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Embert ölt a medve

A tarthatatlan állapotra hívják fel a figyelmet

Vásárhelyi lány
a Séfek séfében

László Andrea Beáta fiatal kora ellenére gyorsan halad felfele a gasztronómiai ranglétrán, jelenleg London
egyik luxusszállodájában főszakácshelyettes, és a Séfek séfe műsorban
egy bárányborda-különlegességgel sikerült kiérdemelnie a továbbjutást biztosító két kést.

____________2.
A kiteljesített
lehetőség

Október 12-én a szovátai Teleki Oktatási Központban adták át a szövetség
Ezüstgyopár díjait azoknak a pedagógusoknak, akik szakmájukat hivatásként gyakorolva, közösségüket
önzetlenül szolgálva teremtettek értéket, nyújtottak kiemelkedő teljesítményt.

Döbbenettel értesült Nyárádmagyarós község lakossága,
hogy szombaton délután horgászás közben medvetámadás
áldozata lett az önkormányzat jegyzője. Amíg a férfit megtalálták, addig egy másik medve a polgármester portájára
tört be.

Gligor Róbert László

Mindenkit sokkolt a hír, miszerint szombaton Vámosudvarhelyen horgászás közben medvetámadás áldozata lett a 61 éves nyárádmagyarósi

Kiss László. Az eset ismét felkorbácsolta az indulatokat a Bekecsalján,
ahol évek óta tarthatatlan állapotok uralkodnak a medvék túlszaporodása
miatt. A község polgármestere – akihez mellesleg szombat éjszaka betört
egy másik nagyvad – egyértelműen a politikumot és a marosvásárhelyi
Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesületet teszi felelőssé a kialakult helyzetért, és komoly lépéseket sürget, mielőtt újabb ártatlan áldozatai lesznek a felelőtlen vadgazdálkodásnak.
(Folytatás a 4. oldalon)

Támogatás
a fogyatékkal
élőknek

Huszonháromezer lejig terjedő támogatást fognak kapni a sérült személyek modern eszközök beszerzésére.
A támogatást értékjegy (voucher) formájában kapják kézhez ettől a héttől
kezdődően – jelentette be Viorica
Dăncilă miniszterelnök a hétfői kormányülésen.
Az értékjegyeket például a látáskárosultak olvasóeszközre, a mozgáskorlátozottak kerekes székre, a
halláskárosultak
hallókészülékre
használhatják, de más, a fogyatékkal
élők számára kifejlesztett eszközöket
is beszerezhetnek. A projekttel többek
közt azt akarják elérni, hogy a sérült
személyek is állást vállalhassanak,
mert hasznosítani kell munkaképességüket, mondta a miniszterelnök.
A 23 ezer lejes felső értékű voucherek mellett a kormány azzal is támogatja a fogyatékkal élőket, hogy 12
hónapon át 2.250 lejes havi támogatást nyújt azoknak a munkáltatóknak,
akik sérült egyént foglalkoztatnak.
(Agerpres)

____________5.
Még mindig nincs
vízellátás
a községben

Sok új beruházást, tervet valósított
meg az Ákosfalvi Polgármesteri Hivatal, vannak azonban olyan gondok,
amelyek évek óta problémát jelentenek a községben.

____________6.

Csúszópénzellenes
menedzsment

Antalfi Imola

Újfajta menedzsmentet vezet be az egyik romániai kórház: a csúszópénzellenest. A Fehér Megyei Kórház igazgatója jelentette be a
hírt, elmondva, hogy a rendszer egyik elemeként olyan eszközökkel
látták el a kórházi osztályok egy részét, amelyeken keresztül a betegek bejelenthetik, ha a személyzet pénzt kér tőlük. Ezzel egyidejűleg
betegelégedettségi vizsgálatot is végeznek, a páciensek az ellátás minőségéről nyilatkozhatnak. A válaszadás névtelen, a válaszokat bizalmasan kezelik, statisztikai módszerekkel dolgozzák fel – tette
hozzá.
Igen, ez egy fejlettebb, valószínűleg elektronikus – és bizonyára
drágább – változata lehet azoknak a korábbi dobozoknak, amelyeket
a kórházi folyosókra szereltek fel évekkel ezelőtt, amelyekbe névtelenül lehetett beleejteni a kézzel írt panaszlevelet. Persze igen ritkán
akadt egy-egy bátrabb páciens, aki meg merte „üzenni” a kórházvezetésnek, hogy az ápoló vagy nővér feléje sem nézett, amíg nem
kapta meg a „kis figyelmességet”, avagy azt, hogy a doktor visszahívta akkorra, mikorra összegyűlnek a műtéthez szükséges eurók.
(Természetesen nem általánosítunk, tisztelet a kivételnek.) Vagy: hogy
nem volt a beutalás ideje alatt még ágyneműje sem, egy tiszta lepedőért is rimánkodni kellett, a gyógyszerek, kötszerek egy részét otthonról, illetve a közeli patikából vásárolták meg a hozzátartozók.
A csúszópénzellenes menedzsment bizonyára el fog terjedni, hiszen
a szaktárca kicsit „rászállt” a kórházakra, kideríteni, hogy a nagy
béremelések után mennyire él még a hálapénz (csúszópénz)
(Folytatás a 3. oldalon)
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Állásbörze frissen végzetteknek

A Maros Megyei Munkaerő-elosztó Ügynökség október 18án, pénteken reggel 9 órai kezdettel a megye több városában frissen végzett álláskeresők számára szervez
állásbörzét. Marosvásárhelyen a Nicolae Grigorescu utca
19. szám alatti Ifjúsági Szállóban, Dicsőszentmártonban a
Köztársaság utca 32. szám alatti Mihai Eminescu kultúrházban, Szászrégenben, Segesváron és Marosludason az
ügynökség munkapontjain tartják a börzét. A munkaadók a
kirendeltségeken, illetve az ajofms@ms.anofm.ro e-mailcímen jelezhetik részvételi szándékukat. Bővebb tájékoztatás Pop Ramona Tatianától kérhető a 0265-269-247-es
telefonszámon (107-es mellék).

Virágvásár Marosvásárhelyen

Október 28. és november 3. között szervezik meg Marosvásárhely főterén a hagyományos, eladással egybekötött
virágkiállítást. A Rózsák terén, a virágóra körül zajló vásáron
helyi és megyei virágtermesztők vehetnek részt virágokkal
és szezonális kompozíciókkal. A részvételi kérelmeket a
személyazonossági igazolvány másolatával és az idei évre
láttamozott, érvényes mezőgazdasági termelői engedéllyel
együtt legkésőbb október 21-én lehet benyújtani a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti
székhelyén, a 13-as számú, a lakossági tájékoztatási irodába. Az engedélyeket október 24–25-én állítják ki, 24-én,
csütörtökön 9–15, 25-én, pénteken 9–13 óra között.

Nyílt nap a szakkönyvtárban

Ma 11 és 18 óra között nyílt napot tartanak a marosvásárhelyi Studium Orvosi Szakkönyvtárban, ahol több mint 900
könyv, szakmai folyóiratok, orvosi és művészeti kiadványok
és ingyenesen használható wifi áll az érdeklődők rendelkezésére. A szervezők ajándék könyvcsomagokkal várják a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, valamint a Művészeti Egyetem diákjait, illetve rezidenseket és
szakorvosokat a Gen. Gheorghe Avramescu (volt Rigó utca)
11. szám alá.

Vakációs gyerekklub

A Philothea Klub október 28–31. között vakációs gyerekklubot szervez I–IV. osztályosok számára. A foglalkozások mindennap 11 és 13 óra között zajlanak.

Gyulára kirándul a Nagyinet

November 15–17. között Gyulára kirándulnak a Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja által működtetett Nagyinet
program résztvevői. A kirándulás programjában fürdés és
városlátogatás is szerepel. A helyek száma korlátozott, de
még van néhány hely. Bővebb tájékoztatást kérni és feliratkozni Illyés Claudia könyvtárosnál lehet a 0748-741-507-es
telefonszámon, illetve a kövesdombi könyvtárban.

Sáncban vesztette életét
egy exkavátor vezetője

Pénteken a Balavásárhoz tartozó Szentdemeteren egy exkavátort vezető férfi egy 4–5 méteres sáncba esett. Az illető
egy ingatlan udvarán a szennyvízhálózat bekötésénél dolgozott. Miután a mélybe zuhant, ráomlott a föld, és maga
alá temette. A helyszínre a megyeszékhelyi katasztrófavédelmi felügyelőség mellett a balavásári önkéntesek, illetve
az erdőszentgyörgyi tűzoltók is kiszálltak. A mentőalakulat
másfél órán át küzdött a férfi életéért, de az illetőt nem sikerült megmenteni.

Vásárhelyi lány a Séfek séfében

Az adott helyzetből a legjobbat kihozni

Egy húszas éveiben járó marosvásárhelyi lány is
feltűnt a múlt héten a magyarországi TV2 csatorna legújabb gasztro-tehetségkutató műsorában. László Andrea Beáta fiatal kora ellenére
gyorsan halad felfele a gasztronómiai ranglétrán,
jelenleg London egyik luxusszállodájában főszakácshelyettes, és a Séfek séfe műsorban
egy bárányborda-különlegességgel sikerült kiérdemelnie a továbbjutást biztosító két kést.

Menyhárt Borbála

Az alig több mint egy hete rajtolt Séfek séfe gasztro-tehetségkutató műsorban amatőr és profi szakácsok egyaránt
lehetőséget kapnak arra, hogy a konyhában bizonyítsanak.
A tányérokra kerülő fogásoknak három, a szakmában igen
elismert séf, Wolf András, Vomberg Frigyes és Krausz
Gábor tetszését kellett elnyerniük. Az elmúlt héten egyfajta
előválogató zajlott, amelyen a versenyzőknek egy órájuk
volt arra, hogy elkészítsék azt az ételt, amelyet majd futószalagon tálaltak a három séfnek, akik úgy értékelték az
ízeket, valamint a tálalási módot, hogy nem tudták, kinek
a főztje van éppen a tányéron. Ahhoz, hogy a héten zajló,
következő fordulóba jussanak, a versenyzőknek legalább
két kést kellett megszerezniük, azaz legalább két zsűritagnak a tetszését kellett elnyerniük.
A szerda esti adásban tűnt fel a marosvásárhelyi László
Andrea Beáta, aki mezítláb és hatalmas motivációval vágott neki a főzésnek. Amint a műsorvezető Liptai Claudiának a konyhába lépés előtt elárulta, céltudatos nőnek tartja
magát, és be szeretné bizonyítani, hogy egy „csaj” is tud
olyan kemény séf lenni, mint egy férfi. Andrea ugyanakkor
a bemutatkozó kisfilmben azt is elárulta, elhunyt nagypapájának ígérte meg egykor, hogy egyszer sikeres szakács
lesz. Ezt az ígéretét szeretné valóra váltani. Nagypapája
szintén a vendéglátásban dolgozott, konyhát vezetett, kiválóan főzött, annak idején tőle próbálta ellesni Andrea a
mesterség csínját-bínját.
A huszonhat éves lány az előválogatón parmezános,
pisztáciás kéregben sült báránybordát készített céklapürével, vörösboros szederszósszal és fondant burgonyával. Az
ételt a zsűritagok ízletesnek találták, és anélkül, hogy látták
volna az elkészítőjét, illetve bármit is tudtak volna Andreáról, úgy gondolták, a tányéron lévő fogás bizonyára egy
profi szakács műve. Egyedüli kifogásuk az volt, hogy
„nem elég letisztult még”, illetve, hogy túl sokat „pakolt”
a tányérra. Végül azonban úgy ítélték meg, hogy Andrea
megérdemli a továbbjutást jelentő két kést, így a második
fordulóban is szurkolhatunk a marosvásárhelyi lánynak.
Bár soha nem tanult szakácsnak, Andrea már gyerekként
rajzfilm helyett főzőműsorokat nézett, és története jó példája annak, hogy ha a tehetség kellő akaraterővel és kitartással társul, az álmok igenis valóra válhatnak. Évek óta
egyre menetel felfele a gasztronómiai ranglétrán, és ma

London egyik luxusszállodájának a főszakácshelyettese.
Érdeklődésünkre, hogy miért választotta a Séfek séfe
előválogatásán a bárányborda-különlegességet, Andrea elmondta, kiskorában mindig lelkesen nézte a tévében a főzőműsorokat, és Gordon Ramsey szájából több ízben
elhangzott, hogy a báránybordát nagyon nehéz jól elkészíteni. – Én elhatároztam, hogy még azért is megtanulom úgy
elkészíteni, hogy elolvadjon az emberek szájában. Úgy
gondoltam, ha el is ront az ember néhány elemet a tányéron, viszont a bárányborda jól van elkészítve, akkor a séfek
is észreveszik, hogy ez a versenyző bizony tud valamit –
ismerte el Andrea.
A zsűritől kapott apró kritika kapcsán Andrea úgy véli,
az építő jellegű volt, amiből tanulni tud, annál is inkább,
hogy egy olyan séftől érkezett, aki nagyon sok mindent
elért már a szakmában, és akire igen nagy tisztelettel tekint.
– Nagyon motivált vagyok, nagyon szeretném a saját,
valamint a nagypapám álmát valóra váltani. A határ a csillagos ég, kizárólag tőlünk függ, hogy meddig megyünk el,
hogyan teljesítünk, miként hozzuk ki a maximumot az
adott helyzetből. Az alaptudás mindenkiben ott van, de
azon múlik minden, hogy azt miként használja – mutatott
rá Andrea, majd hozzátette: a konyhában igen rugalmas,
nem riasztja el, ha valamit spontánul kell összedobni.
– Nem félek új dolognak nekifogni, akkor sem, ha például addig még soha nem dolgoztam a kéznél levő alapanyaggal. Az adott helyzetből mindig megpróbálom
kihozni a maximumot. Imádok kísérletezni, új dolgokat kitalálni, ízeket kombinálni – tette hozzá.

Idén immár 18 éve annak, hogy színekben, anyagokban,
formákban örökítik meg Mezőmadaras értékeit, szépségeit,
arcait. A 18. Mezőmadarasi Alkotótáborról tudhatunk meg
többet a kedden (ma) 20.30-tól kezdődő Kultúrcseppben.

Kányádi Orsolya szerkesztő-műsorvezető Duha László faragóval, Bara Barnabás szobrászművésszel, Gonda Zoltán
képzőművésszel, valamint Jung Ildikó, Czirjék Lajos és
Katona György festőművészekkel beszélget.

A 18. Mezőmadarasi Alkotótáborról a Kultúrcseppben

RENDEZVÉNYEK

Kányádi-emlékműsor

Ma 19 órakor a Maros Művészegyüttes Valaki jár a fák
hegyén című, Kányádi Sándor emléke előtt tisztelgő
műsora látható az együttes kövesdombi székházában.
A „vidékeket”, ahol a költő különleges eseményekkel teli
életét élte, táncok jelenítik meg. Rendezés, koreográfia:
Juhász Zsolt, forgatókönyvírás, szerkesztés: Novák Ferenc Tata. Jegyek elővételben a Maros Művészegyüttes
jegyirodájában 16 és 19 óra között kaphatók, jegyfoglalás a 0757-059-594-es telefonszámon.

Rendkívüli évfordulós
Közúti baleset Marosvásárhely főterén kamarazeneest
Tegnap délelőtt Marosvásárhelyen, a Győzelem tér és a Városháza utca kereszteződésénél egy 19 éves szászrégeni
gépkocsivezető a menetiránnyal ellentétes sávra áttérve
egy másik autóval ütközött, amelyet egy 44 éves maroskeresztúri férfi vezetett. A balesetben a második jármű idős
utasa könnyű sérülést szenvedett. A régeni sofőr ellen gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt indult eljárás.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

A XXIX. Constantin Silvestri nemzetközi zenei fesztivál
ma, 15-én 19 órakor a 25 éve alakult Tiberius vonósnégyes rendkívüli kamarazeneestjével folytatódik a Kultúrpalota kistermében. Az együttes tagjai: Molnár Tibor
– I. hegedű, Lokodi Károly – II. hegedű, Molnár József
– brácsa, Zágoni Előd – gordonka. Meghívottak: Adrian
Naidin – gordonka, Bartha Lajos – mélyhegedű. Műsoron: Mozart-, Brahms-művek.

Rendkívüli szimfonikus
hangverseny

Fátyol Rudolf hegedűművész emlékére tartanak rendkívüli szimfonikus hangversenyt október 17-én, csütörtökön 19 órakor a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel
Cser Ádám magyarországi karmester, hegedűn közreműködik Vlad Răceu. Műsoron: Vivaldi-, Schubertművek. A hangversenyre a 3-as számú bérletek
érvényesek.

Emlékezzünk közösen hőseinkre!

1956. október 23-án az egyetemi ifjúság békés tüntetésével kezdődött a 20. század magyar történelmének
egyik legmeghatározóbb eseménye. A diákok békés
tüntetése a sztálinista diktatúra és a szovjet megszállás ellen forradalomba torkollott, a fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz lángra lobbantotta még
aznap éjjel Magyarországot. Az RMDSZ Maros megyei
szervezete és az Erdélyi Magyar Baloldal Platform ez
alkalomból megemlékező ünnepséget szervez Marosvásárhelyen október 18-án, pénteken 18 órától a Kultúrpalota kistermében. Az eseményre mindenkit
szeretettel várnak.
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Kormányalakítás

Egymásnak ellentmondó feltételekkel támogatnák
a pártok egy új kormány beiktatását

Egymásnak ellentmondó feltételekkel támogatnák
Romániában egy új, a várhatóan a Nemzeti Liberális
Párt (PNL) körül szerveződő kormány beiktatását
azok a politikai alakulatok, amelyek a múlt héten
összefogtak, és leváltották a parlamenti mandátumok több mint 40 százalékával rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD) kormányát.

A pártvezetők hétfői nyilatkozataiból kiderült: a mindeddig
ellenzékben lévő pártok többsége azt szeretné, hogy Románia
visszatérjen a kétfordulós polgármester-választáshoz a jövő
évi önkormányzati választások előtt, ezt azonban a parlamenti
mandátumok 6,5 százalékával rendelkező Romániai Magyar
Demokrata Szövetség határozottan ellenzi.
A kétfordulós rendszer érzékeny veszteséget jelenthet a magyar érdekképviseletnek: az RMDSZ szerint 10-20 százalékkal kevesebb magyar polgármester lesz Erdélyben, ha a
törvény lehetővé teszi, hogy a második fordulóban a román
pártok összefogjanak az első fordulóban élen végző magyar
polgármesterjelöltekkel szemben.
Az RMDSZ egyebek mellett éppen azzal a feltétellel támogatná az új kormány beiktatását, ha az vállalná, hogy semmilyen témában nem avatkozik sürgősségi rendeletekkel a
törvényhozás munkájába. Ezzel szemben több párt – a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR), a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) és a Népi Mozgalom Pártja
(PMP) – is a leendő PNL-kormány támogatásának feltételei
közé emelte a kétfordulós polgármester-választás mielőbbi bevezetését.
Dan Barna, az USR elnöke közösségi oldalán hétfőn leszögezte: pártja csak a – lehetőleg előrehozott – parlamenti vá-

lasztások után akar kormányra lépni. Az USR a kétfordulós
polgármester-választás mellett azt szabta a PNL-kormány támogatásának feltételéül, hogy tiltsák ki a közéletből a büntetett előéletűeket, vonják vissza az elítéltek korábbi
szabadulását eredményező törvényt, a román európai biztost
pedig a parlamenttel konzultálva jelöljék ki.
Az ALDE sem akar részt venni a kormányban, és bizonyos
feltételekkel kész támogatni egy PNL-kormányt, de elfogadhatatlannak tartaná, hogy eltöröljék azt a „reformot”, amelyet
a PSD-ALDE kormány az igazságszolgáltatás terén véghezvitt.
Szombaton még úgy tűnt: a távozó szociáldemokraták is hajlanak arra, hogy segédkezet nyújtsanak a PNL-kormány beiktatásához, hogy legyen mit bírálniuk, és ellenzéki pártként
mielőbb megkezdhessék elvesztett támogatóik visszaszerzését.
A PSD vezető tisztségviselőinek hétfői nyilatkozatai azonban
már azt jelezték, hogy a – jelenleg ügyvivői jogkörrel működő
– PSD-kormánynak mégsem sürgős átadni a hatalmat.
Marcel Ciolacu szociáldemokrata házelnök szerint a PSD
nem járul hozzá az új kormány beiktatásához, így az ahhoz
szükséges szavazatok csak úgy gyűlhetnek össze, ha az összes
többi párt képes lesz lemondani az egymásnak ellentmondó
feltételeiről, és ugyanúgy összefog, ahogyan múlt héten tette
a PSD-kormány leváltása érdekében.
Klaus Iohannis államfő a parlamenti frakciókkal folytatott
első, pénteki egyeztetése után azt mondta: Romániában várhatóan a PNL alakítja meg a következő kormányt. Az elnök
azt ígérte, hogy ezen a héten „szűkebb körben” folytatja a konzultációt, és legkésőbb kedden megnevezi miniszterelnök-jelöltjét. (MTI)

A foglalkoztatottság alig nőtt, a keresetek viszont
stabilan nőttek Erdélyben

Az erdélyi júliusi nettó átlagkereset 2844 lej volt, ami elErdélyben 1,1 százalékkal többen álltak alkalmazásban 2019 júliusában, mint egy évvel korábban, a marad a 3199 lejes országos átlagkeresettől. A portál magyanettó átlagkereset 13,3 százalékkal nőtt az elmúlt rázata szerint az országos átlagot a kiemelkedő 4019 lejes
egy évben – közölte hétfőn a hivatalos statisztikai bukaresti átlagkereset tolja felfelé.
Az erdélyi keresetek átlagosan 337 lejjel, 13,5 százalékkal
adatok alapján az Erdélystat.ro statisztikai portál.

A portál közlése szerint júliusban 2,012 millió személy állt
alkalmazásban Erdélyben, 21 200 fővel több, mint egy évvel
ezelőtt, ami 1,1 százalékos növekedést jelent, de azt is jelzi,
hogy lassult a növekedés mértéke. 2017 és 2018 júliusa között
ugyanis 3,5 százalékkal nőtt a foglalkoztatottak száma.
A legfrissebb statisztika szerint az alkalmazottak 2,3 százalékát a mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban, 40,7 százaléka az iparban és építőiparban, 55,5 százaléka pedig a
szolgáltatásokban volt foglalkoztatva a legfrissebb, júliusi
adatok szerint. Míg egy év alatt mintegy 9,9 ezer fővel csökkent az erdélyi iparban alkalmazottak létszáma, 30,2 ezer
fővel növekedett a szolgáltatási szektorban alkalmazottaké.
Székelyföldön (Hargita és Kovászna megyékben), valamint
a Partiumban (Bihar, Szatmár és Szilágy megyékben) az alkalmazásban állók létszáma az erdélyi átlaghoz képest kisebb
mértékben (0,6-0,8 százalékkal) emelkedett, míg Közép-Erdélyben (Kolozs és Maros megyékben) ennél nagyobb növekedés volt megfigyelhető (2,2 százalék). Székelyföldön az
alkalmazásban állók száma 2019 júliusában 122,7 ezer főt,
Partiumban 314,8 ezer főt, Közép-Erdélyben 402,1 ezer főt
számlált.

nőttek az elmúlt évben. 2019 júliusában valamivel alacsonyabb átlagkereset jellemezte a mezőgazdaságot (2647 lej),
az építőipart (2747 lej), míg a szolgáltatási ágazatban magasabb (2931 lej) volt a nettó átlagkereset. A legnagyobb arányban az iparban dolgozók keresete nőtt. Itt a növekedés 20
százalék fölötti.
Az Erdélystat.ro jelentése arra is kitér, hogy a székelyföldi
keresetek egyre kisebb mértékben maradnak el az erdélyi átlagtól, utóbbinak a 88,1 százalékát teszik ki.
Erdélyben 2019 júliusára 68,1 ezer főre csökkent a regisztrált munkanélküliek száma, ami az aktív népesség 2,2 százalékát teszi ki. Az előző év ugyanezen hónapjához viszonyítva
Erdély minden régiójában csökkent a regisztrált munkanélküliek száma, de a csökkenés mértéke és aránya igencsak eltért:
míg Bánságban és Észak-Erdélyben 1-2 százalékkal csökkent
a munkanélküliek száma, Közép-Erdélyben 18,2 százalékos
volt a csökkenés. Székelyföldön átlag közeli értékek figyelhetőek meg: a regisztrált munkanélküliek száma egy év alatt
1,1 ezer fővel, 7,8 ezer főre mérséklődött, ez 12,5 százalékos
csökkenést jelent. (MTI)

Vidéken a kormánypártok, Budapesten az ellenzék
szerzett több polgármesteri posztot

A főpolgármester-választást az ellenzék közös jelöltje nyerte a vasárnapi magyarországi önkormányzati választásokon; a fővárosi kerületek
többségében ellenzéki, a megyei jogú városok többségében viszont kormánypárti jelöltek győztek, és
mind a 19 megyei közgyűlésben a Fidesz-KDNP került többségbe.

A választásokat értékelve Orbán Viktor miniszterelnök, a
Fidesz elnöke kiemelte: bebizonyosodott, hogy továbbra is a
Fidesz-KDNP a legerősebb pártszövetség Magyarországon.
Hangsúlyozta: az elmúlt kilenc évben a kormánytöbbséget
adó politikai erő adta Budapest vezetését is, de ezúttal a fővárosiak úgy döntöttek, hogy most „valami más következik”.
Ezt tudomásul vesszük, és az ország és a Budapesten élők érdekében készen állunk az együttműködésre – fűzte hozzá.
Orbán Viktor megköszönte a vidéki Magyarország bizalmát, és azt mondta: a jövőben is „számíthatnak ránk”. Közölte: a megyei jogú városokat tekintve 13-ban továbbra is
Fidesz-KDNP-többség van, és ami a megyei közgyűléseket illeti, 19 megyéből 19-ben nyertek. Az ötezer lakos feletti települések kategóriájában 147 Fidesz-KDNP-s polgármester
lesz, ami a települések több mint felét jelenti – mondta.
Tarlós István eddigi főpolgármester gratulált és sok szerencsét kívánt Karácsony Gergelynek a főpolgármester-választáson az ellenzék közös jelöltjeként elért győzelméhez. A
politikus elsőként azoknak mondott köszönetet, akik rá szavaztak, „az egész közösségnek”; ezután megköszönte Buda-

pestnek a 13 évet és Óbudának a 29 évet. „Országosan az eredmény szép, Budapesten el kell gondolkodni” – értékelte az önkormányzati
választást
a
Fidesz-KDNP
főpolgármester-jelöltje.
Karácsony Gergely (Momentum-DK-MSZP-PárbeszédLMP) megválasztott főpolgármester történelmi győzelemként
értékelte a választás eredményét, ami véleménye szerint arról
szól, hogy Budapest zöld lesz és szabad. Az ellenzéki politikus
– a jelölő szervezetek képviselőivel közösen tartott eredményváróján – úgy fogalmazott: október 14-én „egy másik országban ébredünk”, amely elkezdte visszaszerezni a saját
szabadságát.
Közölte, nem az ő és nem az ellenzéki pártok, hanem a budapestiek győzelméről van szó, amit azért vívtak, hogy visszaszerezzék a fővárost.
Szólt arról is, hogy új alapokra helyezné a főváros és a kormány közötti viszonyt: nem háborúra, hanem méltányos
együttműködésre készül a mindenkori magyar kormánnyal.
Sneider Tamás Jobbik-elnök sajtótájékoztatóján azt mondta,
pártja minden korábbinál jobb eredményt ért el az önkormányzati választáson, így egy nehéz időszakot követően tud újra
felfelé ívelő pályára állni.
A 23 fővárosi kerület közül tizennégyben ellenzéki, kilencben kormánypárti polgármesterjelölt nyert.
A 23 megyei jogú város közül tizenháromban a FideszKDNP által támogatott politikus, tíz helyen pedig az ellenzék
jelöltje lesz a polgármester. (MTI)

Ország – világ
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Megerősítették Laura Codruţa
Kövesi kinevezését

Az Európai Unió Tanácsa megerősítette hétfőn Laura
Codruţa Kövesi kinevezését az európai főügyészi
tisztségbe, ám ezt még az Európai Parlamentnek
(EP) is meg kell erősítenie – tájékoztatott hétfőn az
EU Tanácsa. Laura Codruţa Kövesi jelenleg a romániai főügyészség ügyésze. Korábban több vezető
ügyészi tisztséget is betöltött, többek között a korrupcióellenes ügyészség vezetője is volt. Ez idáig 22
tagállam csatlakozott az Európai Ügyészséghez
(EPPO), amely 2020 végétől kezdi el tevékenységét.
Az EU-ból hamarosan kilépő Egyesült Királyságon
kívül öt uniós ország nem vesz részt az együttműködésben, azaz Svédország, Magyarország, Lengyelország, Írország és Dánia. Az EPPO központi
székhelye Luxemburgban lesz. Az intézményt a főügyész és az ügyészi kollégium irányítja majd, és hatáskörébe fog tartozni az uniós pénzügyi érdekeket
sértő bűncselekmények (csalás, korrupció, pénzmosás, határokon átnyúló héacsalás) kivizsgálása és az
elkövetők elleni büntetőeljárás. (Agerpres)

A nemzeti kisebbségek képviselői
PNL-kormányt támogatnak

A nemzeti kisebbségek képviselői egy Nemzeti Liberális Párt által létrehozandó kormányt fognak támogatni – közölte hétfőn Varujan Pambuccian. A
magyartól eltérő nemzeti kisebbségek parlamenti
képviselőit egyesítő csoport vezetője Ludovic Orban
PNL-elnökkel és más liberális pártvezetőkkel folytatott megbeszélést, majd ezt követően úgy nyilatkozott: az általa képviselt törvényhozók azt szeretnék
többek közt elérni, hogy a felekezetekkel foglalkozó
kormányzati ügyosztály maradjon továbbra is a miniszterelnök közvetlen alárendeltségében, hogy számos, a kisebbségeket érintő, függőben maradt
jogszabálytervezetet fogadtassanak el a parlamenttel
a következő egy év során. Varujan Pambuccian kijelentette: kezeskedik az általa vezetett parlamenti csoport mind a 17 tagjának támogató szavazatáért.
Hozzátette: a (magyartól eltérő) nemzeti kisebbségek
képviselői soha nem óhajtottak kormánytagokká
válni. (Agerpres)

Kannabiszültetvény

Három személyt vettek őrizetbe a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészég (DIICOT) ügyészei
Bihar
megyében
kannabiszültetvény
létesítésének gyanúja miatt. A DIICOT ügyészei a
nagyváradi rendőrséggel együtt házkutatást tartottak
pénteken egy Bihar megyei településen, ahol az
egyik ház kertjében levő üvegházban 12 tő marihuánából álló ültetvényt találtak, valamint 9 kilogramm
már begyűjtött és szárítani tett kannabiszrügyet, illetve összesen 2,194 kg, 10 zacskóba porciózott szárított rügyet – derül ki a DIICOT hétfői közleményéből.
A hatóságok tetten értek három embert, amint a kannabiszrügyeket gyűjtötték be. A Bihar megyei törvényszék
szombaton
30
napos
előzetes
letartóztatásba helyezte egyiküket, társai ellen pedig
hatósági felügyeletet rendeltek el. (Agerpres)

Csúszópénzellenes
menedzsment
(Folytatás az 1. oldalról)

a rendszerben. Nyilván nem meglepő annak az ellenőrzésnek az eredménye, amelyet az Anti-Bribery Synergy
auditáló cég végzett 352 romániai kórházban, több ezer
kérdőívet dolgozva fel. Az ellenőrzés az egészségügyi
minisztérium korrupcióellenes stratégiájának része.
Arra a kérdésre, hogy kért-e a pácienstől pénzt vagy
egyéb „apró figyelmességet” az egészségügyi személyzet, 3.800 igenlő választ kaptak. A nemzetközi auditáló
cég által elkészített, 120 helyes csúszópénztoplistán a
bukaresti kórházak vezetnek, de 17. helyezettként a
Maros Megyei Klinikai Kórház is jelen van a fent említett kérdésre adott 52 pozitív válasszal.
Sorina Pintea egészségügyi miniszter kénytelen volt
beismerni: a kórházi csúszópénz létezik, bár a jelenség
visszaszorult, de hosszú idő kell ahhoz, hogy megszűnjön. És azt is megtudtuk, hogy a szaktárcavezető továbbra is felhasználja az inkognitóban levő páciensek
módszert a szabálytalanságok felderítésére. Tizennégy
titokzatosnak nevezett páciens járja az ország kórházait,
írja a korrupciós esetekről, a higiéniai helyzetről, az
egészségügyi személyzet, illetve a betegek és hozzátartozóik viselkedéséről a jelentéseket, ezeket még nem sikerült elolvasnia a miniszternek. Egyszer remélhetőleg
erre is sor kerül, és az olvasgatást intézkedés is követi.
De ezt, lehet, már egy másik tárcavezető kell majd megtegye…
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Ártatlan ember az áldozat
A magyarósi férfi szombaton
ment át horgászni a Kis-Küküllőre,
de mivel nem tért haza, és a telefonhívásokra sem válaszolt, felesége este jelezte az esetet az
ismerősöknek – mesélte el lapunknak Ozsváth István, a község alpolgármestere, az áldozat sógora, aki
néhány közeli személlyel azonnal a
keresésére indult. A feleség úgy
tudta, hogy a férje Hármasfaluba
ment horgászni, de mivel a megszokott megállóhelyen nem találták
meg az autóját, Ozsváth rögtön értesítette a szovátai rendőrparancsnokot, aki egy beosztottjával
Makfalvára indult. A keresésre
eredt magyarósiakkal együtt bemérték az áldozat telefonját, a jelek
pedig a folyó alsóbb szakaszáról,
Vámosudvarhelyről érkeztek. Ozsváth néha elkísérte sógorát horgászni,
jártak
már
Kóródszentmárton mellett egy övezetben, de ezúttal a férfi nem azt,
hanem egy másik helyet választott.
Nagyon készült a hétvégi horgászatra, pénteken egy műholdas felvételen vizsgálta meg a folyó ezen
szakaszát – mesélte az alpolgármester. A falutól mintegy háromszáz
méterre van a folyó, amelynek partján egy szójavetés van, ebben pedig
egy nádas. Itt történt a szerencsétlenség: a feltételezés szerint a férfi
kijött a vízpartról, hogy egy másik
horgászhelyet keressen magának, itt
támadhatott rá a medve. Mivel az
áldozat autóját megtalálták, de neki
nem volt nyoma, többször átfésülték a vízpartot, mert a jelkövető
százméteres pontossággal jelezte a
telefonkészüléket, mígnem elkezdték hívni, és így találták meg. Az áldozat az oldalán feküdve hevert a
nádasban, egyik kezében a horgászbottal. A jelek szerint a fenevad hátulról támadt rá, amint megcsapta, a
férfi bal karja szinte teljesen leszakadt, majd az állat felhasította az alhasi tájékot, a felismerhetetlenségig
összemarcangolta az arcát és összeroppantotta a koponya agytörzsi részét.
Rögtön értesítették az egységes
segélyhívó számot, a rendőrség nagyon gyorsan kiszállt, medveriasztó
spray-t osztogatott, és mindenkit
arra biztatott, hogy kiabáljanak, nehogy a medve ismét támadjon.
Eközben a csendőrség három óra
elteltével sem szállt ki, hogy védelmet biztosítson az áldozatot megtalálóknak – mesélte el felháborodva

Embert ölt a medve

az eset részleteit Ozsváth István. Az
áldozatot kórbonctani vizsgálatra
szállították, hétfő este Nyárádszeredában ravatalozták fel, kedden délután pedig Nyárádmagyaróson
helyezik örök nyugalomra. Testét a
családtagoknak sem mutatták meg,
hogy azok úgy emlékezhessenek rá,
amilyennek ismerték.
A helybéliek szerint a medvét az
utóbbi napokban a vámosudvarhelyiek kétszer-háromszor is látták a
falu környékén felbukkanni, a vasárnap helyszínelő vadászok szerint
bocsos anyamedve támadhatott, hiszen a vízparton apróbb mancsok
lenyomatait is látták.
Torboszlóban rabolni akart
Amíg a szörnyű eset lezárult Vámosudvarhelyen, addig Nyárádmagyarós község polgármesterének
portájára tört be egy másik medve
hajnali fél háromkor. A torboszlói
gazdaságban disznó, szarvasmarha
és szárnyasok vannak, valószínűleg
ez utóbbiakat szemelte ki a nagyvad. Letépett egy kerítést, de kárt
nem tudott a háziállatokban tenni; a
gazda öt kutyája megtámadta a garázdálkodót, amely hármat közülük
megsebesített, majd távozott.
Sürgősen lépni kell
Ennek a tragédiának nem kellett
volna bekövetkeznie, meg lehetett
volna előzni, ha a hatóságok intézkedéseket foganatosítottak volna –
fakadt ki lapunk megkeresésére
Kacsó Antal polgármester. Hangsúlyozta: június óta nincs olyan fórum
és rendezvény, ahol fel ne hívta
volna az illetékesek és a politikusok
figyelmét, hogy a medvék miatt a
helyzet tarthatatlan, és ebből baj
lesz. Az egész Bekecsalján évek óta
garázdálkodnak a vadállatok, nyár
elején a gyümölcsfákat hasítják szét
akár egy marék cseresznyéért, majd
a zabot, szilvát teszik tönkre, utána
következik a kukorica és a dió.
Őszire fogytán az élelem a határban, az állatok pedig a falu közelébe húzódnak, szinte mindennap
bejárnak a településre, és előbbutóbb emberekre és állatokra is fognak támadni.
Az elöljáró két entitást okol
egyértelműen a kialakult helyzetért:
a marosvásárhelyi Milvus Csoportot azért, amiért közbenjárásukra
természetvédelmi övezetté nyilvánították a Bekecs vidékét a barnamedvék miatt, másrészt pedig a
politikumot, amely semmit sem tesz
a helyzet rendezéséért. „Azok, akik
kitalálták a Bekecsre a medvevédelmi területet, álljanak elő, és vál-

lalják, hogy ezt tették. És mindenki,
akármilyen pozícióban is van az
RMDSZ-nél” – mondja felháborodottan az elöljáró, aki szerint több
mint tízezer ember életét és munkájának eredményét teszik tönkre a
vadak. Egy ártatlan embernek kellett meghalnia, aki becsületesen
helytállt harminc éven át az önkormányzatban. Az egész község őt
gyászolja. Sürgősen tenni kell valamit, különben az emberekben felgyűl a düh, s ez megmutatkozik
majd a választási eredményekben
is. „Fel vagyunk háborodva, hónapok óta hangoztatjuk, hogy: emberek, segítsenek! Egy vészkiáltás,
ami csak annyit ért, mintha a sivatagban hangzott volna el” – háborgott a községvezető. Meglátása
szerint az új kormány megszavazásánál a politikusoknak támogatási
feltételként kellene szabniuk a medvekérdés végleges megoldását. Ha
nem így tesznek, „úgy érezzük,
hogy minket cserben hagytak” –
mondta.
Helyettese, Ozsváth István egy
kérdéssel és javaslattal fordul a Milvus Csoport és a Natura 2000 programot működtetőkhöz. Kérdése az:
építsünk betonbunkereket, vasrácsokat, hogy biztonságban éljünk?
A természetvédőknek azt javasolja,
hogy mielőtt kisfilmeket készítenének arról, hogy milyen szelíd állat
a medvebocs, forduljanak hozzá,
tud fényképekkel szolgálni ennek
ellenkezőjéről.
„Ott kellett volna lenniük, hogy
lássák, hogyan nézett ki az az ártatlan ember. Nem az állat életterébe

megtakarítani, de nem tudják, hogyan kell, vagy egyszerűen szeretnének a pénzük ura lenni. Az
ingyenes kurzust pénzügyi szakember tartja Marosvásárhelyen, a Telefonos
Szeretetszolgálat
székhelyén október 16-án 18 órától.
Jelentkezni a 0720-565-656-os telefonszámon lehet, a helyek száma
korlátozott, legtöbb húszfős csoporttal zajlik majd a képzés, amelyet másnap, 17-én Kolozsváron is
megtartanak.
Sajó Enikő, a Telefonos Szeretetszolgálat munkatársa lapunknak elmondta: abból indultak ki, hogy
munkájuk során nagyon sok betelefonálót segítenek gyógyszerrel,
élelmiszerrel, mégis sok esetben
hónapok, évek elteltével is ugyanott
tartanak a szóban forgó családok,
anyagi szempontból nem sikerül
előremozdulniuk. A hozzájuk fordulókkal folytatott beszélgetések
során rákérdeznek a családi hát-

térre, és arra jöttek rá, hogy gyakran
van az illetőnek nyugdíja, ami nem
is annyira kevés, vagy esetleg többen is dolgoznak a családban, a
havi jövedelmet viszont néhány nap
alatt elköltik, utána pedig nélkülöznek.
– Ha valóban segíteni akarunk,
akkor a probléma gyökerét kell kezelnünk, a gondolkodásmódjukra
kell hassunk, mert ezeknél a családoknál elsősorban az az oka annak,
hogy nehéz helyzetben vannak,
hogy nem tudják beosztani a pénzt,
felelőtlenül gazdálkodnak vele. Ha
pénzhez jutnak, az pár napig tart,
esetleg felvesznek egy hitelt úgy,
hogy nem tudják fedezni a havi
részletet – mutatott rá Sajó Enikő.
Mint mondta, a pénzügyi képzés
nem kizárólag mélyszegénységben
élőknek szól, az eddigi jelentkezők között akad olyan nyugdíjas
is, aki arra kíváncsi, hogy mit
lehet kezdeni a megtakarított

Ki hagy végül erősebb lenyomatokat? A hétvégén két kiskorú maradt árván

Ingyenes pénzügyi képzés Marosvásárhelyen

ment be, a falutól háromszáz méterre volt, a folyóra ment horgászni,
ott ölte meg a medve” – kesergett
az alpolgármester, aki szerint az
emberek már nemcsak az erdőre,
mezőre nem tudnak kimenni, még
éjszaka az udvar végében levő illemhelyre sem mernek kimozdulni
félelmükben. Az egész erdélyi élet
el van lehetetlenítve, ez már országos kérdéssé vált. Ez ellen valamit
tenni kell! – nyomatékosított.
Kacsó Antal ennél pontosabban fogalmazott: akár utcai tüntetéshez is
folyamodni kell, komolyan rá kell
mutatni a problémákra, „nem Bukarestben kell show-műsort csinálni”. A falu határába lassan
medvelesre járnak messzebbről, és
az elöljárót az is zavarja, hogy az
egyik RMDSZ-szenátor is elhozta
gyerekét medvét nézni, és nem
emelt szót a helyzet orvoslása érdekében.
Megunták a jelentgetést
Ozsváth István a községi önkormányzat vadkárfelmérő bizottságának az elnöke is. Tőle tudtuk
meg, hogy a lakosság már megunta a hiábavaló jelentgetést, idén
már csak tizenöt gazda értesítette
vadkárról az önkormányzatot. Egy
kárbejelentést öt példányban kell
megírni, ami egyenként hat-hét
oldal, továbbá a fényképek. A jelentéseket elküldik az erdővédelmi
felügyelőségnek, ahol esetleg jóváhagyják azt, de kifizetés nem
történik. Tavaly nyáron egy tehenet ejtett el a medve, a károkat
azóta sem fizették meg a gazdának. Brassóban jóváhagyják a kár-
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igényeket, Bukarestben viszont
nem fizetik ki. Ezért legalább
nyolcvan gazda már nem is tett
kárjelentést az idén. Fel kellene
tenni az összesített számokkal a
kérdést a minisztereknek, hogy
egyévi kártérítés helyett mennyi
iskolát, kórházat lehetne feljavítani, ha nem a medvekárokkal kellene foglalkoznia az államnak –
teszi hozzá a polgármester, aki a
hatalmas bürokráciát is felrója:
hiába hívják össze a kárfelmérő
bizottságot, a megyei környezetvédelmi ügynökség szakembere
sosem jelenik meg, emellett a
rendőrök Nyárádszeredába vannak
csoportosítva, az állatorvos Marosvásárhelyen van, s amire a bizottság kiszállna a kár helyszínére,
már rég nincs ott a medve. Viszont
ha a polgármester veszély esetén
utasítaná a vadászt az állat kilövésére, annak az engedélyét felfüggesztenék, és mindketten csak
nagy szerencsével úszhatnák meg
a bűnügyi eljárást.
Mindenhol csak a panasz hallatszik, a szabadon garázdálkodó medvét a törvény védi, annak nagyobb
értéke van, mint az alkotmány védelmében álló emberi életnek. A politikum hallgat, a természetvédők is
a nagyvad mellett emelik fel szavukat, a vidéki ember pedig folyamatos rettegésben él. Ki magyarázza
meg ezt a lehetetlen állapotot annak
a 16 és 17 éves testvérpárnak,
amely a hétvégén apa nélkül maradt? Ki fog előállni és segítséget
felajánlani azok neveltetésére, iskoláztatására?

A nélkülözés hátterében gyakran a rossz pénzbeosztás áll

Munkájuk során számtalanszor tapasztalják a Telefonos
Szeretetszolgálat munkatársai, hogy a nehéz helyzetben
lévő családoknak gyakran
évek elteltével sem sikerül
anyagi szempontból előrejutniuk, és a nélkülözés oka nem
minden esetben a csekély jövedelem, hanem az, hogy
nem tudják beosztani a pénzt.
Ezért október 16-án Marosvásárhelyen ingyenes pénzügyi
képzésre várják mindazokat,
akik szeretnék elsajátítani a
pénzbeosztás fortélyait.

Menyhárt Borbála

A Solidaris Egyesület, partnerével, az Oktatáshoz Való Jog Alapítvánnyal
olyan
személyek
jelentkezését várja, akik úgy érzik,
fizetésük nem elég a következő bevételig, akik szeretnének pénzt

pénzzel, miként lehet azt okosan
felhasználni.
A szakember, aki a képzést tartja,
elmagyarázza azokat a lehetőségeket, módszereket is, amelyek kiutat
jelenthetnek a nehéz anyagi helyzetből. Vannak általános tudnivalók, hogy miként lehet felelős
pénzügyi döntéseket hozni, hogyan
lehet kisebb-nagyobb pénzügyi célokat kitűzni és azokat elérni, illetve
miként tudunk védekezni a különféle kockázatokkal szemben. Emellett a résztvevők sajátos példáinak
az elemzése is rendkívül tanulságos
lehet a többiek számára – véli Sajó
Enikő, majd hozzátette, ez a második ilyen jellegű képzés. Az előző
alkalom rendkívül sikeresnek és
hasznosnak bizonyult, egy jó hangulatú beszélgetés alakult ki, a
pénzügyi dolgokon túl a személyes
tapasztalatok, félelmek megosztása
igencsak megerősítette a csapatot.
Sajó Enikő hozzátette: a Telefo-

nos Szeretetszolgálat tavalyi táborában egy pénzügyi szektorban dolgozó tréner bevonásával próbálták
a részt vevő gyerekekkel is elsajátíttatni a pénzzel, pénzbeosztással
kapcsolatos alapvető tudnivalókat,
és meglepődtek, hogy a gyerekek
mennyire témában vannak azzal,
hogy a szülők milyen kiadásokkal
küszködnek, mennyibe kerül például az albérlet, mennyi a fizetés.
Amikor rákérdeztek, hogy szerintük
a tábor, amelyben részt vettek, milyen költségekkel jár, kiderült, hogy
a gyerekek tisztában vannak vele,
hogy fedezni kell a szállítási költségeket, a szállást, étkeztetést. Úgy
tűnik, a pénz a mai családokban
mindennapos téma, főként azokban,
ahol minden hónapban nagyon várják már, hogy érkezzen a bevétel, és
arra kényszerülnek, hogy mindennek megnézzék az árát – vonta le a
következtetést a Telefonos Szeretetszolgálat munkatársa.
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A kiteljesített lehetőség

A pedagógusszövetség díjkiosztó ünnepsége Szovátán

„A jó tanár a lehetőséget mutatja meg tanítványainak”,
azt a lehetőséget, amelyet diákjainak tehetsége, kitartó
munkája teljesít ki – fogalmazta meg Németh László
szavaival Siklódi-Burus Botond,
az RMPSZ elnöke annak a teljesítménynek a lényegét,
amelyet a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetsége ünnepélyes körülmények között
kiosztott díjaival évente, illetve kétévente értékel.

Bodolai Gyöngyi

Október 12-én a szovátai Teleki
Oktatási Központban adták át a szövetség Ezüstgyopár díjait azoknak
a pedagógusoknak, akik szakmájukat hivatásként gyakorolva, közösségüket önzetlenül szolgálva
teremtettek értéket, nyújtottak kiemelkedő teljesítményt. Kós Károlydíjban részesültek azok a diákok,
akik magyar nyelvből, Bolyai Farkas-díjban azok, akik matematikából országos és nemzetközi
versenyek legjobbjaként bizonyították tudásukat, tehetségüket. A Mákvirág díj különböző fokozataival
jutalmazták idén is a megyéjükben
legjobb tanulmányi eredményt
elért, példás magaviseletű középiskolásokat.
Tisztelgés tudósaink emléke előtt
Nem véletlen, hogy a szövetség
az ősz folyamán szervezi meg ezt a
különösen szép pedagógus- és diákünnepet, amelyen a tudás előtt hajtanak fejet. Novemberben, a
Magyar Tudományos Akadémia
megalapításának évfordulóján tartjuk a magyar tudomány ünnepét, és
szintén novemberben van a magyar
tudomány napja Erdélyben, amelylyel az Erdélyi Múzeum-Egyesület
megalapítása előtt tisztelgünk. Díjaival a pedagógusszövetség azoknak az erdélyi tudósoknak állít
emléket, akik „küzdelmes időben
vitték a magyar tudomány, az oktatás és a kultúra zászlaját”. Apáczai
Csere János, Bolyai Farkas, Kós
Károly eszméi, céljai, bár szinte hihetetlennek tűnik, még ma is aktuálisak.
„Erdélyi
magyar
pedagógusokként neves erdélyi tudósainkra nemcsak emlékezni kötelességünk, hanem folyamatosan
felül kell vizsgálnunk”, hogy megvalósult-e az, amiért dolgoztak: a
korszerű magyar tudomány, az önálló magyar oktatás – hangsúlyozta
beszédében a szövetség elnöke.
RMPSZ-díj
Burus Siklódi Botond egy Eötvös
József-idézettel utalt arra, hogy
félig sem olyan fontos az, amit a pedagógus tanít, mint az, ahogyan tanítja. Az iskolában hallott ismeretek
legnagyobb részét elfelejtjük, de a
jó tanár, aki bátran, meghátrálás
nélkül gyakorolja mesterségét, emberségben, tudásban olyan példát
mutat, amire tanítványai mindig hálával és szeretettel emlékeznek. Az
Ezüstgyopár díj annak elismerése,
hogy a díjazottak értékes tagjai erdélyi magyar társadalmunknak, értelmiségi közösségünknek.
A szövetség elnöke bejelentette,
hogy ettől az évtől RMPSZ-díjjal
értékelik azon kollégák tevékenységét, akik sokat tettek a szervezet
működéséért. Az idén ezt a díjat
Oláh János, a Beszterce-Naszód
megyei pedagógusszervezet leköszönő elnöke, valamint a moldvai
csángó magyar oktatási program
koordinálásában vezető szerepet
vállaló Márton Attila, illetve Majzik
Tamás és Bilibók Jenő kapták.
„A jó nevelő örök tanuló, s azonnal fölismeri, ha nálánál különb ta-

nítványra talál” – idézte Pilinszky
János szavait dr. Lőrinczi Zoltán, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetközi ügyekért felelős államtitkára. Beszédében köszönetet
mondott a szövetségnek azért, hogy
megalapította az átadásra kerülő díjakat, amelyekkel – a magyar kormány által kitűzött célokkal
összhangban – elismerésben részesíti azokat a pedagógusokat, akik a
romániai magyar közoktatás megmaradását és fejlesztését, az anyanyelvi
kulturális
örökség
megtartását szolgálják tevékenységükkel. Köszöntötte a kiváló teljesítményt elért diákokat is, akiknek
eredményeit tanáraikkal egyszerre
ismerik el. A diákoknak szóló üzenetként Vörösmarty Mihály Gondolatok a könyvtárban című verséből
és Kós Károlytól idézett.
Majla Júlia, a Közoktatási Minisztérium Kisebbségi Oktatásért
Felelős Igazgatóságának vezérigazgatója Kovács Irén Erzsébet, a kisebbségi
oktatásért
felelős
államtitkár és kabinetje nevében
szólt tisztelettel és elismeréssel az
RMPSZ munkájáról, amelybe a
színvonalas rendezvények, képzések mellett beletartozik a példaértékű életpályát befutó pedagógusok
és a kiemelkedő eredményeket elért
példamutató magaviseletű diákok
díjazása. Valamennyien hiszik és
vallják, hogy a tudás hatalom,
amellyel nem visszaélni, hanem
élni kell. Tevékenységükkel hozzájárulnak nemzeti értékeink öregbítéséhez, a romániai magyar
közoktatás megmaradásához és fejlesztéséhez, az anyanyelvi kulturális örökség megtartásához.
Ezüstgyopár díj 43 pedagógusnak
A következőkben Sarkadi Zoltán
műsorvezető olvasta fel annak a 43
pedagógusnak a méltatását, akiket a
szövetség országos elnöksége – a
megyékből érkezett javaslatok alapján – a kétévente kiosztott Ezüstgyopár díjra méltónak talált. Öröm
volt hallgatni, hogy Erdély-szerte
mennyi kiváló óvodapedagógus, tanító, a legkülönbözőbb reál és
humán tantárgyat oktató tanár dolgozott és dolgozik, akik a szakmai
elkötelezettség mellett felelősségérzettel vállaltak részt annak a szórványközösségnek
vagy
többségében magyarok lakta kis és
nagyobb falunak, városnak a tudományos, művelődési és egyházi
életében, ahol munkásságukat kifejtették, kifejtik. Jó példa volt erre az
Érendréden született, Marosvásárhelyen és Kolozsváron tanult, a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor
Művészeti Líceumban oktató Sipos
Zoltán zenetanár példája, akinek

Mákvirág díjas diákok

A jelen levő Ezüstgyopár díjasok

Pro Musica kamarakórusa meglepetésként érkezett a díjátadó ünnepségre, amit műsorával megnyitott és
bezárt. A tanár úrról szóló, Szabó
Margit által jegyezett méltatás befejező mondata pedig így hangzott:
Sipos Zoltán pedagógiája egyszerű
és letisztult: megszerettetni a zenét
alázatos, hívő, emberközpontú magatartással.
Megyénkből hat pedagógus kapott Ezüstgyopár díjat, Szászrégen
hírneves
matematikatanárnője,
Máthé Márta post mortem. A többiek névsor szerint: Fejes Réka, a
Maros Megyei Tanfelügyelőség
magyar tanítókért felelős szakfelügyelője, Haller Béla, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum francia és
olasz szakos tanára, Kiss-Miki Melinda Magdolna szászrégeni tanítónő, Szász Mária, a Vámosgálfalvi
Általános Iskola fizika-kémia szakos tanárnője és Tóth Katalin, a magyarsárosi Bandi Dezső Általános
Iskola tanítónője.
Az elismerő oklevelet, érmet és a
díjazottak nevét tartalmazó füzetet,
valamint egy szál fehér rózsát a szövetség vezetői, Siklódi Burus Botond, Halász Ferenc, Kiss Imre és
Virág Erzsébet adták át.
„A jó tanár a lehetőséget mutatja
meg tanítványainak. Ezt a lehetősé-

get kaptátok ti is, kedves Mákvirág,
Kós Károly- és Bolyai Farkas-díjasok. A lehetőséget, melyet a ti tehetségetek és kitartó munkátok
teljesített ki. Ti vagytok családotoknak és a nagy közösségnek, ennek
a nemzetnek a reménységei. Itt
ülnek a jövő sikeres kutatói, feltalálói, tanárai, felelős vezetői” – szólt
bevezető beszédében a fiatalokhoz
Siklódi Burus Botond, és a tudásban, a majdani szakértelemben való
gazdagodást, tanáraiknak erőt és kitartást kívánt, hogy tovább támogassák a tehetséges tanulók
kibontakozását, a tehetségek ápolását, majd megköszönte a szülőknek,
hogy az otthoni körülmények biztosításával mindezt lehetővé tették.
Anyanyelvből és matematikából
a legjobbak
A Bolyai Farkas- és Kós Károlydíjak kiosztása következett, amelyekkel a matematika, illetve a
magyar nyelv és irodalom, valamint
az anyanyelvápolás terén kiemelkedő eredményeket elért diákokat
részesíti elismerésben az RMPSZ
Tehetséggondozó Tanácsa. A pontozási rendszer során értékelték a diákok országos és Kárpát-medencei
versenyeken elért eredményeit és
megjelent saját irodalmi munkáit.
Mindkét díj emlékéremből, oklevélből és pénzjutalomból áll – ismertette Virág Erzsébet, a Kós
Károly-díj egyik gondozója.
A díjat a 9. osztályban elért teljesítményéért Nánia Hanna, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti
Líceum diákja, Ványi Emese tanítványa vehette át. A 10. osztályban
elért eredményeiért László Zsuzsannát, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum tanulóját, Murvai Éva
tanítványát díjazták. A 11. osztályos
teljesítményéért Burchardt Zsófia, a
Kolozsvári Református Kollégium
diákja, Rácz Melinda tanítványa
kapta a Kós Károly-díjat, a 12. osztályban szerzett érdemeiért Kaszta
Tamást, a nagybányai Németh
László Elméleti Líceum volt diákját, Váradi Izabella tanítványát díjazták.
Bolyai Farkas-díjban részesültek
elmúlt évi teljesítményükért: 9.osztály: Éles Júlia – Kölcsey Ferenc
Főgimnázium,
Szatmárnémeti
(tanár Ványi Emese), 10. o.: Árva
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Norbert Ákos – Ady Endre Elméleti
Líceum, Nagyvárad (tanár Báthori
Éva), 11. o.: Miklós Csenge – Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy (tanár Ugron Szabolcs), 12.
o.: Fazakas Borbála – Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár
(tanár Szilágyi Judit).
Mákvirág díj a megyei
évfolyamelsőknek
A megye legjobb 9., 10., 11., 12.
osztályos tanulója címre, a Mákvirág díjra a tantárgyversenyeken kiemelkedő eredményeket elért,
kulturális és sportrendezvényeken
díjazott, példás magatartású tanulók
pályázhatnak, akik a díj mellé jutalomként szovátai táborozást kapnak. A Mákvirág díjnak négy
fokozata van. A bronz annak a diáknak jár, aki egy évben, az ezüst, aki
két évben, az arany, aki három, és a
gyémánt, aki mind a négy évben
megyéje legnagyobb pontszámot
elért tanulója. A díjazottakat az ötletgazda Lászlófy Pál, az RMPSZ
tiszteletbeli elnöke köszöntötte. Elmondta, hogy minden évben az fiatalítja, hogy találkozik a romániai
magyar diákság legjobbjaival, akiktől azt kérte, hogy ne engedjék el
egymás kezét. Hangsúlyozta, hogy
nem tart prédikációt arról, hogy a
szülőföldön kell maradni, azt viszont kéri, hogy ne felejtsék el, honnan indultak, és próbáljanak segíteni
azokon, akik otthon maradtak.
A díj bronz fokozatát 9., 10., 11.
és 12. osztályban elért eredményeiért 21 diák vehette át. Köztük vannak Szilágyi Botond és Szilágyi
Sándor Zsolt, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjai. Ezüst fokozatot 11-en, arany fokozatot 9-en
értek el, köztük a három éven át
megyénkben első helyen álló Derzsi Dániel bolyais diák, a tíz gyémánt fokozatos (ma egyetemi
hallgató) között van Ferencz Dániel, aki ugyancsak a Bolyai középiskolában végzett.
Az ünnepségen a Mákvirág díjasok zenével, szavalattal, ügyességi
és bűvészmutatványokkal szórakoztatták a közönséget. Fellépett a
sepsiszentgyörgyi Pro Musica kórus
is, amely meglepetésként vett részt
karvezetőjük díjazásán. A díjkiosztó
nemzeti imánk eléneklésével ért
véget.
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Élményfürdő Harasztkeréken, új épületek
a község falvaiban

Szerkesztette:KaáliNagyBotond

Az eltelt esztendők terveire,
projektjeire és az ezekhez
kapcsolódó megvalósításokra
vonatkozó
kérdéseinkre
Osváth Csaba polgármester
számos épülőfélben lévő létesítményt felsorolt, és több
nívós, jó ízléssel megrajzolt
látványtervet mutatott.

– Az elmúlt két-három év alatt
nagyon sok olyan projektet, beruházást indítottunk el, amelyek egy kicsit városiasítják a községet. Nem
szeretnénk városi címet, de minden
kell, ami a városban van: orvos, út,
bank, iskolák, szabadidőközpontok,
művelődési házak és hasonlók. Van
mentőállomásunk, katasztrófavédelmünk, személyi nyilvántartónk,
földhivatalunk, helyi rendőrségünk.
És minden év elején úgy próbálunk
költségvetést tervezni, hogy amink
nincs, az megvalósulhasson, és az
életkörülményeken javíthassunk.
Ezt sokan látják és sokan igénylik.
Felsorolok párat a beruházásokból,
tervekből: Göcsön az idén kezdődik
egy multifunkcionális épület felépítése, ami művelődési házat, iskolát,

Épül az új ákosfalvi iskola

Sok új beruházást, tervet valósított meg az Ákosfalvi Polgármesteri Hivatal, vannak
azonban olyan gondok, amelyek évek óta problémát jelentenek
a
községben.
Ottjártunkkor ezekről is beszélgettünk.

– A felháborodásomnak hangot
kell adjak, és ezt meg is indokolom.
A legégetőbb gondunk, hogy a csatornarendszer és a vízhálózat Ákosfalva községben nem a helyi
elvárások szerint valósul meg. Az
ügyben érintett mindegyik felelős
állami intézmény keresi a kibúvót,
de konkrét lépéseket senki sem tesz
– árulta el Osváth Csaba. – A tegnap

óvodát, vendégházat, orvosi rendelőt, előtte játszóteret, parkolót,
sportpályát jelent. Van iskolánk,
óvodánk, művelődési házunk, amelyet az egyháztól bérelünk. A romos
épületeket felújíttattuk ugyan, de
azok már idejüket múlták, és egy
fejlődő faluban kötelező módon
kell legyen egy szép új épület,
amelyben a felsoroltak helyet kapnak. Ezt helyi, önkormányzati
pénzből valósítjuk meg. Minden
2-3 évben meg tudjuk engedni magunknak, hogy helyi forrásból különböző
beruházásokat
eszközöljünk.
Ákosfalva, Cserefalva, Székelyvaja és a többi település aszfaltozását helyi pénzből végeztük ott, ahol
nem megyei vagy országútról van
szó. A község összes falvának
szinte minden utcáját leaszfaltoztuk: a kilenc faluban kevesebb mint
három kilométer aszfaltozatlan utcánk van, és ezek is utcavégződések
vagy olyan utcák, amelyek mostanában létesültek, és nem szerepelnek még a nyilvántartásban.
Ákosfalván is modernizálásra, új

kultúrotthon építésére kerül sor. A
régi iskola több mint egy éve már
nem üzemel, készül a sportcsarnok
mellett az új iskolánk, ahol a napközi, az óvoda és az elemi osztályok kapnak helyet. 20.200
négyzetméteren fekszik, földszinti
és emeleti termekkel, ahol étkezde,
konyha is helyet kap. Kell bővíteni
az iskolarendszert, a mai igények
szerint kell építkeznünk, és meg vagyok győződve arról, hogy a mai elvárásoknak eleget fog tenni, és
akkor a szülők is idehozzák a gyerekeiket, nem csak Ákosfalváról.
Az átadás jövő május végére várható. Ezt állami pénzből álljuk. Az
épülő ákosfalvi kultúrotthonnál hét
orvosi kabinet, vendégházak, vendéglátóipari egység, amfiteátrum
lesz. A régi iskolára, a vele egy udvaron lévő régi kultúrotthonra és
ugyanott az új művelődési házra
egy időben szeretnénk megkapni a
bontási és az építkezési engedélyt.
A régi iskola helyén zöldövezet,
parkoló, park épül, a régi kultúrotthon helyére pedig az új.
Hosszú évek óta próbálunk olyan
beruházásokat összehozni, amelyek
segítségével a hovatartozásunkat, a
hagyományainkat, a történelmünket
ápolhatjuk. A nyárádszentbenedeki
Toldalagi-kastély nagyon romos állapotban volt. A tulajdonjoga ugyan
nem a miénk, és nem műemlék,
ennek ellenére a felújításánál igyekszünk megőrizni az épület eredeti
formáját. Több éve javítjuk, betongerendákkal erősítettük meg, sok
teherautónyi szemetet hordtunk el
belőle. Szeretnénk olyasmit létesíteni benne, amire igény van, például
turisztikai
központot,
múzeumot, diáktáboroknak helyet
adó otthont, ami hasznos a közösség és vendégeink számára is.
Ugyancsak több éven keresztül a

polgármesteri hivatal támogatta az
egyházainkat a ravatalozók megépítésében. Kötelességük volt, hogy
telket szerezzenek és telekeljenek,
a miénk pedig, hogy pályázati kiírással az egyházakat támogassuk,
és felépülhessenek a ravatalozók. A
község területén ez mindenütt sikerült, kivéve Ákosfalvát. Nem találtak az ákosfalvi egyházak
megfelelő helyet, mi a pályázatokat
kiírtuk, ezeket megnyerték, de a telkek nem voltak alkalmasak rá.
Mostanra ezen túl vagyunk, megvannak az engedélyek, és úgy
vélem, hogy a jövő év tavaszán a
ravatalozó építése elkezdődhet azon
a területen, amelyet a polgármesteri
hivatal adott, és amely a temető közelében van – így a gyászmenetnek
nem kell a főúton végigmennie,
könnyen megközelíthető a főúttal
párhuzamos utcán, és van parkoló,
villanyhálózat. Nagyon nagy veszélynek voltak kitéve a végtisztességet tévők, ez most megoldódott.
Több mint három éve nagy beruházásokat végzünk Harasztkeréken.
Ott is van új út, kultúrotthon és hasonlók, de úgy éreztem, hogy olyasmit kell létrehoznunk, amellyel a
többieket egy lépéssel magunk után
hagyjuk. Megterveztünk ezért egy
olyan szabadidőközpontot, amely
belső és külső medencével, 41 méteres jacuzzival rendelkezik, és
igazi élményfürdővé válhat. Úgy

számoltuk, hogy három-négy év
alatt egy ekkora beruházást megbír
a község. Ákosfalván van már két
strandunk – egy Benedeken és egy
a volt téesz udvarán –, ezek mindig
tele vannak. Ám Harasztkeréken
működik egy lovarda, és emiatt akkora esténként a forgalom, mint egy
városban. Úgy gondoltam, ha már
amúgy is ennyien járnak ide, a látogatókat és a helyi gyerekeket is képviselve kössük össze az olyan
programokat, mint a lovaglás és az
úszás. Ez okból a község iskoláiban
tanuló diákokat díjmentesen szállítjuk majd oda, és úszótanfolyamokat
indítunk nekik, hogy megtanulhassanak úszni. Eddig a mi költségünkön megtanítottuk őket táncolni,
most megtanítjuk a következő generációt úszni. Az élményfürdő 80
százalékban elkészült, a vizet egy
ötven méter mélységben talált forrás biztosítja, a vízszűrő, -cserélő
berendezéseink a legkorszerűbbek,
a forrásnak óránként több mint
ezerliteres hozama van. A vizet laboratóriumban vizsgálják, és az eddigi eredmények szerint nagy a
valószínűsége, hogy gyógyhatása
van – 30-40 méteren kékpala-hegyet találtunk a medencék alatt,
mellett. December 30-a az átadási
határidő, reményeink szerint jövőre
már a vadonatúj harasztkeréki élményfürdőben fürödhetnek az érdeklődők.

lágszintű felmelegedéssel küszködünk, a mi kútjaink, vizeink sem
olyan hozamokkal rendelkeznek,
mint eddig. Látok azonban fejlődési
lehetőséget a térségben, és egyik
beruházásunkat sem a mának csináljuk, jó pár évvel előre tervezünk.
Ennek a vidéknek bővülnie, fejlődnie kell. A kormány, az állami intézmények
dolga
ez,
az
önkormányzatoké pedig az, hogy
ha megvan a vízellátás, akkor rögtön tudjanak csatlakozni rá, és anynyian csatlakozzanak, ahányat el
tud látni a rendszer. Szárazság van,
sok ember vízproblémával küszködik, a probléma a teljes községet
érinti. Nálunk mindenki a kútból
vezeti a vizet. Elúszott 10-15 év,
amely alatt csak hitegettek bennünket, a lakosságnak tudnia kell, hogy
a közeljövőben sem lesz vízellátás,
és ez nem a polgármesterek, nem a
község hibája – a projektjeink rég
készen vannak, tudnánk csatlakozni, csak be kell vezessék a hálózatba a vizet. A kifogás szerint nem
tudtak időben lépni, vagy nem volt
pénz, vagy amikor volt, a liciteket
megtámadták, bürokráciai gondokba ütköztek. A csatornázással
hasonló a helyzet. Ameddig nincs
víz, nincs szükség csatornára sem.
Ennek ellenére mi a teljes dokumentációt, tanulmányokkal, tervekkel, a
tisztítóállomás terveivel, építkezési
engedélyekkel benyújtottuk a fejlesztésügyi minisztériumhoz – a ta-

vasztól ott van, és egyelőre nem
mozdult semmi. Tudjuk, hogy
Ákosfalva nem a világ közepe, de a
törekvéseinket, a munkánk eredményét bizonyítottuk, és nem maradhat
egy ekkora község vízhálózat vagy
a csatornarendszer nélkül. Bízom
abban, hogy legalább az utóbbira
megkapjuk a pénztámogatást, és
legalább annak neki tudunk fogni.
Úgy vélem, hogy ezek regionális
projektek kellene legyenek, egy-két
összefüggő rendszerrel az egész
Nyárádmentén. Mindezek több millió eurós beruházást jelentenek.
A közszállítás Harasztkerék esetében több éve nem működik, ez
nagyban befolyásolja a diákok ingázását. Többször nyújtottunk be kérelmet a megyei tanácshoz, a tanács
elkészítette a tanulmányt, a minisztérium licitálta, de ennek a kiírásnak
egy cég sem tett eleget. Sajnálattal
közöljük, hogy ezt nem a hivatal
tudja megoldani, hanem a szállítással foglalkozó vállalkozók, de sajnos a licitre nem volt vállalkozó.
A megépített, úgymond modernizált útkereszteződés esetében eleinte
nagy tervekkel jártam közös gyűlésekbe a brassói útügy vezetőségével,
és kezdetben arról volt szó, hogy
körforgalmat alakítanak ki. Tudtuk,
ha ezt megcsinálják, akkor vagy egy
családi házat, vagy a régi kultúrotthont fel kell áldozni. Erről született
is egy megegyezés, amelyet annak
idején a technokrata kormány lefújt

azzal az indokkal, hogy nincs rá
pénz. Át kellett volna venni az ákosfalvi és benedeki megyei utat, mert
kis bekötősávot kellett volna létesíteni, a két, Kolozsvár, illetve Nyárádszereda felől érkező út ugyanis
nincsen egy vonalban. De ez nem
így történt. Egyszer csak megérkeztek területátadási jegyzőkönyvvel a
brassói útügy képviselői, meg sem
hívtak, szóba sem álltak velem, nekifogtak dolgozni, megcsinálták
úgy-ahogy, és amikor hivatalosan is
át kellett volna vennünk, azt mondták, ha odamegyek, hívják a rendőrséget, megfenyegették és elkergették
a helyi önkormányzati képviselőket,
azt mondták, ha fényképeket készítünk az átadásról, be is perelnek. A
tavaly decemberben lett volna a hivatalos átadás, és a mai napig sem
adták át. Úgy tervezték és építették,
hogy a mi hálózatunkra kőkorszaki
– 2000-2500 wattos – világítótesteket szereltek, amelyek fogyasztását
mi fizetjük. Ráadásul ki sem tudjuk
cserélni ezeket a – mai világban már
csak virágoskerti designként használt – lámpákat a mi korszerű lámpatesteinkre, mert még nem volt
meg a hivatalos átadás. A forgalom
sem működik, torlaszok vannak, a
gyorsuló és leállósávok nem felelnek
meg a valós igényeknek. Mi minden
beruházást pozitívan értékelünk,
még ezt is, de azt felrójuk, hogy nem
egyeztettek velünk – mondta a polgármester.

Készülőben a harasztkeréki élményfürdő medencéi

Még mindig nincs vízellátás a községben

(múlt héten – a szerk.) megkerestek
az Aquaserv mint a megyei vízszolgáltató képviselői, és elmondták,
mindent megtesznek, hogy a térség
szolgáltatója lehessenek, ennek ellenére 2019-ben még nagyon a kezdetén vagyunk a munkálatoknak.
Az elkövetkező 2-3 évben, ha minden jól megy, esetleg számíthatunk
vízellátásra, de semmiképpen sem
hamarabb. Azon lovagolnak, hogy
a nyárádszeredai gáttól, tisztítótól
kellene ellátni a Nyárádmentét.
Nem vagyok szakmabeli, de véleményem szerint a Nyárád a közel
50.000-es nyárádmenti lakost nem
tudja ellátni vízzel. Ha pedig el
tudná látni, akkor kiszáradna. Vi-

Fotó: Nagy Tibor
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Többféle mezben játszva is nyertek

Bálint Zsombor
Viszonylag simán győzött a Kolozsvári Olimpia második csapata elleni első bajnoki mérkőzésén a női
labdarúgó 2. ligában a Marosvásárhelyi CSM. Székes Károly csapata
veretlenül nyerte a múlt idényben a
3. ligát, és az idénre az élvonalba való
visszajutás lett volna a célkitűzés, a
csődbe jutott ASA nyomdokain, ám a
klubot sújtó anyagi katasztrófa miatt
a puszta léte is veszélybe került.
Végül mégis beiratkoztak a bajnokságba, és maradt a keretben néhány
játékos is azok közül, akik már egykor 1. ligás szinten bizonyítottak. Ők
voltak azok, aki ezt a bemutatkozó
meccset is gyakorlatilag megnyerték,
hiszen magasan kiemelkedtek az ellenfél és a társak sorából. A Boroş nővérek és a szülés után a pályára
visszatért Gorea kombinációi következtében gyorsan vezetéshez jutott a
CSM, és noha a csapat nem helyezett
akkora nyomást az ellenfelére, mint
amit az egykori City’ustól, később
FCM-től és ASA-tól megszokhattunk, a győzelem aligha forgott veszélyben. A gólok mellett Mădălina
Boroş lőtt egy hatalmas kapufát is,
míg a második félidőben a bíró nem
ítélt büntetőt Bot nyilvánvaló felrúgása után (a tizenhatoson belül). A játékvezető viszont nem nézte el
ugyancsak Botnak, hogy lerántotta az
egyedül kapura törő ellenfelet, és felmutatta neki a piros lapot. Elég buta
dolog volt 7-1-nél a 88. percben így
szabálytalankodni...
A marosvásárhelyi csapat helyzetét azonban jól jellemzi, hogy nem
tudtak 16 egyforma felszerelést öszszegyűjteni. Az első cserék után egymással cseréltek nadrágot a
játékosok, hogy mindenkinek kék legyen, később már fehér alsóval is állt
be cserejátékos, hogy a végén Sabău

Jegyzőkönyv
Női labdarúgó 2. liga, 2. csoport:
Marosvásárhelyi CSM – Kolozsvári Olimpia II 7-2 (5-1)
Marosvásárhely, Sziget utcai műgyepes pálya, 70 néző. Vezette: Robert Ciorbea (Barcaszentpéter) –
Claudiu Osmache (Brassó), Teodora Tudorescu (Brassó).
Gólok: M. Boroş (3., 34., 47.), A.
Boroş (13., 40.), Gorea (36.), Ciotlăuş (84.), illetve Bumbar (39.),
Pascu (90+2.).

olyan mezben lépjen pályára, amely
csak hozzávetőlegesen volt ugyanolyan színű, mint a társaié.
A CSM vasárnap Szörényvárra látogat, ahol délelőtt 11 órakor kezdődik a meccs. Ha nem lesz pénz
szállásra, akkor legkésőbb hajnali 3kor kell elindulni a mérkőzésre. Egy
plusz megoldandó dilemma a marosvásárhelyi sport haláltusájának margóján.
A másik marosvásárhelyi csapat, a
hazai mérkőzéseit Nagyadorjánban
játszó magánklub, a Ladies, 9-1-re
kapott ki Bukarestben a Carmentől
az 1. fordulóban.

Fotó: Székes Károly edző közösségi oldala

Sárga lap: Mera (11.), Tămaş (85.),
illetve Bumbar (56.).
Kiállítva: Bot (88.).
CSM: Mera (84. Szabó) – Réthi
(74. Sărac), Ciotlăuş, Năznean,
Hosu (87. Raţ), A. Boroş (71.
Lungu), M. Boroş, Bot, Meleacă
(90. Sabău), Gorea, Tămaş.
Olimpia II: Cîmpean – Negrea,
Sighiartău,
Sălăgean,
Varó,
Bumbar, Bede (70. Muntean),
Baciu, Pascu, Dean, Pînzariu (62.
Tripa).

Eredményjelző
Női labdarúgó 2. liga, 1. forduló:
* I. csoport: Nicu Gane Fălticeni
– Székelyudvarhelyi Vasas Femina II 1-2, Bukaresti Carmen –
Marosvásárhelyi Ladies 9-1, Jászvásári Navobi – Vulpiţele Galbene Roman 1-3. Az Onix Rm.
Sărat állt.
* II. csoport: Marosvásárhelyi
CSM – Kolozsvári Olimpia II 72, Kolozsvári Olimpic Stars – Resicabányai Banat Girls 1-2. A
Bihari United és a Szörényvári
Atletic Drobeta állt.

Az UEFA vizsgálatot indított
a törökök gólöröme miatt

Az Európai Labdarúgó-szövetség
(UEFA) vizsgálatot indított a török
szövetség ellen, miután a válogatott
tagjai politikai állásfoglalásként értelmezhető módon ünnepelték góljukat
pénteken, az Albánia elleni Európabajnoki selejtezőn.
A dpa német hírügynökség úgy
tudja, hogy az UEFA kontroll-, etikai
és fegyelmi bizottsága csütörtökön ül
össze, de kérdéses, hogy már akkor
születik-e döntés az ügyben. Előbb
várhatóan állásfoglalást kérnek az
érintettektől. Az UEFA a török szövetséget és egyes játékosokat is szankcionálhat.
A török futballisták a győztes gól
megszerzése után szalutálva ünnepeltek, majd később az öltözőben is megismételték a mozdulatot.
Az ügy hátterében az áll, hogy a
török katonai erők a múlt héten támadást indítottak a szíriai kurdok ellen,
és több török sportoló is nyilvánosan
támogatásáról biztosította honfitársait.
A stuttgarti torna-világbajnokságon
gyűrűn aranyérmes Ibrahim Colak is
katonai tisztelgést mutatott be az
aranyérme átvétele után.
Az UEFA szabályzata mindenféle
politikai állásfoglalást tilt.

Egygólos sikerrel életben maradtak a kijutási remények

A magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra legyőzte vasárnap a vendég azeri
csapatot a Groupama Arénában rendezett Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen, így csoportjában feljött a második helyre, és életben tartotta kijutási
reményeit.
A magyar válogatott az első perctől a másik arcát mutatta, mint három
napja Splitben, sokkal lendületesebben és bátrabban játszott, az állandó letámadással gyakran megzavarta az azeri játékosokat. Sorra futottak a hazai
akciók, amelyeket sikerült is befejezni, előbb Szoboszlai, majd Sallai próbálkozott, de ezek még elkerülték a kaput. Nem úgy, mint Korhut bombája,
aki címeres mezben először talált be: Dzsudzsák szöglete után az azeriek
ugyan felszabadítottak, de Korhut kapásból, 28 méterről kilőtte a bal alsó
sarkot (1-0). A vezető gól után sem vett vissza Marco Rossi szövetségi kapitány legénysége, állandó nyomás alatt tartotta a vendégeket a letámadással, az azeriek így csak elvétve jutottak át a félpályán. A játékrész derekán
valamelyest visszavett a tempóból a magyar csapat, amely így is irányította
a játékot, mezőnyben mégis kiegyenlítettebbé vált a küzdelem. Helyzetük
ebben a periódusban is csak a magyaroknak volt, azonban Sallai ziccerben
ismét célt tévesztett. A szünet előtti percekben is a magyarok akarata érvényesült. Sallai végig nagyon aktívan futballozott, de a befejezéseknél
kissé pontatlan volt, harmadjára legalább már eltalálta a kaput, igaz, épp a
kapus kezébe lőtt nagy helyzetben, ezt követően pedig a bal oldalon a teljes
azeri védelmet megbolondította, viszont ekkor a centerezése nem sikerült,
igaz, nem is érkezett bent társa.
A folytatásban a meccs képében nem állt be jelentős változás, továbbra
is a magyarok birtokolták többet a labdát, a második félidő első perceiben
viszont kevésbé voltak veszélyesek, egyedül Szoboszlai szabadrúgása jelentett kivételt. A hazaiak letámadása továbbra is jól működött, gyakran
sikerült zavarba hozni az azeri játékosokat, akik így hamar eladták a lab- A gólszerző Korhut Mihály (b) és Baráth Botond
dákat. Az idő múlásával voltak ígéretes támadások, az előnyt ugyanakkor
nem sikerült növelni. A 60. perc után aztán úgy látszott,
Mestermérleg
fárad a magyar csapat, amelyen a későbbi cserék sem se*
Marco
Rossi
(Magyarország):
„Elégedett voltam a játégítettek, egyedül Korhut újabb távoli lövése okozott felkosok
hozzáállásával,
uraltuk
a
meccset
70-75 percen át.
hördülést. Egyre erőtlenebbek voltak a támadások, de az
ellenfél sem tudott újítani, így nem fenyegette veszély a Noha a végére elfáradtunk, vezethettünk volna akár
hazai vezetést. A hosszabbításban azonban mindenkiben három-négy góllal is, de csak eggyel sikerült. Így a végén
„megállt az ütő” egy pillanatra, mert Azerbajdzsán beta- szerencsénk volt, de ne felejtsük el, hogy korábban a szlolált, de a játékvezető végül kezezés miatt érvénytelení- vákok és a horvátok ellen a mi kárunkra tévedtek. A hortette a találatot, pedig a vendégjátékos a testével sodorta vátországi 3-0-s vereség alkalmával pályafutásom alatt
először kellett azt hallanom, hogy kórusban szidják csaa kapuba a labdát.
A sorsdöntő bírói tévedés ellenére a magyar válogatott patom teljesítményét. Ez megviselt engem és a játékosokat
is, ezért most nem nagyon ünnepelünk. Mindazonáltal felösszességében megérdemelten tartotta otthon a három hívom a figyelmet, hogy a negyedik kalapból kisorsolt
pontot, végig fölényben futballozott, még ha a végén sze- csapatok közül egyedüliként mi továbbra is »életben varencséje is volt.
gyunk«.”
* Nikola Jurcevic (Azerbajdzsán): „Gratulálok a magyaA csoport állása
roknak, és sok sikert kívánok nekik a folytatáshoz. Ezzel
1. Horvátország 7
4
2
1
14-6
14
együtt nehéz szavakat találnom, mert hihetetlen hibát kö2. Magyarország 7
4
0
3
8-9
12
vetett el a játékvezető. Jobbak voltak a magyarok, elisme3. Szlovákia
6
3
1
2
10-8
10
rem, ettől függetlenül szabályos gólt szereztünk az utolsó
4. Wales
6
2
2
2
6-6
8
pillanatban, így megérdemeltük volna az egy pontot. Most
5. Azerbajdzsán 6
0
1
5
5-14
1
nagyon dühös és csalódott vagyok.”

Fotó: MTI/Czagány Balázs
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Kijutottak a lengyelek
és az oroszok is
Labdarúgó-Európa-bajnoki selejtező eredmények:
* C csoport: Észtország –
Németország 0-3, Fehéroroszország – Hollandia
1-2. Az állás: 1. Hollandia
15 pont, 2. Németország
15, 3. Észak-Írország 12,
4. Fehéroroszország 4, 5.
Észtország 1.
* G csoport: Lengyelország – Észak-Macedónia
2-0, Szlovénia – Ausztria
0-1. A csoport állása: 1.
Lengyelország 19 pont, 2.
Ausztria 16, 3. ÉszakMacedónia 11, 4. Szlovénia 11, 5. Izrael 8, 6.
Lettország 0.
* I csoport: Kazahsztán –
Belgium 0-2, Ciprus –
Oroszország 0-5, Skócia
– San Marino 6-0. A csoport állása: 1. Belgium 24
pont, 2. Oroszország 21,
3. Ciprus 10, 4. Skócia 9,
5. Kazahsztán 7, 6. San
Marino 0.

Fotó: newsbeezer.com

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Eb-selejtező, E csoport, 8. játéknap: Magyarország
– Azerbajdzsán 1-0 (1-0)
Budapest, Groupama Aréna, zárt
kapus (15 ezer gyerek), vezette:
Dennis Higler (holland).
Gólszerző: Korhut (10.).
Sárga lap: Lovrencsics (25.),
Korhut (73.), illetve Rahimov
(12.), Eddy (68.), Garajev (95.),
Hüszejnov (95.).
Magyarország: Gulácsi Péter –
Lovrencsics Gegő, Willi Orbán,
Baráth Botond, Korhut Mihály –
Vida Máté – Dzsudzsák Balázs
(71. Nagy Dominik), Kovács István (86. Sigér Dávid), Szoboszlai Dominik (76. Holman Dávid),
Sallai Roland – Szalai Ádám.
Azerbajdzsán: Emil Balajev –
Pavlo Pasajev, Badavi Hüszejnov, Bahlul Musztafazade, Sahrijar Rahimov – Eddy, Gara
Garajev, Richard Almeida (58.
Araz Abdullajev) – Agabala Ramazanov (85. Renat Dadasov),
Ramil Sejdajev, Tamkin Halilzade (66. Javid Hüszejnov).

Walesi döntetlenjével még nem jutott ki Horvátország
A horvát labdarúgó-válogatott 1-1-es döntetlenre játszott vasárnap Wales vendégeként a magyar érdekeltségű Európa-bajnoki selejtezőcsoportban, így nem sikerült bebiztosítania
kijutását a jövő évi kontinensviadalra. A világbajnoki ezüstérmes csapat, amely három nappal korábban 3-0-ra verte a magyarokat Splitben, ugyan már kilenc perc elteltével vezetést
szerzett Nikola Vlasic révén, azonban Gareth Bale az első félidő hosszabbításában váratlanul egyenlített. A második félidőben nem született újabb gól, a horvátok a pontvesztés ellenére
ugyan a csoport élén maradtak, de kijutásukat nem biztosították
be.
Magyar szempontból ez az összecsapás azért volt fontos,
mert a cardiffi döntetlen eredményeként Marco Rossi szövetségi kapitány együttese úgy léphet pályára a november 19-i zárókörben Wales otthonában, hogy győzelemmel kijut a részben
budapesti rendezésű 2020-as Eb-re. A horvátoknak még egy
pontra van szükségük a biztos Eb-részvételhez.
Walesnek a döntetlennel már nem a saját kezében van a
sorsa, a szigetországiaknak szükségük van a szlovákok horvátországi pontvesztésére.
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Felnőtt hallássérültek közösségi napja –
hallássérült gyerekek tábora

Szerkeszti:MezeySarolta

Az Efatta Koronka Egyesület
Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen a hallássérült felnőtteknek közösségi napot szervez havi
rendszerességgel.
Marosvásárhelyen a Gecse utcai
református egyházközség gyülekezeti termében, Udvarhelyen pedig a
Református Egyház Bocskai termében találkoznak a hallássérültek,
közösen imádkozni, ráhangolódni
Isten igéjére, és közösségben lenni.
Az egyesület képviselője, Korodi
Csaba református lelkész elmondta,
hogy huszonhét éve foglalkozik a
hallássérültek kolozsvári Kozmutza
Flóra iskolájába járó gyerekek hitre
nevelésével. Azt tapasztalta, hogy
igényük és szükségük van arra,
hogy megismerjék Isten igéjét és az
egyház tanítását. Miután befejezik
tanulmányaikat, és visszakerülnek
lakhelyükre, noha szükségük van továbbra is az ige tanítására, nem biztos, hogy megtalálják azokat a
közösségeket, ahova bekapcsolódhatnak. A hallók közössége nem igazán vonzó számukra, hiszen ők a
verbális kommunikációból nagyon
keveset értenek, ezért bekapcsolódni
sem képesek, emiatt „kirekesztettekké” válnak és elidegenednek.

Az egyesület szakemberek bevonásával megteremti az optimális
feltételeket, hogy hallássérült testvéreink a jelbeszéd segítségével,
valamint minél több vizuális eszköz
használatával igazi élvezői lehessenek ezeknek az alkalmaknak.
Minden alkalmat áhítattal és imával kezdtünk, utána pedig power
point-os előadások vannak, ezt követi a közös ebéd. Közösségépítő
játékok, valamint személyes beszámolók következnek a délután folyamán. Úgy éreztük, hogy hasznos és
kellemes volt az együtt töltött idő,
egy-egy alkalmon 20-25-en vesznek részt. A közösségi nappal az is
a céljuk, hogy segítsék a nagyothallókat beilleszkedni a hallók közösségébe, miután megteremtődtek
azok a sajátos feltételek, amelyek
számukra nélkülözhetetlenek. Így
bekapcsolódhatnak majd a városi
gyülekezetekbe, közösségre találva.
Idén a két felnőttcsoporttal tanulmányi kirándulásban is volt részünk. Május 25-én és 26-án ötven
személlyel autóbuszos kiránduláson
vettünk részt. Meglátogattuk a
csángók földjét, az ezeréves határt,
Gyimesfelsőlokon szálltunk meg,
majd az aknavásári sóbányában tet-

tünk látogatást, végül Kézdivásárhely és Tusnádfürdő érintésével tértünk haza.
Továbbra is várjuk hallássérült
testvéreink jelentkezését ezekre a
közösségi alkalmakra, legközelebb
Marosvásárhelyen október 26-án és
Udvarhelyen november 30-án találkozunk de. 10 órától.
A Kolozsváron tanuló hallássérült gyerekek nyári keresztyén táborát immár 26. alkalommal
szerveztük meg Parajd mellett, a
Bucsinon, július utolsó hetében.
Sokan vettek részt ez alkalommal
táborunkban, a felvigyázó tanároknak külön köszönet. Tanár munkatársaim Iuoras Ilona,Vass Kinga,
Blaga Júlia, Kutasi Melinda, Józsa
István, Feri Gyöngyi voltak.
A bibliai történetek a nyári bibliahét anyagát követték. A foglalkozások az alábbiakkal bővültek: fafaragás, melyet Márton Bála
szovátai tanár, faragómester vezetett. Bonczidai Dezső marosvásárhelyi bábszínész egész napos
foglalkozást tartott Bábkészítés és
bábjáték mottóval. Székelyudvarhelyről Varga Zsuzsánna és férje,
Géza voltak a meghívottaink, akik
segítségével a mézespogácsa-díszí-

téssel ismerkedhettek meg a gyerekek. A kézműves-foglalkozásokat
Józsa István vezette nagy hozzáértéssel. Szovátán is töltöttünk egy
napot, ahol a Medve-tóban fürödtünk, és meglátogattuk a várost, valamint a Teleki Oktatási Központ
jóvoltából ingyenebédet kaptunk.
Köszönetet mondunk a Kereszt-

yén Alapítvány sepsiszentgyörgyi
fiókjának, az Irisz Ház által a
HEKS, az EPER, a Brot für die
Welt és az ERGON támogatási
alapjaiból lehívott támogatásokat,
továbbá a Maros Megyei Tanácsnak
és a Teleki Oktatási Központnak.

KorodiCsaba

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

Hajnali gondolataim

Pirkad a reggel, világosodik, ébredek, de a napnyugtával majd én
is lepihenek.
Korán hajnalban még nyüzsög
bennem a gondolat: mit kellene
tenni ma, de átgondoltam a tegnapomat is, hogy mit nem tettem jól
a környezetemmel. Meghallgattam
és megértettem-e, hogy van, amit
más másképpen értelmez?
Kávézáskor erőt kérek, gyönyörködöm a szőlőn boldogan csivitelő
seregélyeken, ismerőseim, a galambok az udvaromon is párban
turbékolnak, élelmet keresve,
velem már mit sem törődnek, szinte
irigylem őket.
Lelassultam, testemet éveim
száma és súlya terheli.
Na de azért mi, marosvásárhelyiek szerencsések vagyunk. A fiatalok teszik a dolgukat, hirdetik is,
hívnak is, sok lehetőség van: színház, koncertek, könyvbemutatók,
úti beszámolók, kiállítások stb., stb.
Amikor tehetem, magam is ott

vagyok, ilyenkor felfrissülök, feltöltődöm.
Igen sokan át kellene adják a helyüket a fiataloknak, akik lendületesek,
értelmesek,
rég
megérdemlik, hogy biztassuk, dicsérjük, elismerjük őket.
Az ifjak segítenek nekünk is,
hogy elviselhetőbb legyen az életünk.
Magam is, aki 20 éve nyugdíjas
vagyok, úgy érzem, ebben a korban
is érdemes jót tenni, mindent derűsen látni, bízni Istenben.
Nyugodjunk bele – így megy az
élet tovább és mindig csak tovább.
Így van ez jól, másként nem is
érdemes tovább…
Gondolataim a Biblia soraival
zárom:
„Ne aggodalmaskodjatok tehát a
holnap felől; mert a holnap majd
aggodalmaskodik a maga dolgai
felől. Elég minden napnak a maga
baja.” (Máté 6:34)
Piroskanéni

Elkészült Románia eddigi legnagyobb radonkockázati térképe[*]

A BBTE Constantin Cosma Laboratóriuma (LiRaCC) irányításával valósult meg az a kutatás, amely
Románia középső és nyugatibb térségeiben a talajgáz és az ivóvíz
radon-aktivitáskoncentrációját vizsgálta. A nemesgázok csoportjába
tartozó radon (222Rn) az egyik legnehezebb gáz, radioaktív, az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
tájékoztatása szerint a dohányzás
után a tüdődaganat második legfontosabb kiváltó tényezője. A radon
okozta sugárterhelés mértékét leginkább a földrajzi elhelyezkedés,
geológiai viszonyok, időjárási tényezők, valamint az életkörülmények határozzák meg. Romániában
a talaj és az ivóvíz radon-aktivitáskoncentrációja az esetek többségében nem haladta meg az Európában
elfogadhatónak tekintett értékeket.
Napjainkban a környezet elemzésekor egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az ionizáló sugarak
jelenlétére, ezek nagyságának és
emberi szervezetre gyakorolt hatásának vizsgálatára. A 2010-es Euratom-szerződés 35. és 36. cikkelye

alapján az EU-tagállamok legfontosabb céljai közé sorolandó a környezeti radioaktivitás mérése és
monitorozása. A lakosság természetes eredetű sugárterhelésének mintegy a felét jelenti a radonkitettség,
amelynek elsődleges forrása a beltéri levegőben felgyülemlő radon. A
talaj és az ivóvíz radon-aktivitáskoncentrációjának a feltérképezése
a térhasználat szempontjából kiemelt jelentőségű. Romániában ez az
első olyan kutatás, amely nagy, az
ország területének körülbelül 42%át lefedő területen, 16 megyében
vizsgálta a radon-aktivitáskoncentrációt.
A 2012 és 2018 között végzett
mérések alapján a talaj radon-aktivitáskoncentrációja 0,2 kBq/ m3 és
179 kBq/m3 között változott, átlagértéke pedig 29,3 kBq/m3 volt, ami
hasonlít az európai talajtípusokra
jellemző értékeihez. A legalacsonyabb radon-aktivitáskoncentrációt
az Erdélyi-medencében, illetve a
Bánságban mérték, a Nyugati-alföldet közepes értékek jellemezték, a
legmagasabb aktivitáskoncentráci-

ókat pedig a Keleti-Kárpátok területén mutatták ki.
Az ivóvízben a radon-aktivitáskoncentráció átlagértéke 9,8 Bq/l
volt, ami körülbelül tízszer alacsonyabb, mint a román kormány által
elfogadhatónak ítélt felső küszöb. A
vizsgált 2452 minta közül mindössze
16 minta radon-aktivitáskoncentrációja haladta meg a Romániában elfogadott 100 Bq/l értéket. Az
üledékes és törmelékes-üledékes
alapkőzetű területeken, az Erdélyimedencében és Bánságban, ezen
belül Temes és Arad megyékben
mérték a legalacsonyabb (10 Bq/l
alatti) aktivitáskoncentrációkat. Közepes radon-aktivitáskoncentrációt
(10 Bq/l-30 Bq/l) a Nyugati-alföld
ivóvizeiben, leginkább a Bihar megyeiekben mértek, magas értékeket
(30 Bq/l-100 Bq/l) pedig az Erdélyiközéphegységben, valamint a Keleti- és a Déli-Kárpátokban. Az
eredmények azt mutatják, hogy a
radon-aktivitáskoncentráció alacsonyabb az üledékes, illetve törmelékes-üledékes alapkőzetek, mint a
kristályos vagy magmás alapkőze-

(A talaj radon-aktivitáskoncentrációja a vizsgált övezetekben. Forrás: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719308496)

tek esetében. Az eredmények alap- ciója elenyésző mértékben befolyáján a víz radon-aktivitáskoncentrá- solja a beltéri radonkoncentrációt.

[*] B. BURGHELE, A. ŢENTER, A. CUCOŞ, T. DICUA, M. MOLDOVAN, B.
PAPP, K. SZACSVAI, T. NEDA, L. SUCIU, A. LUPULESCU, C. MALOŞ, Ş. FLORICĂ, C. BACIU, C. SAINZ (2019): The FIRST large-scale mapping of radon
concentration in soil gas and water in Romania. Science of The Total Environment,
Vol. 669, 887-892.
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Konferencia a műtrágya világnapján

A jövő energiaforrása

Először 2016. október 13-án tartották meg a műtrágya világnapját.
Ennek oka, hogy 1908-ban Fritz
Haber és Carl Bosch ezen a napon
szabadalmaztatták az ammóniaszintézis eljárását. A technológiai innovációnak
és
fejlesztésnek
köszönhetően az európai ammóniaüzemek a világ legenergiahatékonyabb üzemei közé tartoznak. Az
esemény fő célja, hogy a föld lakosságát a műtrágyák előnyeiről és felhasználásáról tájékoztassa, és hogy
világszerte támogassa a mezőgazdasági kutatást és innovációt a fenntartható
jövő
érdekében.
Napjainkban a műtrágyáknak köszönhető a világ élelmiszer-termelésének 50 százaléka, és ez az arány
csak nőni fog, mivel a föld népessége a mai 7,2 milliárdról várhatóan
9 milliárd fölé nő 2050-re, és az elkövetkezendő évtizedekben rohamosan nő az élelmiszer-szükséglet.
Mint ismeretes, az idén teljes mértékben elhasználtuk a föld energiakészletét, ami azt jelenti, hogy
felborult az egyensúly, ezentúl feléljük bolygónk tartalékait. A műtrágya nemcsak a mezőgazdasági termelékenységet serkenti, hanem
energiatároló is.

népessége túl gyorsan nő ahhoz,
hogy egyensúlyt lehessen tartani a
fogyasztási szükséglet és termelés
között.
Fritz Haber 1868-ban, boroszlói
– Wroclaw, Breslau – zsidó családban született. 1894-ben professzori
állást kapott a karlsruhei műszaki
egyetemen. Fáradságos kísérletek
sorozatával lefektette az ammóniaszintézes alapelveit, amelyek segítségével
lehetővé
vált
a
műtrágyagyártás. A nagy nyomáson, katalizátorok segítségével történő
ammóniagyártás
(Haber–Bosch-eljárás) műszaki feltételeinek biztosítása, nagy mennyiségben történő előállítása Carl
Bosch nevéhez fűződik.]
Jelenleg az ammóniát nemcsak
műtrágya előállítására használják,
parfümök, krémek, gyógyszerek és
tisztítószerek készítésére is. A világon évente 200 millió tonna műtrágyát használnak fel. Románia
Európa egyik legjelentősebb műtrágya-felhasználója. Hatékonyságát
Maros megyében is le lehet mérni,
ahol az utóbbi években rekord
búza- és törökbúzatermés lett, országos szinten élen járunk a napraforgó- és a repcetermesztésben is.
Az igazi kihívást az jelenti, hogy
miként fogjuk majd ellátni kéthárom évtized múlva a 10 milliárd
lakosú földet megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszerrel,
ebben segíthet a megfelelő műtrágyázás, amelyről az elkövetkezendő
előadásokban is hallhattunk.
Ovidiu Crăciun, a kombinát
vegyi üzemének részlegvezetője
röviden ismertette a műtrágya, il-

Az Azomureş kombinát a Privo
szállodában rendezett konferenciára
elsősorban szakembereket, de középiskolás és egyetemista diákokat
is meghívott, olyan személyeket,
akik érintettek a műtrágya előállításában, forgalmazásában, felhasználásában és nem utolsósorban a
majdani kutatásban, amely továbbfejleszti a jelenlegi technológiát. A
szakhatóságok és a média képviselői is ott voltak a tanácskozáson.
Argeime López, a kombinát kutatási osztályvezetője a műtrágya előállításának történelmi hátteréről
beszélt. Elmondta, hogy 1880 és
1908 között a nitrogénben gazdag
tápanyagokat Dél-Amerikából szállították. A Dél-Amerikából szállított
nátrium-nitrát (chilei salétrom)
messze nem volt elég, egyre nagyobb igény volt nitrogéntartalmú
műtrágyára. [Sz.m.: A mezőgazdaság ebben az időben szerves trágyára, denevérguanóra és más,
nitrogénben gazdag anyagokra támaszkodott. A múlt század elején
ugyanis a tudósok felhívták a figyelmet arra, hogy a termőtalajok nitrogéntartalmának
kimerülése
világméretű éhínséget okozhat, már
akkor sokan úgy vélték, hogy a föld

letve a származékok előállításának
folyamatát. Mint ismeretes, az alapanyag a földgáz, amelyhez kell még
kálium-szulfát, foszfát és apatit. Az
alapanyagot – a földgáz és a kálium-szulfát kivételével – exportálják.
A
marosvásárhelyi
kombinátban a Haber–Bosch-eljárással állítják elő a termékeket. Az
említett nyersanyagok mellett a
technológiában – a hűtőfolyamatokhoz – nagyon sok vizet, óránként
1000 köbmétert használnak fel. A
szilárd és folyékony műtrágya előállításához szükséges műszaki vonalat 1974-ben helyezték üzembe és
2015-ben korszerűsítették úgy,
hogy jelenleg megfelel az EU
1009/2019-es műtrágya-előállítási
és -használati keretirányelvének. Jelenleg naponta mintegy 4500 tonna
műtrágya hagyja el a gyárat – tudtuk meg az üzemvezetőtől.
Roxana Vidican, a kolozsvári
mezőgazdaság-tudományi és állategészségügyi egyetem (USAMV)
dékánja azzal a kérdéssel indította
előadását, hogy mennyire kell ma
használni a mezőgazdaságban a természetes és/vagy műtrágyát,
ugyanis a szakértők egyre inkább
szorgalmazzák a vegyszermentes

Október 13-a, a műtrágya világnapja alkalmából hétfőn
délelőtt a marosvásárhelyi
Privo szálloda tanácstermében konferenciát szervezett
az Azomureş vegyi kombinát.
A szakértők a történeti háttérből kiindulva ismertették a
kombinát fontosabb termékeit és a műtrágyázás hasznát
a mezőgazdaságban.

biogazdálkodást. A professzor kifejtette, ma nem lehet hatékony mezőgazdaságot folytatni műtrágya
nélkül. A modern technológia alkalmazása mellett így is mintegy 800
millió ember éhezik a földön, és
számuk rohamosan nő. Emellett
pedig nem hagyhatjuk figyelmen
kívül a klímaváltozás hatását,
ugyanis egyre nagyobb a szárazság,
és világjelenség lett az elsivatagosodás. A kutatók kidolgozták a hatékony műtrágyázás szabályait (cod
de bune practici în fertilizare).
Ennek a lényege, hogy megfelelő típusú műtrágyát megfelelő mennyiségben (adagban), jókor és a talaj
(hely) figyelembevételével kell
használni. Ennek a kulcsa a magas
műszaki alapokon álló, integrált
mezőgazdálkodás, amihez integrált
műtrágyahasználati menedzsment
szükséges. Ez azt jelenti, hogy tudományos megalapozottsággal kell
növelni a termelékenységet, ami
gazdasági hatékonyságot eredményez, ugyanakkor a korszerű mezőgazdálkodásban (a műtrágyázást is
ideértve) figyelembe kell venni a
környezetvédelmet, illetve a fenntartható fejlődés követelményeit.
Ehhez a gazdáknak pontosan tudni
kell, hogy milyen növényt termesztenek (annak biológiai ismeretével
együtt), milyen talajba vetik a
magot (vegyi, talajtani, biológiai
vizsgálat), milyen hatékonysággal
alkalmazzák a technológiát (műtrágya kiszórásának mélysége stb.),
mennyire érinti a környezetet a hatóanyag, milyen az átlaghőmérséklet, a csapadékmennyiség, mennyi
tápanyagra van szüksége a növénynek és milyen gyorsan dolgozza fel
azt. Ehhez ajánl az egyetem – saját
és más forrásokra támaszkodó – kutatási programokat, ugyanakkor szívesen vállalnak szaktanácsadást,
oktatási programokat. Dr. Mihai
Rusu professzor, az egyetem tanára
elmondta, Romániában a Haber–
Bosch-technológia alkalmazása
után szorgalmazta a műtrágyahasználatot. Ennek előzménye volt,
hogy 1920-ban megalakult az országos geológiai intézet (későbbi
talajtani kutatóintézet), 1927-ben
pedig létrejött a mezőgazdasági kutatóintézet, ahol 1953 és 1956 között rendszeresen kutatták, hogy
miként lehet növelni a mezőgazdaság hatékonyságát. 1966-tól működik a fundeni-i kutatóállomás, ahol
a mai napig lépést tartanak a mezőgazdasági kutatás korszerű követelményeivel.
A
professzor
összehasonlító táblázatok segítségével vázolta fel, hogy milyen típusú
műtrágyát kell alkalmazni ahhoz,
hogy a növénytípusoknak megfelelően megnőjön a terméshozam, és a
termés minősége jobb legyen. A
professzor előadását kiegészítette
Gheorghe Boţoman, a brassói egyetem professzora, aki az AgroProspect cégen keresztül országszerte a
mezőgazdasági kutatások legújabb

eredményeinek alkalmazását szorgalmazza. Többek között kifejtette,
hogy a teljesítményt megfelelő genetikai állománnyal, a talajtani, meteorológiai és más körülményekhez
legjobban alkalmazott hibrid fajok
termesztésével lehet elérni. Ehhez
alkalmazni kell a leghatékonyabb
növényvédő szereket, megfelelő
öntözőrendszereket és természetesen a talaj tápértékét növelő természetes és műtrágyát egyaránt. Ehhez
el kellene készíteni az ország mezőgazdasági területeinek agrokémiai
térképét, tudományos megalapozottsággal kell alkalmazni a vetésforgót és nem utolsósorban olyan
technológiákat, amelyekkel hosszú
távon fenntartható az ökoszisztéma
(az ember által megmunkált és a
természetes élettér).
Viorica Mihalache, az Azomureş
környezetvédelmi osztályvezetője
elmondta, a néha felröppenő híresztelések ellenére a kombinát igen
szigorú környezetvédelmi feltételeket kell betartson, mind az európai
uniós előírásokban, mind a hazai
jogszabályokban szabályozva van a
műtrágya előállításának folyamata,
a biztonsági előírások, a baleset(szennyezés-) megelőzés, illetve a
technológiai folyamatok kapcsán a
levegőbe és vízbe kibocsátott vegyi
anyagok paraméterei. Az osztályvezető elmondta, 2015-től fokozatosan
javították
a
műszaki
folyamatokat, 2019-ig több mint
200 millió eurót ruházott be az Azomureş, és ennek köszönhetően jelentősen
csökkent
a
környezetszennyezés.
Liviu Bădărău, a cég eladási
igazgatója érdekes adatokkal igazolta, hogy a vegyi kombinát nagyrészt a hazai igényt fedi le.
Termékeik több mint 80%-át romániai mezőgazdászok vásárolják
meg, az ország lakosságának a
29%-a ugyanis a mezőgazdaságból
él. Mintegy 9,5 millió hektár mezőgazdasági területet tartanak nyilván.
Az 1989 utáni átalakulást követően
mintegy 2 millió hektár szántóföld
áll parlagon. A tavalyi kimutatás
szerint az összes szántóföld 37%-án
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szalmásgabonát, 34%-án törökbúzát, 13%-án napraforgót, 6%-án
repcét, a többin más ipari növényt
termesztenek. A birtokelosztást illetően Romániában vannak Európa
legnagyobb kiterjedésű gazdaságai.
Az egy egységet képező Brăilai
Nagyszigeten 60.000 hektár földet
művelnek (17 farmon egyenként
mintegy 10.000 hektár területen
gazdálkodnak). Van 500 olyan mezőgazdasági vállalkozás, ahol
egyenként 1500 és 10.000 hektár
közötti területeket dolgoznak meg,
kb. 16.000 50–1500 hektárt megdolgozó közepes méretű gazdaság
és végül közel kétmillió azoknak a
mezőgazdászoknak a száma, akik
0,5–50 hektárnyi területtel rendelkeznek. A kis- és közepes farmok
átlagtermése alacsony, alig 2-3
tonna hektáronként. A megfelelő
technológiát (ideértve a műtrágyázást is) alkalmazó mezőgazdasági
vállalkozások jóval többet, 3–5 tonnát is elérnek hektáronként. Megfelelő
mezőgazdálkodással
Romániában évente 80 millió
ember ellátásához szükséges élelmiszert is előállíthatnak, ami azt jelenti, hogy a teljes hazai fogyasztás
(kb. 20 millió lakossal számolva)
mellett még egy-két országnak lefedhetnénk a szükségleteit –
mondta a gazdasági szakember,
ehhez azonban erősíteni kell a gazdaságokat, akár szövetkezeti típusú
vállalkozásokkal, ki kell terjeszteni
az öntözőrendszer-hálózatot, meg
kell növelni a gabonatároló kapacitást, ugyanakkor tovább kell növelni a külföldi tőkebeáramlást,
ami nemcsak a földek eladását jelenti, hanem a megfelelő gépek,
eszközök behozatalát, és ami ennél
fontosabb, a know-how, azaz a
tudás és nem utolsósorban korszerűsíteni kell az infrastruktúrát (közszállítást stb.), hogy az áruforgalom
minél hatékonyabb legyen. Ebben
a folyamatban csupán egy láncszem
az Azomureş.
A konferenciát Mihai Aniţei vezérigazgató zárta, aki hangsúlyozta,
hogy az IRUM mellett az Azomureş a legfontosabb cég a megyében,
amely a hazai – és nem csak – mezőgazdaságot szolgálja. Az országban három műtrágyagyár maradt,
az utóbbi évek beruházásainak köszönhetően az Azomureş elérte,
hogy Európában, sőt a világpiacon
is jelen legyen. Az élelmiszeripar
„támogatása” mellett egyre nagyobb jelentősége lesz az ammóniának, ugyanis olyan tárolható
energiaforrás is, amely a jövőben
üzemanyagként és az energetikai
iparban is használható alapanyag
lehet, így ezáltal is megnő az Azomureş gazdasági szerepe az elkövetkezendő időszakban, ezért is
igyekeznek lépést tartani a globális
követelményekkel, kihasználva a
helyi forrásokat. (v.gy.)
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2135-ös számú RENDELET
2019. október 14-én kelt

ROMÁNIA
MAROSMEGYE
MAROSVÁSÁRHELY
MEGYEIJOGÚVÁROS
POLGÁRMESTER

a marosvásárhelyi városi tanács rendkívüli ülésének összehívásáról
2019. október 17-re

NAPIRENDTERVEZET:

Marosvásárhely Megyei Jogú Város
polgármestere,

1.Határozattervezeta támogatási kérelem és kiadások elfogadásáról az „Épület bővía közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019/57. számú sürgősségi kormányrendelet tése és korszerűsítése bölcsőde létesítése céljából a Víztelep utca 54-56. szám alatt” pro133. cikkelyének (2) bekezdése, a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontja, (2) bekezdése, jektre vonatkozóan.
(3) bekezdésének b) pontja és a 196. cikkely (1) bekezdésének b) pontja értelmében
2.Határozattervezeta támogatási kérelem és a kiadások elfogadásáról az „Óvoda és
bölcsőde létesítése a Belvedere negyedben” projektre vonatkozóan.
elrendeli:

1.cikkely:Összehívja a marosvásárhelyi városi tanácsot rendkívüli ülésre 2019. október
17-én, csütörtökön 14 órára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyének 45-ös
termébe a mellékelt összehívó dokumentumnak megfelelően.
2.cikkely: Az ülés napirendtervezetébe beírt dokumentumokat a marosvásárhelyi városi
tanács tagjainak rendelkezésére bocsátják, papíralapú és elektronikus formában.
3.cikkely:A napirendre vett határozattervezetet a törvény által előírt dokumentumok
kíséretében láttamozás végett elküldik a marosvásárhelyi városi tanács szakbizottságainak.
4.cikkely: Az említett határozattervezettel kapcsolatban módosító javaslatokat megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019/57. sürgősségi
kormányrendelet 138. cikkelyének 12. bekezdésében szereplő feltételek szerint lehet.
5.cikkely:Jelen rendelet véghezvitelével Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzőjét
bízzák meg.
6.cikkely:A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019/57. sürgősségi kormányrendelet 252. cikkelyének 1. bekezdése c pontja, 255. cikkelyének, valamint a közigazgatási
eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2004/554. törvény 3. cikkelyének 1. bekezdése előírásai
értelmében jelen rendeletet benyújtják Maros megye prefektusának törvényességi felülvizsgálat végett.
Dr.DorinFloreapolgármester
Törvényességétellenjegyzi
MarosvásárhelyMegyeiJogúVárosfőjegyzője,
BuculeiDianora-Monica

Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentációt elektronikus és papíralapú formában a marosvásárhelyi helyi tanácsosok rendelkezésére bocsátották.
A napirenden levő határozattervezeteket, a törvény által előírt dokumentáció kíséretében,
jóváhagyás végett elküldték a marosvásárhelyi helyi tanács szakbizottságaihoz.
Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosításokat lehet megfogalmazni és
benyújtani a közigazgatási jogszabályra vonatkozó 2019/57-es sürgősségi kormányhatározat 138. cikkelyének 12. bekezdése értelmében.
Dr.DorinFloreapolgármester

Mellékletamarosvásárhelyihelyitanács
2019.10.17-irendkívüliülésénekösszehívójához

NAPIRENDTERVEZET

MarosvásárhelyMegyeiJogúVároshelyitanácsánaka
2019.október17-én,csütörtökön14órátólesedékesrendkívüliüléséhez

1.Határozattervezet a támogatási kérelem és kiadások elfogadásáról az „Épület bővítése és korszerűsítése bölcsőde létesítése céljából a Víztelep utca 54-56. szám alatt” projektre vonatkozóan.
2.Határozattervezeta támogatási kérelem és a kiadások elfogadásáról az „Óvoda és
MarosvásárhelyMegyeiJogúVárospolgármestere
2019.10.14-i2135-ösrendeleténekmelléklete bölcsőde létesítése a Belvedere negyedben” projektre vonatkozóan.

ÖSSZEHÍVÓ

Apolgármester2019.október14-i2135-összámúrendeleteértelmébenösszehívják
Marosvásárhelyhelyitanácsánakrendkívüliülését2019.október17-én,csütörtökön
14óráraaMarosvásárhelyiPolgármesteriHivatalGyőzelemtér3.számalattiszékhelyének45-összámútermébe.

MarosvásárhelyMegyeiJogúVárosfőjegyzője,
BuculeiDianora-Monica
ADPFIRURPLügyvezetőigazgatója,
KorpádiGyörgy

Maros Megyei Tanács

HIRDETÉS
A Maros Megyei Tanács a 2003. évi 52-es számú törvény előírásainak megfelelően közzéteszi szándékát, hogy határozatban fogadja el a mezőgazdasági termékek átlagárait a 2020-as évre vonatkozóan.
A határozattervezet és az indoklása 2019. október 10-től közzé van téve a megyei
tanács honlapján, www.cjmures.ro, és ki van függesztve az intézmény székhelyén:
Marosvásárhelyen, a Győzelem tér 1. sz. alatt.
Az érdekeltek 2019. október 21-ig írásban küldhetik el javaslataikat, indítványaikat,
véleményüket a Maros Megyei Tanácsnak a cjmures@cjmures.ro e-mail-címre.
Péter Ferenc
ELNÖK

Aurelian Paul Cosma
JEGYZŐ

TÁJÉKOZTATÓ

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

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

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

ADÁSVÉTEL

ELADÓ shetland póni. Tel. 0753404-621. (4/4840-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Naghi Bianca névre
szóló könyvtári belépőmet. Semmisnek
nyilvánítom. (10/4811)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (14/4654)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21642-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749543-104. (7/3460-I)
VÁLLALUNK: tetőjavítást, cserépforgatást, csatornakészítést, csatornajavítást, bádogosmunkát. Tel.
0751-688-336. (8/4554-I)
TETŐFEDŐ ácsmester új tető készítését vállalja cseréppel, hullámlemezzel,
valamint
cserépforgatást,
felújítást. Tel. 0747-784-020. (4725)
TETŐFEDŐ bádogosok, vállalunk tetőkészítést lemezből és bármilyen
anyagból, szigetelést, teraszkészítést, bármilyen munkálatot, 15% kedvezménnyel. Tel. 0748-669-239,
Mihály. (4479-I)
20% ŐSZI KEDVEZMÉNY tetőjavításra és más munkálatokra. Tel.
0743-512-168. (4789)
VÁLLALUNK tetőkészítést cserépből vagy lemezből, famunkát stb.
15% kedvezmény nyugdíjasoknak.
Tel. 0758-639-258, Csaba.
(11/4812-I)
VÁLLALUNK tetőfedést , bármilyen
kisebb javítást. Tel. 0744-227-906,
János. (17/4818-I)

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)

TETŐJAVÍTÁST, tetőfelújítást és
bármilyen munkát vállalunk. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0744-906-289, Jani. (12/4813-I)
KISEBB tetőjavítást vállalunk, a saját
anyagunkkal és a kliens anyagával is
dolgozunk. Tel. 0745-534-239, 0747816-052. (21/4823-I)

A BMC Criscom Kft. tetőjavítást vállal.
(Együttműködünk a Bilkával.) Tel. 0758198-501, 0747-816-052. (20/4822)
FESTÉS, padló- és falicsemperakás,
vakolás és szigetelés. Tel. 0752-488962. (22/4824)
VÁLLALUNK vízszigetelést, régi
tetők javítását és más munkát. Tel.
0736-045-781. (23/4825)
VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
padló- és falicsempelerakást, lépcsőházfestést.
Tel.
0746-552-473
(1/4836)
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. (3/4839-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Halálának 25. évfordulóján fájó
szívvel emlékezünk a drága jó
édesanyára, önfeláldozó nagymamára,
a
nyárádgálfalvi
TANÁSZI MARGITRA.
Hosszú szenvedésének minden
napja mély nyomot hagyott lelkünkben. Nyugodjál békében!
Szeretteid. (5/4806-I)
Szomorú szívvel emlékezünk halálának 24. évfordulóján
NÁZNÁN JENŐNÉ
PÉTERFFY ILDIKÓ
ZSUZSÁNNÁRA,
a kiváló tanárnőre, akit mindenki
tisztelt és szeretett Backamadarastól Nyárádszeredáig.
Emléke örökké él a lelkünkben,
példamutatása az utókor számára mindig csodálatra méltó
marad.
Nővérei, Péterffy Gyöngyi, dr.
Ádám Sándorné Péterffy Sarolta
és családjuk. (6/4807-I)

Addig vagy boldog, míg van, aki
szeret,
ha bajban vagy, megfogja a
kezed.
Kegyelettel emlékezünk a szeretett férjre, drága jó édesapára,
ISZLAI JENŐRE halálának ötödik
évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Felesége és leánya családjával.
(4783-I)
Mély fájdalommal emlékezünk a
6 héttel ezelőtti szomorú napra –
imádott feleségem, MAGDIKÁM
halálára. Ezúttal köszönöm mindazoknak, akik részvétükkel enyhíteni próbálták mérhetetlen
fájdalmunkat. Csomafáy Zoltán
és családja. (4/4805-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, a szentgericei
születésű
TÓTH KLÁRI
szül. BŐR KLÁRI
folyó hó 13-án, 80 éves korában
elhunyt Budapesten.
Búcsúznak testvérei és azok
családja.
Nyugodjál békében! (8/4809-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett gyermek, testvér,
unoka, rokon és jó barát,
a gegesi
ADORJÁNI HUNOR
38 éves korában hosszú betegség után megpihent. Drága halottunk temetése október 15-én 13
órától lesz a családi háztól.
Gyászoló szerettei. (25/4828-I)
Mély fájdalommal és szomorú
szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték, hogy a szeretett,
drága jó édesanya, nagymama,
dédmama, testvér, anyós, anyatárs, rokon és jó szomszéd,
özv. KATONA ROZÁLIA
szül. Demeter
a volt MOGYE napközi otthon
gondnoka
életének 89. évében csendesen
megpihent.
Drága halottunk temetése október 16-án, szerdán 14 órakor lesz
a marosvásárhelyi református temetőben, református szertartás
szerint.
Virrasztót kedd este 19 órakor
tartunk a Vili temetkezési vállalatnál.
A gyászoló család. (-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

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

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

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

HENIMEDCENTER – Ingyenes orvosi kivizsgálás küldőpapírral: reumatológia (gerincfájás, térd-, vállés 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.). (64091-I)

APCHOUSEMUNKATÁRSAKATalkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél tesztelőcsapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük
e-mailben a jobs@multiplan.ro címre, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (64115-I)
TEASÜTEMÉNYEKKÉSZÍTÉSÉRESZEMÉLYEKETalkalmazunk. Tel. 0745-668-883. (21608-I)
VARRODAVARRÓNŐKET keres. Tel. 0742-298-872. (21576)

ATRIPLASTKFT.alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj rotoformare), VILLANYSZERELŐT,
HEGESZTŐT és TAKARÍTÓNŐT. Szakmai felkészítést, vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget ajánlunk. Az önéletrajzokat Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 197. szám alatt, a cég titkárságán
lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ a 0742-147-043-as
telefonszámon. (64092-I)
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Az élet elszállt, mint a virágillat,
De emléked ragyog, mint
a fényes csillag.

Fájó szívvel emlékezünk október
15-én CSIZMADI ERZSÉBETRE, aki
hét
éve
örökre
eltávozott
közülünk.
Emlékét
örökre
szívünkben
őrizzük.
Szerető családja. (1/4801-I)
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték
és szerették, hogy
SZABÓ GABRIELLA
szül. Simon
életének 95. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Drága halottunk temetése október 15-én du. 3 órakor lesz a marosszentgyörgyi
állami
temetőben, református szertartás szerint.
A gyászoló család. (7/4808-I)
Mélységes fájdalommal tudatjuk,
hogy a forrón szeretett férj, gondos édesapa, drága jó nagytata,
fiú, após, apatárs, testvér, sógor,
unokatestvér, rokon és jó barát,
SOMODI JÓZSEF
életének 58., házasságának 35.
évében, 2019. október 12-én
nemes lelkét visszaadta Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait folyó hó 15-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a
marosvásárhelyi református temető cinterméből. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (27/4830-I)
Mindent itt hagytál, amiért küzdöttél,
mindenkit itt hagytál, akit szerettél.
Tiéd a csend és a nyugalom,
miénk a könny és a fájdalom.
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy a legdrágább
testvér,
SOMODI JÓZSEF
életének 58. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Szerető
testvérünk földi maradványait
2019. október 15-én, kedden 13
órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi református
temetőben.
Emléke
szívünkben tovább él.
Ilona és családja, Ernő és családja. (27/4830-I)
Életünknek egén fénylő csillag
voltál,
Itt hagytál bennünket, még csak
nem is szóltál,
Most, hogy már kialudt az az áldott fényed,
Pótolhatatlan lesz a Te drága lényed.
Soha el nem múló fájdalommal
tudatjuk, hogy szeretett gyermekünk,
SOMODI JÓZSEF
szíve életének 58. évében, 2019.
október 12-én utolsót dobbant.
Drága gyermekünket folyó hó 15én 13 órakor kísérjük utolsó útjára
a
marosvásárhelyi
református temetőben.
Emléke örökké a szívünkben él.
Fájó szívű édesanyja és édesapja. (27/4830-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
testvér, rokon, jó barát és szomszéd,
PÁLL ÉVA JOLÁN
szül. Andrássy
életének 83. évében csendesen
megpihent. Temetése 2019. október 16-án, szerdán 13 órakor lesz
a marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (28/4831-I)
Dr. DIENES SÁNDOR
professzortól, kedves tanárunktól nagy tisztelettel, hálával és
szeretettel búcsúzunk.
Az 1963-ban végzett orvosok nevében Rácz Katalin. (29/4832-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagytata, apatárs, keresztapa, koma,
jó szomszéd, a teremeújfalui születésű
BARTUS ANDRÁS
a Prodcomplex volt munkatársa
életének 65. évében örökre megpihent. Temetése 2019. október
16-án 15 órai kezdettel lesz a református temetőben.
Búcsúzik tőle felesége, Mária,
lánya, Eszter és férje, Sándor,
egyetlen unokája, Melánia, fia,
András és Ingrid.
„Tied a csend, a nyugalom,
miénk a könny és a fájdalom.
Akartunk mi annyi jót és szépet,
de a sors életünkben mindent
összetépett.” (2/4838-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünk Kiss Melindának és gyermekeinek a szeretett
CSALÁDFŐ tragikus halála miatt
érzett fájdalmukban.
A Szakács-Mikes család. (sz.-I)
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Kiss
Istvánnak ÉDESANYJA elvesztése miatt. Nyugodjon békében!
A CJRAE Maros és a Megyei Neveléslélektani Központ munkaközösségének vezetősége. (sz.-I)
Együttérzésünket fejezzük ki
Katona Editnek és családjának
ANYÓSA elhunyta alkalmából.
Kollégái. (24/4827-I)
Mély fájdalommal búcsúzunk
szeretett barátunktól, SOMODI
JÓZSEFTŐL.
Emlékeinkben mindig élni fogsz.
Az együtt töltött idő örök, szép
emlék számunkra. Őszinte részvétünk, családjának vigasztalódást kívánunk. Somodi Bandi és
családja. (30/4834-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönet a 4-es Számú Klinika
munkaközösségének, akik mindent megpróbálva küzdöttek
drága gyermekünk, Adorjáni
Hunor életéért. A szülők.
(25/4828-I)
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