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Akit a szászok bizalmukba fogadtak

Az építészettől a mezőgazdaságig
Óraszámcsökkentés és háttere

Ami a magyar és általában a nemzetiségi oktatást illeti, arról nem rendelkezik a törvénytervezet. Több mint
valószínű, hogy a 20, 25, 30-as órakeretbe teljesen lehetetlen beilleszkedni.

____________4.
A megújulás és
a megmaradás
jegyében

Az ünnepélyes esemény jó alkalom
volt arra, hogy a kívülállók is mélyebb
betekintést nyerjenek az intézmény
igen színes, nevelő célzatú programkínálatába, valamint arra is, hogy a támogatók átadják az általuk felkínált
kutatói, illetve szociális ösztöndíjakat
a szakkollégium négy bentlakó diákjának.

Fotó: Nagy Tibor

– 1994-ben végeztem Marosvásárhelyen az építészeti középiskolát –
Szigeti Szabolcs kétpilléresre tervezte a jövőt: a mezőgazdaságban és az építészetben is megtalálta a fejlődés lehetősé- kezdte történetét a családfő a vendégfogadásra terített asztal mellett. – A
geit. A vállalkozó kóródszentmártoni otthonában feleségével, kilencvenes években még sok száz diák járt abba a tanintézetbe, és mindenkinek kiváló szakmai képzésben volt része. A harmadik évben gyaIldikóval fogadott.
korlatba is ültethettük a tanultakat, a Hosszú utcai tömbházakat festettük.
Nagy Székely Ildikó
(Folytatás a 6. oldalon)

Mózes Edith

____________5.
Hagyományőrző
huszárbál

Szombaton a marossárpataki Mátyáshuszárok tizennegyedik alkalommal
rendeztek emlékünnepséggel egybekötött huszárbált az első győztes marossárpataki csata emlékére.

____________9.

Drága választás

Románia történetének legdrágább elnökválasztására kerül sor vasárnap. A hírt a múlt pénteken jelentette be az Állandó Választási
Hatóság (AEP) elnöke, Constantin-Florin Mituleţu-Buică. Az összeg
valóban horribilis: 150 millió euró. Mituleţu-Buică szerint ennek
egyik fő oka, hogy a külföldi szavazóhelyiségek száma az öt évvel ezelőtti választásokhoz képest megduplázódott: a határokon túl összesen 835 helyszínen lehet szavazni. A 150 millió euróból tehát 50
milliót arra fordítanak, hogy a külföldön tartózkodó román állampolgárok élhessenek szavazati jogukkal.
Daniel Duţă, az AEP logisztikai igazgatója arról számolt be, hogy
a szavazólapok kinyomtatásához 199 tonna papírt használtak fel,
amelynek ára 528 millió lej volt. A belügyminisztériumnak
79.872.204 eurót, az Országos Statisztikai Intézetnek 784.849 eurót,
az Állandó Választási Hatóságnak 14.247.310 eurót, a külügyi tárcának 35.884.689 eurót, a speciális távközlési szolgálatnak
16.067.765 eurót utaltak ki a választásokra.
Köztudott, hogy tízen pályázták meg az államelnöki tisztséget. Hat
jelölt egy-egy parlamenti frakció támogatását élvezi, négy közéleti
személyiség pedig parlamenti képviselettel nem rendelkező pártok
támogatásával vagy függetlenként indul. Ha egyik jelölt sem szerzi
meg a választók több mint felének támogatását a november 10-i első
fordulóban, november 24-én második fordulóra kerül sor a két legjobban szereplő jelölt részvételével.
A külföldön élő román állampolgárok november 8. és 10. között
adhatják le voksukat.
De mindig vannak, akik előreszaladnak. Az AEP adatai szerint
külföldön már 2.000 román állampolgár a második fordulóra is
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 9 perckor,
lenyugszik
17 óra 2 perckor.
Az év 309. napja,
hátravan 56 nap.

Ma IMRE,
holnap LÉNÁRD napja.
LÉNÁRD:a rajnai német Lenard származéka, amely germán
gyökerekre vezethető vissza. Jelentése: erős, mint az oroszlán.
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta8-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Újabb kiállítás Abodban

Nem mindennapi kiállítást szervezett Székelyabodban a helyi
Marton Antal. A gyűjtő régi falvédőket kutatott fel a faluban,
de nem csak ezeket tette közszemlére október 25-én.

Gligor Róbert László
Az abodi kultúrotthonban 46 szöveges és legalább feleannyi felirat nélküli falvédő került kiállításra, de a két
évvel ezelőtt feldolgozott helyi fényképgyűjtemény néhány darabja is, egy
asztalra pedig világháborús tárgyak a
nyárádszeredai Bíró Sándor Zsigmond
gyűjtéséből, továbbá a székelyszentistváni Sándor János fafaragó is elhozta
néhány alkotását, míg a néhai Bíró
Mátyás ezermester bicskával készült
parasztházmakettje és néhány, abodi
agyagból készült régi szobra is előkerült a faluban, bár sok alkotása került
Kecskemét környékére.
A tárlatot megnyitó Kiss Dénes hármasfalusi református lelkész örömmel

állapította meg, hogy a szürke hétköznap is ünnepnappá válhat egy elrejtett
kis településen, ahová nemcsak helyből és a szomszédos településekről,
hanem Magyarországról is érkeztek. A
szülőföld visszavár, s bár anyagilag
nem tesz gazdaggá, lélekben megfizethetetlen élményt nyújt. Marton Antalt
a szülőföld nem engedte el, hazahívta,
ő pedig nem először tár egyedi és egyszeri gyűjteményt a helyiek elé. A
most kiállított falvédők gyermekkori
emlékeket és képeket idéznek fel az
emberekben, a rajtuk olvasható szövegek élettapasztalatokat, bölcsességeket
fogalmaznak meg.
A tárlatnyitót követően a szervezők
szeretetvendégségre hívták az embereket, a jó hangulatról néhány szovátai muzsikus gondoskodott.
Marton Antal kérdésünkre elmondta: folyton gyűjtöget, szereti ezt
csinálni. Mivel festő-mázolóként dolgozik, az első dolog az idősebb megrendelőknél, hogy leveszik a

Jogi tanácsadás

November 6-án, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket
kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és
az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Évforduló a marosvécsi kastélyban

A Kemény család 2014. szeptember 30-án kapta vissza a
marosvécsi várkastélyt, amelynek november 8-án tartották
a megnyitóünnepségét. November 9-én, szombaton délelőtt
10 órától a kastély kapunyitásának 5. évfordulóját ünneplik.
Az ünnepségen egész napos, színes kulturális programokkal – koncertek, néptánc, könyvbemutatók, kiállítások, kerekasztal-beszélgetések, gyermekprogramok, bazár, lovas
bemutató, favágóverseny, kézművessátrak, étel- és italsátrak, kastélytúrák – várják a közönséget, illetve az épület elmúlt öt évét is bemutatják. Házigazda: Nagy Kemény Géza
és Tóth Andrea.

XI. demográfiai, egészség- és
szociálpolitika-konferencia

November 8-án, pénteken 10–16 óra között Marosvásárhelyen, a Keresztelő Szent János-templomban tartják a XI. demográfiai, egészség- és szociálpolitika-konferenciát
Megmaradni és mégis élni alcímmel. Szervezők: az Erdélyi
Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi
Szakosztálya, a marosvásárhelyi Keresztelő Szent Jánosplébánia, a marosszentgyörgyi római katolikus plébánia, a
Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal, a Diczfalusy Alapítvány, az MCSNTT Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat,
a Békés Megyei Kormányhivatal, az EMMI. Az előadások
után tanúságtétel hangzik el a marosszentgyörgyi nagycsaládosok részéről.

Szüreti mulatság

Az Erdélyi Magyar Baloldal november 22-én, pénteken szüreti mulatságot szervez. Érdeklődni Marosvásárhelyen, a
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyen (I. emelet,
jobbra az első ajtó) naponta 9–11 óra között lehet, tel.:
0744-928-299.

Vezetői kihívások és megoldások

Az Exit Kiadó gondozásában megjelent Vezetői kihívások
és megoldások 1.0 című könyvet mutatják be november 5én, ma 19 órakor a Bernády Házban. A könyv írója, László
Judit moderálásában zajló esemény meghívottjai: Fejér Attila, az Eli Lilly Romania ügyvezető igazgatója, Gorbai Attila,
a Tenrom társtulajdonosa és ügyvezetője, Nagy Károly, a
Promelek társtulajdonosa és vezérigazgatója, valamint
Széll Levente, az Agrosel társtulajdonosa és ügyvezetője.

Hogyan őrizzük meg
egészségünket?

A Női Akadémia meghívására dr. Nagy Tamás orvos, egészségügyi közgazdász, a Magyar Táplálkozástudományi Társaság és a Magyar Elhízástudományi Társaság tagja
Hogyan őrizzük meg egészségünket? címmel tart előadást
november 7-én, csütörtökön 17.30-kor a marosvásárhelyi
Bernády Házban. Dr. Nagy Tamás értekezésére a svéd Zinzino Nordic AB vállalat által létrehozott nemzetközi egészségprogram előadás-sorozata keretében kerül sor. A
részvétel díjmentes, a szervezők további rendezvények létrehozására adományokat elfogadnak.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Mintegy hetven régi falvédő került kiállításra

Fotó: Gligor Róbert László

falvédőket. Rájött, hogy sokan kihajítják, elégetik vagy törlőrongyként
használják az értéktelenné váló falvédőket, ekkor támadt az ötlete, hogy
meg kellene menteni ezeket a darabokat. Tapasztalata szerint legalább
ötven-hatvan évesek ezek a darabok,
de vannak olyanok is, amelyeket a
most élő idősek szülei varrtak. A helyi
asszonyok elmondása szerint valaki
be-behozott valahonnan egy mintát a
faluba, amelyet aztán alumíniumkanállal másoltak át a fehér vászonra, s
rajzoltak ki, majd sokan kivarrták a
hosszú télen, ennek ellenére minden
darab más-más, hiszen nem egyforma
cérnával és tehetséggel készítették
őket. Amikor Marton Antal elkezdte
őket gyűjteni, nem szívesen adták oda
az asszonyok, de amikor egy-két családtól már kölcsönkapta, mások is
megnyitották a szekrények ajtaját, a
ládák fiókját. A darabokat a gyűjtő
mosta ki, édesanyja és a szomszédaszszonyok vasalták ki, de néhány nap
múlva már vissza is kerülnek a tulajdonosukhoz, azzal a kéréssel, hogy
máskor is bocsássák rendelkezésére.
Ezek a feliratos falvédők talán csak
néhány fiatalnak és külföldinek jelentettek újdonságot, a kiállítást szemügyre vevők többségének nem. Régen
mindenki varrta ezeket, télen otthon
vagy a fonóban összegyűlve lámpafény mellett öltögettek a lányok, mindenki magának, családjának készítette,
eladásra nem – mondta el lapunknak a
74 éves Marton Zsuzsánna néni, aki
sajnálkozva állapítja meg, hogy bár
nála minden szobában ezek díszítik a
falakat, a legtöbb helyen már egyáltalán nem használják a falvédőket, sőt
az egykor készített szőtteseket, terítőket is hazaküldik szüleiknek a faluba
az elszármazottak, hiszen a mai lakásokban már idejétmúltnak tűnnek.
Nem így egy szenvedélyesen gyűjtő
férfinak, aki örül, hogy százan is öszszegyűlnek egy-egy ilyen kiállításra a
félreeső, nyolcvanfős faluban, ahol
máskor naponta csupán egy-két emberrel találkozik az utcán.

Az elmaradt előadást februárban pótolják

A november 4-ére a marosvásárhelyi sportcsarnokba meghirdetett Mamma mia! című musical objektív okokból
elmaradt.
A szervezők 2020. február 21-ére ütemezték be az előadást. A megvásárolt jegyek érvényesek lesznek erre az előadásra, aki viszont szeretné visszaváltani, megteheti ott, ahol a jegyet megvásárolta. A szervezők elnézést kérnek a
kellemetlenségért.

RENDEZVÉNYEK

CentriFUGA-koncert a rövidfilmfesztiválon

Ma 19 órakor a Kultúrpalota kistermében a CentriFUGA
Kortárs Zenei Műhely koncertjével kezdődik a 27. AlterNative nemzetközi rövidfilmfesztivál rendezvénysorozata. A játékfilmeket szerdától vetítik, a versenyprogram
csütörtökön indul. Részletesebb program múlt heti Műsorkalauzunkban található.

Tiberius kamarazene-fesztivál

November 10-én kezdődik és 17-ig tart a marosvásárhelyi Kultúrpalotában a 14. Tiberius kamarazene-fesztivál. A klasszikus zene kedvelői világszínvonalú hazai
és külföldi művészek játékát hallgathatják, a fesztiválra
Magyarországról, Németországból, Hollandiából, Svédországból, Kanadából és az Egyesült Államokból is érkeznek előadók és együttesek. A koncertek este 7
órakor kezdődnek, a belépés díjtalan. A Tiberius vonósnégyes szervezte esemény támogatója a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, partner a Maros Megyei
Tanács.

Moldvától Nagykállóig

Moldvától Nagykállóig címmel tart interaktív népzenei
koncertet Pál István Szalonna és Bandája november 5én, ma a marosvásárhelyi Spectrum Színházban. A
gyermekelőadás 17, a felnőttműsor 19 órakor kezdődik.
Az előadás egy népzenei utazás, melyben Bartók Béla
és Kodály Zoltán gyűjtő munkássága ad útmutatást, a
koncerteknek fontos eleme a közös éneklés.

Dubb László könyvbemutatója

November 6-án, szerdán 17 órától a marosvásárhelyi
unitárius egyházközség Dersi János termében Dubb
László a Mentor Könyvek Kiadónál megjelent Zsinagógán villámhárító? című novelláskötetét mutatják be. A
szerzővel a könyvről, az életről, a humorról és a novellákban rejlő, néha groteszk esetekről a fordító, Sebestyén Mihály és a szerkesztő, Káli Király István
beszélget.

Tündöklő Jeromos

A Tündöklő Jeromos című előadást tekintheti meg a
nagyérdemű november 6-án, szerdán 19 órától a Maros
Művészegyüttes kövesdombi székházában. A produkció
a Maros Művészegyüttes és a Spectrum Színház közös
munkája, rendező: Török Viola. Jegyeket elővételben
hétköznapokon 16 és 19 óra között lehet vásárolni a
Maros Művészegyüttes jegypénztárában 16–19 óra között, a Spectrum Színház jegypénztárában 9–12 óra között, jegyfoglalás a 0757-059-594 telefonszámon.

Kiss Levente albumbemutatója és
tárlatnyitója

A marosvásárhelyi szobrászművész idén nyáron töltötte
75. életévét. A kerek évforduló alkalmából eddigi munkássága számos fontos alkotását megjelenítve, egy átfogó, szép album látott napvilágot az F&F International
Kiadó gondozásában. A kötetet Nagy Miklós Kund művészeti író szerkesztette, a reprodukciókat Bálint Zsigmond fotóművész készítette. Műszaki szerkesztő
Donáth Nagy György. A könyv bemutatójára november
6-án, szerdán 17 órakor kerül sor a Bernády Házban.
Ugyanott a művész kinetikus szobraiból, bronzplakettjeiből nyílik kiállítás.

2019.november5.,kedd ________________________________________ HÍREK–TUDÓSÍTÁSOK ______________________________________________ NÉPÚJSÁG

Bizalmat szavazott
a parlament Ludovic Orban kormányának

volt szükség. Az Orban-kormány 240 szavazatot kapott.
A politikailag egyszínű – kizárólag a PNL politikusaiból és
független szakértőkből álló – 18 tagú új kabinetnek az eddig
ellenzékben lévő jobbközép pártok, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), a nemzeti kisebbségi frakció
A kormány beiktatásához a törvényhozók többségének – törvényhozói szavaztak bizalmat, de néhány baloldali törvénylegalább 233 képviselőnek és szenátornak – a támogatására hozótól is kapott támogatást. (MTI)
Bizalmat szavazott a parlament együttes ülése hétfőn a jobbközép Nemzeti Liberális Pártot (PNL) vezető Ludovic Orban kormányának. Ludovic Orban a
szociáldemokrata Dăncilă-kabinet leváltása után
kapott kormányalakítási megbízást.

November 4.

Félárbócon a nemzeti lobogó az Országház előtt

Katonai tiszteletadás mellett
Benkő Tibor honvédelmi miniszter jelenlétében felvonták,
majd
félárbócra
engedték
Magyarország
nemzeti lobogóját az 1956-os
forradalom és szabadságharc
leverésének 63. évfordulóján,
hétfő reggel Budapesten, a
Parlament előtti Kossuth
Lajos téren.

A kegyelet kifejezéseként a lobogó egész nap félárbócon maradt
a nemzeti gyásznapon.
A lobogót esőben a Himnusz
hangjaira a honvédség díszegysége
vonta fel, majd a Szózat zenéjére
eresztették félárbócra. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a nemzeti lovas
díszegység. A Parlament főlépcsője
feletti erkélyek egyikén egy lyukas
magyar zászló, a másikon egy fekete gyászzászló lengett.
Egész nap gyertyát lehetett gyújtani a Terror Háza Múzeumnál, a Hősök falánál, továbbá protokollmentes megemlékezés volt a Rákoskeresztúri új köztemető 301-es
parcellájánál. Este 6 órakor emlékkoncert kezdődött a Szent

Katalán válság

Már vasárnap este több százan tüntettek a hotel közelében, ahol VI. Fülöp
megszállt feleségével és két lányával. A
békés tüntetők függetlenségi zászlókkal
és áthúzott koronát ábrázoló transzparensekkel jelentek meg, sokan edényekkel
csörömpölve
fejezték
ki
nemtetszésüket a királyi család érkezése
miatt.
A helyi hatóságok már korábban lezárták a környéket, kordont vontak az
épület köré, és fokozták a rendőri jelenlétet. Ugyanígy tettek a barcelonai kongresszusi palotánál is, ahol a Girona
Hercegnője Díjat adja át az uralkodó 35
év alatti, a kultúra, az oktatás, a tudo-

Közvélemény-kutatás

Fotó: MTI/Mohai Balázs

István-bazilikában, közreműködött a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara.
November 4-ét, amikor az 1956-os események áldozatairól
emlékeznek meg, a kormány hivatalosan 2013-ban nyilvánította nemzeti gyásznappá. (MTI)

mány és az üzleti élet területén kiemelkedő fiatal tehetségeknek.
A királyellenes akciók hétfőn is folytatódtak a Köztársaságvédelmi Bizottságok (CDR) nevű függetlenségpárti
radikális mozgalom felhívására, amely
több közterületen kihelyezett molinón
hirdeti, hogy a spanyol királyt nem látják
szívesen Katalóniában.
VI. Fülöp először látogatott Katalóniába azóta, hogy három hete a spanyol
legfelsőbb bíróság zendülés bűncselekményében bűnösnek találta és 9-13 év
közötti börtönbüntetésekre ítélt kilenc
katalán függetlenségi vezetőt a két évvel
ezelőtt alkotmányellenesen megrendezett függetlenségi népszavazás miatt.
„A király jelenléte kampányesemény”
– érvelt a Katalán Köztársasági Baloldal
(ERC) függetlenségi párt a látogatás
ellen, és a helyi választási bizottságtól

kért állásfoglalást, valamint a díjátadó
elhalasztását.
A választási bizottság elutasította a
beadványt, arra hivatkozva, hogy az
uralkodónak nincs politikai hovatartozása, az eseménynek pedig nincs politikai tartalma.
A spanyol király elleni megmozdulások azóta ismétlődnek Katalóniában,
hogy 2017 októberében televíziós beszédében ítélte el az alkotmányellenes népszavazást, és kifejtette, hogy a katalán
kormány „tudatosan és szándékosan”
megsértette a törvényeket, aláásta a harmóniát és az együttélést a katalán társadalomban.
Az
akkori,
Carles
Puigdemont vezette függetlenségpárti
kormány szerint a király ezzel csalódást
okozott a katalánoknak, akik emiatt nem
tekintik uralkodójuknak és nem látják
szívesen VI. Fülöpöt. (MTI)

A romániai lakosság nagy része tart attól, hogy
negatív következményekkel jár a hatóságok bírálata

vákiai polgár megkérdezésével készített,
a Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítvány által közölt felmérés
eredményei szerint a hat országban élő
válaszadók 51-61 százaléka gondolja
úgy, hogy veszélyben van a demokrácia.
Ugyanakkor, annak ellenére, hogy a
felmérés készítői „vészjóslónak” nevezik a demokratikus rendszer és a sajtó
iránti bizalmatlanságot, sok válaszadó
A brit YouGov által 12.500 bulgáriai, gondolja úgy, hogy tudja befolyásolni a
csehországi, németországi, magyaror- politikai életet, és jobbá tudja tenni a társzági, lengyelországi, romániai és szlo- sadalmat.

Az Európai Unió középső és keleti
országaiban élő polgárok nagy
része – köztük a romániai lakosság – aggódik a demokrácia jövője
miatt,
szkeptikus
a
hatóságokat és a politikai pártokat illetően, és nem bízik a sajtóban – derül ki egy közvélemény-kutatásból, amelyet a The
Guardian idézett.

Minimálbér-emelés – első
olvasatban

Első olvasatban tárgyalta hétfői ülésén a kormány a
minimálbér emeléséről szóló jogszabálytervezetet,
amelynek értelmében január 1-jétől 2.262 lej lenne a
középfokú végzettséggel rendelkezők, és 2.620 lej a
felsőfokú végzettséggel rendelkezők minimálbére. A
tervezetet Viorica Dăncilă távozó kormányfő erőteljes
társadalmi hatással bíró intézkedésnek nevezte, tekintettel arra, hogy jelenleg több mint 1,4 millió alkalmazott dolgozik minimálbérért. Hozzátette, a projekt
kapcsán konzultációkat folytatott a munkaadók és a
szakszervezetek képviselőivel. (Agerpres)

Sztrájk a Lufthansánál

Újabb sztrájkot hirdetett a Lufthansa légitársaságnál
a német légiutas-kísérők független szakszervezete
(UFO), ezúttal november 7-re és 8-ra, csütörtökre és
péntekre. A 48 órás munkabeszüntetés valamennyi
Németországból induló Lufthansa-járatot érinti – közölte a szakszervezet hétfőn. Kiemelték, hogy a
sztrájkot kiterjeszthetik a Lufthansa csoport németországi leányvállalataira is, a Germanwings, az Eurowings, a Cityline és a SunExpress légitársaságra. A
Lufthansa közölte, hogy elítéli a sztrájkfelhívást, és
igyekszik jogi eszközökkel megakadályozni a szakszervezet akcióját. Dolgoznak egy rendkívüli menetrenden is, arra az esetre, ha mégis elkerülhetetlen a
munkabeszüntetés. (MTI)

Buszbaleset Franciaországban

Utcai tiltakozások Barcelonában
a királyi család látogatása ellen

Utcai tiltakozásokat tartottak
Barcelonában a királyi család látogatása ellen. Az uralkodó egy
hétfői díjátadóra érkezett a katalán fővárosba a családjával.

Ország – világ
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A kutatás egyben arra is rámutat, hogy
a fiatalok – főként a nők – részt vesznek a civil tevékenységben, és optimisták, amikor a pozitív változásokról van
szó.
A romániai, magyarországi, bulgáriai,
szlovákiai és lengyelországi lakosság
nagy része eközben úgy hiszi, hogy rá
nézve negatív következményekkel jár a
hatóságok bírálata, és a válaszadók több
mint 60 százaléka mondta azt, hogy az
igazságszolgáltatás fenyegetéseknek van
kitéve. (Mediafax)

Harminchárom személy, köztük két román állampolgár megsérült vasárnap, amikor Franciaország
északkeleti részén felborult egy, a Párizs–London
távon közlekedő távolsági autóbusz az autópályán. A
buszt vezető nő is megsérült. A sérülteket Amiens,
Peronne, Montdidier és Saint-Quentin települések
kórházaiba szállították. A franciaországi hatóságok
szerint a Flixbus cég Londonba tartó egyik távolsági
busza helyi idő szerint vasárnap délelőtt 11.50-kor
borult fel az ország északi részében, az autópályán,
Amiens és Saint-Quentin között. (Agerpres)

A megszokottnál melegebb idő
lesz

Az ilyenkor megszokottnál sokkal melegebb időre
számíthatunk a következő két héten – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) november 4e és 17-e közötti időszakra szóló előrejelzéséből.
Erdélyben az átlagos nappali csúcshőmérséklet 15
és 19 Celsius-fok között alakul a jelzett periódusban,
éjszaka pedig sokkal enyhébb lesz az idő, mint az
évnek ebben a szakában általában, 5 és 9 fok közötti
minimumokra kell számítani. Elszórt esőzések szinte
mindennap várhatók, nagyobb mennyiségű csapadék ezen a héten valószínű. A Bánságban, a Körösök
vidékén és Máramarosban 15 és 18 fok közötti nappali maximumokkal kell számolni, és éjszaka is csak
6-13 fokig hűl le a levegő. Enyhébb lehűlés 13-a után
várható, de akkor is melegebb lesz, mint ilyenkor általában. Csapadékra egész idő alatt számítani lehet.
(Agerpres)

Drága választás

(Folytatás az 1. oldalról)
leadta levélben a voksát, annak ellenére, hogy még az
első forduló sem járt le, és nem tudni, ki lesz a két jelölt,
aki bejut a második fordulóba. Az AEP elnöke szerint
ezek közül a szavazatok közül azok lesznek érvényesek,
amelyek legalább az egyik, második fordulóba jutott jelölt nevét tartalmazzák. A többit érvénytelenítik.
Az sem mellékes, hogy bár többmillió román állampolgár él külföldön, eddig csupán 41 ezren regisztráltak. Az elmúlt években Románia előkelő helyet foglalt
el azon országok rangsorában, amelyekből a legnagyobb mértékű a kivándorlás, és az első azoknak a listáján, ahol nincs háborús konfliktus, mégis több millió
ember hagyta el az országot. Az ENSZ adatai szerint jelenleg 3,4 millióra tehető azoknak a román állampolgároknak a száma, akik külföldre emigráltak.
Meglehet, hogy kidobott pénz lesz az 50 millió euró?
Persze, érthető, hogy megnövelték a külföldi szavazóhelyiségek számát. Ugyanis a legutóbbi elnökválasztáskor hatalmas belpolitikai botrány kerekedett, azzal
vádolták meg a Szociáldemokrata Pártot (PSD), hogy
szándékosan nehezítette meg a külföldi külképviseleteken a szavazás lehetőségét, elsősorban azzal, hogy nem
biztosított megfelelő számú szavazóhelyiséget. Így sok
helyen meg kellett hosszabbítani a külképviseletek nyitvatartását, a szavazók pedig hosszú sorokban vártak,
hogy leadhassák voksukat.
Drága elnökválasztás lesz vasárnap. A magyarság
számára nagy a tét: erőt kell felmutatnia, ezért kell vasárnap elmenni szavazni, és a pecsétet Kelemen Hunorra ütni.
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Óraszámcsökkentés és háttere

Vélemények és javaslatok
Bár az iskolai zaklatás is nagyon
aktuális téma, valójában az a szülő
tudja, hogy mit jelent, aki a gyermekével átesett már azon, hogy az
osztály hangadóinak hatására csúfolták, kizárták a közösségből, és a
tanító vagy az osztályfőnök nem
akart közbelépni, különböző indokokra hivatkozva. Nos, ilyen helyzetekben hasznos, ha a pedagógusnak van egy biztos pont,
amire hivatkozhat és támaszkodhat.

diák, aki minden házi feladatát pontosan meg akarja oldani, késő estére
készül el a leckéivel. Ebben igazat
kell adnunk a törvénytervezetet
kezdeményező volt miniszternek –
amit egyébként a szakszervezetiek
is megerősítettek –, hogy a jelenlegi
követelményrendszerrel elvesszük
a diákok gyermekkorát.
Ha a romániai helyzetet a világviszonylatban legjobb teljesítményt
elért országok diákjainak órarendjével vetjük össze, kiderül, hogy
Ha lesz törvény, betartják-e? azok nyolc órát töltenek az iskoláA nagyobb visszhangot kiváltó ban, a feladatokat ott beszélik és
kerettanterv-módosításra sokan fel- oldják meg, és du. 4 óra után már
kapták a fejüket, hiszen általános nem tanulhatnak.
szülői panasz (a diákokról nem is Visszatérés az eredeti
beszélve), hogy a diákok túlterheltek, és azonkívül, hogy sok időt töl- forráshoz
Az október 23-án elfogadott törtenek az iskolában, rengeteg az
otthoni feladat, amit a többség kép- vénytervezetbe foglalt óraszámot
telen elvégezni. Így van olyan ta- már 2011-ben is előírta az 1-es közBodolai Gyöngyi
nuló, aki már hatodik-hetedik oktatási törvény, de egy év múlva,
2012-ben éppen Ecaterina AndroA kisebbségi diákokra vajon osztálytól lemarad, vagy igyekszik nescu
tanügyminiszter módosította
lépést tartani, de amire elér a középgondoltak-e?
iskolába, kimerült, kiégett, a tanu- az eredeti törvényben megfogalmaAmi a magyar és általában a lásba beleunt diákká válik, és – zott maximális óraszámokat átlanemzetiségi oktatást illeti, arról ahogy társainak közel fele – képte- gos óraszámra, ami lehetővé tette a
nem rendelkezik a törvénytervezet.
Több mint valószínű, hogy a 20, 25,
30-as órakeretbe teljesen lehetetlen
beilleszkedni, mert nem számoltak
az anyanyelvi órákkal, ami első
osztályban 5, később 4 óra egy
héten. Ez pedig – akárhogy is számoljuk – heti 24-25, 29-30 és 34
órát jelent, ha más tantárgyakból,
amelyekből nincs cikluszáró vizsga,
nem csökkentik az órák számát.
Klaus Johannis államfőnek
még egy-két napja van, hogy
aláírja és kihirdesse a tanügyi
törvény módosítására kidolgozott jogszabálytervezetet,
amelyet döntő házként október 23-án fogadott el a szenátus. A módosító javaslat arról
vált ismertté, hogy előírja a
kerettantervbe foglalt heti átlagóraszám csökkentését az
elemi osztályokban 20, az általános iskolában 25, a középiskolában pedig heti 30
órára. A megszabott időkeretbe a tananyag bemutatása,
az ismeretek felmérése és pedagógusi felügyelet alatt az
osztályban való begyakorlása
is bele kell hogy férjen. Ez a
cikkely a 2020–21-es iskolai
évtől lépne érvénybe.

Mit tartalmaz még a törvénymódosítási javaslat?

A törvénytervezet a heti óraszámra vonatkozó cikkelyen kívül
megtiltja a lelki erőszakot, bántalmazást (bullying) a tanintézményekben. A második cikkely utasítja
az iskolákat, hogy a kötelező általános oktatásba beírják, felvegyék a
személyi számmal nem rendelkező
iskolaköteles gyermekeket is. A következő cikkely pontosítja, hogy a
szóbeli bántalmazás, zaklatás felismerése és kezelése érdekében felkészítő tanfolyamokat tartanak a
pedagógusoknak. A közoktatási törvény 66. cikkelyét módosító, már
ismertetett 4. cikkely az óraszámra
vonatkozik. A következő előírja,
hogy a felsőoktatási intézményekben legkevesebb tíz államilag finanszírozott helyet kell biztosítani a
szociális védelmi rendszerből érkező érettségizetteknek. A hatodik
cikkely meghatározza, hogy mi tartozik a zaklatás, a lelki erőszak fogalmába. A hetedik előírja, hogy a
törvény életbe lépését követő 90
napon belül a Közoktatási Minisztérium kell kidolgozza a törvény alkalmazásának a módszertanát.

Elnökválasztás

len megfelelni az érettségi követelményeknek. Ha korábban a szülők
többsége azon ügyködött, hogy elit
iskolába írassa a gyermekét, elindult egy másik folyamat, kevésbé
megterhelő, diákbarát iskolát keresnek már többen is. A jelenlegi helyzeten változtatna a jogszabálymódosítás. Ami Novák Csaba Zoltán szenátor szerint azért fontos,
mert törvényben tiltja meg a diákok
túlterhelését – válaszolta érdeklődésünkre. Ebben tökéletesen igaza
van, csakhogy országunkban a törvény betartásával van a legnagyobb
gond.
Tudomásom szerint még érvényben van az a miniszteri rendelet, miszerint az otthoni felkészülésre két
órát fordíthat a diák, amire a tanárok többsége nincs tekintettel. Van
olyan nap, hogy a lelkiismeretes

folyamatos bővítést, és oda vezetett,
hogy voltak iskolatípusok, ahol a
40-et is meghaladta a heti tanórák
száma. A nemrég lemondatott miniszter asszony, aki a szakiskolai
oktatás fontosságára is visszatért, az
új átfogó törvénytervezetben, amelyet országos viszonylatban népszerűsített,
a
kerettanterv
csökkentésének a szükségessége
mellett foglalt állást.
A törvénymódosítást a szociáldemokrata kormányt képviselő Liviu
Pop tanügyminiszter kezdeményezte, amit a parlamenti pártok
képviselői megszavaztak, és az idén
ősztől életbe is lépett volna, ha az
államfő nem küldi vissza, részben
joggal, hogy nem előzte meg alapos
hatástanulmány, nyílt vita, valamint
arra hivatkozva, hogy negatív következményekkel járhat a pedagó-

Tanácskoztak az előkészületekről

Hétfőn reggel tanácskozott a prefektúra
műszaki bizottsága, majd Mircea Duşa
prefektus tájékoztatta a sajtót a november
10-i államelnök-választás előkészületeiről
Maros megyében.

Eszerint a megyében 568 szavazókörzetet rendeznek be, ugyanannyit, mint az előző választásokon. Az állandó választási névjegyzéken 447.456
szavazópolgár neve szerepel, 527.862 szavazólapot
nyomtattak ki, 2.840 „Votat” feliratú bélyegző készült. A szavazóhelyiségek berendezése a polgármesterek feladata. A prefektúra szombat délelőtt
szállítja ki a vidéki szavazóirodákba a szavazólapokat, jegyzőkönyveket, bélyegzőket, a speciális
listákat, az állandó választási névjegyzékek másolatát. A szavazókörzetek őrzését a rendőrség, a
csendőrség, a tűzoltóság és a katasztrófavédelem
munkatársai biztosítják, akárcsak a polgármesteri
hivatalokét, mindaddig, amíg a szavazáshoz szükséges anyagokat szét nem osztják a szavazókörze-

Fotó: Nagy Tibor (archív)

teknek. Ma (kedd) 14 órától a sportcsarnokban felkészítőt tartanak a szavazókörzetek elnökei, alelnökei számára.
Vasárnap, november 10-én a szavazókörzetek
reggel 7-től este 9 óráig várják a szavazópolgárokat. Aki este 9-kor még nem szavazott, de bent van
a szavazóirodában, szavazhat. Urnazárás után kezdődik a szavazatszámlálás, a körzetek jegyzőkönyveit a megyei kerületi választási iroda összesíti. A
megmaradt anyagokat is a megyei választási irodánál gyűjtik össze, majd átadják a megyei törvényszéknek.
A Népújság kérdésére Mircea Duşa elmondta,
hogy mozgóurnát orvosi igazolással egy nappal a
választások előtt kell igényelni a szavazókörzetek
elnökeinél. Mivel Marosvásárhelyen sok egészségügyi intézmény van, a kórházakat tíz körzetbe osztották el, ahová mozgóurnát visznek, akárcsak a
börtönbe, illetve a segesvári és szovátai kórházakba. (mózes)

gusok számára, akik tömegesen
fogják elveszteni az állásukat. Az
államfő véleménye ellenére a szenátus október 23-án újból megszavazta a tervezetet, amelyben csak a
törvény életbe lépésének határidejét
tolta el a 2020/21-es tanévre. Ezt az
államfő többször nem vétózhatja
meg, és az elfogadását követő tíz
napon belül ki kell hirdetnie.

25.000 pedagógus munka
nélkül

A szóban forgó törvény, ha életbe
lép, és alkalmazni fogják, felborítja
az oktatási folyamatot – olvasható a
Tanügyi Szabad Szakszervezetek
közleményében, amely szerint
25.000 pedagógus marad állás nélkül. Véleményük szerint ez a jogszabály csak akkor lehet hasznos, ha
együtt jár a továbbra is túlzsúfolt
tantervek módosításával és kisebb
tanulólétszámmal működő osztályok létrehozásával. Ellenkező esetben a megszabott óraszámmal a
pedagógusok képtelenek lesznek
megtanítani a teljes tananyagot, és a
diákok nem fogak tudni kellőképpen
felkészülni a vizsgákra. Ha bevezetnék az elemi iskolákban már sok helyen működő délutáni programot,
ahol a diákok ebédet kapnának, és
pedagógus foglalkozna velük, ellenőrizné a felkészülésüket a következő
napra, és ezeknek a tanítóknak, tanároknak az állam biztosítaná a bérüket, a pedagógusok problémája is
megoldódna – olvasható a szakszervezet közleményében.
Tanfelügyelőségi vélemény szerint túlzás azt állítani, hogy több
ezer állás fog megszűnni, mivel jelenleg sok a normán felüli óra, és
még mindig sok a szakképzetlen,
aki kényszerből kapott katedrát.

Nem a politika, a diákok
érdekei fontosak

Ha nem rendelkeznek a rendkívül tömény tantervek szellősebbé
tételéről, akkor az óraszámcsökkentés csupán látszatintézkedés marad,
ami politikai érdekeket képvisel, és
nem a gyermekek tehermentesítése
a cél – nyilatkozta Siklódi-Burus
Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke. Az
RMPSZ vezetője azt is felvetette,
hogy a törvénytervezet az átlagos és
nem a maximális óraszámról rendelkezik. Hogy egy-egy tantárgyra
hány óra jut a csökkentett keretben,
azt a háttérintézményeknek már
előre ki kellett volna dolgozniuk, és
arra alapozva kellene módosítani a
törvényt.

Szükség van a tantervek,
elvárási szintek módosítására

A közoktatási tárca kisebbségügyi államtitkárságának állásfogalása, amely alapvető problémának
nevezi a diákok túlterheltségét, és a
művészeti és sport szakos osztályokba járó hetedikes diákok óraszámcsökkentése érdekében a

szülők kérésére eredményesen lépett közbe, nyilvánvalónak tartja,
hogy a kerettantervben szereplő átlagóraszám csökkentése maga után
vonja az általános kerettantervek
módosítását. Azt ugyanis nem lehet
elvárni a pedagógustól, hogy a jelenlegi tananyagot három óra helyett kettőben tanítsa meg, és a
diáktól sem, hogy megtanulja. A
szerkesztőségünkhöz eljuttatott állásfoglalásban a Neveléstudományi
Intézet szakembereit idézik, akik
szerint a tanterv szakszerű, igényes
módosítása hosszabb időt idényel.
Először is a tanterv alapját képező
felkészültségi szinteket (kompetenciákat) kell felülvizsgálni és módosítani. Ebből kiindulva a kisebbségi
oktatásért felelős államtitkári kabinet „a módosuló kerettanterv és a
megváltozott tanterv cikluskezdő
osztályokba való fokozatos bevezetését tartja észszerűnek”.

Áthidaló megoldások
a pedagógusoknak

A tanerőknek „a gyermekcentrikus óraszámcsökkentés” miatti
érintettsége kapcsán az államtitkárság a tömeges elbocsátásoktól való
félelem helyett az áthidaló megoldások keresését ajánlja, például a
kisebb létszámú osztályok működtetését és az iskola utáni iskolát, ami
megoldaná a gyermekek délutáni
felügyeletét, és a tanulás mellett
rekreációs és fejlesztő foglalkozásokat is jelentene. Mert „az alapvető
cél nem az, hogy a diákok minél kevesebb időt töltsenek a tanintézményben, hanem hogy örömmel
legyenek ott, és a testi-lelki-szellemi fejlődésüket szolgálja az ott
töltött idő”.
Olyan szép ez a megfogalmazás,
hogy akár be is fejezhetnénk a törvénytervezet kommentárját. Bár
mindenben egyetérthetünk mind a
pedagógusszövetség, mint a kisebbségügyi államtitkárság véleményével, a valóságban mégis bonyolultabb a helyzet, mert vannak iskolák, például Marosvásárhelyen, ahol
ma sincs elég tanterem a jelengi létszámmal működő osztályok befogadására, nemhogy arra, hogy kis
létszámú osztályokra bontsák azokat. Ahol pedig továbbra is két váltásban oktatnak, ott a délutáni iskola
beindítása ütközik nehézségbe.
Hogy milyen mély gyökerei vannak egy törvénymódosításnak, azt
első látásra nehéz elképzelni, de
akiknek ez a feladata, mindenképpen hasznos, ha az érintettekkel előzetes tanácskozás során minden
lehetőséget és akadályt számba
vesznek. Kíváncsian várjuk, hogy
2020 őszétől mi valósul meg a törvénytervezet előírásaiból. Remélhetően a gyermekek érdekeit szem
előtt tartó előírásokat nem úgy fogják betartani, mint a MOGYE magyar tagozatára vonatkozó törvénycikkelyeket.

Ösztöndíj kertészmérnök- és tájépítész-hallgatóknak

A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros Szervezet ösztöndíjpályázatot
hirdet a 2019–2020-as tanévre a marosvásárhelyi Sapientia EMTE Tudományegyetem kertészmérnöki és tájépítészmérnöki szak III. és IV. éves hallgatói számára.
A diákoknak motivációs levelet kell írniuk, amelyben bemutatják a Székelyföld aktuális mezőgazdasági, tájépítészeti kihívásaira némiképpen választ adó,
készülő vagy már meglévő diplomamunkájukat. Ebből kiindulva a jelenlegi állapotokból előtérbe kell helyezni a jövő gazdasági, műszaki és nem utolsósorban a munkaerőpiaci megoldásokat. Mindehhez mellékelni kell egy magyar
nyelvű önéletrajzot.
A nyertes diákokat (6 személyt) 10 hónapon át havi 400 lejes ösztöndíjban
részesíti az egyesület. Az elbírálásnál pluszpontot jelent, ha a diák hajlandó
(akár időszakosan is) bekapcsolódni az egyesület tevékenységébe. Jelentkezni
2019. november 8-ig az rmgemaros@gmail.com e-mail-címen lehet. (v.gy.)

Lovaskultúra Erdélyben –
kedden az Erdély TV-ben

Az erdélyi lovaskultúráról szól a ma (kedden) 20.30-kor kezdődő Kultúrcsepp műsor, amelyben Kányádi Orsolya műsorvezető Pászka Lehel lovas íjászszal és Máthé András egyetemi tanárral beszélget.
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27. Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál és 5. Freedom Blues Festival
Az idén egy hétre esik városunk két, igencsak minőségi
eseménysorozata: az idén 27.
alkalommal sorra kerülő
Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál és a Freedom
Blues Festival. A Maros megyei MADISZ által szervezett
filmszemle és a Jazz&Blues
Club által létrehozott és gondozott bluesfesztivál e héten
veszi kezdetét, az egybeesés
a véletlen műve, a naptár ezúttal így adta ki. A két eseménysorozat szervezői a
közelgő szemlékkel kapcsolatosan ez okból közös sajtótájékoztatót tartottak hétfőn
délelőtt a dzsesszklub fölötti
Ursus Sörházban.

Egy hét, két fesztivál!

Kaáli Nagy Botond

Az ismertetőn elsőként az idén is
a Kultúrpalotában sorra kerülő filmfesztiválról beszélt annak igazgatója, Sipos Levente és művészeti
igazgatója, Gáspárik Attila. – Ismét
eltelt egy év, új fesztiválba kezdünk, reméljük, ugyanolyan jó lesz,
mint a tavalyi. Ez a leghosszabb
ideje működő hazai filmfesztivál.
Olyan filmeket vetítünk, amelyeket
nem láthatunk a mozikban vagy a
tévében. Speciális filmnézésre hívjuk a közönséget, nagyon sok filmünk van, nem egzotikus
alkotások, hanem egyszerűen jók:
Szíriából, Irakból vagy akár Nepálból. Hiába van ezer csatornánk otthon, ezeket a filmeket nem
láthatjuk, és az internetről sem tölthetjük le őket. Ezúttal öt napon keresztül úgy nézhetjük a világot,

ahogyan látják a filmszakma azon
alkotói, akik elküldték műveiket.
Vannak román és magyar filmek is,
e két kultúra a mi perspektívánk
szerint nem párhuzamos, épp ellenkezőleg: nagyon sokszor – főleg a
filmben – metszik egymást. Az idén
49 filmet válogattak be a versenyprogramba, a szombat esti díjátadó
ünnepség pedig két – egy román és
egy magyar – Oscar-jelölt film vetítése között lesz. A versenyprogram mellett 15 nagyjátékfilmet és
dokumentumfilmet vetítünk. Újdonság, hogy az aznapi versenyprogramot megismételjük esténként
a kisteremben, ahogyan az is, hogy

kedden nulladik napra kerül sor: 19
órakor a budapesti CentriFUGA
Kortárs Zenei Műhely lép fel Paralel kánonok című koncertjével a
kisteremben, a belépés erre az eseményre ingyenes. A fesztivál 6-án,
szerdán 17 órakor kezdődik, zene és
film váltakozva tart egész vasárnapig. Vasárnap este az András Lóránt
Társulat táncszínházi előadása zárja
a fesztivált. Az összes versenyprogrambeli film angol feliratos, szimultán fordítják őket magyarra és
románra. A nagyjátékfilmeknek is
lesz felirata, nem szeretnénk, ha
bárki azért menne ki a teremből,
mert nem érti az adott filmet. A díj-

A reformáció napját ünnepelte a Gecse Dániel Szakkollégium
A megújulás és a megmaradás jegyében ünnepelték meg
csütörtökön a marosvásárhelyi Gecse Dániel Református
Orvosi és Egészségügyi Szakkollégiumban a reformáció
napját. Az ünnepélyes esemény jó alkalom volt arra,
hogy a kívülállók is mélyebb
betekintést nyerjenek az intézmény igen színes, nevelő
célzatú programkínálatába,
valamint arra is, hogy a támogatók átadják az általuk felkínált kutatói, illetve szociális
ösztöndíjakat a szakkollégium négy bentlakó diákjának.

Menyhárt Borbála
A Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégiumot az Erdélyi Református
Egyházkerület igazgatótanácsa alapította 2015-ben, azzal a céllal,
hogy jutányos áron igényes lakhatási lehetőséget biztosítson a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen tanuló hallgatóknak és a református asszisztensképzős diákoknak. Azonban a
lakhatáson túl, a szakkollégium
célja a közösségépítés is. Keresztyén szellemiségben olyan közösséggé szeretnék kovácsolni Erdély
leendő orvosait, fogorvosait,
gyógyszerészeit, egészségügyi dolgozóit, amely tanulmányai elvégzése után itthon marad, és az itt
kapott értékeket, az itteni közösséget építi, erősíti. A rendszeresen
megtartott szakmai előadások, műhelyek, képzések a tanulmányi előmenetelt, a bibliaórák és egyéb
közösségépítő alkalmak pedig a
lelki, közösségi élet fejlődését szolgálják.

Fotó: Nagy Tibor

nyertes filmek idén is vasárnap délelőtt lesznek láthatók, ezalatt a kisteremben animációs filmeket
vetítünk gyerekeknek. A napijegy
15 lejbe, a bérlet 40 lejbe kerül, olcsóbb a napijegyünk, mint a mozis
kedvezményes belépő – mondták a
szervezők. Az idei szemlén is számos kiegészítő rendezvény zajlik,
lesznek tárlatnyitók, koncertek –
fellép két programmal is Hobo,
koncertezik Harcsa Veronika, Razvaljajeva Anasztázia, a Midnight
Buzz és a Balázs Elemér Group. A
filmfesztivál programját hamarosan
részletesen ismertetjük.
Az idei Freedom Blues Festival-

A megújulás és a megmaradás jegyében

A reformáció napját bentlakó diákjaikkal, valamint meghívott vendégeikkel közösen ünnepelte meg
csütörtökön este Erdő utcai székhelyén a Gecse Dániel Szakkollégium. Az eseményt, amelyen a
szakkollégium zenekara is szolgált,
Veress Róbert, a Görgényi Református Egyházmegye esperese áhítattal nyitotta meg. Capcalo Dániel,
a diáktanács elnöke beszámolt a
szakkollégiumi tevékenységek széles skálájáról, a nemrég kialakított
közösségi terem jelentőségéről, a
csapatépítő kirándulásokról, valamint a külföldi utakról, amelyek a
szakkollégium támogatásának köszönhetően valósultak meg és nyújtottak maradandó élményeket a
bentlakó diákoknak.
A szakkollégiumban működő
mentorprogramról annak vezetője,
Mihály Péter számolt be. A program lényege, hogy két bentlakó rezidens orvos úgymond szárnyai alá
veszi a bentlakó diákokat, segítenek
például az elsőéveseknek eliga-

zodni az egyetem adminisztrációs
útvesztőiben, a nagyobbaknak
pedig többek között az államvizsgával kapcsolatosan szolgálnak jó tanácsokkal. Dr. Vass Levente
parlamenti képviselő, a Studium-

Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke a háttérintézmények fontosságát emelte ki az egyetemi színtéren.
Mint mondta, elengedhetetlen az
összefogás a közös cél érdekében:
támogatni nemcsak az egyetemi
hallgatókat, hanem a pályakezdő rezidenseket is.
A házigazda szerepét betöltő Batizán Attila lelkipásztor, a szakkollégium igazgatója köszöntőjében
hangsúlyozta: a nemrég megújult
intézményben fontosnak tartják a
vallási nevelést, többek között a céljuk az, hogy istenfélő emberekké
neveljék a leendő orvosokat, aszszisztenseket. Amint az igazgató lapunknak elmondta, az ünnepélyes
rendezvényre a városban szolgáló
lelkészeket, ugyanakkor elöljárókat,
képviselőket is meghívtak, ugyanis
szeretnék,
hogy
minél
szélesebb körben megismerjék a
szakkollégiumban zajló tevékenységeket. Mint mondta, a meghívottak közül sokan ismerték el utólag,

5

ról Demeter József „Döme” főszervező, a dzesszklub társtulajdonosa
beszélt. – Ötödik kiadásához érkezett a fesztivál. A klubban két nagy
zenei szemle zajlik évente, a tavaszi dzsessz- és az őszi bluesfesztivál. Az első nap, november 7-e a
gyerekeké, a marosvásárhelyi
Rocksuli diákjai fognak zenélni,
csak bluesdalokat. Második nap,
8-án érkezik a fellépőként és ceremóniamesterként is jelentkező
Mike Godoroja és zenekara a Led
Zeppelin-projekttel és a Blues
Brothers Show Magyarországról,
amelyet nagyon várunk: hét énekes, számos táncos lesz a színpadon a zenészek mellett. Hagyományaink szerint nagyon odafigyelünk a kezdő, illetve kevésbé ismert
együttesekre. Ez okból hívtuk meg
a Midnight Buzzt Brassóból és
Andrei Cerbut a Crossroads együttessel. Az Eugen Caminschivel fellépő Oxigen együttest sem
ismerjük, nekik is adtunk egy
esélyt. Ismét fellép Sir Blues Vali
Răcilă, és újdonságként a koncerteket követő esti afterpartik élő
zenére zajlanak: a szatmári kamionsofőrökből álló Black River
Blues Band játszik pénteken és
szombaton is reggelig, az ő zenéjükre lehet majd bulizni. Ismét lesz
bakelitcsere és -vásár, borkóstoló
több borház részvételével.
A koncertekre a Bunkerben kerül
sor, a Piano lounge terem lesz, ahol
borozni, kávézni, beszélgetni lehet,
a koncertek végeztével pedig ott
zajlik a buli. 50 lejbe kerül a napijegy, 70 lejbe a háromnapos bérlet.
A csütörtöki napra, a rocksulis diákok koncertjére pedig ingyenes a
belépés – hallottuk Dömétől. A
bluesfesztivál programját is hamarosan közzétesszük.

hogy nagyon kellemesen csalódtak.
A reformáció napi ünnepség kiváló alkalom volt arra, hogy átadják
a támogatók által felkínált kutatói,
valamint szociális ösztöndíjakat a
bentlakó diákoknak.
Batizán Attila elmondta, az ösztöndíjprogramuk egyik fő támogatója a Clini-lab, amelynek az
igazgatója, Jakab István két tanulmányi-kutatási ösztöndíjat ajánlott
fel. A pályázó diákok közül Szigeti
Amália és Józsa Enikő nyerték el a
Péterfy-ösztöndíjat. A Clini-lab
igazgatója beszédében a szakkollégiumi képzés múltjáról és jelentőségéről, nevelő jellegéről
szólt.
Emellett dr. Magyary Előd fogorvos, marosvásárhelyi önkormányzati képviselő, valamint Ilyés-Tóth
Sándor vállalkozó egy-egy szociális
ösztöndíjat ajánlott fel Nagy Adrienn és Bíró Mária Magdolna
egyetemi hallgatóknak. Egy marosvásárhelyi kávézó ezer lejjel
támogatta a szakkollégium közösségi termének a felújítását, fejlesztését.
Érdeklődésünkre Batizán Attila
igazgató kifejtette: jelenleg több
mint kilencven bentlakó diákjuk
van, orvostanhallgatók, asszisztensképzősök Erdély minden szegletéből, akiknek a szakkollégium 37
szobájában biztosítanak kedvezményes áron lakhatási lehetőséget.
A kollégium 1, 2, 3 és 4 ágyas
szobákkal rendelkezik, mindegyik
szobához külön mosdó tartozik.
Ugyanakkor emeletenként egy korszerűen felszerelt konyha, az alagsorban mosókonyha, valamint
különféle közösségi terek szolgálják a diákok kényelmét.
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A Kis-Küküllő mente „mostohagyermeke”

Szerkesztette:NagySzékelyIldikó

Kóródszentmártoni jövőkép

Kóródszentmárton a Kis-Küküllő mente talán legnehezebb sorsú községe. Falvai
elöregedőben,
lakosainak
száma évről évre apad, a
másfél évtizeddel ezelőtt
még 120 lelket számláló vámosudvarhelyi református
gyülekezet például mostanra
csaknem a felére csökkent.

2016-ban új vezetősége lett a
községnek, Nicolae Comerzan
négy mandátum után vette át a korábbi polgármester helyét. A 40
éves községgazda Bartos Martin
Csaba alpolgármesterrel közösen
próbál megoldásokat találni Kóródszentmárton megannyi gondjára.
– Úgy gondolom, az elmúlt
három évben többet sikerült elérnünk, mint elődünk 16 esztendő
alatt – szögezte le beszélgetésünk
elején Comerzan. A környezetvédelmi technikusi végzettséggel
rendelkező polgármester, aki korábban postásként is dolgozott,
mandátuma elején nem „dúskált”
az előző vezetőség által elindított,
megvalósításra váró projektekben.
– A küküllősolymosi út aszfaltozására készült korábban egy terv,
de az is hibás volt. Orvosoltuk a
problémát, elindítottuk a kivitelezést. Mostanra 80%-ban készült el
az út, ezt a szakaszt a jövő héten
(sz.m.: ezekben a napokban) adjuk
át. A kivitelező azt ígérte, hogy
idén a hátramaradt 20% is meglesz,
de valószínűleg jövő tavaszig elhúzódik a munkálat – tette hozzá
Nicolae Comerzan, akitől azt is
megtudtuk, hogy készítettek egy
pályázatot a község minden mellékutcájának az aszfaltozására. Az
országos helyi fejlesztési programon keresztül próbálnak erre támogatást lehívni, jelenleg a
pályázat elbírálására várnak.

Felújítják
a solymosi kultúrházat

A helyi költségvetésből a községközponti iskola korszerűsítésére, ezen belül egy sportterem
kialakítására készítettek pályázatot. A regionális operatív programon (POR) keresztül szerettek
volna alapokat lehívni a kivitelezésre, de nem jártak sikerrel. Most
az országos helyi fejlesztési prog-

Mosdók hiányában

Nicolae Comerzan

Fotó: Nagy Tibor

ram 3. szakaszában (PNDL 3) kínálkozó lehetőségekben bíznak, a
pályázatíró szakemberek hiánya
viszont további akadályt jelent.
– Küküllősolymos félreesik a
megyei úttól, így az elmúlt időszakban nagyon el volt hanyagolva. A solymosi kultúrház
felújítására a helyi akciócsoporton
keresztül 70 ezer eurós támogatást
nyertünk, még 30 ezer euróra lesz
szükség, amit önerőből kell biztosítanunk – tájékoztatott a polgármester.
Kóródszentmártonban nincs kiépülve az ivóvíz- és a szennyvízhálózat. A községet belefoglalták a
megyei mestertervbe, és mivel az
alacsony népességszám miatt önerőből nem is lett volna lehetőségük
pályázni, az ivóvíz bevezetését továbbra is az Aquainvesttől várják.
– A jövő évi költségvetésből a
solymosi kultúrház felújítására vonatkozó önrészt kell mindenképpen biztosítanunk, ugyanakkor a
szennyvízhálózat kiépítésére szeretnénk elkészíteni a megvalósíthatósági tanulmányt. Tisztítóállomás
működtetésére nincs lehetőségünk,
a küküllőszéplaki polgármesterrel
folytatunk tárgyalásokat ez ügyben
– mondta a polgármester.
Nicolae Comerzan és Bartos
Martin Csaba nyíltan beszélt arról,
hogy főként Vámosudvarhelyen
sok gondot okoz az adót nem fizető
és a közmunkától is elzárkózó
roma lakosság.
– Amikor átvettük a községet,
170 szociális segélyre jogosult
lakos szerepelt a nyilvántartásban,
jelenleg 70-en vannak. Sokan közülük nyáron külföldre mennek

tozó Héderfáján tanulnak anyanyelvükön.
A kóródszentmártoni kisiskola,
ahova a magyar elemi osztályok,
illetve a román tagozatú második,

(Folytatás az 1. oldalról)
Iskola után egy dicsőszentmártoni
cégnél kőművesként alkalmaztak. A
betonnal teli talicska mellett, az alapoknál kezdtem a pályát, és lassan,
fokozatosan jutottam el a házépítésig. A kilencvenes évek végén Magyarországra
kerültem
egy
burkolócéghez, ott egészen új technikákkal gyarapítottam a tudásom.
Közben megnősültem. A kinti munkával a fiam születése után hagytam
fel. Akkor hoztam létre az egyéni
vállalkozást, ami a mai napig a fő
megélhetési forrásunk.
– A gazdasági válság mennyire
érintette?

a munka. 2020-ra is bőven vannak
már megrendeléseim, az év első
fele teljesen le van foglalva.

Jó termés volt az idei

– A gazdálkodás hogyan jött be a
„képbe”? – tértem át a Szigeti család mindennapjait meghatározó további teendőkre.
– Hobbiként indult, idővel vált
jövedelemforrássá. A Küküllő mentén párás a levegő, ez nem kedvez
a szalmásgabonának, így főként kukoricát és szóját termesztek. Egy
másfél–két hektáros területtel kezdtem, ma már tíz hektáron gazdálkodom. Akárcsak az építkezésben, itt

Felkészültek a télre

A polgármesteri hivatalban azt is
megtudtuk, hogy a községvezetés
felkészült a télre. A községnek 39
hektár erdeje van, az ebből nyert
500 köbméter tűzifát a héten kezdik osztani. Idén 160-an igényeltek
fát, minden jogosult 2,5–3 köbmétert kap. A községi utak hótalanítására egy erre szakosodott céggel
van szerződése Kóródszentmártonnak. Ahhoz, hogy önerőből végez-

Kevesebb a segélyezett

Bezárták az elemi iskolát

Kóródszentmártonban csak a
községközpontban van magyar oktatás, előkészítőtől negyedik osztályig. A felső tagozatos magyar
diákok a Küküllőszéplakhoz tar-

dolgozni, télen pedig, arra hivatkozva, hogy nincs jövedelmük, segélyért nyújtják a markukat. A
törvény sajnos az ők pártjukon van
– jegyezte meg az alpolgármester.
– Mivel minden felsőbb szinteken dől el, azoknak, akik igazán
megérdemelnék a támogatást – az
életüket végigdolgozó, idős, beteg
lakosoknak –, nem tudunk segíteni
– tette hozzá a polgármester, aki
még egy mandátumot vinne végig
községfejlesztési tervei megvalósítása érdekében, azután pedig leköszönne
a
politikából,
és
magánvállalkozóként egy idősotthont hozna létre Kóródszentmártonban.
Az alpolgármestert a munkalehetőségekről is megkérdeztük.
Bartos Martin Csaba úgy véli, aki
igazán szeretne dolgozni, annak
van miből választani, hiszen az elmúlt időszakban 15–16 új munkahely létesült a községben.
Ugyanakkor nyolcan–kilencen Balavásárra ingáznak, mások Segesvárra vagy Dicsőszentmártonba
járnak dolgozni.

Az építészettől
a mezőgazdaságig

Bartos Martin Csaba

zék el ezt a munkát, egy
buldoexkavátorra lenne szükség,
mielőtt azonban arra pályázhatnának, a közintézményeket kell
rendbe tegyék – összegzett a polgármester.
harmadik és negyedik osztály járt,
szeptembertől nem kapott működési engedélyt a belső illemhelyek,
mosdók hiánya miatt. A magyar
kisdiákok most a román tagozatú
5–8. osztály tanintézetébe járnak, a
román elemisták az óvodaépületben kaptak helyet – tájékoztatott a
polgármester.
Nicolae Comerzan leszögezte, a
helyi költségvetés több mint egynegyede a tanintézetek fenntartására megy el, és mivel a községnek
szűkösek az anyagi forrásai, a bezárt iskolaépületben csak akkor
végzi el a hiányolt beruházást, ha
arra célirányosan utalnak ki pénzt
a megyétől.
Miután a tanintézet titkárságán
nem kaptunk érdemleges felvilágosítást a diáklétszámról, Bartos
Martin Csaba alpolgármestertől
megtudtuk, hogy a kóródszentmártoni iskolának 16 kisdiákja van, ők
egyetlen összevont osztályban tanulnak. A vámosudvarhelyi gyermekeket iskolabusz szállítja a
községközpontba.

– Mivel mindig is szerettem a
minőségi munkát, a pénzügyi krízis
idején is maradtak megrendelőim.
Valamivel kevesebb volt a munka,
de nem sínylettük meg ezt az időszakot sem.

Munkaszünetben
történelemlecke

– Úgy mesélték a faluban, hogy
alapjaitól felhúz egy házat. Melyik
volt az első ilyen nagy munkálata?
– A mostani otthonunk volt az
első ház, amit én terveztem és építettem. Főként a szomszéd községben, Zágorban, illetve a környező
településeken vannak megrendelőim, de messzebbre is eljutottam.
2009-ben a zágori szászok visszaigényelték és felújították az épületeiket, egyebek mellett az iskolát.
Engem kértek fel ennek az ingatlannak a burkolására. Amikor befejeztem a munkát, egy ottani
ismerősöm azt mondta: barátom, jól
vizsgáztál, meglátod, ezek az emberek kivisznek magukhoz. Nem
vettem komolyan a szavait, de a következő évben, amikor szásztalálkozó volt Zágorban, megkaptam az
első felkérést egy németországi
munkára. Azóta gyakran kapok kisebb-nagyobb megbízásokat. Egykét hónapot szoktam kint tölteni, az
mindig olyan, mintha pihenni mennék. A kitelepedett szászok a barátságukba fogadtak, megbíznak
bennem. Az egyik ottani megrendelő egyszer családostul elment
nyaralni, és rám hagyta a házat,
mert tudta, hogy irányítás nélkül is
pontos, jó munkát végzek.
– Vannak-e sajátos igényeik a
szászoknak a házépítés, felújítás
terén?
– Nincsenek. Ezek az emberek
kint is ugyanúgy élnek, mint egykor
itt, Erdélyben. Mindenkinek van
egy kis kertje, kutyája, tyúkokat is
tartanak. Csak a pontosságuk különbözteti meg őket az itteni létformától. A megrendelőim szívesen
mesélnek az erdélyi szászok múltjáról, és mivel mindig is érdekelt a
történelem, sokat tanulok tőlük.
Hosszabb időre azonban nem szoktam kint maradni, mert itthon is vár

is a fokozatos fejlődés elvét alkalmaztam. Először egy 35 lóerős traktort vásároltam, aztán azt, ahogy
bővült a földterület, eladtam, és vettem egy 57 lóerőset. Nemrég egy
70 lóerősre cseréltem a korábbi
traktort, közben a régi vetőgépet is
eladtam, most kötöttem üzletet egy
újra. A német minőségben bízom,
így nem próbálok új gépekre pályázni, inkább hozok egy használtat
Németországból, a pályázati önrésznél jóval alacsonyabb áron.
– Hogyan értékesíti a terményt?
– Mind a kukoricára, mind a szójára az ország déli részéből, Călăraşi-ból jönnek a felvásárlók. Idén
sokan még le sem aratták a gabonát,
amikor én már eladtam a törökbúzát.
– Ezek szerint jó volt az idei termés?
– Három hektár tíz áron 25–30
tonna kukoricám lett, ez hegyesdombos vidéken kiváló eredmény.
A szárazság miatt sokan panaszkodtak a szójatermésre, de én azzal is
meg voltam elégedve. Három és fél
hektáron vetettem szóját, és 9800
kiló terményem lett.
– Hogyan lehet összeegyeztetni
az építészeti munkát a mezőgazdasággal?
– A földdel való munka legtöbbször estére vagy szombatra marad.
Ez számomra kikapcsolódás, nem
érzem tehernek. A székelycsókai
nagyapám nagygazda volt, kuláknak is nyilvánították, valószínűleg
tőle örököltem a mezőgazdaság
szeretetét.
Beszélgetésünk végén a legfiatalabb Szigetiekről is szó esett. A 16
éves Szilárd az édesapa útján indult
el, a marosvásárhelyi építészeti középiskolában tanul. A kisebbik
gyermek, a házaspár 14 éves lánya
nyolcadikos, számára a jövő év hoz
majd fontos fordulatot. A látogatás
után a gazda-vállalkozó készségesen mutatta meg munkagépeit,
majd a kóródszentmártoni református templomba is elkísért, ahol ritka
kincs, egy 1300-as évekből származó ezüstötvözetű harang őrzi a
régmúlt időt.

2019.november5.,kedd ________________________________________________ SPORT_______________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Bukarestben megszakadt a Sepsi OSK idegenbeli veretlensége

Bukarestben elvesztette idegenbeli veretlenségét a Sepsi OSK az
élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, bár a vasárnapi mérkőzés szünetében még vezetett az FCSB
ellen.
A székelyföldi csapat az első félidőben a felezővonal környékén elkövetett
taktikai
szabálytalanságokkal lelassította a hazai
csapatot, amely kizárólag Florinel
Coman kiugratására törekedett, tudósított az NSO. A Gigi Becali
FCSB-tulajdonos által „román
Mbappénak” kikiáltott támadó kétszer faképnél is hagyta a szentgyörgyi védőket, de egyszer sem találta
el a kaput: mindkétszer a hosszú
sarok mellé lőtt mintegy 11 méterről. Sokkal több lehetősége a vendégcsapatnak sem volt, de támadói
jóval pontosabban céloztak. Fülöp
István jó harminc méterről kapura
küldött labdáját még kiütötte Cristian Bălgrădean kapus, de Goran
Karanovics két ziccerénél már
verve volt. Az elsőt megúszta, mert
a szerb támadó három méterről, becsúszva fölé lőtt, másodjára azonban az ötös jobb oldali sarkáról
elegánsan átemelte az FCSB hálóőre felett a labdát, amely a hosszú
sarokba hullott.
Az első félidőben munka nélküli

Niczuly Rolandnak szünet után már
bőven akadt dolga, a ritmust váltó
FCSB ugyanis teljesen beszorította
a Sepsit. A szentgyörgyi védelem
végül némi játékvezetői rásegítéssel
adta meg magát, Sztefan Velev és
Florin Tănase ütközését szabálytalannak ítélte meg Horaţiu Feşnic, a
büntetőből pedig Harlem Gnohere
kiegyenlített. Négy perccel később
már vezetett is a fővárosi gárda,
Coman hozta helyzetbe a kapu elé
lendületből érkező Tănasét, aki
lapos lövéssel betalált.
Hátrányban már nagyon tanácstalannak bizonyult László Csaba

együttese, amelynek körülményes
és lassú támadásait könnyedén
megkontrázták a jóval gyorsabb hazaiak. Az előző idényben a Sepsi
OSK ellen öt gólt is szerző Coman
azonban most minden helyzetét kihagyta, így a székely remények az
utolsó percekig éltek, amikor a csereként beálló Pavol Safranko nyolc
méterről, előrevetődve a jobb sarok
mellé fejelte a labdát.
A végén már Niczuly is előrement fejelni egy szögletnél, de a
hazai ellentámadásból Coman betalált – igaz, lesről. A meccset a bukaresti Denis Man kapufája zárta le.

Eredményjelző
* 1. liga, 15. forduló: FC Voluntari – FC Botoşani 1-2, Bukaresti
FCSB – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 2-1.
* 2. liga, 15. forduló: Sportul Snagov – Bukaresti Rapid 3-2, Aradi
UTA – Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii 2-0. Az élcsoport: 1. Mioveni
30 pont, 2. UTA 26, 3. Turnu Măgurele 23.
* 3. liga, I. csoport, 11. forduló: Foresta Suceava – Bákói Aerostar
1-0. Az élcsoport: 1. Aerostar 30 pont, 2. Karácsonkő 25, 3. Radóc 25.
* Merkantil Bank Liga NB II, 15. forduló: Vasas FC – BFC Siófok
2-2, FC Ajka – Aqvital FC Csákvár 0-2, MTK Budapest – Szombathelyi
Haladás 3-0, Duna Aszfalt Tiszakécske – Szolnoki MÁV FC 1-1, Nyíregyháza Spartacus FC – Gyirmót FC Győr 0-1, WKW ETO FC Győr
– Budafoki MTE 1-3, Békéscsaba 1912 Előre – Budaörs 1-0, Soroksár
SC – Dorogi FC 1-3, Kazincbarcika – Szeged-Csanád Grosics 3-2. Az
élcsoport: 1. Csákvár 30 pont/13 mérkőzés, 2. MTK Budapest 30/13,
3. Gyirmót 29/14.

Nem volt könnyű pótolni a hiányzókat

Bálint Zsombor

Megnyerte a második hazai mérkőzését a Marosvásárhelyi CSM női labdarúgócsapata. A találkozót
végig a házigazdák irányították, és végül 4-2-vel
szállították a sikert.
Két fontos alapembere nélkül volt kénytelen játszani a Kolozsvári Olimpic Star elleni bajnoki találkozón a megyeszékhelyi alakulat. Az együttes
gólzsákja, Mădălina Boroş eltiltás miatt nem léphetett pályára, miután Szörényváron törlesztés
miatt kiállították, míg a jelenlegi keret legtapasztaltabb játékosa, egyben másodedzője, Lucia Meleacă lábát törte ugyanazon a mérkőzésen.
Márpedig Székes Károly edzőnek nem áll sem létszámban, sem minőségben olyan keret a rendelkezésére, hogy két ilyen kaliberű futballista hiánya ne
érződjön meg a csapat játékán. Szerencsére erre a
mérkőzésre sikerült visszacsalogatni a kapus Drăguş Kingát, aki az elmaradt fizetések miatt nem játszott eddig, és jelenléte a kapuban rendkívül
fontosnak bizonyult. A második félidőben ugyanis
1-1-es állásnál egy léc alá tartó szabadrúgást nagy
bravúrral hárított, míg a másik oldalon Alina Boroş
hasonló lövése viszont behullott a kolozsvári kapuba, ez pedig – a későbbi góloktól gyakorlatilag
függetlenül – megpecsételte a mérkőzés sorsát.
A találkozón a házigazdák birtokolták a labdát
és veszélyeztettek többet, azonban ennek hosszú
ideig nem volt nyoma az eredményen. Az első félidőben csupán egy potyának köszönhetően szereztek vezetést, amikor Tămaş hosszan előreküldött
labdája átpattant a kolozsvári kapuson.
Újrakezdés után szintén a marosvásárhelyiek
voltak a veszélyesebbek, ám egy szögletet követően váratlanul egyenlített az Olimpic Star. Egy
kapu torkába érkező szögletet Tătar a hálóba pöc-

Jegyzőkönyv

Női labdarúgó 2. liga, II. csoport, 4. forduló:
Marosvásárhelyi CSM – Kolozsvári Olimpic
Star 4-2 (1-0)
Marosvásárhely, Sziget utcai műgyepes pálya,
30 néző. Vezette: Cristian Moldoveanu (Sepsiszentgyörgy) – Bedőházi Gergely (Sepsiszentgyörgy), Ungvári Levente (Hídvég).
Gólszerzők: Tămaş (22.), A. Boroş (62., 71.),
Gorea (86.), illetve Tătar (49.), Deac (88.).
Sárga lap: A. Boroş (66.), illetve Deac (89.).
Marosvásárhelyi CSM: Drăguş – Bot, Gorea,
A. Boroş (87. Raţ), Tămaş, Ciotlăuş, Hosu, Năznean, Mera, Réthi, Sărac (46. Lungu).
Olimpic Star: Jakab – Boroimeşan, Tătar, Filimon, Lipotean, Deac, Mihali, Todea, Lokodi,
Gomoi, Rus (75. Kovács).

költ. A fentebb említett két távoli lövésből aztán a
CSM jött ki jobban, ismét átvéve a vezetést, majd
ahogyan fáradt a kolozsvári védelem, két újabb gólt
hoztak össze a tapasztaltabb marosvásárhelyi játékosok. Előbb Alina Boroş küldte laposan a hosszúba a tizenhatoson belülről, majd Gorea ugrott ki
jó ütemben, és ellőtte a kiszolgáltatott kapus mellett. A zárópercekben, egy védelmi hiba után az
Olimpic Star még szépített, de a három pont helyben maradt.
A CSM legközelebb november 17-én szerepel a
bajnokságban, amikor a teljes megyét képviselő
Bihar United (volt Alsólugas) otthonában vendégszerepel a telegdi pályán. Addig azonban kupameccs következik, vasárnap 15 órától a
Gyulafehérvári Student Sport látogat a Sziget utcai
műfüves pályára.

Eredményjelző

Fotó: Nagy Tibor

Női labdarúgó 2. liga,
4. forduló:
* 1. csoport: Jászvásári
Navobi – Bukaresti Carmen 1-2, Onix Rm. Sărat
– Nicu Gane Fălticeni 42, Románvásári Vulpiţele
Galbene – Székelyudvarhelyi Vasas Femina II 2-1.
A Marosvásárhelyi Ladies
állt.
* 2. csoport: Marosvásárhelyi CSM – Kolozsvári Olimpic Star 4-2,
Szörényvári Atletic Drobeta – Bihari United 1-4.
A Kolozsvári Olimpia II
és a Resicabányai Banat
Girls állt.

1. CFR
2. Viitorul
3. Craiova
4. FCSB
5. Medgyes
6. Botoşani
7. Astra
8. Jászvásár
9. Dinamo
10. Sepsi OSK
11. Chindia
12. Nagyszeben
13. Clinceni
14. Voluntari

15
15
14
15
15
15
14
14
14
15
15
15
15
15

9
8
7
7
6
5
6
5
6
2
4
3
2
1

Ranglista
3
4
3
3
5
7
4
6
2
10
4
4
5
4
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Fotó: Pro Sport

3
3
4
5
4
3
4
3
6
3
7
8
8
10

35-13
34-18
18-14
22-20
24-21
24-21
19-17
17-15
21-23
14-13
17-23
12-27
16-29
9-28

30
28
24
24
23
22
22
21
20
16
16
13
11
7

Félidőben még vezetett a CSM

Minden előzetes esélylatolgatásra rácáfolva előnnyel vonult az öltözőbe Kolozsváron, az U-BT fiókcsapata elleni találkozón a Marosvásárhelyi CSM férfi
– vagy inkább fiú – kosárlabdacsapata. Szünet után azonban helyreállt a rend,
a mindeddig valamennyi ellenfelüket nagy arányban verő házigazdák – vélhetően a szünetben kapott szidás után – átvették az uralmat a meccs fölött, és
nagy arányban nyertek. Az eredmény: Kolozsvári U-BT II – Marosvásárhelyi
CSM 77:51 (11-11, 13-15, 20-4, 33-21).
A Marosvásárhelyi CSM következő ellenfele a CSM Ploieşti, amelyet a hétvégén fogadnak a volt Petru Maior egyetem sporttermében. A pontos időpontot
még nem rögzítették. (B.Zs.)

Lewis Hamilton hatodszor
a Forma–1 világbajnoka

Címét megvédve hatodszor lett
Forma–1-es világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája, aki az
Egyesült Államok Nagydíján másodikként ért célba vasárnap, és két futammal az idény vége előtt
behozhatatlan előnyre tett szert az öszszetett pontversenyben.
A futamot Hamilton csapattársa, az
első helyről indult finn Valtteri Bottas
nyerte, aki pályafutása hetedik, idei negyedik sikerét ünnepelhette.
A
harmadik helyen a
Red Bull holland
pilótája, Max Verstappen végzett.
Hamiltonnak
immár 381, a második helyezett
Bottasnak pedig
314 pontja van összetettben, így a
két hét múlva

sorra kerülő Brazil, illetve a december
1-jén sorra kerülő Abu-Dzabi Nagydíj
előtt eldőlt a világbajnoki cím.
Hat vb-címével Hamilton a Forma–1
történetének második legeredményesebb versenyzője. Tavalytól mostanáig
holtversenyben állt az örökrangsor
élén az argentin Juan-Mauel Fangióval. A csúcsot változatlanul a hétszeres
világbajnok német Michael Schumacher tartja.

Fotó: Sky

Bajnokok Ligája: a mai program

Az E, az F, a G és a H csoport negyedik fordulós mérkőzéseit rendezik meg
ma a labdarúgó Bajnokok Ligájában.
A program:
* E csoport (22.00 óra): SSC Napoli (olasz) – Salzburg (osztrák), FC Liverpool (angol) – Genk (belga). A csoport állása: 1. SSC Napoli 7 pont, 2. FC Liverpool 6, 3. Salzburg 3, 4. Genk 1.
* F csoport: FC Barcelona (spanyol) – Prágai Slavia (cseh) (19.55), Borussia
Dortmund (német) – Internazionale (olasz) (22.00). A csoport állása: 1. FC
Barcelona 7 pont, 2. Internazionale 4 (4-3), 3. Borussia Dortmund 4 (2-2), 4.
Slavia 1.
* G csoport: Zenit (orosz) – Lipcsei RB (német) (19.55), Olympique Lyon
(francia) – Benfica (portugál) (22.00). A csoport állása: 1. Lipcse 6 pont, 2.
Zenit 4 (5-4), 3. Olympique Lyon 4 (4-3), 4. Benfica 3.
* H csoport (22.00): Chelsea (angol) – Ajax Amsterdam (holland), Valencia
(spanyol) – Lille (francia). A csoport állása: 1. Ajax Amsterdam 6 pont (6-1),
2. Chelsea 6 (3-2), 3. Valencia 4, 4. Lille 1.
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Őszi bánat

Megemlékezés Erdős Irma színésznőről

Szerkeszti:MezeySarolta

1929-ben született Nyárádkarácsonyfalván, a marosvásárhelyi
Kereskedelmi Líceumban végzett,
Csorba Andrással egy osztályban
tanult a Marosvásárhelyi Színművészeti Főiskolán. Erdős Irma itt
nem csak hallgató volt, hanem rövid idő után már beszédtechnikát is tanított. Ugyanis nagyon kellemes hangja volt, és
gyönyörűen szavalt. Egyszer meg
is kérdeztem, hogy ki a példaképe
e tekintetben? Azt felelte, hogy
Jancsó Adrienne. (Mint ismeretes,
Magyarországon ő volt az egyik
legjobb szavaló; Áprily Lajos volt
az apósa.)
Erdő Irma első házassága Hajdú
Győzővel nem sikerült. Ezért néhány év múlva elváltak. Azonban
1974-ben megismerkedett dr.

Bartha István gépészmérnökkel, tudóssal, aki a hajók víz alatti korróziójával foglalkozott.
Az új férj Svédországban lakott,
így aztán a marosvásárhelyi színház legünnepeltebb drámai színésznője elhagyta Erdélyt, és
férjével együtt véglegesen Svédországban telepedett le.
Második férjével majdnem 30
évig éltek együtt boldog házasságban, a művésznő 2002-ben bekövetkezett haláláig.
Svédországban az ottani magyarok előtt lépett fel, hozzájárulva az
anyanyelvi kultúra ápolásához, viszont nem érhetett el olyan eredményt,
amilyent
Marosvásárhelyen. Egyszemélyes
színházat alapított, az erdélyi költők legszebb verseit szavalta.

Korai, gyógyíthatatlan betegsége
miatt a trellenborgi kórházba került, ahol 73 éves korában hunyt el.
Férje, dr. Bartha István egy alapítványt hozott létre, melynek az
volt a célja, hogy tehetséges fiatal
színinövendékeknek ösztöndíjat
folyósítsanak. Az ösztöndíjon kívül
még egy emlékgyűrűt is átadtak a
bizottság által kijelölt személynek.
Dr. Bartha István Svédországban
mindent elkövetett, hogy szeretett
feleségére minél többen emlékezzenek.
A sors, de inkább a Jóisten akarata folytán ő is elhalálozott a közelmúltban. Ezt a hírt a Népújság
Nem felejtünk címmel közölte
2019. június 15-én.
HorváthAttila,
volt diáktársa

A marosvásárhelyi Magányosok
Klubja október 22-én emlékezett
az 1956-os forradalom 63. évfordulójára. Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista
diktatúra elleni forradalma és a
szovjet megszállás ellen folytatott
szabadságharca, amely a XX. századi magyar történelem egyik meghatározó eseménye volt.
Egy aprócska, elszánt nemzet
felemelte a fejét, és nemet mondott
az elnyomásra, a diktatúrára, és
szembeszállt egy nagyhatalommal.
1956. október 23-án Fónyad
Ernő elszavalta a saját versét, ezért
később Kádár-bérenc bírák 1957ben letartóztatták és bebörtönözték.
1956.október23.
Ezerkilencszázötvenhat
Október huszonhárom
Szétpattan a bilincs
Népemen, hazámon.

A Parlament előtt este
Már esküt tett a nép:
„Rabok tovább nem leszünk!”
Zengte az igét.

sokra és koncepciós perekre került
sor a magyarországi forradalommal való szimpatizálás vádjával.
Jelenits István piarista szerzetes a
következőket nyilatkozta: „A forradalom elbukott, de büszkék lehetünk arra, hogy volt bátorságunk
fellázadni egy zsarnoki rendszer
ellen, és ez olyan hatalmas tett volt,
hogy világszerte rengetegen fordították felénk a tekintetüket, éreztek
velünk lélekben.”
A remény pedig örökké ott van
az újrakezdésre:
„Angyal, vidd meg a hírt az
égből,
Mindig új élet lesz a vérből.
Találkoztak ők már néhányszor
– A költő, a szamár s a pásztor –
Az alomban, a jászol mellett,
Ha az Élet elevent ellett,
A Csodát most is ők vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
Mondd meg nekik, –
mennyből az angyal” (Márai
Sándor)
Igen, egy ilyen rendszer nem
tartható fenn sokáig, még akkor
sem, ha szuronyok vigyázzák!
Lelkünk visszaszállt a múltba
ezen a délutánon.
Cz.E.

Egy nép azt mondta: elég volt!

Fegyvertelen ifjú sereg
Tízes sorban indult
És tenger lett és fergeteg…
Pusztulj, gyalázatos múlt.
Tízes sorokból nőtt a had
S mire leszállt az est,
Félmilliós volt a sereg,
Megmozdult Budapest.

Felesküdött, fel már a nép
A magyarok Istenére,
S az esküt megpecsételte
Ezrek drága hősi vére!

Ezerkilencszázötvenhat
Október huszonhárom:
Új történelmet írt a nép
Harcban, barikádon!

E nagy napot, te nagyvilág
Tanítsd meg gyermekednek:
Dávid legyőzte Góliátot…
Világ láthattad, – higgyed!

Ezerkilencszázötvenhat
Október huszonhárom
Fényed ragyogjon örökké
Szerte a világon!

A verset márványba vésve a monori református Nagytemplomba
2006-ban helyezték el. A forradalom sorsát a szovjet katonai invázió
pecsételte meg, miután kegyetlen
megtorlás következett.
Az erdélyi magyarságot is érintette, ahol tömeges letartóztatá-

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

Kiválóan szerepelt
a Kamaszok

A marosvásárhelyi Kamaszok ifjúsági színtársulat október 25-27. között részt vett
a szilágycsehi egyesített országos diákszínjátszó fesztiválon (ODIF–PADIF).
Nagyszerű teljesítménnyel, az V-VIII. osztályosok kategóriában, a kiváló minősítés mellett, idén is ugyanúgy, mint a tavaly, az ország legjobb társulatának bizonyult. A társulat elhozta a legjobb előadásért, a legjobb alakításokért és a legjobb
rendezésért járó díjat.
A Kamaszok ifjúsági színtársulat a Don Juan és a Szentpéter, a jegyszedő című
jelenetekből álló kamaszszínházi produkciót mutatott be. A jeleneteket Kozsik József
színművész rendezésében láthatta a közönség.
Felléptek: Gyarmati Stefánia, Kósa Emese, Kovásznai Noémi, Neagoi Évike,
Szabó Mátyás, Kedei Rudolf, Gergely Erik, Farkas Kinga, Tóth Árpád, Fekete Ákos.
A Kamaszok ifjúsági színtársulat csapata büszke arra, hogy Marosvásárhely színházi kultúráját erősíteni képes!
K.J.

Halottak napja volt. Mindenki virágot vitt az elhunytak sírjaira.
Nagyon megkedveltem az őszi
bánat nevű virágot. Megszereztem
és el is ültettem a kertembe a frissen
felújított járda két oldalán. Egyik
oldalon a püspöklilát, másik felén a
mélykéket. Szeptember közepe, október folyamán díszítik a környezetet. Gondoltam, hadd gyönyörködjem bennük, miután más virágjaim elhervadnak, elvirágoznak,
leszáradnak.
Tele van az élet gonddal, de ki
kell bírni: „Aki bírja, az marja?”
Drága halottaim, bocsássatok
meg, hogy éppen halottak napján
nem tudtam kimenni a temetőbe.
Gondolatban azért veletek voltam, hiszen ti megbecsültétek, tiszteltétek a családot, a gyermeket, a
szülőket, a környezetet. Békés éle-

tetek volt, azért emléketek legyen
áldott! Drága édesapám, férjem, virágos sírotok fölött nemcsak panaszkodtam, hanem tanácsotokat is
kértem. Ilyenkor éreztem a lényetek
melegét, jóságát, és ezután megnyugodva gyalogoltam otthonomba.
Rátok gondolok a felkelő napban
és este a csillagfényben, ilyenkor
lélekben beszélgetek veletek, önmagamban.
Gyógykezelésen leszek, hiszen
még egy kicsit szeretnék élni, még
van feladatom (úgy érzem), hogy
utódaimnak hátrahagyjam a szép
gondolataimat örökségként.
Remélem, hogy ők is követni
fogják a szokásokat, amelyeket én
is szüleimtől kaptam, és számomra
követendő, jó példák.
KenedichPiroska

Mivel semmi jele sem mutatkozik annak, hogy Székelyvéckén
ravatalozót építsenek, arra kényszerülök, hogy jelen írásommal jelezzem ezt, és segítséget kérjek
kérésem teljesítésében.
Választ kérek tisztelettel a következőkre:
1) Hol és mikor épül fel a székelyvéckei ravatalozó?
2) A falu lakossága hozzá kell-e
járuljon az építkezéshez? És ha
igen, mennyivel?
3) Milyen anyagból készül?
Mennyi időre bocsátják használatra,
és mennyiért?

Megjegyzem: a szomszédos falvakban van már ravatalozó, csak
Székelyvéckén nincs. Tiszta szégyen a falunak!
Három évtizeden át több alkalommal kértük a ravatalozó létesítését, sajnos, kérésünk nem talált
meghallgatásra, egyetlen személy, a
székelyvéckei plébános úr határozott ellenállása miatt. Arra hivatkozva, hogy nem szükséges a
ravatalozó, s amúgy sincs minden
faluban. Ezért vagyunk kénytelenek
a nyilvánossághoz fordulni, mivel a
ravatalozó feltétlenül szükséges.
BirtonÁrpád-Elemér

Aznap este korán nyugovóra tértem. Hatalmába kerített a kellemes
álom. Munkagépek zaját hallottam,
szépítették az 50 éve belakott környékünket. „A mi negyedünk újra
szép lesz” – örvendeztem. Járdát,
kerékpárutat építettek, fákat ültettek, korszerű szeméttároló egységet
helyeztek üzembe. Tükörsima úttest
készült, hadat üzenve a kátyúknak,
pocsolyáknak.
Az egyetemi hallgatók hada tánclépésekkel igyekezett a hogyishívják egyetem felé. Sétálni indultam,
repesve az örömtől. Körbejártam a
környéket, hát tiszta csoda! Hibátlan lépcsősorok, csőtámaszok várták a mozgásukban már bizonytalan
korosztályt. Még a napokban kidöntött csőtámaszok is megújultak.
Beethoven Örömódáját dúdolva indultam haza elújságolni a még alvó
családomnak e paradicsomi gyönyöröket.
És ekkor megszólalt a vekker, ki-

zökkentem álommámoromból. Zaj
hallatszott kintről, a szemetesautó
próbált utat törni magának az összevissza parkoló gépkocsik tengerében. A kellemetlenül zuhogó esőben
egyetemi hallgatók igyekeztek
tánclépésekkel kikerülni a kisebbnagyobb tócsákat, menekülve a türelmetlenül haladó, el-elakadó
gépkocsikaraván elől. Amott mentőautó vette gondozásba egyik, törött
lépcsőkön
elbukott
sorstársunkat.
Előkerestem íróasztalom fiókjából egy, a tavaly októberben megjelent cikket a Kornisa (Párkány)
negyedbeli állapotokról. Kijózanított, hogy azóta SEMMI, de
SEMMI nem változott! Itt az ősz,
jön a tél, „miért hagyjuk, hogy így
legyen?” Mindenfele mellékutcákban „piskótáznak”, javítgatnak.
Senkinek nem fontosak a Kornisa
negyed adófizető szavazói?
Dr.Gyéresi-BereiÁrpád

Mikor épül fel
a székelyvéckei ravatalozó?

(Láz)álom
a Kornisa negyedben

Fotó: Facebook
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Hagyományőrző huszárbál – tizennegyedszerre

len, világi életvitelt folytató vadász
volt. Egy napon azonban megpillantott egy szarvast az erdőben,
mely világító keresztet hordozott az
agancsai között. E jelenés megtérésre és szent életre indította Hubertust, akit később püspökké
választottak.

Szombaton a marossárpataki
Mátyás-huszárok tizennegyedik alkalommal rendeztek
emlékünnepséggel egybekötött huszárbált az első győztes marossárpataki csata
emlékére. Az ünnepséget a
délelőtt folyamán a Hubertus
lovas vadászat előzte meg. A
késő délutáni program ünnepi
megemlékezéssel és koszorúzással kezdődött a szoborparkban, majd reggelig tartó
huszárbállal folytatódott a
sportcsarnokban.

A sárpataki csatára
emlékeztek

Berekméri Edmond

Régmúlt idők úri szórakozását
elevenítették fel azok a lelkes, tapasztalt marosszéki lovasok, akik
szombaton Marossárpatak határában lovas vadászaton vettek részt.
Huszonegy lovas vadász rókát üldözött (egy lovas lányra osztották a
szerepet) mezőkön, erdőszélen,
közel húsz kilométert nyargalva. A
lovasokat szekerek kísérték, számos
érdeklődővel.
Az esemény főszervezője Benedekfi Levente marossárpataki hagyományőrző lovas, Mátyás-huszár
volt, aki elmondta, hogy a lovasok
között többször szóba került a lovas
vadászat megszervezése, de mivel
az elképzelést nem volt könnyű
gyakorlatba ültetni, idén volt először ügyességi próba. „A versenyen
egy egész sor szabályt kellett betartani. A csapatot rendszerint a falkanagy vezeti, akinek két segítője van,
a pikőrök. A legfontosabb szabály,
hogy a falkanagyot nem szabad
megelőzni. A rókabundát az újabb
szabályok értelmében egy lovas kell
vigye, mert a falkavadászatot betiltották. A mi esetünkben Fazakas-

Györffy Pálmára osztottuk a szerepet, aki kiváló lovas, ezért nem volt
könnyű utolérni. Az egész vadászat
egy nagyon ütemes tereplovaglás,
természetes és mesterséges akadályokkal, így csak tapasztalt lovasoknak ajánlott a részvétel” –
tájékoztatott a főszervező.
A Somosdról, Székelybőből, Marosvásárhelyről, Marosszentgyörgyről, Sáromberkéről, Vajdaszentiványról és Gernyeszegről érkező lovas
vadászokat két helyi hagyományőrző és nyolc fogat kísérte. Néhány lovas hintón és szekéren
lovaglást kedvelő és gyakorló gyerekek ültek a szüleikkel, de nem hiányoztak a helyi nótázók sem, akik
Barabási László harmonikással énekelve vonultak a lovasok után. A toldalagi vásártéren elfogyasztott ebéd
után (vadpörköltet szolgáltak fel)
hosszas üldözés után sikerült elkapni
(megérinteni) a „rókát”. A szabályok
értelmében a győztes lovas vadász,
Palotás Tibor Somosdról fogja a
jövő évi Hubertus lovas vadászaton
a róka szerepét betölteni.

Hencidától Boncidáig

Másodszor hirdeti meg a Hagyományok Háza Hencidától
Boncidáig címmel a határokon és generációkon átívelő,
felnőtteknek szóló élőszavas
népmesemondó versenyét. A
szervezők a jelentkezést
december 31-ig várják.

Az elmúlt évi sikeres versenysorozat nyomán a Hagyományok
Háza ismét meghirdeti élőszavas
mesemondó versenyét.
A verseny minden, 18 év feletti
korosztály számára nyitott, az intézmény a felnőtteknek szóló népmesemondó versenyére azokat a
jelentkezőket várja, akik improvizatív módon, élőszóban adják elő
az általuk választott magyar népmesét.
Jelentkezni december 31-ig – a
Hagyományok Háza honlapján található jelentkezési lap kitöltésével – lehet. A verseny fordulóit
2020-ban tartják.

A pedagógus, a kezdő tehetségek és a hivatásos mesemondó kategóriákban mintegy félszáz – az
egész országból és külhonból érkezett – résztvevő szoros versenyen vehetett részt.
A jelentkezők között a férfiak és
a nők aránya nagyjából azonos
volt. A díjakat három sávban –
aranysávban, ezüstsávban és
bronzsávban – osztották ki. Emellett többen számos különdíjban –
a legszebb tájnyelven mesélő, a
legígéretesebb ifjú tehetség – részesültek, s többen könyvjutalmat
is átvehettek.
Az idei jelentkezés alapján a
Hagyományok Háza a területi fordulókat február–május között
szervezi, majd a továbbjutók a júniusi Hetedhét Hatvan Népmesefesztiválon találkoznak.
Jelentkezési határidő: december 31., éjfél
Információk: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/node/3954
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rosba ugrott, s ott úszás közben lövetett le vagy levágták az utánaugrató huszárok, más részük a falu
kertjei közé húzódott és itt lövetett
agyon, a legnagyobb szám, kegyelmet nem kapva, a csatatéren halva
maradt (…)” – elevenítette fel az
eseményeket Miholcsa József.
A 171 évvel ezelőtt lezajlott ütközet felidézését követően a huszárcsapatok és Biró Zsolt
parlamenti képviselő koszorút helyeztek el a szobor talapzatánál,
majd a himnuszok eléneklésére került sor.

A lovas hagyományőrzők a tervezett programnak megfelelően,
pontosan 18 órakor, ezúttal gyalo- Ünnepélyes megnyitó,
gosan, de teljes katonai felszerelés- sárpataki tánccal
ben találkoztak a sportcsarnok előtti
A bál ünnepélyes megnyitóján a
téren. Innen vonultak át, Miholcsa
szervezők részéről Miholcsa József
József h.ő. huszárezredes vezetéséh.ő. huszárezredes üdvözölte a huvel, a szomszédos történelmi szoszárcsapatokat és a civil meghívottakat, majd a hagyományőrzés
fontosságáról beszélt. A XIV. huszárbálon, a helyi Mátyás-huszárok
mellett, udvarhelyi, havadi, gyergyói, krasznai, kápolnásfalusi, szovátai és a 9-es marosvásárhelyi
lovas hagyományőrzők vettek részt.
Idén is megtisztelte jelenlétével a
rendezvényt dr. Vass Levente parlamenti képviselő, akinek nevét a támogatók között is ott találjuk. A
főszponzor a Marossárpatakért
Egyesület volt. További támogatók:
Albert Attila, Szaknyíri Ferenc, Bereczki Ferenc, Antalfi Zoltán, Csípán Csaba és Fodor Ferenc voltak.
A bál védnöke, dr. Filep Kálmán
Csaba egészségi okok miatt nem tudott eleget tenni a meghívásnak, de
elküldte a rendezvénnyel kapcsolatos gondolatait, amelyeket Göndör
Rezső tanító, hagyományőrző MáVass Tünde, Bokor Tünde Júlia és Szeles Andrea
Fotó: Berekméri Edmond
tyás-huszár osztott meg a jelenleSzent Hubertus, a vadászok vé- borparkba, ahol az 1848. október
vőkkel.
dőszentje tiszteletére számos or- 31-én, a falu határában lezajlott csaA Székely János hagyományőrző
szágban rendeznek vadászlovaglá- tára emlékeztek. A huszárok körültánccsoport helyi táncrendet mutatott
sokat (ún: Hubertus-lovaglást). A állták Miholcsa József Sebesült
be. Közben a vendégek megkóstolták
legenda szerint Hubertus kímélet- huszár c. alkotását, amely a levert
a helyi Antalfi Zoltán és a nyárádszabadságharcra emlékeztet, de a
szentsimoni Csípán Csaba vállalkomagyar lovasság önfeláldozó bátorzók minőségi szilvapálinkáját.
ságára is. Miholcsa József huszár,
szobrászművész elmondta, hogy a Másodszor lett Bokor Tünde
sárpataki ütközetet a kor krónikásai a bálkirálynő
sokféleképpen leírták. „Az ütközet
A kultúrműsort követően felMarossárpatak határában, a Maros szolgálták a vacsorát, majd megvápartján levő Berekben zajlott le ok- lasztották a bálkirálynőt. A legtöbb
tóber 31-én. A Beczman seregét al- szavazatot Bokor Tünde Júlia
kotó háromszéki gyalogzászlóalj, kapta, az udvarhölgyei Szeles And30-40 Mátyás-huszár és néhány rea és Vass Tünde lettek. A tomboezer nemzetőr Urbán serege ellen lahúzáson értékes nyeremények
két oldalról indított támadást: a találtak gazdára: népművészeti társárpataki erdő felől és attól jobbra, gyak, minőségi italok, könyvek, ila Maros partja irányából. Jakab letve egy kendermagos kakas.
Elek szemtanú így örökítette meg az
A talpalávalót, az előző évekhez
eseményeket: A csapatok egyszerre hasonlóan, ezúttal is Gondos János
érkeztek a kitűzött helyre. Szólt a és Barabási László népzenészek, ilpuska, suhogott a kard, a szurony letve Csekme Attila és társa világi
dolgozott. (…) Néhány perc alatt zenészek húzták. Idén sem maradt
sűrűn fedte a zöld vetést az elesettek el a nótázás, a huszárok körbeállva
teste. Az ellenség egy része a Ma- énekeltek ismert katonanótákat.

Úton egymás felé

Huszonegy helyi házaspár részvételével szervezett időszerű és hasznos programot a Balavásárért Egyesület. Mivel
napjainkban rengeteg rossz házasságnak, családok felbomlásának vagyunk tanúi, a jelenség okait komolyan meg kell
vizsgálni, és azok ismeretében meg kell kezdeni a probléma
kezelését.
Az egyesület felismerte, az egyik legnagyobb gond, hogy
a házastársak nem értik meg egymást, és ez az esetleges társadalmi tényezőkön túl a női és férfiagy közötti különbségre
vezethető vissza – tudtuk meg az egyesület tagjától, Székely
Ella szervezőtől, aki szakképzett oktató lévén indítványozta
egy többnapos program lebonyolítását. Így gyönyörű környezetben, a gyergyócsomafalvi Ózon panzióban önismereti,
kis csoportos és csapatépítő beszélgetéseken és közös tevékenységeken próbálták rávezetni a párokat, hogy a különbségek ellenére is kiegészítik egymást. Az Én, úton feléd című
házastábor célja az volt, hogy erősödjenek a résztvevők házassági kötelékei, és megtapasztalják, hogy a házasság „intézménye” boldog, ép lelkek találkozása. A sikeres program
megvalósításáért az egyesület nemcsak a résztvevőknek,
hanem a Bethlen Gábor Alapnak is köszönetet mond a 300
ezer forintos támogatásért. (grl)
Többnapos program során világítottak rá a nő
és férfi különbözőségeire és egymást kiegészítő tulajdonságaira
Fotó: Balavásárért Egyesület
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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!

Álláshirdetés

2019. november 4-én kelt

2273-as számú RENDELET

a marosvásárhelyi városi tanács rendkívüli
ülésének összehívásáról 2019. november 7-re

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere,

a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 133. cikkelyének (2) bekezdése, a 134. cikkely (1) bekezdésének
a) pontja, (2) bekezdése, (3) bekezdésének b) pontja, és a 196. cikkely (1) bekezdésének b) pontja értelmében
elrendeli:

1.cikkely:Összehívja a marosvásárhelyi városi tanácsot rendkívüli ülésre
csütörtökön, 2019. november 7-én 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
57/2019. sürgősségi kormányrendelet 138. cikkelyének 12. bekezdésében szereplő feltételek szerint lehet.
5.cikkely:Jelen rendelet végrehajtásával Marosvásárhely Megyei Jogú
Város jegyzőjét bízzák meg.
6.cikkely:A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sürgősségi
kormányrendelet 252. cikkelyének 1. bekezdése c pontja, 255. cikkelyének,
valamint a közigazgatási eljárási törvénykönyvre vonatkozó 554/2004. törvény
3. cikkelyének 1. bekezdése előírásai értelmében jelen rendeletet benyújtják
Maros megye prefektusának törvényességi felülvizsgálat végett.
Dr.DorinFlorea
polgármester

Törvényességétellenjegyzi
BuculeiDianora-Monica,
MarosvásárhelyMegyeiJogúVárosfőjegyzője

MarosvásárhelyMegyeiJogúVárospolgármestere
2019.11.04-ei2273-asrendeleténekmelléklete

ÖSSZEHÍVÓ
A polgármester 2019. november 4-ei 2273-as számú rendelete értelmében
összehívják Marosvásárhely helyi tanácsának rendkívüli ülését csütörtökön,
2019. november 7-én 14 órára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyének 45-ös számú termébe.
NAPIRENDTERVEZET:

1.HatározattervezetMarosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatásiterületi egység 2019-es évre vonatkozó költségvetésének kiegészítéséről.

AGernyeszegiPolgármesteriHivatalversenyvizsgátszerveza
következő,meghatározatlanidőreszólószerződésesállásokbetöltésére:
– II. besorolású gépkocsivezető a közszolgálati, adminisztratív és
karbantartó osztályra
– őr a közszolgálati, adminisztratív osztályra
– I. besorolású szakfelügyelő a mezőgazdasági nyilvántartási osztályra.
A megüresedett szerződéses állások betöltésére a jelentkezőknek a
következő általános feltételeknek kell eleget tenniük, amit a keretszabályzat 3. cikkelye rögzít, az utólagosan módosított 286/2011-es számú
kormányhatározat értelmében:
a) a jelentkezőnek romániai lakhellyel rendelkező román állampolgárnak, az Európai Unió valamely államának vagy az Európai Gazdasági Térség valamely állama állampolgárának kell lennie
b) ismerje az írott és beszélt román nyelvet
c) szükséges a törvény által megszabott alsó korhatár
d) cselekvőképesség
e) az adott állás betöltéséhez megfelelő egészségi állapot, amit a családorvos által vagy az illetékes egészségügyi intézmények által kibocsátott igazolással tud bizonyítani
f) a megpályázott állás esetében eleget tesz az iskolázottsági feltételeknek, esetenként a munkahelyi tapasztalatnak vagy egyéb specifikus
feltételeknek
g) nem volt véglegesen elítélve az emberiesség, az állam, a hatóság
vagy a munkahelye ellen vagy a munkahellyel kapcsolatosan elkövetett
bűncselekmények miatt, csalás miatt vagy korrupciós ügyekben, vagy
más, szándékosan elkövetett bűncselekményért, ami összeférhetetlenné
teszi az állás betöltésével. Kivételt képez, ha rehabilitálták.
Aszerződésesállásokbetöltéséreszervezettversenyvizsgánvaló
részvételspecifikusfeltételei:
• a gépkocsivezetői állás betöltésére:
– általános iskolai vagy szakiskolai végzettség
– B, C, D, D1 és Tr kategóriájú gépjárművezetői engedély
– legkevesebb 15 évnyi munkaidő és két év szakmai tapasztalat
• az őr állás betöltésére:
– B, C kategóriájú gépjárművezetői engedély, legalább 10 év munkaidő
– középfokú végzettség
• a szakfelügyelői állás betöltésére:
– legkevesebb 15 évnyi munkaidő és 4 év szakmai tapasztalat
– mezőgazdasági vagy állattenyésztési felsőfokú végzettség
A versenyvizsga a következő versenynaptár szerint zajlik:
Az írásbelire 2019. november 27-én 10 órakor kerül sor.
Állásinterjú november 28-án 14 órakor.
A dossziékat november 19-én 15 óráig lehet benyújtani.
Aversenyvizsgánvalórészvételhezszükségesiratok:
a) a versenyvizsgán való részvételi kérelem
b) a személyazonossági igazolvány fénymásolata
c) a tanulmányokat igazoló iratok fénymásolata
d) a speciális feltételek igazolásához szükséges iratok fénymásolata
e) a munkakönyvnek az eredetivel megegyező fénymásolata, vagy
esetenként egy igazolás, amely a specifikus feltételeknél megjelölt
munkaidőt igazolja
f) erkölcsi bizonyítvány
g) önéletrajz
h) a családorvos vagy illetékes egészségügyi egység által kibocsátott
orvosi igazolás, amelyből kiderül, hogy a jelentkező egészségi állapota
megfelelő. Az igazolás a versenyvizsga időpontjában nem lehet 6 hónaposnál régebbi.
A dossziéba szükséges iratok fénymásolatához mellékelni kell
az eredeti iratokat is.
Az iratok eredetiségét a bizottság titkársága igazolja.
BővebbtájékoztatástaGernyeszegiPolgármesteriHivtalban
nyújtanak,Marosmegye,telefon:0265-342-112.

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
- 0265/210-110
kapcsolatos információk)
• Sürgősségi szolgálat:
- 0265/210-177
- gyermekeknek
- 0265/212-304
• Optika-Optofarm
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
- 0740-083-077
hidegtálak készítése
- 0365/404-664
- 0265/266-801
• Prefektúra
- 0365/400-401
• RDS–RCS
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
- 0758-047-604
és halottszállítás
- 0741-615-661
• Melinda temetkezés
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

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

A Marosvásárhelyi
Transilvania
Repülőtér
kikiáltásos
árverésen
terepjelzéseket
(piese balizaj)
ad el
november 11-én
10 órai kezdettel.

Részletek a
www.transylvaniaairport.ro weboldalon.
Tel. 0265/328-888.
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A hirdetési rovatban

megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó

vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
ELADÓ kemény tűzifa (gyertyán, akác)
házhoz szállítva. Tel. 0754-899-512.
(6/5140)
ELADÓ
kétszemélyes,
kihúzható
kanapé. Tel. 0742-291-609. (12/5099)

ELADÓ használt cserép. Tel. 0754-987717. (5131)
KIADÓ kétszobás tömbházlakás Marosvásárhelyen, a Kövesdombon,
hosszú távra. Tel. 0726-314-862.
(11/5040-I)

ELVESZETT

KÉRJÜK SZÉPEN azt, aki a Kárpátok sétányon egy szemüveget és egy
ajtókulcsot talált, szíveskedjen a
0741-636-641-es telefonon jelenteni.
Köszönjük! (sz.-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)
MAROSVÁSÁRHELYRE, folyamatosan bővülő és fejlődő
csapatunkba keresünk:
– CSONTOLÓT
– KAPUST
– BOLTI ELADÓT
– CSOMAGOLÓ MUNKATÁRSAT
– KARBANTARTÓT
– SEGÉDSZAKÁCSOT
Ha stabil munkahelyre vágyik, és szeretne fejlődni a szakmájában,
jelentkezzen a PETRY CSAPATÁBA! Mindenkit betanítunk.
Várjuk önéletrajzát a cv@petry.ro e-mail-címre.
Tel. 0733-990-055. (64178-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR alkalmaz
repülőtéri utastájékoztató tisztviselőt – COR-kód 432305 –
meghatározatlan időre.
A versenyvizsga időpontja: november 18., 10 óra.
Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon
vagy a 0265-328-888-as telefonszámon.
A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát szervez
egy I.A besorolású KÖZGAZDÁSZI és egy I. besorolású MÉRNÖKI
állás betöltésére a műszaki és vagyonkezelő osztályon.
Sajátos követelmények:
I.A besorolású KÖZGAZDÁSZ: egyetemi végzettség (licenc- vagy
azzal egyenértékű oklevéllel) közgazdasági szakon, minimum 7 évi
szakmai gyakorlat.
I. besorolású MÉRNÖK: egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal
egyenértékű oklevéllel) a következő szakokon: épületgépész-,
építőmérnök, minimum 4 év gyakorlat a szakterületen.
Az írásbeli vizsga 2019. november 27-én 10 órakor lesz, az
állásinterjú az írásbeli vizsgát követően, négy munkanapon belül.
A versenyvizsgára a dossziékat
november 18-án 15 óráig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (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-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; neurológia; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64091-I)

VILLANYSZERELÉSIANYAGOKATFORGALMAZÓ KFT. alkalmaz ÁRUSZAKÉRTŐT, ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és SOFŐRT.
Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Tel. 0734-123-877. (21673-I)
AKOVÁCSPÉKSÉGalkalmaz SOFŐRÖKET. 8 órás munkaidő,
előnyös munkabér + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21676)

TAKARÍTÓSZEMÉLYZETET alkalmazunk DÉLUTÁNI MUNKÁRA (13-21 óra között). Román- és magyarnyelv-ismeret szükséges. Tel. 0742-964-797. (7/5141-I)

MINDENFÉLE
KIADÓ garázs Marosvásárhelyen, az
Állomás téren. Tel. 0726-793-134.
(9/5144-I)
MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-825-502.
(12/5117-I)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21682-I)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (4/5138)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749543-104. (7/3460-I)
ANGOLT, SPANYOLT tanítok a
Tudor negyedben. Tel. 0756-394170. (17/5048-I)
KOMOLY, megbízható, gyereket szerető
dadust keresünk hosszú távra. Tel. 0742311-821. (6/5110)
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)
ALKALMAZUNK hegesztőt és lakatost. Tel. 0744-572-889. (21684-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szívünkben a helyedet nem
pótolja semmi,
őrizzük emléked, nem fogunk
feledni.
Visszahoz egy régi perc,
megidéz egy fénykép,
míg e földön élünk, sosem
lesz ez másképp.
Fájó szívvel emlékezünk a
drága jó férjre, édesapára,
apósra, nagyapára, dédapára,
apatársra és bátyára, az
ákosfalvi
id.
PUNKA
GÁBORRA
halálának
14.
évfordulóján. Szerettei. (mp.-I)

Volt valaki, akit nagyon
szerettünk,
de már egy éve nincs velünk,
elveszítettük.
Jóságát,
szeretetét
nem
feledjük soha.
Tovább kell menjünk, és élni
életünk,
de vele elveszett valami
belőlünk.
Szomorú szívvel, soha el nem
múló
fájdalommal
emlékezünk a drága jó
édesanyára,
a
márkodi
BODONI ILKÁRA halálának
évfordulóján.
Emlékét
szívünkben őrizzük. Szerető
gyermekei és azok családja.
Hiányzol nagyon! (10/5096)

Fájó
szívvel
emlékezünk
GAIER
BÉLÁNÉRA
szül.
ERŐS ROZÁLIA halálának
tizedik évfordulóján. Leánya,
Rózsika, unokája, Csaba és
családja.
„Mert én élek, és ti is élni
fogtok.”
(Jn. 14, 19b) (sz.-I)

Kegyelettel
emlékezünk
november
5-én
a
gyergyócsomafalvi születésű
MADARÁSZ MÁRIÁRA szül.
Korpos
halálának
első
évfordulóján. Szép emléke
legyen
áldott,
nyugalma
békés! A gyászoló család.
(11/5147-I)

Egy nap életed hirtelen véget
ért, bánatot ránk hagyva
örökre elmentél. Szívedben
nem volt más, csak jóság és
szeretet, soha nem halványul
el
szívünkben
emléked.
Álmainkban
találkozunk,
lelked vár ránk odafenn, hol
uralkodik a hit, a remény és a
szeretet. Telhetnek hónapok,
múlhatnak az évek, mi örökké
szeretünk, és nem feledünk
téged.
Fájó
szívvel
emlékezünk
november 5-én SZÉKELY
JÓZSEF cserefalvi lakosra
halálának 11. évfordulóján.
Emlékét őrizzük egy életen át.
Szerettei. (12/5148)

Elcsitult a szív, mely értünk
dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk
dobogott.
Számunkra te sosem leszel
halott,
örökké élni fogsz, mint a
csillagok.
Fájó szívvel és soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk az egy évvel ezelőtt
elhunyt HAMZA ISTVÁNRA.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Szerető
családja. (3/5154-I)

„Amíg él a szeretet és az
emlék, addig igazából nincs
halál.”
Szomorú szívvel, soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
édesapánkra, id. BARABÁSI
ISTVÁNRA
halálának
10.
évfordulóján. Pihenése legyen
csendes! Szerető gyermekei:
Meli, István, Ági és Ildi
családjukkal. (4/5155-I)

ELHALÁLOZÁS
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
testvér, keresztanya, rokon,
szomszéd és ismerős,
TÓTH JULIANNA
szül. VIZI JULIANNA
életének 85. évében, 2019. október 20-án, Istenbe vetetett hittel
megpihent. Temetése november
5-én 13 órakor lesz Szegeden, a
Dugonics temetőben, református
szertartás szerint. Emlékét őrzi
lánya, Babuci, unokái: Lacika, Tibike és családja, testvére, Böbi,
sógora, Pali, keresztlányai:
Hanna, Réka, Mimi és azok családja. (9/5114-I)
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy
DÓSA ILDIKÓ ANNA MÁRIA
szül. Barkóczi
november 3-án, életének 61. évében elhunyt. Utolsó útjára november 5-én, kedden 13 órakor
kísérjük a remeteszegi városi temetőben, református szertartás
szerint.
A gyászoló család. (1/5134-I)

11

Fájdalomtól összetört lélekkel tudatjuk, hogy drága Édesanyánk,
özv. BÖJTHE JÓZEFA
rövid, de súlyos betegség után,
86 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése
2019. november 5-én, kedden 14
órakor lesz a mezőbergenyei református temetőben. Búcsúzik
tőle lánya, Hajnalka, fia, Zoltán és
a gyászoló család. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
(2/5135-I)
Hirtelen elmentél, egy perc alatt,
számunkra csak a döbbenet és a
nagy fájdalom maradt.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya és
nagymama,
HIDI ÉVA
csendesen megpihent. Temetése
november 5-én, kedden 14 órakor lesz a marosvásárhelyi református sírkertben.
A gyászoló család. (10/5145-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, testvér,
após, nagyapa, rokon, apatárs, jó
szomszéd,
VARGA JÓZSEF
vegyészmérnök
2019. november 3-án, életének
78. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése november
5-én 15 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
A gyászoló család. (13/5149-I)
Az idő elmúlhat, szállnak az
évek, míg élünk, velünk lesz szeretett emléked.
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
testvéremtől,
VARGA JÓZSEFTŐL (Öcsi).
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes!
Húgod, Marika és családja.
(14/5150-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, testvér,
nagymama,
özv. ÉLTETŐ ERZSÉBET
szül. LACZKÓ ERZSÉBET
folyó hó 2-án, életének 70. évében váratlanul megpihent. Temetése november 6-án, szerdán 14
órakor lesz a nagyernyei temetőben.
A gyászoló család. (2/5153-I)
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj, apa,
rokon, sógor, barát, szomszéd,
BÁNDI KÁROLY
volt marosvásárhelyi,
majd várdombi lakos
2019. október 24-én, életének 70.
évében elhunyt. Szeretett hozzátartozónk hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. november 7-én,
csütörtökön 15 órakor lesz a várdombi temetőben.
A gyászoló család. (5/5157-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük
ki
és
együttérzünk
anyatársunkkal,
dr.
Varga
Évával
szeretett
FÉRJE,
APATÁRSUNK elhunyta miatt.
Nyugodjon békében! Emlékét
szeretettel megőrizzük. Bandi
és Évi. (6/5158)
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Ha gyógyíthatatlant gyógyít,
akkor csodatevő a BIOENERGIA

A világon nagyon sok gyógyíthatatlannak mondott ember a bioenergia gyógyító hatásának köszönheti az életét. Szerencsések a
marosvásárhelyiek és a közelben lakók.
A jelentkezők három napig ingyenesen érezhették a bioenergiaátadás hatását.
Nekik nem kell több ezer vagy több tízezer km-t repülniük,
utazniuk, hogy hozzájussanak a bioenergia-kezeléshez.
Mennyit ér egy emberi élet? Ezt valaki meg tudja mondani?
Akarsz élni? Van célod?
Jelez a beteg szervezet: megszólal a belső vészcsengő, vagy
belül sikít az életösztön. Hanemgyógyuló,kiújuló,áttétesdaganatosbetegséggelküzdesz,neaddfel!
Bízzál és higgy magadban! Te is képes vagy a meleg, forró érzettel kapott bioenergiát csukott szemmel a beteg testrészre, daganatra, áttétre irányítani. Erős gondolati akarattal az átadott energiát
a beteg testrészen, daganaton, áttéteken másfél órán keresztül ott
tartani. Több kezelés után a daganat kisebb lesz, összezsugorodik,
majd jó eséllyel eltűnik.
Naponta sok ember – aki végveszélyben érzi magát – könyörög
azonnali kezelésért.
Az alapkezelés négy alkalommal történik, ami többszörözhető
a jelentkező állapotától függően. Minden negyedik kezelés ingyenes.
A csoda veled is megtörténhet, átélheted a bioenergia gyógyító
csodáját!

Jelentkezz,kérjidőpontotbioenergia-átadásra:
telefon:0749-885-794
külföldről:00-40-0749-885-794
wundertaterheisseenergie@gmail.com

