói Scalában tegnap este rendezett ünnepségen vehette át az elismerést.
Az indulás előtt tartott tegnap reggeli sajtótájékoztatón
a labdarúgó úgy fogalmazott, még most sem tudja fel-

Zsóri Dániel (j) és a magyar futball, valamint a
Szöllősi György.

fogni, hogy azokkal a játékosokkal lehet együtt, akikről
kiskorában nézte a videókat és akiktől eltanulta a cseleket
vagy akár ezt a mozdulatot is, amellyel a gólt szerezte.
A magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete, Szöllősi György arról beszélt, hogy az elmúlt évek tapasztalata
alapján talán már nem is remélt pillanat a mostani. „Hiszen nemcsak arról van szó, hogy a legnagyobb magyar
futballistáról, Puskás Ferencről elnevezett Puskás-díjat tizenegyedik alkalommal adják majd át a FIFA-gálán, tehát
ez a díj így is, úgy is mindenféleképpen magyar vonatkozású (…), hanem az idén különösen az, hiszen magyar jelölt is volt a legjobb tízben, és aztán a magyar
szurkolóknak hála a legjobb háromban is ott van Zsóri Dániel különleges és különleges körülmények között született gólja” – utalt arra, hogy a 18 éves futballista a
Debrecen színeiben február 16-án, a Ferencváros
elleni hazai bajnoki találkozón a 81. percben
csereként állt be élete első NB I-es mérkőzésére,
majd a 93. percben, 15 méterről a kapu jobb alsó
sarkába ollózott, megszerezve csapatának a győzelmet.
A szurkolók közreműködését kiemelve Szöllősi György úgy fogalmazott, nem túlzás azt
mondani, hogy „ebben a különleges pillanatban,
ami a gólnak a pillanata volt, benne van a gólszerző zseniális mozdulatán túl az egész magyar
futball”. Utalt rá, ehhez kellett, hogy edzője,
Herczeg András bizalmat szavazzon neki, hogy
az M4 Sport közvetítse a mérkőzést, mert most
ezt a felvételt látják azok, akik a FIFA honlapján
nézik a jelölteket világszerte. Megemlítette,
hogy nagyváradi fiatalemberről van szó, továbbá, hogy a magyar szövetség is benne van a
jelölésben, mert a megfelelő időben jelezni kellett, hogy itt volt egy különleges találat.
„Az a tény, hogy leginkább egy Lionel Messivel versenyezhetett Zsóri Dániel, önmagában
Puskás-ügyek nagykövete, is fantasztikus és eléggé különleges helyzet” –
Fotó: NSO
emelte ki Szöllősi György.

Vereséggel kezdtek
a teremlabdarúgók

Nem tudtak felülkerekedni a csapatot sújtó gondokon a Marosvásárhelyi CSM teremlabdarúgói, vereséget szenvedtek
Gyergyóremetén egy vegytiszta amatőr együttestől a 2. liga első
fordulójában. Lucian Nicuşan csapata elveszítette több jó játékosát a nyári szünetben, a megmaradtaknak pedig teljes mértékben hiányzik a motivációjuk, miután egyrészt semmibe
vették a tavalyi munkájukat, és nem iratkozhattak be az 1. ligába, másrészt a klub tetemes tartozásokat is felhalmozott a játékosokkal szemben, és nincs perspektíva sem, aminek
motiváló ereje lenne.
A motiváltság különbsége mutatkozott meg a gyergyóremetei
mérkőzés első néhány percében, amikor a meccset kicsit könnyen vevő vendégeket lerohanó házigazdák már a 8. percben
négygólos előnyre tett szert. Innen próbált meg felállni a CSM,
de szünetig maradt a négygólos különbség, csak mindkét csapat
rúgott még 2-2 gólt.
A második félidőben a CSM vészkapusos taktikára váltott,
ezt jól ismerik a marosvásárhelyi játékosok, s így csökkentették
a különbséget, de nem tudták megakadályozni a remeteieket,
hogy újabb gólokat lőjenek, így a meccs 9-7-es hazai sikerrel
zárult.
Ha a felsőházba jutás a CSM célkitűzése, a folytatásban alaposan össze kell szedje magát, így az első forduló azt mutatta,
hogy a Dévai West, amely másfél tucatot rámolt a gyergyóiak
hálójába, kapott gól nélkül, kiemelkedik a mezőnyből, és az
előző idényből tudjuk: Kézdivásárhely is erős csapat.
A teremlabdarúgó 2. liga a hét végén folytatódik, a marosvásárhelyi csapat pénteken 18 órától fogadja a Korondi Juniort
a Sportcsarnokban. (bálint)
Eredményjelző
Teremlabdarúgó 2. liga, 2. csoport, 1. forduló: Gyergyóremetei Kereszthegy – Marosvásárhelyi CSM 9-7 (6-2)
Gólok: Ivácson, Sándor, Doltea 2-2, Puskás, Len, Gál, illetve
Togan 3, Szőcs 2, Dobai, Cucuiet.
További eredmény: Dévai West – Gyergyószentmiklósi Inter
18-0. A Korondi Junior 2017 – Kézdivásárhelyi KSE mérkőzést ma játsszák.

A magyar és a szlovák válogatott is zárt kapus büntetést kapott a budapesti meccs után

Mindkét csapatot megbüntette az
Európai
Labdarúgó-szövetség
(UEFA) a Magyarország – Szlovákia
Eb-selejtezőn történtek miatt.
Elsőként a Magyar Labdarúgószövetséget (MLSZ) értesítették,
hogy 65 ezer eurós bírság befizetése
mellett zárt kapuk mögött kell megrendeznie az Azerbajdzsán elleni október 13-i Európa-bajnoki selejtezőt
a jelzett mérkőzésen elhangzott rasszista, kirekesztő megnyilvánulások
miatt. A föderáció jelezte, fellebbezést nyújt be az UEFA-hoz a döntéssel
kapcsolatban,
és
ezzel
párhuzamosan kéri a biztonsági
szakemberektől a sportszerűtlen
szurkolók beazonosítását. Az MLSZ
úgy döntött, hogy az azeriek elleni
mérkőzésre 14 év alatti utánpótlás-

játékosok és futballt szerető fiatalok
meghívásával igyekszik egy Eb-selejtezőhöz illő szurkolói hangulatot
teremteni.
Az UEFA kisebb (20 ezer eurós)
pénzbírság terhe mellett ugyancsak
zárt kapus büntetést szabott ki a szlovák futballszövetségre szurkolói
rendbontások miatt, így a Szlovákia
– Wales Eb-selejtezős mérkőzésre ők
sem árulhatnak majd belépőt a szurkolóknak. „Olyan ítéletről van szó,
amely ellen fellebbezést nyújthatunk
be, éppen ezért kihasználunk minden
jogi lépést, hogy a szlovák válogatott
nézők előtt játszhassa le fontos mérkőzését Wales ellen” – áll a szlovák
szövetség oldalán.

Szingapúri Nagydíj: Vettel több mint egy év után nyert

A Ferrari négyszeres világbajnok német
versenyzője, Sebastian Vettel nyerte vasárnap
a Forma–1-es Szingapúri Nagydíjat. A 32
éves pilóta pályafutása során 53. alkalommal,
Szingapúrban pedig ötödször győzött. A második helyen csapattársa, a monacói Charles
Leclerc, a harmadikon pedig a Red Bull holland pilótája, Max Verstappen végzett. Az ötszörös vb-győztes, címvédő brit Lewis
Hamilton negyedik lett a Mercedesszel a villanyfényes utcai versenyen.

Fotó: Csakfoci

berg, George Russell, Lando Norris és Carlos
Sainz Jr. autója is megsérült, és bár ekkor
még egyiküknek sem kellett kiállnia, Sainz
hamarosan körhátrányba került.
Több mint 35 percig nyugodt és eseménytelen volt a verseny, a legjobbak tudatosan
tartalékoltak. A kerékcseréket Vettel és Verstappen kezdte a huszadik körben, majd Leclerc következett, Hamilton viszont a pályán
maradt, és igyekezett növelni az előnyét, de
végül nem járt sikerrel. A monacói pilóta a
csapattársa mögé érkezett vissza, Verstappen
növelni tudta a tempóját, és a 36. körben Vettel, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Bottas
sorrendben haladtak az élmezőny tagjai.
Ekkor George Russell balesete miatt beküldték a biztonsági autót, amely a Szingapúri Nagydíj 2008 óta íródó történetében mindig szerepet kapott. Kiállása után a safety
car hamarosan visszatért, mert Sergio Pérez
A vb-pontversenyek állása
autója rossz helyen állt meg, majd 14 körrel
* pilóták: 1. Hamilton 296 pont, 2. Bottas 231, 3. Leclerc 200, 4. Verstap- a vége előtt megint elhagyta a pályát, hogy
pen 200, 5. Vettel 194, 6. Gasly 69, 7. Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren) kisvártatva – Danyiil Kvjat és Kimi Räikkö58, 8. Albon 42, 9. Daniel Ricciardo (Renault) 34, 10. Danyiil Kvjat (orosz, nen ütközése miatt – ismét visszajönnön. A
Toro Rosso) 33 és Hülkenberg 33, 12. Norris és Kimi Räikkönen (finn, Ferrari versenyzőit utasították, hogy a biztos
Alfa Romeo) 31-31, 14. Sergio Pérez (mexikói, Racing Point) 27, 15. célba érkezést tekintsék a legfontosabb felLance Stroll (kanadai, Racing Point) 19, 16. Magnussen 18, 17. Romain adatuknak, ennek megfelelően Leclerc nem
Grosjean (francia, Haas) 8, 18. Giovinazzi 4, 19. Robert Kubica (lengyel, támadta csapattársát, bár a rádióbeszélgetések
Williams) 1, 20. George Russell (brit, Williams) 0 p.
alapján nehezményezte, hogy taktikai okok
* csapatok: 1. Mercedes 527 pont, 2. Ferrari 394, 3. Red Bull 289, 4. McLa- miatt Vettel mögé szorult.
ren 89, 5. Renault 67, 6. Toro Rosso 55, 7. Racing Point 46, 8. Alfa Romeo
A világbajnokság vasárnap Szocsiban az
35, 9. Haas 26, 10. Williams 1 p.
Orosz Nagydíjjal folytatódik.

Vettel legutóbb tavaly Belgiumban tudott
nyerni, az pedig a 2017-es Magyar Nagydíjon
fordult elő előzőleg, hogy az első és a második helyen is a Ferrari autója végzett, akkor
is Vettel győzött Kimi Räikkönen előtt.
A szombati időmérő edzés végeredményéhez képest Sergio Pérez öt hellyel hátrább került a rajtrácson váltócsere miatt, Daniel
Ricciardónak pedig az utolsó helyről kellett
kezdenie a futamot, mert autójának teljesítménye az időmérő első fázisában egy pillanatra nagyobb volt a
megengedettnél. A szűk kanyarok és keskeny egyenesek
ellenére a rajt után nem történt
baleset, így az élmezőnyben
nem változott az állás. Kisebb
koccanás miatt Nico Hülken-

A 2017-es Magyar Nagydíjon fordult elő előzőleg, hogy az első és a második
helyen is a Ferrari autója végzett.
Fotó: Herald Sun

Eredményjelző
Forma–1-es Szingapúri Nagydíj (61 kör,
308,706 km):
* pontszerzők: 1. Sebastian Vettel (német,
Ferrari) 1:58:33.667 óra, 2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 2.839 másodperc
hátrány, 3. Max Verstappen (holland, Red
Bull) 4.161 mp h., 4. Lewis Hamilton (brit,
Mercedes) 4.852 mp h., 5. Valtteri Bottas
(finn, Mercedes) 6.620 mp h., 6. Alex
Albon (thaiföldi, Red Bull) 11.777 mp h.,
7. Lando Norris (brit, McLaren) 15.033
mp h., 8. Pierre Gasly (francia, Red Bull)
15.779 mp h., 9. Nico Hülkenberg (német,
Renault) 16.777 mp h., 10. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo) 17.959 mp h.
* leggyorsabb kör: 1:42.301 perc, Kevin
Magnussen (dán, Haas), 20. kör
* pole-pozíció: Leclerc.
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Szeptember 20-án, pénteken
Marossárpatakon a református egyházközség és a település vendége volt az a
vizitációs küldöttség, amelyet
ft. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke
vezetett. A látogatással az
volt a cél, hogy felmérjék az
egyházközség lelki és anyagi
helyzetét, illetve találkozzanak a gyülekezeti csoportokkal.

Berekméri Edmond

A vizitációs bizottságot a település nyugati, Póka felőli határánál
várta Veress Róbert Gyula, a Görgényi Református Egyházmegye
esperese, Bozsoky-Soós Zoltán főgondnok, Stupár Károly helyi lelkész, Kozma Barna polgármester,
illetve a presbitérium tagjai. Veress
Róbert esperes bibliai igével köszöntötte a vendégeket. Ft. Kató
Béla bemutatta a küldöttség tagjait,
közöttük Kántor Csaba egyházkerületi főjegyzőt, püspökhelyettest,
Szegedi László generális direktort,
dr. Dézsi Zoltán egyházkerületi főgondnokot, Ungvári Évát, a pénzügyi testület főellenőrét.
Ezt követően az egyházi méltóságok a marossárpataki történelmi
szoborparkban ünnepi fogadtatásban részesültek. Az erdélyi fejedelmek panteonjában népviseletbe
öltözött gyereksereg és gyülekezeti
tagok várták a püspöki bizottságot.
Veress Róbert esperes és Stupár Károly helyi lelkipásztor rövid köszöntője után Kozma Barna
polgármester nyilvánosan is meg-

Püspöki vizitáció Marossárpatakon

köszönte azt az anyagi támogatást,
amit a marossárpataki reformátusok
templomfelújításra kaptak az egyházkerülettől. Kató Béla püspök
megköszönte a szívélyes fogadtatást, majd reményét fejezte ki, hogy
a falu épülő intézményei nem fognak üresen maradni a jövőben,
hanem élettel töltik be azokat a marossárpataki lakosok, gyülekezeti
tagok. „Olyan közösségbe jöttünk,
ahol jövendőt építenek, és ez örömmel tölt el bennünket. Közel másfél
évtizede járt püspöki vizitáció Marossárpatakon. Szeretnénk megtudni a mai napon, hogy az elmúlt
években mi történt az egyházközségen belül” – tájékoztatta a jelenlévőket.
A református parókián végzett ellenőrzés után a vizitációs bizottság
a polgármesteri hivatalba látogatott,
ott Kozma Barna polgármester számolt be az utóbbi évek marossárpataki megvalósításairól, illetve a
jövőbeni tervekről. Elmondta, hogy
a református templom felújításával
egy időben az iskolát is bővítik, rövidesen átadják a közelmúltban felépített kultúrotthont, újjáépítik a
falumúzeumot, valamint az orvosi
rendelőt. A beszélgetés után a vendégek szemügyre vették a templomfelújítási
munkálatokat,
megnézték és dicsérő szavakkal illették az új kultúrotthont. Ezt követően Marossárpatak tanintézményében tettek látogatást, itt
Mózes Sándor iskolaigazgató fogadta a bizottságot, a vendégek
meglátogatták Fazakas Imola vallástanárnő egyik tanóráját.
A püspöki küldöttség tagjai meggyőződhettek arról, hogy Marossár-

patakon olyan közösség él, amely a
gyermekekben látja a jövőt, ezért
terveztek és építenek új óvodát, iskolát. A település vezetői ugyanakkor fokozott figyelmet szentelnek a
hagyományőrzésre, a múlt tiszteletére, valamint a hitéletre, ezért van
szükség új kultúrotthonra, felújított
templomra.
Ebéd után a vallásórás gyerekekkel, kátésokkal, az ifjúsági csoporttal, a nőszövetségi tagokkal, illetve
a presbiterekkel találkozott a Kató
Béla püspök vezette delegáció. „A
személyes találkozást semmi sem
pótolja, ezért rendszerint sok-sok
kilométert teszünk meg, hogy megismerjük a hozzánk tartozó gyülekezeteket. Az ellenőrzés során választ

Marosvásárhely és az IT-szakma

Beavatottak forgatagos fóruma

Mi késztet egy nemzetközi ITcéget arra, hogy Marosvásárhelyen
nyisson
új
kirendeltséget, hogyan válik
valaki számára szenvedéllyé a
programozói szakma, milyen
elvárások
érvényesülnek
munkaerő-toborzáskor?
–
egyebek mellett ezekre a kérdésekre fogalmazódtak meg
válaszlehetőségek a Vásárhelyi Forgatag IT-délutánján,
augusztus 28-án a Teleki
Téka udvarán.

Nagy Székely Ildikó

A moderátori szerepet betöltő
W. Szabó Péter Korodi Andorral,
egy nemzetközi IT-cég illetékesével, Kodok Márton programozóval
és Török Alpár projektmenedzserrel
beszélgetett.
Elsőként Koroditól azt tudakolta,
mi vezet egy magyarországi székhelyű céget arra, hogy Marosvásárhelyen – az „állóvizek városában”
– nyisson új fiókot. A Budapestről
érkezett meghívott elmondta, nem

az a törekvésük, hogy a magyar fővárosban egy 300-as létszámú céget
működtessenek, inkább arra összpontosítanak, hogy 50–60–70 fős
kirendeltségeket indítsanak be több
településen. Marosvásárhely viszonylag népes lakossággal rendelkezik, és egyetemi város, ez a két
szempont érvényesült a helyszín kiválasztásakor, ugyanakkor az is
fontos motiváció volt, hogy a cég
tulajdonosai közül egyesek vásárhelyi kötődésűek.
A problémamegoldás szenvedélye
Az IT-szakma iránti szeretet
Török Alpárnál a számítógépes játékokkal kezdődött. A virtuális kalandok során vált kíváncsivá a
háttérre, arra, hogyan születik meg
mindaz, ami a képernyőn látható. A
megfejtés sikerélménye tette vonzóvá ezt a szakmát a fiatalember
számára, aki egy egyedi üzleti alkalmazásokhoz
professzionális
megoldásokat kínáló marosvásárhelyi informatikai szolgáltatócég projektmenedzsere.
– Amit a munkámban leginkább

szeretek, az a problémamegoldás,
pontosabban az, hogy egy személyes eszköz hogyan tud egy problémát megoldani, például egy
mobilalkalmazás miként válhat egy
asztalos segítségére – fejtette ki
Török Alpár.
A továbbiakban a programozók
kedvenc weboldalai között szereplő
Stack Overflow platformról esett
szó, ami egy széles körű, programozással kapcsolatos kérdéseket és válaszokat
tartalmazó
honlap,
amelynek felhasználói „hírnévpontokat” és „kitüntetéseket” szerezhetnek, majd az új munkaerők
kiválasztásának témaköre került
előtérbe. Ezen a ponton több szempont ütközött. Kodok Márton például nem a jelentkező egyetemi
múltját, hanem pillanatnyi tudását
és személyiségét, illetve angolnyelv-tudását tartotta elsődleges
fontosságúnak. A legvitatottabb
kérdés talán az önéletrajz külalakja
volt, míg ugyanis Kodok évek óta
nem látott nem Europass alapú,
azaz az uniós normáktól eltérő CVt, W. Szabó Péter éppen ennek a for-

keresünk arra, hogy melyek a közösségre jellemző erősségek és
gyengeségek. A délelőtt megvizsgáltuk az egyházközség levéltárát,
könyveit, s olyan dolgokat tudtunk
meg, amelyek bizonyítják, hogy eleink mi mindennel megküzdöttek. Tudomást szerezve ezekről, nem lehet
okunk panaszra. Az Úristen különben mindig ad kellő erőt a kereszthez, hogy el tudjuk hordozni” –
hangsúlyozta Kató Béla püspök.
A presbiterekkel való megbeszélésen Kántor Csaba püspökhelyettes, főjegyző beszámolt a délelőtti
hivatalvizsgálatról, melynek során
a bizottság áttekintette az egyházközség anyakönyveit, jegyzőkönyveit, a gazdálkodási dokumentumokat, és mindent a törvényi előírásoknak megfelelően, rendben talált,
csupán néhány kisebb hiányosságot
kell a közeljövőben pótolni.
Az ünnepi istentiszteleten az egyházkerület vezetői további helytállásra buzdították a gyülekezetet.
Igét hirdetett Kántor Csaba püspökhelyettes, főjegyző, meleg szavakkal szólt a gyülekezethez és az
egyházkerület közel 40 lelkipásztorához Szegedi László generális direktor,
dr.
Dézsi
László
egyházkerületi főgondnok. Az
utóbbi a gyülekezet előtt is megdicsérte a marossárpataki világi és
egyházi vezetők eredményes munkáját, hangsúlyozva, hogy örömmel
vette tudomásul, hogy Marossárpatakon a polgármesteri hivatal és az

dítottját tapasztalta, a szabványtól
eltérő, kreativitásról árulkodó önéletrajzokkal találkozott.
– A szakma technikai részét
könnyebb elsajátítani, mint valakit
ötletességre késztetni. Ez egy kreatív szakma, ezért is jó, ha ezt a képességét a jelentkező már a
CV-jével megmutatja – vélte W.
Szabó Péter.
Jobb tartalom,
gyengébb csomagolás
Miután kiderült, hogy a közönség
soraiban külföldről érkezett szakemberek is ülnek, interaktívabbá
vált az együttlét. A meghívottak és
a hallgatóság párbeszéde során
hangzott el a kívülállók számára
talán legérdekesebb következtetés,
miszerint a romániai IT-képzés erősebb, mint az amerikai – ezért is vár
Amerika sok ezer programozót külföldről –, a mi szakembereink azonban nem tudják olyan jól eladni
magukat, kommunikáció szempontjából kevésbé gyakorlottak, mint az
óceán túloldalán. Erre a hazai egyetemi képzés során kellene előadások
tartásával,
projektek
bemutatásával nagyobb hangsúlyt
fektetni – szögezték le a beszélgető
felek. W. Szabó Péter arra hívta fel
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Fotó: Berekméri Edmond

iskola vezetője is aktív részt vállal
az egyházi tevékenységekben.
Köszöntötte a jelenlévőket Veress Róbert esperes is, majd Stupár
Károly olvasott fel igét, és köszönte
meg a látogatást a vizitációs bizottságnak. „Gyülekezetünk nevében is
köszönöm ft. püspök úrnak és a vizitációs bizottságnak ezt az alkalmat.
A
mai
nap
ünnep
mindannyiunk számára, köszönjük,
hogy számontartanak és meglátogattak minket. Köszönöm a tanácsokat, az útmutatást, azokat a
dolgokat, amelyekre felhívták a figyelmemet” – fejtette ki beszédében
a helyi lelkész.
A település sportcsarnokában
megtartott istentisztelet gazdag ünnepi műsorral zárult. Stupár
Zsuzsánna tiszteletes asszony és
Fazakas Imola vallástanár irányításával énekeltek, szavaltak, furulyáztak a vallásórás ifjak,
közreműködött Cseke Attila kántor
és Rend Tamás zenetanár. Berekméri Réka, a Marosvásárhelyi Művészeti Líceum tanulója Bódás
János A cövek című versét szavalta,
és a régi székely himnuszt énekelte.
Kozma Barna polgármester a
püspöki látogatás után a következőket nyilatkozta: „Ezúttal is büszkén
valljuk: jó marossárpatakinak
lenni, egy olyan közössséget vezetni, ahol kicsitől nagyig mindenki
kitett magáért, hogy megmutathassuk a nagytiszteletű delegációnak,
hogy itt van jövő, ránk érdemes támaszkodni!”

a figyelmet, hogy nálunk is megvan
arra a törvény adta lehetőség, hogy
az IT-szakemberek felsőfokú tanintézetekben oktassanak. Kodok Márton legnagyobb problémaként az
utánpótlás hiányát említette, majd
arra is kitért, hogy a betanítást a
maga kontextusában minden cég elvégzi.
– Mivel tudják meggyőzni a
cégek a külföldön élő programozókat, hogy Marosvásárhelyre jöjjenek, mit tud egy itteni cég ajánlani?
– tette fel az eszmecserét keretbe
záró kérdést az amerikai egyetemen
tanító szakember.
Török Alpár a kedvező bérezésnél is fontosabb szempontként említette a cégkultúrát, a családosok
számára pedig a stabilitást. Az
együttlét összegzéseként az ITtudás megosztásának igénye fogalmazódott meg.
– Legyen házi feladat minden
résztvevőnek kitalálni, hogyan lehetne ezt a tudást nyári gyakorlatok
és tudománynépszerűsítő rendezvények során továbbadni – szögezte le
W. Szabó Péter, majd hozzátette,
bízik benne, hogy jövő ilyenkor
számot tudnak adni arról, hogy
mindebből mit sikerült megvalósítani.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)

ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk önkiszolgáló üzletbe Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679.
(21548-I)
TEASÜTEMÉNYEK KÉSZÍTÉSÉRE SZEMÉLYEKET alkalmazunk. Tel. 0745-668-883. (21608-I)

FÉMMEGMUNKÁLÓ CÉG bővíti csapatát, és meghirdeti a következő munkahelyeket: LAKATOS,
CSISZOLÓ, SZAKKÉPZETLEN MUNKÁS. Ajánlatunk: stabil munkahely, versenyképes fizetés, étkezési
jegy, szállítás. Elérhetőségek: tel. 0744-394-486, office@pitco.ro (21612-I)

HENI MED CENTER – Ingyenes orvosi kivizsgálás küldőpapírral: reumatológia (gerincfájás, térd-,
váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. Kedvezményes árak: bőrgyógyászat; neurológia; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia; doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64007-I)

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

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

ÉJSZAKAI RECEPCIÓS SZOLGÁLATRA keressük azt a FIATAL, DINAMIKUS SZEMÉLYT, aki
tanulni és fejlődni szeretne ebben a szakmában. Tel. 0744-624-976. (21538-I)

A marosvásárhelyi PETRY CÉG KARBANTARTÓ MUNKATÁRSAT alkalmaz. Tanulékony, önálló
munkavégzésre képes személyek jelentkezését várjuk. Előny a hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
Elvárás a B kategóriás hajtási jogosítvány. Jelentkezni önéletrajzzal a cv@petry.ro e-mail-címen lehet. Tel.
0733-990-055. (sz.-I)
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és
SOFŐRT. Hatékonyság, teljesítmény függvényében versenyképes, stabil jövedelem biztosítása. Tel. 0734123-877. (21546-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás
munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21609)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz RAKTÁROST és TAKARÍTÓSZEMÉLYZETET 8 órás munkaprogrammal. Előnyös munkabér + étkezési jegyek. Tel. 0741-215-738. (21609)

A PICK UP cég, amely 15 éves tapasztalattal rendelkezik az autókiegészítők forgalmazásában, új munkatársakat keres a következő munkakörök betöltésére: ELADÁSI ÜGYNÖK, AUTÓ-VILLANYSZERELŐ,
SZÁMLÁZÓ. Jelentkezésüket a következő e-mail-címre várjuk: hr@pick-up.ro vagy a 0771-580-340-es
telefonszámon. (64059-I)

A TADEUS plenárisán találkoztak
az Európai Unió pénzügyi hivatalainak vezetői

Daniel Mihail Tudor, az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) alelnöke, adócsalás elleni és pénzügyi ellenőrzésekért felelős koordinátor az Európai Unió pénzügyi hivatalainak vezetőivel 2019. szeptember 17–18án részt vett a TADEUS – Tax Administration European Union Summit elnevezésű találkozón
Helsinkiben (Finnország).
A találkozó fő célkitűzése az Európai Bizottság képviselői és az Európai Unió pénzügyi hivatalai közötti
tárgyalás folytatása volt, a főbb kihívások és érdekek azonosítása és megértése, valamint a lehetséges együttműködési projektek azonosítása érdekében, amelyek a zárlatok feloldásához, továbbá közös programokhoz,
a bizalom megerősítéséhez és a pénzügyi hivatalok forrásainak jobb felhasználásához vezethetnek.
A találkozó további témái:
– az Európai Unió égisze alatt kezdeményezett célkitűzések és akciók jobb megértése (az Európai Bizottság
törvényjavaslatai, jelentések vagy tájékoztatók);
– közös munkaprogram meghatározása, amelyekkel az európai pénzügyi hivatalok a kihívásokat kezelik;
– az adminisztráció szintjén meghonosításra kerülő fontosabb intézkedések és megoldások, amelyek választ adnak az elsőbbséget élvező közös kihívásokra.
Úgyszintén a résztvevők időszerűsítették a TADEUS többéves tervét, értékelték a folyamatban levő projekteket és új projektek lehetőségét vázolták fel, elemezték az új Európai Bizottság prioritásait, valamint a
következő időszak előre látható folyamatait az adóhatóságoknál.
„Nagyon jó alkalom volt Románia számára aktívan részt venni a munkacsoportokban és szorosan együttműködni egyes sikeres projekteket kezdeményező pénzügyi hatóságokkal. Célunk az, hogy a Pénzügyminisztériummal egyeztetve az unió szintjén gyakorolt új technológiákat és elképzeléseket vezessünk be az Adó- és
Pénzügyi Hivatalnál” – nyilatkozta Daniel Mihail Tudor, az ANAF alelnöke.
Az Európai Bizottság a TADEUS találkozókat fórumnak szánta, ahol a tagállamok európai szinten megbeszélhetik és egyeztethetik a közös pénzügyi prioritásokat és a jövőbeni közös akciókat.
A Maros Megyei Pénzügyi Hivatal kommunikációs osztálya

Adófizetők rendelkezésére álló pénzügyi
szolgáltatások

A Maros Megyei Pénzügyi Hivatal felhívja az adófizetők figyelmét, hogy vegyék igénybe a privát virtuális
tér (SPV) online szolgáltatást, amely 24-ből 24 órát áll mind a magánszemélyek, mind a jogi személyek rendelkezésére áll.
A privát virtuális tér (SPV) lehetővé teszi a pénzügyi információkhoz való hozzáférést, az adónyilatkozatok
benyújtását, továbbá pénzügyi dokumentumok és intézkedések kézhez vételét. A SPV révén továbbított dokumentumok ugyanolyan jogerővel rendelkeznek, mint a postán beküldött vagy személyesen benyújtott dokumentumoknak. A SPV használata esetén nincs szükség a pénzügyi iratok másfajta közlésére.
Az online kommunikáció nagyon hasznos, nagyon sok előnnyel, időmegtakarítással jár, s az adófizetők
közvetlenül juthatnak hozzá az időszerűsített pénzügyi információkhoz.
A privát virtuális tér a következő linkre kattintva érhető el:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/Inregistrare persoane fizice/persoane juridice.
Tájékoztatjuk az adófizetőket, hogy a pénzügyi hivatal self service rendszerben internet-hozzáférhetőséggel számítógépeket bocsát rendelkezésükre, amelyekkel hozzáférhető az online szolgáltatás. Kérésre, a pénzügyi felügyelők közvetlenül útbaigazítják az adófizetőket a pénzügyi kötelezettségek teljesítése érdekében.
A pénzügyi előírások alkalmazásával kapcsolatban telefonon is, a központi tudakozón tájékoztatják az
adófizetőket. A call center telefonszáma: 031 403 91 60.
A Maros Megyei Pénzügyi Hivatal kommunikációs osztálya

Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely,
Dózsa György utca 1–3. szám) október 8-án 11 órai kezdettel
nyilvános árverésen értékesíti
az alábbi ingatlanokat, adósságok behajtása céljából:
1. 3/16-od rész egy kétszobás tömbházlakásból, amely a teljes
használatban levő építmény 1/20 része, közös telekkönyvszám 35278,
telekkönyvben jelölve a Marosvásárhely, 122325-C1-U1/ szám alatt,
helyrajzi szám 4646/242/xx, régi telekkönyvszám 35278/XX,
Marosvásárhely, Lămâiţei utca 25/20. szám alatt (Maros megye). A
kikiáltási ár a becsült érték (30.000 lej) 50%-a, 15.000 lej (III. licit).
2. 5/8-ad rész egy 427 m2-es kültelekből, telekkönyvszáma
131935/Marosvásárhely, régi száma 96716/N, kataszter/helyrajzi száma
4516, Marosvásárhely, Maros megye, az ingatlan közös Delian Avram
Feliciannal, a szolgalmi jog a 94627/N telekkönyvben a 2172/8
kataszterszámmal és a 94628/N telekkönyvben a 2172/9
szereplő
parcellákat
illeti,
élethossziglani
kataszterszámmal
haszonélvező Pintea Maria. A kikiáltási ár a becsült érték (4.072 lej)
75%-a, 3.054 lej (II. licit).
3. 1/1 rész egy 22 m2-es beltelekből, telekkönyvszáma
127942/Marosvásárhely,
kataszter/helyrajzi
száma
127942,
Marosvásárhely, Szabadi út 154. szám, Maros megye.
A kikiáltási ár a becsült érték, 3.258 lej 75%-a, 2.443,50 lej (II. licit).
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti
ingóságokra, hogy értesítse erről a végrehajtót az árverés időpontja
előtt.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig
mutassák be a következő iratokat: vételi ajánlatot, az indulási ár 10%-át
kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentumot (az összeget a
marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, címzett a Brassói
Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság – Maros Megyei Közpénzügyi
Hivatal,
adóbegyűjtő
osztály,
számlaszám:
IBAN
RO62TREZ4765067XXX014298, adószám 4322637 –, esetenként az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, román jogi személyek
a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, külföldi
jogi személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását, román
magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, külföldi
magánszemélyek a személyazonossági igazolvány vagy az útlevél
másolatát; saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő nem
az adós cég közvetítője.
A vásárló kötelessége betartani a környezetvédelmi, nemzeti
örökségvédelmi stb. előírásokat.
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén,
a 0265/250-982-es
telefonszámon, 284, 207-es mellék.
A közlemény kifüggesztésének időpontja: szeptember 24.
Florescu Dan osztályvezető
A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály
nyilvános árverést szervez
2019. október 8-án 12 órai kezdettel az intézmény Köztársaság utca
30. szám alatti székhelyén a következő javak értékesítésére:
– kültelek Mikefalván, telekkönyvszáma 50187, terület és szőlőültetvény
6360 négyzetméteren; kikiáltási ár 40.290 lej, nem tartalmazza a héát.
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény
250. cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások
értelmében felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak
a fenti javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja
előtt.
A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja,
valamint 7. bekezdése értelmében a liciten való részvételhez az
ajánlattevők legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a
következő iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő
részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Dicsőszentmártoni
Kincstárba az IBAN RO84TREZ4795067XXX001785 számlára kell
átutalni, címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám
4322637 – vagy banki garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő
összegről, az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását,
romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat
másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű
fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány
másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt
vehessenek az árverésen.
Az árverésről szóló közlemény kifüggesztésének időpontja: 2019.
szeptember 24. A közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és
Pénzügyi Osztály, a Mikefalvi Polgármesteri Hivatal, az adós cég
székhelyén, és megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium weboldalán is.
Bővebb felvilágosítás a székhelyen, az adóbegyűjtő és végrehajtói
irodában (Tetcu Alina felügyelő) vagy a 0265/443-312-es
telefonszámon.

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek.
Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált
családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert
visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy
megoldja a hozzá fordulók problémáját.
Köszönetnyilvánítások: Corina Ákosfalváról
köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt
lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete és
vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével
megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete
rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból;
Margitnak Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András
hálásak, mert gyermekük született; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével;
Erzsébet hálás, mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában
kigyógyult az epilepsziából és az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt.
Tel. 0755-270- 381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

Focitoborzó gyerekeknek

A Marosvásárhelyi CSM 2011-ben és 2012-ben született gyerekeket
vár focizni. Válogatót keddenként és csütörtökönként 17.30 órától
a víkendtelepi 2-es számú műfüves pályán tartanak.
Sportfelszerelés szükséges. Az edzések, a szállítás, bíráskodás
és orvosi ellátás ingyenes.
Edző Ştian Dorin, telefon: 0745-754-750.

Bekukkantó a Talentumba

Móka, játék, kacagás… Változatos tevékenységekkel várjuk az
óvodás és kisiskolás gyermekeket
a Talentum Alapítványnál szeptember 25-én, szerdán délután fél
6-tól.
Az óvodáskorúakat zenés, táncos játékokra, rajzoló-festegető
kreatív „művészkedésre”, barkácsolásra, beöltözős szerepjátékokra hívjuk, ugyanakkor a román
nyelv játékos gyakorlására is alkalom adódik.
Az érdeklődők a Törpingáló
Klubba is bekukkinthatnak, ahol
különféle grafikai, festészeti és

szobrászati technikákkal ismerkedhetnek meg.
Részt vehetnek az Álomvarázs
színházasdi tevékenységén, ahol a
meséken, verseken, énekeken és
drámajátékokon keresztül belekóstolhatnak az előadó-művészet rejtelmeibe.
Lesz még ritmikus torna, játékos mozgás karikával, szalaggal.
Várunk szeretettel!
Érdeklődni lehet a 0723-037922-es telefonszámon vagy az alapítvány székházában: Vihar
(Furtunei) utca 13. szám, a Hadsereg tér (oroszpiac) mellett. (közlemény)

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

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ I. osztályú, III. emeleti
tömbházlakás
Marosvásárhelyen,
alkudható áron. Tel. 0775-347-893.
(10/4425)

KOMOLY hölgy kiadó garzont vagy 2
szobás lakást keres hosszú távra. Tel.
0756-607-969. (9/4424)
KÉTSZOBÁS lakás kiadó a Fortunánál. Tel. 0740-124-154. (1/4411-I)
JEDDEN eladó 8 ár telek. Tel. 0742-260509. (7/4162)
ELADÓ terület Jedden. Tel. 0753527-655. (3/4055-I)
KIADÓ 280 m2-es lakás kereskedelmi célra a Vár sétány végében.
Tel. 0727-327-816. (17/4518-I)

MINDENFÉLE

A marosvásárhelyi Al. Papiu Ilarian Középiskola 1969-ben végzett
XII. D osztálya 50 éves érettségi találkozót szervez szeptember 28-án.
Kegyelettel emlékezünk elhunyt TANÁRAINKRA
és
OSZTÁLYTÁRSAINKRA. (5/4387-I)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (14/4255)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749543-104. (7/3460-I)
MATEMATIKAÓRÁK V-VIII. osztályosoknak a Kövesdombon. Tel.
0756-607-969. (9/4424-I)
VÁLLALUNK tetőjavítást új vagy régi
cseréppel,
lemezzel,
festést,
kerítéskészítést,
járólaplerakást,
szigetelést.
Nyugdíjasoknak
15%
kedvezmény.
Tel.
0720-072-872.
(16/4409)
ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, tetőszigetelést,
cserépforgatást, külső és belső munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést,
bontást
is.
Tel.
0770-621-920. (7/4313-I)
A
STANDARD
UNIVERSAL
CONSTRUCT KFT. 10% kedvezménnyel vállal tetőjavítást, ácsmunkát, homlokzati munkát, festést,
polisztirénnel való bevonást, bitumenes szigetelést, a tetőszerkezet teljes
kicserélését. Az ügyfél anyagával is
dolgozunk.
Tel.
0736-045-781.
(4/4274-I)
TETŐJAVÍTÁS 25% őszi kedvezménnyel nyugdíjasoknak. Tel. 0747816-052. (5/4275)
ÉPÍTKEZÉSBEN jártas szakembereket
alkalmazok. Tel. 0758-954-729. (5/4397)
VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést (Lindab lemezből, cserépből) és
bármilyen más munkát. Ár megegyezés szerint, nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel. 0753-473-256.
(11/4477)
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Életedben szeretet és jóság
voltál.
Mosolygó arcod, zengő hangod
Mindenkit elbűvölő vidámság,
Istenben bízó, imádkozó lélek
voltál
De az őszi szellővel elsodort a
kegyetlen halál.
Múlnak az évek, és minden
szeptember
Egy
fájdalmas
búcsúzásra
emlékeztet.
Csak egyvalami van, ami a sírig
vezet:
Szívünkben az örök emlékezet.
Családját
nagyon
szerető,
hűséges feleség, édesanya, nagymama, aki földi életedben
voltál. Szívünk fájdalmával emlékezünk szeptember 24-én a
legdrágább feleségre, édesanyára és nagymamára, SÁNDOR
KLÁRÁRA (született PUSKÁS KLÁRA) halálának 5.
évfordulóján.
Arany volt a szíved, szeretet az életed, de Isten elhívott a
végtelenbe, mert szeretett. Örök hála és köszönet az
egymással töltött szép évekért. Emléked legyen áldott,
nyugalmad csendes!
Emléked örökké megőrizzük.
Bánatos, szerető férjed, Imre, gyermekeid: Csaba és Tibor,
unokáid: Tiborka, Boglárka és Zétényke, édesanyjukkal,
Rékával.
Szomorú az út, mely sírodhoz vezet az emlékezés virágaival, de
mindig csak a néma sírodra találunk, melyen soha nem fogy el
a szeretet. Könnyes szemmel, fájó szívvel tekintünk az égre,
kérjük a Jóistent, nyugtasson békében! (16/4517)
VÁLLALUNK tetőfedést, szigetelést
polisztirollal, bármilyen kisebb javítást. Tel. 0744-227-906, Misi.
(4/4376-I)
BETEG NŐ mellé gondozónőt keresek.
Tel. 0744-680-476, 17 óra között.
(8/4508)

MEGEMLÉKEZÉS

„A szeretetben nincs felejtés,
ezért
megrendítő,
ha
elveszíted azt,
akit szerettél.
A halál olyasmit kér tőled,
ami lehetetlen –
hogy felejtsd el, akivel egy
vagy.
Soha senki sem tudta
ezt megtenni.”
(Müller Péter)
Mi sem felejtünk, és emlékezünk KOVÁCS GYULÁRA
halálának 7. évfordulóján.
Szerettei. (3/4485-I)

Mintha most lett volna az a
drámai nap, amikor hirtelen
megállt egy jóságos szív,
örökre elnémult egy gondviselő, szeretetet árasztó szó.
Mami, te az évek múltával is
jelkép maradtál! Imádtad a
családodat, az volt a boldogságod, ha a gyerekeidnek,
az
unokáidnak
örömet
szerezhettél. Sajnos, sok év
telt el azóta. Milyen kár, hogy
egy unokádat és két dédunokádat
már
nem
ismerhetted meg.
Fájó szívvel, soha el nem múló
szeretettel
emlékezünk
a
marosvásárhelyi
MIKLÓS
szül. NEMES MARGITRA, akit
11 évvel ezelőtt ragadott el a
kegyetlen halál. Kegyelettel
őrizzük
a
sírodat
a
marosszentgyörgyi református
temetőben.
Isten
nyugtasson békében! Férjed,
Tamás, lányod, Manyika és
családja. (11/4511)

„Kereslek néptelen utakon
De csak a semmi vár
Dörögve zúgnak a betonon
Lánctalpas éjszakák
Falakról bámul az unalom
Csak a csend szól rám
Csillagok hullnak
Születnek újak
És Te messze jársz…”

Kegyelettel emlékezünk Édesanyámra, ZRÍNYI (KÁRPÁT)
IZABELLÁRA, aki szeptember
21-én 6 éve, Nagymamámra,
KÁRPÁT IRÉNRE, aki október
20-án
6
éve,
és
NAGYTATÁMRA, aki november 1-jén 10 éve hagyta itt a
földi létet. Akik ismerték,
gondoljanak Rájuk szeretettel! A gyászoló család.
(sz.-I)
Soha el nem múló szeretettel
emlékeztünk szeptember 18án
a
drága
jó
férjre,
édesapára,
nagyapára,
dédnagyapára, id. SZABÓ
LÁSZLÓRA
halálának
3.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerető családja. (2/4521)

ELHALÁLOZÁS
Fájdalommal tudatjuk mindenkivel, aki ismerte és szerette, hogy
TOLLAS DÉNES
elektromérnök
80 éves korában Budapesten elhunyt.
A gyászoló család. (64065-I)
Szomorú szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó
férj, édesapa, após, nagyapa és
dédnagyapa, a marosvásárhelyi
születésű
INŢA IOAN
életének 87. évében, 2019. szeptember 22-én csendesen megpihent. Temetése folyó hó 25-én,
szerdán 11 órakor lesz Marosvásárhelyen, a kőtemplomi temetőben. Nyugalma legyen csendes!
Búcsúzik tőle felesége, Anna,
fia, Jóska, menye, Anna-Mária,
unokája, Andrea és családja.
(1/4520-I)
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Az Imatex Rt.

a következő szakmákba alkalmaz tapasztalattal rendelkező
személyeket (nyugdíjasokat is):
– UNIVERZÁLIS MARÓSOKAT;
– ESZTERGÁLYOST;
– MARÓST BOHRWERKRE;
– LAKATOSOKAT;
– MIG/MAG HEGESZTŐKET;
– IPARI FESTŐKET;
– BÁDOGOST;
– TAKARÍTÓNŐT (részmunkaidővel);
Versenyképes bérezést ajánlunk.
Az önéletrajzokat a cég székhelyére kérjük benyújtani: Marosszentanna (Sântana de Mureş), Morii utca 49J szám (ami a marosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van) vagy
e-mailben: resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon: 0265-269302.
Bővebb felvilágosítás a 0265-260-805-ös telefonszámon.

Az Imatex Rt.

a következő szakmákba alkalmaz sürgősen tapasztalattal
rendelkező személyeket:
– MARÓS OPERÁTOROKAT számvezérlésű (CNC-) marógépekre;
– ESZTERGÁLYOS OPERÁTOROKAT számvezérlésű (CNC-)
gépekre;
Versenyképes bérezést ajánlunk.
Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük leadni: Marosszentanna
(Sântana de Mureş), Morii utca 49J szám (ami a marosvásárhelyi
Mureşului utca meghosszabbításában van) vagy e-mailben:
resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon: 0265-269-302.
Bővebb felvilágosítás a 0265-260-805-ös telefonszámon.

Rovar- és rágcsálóirtás

A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i
313-as koncessziós szerződés alapján szeptember 24. – október 10.
között rovarirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, magán- és közterületen, illetve rovar- és rágcsálóirtásra a lakótársulásoknál. Rossz
idő esetén az időpont módosulhat.
A felhasználandó szer hatóanyaga a deltametrin, a cipermetrin
és a bacillus thuringiensis, valamint a brodifacoum, amelyek az
Egészségügyi Minisztérium által engedélyezettek, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősülnek, ellenszerük a K-vitamin.
Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az
egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.

