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Korszerűsödő egyetemi oktatás

Laboratóriumot avatott
az Azomureş és a Bosch

Leonard Azamfirei és Mihai Aniţei

Hétfőn délelőtt a Marosvásárhelyi Orvostudományi, Gyógyszerészeti és Technológiai Tudományegyetem Iorga utcabeli
épületében (a volt Petru Maior egyetemen) az Azomureş és
a Bosch cégek támogatásával egy laboratóriumot és egy felújított előadótermet avattak. Az eseményen többek között
jelen volt Mihai Aniţei, az Azomureş vezérigazgatója és Dirk Arnold, a Bosch cég medgyesi gyárának műszaki igazgatója.

Vajda György

Fotó: Vajda György

Az esemény az egyetem dísztermében kezdődött, miután a vendégeket
és az egyetemistákat Daniel Ştefan, az oktatási intézmény és az üzleti
szféra közti kapcsolatot tartó megbízott köszöntötte, majd átadta a szót
dr. Leonard Azamfirei professzornak. A rektor megköszönte a két cégnek
a támogatást. Hangsúlyozta: a beruházással tulajdonképpen az egyetemi
oktatás egyik hiányosságát pótolják. Közismerten kevesebb hangsúlyt
fektetnek a gyakorlatra, ezért van szükség korszerűen felszerelt laboratóriumokra. A diákokat úgy kell felkészíteniük a tanároknak,
(Folytatás a 10. oldalon)

Elismerés
nyugdíjba vonuló
pedagógusoknak

Eredményekben, megvalósításokban
gazdag oktatói pályát befutott öt tanárnak, tanítónak adták át a Pedagógus
Szolgálati Emlékérmet a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetsége
megyei szervezetének decemberi ünnepi ülésén a Bolyai Farkas középiskolában.

____________5.

Trianon és Románia

Mózes Edith

Ha valakinek netán mazochista hajlamai vannak, vasárnap esténként nézze a B1 televíziót. Ebben – ritka kivétellel – olyan velős „történelmi” elemzéseket látni/hallani, hogy attól egy igazi történésznek
égnek áll a haja. A legutóbbi téma Trianon volt, illetve az, hogy június 4-ét hivatalos ünneppé nyilvánítanák Romániában. Ami azt is
jelentené, hogy ezen a napon a történelmi esemény jelentőségét népszerűsítő rendezvényeket tartanának, és országszerte kitűznék a nemzeti lobogót. Az ünnepségek megszervezése kötelező lenne helyi
szinten is. A tévévita persze jó alkalom volt a magyarellenes, nacionalista kirohanásokra.
Köztudott, hogy a Trianonról szóló törvénytervezetet két szociáldemokrata párti politikus, Şerban Nicolae, a PSD szenátusi frakcióvezetője és Titus Corlăţean volt külügyminiszter terjesztette a
parlament elé, sürgősségi eljárást követelve az elfogadására. Indoklásuk szerint „a trianoni szerződés nemcsak Erdélynek az anyaországhoz, Romániához való visszatérését szentesítette jogilag, hanem
a térség többségi román lakosságának politikai és polgári jogait is
elismerte”. A kezdeményezők azt gondolják, ez a dokumentum képezi
a kétoldalú román–magyar kapcsolatok alapját, előírásainak tiszteletben tartása pedig magától értetődő feltétele a két ország közti kapcsolatok fejlődésének.
A román média azt hangoztatta, hogy a törvénytervezet reakció
volt arra, hogy a magyar Országgyűlés a nemzeti összetartozás
(Folytatás a 3. oldalon)
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lenyugszik
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Az év 344. napja,
hátravan 21 nap.

Ma JUDIT,
holnap ÁRPÁD napja.
ÁRPÁD: az Árpa személynévből keletkezett, a régi magyar
nyelvben szereplő -d kicsinyítő
képzővel.
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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

Egy cipősdoboznyi szeretet

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar
Néppárt Maros megyei szervezete hetedszer szervezi meg
Egy cipősdoboznyi szeretet című jótékonysági akcióját. Az
adományok minden évben sok szegény sorsú és árva gyermek ünnepét teszik szebbé, hangulatosabbá. A szervezők
december 18-ig várják az adományokat – nem romlandó
élelmiszert, édességet, játékot, ruhaneműt – a Mihai
Viteazu (Klastrom) utca 10. szám alá, hétfőn és szerdán
10–15 óra, kedden, csütörtökön és pénteken 10–13 óra között. Bővebb tájékoztatás a 0365-430-902, 0762-248-657es telefonszámon.

Ady Endre-ösztöndíj

December 15-ig lehet pályázatot benyújtani a Székelyföldi
Tehetségsegítő Tanácshoz VI–XII. osztályosoknak Hargita,
Kovászna, Maros, Brassó és Bákó megyéből Ady Endreösztöndíjra. Az ösztöndíjakat magyar állami támogatással
kezeli az SZTT, a 2019–2020-as tanévre 87 db, egyenként
100.000 forint névértékű tanulmányi ösztöndíjat oszt ki szociálisan hátrányos helyzetben lévő tehetséges gyermekeknek és fiataloknak. A pályázattal kapcsolatos részletes
információk megtalálhatók a www.tehetsegpont.ro oldalon.

Szervkivétel a sürgősségi kórházban

A marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórházban december 9-én éjszaka több orvoscsapat kioperálta egy 46 éves,
agyhalálban levő férfi máját és veséit. A kórház intenzív terápiás osztályán lévő férfi veséit a kolozsvári Urológiai és
Veseátültetési Klinikai Intézetbe, a máját Bukarestbe, a
Fundeni Klinikai Intézetbe szállították. Ez volt a negyedik
szervkivétel, amit idén a Megyei Sürgősségi Kórházban
végrehajtottak.

Beszéljük meg! Milyen az új kerettanterv?

December 10-én, ma 18 órától az új kerettanterv-javaslatról
lesz nyilvános beszélgetés a Marosvásárhelyi Rádió stúdiótermében. Az eszmecserén egyebek mellett a túlságosan sok tanóráról és házi feladatról is szó lesz. A szervezők
diákokat, szülőket, pedagógusokat és minden további érdeklődőt várnak.

Sítábor gyerekeknek

Az Outward Bound sítábor azoknak a gyermekeknek szól,
akik kezdő vagy középhaladó szinten síznek. A síoktatást
szakképzett oktatók biztosítják, csoportokba osztva a résztvevőket sítudásuk szerint. A szervezők 9–14 éves iskolások
jelentkezését várják. A sítáborokra 2020. január 2–7., január
7–12., illetve január 30. – február 2. között kerül sor. Bővebb
tájékoztatás Barabás Tündétől kérhető a 0769-224-290-es
telefonszámon, e-mail-cím: info@outwardbound.ro.

…és felnőtteknek

Az Outward Bound felnőttek számára is szervez sítábort. A
táborba kezdő vagy haladó szinten síző jelentkezőket várnak. Bővebb tájékoztatás Barabás Tündétől kérhető a
0769-224-290-es telefonszámon, e-mail-cím: info@outwardbound.ro.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Közös megegyezéssel bontottak szerződést

Egy hónappal ezelőtt szerződést
bontott a makfalvi önkormányzat azzal a marosvásárhelyi céggel, amely egy új napközi
építését vállalta a községközpontban.

Gligor Róbert László

Az önkormányzat tavaly szeptemberben adta ki a munkakezdési rendeletet, de a vállalkozó eleve már két
hónapos késéssel, késő ősszel kezdett
hozzá a munkához, amellyel 2020
őszén kész kellett volna lennie. Emellett nagyon lassan, megszakításokkal
dolgozott, így a munkairam láttán a
község úgy döntött, hogy szerződést
bont vele, ugyanis ebben az ütemben
nem tudták volna a vállalt határidőben
befejezni az építkezést, s így a község
kénytelen lett volna visszafizetni a
közel félmillió eurós támogatást.
Végül sikerült elérni, hogy közös
megegyezéssel bontsanak szerződést.
Ha ez nem így történik, a legtöbb esetben a vállalkozó törvényszéken támadja
meg
az
egyoldalú
szerződésbontást, s ezért akár évekig
is elhúzódhat a per és szünetelhet az
építkezés – mondta el lapunknak Vass
Imre polgármester. Így azonban az önkormányzat új közbeszerzési eljárást
tud kiírni, és más céggel folytathatja a
munkát.
Arra a kérdésünkre, hogy a teljes
beruházás mekkora hányadát végezte
el a vállalkozó, a községvezető nem
tudott pontos választ adni. A polgármester szerint a teljes keret 30-35 százaléka került felhasználásra, ugyanis a
nyílászárók, a fali- és padlócsempézés,
a felszerelések jóval nagyobb összeget
emésztenek fel, mint a falak felrakása.

Az épületet befedték, de közös megegyezéssel egy másik céget keresnek a munka folytatására
Fotó: Jakab Csaba

Annyit sikerült elérni a céggel, hogy
szerződésbontás előtt felhúzzák a tetőszerkezetet és védőfóliával vonják
be, hogy megvédje az esőtől, hótól az
eddigi építményt. Ellenkező esetben
az önkormányzatnak vagy a saját költségén kellett volna elvégeznie a téli
állagmegóvást, vagy pedig tönkrementek volna a falak a tél folyamán.
Most van folyamatban a szakértői felmérés, amely megállapítja, hogy mit
és milyen értékben végeztek el, és
akkor kiderül, mennyi pénz maradt a
költségvetésből, így ennek függvényében írhatnak ki új közbeszerzést. Az is
előfordulhat, hogy az önkormányzatnak meg kell pótolnia a fennmaradó
összeget, ugyanis az ezelőtt két-három

évvel készült költségvetésekkel már
nem lehet dolgozni, ugyanis egy éve
egy kormányhatározat következményeként meg kellett emelni a munkabéreket az építkezésben, ami
felborította a számításokat.
Vass Imre abban látja a probléma
egyik fő okát, hogy a kis cégek egyszerre sok munkát elvállalnak a túlélés
érdekében, de nem rendelkeznek megfelelő munkaerővel, így nem tudják
tartani a határidőket. Ezzel már többször szembesült a község, így jártak a
csatornázással, sőt a futballpálya megépítésével is, ahol például egy hónapra
vállalta egy cég a kivitelezést, de egy
év múlva sem készült el, és ma is
félbe-szerbe áll a létesítmény.

Újabb kerékpáros felvonulás

A Pro Biciclo Urbo újabb kerékpáros felvonulást
szervez. A harmadik esemény december 12-én,
csütörtökön 18 órától lesz. A résztvevők a következő útvonalon haladnak: indulás a Bodoni és
Béga utca kereszteződésétől, innen a Bodoni
utca, 1848. út, Dózsa György utca, Győzelem tér,
Rózsák tere – megkerüli a főteret – Călăraşilor,
Aurel Filimon utca irányába tart a menet.

A Pro Biciclo Urbo egyesület ezzel az eseménysorozattal szeretné felhívni a helyhatóságok figyelmét a kerékpáros közlekedés hiányosságaira, arra, hogy a
városban nincs megfelelő infrastruktúra (biciklisávok,
utak stb.). A kerékpáros közlekedés egy alternatív közlekedési mód, ezáltal csökken a légszennyezés, az autóforgalom. Élhető városra van szükségünk, megfelelő
közszállítással, infrastruktúrával, alternatív közlekedési

RENDEZVÉNYEK

Karácsonyi vásár a Philotheánál

December 3-án nyílt meg a marosvásárhelyi Philothea
Klub karácsonyi vására, amely december 17-ig látogatható. A Kossuth utca 2. szám alatti klubban hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között lehet válogatni a vásár
kínálatából.

Karácsonyi hangverseny

Jön a karácsony címmel rendkívüli szimfonikus hangversenyre kerül sor december 12-én, csütörtökön 19
órakor a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Constantin Adrian Grigore, hegedűn közreműködik: Kokas
Katalin és Kelemen Gáspár magyarországi művészek.
Műsoron: Vivaldi-, Bach-, Händel-, Hacsaturján-, Csajkovszkij-, Loewe-, J. Strauss-, L. Anderson-, S. Pautzaművek. A hangversenyre a 10-es számú bérletek
érvényesek.

Trinidad – könyvbemutató

December 11-én, szerdán 17 órától a marosvásárhelyi
Bernády Házban bemutatják Kovács Levente tanár,
rendező legújabb alkotását. A Trinidad messze van
című regényt Nagy Miklós Kund ajánlja az érdeklődők
figyelmébe. Részleteket olvas fel Vajda Boróka, Göllner
Boróka, Németh Kristóf, a Művészeti Egyetem hallgatói,

lehetőségekkel, közösségi terekkel – áll az egyesület közleményében.
Arra kérik a résztvevőket, hogy az eseményen ne térjenek le az előre megszabott útvonalról, tartsák be a közlekedési szabályokat (elsőbbségadás, jelzőlámpák,
irányváltoztatás stb.). Mindenki kerékpárja legyen szabályosan felszerelve (fékek, lámpák, macskaszemek, csengő
stb.). A felvonuláson 14 éven felüli személyek vehetnek
részt. Tilos kerekezés közben a mobiltelefon bármilyen
célú használata (beszélgetés, fényképezés, videózás stb.).
Kedvezőtlen időjárás esetén (havas, jeges vagy csúszós úttest) az esemény elmarad.
A szervező Pro Biciclo Urbo egyesület tagjai sárga láthatósági mellényt viselnek. Az útvonal térképét a
https://www.bikemap.net/en/r/5456811/ elérhetőségen is
közzétették.

valamint Kilyén László színművész, közreműködik Bodoni Ildikó előadóművész.

Tér-kép-történetek – Beszélő
Könyvek-est a Teleki Tékában

Hogyan követhetők a történelem hullámzásai az erdélyi
helynevek változásain keresztül? Mikor jelenik meg először Székelyföld a térképeken, és hogyan érzékelhető
a térképeken a Székelyföld fogalom változása az időben? Melyek az eddig feldolgozott erdélyi térképgyűjtemények digitális feldolgozásának leglátványosabb
eredményei? December 12-én, csütörtökön délután 6
órától dr. Bartos-Elekes Zsombort, a BBTE Magyar Földrajzi Intézetének egyetemi docensét kérdezi régi térképek régi és új változatairól Lázok Klára, a Teleki–Bolyai
Könyvtár főkönyvtárosa a téka freskós termében.

Műsorváltozás a Spectrumban

A marosvásárhelyi Spectrum Színház december 14-ére,
szombat délutánra tervezett Pustol a hó – avagy könnyű
neked, Szarvas Józsi… című előadásának időpontja
technikai okok miatt megváltozott. Az előadást december 17-én, kedden délután 5 órától lehet megtekinteni.
A megvásárolt jegyek érvényesek az új időpontra, vagy
visszaválthatók legkésőbb december 14-én 17 óráig a
Spectrum Színház jegypénztárában, amely minden hétköznapon 9–12 óra között tart nyitva.
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Kormánybuktatással akadályoznák meg
a kétfordulós polgármester-választás bevezetését

Bizalmatlansági indítványt nyújt
be a Szociáldemokrata Párt (PSD)
Ludovic Orban kormánya ellen, ha
a jobbközép kabinet úgynevezett
kormányzati felelősségvállalással
próbálja bevezetni a kétfordulós
polgármester-választást – szögezte le egy vasárnap esti televíziós műsorban Marcel Ciolacu, a
PSD ideiglenes elnöke.

Két nappal korábban Korodi Attila, a
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) képviselőházi frakcióvezetője
is arra figyelmeztette a Nemzeti Liberális Pártot (PNL), hogy megszavazza a
kormány ellen beterjesztendő bizalmatlansági indítványt, ha – az RMDSZ-szel
kötött megállapodását megsértve – a
PNL a parlament megkerülésével módosítaná a választójogot.
A szociáldemokraták és az RMDSZ
szavazatai elegendőek lennének a kormány megbuktatásához.
Romániában a kisebb pártok és főleg
a PNL legfőbb szövetségesének számító

jobbközép Mentsétek Meg Romániát
Szövetség (USR) sürgeti a visszatérést a
kétfordulós polgármester-választáshoz,
mondván, hogy enélkül nem lehet eltávolítani a hatalomból a PSD-t, amely októberig volt kormányon. Álláspontjuk
szerint ugyanis a hatályos egyfordulós
választási rendszer a tisztségben lévő
polgármesterek újraválasztásának kedvez, márpedig jelenleg a – legnagyobb
szervezeti hálóval és csaknem félmilliós
tagsággal rendelkező – PSD-nek van a
legtöbb polgármestere.
A PSD polgármesterei és megyei önkormányzati vezetői révén tudja mozgóválasztóit
a
parlamenti
sítani
választásokon is, tehát a kétfordulós polgármester-választás bevezetésén múlhat
az, hogy sikerül-e hosszabb időre ellenzékbe küldeni a PSD-t, vagy egy év
múlva ismét megerősödve tér majd viszsza a hatalomba – érvel az USR.
A módosítást az RMDSZ is ellenzi,
mert becslése szerint mintegy 20 százalékkal csökkenne a magyar polgármes-

terek száma Erdélyben, ha egy második
fordulóban a román pártok ismét összefoghatnának az első fordulóban élen
végző magyar polgármesterjelöltekkel
szemben.
Korodi Attila felhívta a figyelmet arra,
hogy alkotmánybírósági határozat is
tiltja a választójog módosítását kevesebb
mint egy évvel a választások előtt.
Romániában a kormánynak két alkotmányos eszköze is van arra, hogy a
hosszas parlamenti vitákat mellőzve
vagy megelőzve, gyakorlatilag azonnal
hatályba léptessen törvényeket. A sürgősségi kormányrendeleteket később vitatja meg – és erősíti meg, módosítja,
vagy helyezi hatályon kívül – a parlament. A kormányzati felelősségvállalással előterjesztett törvényeket vagy akár
törvénycsomagokat meg sem vitathatja
a parlament: azok három napon belül automatikusan hatályba lépnek, amennyiben a törvényhozás nem buktatja meg
bizalmatlansági indítvánnyal a kormányt. (MTI)

Brit választások: nehezen oldható meg
az észak-írországi vámkérdés

A kormányzó Konzervatív Párt ugyanakkor a legfrissebb
felmérés szerint stabilan vezet három nappal a csütörtöki parlamenti választás előtt, így – ha ez a felmérés helytálló – valószínűleg nem lesz szüksége a legnagyobb észak-írországi
protestáns britpárti erő, a Demokratikus Unionista Párt (DUP)
külső támogatására az új alsóházban.
A DUP azzal a feltétellel támogatta az előző parlamentben
kisebbségbe került konzervatívokat, hogy Észak-Írország és
Nagy-Britannia közé nem emelkedhet vámhatár a brit EU-tagság megszűnése után sem.
Boris Johnson konzervatív párti brit miniszterelnök a választási kampányban rendre azt hangoztatja, hogy semmiféle
vámeljárási fennakadás nem lesz Nagy-Britannia és Észak-Írország kereskedelmében a Brexit után tervezett egyévi átmeneti időszak lejárta után.
A Financial Times című brit üzleti napilaphoz azonban eljutott a Brexit-ügyi minisztérium (DExEU) egy belső leirata,
amely szerint az EU-val kötött Brexit-megállapodásban szereplő ellenőrzési rendszer infrastruktúrájának, a kapcsolódó
rendszereknek és a személyi feltételeknek a megteremtése
2020 decemberéig „komoly stratégiai, politikai és műveleti
kihívást jelent”.
A Brexit – és ennek részeként Észak-Írország jövőbeni
vámjogi státusa az Egyesült Királyságon belül – a választási
kampány elsődleges vitatémái közé tartozik.
Az EU-val Johnson kormánya által októberben elért új Brexit-megállapodás külön 64 oldalas csatolmányt tartalmaz
arról, hogy milyen szabályozás alapján folyjon a kereskedelem
Nagy-Britannia és Észak-Írország között annak érdekében,
hogy az áruforgalmat ne Észak-Írország és az Ír Köztársaság
499 kilométeres határán – az EU és az Egyesült Királyság
majdani egyetlen szárazföldi vámhatárán – kelljen ellenőrzésnek alávetni.
Ezen a határon az észak-írországi megbékélési folyamatot
elindító 1998-as nagypénteki egyezmény egyik fő vívmánya-

ként hosszú ideje nem létezik fizikai ellenőrzés. A megállapodás alapelvei szerint Észak-Írország harmonizált viszonyrendszerben marad az Európai Unió egyes – főleg
áruforgalmi – szabályrendszereinek „korlátozott számú” elemével.
E megoldás alapján Észak-Írország az Egyesült Királyság
vámuniós rendszerének tagja maradna, de ezzel együtt az Európai Unió egységes belső piacának egyik áruforgalmi beléptető pontjaként is funkcionálna.
A brit hatóságok a külső országokból Észak-Írországba érkező importra a brit vámtételeket alkalmazhatják, feltéve,
hogy az adott importáru nem lép be az EU egységes belső piacára. Olyan importtételek esetében azonban, amelyekről nem
lehet kizárni, hogy megjelennek az Európai Unió belső piacán,
a brit hatóságok az EU vámtételeit kötelesek alkalmazni.
A Brexit-ügyi minisztérium hétfőn kiszivárgott belső leirata
szerint ahhoz, hogy mindez egy év múlva működőképes legyen, még az EU-val tervezett szabadkereskedelmi tárgyalások eredményének ismerete előtt meg kellene kezdeni a
rendszer kiépítését.
Boris Johnson hétfői kampánykörútján nem volt hajlandó
közvetlenül kommentálni a dokumentumban foglaltakat, és a
DExEU is jelezte közleményében, hogy a minisztérium kiszivárogtatásokat nem kommentál.
Arlene Foster, a DUP vezetője azonban hétfőn kijelentette,
hogy Johnson „megszegte adott szavát”, a kormányfő ugyanis
ígéretet tett arra, hogy nem lesz semmiféle vámellenőrzés
Észak-Írország és Nagy-Britannia között.
Ha azonban a legfrissebb felmérések helytállónak bizonyulnak, a konzervatívoknak a csütörtöki választás után megalakuló alsóházban nem lesz szükségük a DUP támogatására.
A Survation közvélemény-kutató cég az ITV kereskedelmi
televízió megbízásából elvégzett, hétfőn ismertetett új vizsgálatában kimutatta, hogy a Konzervatív Pártra jelenleg a választók 45 százaléka voksolna, a legnagyobb ellenzéki erő, a
Munkáspárt támogatottsága 31 százalék. A konzervatívok
prognosztizált szavazataránya 2 százalékponttal nőtt, a Munkáspárté két százalékponttal csökkent egy hét alatt.
A 14 pontos konzervatív vezetés a toryk eddigi legnagyobb
támogatottsági előnyét jelzi a kampány kezdete óta. (MTI)

Milan Kundera, a Párizsban élő világhírű cseh író
visszakapta cseh állampolgárságát, amelytől az
1970-es évek végén fosztotta meg a csehszlovák
kommunista rendszer – közölte a Právo című cseh
napilap keddi kiadásában.

csehországi látogatásra is meghívta az írót és feleségét. Milan
Kundera csak az 1989-es rendszerváltás után látogathatott el
újra szülőhazájába, Csehországba. Néhányszor járt még az országban, ám soha semmiféle nyilvános rendezvényen nem jelent meg.

Nehéznek bizonyulhat az Észak-Írország és NagyBritannia közötti áruforgalom ellenőrzési feltételeinek megteremtése a jövő év végi határidőre – áll
egy belső kormányzati dokumentumban, amely hétfőn szivárgott ki a brit sajtóhoz.

Milan Kundera visszakapta cseh állampolgárságát

A cseh állampolgárság odaítéléséről szóló hivatalos levelet
a kilencvenéves írónak november 28-án párizsi lakásában adta
át Petr Drulák cseh nagykövet. Egyszerű, nemzeti zászló és
himnusz nélküli esemény volt – nyilatkozta a diplomata a Právónak. Elmondása szerint Kundera őszintén örült, hogy újra
cseh állampolgár.
Kundera, aki a hatvanas években elsősorban A lét elviselhetetlen könnyűsége című regényével szerzett magának nemzetközi hírnevet, támogatta a prágai tavaszként híressé vált
1968-as reformfolyamatot. 1975-ben emigrált Franciaországba. 1979-ben A nevetés és felejtés könyve című regénye
miatt megfosztották cseh állampolgárságától, két évvel később
francia állampolgár lett, feleségével Párizsban él.
Andrej Babis cseh miniszterelnök tavaly őszi látogatása alkalmával találkozott a Kundera házaspárral, és felajánlotta,
hogy segít visszaszerezni cseh állampolgárságukat. Babis
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Ítélethirdetés a Colectiv-perben

December 16-ára halasztotta az ítélethirdetést a Colectiv-perben első fokon eljáró bukaresti törvényszék.
Az ügyben többek között a klub három tulajdonosa
és Cristian Popescu-Piedone, a főváros 4. kerületének volt polgármestere ellen is vádat emeltek. A Colectiv klubban 2015. október 30-án kiütött tűzvésznek
több mint 60 halálos áldozata és 160-nál is több sebesültje volt. Az ügyészek 2016-ban küldték el a vádiratot a negyedik kerületi bíróságnak, ahonnan az ügy
átkerült a törvényszékre. A bírósági eljárás a múlt
héten zárult le. Az ügyészek egyenként 12 év és 10
hónap börtönbüntetést kértek a klub három tulajdonosára gondatlanságból elkövetett emberölés és testi
sértés, illetve a munkabiztonsági előírások be nem
tartása miatt. A tüzet okozó pirotechnikai eszközöket
forgalmazó cég tulajdonosára 14 év és 6 hónap börtönbüntetést kértek, a volt negyedik kerületi elöljáróra
pedig 15 évnyi szabadságvesztést hivatali visszaélés
miatt. (Agerpres)

Közös USR–PLUS-jelöltek

Közös jelölteket indít az USR–PLUS szövetség – jelentette be közös sajtótájékoztatón Ionuţ Moşteanu
és Vlad Voiculescu. A Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS) képviselői hétfői közös
sajtótájékoztatójukon azt mondták: a szövetség országszerte közös jelölteket fog indítani a helyhatósági választásokon. A közös jelöltek kinevezésének
ütemtervét néhány héten belül kidolgozzák. Bukarestben Vlad Voiculescu (PLUS) és Nicuşor Dan (az
USR által támogatott független jelölt) közül kell majd
kiválasztani a közös polgármesterjelöltet. Az USR–
PLUS a későbbiekben tárgyalni fog közös „PSD-ellenes” jelöltek állításáról a többi olyan párttal is,
amelyek megszavazták a bizalmatlansági indítványt.
(Agerpres)

Nőtt az országos bruttó átlagbér

5090 lejre nőtt októberben az országos bruttó átlagbér, ez szeptemberhez képest 49 lejes (1%-os) emelkedést jelent; az országos nettó átlagbér 34 lejjel
(1,1%) 3116 lejre emelkedett – derül ki az Országos
Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adatsorából. A legmagasabb nettó átlagbérek – 7118 lej – a
számítástechnika-ágazatban voltak, a legalacsonyabbak – 1801 lej – pedig a konfekcióiparban –
mutat rá az INS. Októberben a legtöbb ágazatban
magasabb volt a nettó átlagbér, mivel különböző prémiumokat és egyéb juttatásokat (pl. 13. fizetést) kaptak az alkalmazottak, de az is közrejátszott bizonyos
szektorokban, hogy nagyobbak voltak a bevételek, illetve többfele elbocsátásokra is sor került. Az állami
szektorban szeptemberhez viszonyítva a tanügyben
(+3,8%), a közigazgatásban (+1,3%) és az egészségügyben (+0,8%) nőtt a nettó átlagbér. (Agerpres)

Trianon és Románia

(Folytatás az 1. oldalról)
évének nyilvánította 2020-at, a trianoni békediktátum
100. évfordulóját. Egyébként a magyar parlament döntését a bukaresti külügyminisztérium megalapozatlannak nevezte, és indoklását is elutasította.
A legutóbbi fejlemény, hogy miután a szenátusban
hallgatólagosan átment, múlt kedden a képviselőház
közigazgatási szakbizottsága elfogadta a békeszerződés
napját román ünnepnappá nyilvánító törvénytervezetet,
amelyet már csak a plénumnak kell megszavaznia
ahhoz, hogy az államfő kihirdesse és hatályba lépjen.
Az RMDSZ természetesen elítéli ezt a kezdeményezést, a múlt heti szavazás után az RMDSZ képviselőházi
frakcióvezetője azt mondta, hogy az a román–magyar
ellentéteket szítja.
Ezt állapította meg korábban a szervezet szenátusi
frakcióvezetője is, aki szerint egy olyan történelmi eseményről van szó, amely a román nemzet számára ünnep,
az erdélyi magyar közösség számára azonban nem, hiszen az első világháborút lezáró és a történelmi Magyarország határait módosító trianoni szerződés által
Magyarország elvesztette területe kétharmadát, és a helyén több állam alakult. Románia például megkapta Erdélyt. A szenátor szerint a tervezet felelőtlenség a
többség részéről, és hatályba lépése nem a megbékélést,
nem a közösségek békés együttélését segíti elő.
Ez a tényállás. Ezt „egészítette ki” vasárnap este a
„történészek” véleménye, akik még az amerikai kormányt is belekeverték az ügybe, amely szerintük Budapest mellett lobbizik. Ezt a következtetést abból vonták
le, hogy a magyar parlament külügyi bizottságának elnöke a minap Washingtonban az amerikai magyarok
legnagyobb ernyőszervezetének, az 1991-ben alapított
Magyar Amerikai Koalíciónak (HAC) a díszvacsoráján,
a Mikulás-vacsorának nevezett rendezvényen vett
részt… mások mellett. Kitűnő alkalom volt a B1 tévében
a magyar kormány szidalmazására.
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Halpusztulás a Maroson

Leengedték a Víkendtelep csónakázótavából a vizet

December 4-én, szerdán a Maros
Vízügyi
Hatósághoz
tartozó
Maros Vízügyi Igazgatóság a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal kérésére felnyitotta a régi
gátat, hogy csökkentse a vízszintet a Maros szabadidőközpont
csónakázótavában. Minden télen
így „konzerválják” a Víkendtelep
csónakázójának
a
zsilipjeit,
ugyanis ezáltal kisebb nyomás
nehezedik a vízművekre.

A polgármesteri hivatal – ahogyan az
előző években is – november 12-én
kérte a vízszint csökkentését. November
13-án a vízügyi igazgatóság értesítette
az érintett intézményeket, kereskedelmi
társaságokat és civil szervezeteket (polgármesteri hivatal, környezetvédelmi
ügynökség, környezetvédelmi őrség,
megyei horgász- és vadászegyesület,
Aquaserv Rt., Prisma Info Kft. és Salubriserv Rt.), hogy november 19-én hajtják
végre a műveletet. Mivel az Aquaserv

Rt. az említett időpontban nem tudott
elegendő nyersvizet biztosítani a vízüzemnek, kérte a halasztást. (Sz. m.: A
felgyűlt iszap gátolta volna a vízkivételt.)
A két intézmény munkatársai azonban
megoldották a helyzetet, és december 2án értesítették az érintetteket, hogy december 4-én emelik fel a régi gát
zsilipjeit. Ahogy fokozatosan csökkent a
víz szintje, kiderült, hogy a gát fölött a
sziget mögötti holtág 80%-ban eliszaposodott, és a halak fennakadtak az iszapszigetek közé. A Maros régi gát alatti és
fölötti szakaszán nem találtak elpusztult
halakat. December 4-én, szerdán 16 órakor sikerült a megfelelő szintre csökkenteni a csónakázótóban a vizet, így a
műveletet befejezettnek tekintették.
A vízügyi hatóságnak a Luminiţa
Maria Zăhan mérnök igazgató által aláírt, a szerkesztőségünkbe elküldött
közleménye szerint ez idő alatt biztosították a megfelelő vízmennyiséget a városnak, így a lakosokat nem érintette a

Saját drámából sikertörténet

művelet. „Intézményünket nem értesítették arról, hogy a holtágat betelepítették különböző fajtájú halakkal. A
halpusztulásért elnézést kérünk, és biztosítjuk önöket, hogy a legfontosabb követelményünk
az
integrált
vízgazdálkodás, amely alapján megfelelő mennyiségű és minőségű vizet biztosítunk az emberek számára.”
Az esetről értesítették a Maros Megyei Környezetvédelmi Őrséget is. Székely Annamária főfelügyelő elmondta,
hogy kollégái december 6-án, pénteken
helyszíni vizsgálatot tartottak. A tapasztaltak alapján hétfőn a 195/2005-ös környezetvédelmi törvény előírásának
megfelelően „az élővilág megkárosításáért” a Maros Vízügyi Igazgatóságra
30.000 lejes pénzbírságot róttak ki. Nem
mérték meg az elpusztult halmennyiséget,
csupán annyit állapítottak meg, hogy jelentős volt a kár. Hogy ki a felelős, a vízügyi igazgatóság belső vizsgálata deríti
majd ki. (v.gy.)

Kitüntetés a több mint félszáz cukorbeteg gyerek „anyukájának”

Anyuka – így nevezik a cukorbeteg gyerekek Rodica Molnart,
a Maros Megyei Cukorbeteg
Gyerekek és Fiatalok Egyesületének (ASCOTID) elnökét,
aki a 14 év lelkiismeretes
munkája elismeréseképpen
vehette át december 1-jén a
Marosfelfalui Fibula kitüntetést. Rodica Molnar egy édesanya, akinek a gyerekét közel
másfél évtizeddel ezelőtt diabétesszel diagnosztizálták, és
azóta azért harcol, hogy a törvénykezés tekintetében lépjenek annak érdekében, hogy
a cukorbeteg gyerekek mindennapjai könnyebbek legyenek, emellett pedig tartja
a lelket a sorstársaiban,
azokban a kétségbeesett
szülőkben, akiknek a diagnózis hatására egyik napról a
másikra
megváltozik
az
életük.

Menyhárt Borbála

Tizennégy évvel ezelőtt az egyesületet Rodica Molnar kezdeményezésére néhány kétségbeesett
szülő hozta létre, akiknek az élete
egyik napról a másikra gyökeresen
megváltozott, amikor gyerekeiket
1-es típusú diabétesszel diagnosztizálták.
Azóta az egyesület igazi nagy
családdá kovácsolódott össze, Rodica Molnar, az egyesület elnöke és
lelke azért harcol, hogy az egészségügyi rendszer hiányosságai ellenére
a diabétesszel élő gyerekek, fiatalok
jogai minél kevésbé csorbuljanak.
De ami talán a legfontosabb, immár
tizennégy éve tartják egymásban a
lelket. A kitüntetés kapcsán az elmúlt közel másfél évtizedről, a mindennapi nehézségekről beszélgettünk Rodica Molnarral.
Aki nem érintett, talán el sem
tudja képzelni, mit jelent egy cukorbeteg gyerek a családban, milyen
az, amikor állandóan számolni kell
a szervezetbe bekerülő szénhidrátmennyiséget, nyomon követni a
vércukorszintet, adagolni az inzulint, aggódni, hogy nem lesz-e roszszul a gyerek, amikor éppen
óvodában, iskolában van, vagy
„harcolni” a kamasszal, aki dacból
nem hajlandó tiszteletben tartani a
szabályokat, amelyektől az élete
függ. Nem elég, hogy mindennap
harc az életért, mindemellett

szembe kell nézni az egészségügyi
rendszer hiányosságaival. Az elmúlt
tizennégy év arról is szólt, hogy a
mindenkori egészségügyi miniszterek ajtaján kopogtattak, beadványok sorozatával próbálták felhívni
a figyelmet arra, hogy a gyerekek
érdekében változtatásra van szükség.
– Az én történetem mindannyiunk története. A saját családi drámámból
indult,
amikor
a
gyerekemet cukorbetegséggel diagnosztizálták, és mint minden kétségbeesett szülő, kerestem a
hasonló helyzetben lévőket, hiszen
nem voltak információink a betegségről, a kezelésről, arról, hogy mit
kell tennünk. Ekkor merült fel a
gondolat, hogy létre kellene hozni
egy egyesületet, de kezdetben fogalmam sem volt, hogy mivel jár
ez. A cél az volt, hogy segítsünk a
sorstársakon, ezért kezdtünk együttműködni orvosokkal, figyelemfelkeltő
kampányokat
kezdeményeztünk, és ami nagyon fontos,
beadványokkal fordultunk az illetékes hatóságokhoz, amiben jeleztük
a hiányosságokat, hogy nincsenek

vércukorszintmérő tesztek, hiányzik az inzulin, nincsenek orvosok.
Ha visszagondolok a kezdetekre,
volt egy tollszerű eszköz, amivel
beadtuk az inzulint, 25 teszt, amelyeket ollóval vágtunk szét, hogy
többet tartsanak. Nem volt tartalékunk, az inzulint zárt rendszerben
adták, az egyedüli gyógyszertár,
ahol be tudtuk szerezni, a 2-es járóbeteg-rendelő patikája volt, oda jött
minden inzulinfüggő személy, gyerek és felnőtt. Ma elképzelhetetlen,
hogy milyen állapotok uralkodtak.
Mindezekre visszatekintve jövök
rá, hogy milyen óriási az előrelépés,
mennyit javult a helyzet. Az évek
során számtalan beadványban jeleztük a problémákat, hogy mire van
szükség, hogy ezek a gyerekek, fiatalok normális életet élhessenek, és
elkerülhetőek legyenek a szövődmények. De szerencsére sikerült elérni,
hogy
változzon
a
törvénykezés, valamint az országos
diabéteszprogram, végre különválasztották az 1-es és a 2-es típusú
diabéteszt. Megjelentek a szenzoros
készülékek, amelyekkel folyamatosan nyomon követhető a vércukor-

szint alakulása, és a gyerekek végre
megszabadultak a tűszúrásoktól.
Ugyanakkor a szülőnek óriási megkönnyebbülést jelent, hogy amikor
a gyerek nincs vele, a telefonján követheti a vércukorszint alakulását. A
minisztérium ígéretet tett, hogy
minden gyereknek biztosítanak ingyenes szenzorokat, de sajnos ez a
mai napig nem történt meg. A szülők nagy része saját zsebből megvásárolta a szenzoros készüléket, a
Maros megyei szülők, akikkel az
egyesület révén kapcsolatban állunk, 90 százaléka meghozta ezt az
anyagi áldozatot a gyereke érdekében.
Maros megyében 70-80 körül
van hivatalosan a cukorbeteg gyerekek száma, de folyamatosan jelennek meg új esetek. A hivatalos
országos statisztika 3500 cukorbeteg gyerekről beszél.
– Mit jelent Önnek ez a kitüntetés?
– Egy szomorú történetet, egy
drámát sikerült sikertörténetté alakítani, megismertetni mindenkivel
ezeket a gyerekeket, megmutatni,
milyen csodálatosak és bátrak, amikor naponta az életükért harcolnak.
Azt, hogy mennyi szükségük van a
segítségre. Nem gondoltam volna,
hogy sikerül ennyire ismertté tenni
az egyesületet, egy brand lett, bárhová megyünk, mindenki tudja, mi
az ASCOTID.
Egy egyszerű ember, egy édesanya vagyok, aki azt teszi, amit a
szíve diktál. Nem tudatosan tűztem
ki célul ezt a munkát, de örülök
annak, hogy sikertörténet lett a
miénk, hogy kiemeltük az ismeretlenségből ezeket a gyerekeket, életeket változtattunk meg, életekbe
hoztunk örömet, esélyt adtunk
nekik, mi voltunk ezeknek a családoknak a hangja. A kitüntetés valójában ennek a 14 évi munkának az
elismerése, emberként, egyesületként, és úgy érzem, kötelez, hogy
folytassam a munkát.
– Otthon cukorbeteg gyereket nevelt, munkahelyen kellett helytállnia. Mindezek mellett honnan
merített erőt ahhoz, hogy ezt a 14
évet más gyerekek, más családok támogatásának szentelje?
– Erre nagyon nehéz válaszolni.
Mindig szerettem másokért tenni,
segíteni, de miután megbetegedett a
gyerekem, úgy éreztem magam,
mint egy körhintán, folyton tenni
kellett valamit, óriási volt a felelős-

Fotó: ABA Mureş

ség, hiszen élet-halál harcról van
szó. Szülőként együtt kell élni a rettegéssel, nehogy történjen vele valami, nehogy idővel szövődmények
lépjenek fel. Talán ez a félelem ösztönzött, hogy folyamatosan információt gyűjtsek, hogy minél többet
tudjak meg a betegségről, a teendőkről.
Az én történetem valójában
mindannyiunk története, függetlenül attól, hogy például milyen
anyagi helyzetben van a család,
ugyanazt a drámát éljük meg.
Úgy érzem, hogy a Jóisten adott
erőt ebben az elmúlt 14 évben, energiát pedig a gyerekemből merítettem. Ugyanakkor a többi gyerek
mosolya, a szülők kétségbeesése
ösztönzött, hogy harcoljak. Az
egyik legnehezebb talán az számomra, amikor sírni látom a szülőket, mert nem tudják, mitévők
legyenek az új helyzetben.
– A közösségi oldalon létrehozott
támaszcsoport elismerésre méltóan
működik. Ha egy szülő kérdez valamit, perceken belül többen „ugranak” segíteni, ha kell, jó tanáccsal,
ha kell, biztató szóval támogatják
egymást, akárcsak egy nagy családban.
– Igen, ezért hoztuk létre. Az ország különböző részeiből keresik
meg szülők az egyesületet, legutóbb
egy édesanya írt, hogy kórházban
van a 3 éves gyerekével, akit akkor
diagnosztizáltak cukorbetegséggel,
és tönkre van menve. Szeretné megtudni, mit kell tennie, hogyan segíthet a gyerekén. Ezeken a
történeteken keresztül mindig újraélem a sajátomat, és eszembe jut,
hogy akkor rajtam nem volt aki segítsen, ezért próbálunk támaszuk
lenni ezeknek a szülőknek. Egyedül
mi, a hasonló helyzetben lévők értjük, hogy mit élnek át. A cukorbetegségben nincs szünet, ha nyaralni
megy a család, akkor is ott van,
mint ahogyan akkor is, amikor randira megy a gyerek, vagy megszületik a saját gyereke. És a szülő
folyamatosan aggódik. Igyekszünk
pozitív életpéldákkal biztatni őket,
hogy ne hagyják, hogy a betegség
eluralkodjon az életükön, hogy felülkerekedjen rajtuk az aggodalom,
és azzal teljenek a mindennapok,
hogy mit, mennyit evett a gyerek,
miért nem válaszol a telefonhívásra,
vajon nincs-e rosszul, nehogy kómába essen.
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Elismerés nyugdíjba vonuló pedagógusoknak

Ünnepi ülés

Eredményekben, megvalósításokban
gazdag oktatói pályát befutott öt tanárnak, tanítónak adták át a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége megyei szervezetének decemberi ünnepi ülésén a Bolyai Farkas
középiskolában. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának elismerését
négy éve ítélik oda a határon túli
nyugdíjazott pedagógusoknak is –
emlékeztetett a bevezetőben Horváth
Gabriella, a megyei szervezet elnöke.

Bodolai Gyöngyi

Tájékoztatójában elhangzott, hogy kollégáik javaslata alapján a díjat osztó intézmény
feltételeinek eleget tevő óvodapedagógusok,
tanítók, tanárok részesülhetnek az elismerésben, amelynek egyik alapvető feltétele a pályán eltöltött 25 év szolgálati idő.
Végletek között
„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk
gyermekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk.”
Ezzel a ma is érvényes Eötvös József-idézettel foglalta össze Buhlea Mária tanítónő pá-

Buhlea Mária

lyafutásának lényegét Nagy Ibolya, a
marosvásárhelyi Nicolae Bălcescu iskola
igazgatója, és pedagógustársa, Kali Hajnal
abban a méltatásban, amelyet Szatmári Zsuzsanna tanítónő olvasott fel.
A székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképzőben, majd a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán
diplomázott Buhlea Mária pályája két véglet
között zajlott. A marosvásárhelyi tanítóképző diákjainak bemutató órákat tartó, pedagógiai
gyakorlatukat
vezető
és
tanítványait a vizsgára felkészítő pedagógusként a legjobbakat vezette be hivatásának
gyakorlásába. Mint a Maros Megyei Tanfelügyelőség módszertani szakirányítója, a véglegesítő és fokozati vizsgákra készülő
gyakorló tanítók felkészítésében és módszertani méltatásában vett részt, tudását megosztva kollégáival is. Másrészt, bár a
hagyományos osztályokba kapta a kinevezését, habozás nélkül elfogadta, hogy a diszlexiás kisdiákokat oktassa. Hátrányos helyzetű
tanítványait lelkesedéssel, odaadással tanította, és lelki gondozásukról, szórakoztató tevékenységen való részvételükről sem

feledkezett meg, tevékenységével, személyiségével az iskolába vonzotta őket.
Adventi ember
Egy igazi tanár adventi ember, hiszen a pedagógusi pálya is arról szól, hogy a jelen a
jövővel összefügg. Ilyen a Bukaresti Tudományegyetem bölcsészkarán francia-olasz
szakot végzett Haller Béla, a Bolyai Farkas
Elméleti Líceum I-es fokozatú tanára is, akinek életét áthatja a keresztény szellemiség, a
család szeretete, a diákok nevelése, a közösségért, a magyarságért való alázatos, nyitott
és derűs munkálkodás. Embertársaival való
kapcsolatában senkire sem akarja ráerőltetni
véleményét, okosabb lenni, holott megtehetné. Pedagógusként „megvalósította azt,
ami talán a legnehezebb egy tanár életében:
nem elnyomni a diákokban levő erőket,
hanem úgy irányítani őket, hogy előjöjjön
rejtett kreativitásuk, és kibontakoztassák
egyéniségüket”. Ezért szerették és fogadták
el tanítványai diákszövetségi elnöknek és a
Tentamen diáklap egyik irányítójának. Ezért
kedvelték tanártársai, akik korábbi munkahelye, a 13-as számú iskola aligazgatójává választották, majd 1990-től kisebb-nagyobb
megszakításokkal a Bolyai vezetőtanácsának
a tagja. Szakmai munkájának elismerését
jelzi, hogy ma is részt vesz az Oktatásügyi
Minisztérium olasz nyelv tanításáért felelős
országos szakbizottságában, az olasz tantárgyverseny országos szakaszának – amelyen tanítványai többször nyertek dicséretet
és díjakat – bíráló bizottságában. Tevékenyen
szerepet vállalt a katolikus oktatás újraindításában, cselekvő közösségi emberként bízták rá az erdélyi történelmi családokat
tömörítő Castellum egyesület vezetését, és
választották meg a Teleki Téka Alapítvány elnöki tisztségébe – méltatta munkásságát, és
kívánta Horatius szavaival, hogy lélekben
maradjon örök ifjúnak a díjazotthoz méltó laudációjában kollégája, dr. Puskás Attila.
Nagy Judit, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum I. fokozatú kémiatanárának a szakma
iránti elkötelezettsége és pedagógusi hajlama
már egyetemi hallgató korában feltűnt –
hangzott el Horváth Gabriella méltatásában,
akivel évfolyamtársak voltak a kolozsvári
Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kémia
Karán. Pedagógusi pályája során Nagy Judit
tanárnő a szó szoros értelmében vett tehetséggondozást művelte, időt és energiát nem

Haller Béla
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ezt cserkészvezetőként is sok cserkésztábor
alkalmával tovább erősítette. A magyarság
sorsát szívén viselve támogatta a diákokat és
szülőket a Szülőföldön magyarul pályázat kivitelezésében, pedagóguskollégáit pedig a
versenyek, vetélkedők megszervezésében.
Többször is sikeresen pályázott az igazgatói,
majd az igazgatóhelyettesi tisztségre kiírt
versenyvizsgákon.
Vidám testnevelésórák
Zöldi Endre, a gernyeszegi Teleki Domokos Általános Iskola testnevelő tanára a
mások javát szolgáló kitartó munkájával diákjainak természetszeretetét, a természetjárást bátorította, szakszervezeti felelősként
pedig odaadóan képviselte munkatársait.
A marosvásárhelyi főiskolán testnevelés és
sport szakot végzett Zöldi Endre mezőségi és
Maros menti iskolák után lett a gernyeszegi
intézmény tanára. Legnagyobb erőssége a
csoportmunka szervezése, a csapatépítés,
ennek eredménye az iskola lány-kézilabdacsapatának eredményes szereplése a különböző megyei és erdélyi versenyeken.
Az egészséges életmód fontosságára nevelte tanítványait az általa szervezett érdekes,
kalandos oktató kirándulásokon a Duna-deltába, Marosfőre például. Diákjai szerint test-
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kímélve, minden lehetőséget kihasznált, hogy
felkeltse diákjainak érdeklődését, és megszerettesse velük a kémiát. Ezt úgy érte el, hogy
sem ő, sem diákjai nem érezték megterhelőnek a sok tanórán kívüli tevékenységet, mert
sikerült a mindennapi jelenségekhez közelíteni a kémiát, ami hiányzott a tankönyvekből.
Munkájának eredményességét jelzi, hogy a
különböző hazai és határon túli kémiaversenyeken (Curie, nemzetközi kémia-diákszimpózium, TUDEK, Irinyi János, Hevesy
György, Fabinyi Rudolf ) tanítványai díjakat,
dicséretet nyertek, az országos kémiaolimpiára pedig 14 diákja jutott el. Helyezésük alapján többen is felvételt nyertek a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetemre. A Babeş–Bolyai egyetem által
szervezett Candin Liteanu versenyen sikere-

Nagy Judit

sen szerepelő diákjai közül (ketten maximális
pontszámot értek el) többen is bejutottak a
kémia karra, kilenc tanítványa pedig vegyészmérnöki oklevelet szerzett. Eredményeihez hozzájárult, hogy tanítványaival minden
évben megtartották a látványos Kémiai ki mit
tud? bemutatót, és több éven át irányította a
kémiai diáklap szerkesztését.
Óvoda épült, bővült az iskola
Szepessy Ibolya Teréz éveken át a körtvélyfájai iskola igazgatójaként, majd a gernyeszegi Teleki Domokos Általános Iskola
igazgatóhelyetteseként önfeláldozó munkával a magyar diákok érdekeit, magyarságunk
megőrzését, iskolánk sikerességét támogatta
– méltatta kolléganőjét Antal Levente igazgató.
Kiváló vezetője volt a körtvélyfájai iskolaközösségnek, szoros kapcsolatot alakított ki
a holland testvértelepüléssel, Baarnnal.
Ennek eredményeként bővült és újult meg a
körtvélyfájai iskola, amely a 2000-es évek
kezdetén a legkorszerűbb vidéki iskolának
számított. Az új tantermek mellett újabb tanfelszereléssel is bővült a tanintézmény. A
Gernyeszegi Polgármesteri Hivatallal és a
helyi tanáccsal együttműködve új óvodát és
sporttermet alakítottak ki, amivel a diákok fizikai és szellemi fejlődését, pedagógustársainak munkáját segítette. Testnevelő tanárként
nagyon sokat dolgozott azon, hogy diákjai tudatosan egészséges életmódot folytassanak,

Szepessy Ibolya

nevelésórái mindig vidámak voltak, és
tanítványait is sikerült jókedvre hangolnia.
Szakszervezeti felelősként komolyan vette
munkáját, naprakészen ismerte a pedagógusok érdekeit szolgáló valamennyi törvényt,
és mindig odaadóan képviselte munkatársait
– olvasta fel a kollégájáról szóló méltatást
Kali Emese, az iskola RMPSZ-felelőse.
Hozzászólásában Szepessy Ibolya köszönetet mondott a pedagógusszövetségnek,
amely olyan erőforrást, megtartó erőt képviselt, ahova fordulhattak, és a szövetség által
szervezett jó képzések előre vitték az erdélyi
oktatás ügyét.
Az elismerések átadását követően az ülésen részt vevő iskolaigazgatók Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes
jelenlétében
ismertették, hogy hány magyar tannyelvű
osztályt terveznek a nyolcadik osztályt 2020ban végző diákok számára. A főtanfelügyelőhelyettes arra kérte az iskolaigazgatókat,
hogy indítsanak új szakosztályokat, amelyek
befogadhatják az országos képességvizsgán
ötös alatti általánost elért diákokat. Elhangzott, hogy 2020-ban 1658 diák végzi magyar
tagozaton a nyolcadik osztályt, akik közül a
korábbi adatok szerint körülbelül 400-an nem
folytatják tanulmányaikat. A továbbtanulókat
59 líceumi és szakképző osztály várja, új szakot eddig nem terveztek 2020-re egyik iskolában sem, esetleg egyik szakból több, a
másikból kevesebb osztályt indítanának.

Zöldi Endre
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Árvízvédelmi munkálatok a községben

Nemsokára birtokba vehetik az apróságok

Szerkeszti:SzerPálosyPiroska

Modern napközi otthon és óvoda

A küküllődombói patak medrét
is korszerűsítik

Az árvízvédelmi munkálatok
keretében régóta esedékes
volt a településeken áthaladó
patakok medrének a korszerűsítése, ami a felhőszakadásokat kísérő villámáradások
megelőzése végett vált egyre
sürgetőbbé.

Fotó: Nagy Tibor

Ádámoson, a községközpontban, a polgármesteri hivatal szomszédságában már a belsőépítészeti munkálatokat végzik az új
napközi otthon épületén, mely a helyi, a királyfalvi, sövényfalvi, küküllődombói kisgyermekes szülőknek jelenthet segítséget.
Akik jövő év szeptemberétől a hosszított
programos tanintézménybe íratnák gyereküket, lassan jelezhetik ebbéli szándékukat.

Amint lezárul a felszerelések közbeszerzése, és
megkapták a szükséges engedélyeket, a helyi óvoda
két csoportját átköltöztetik az új, ízlésesen kialakított
épületbe. A közel kétmillió lejes korszerű létesítmény uniós támogatással épült. A vidékfejlesztési
program keretében megpályázott napközi otthon

354.967 euróba kerül, tervező a Media Marketing
Kft., kivitelező a Tehnic Trust Kft. Az új óvoda közvetlen szomszédságában található üres telek eladó, a
polgármester szerint ideális volna játszótér kialakítására. Sajnos a helyi képviselőtestület elvetette azt
az ötletet, hogy az önkormányzat megvásárolja a területet. Az ádámosi iskola épületegyüttesét és a küküllődombói iskolát a POR programon keresztül
kormányfinanszírozásból tervezik felújítani, a pályázatuk várólistán van. A két iskola korszerűsítéséhez
kétmillió eurós finanszírozásra lenne szükség. A
külső-belső felújítások keretében nyílászárók cseréjét, mellékhelyiségeket, hőszigetelést, kerítést, sportpályát és a fűtésrendszerek kialakítását tervezik –
tájékoztatott Miklós Tibor polgármester.

A Küküllődombót átszelő Nagypatak medrét 600 méteren szélesítik, mélyítik és betonozzák,
ugyanakkor tíz hidat építenek újjá
önkormányzati költségvetésből.
Amint a polgármester kérdésünkre
elmondta, azért vállalta fel az önkormányzat a hidak kivitelezését,
hogy az előírásoknak megfelelő paramétereknek eleget tegyenek. A

beruházás hozzávetőleg egymillió
lejbe kerül. A mezőfelei alvállalkozás munkavezetője, Borbély János
kérdésünkre elmondta, hogy az új
patakmeder négy méter széles, 1,80
méter magas lesz és a szerződés értelmében tizenegy betonhidat kell
építsenek rá. Ádámoson is elkészült
a Veres-patak medrének a mélyítése
és betonozása, a hidak, átereszek
megemelése, amit ugyancsak saját
költségvetésből és a megyei tanács
hozzájárulásával sikerült kivitelezni. A királyfalvi és sövényfalvi
patakokat is kitakarították, Sövényfalván két olyan hidat kell még újjáépíteni, amelyeket az áradások
megrongáltak.

Készülnek a télre

A buszjárat és a közvilágítás hiánya

Királyfalván és Sövényfalván gondok vannak
a buszjárat miatt A nyáron közzétettek egy
kormányrendeletet, amely révén lehetőség
nyílt arra, hogy a tömegszállítással foglalkozó
cégek bármikor felfüggeszthessék azokat a
buszjáratokat, amelyek nem nyereségesek.

Erre hivatkozva az egykori vidéki járatot működtető cég azonnal megszüntette a veszteséges járatait,
így azok, akik Királyfalváról és Sövényfalváról Dicsőszentmártonba ingáztak, egyik napról a másikra
újabb nehézségekkel szembesültek. Miklós Tibor polgármester közbenjárására sikerült ideiglenes megoldást találni a dicsőszentmártoni közszállítási cég
bevonásával, de továbbra is egy stabil szolgáltatással
való szerződésben reménykednek. Egy másik gond

főleg a királyfalvi lakosokat érinti. Királyfalva és Sövényfalva között mintegy hatszáz méteren közvilágítás
nélküli mezei úton járnak azok a királyfalviak, akik a
megyei útra kell begyalogoljanak ahhoz, hogy munkába vagy iskolába jussanak. A polgármester hangsúlyozta annak fontosságát, hogy azt az útszakaszt is
közvilágítással lássák el, ami régóta várat magára. Köztudott az a rengeteg anyagi kár, amit a termő és lakott
területekre bemerészkedő vaddisznók okoztak, nem beszélve az újabban a községbe is bemerészkedő medvék
látogatásáról és kártevéseiről. A közvilágítást napelemes és mozgásérzékelős világítótestekkel oldanák meg,
így megspórolhatnák a CFR és vízügy által igényelt engedélyeket és illetékeket. Kísérleti jelleggel már működtetnek egy napelemes világítótestet, amely eddig
beváltotta a hozzá fűzött reményeket.

Gyerekek és fiatalok a közösségi életben

A közösségi élet szervezése
mellett a régóta esedékes új
tervek megvalósításáról beszélgettünk
Miklós
Hunor
Elemér unitárius lelkipásztorral, aki 2018 októberétől szolgál Küküllődombón. Meghívás
nyomán döntött a lelkész házaspár arról, hogy visszatérnek a gyökerekhez, az eltelt
időszak pedig a helyes döntést igazolta.

Arra a felvetésre, hogy hivatása
gyakorlását elvállalni a szülőfalujában bátorság kellett azt mondta, a
meghívást nagy megtiszteltetésként
élték meg, és úgy érezték, mindenképp haza kell jönniük – ugyanakkor elégedetten ecsetelték azt a
szeretetet, amivel a közösség fogadta. Szépen felújított parókiába
érkezett a háromtagú család, nemrég pedig megszületett a második
babájuk is. Az egyház lélekszáma
602, közülük 450 fizet egyházfenntartói járulékot. A lelkész házaspár
szívügyének tartja a gyerekeket és
fiatalokat bevonni a közösségi
életbe, ennek érdekében a rendszeres tevékenységek mellett gyakran

tartanak alkalmi tevékenységeket
is. A vasárnapi iskola keretében a
tanulás mellett játszanak, kézműveskednek, interaktív tevékenységekbe
kapcsolódnak
be,
filmvetítéseken szórakozva tanulnak, az ünnepségekre műsorokkal
készülnek, de szakember bevonásával elsősegélynyújtó bemutatót is
tartottak.
– Kicsi vallásórásainkat adventi
naptár készítésére buzdítottuk. Ezúttal nem szokványos naptárról van
szó, hanem jótettek gyűjteményéről
is egyben. Így karácsonyig minden
napra számlálnak egy jó cselekedetet, szép szót. Ezzel is ráhangolódhatnak a szentestére, Jézuska
születésére – egészítette ki a lelkész
felesége.
Az adventi várakozás időszakában pedig a nőszövetség tagjai számára a helyes táplálkozásról is
tartott előadást egy szakember. A
nyári táborukban 43 gyerek vett
részt, ez a szép létszám a nagyszülőknél nyaraló gyerekeknek is köszönhető.
Megalakították
a
Küküllődombói Dávid Ferenc Ifjúsági Egyletet, amelynek tagjai kon-

firmandusok és egy-két éve konfirmáltak. December 15-én 17 órától
ünnepi műsorral színesített adventi
vásárt tartanak a helyi kultúrotthonban. A nőszervezet tagjai hetente találkoznak és kézimunkáznak, és
ezeket a dísztárgyakat fogják értékesíteni, a bevétellel a kultúrotthon
karbantartási munkálataihoz járulnak hozzá.
Ravatalozó kialakítását tervezik
2004-ben szolgáltatták vissza az
egyház tulajdonában lévő kultúrotthont, az egykori iskola épületét,
nagyobb összeget azonban csak
tavaly sikerült pályázat révén ráfordítani, a konyha felújítása
ugyanis halaszthatatlannak tűnt.
Két nagy tervet szeretnének megvalósítani: a lehetőségek függvényében felújítani a művelődési
otthon épületét, mindenekelőtt
azonban egy modern mellékhelyiséget kell kialakítani mosdóval és
illemhellyel. A másik nagy terv
egy halottasház létesítése, azt a régóta nem használt kántori lakásból
alakítanák át. Az elképzeléstől a
kivitelezésig azonban hosszú az út
a bürokrácia útvesztői miatt, mert

Járdaépítés Küküllődombón

A tanács hat alkalmazottja építi a
járdákat, végzi a javítási munkálatokat a községben, leolvassák a vízmennyiség-mérőket és ugyancsak
ők gyűjtik be a háztartási és szelektív hulladék elszállításának a díját.
A téli idényre is felkészültek: száz
köbméter sós homok, hókotró, buldoexkavátor áll rendelkezésükre,

birtoklevéltől a kataszteri felmérésig, engedélyek beszerzéséig számtalan buktatóval és időveszteséggel
kell számolniuk.
– Ezúton is megköszönném a
polgármester úrnak a példaértékű támogatását, azt, hogy folyamatosan
minden
tevé-

Vasárnapi iskolások egy csoportja

hogy egy nagyobb havazás esetén
beavatkozzanak, eltakarítsák a
havat, az utakat csúszásmentessé tegyék. A munkagépek hiánya egyre
nyilvánvalóbb volt, ezért vált szükségessé egy saját buldoexkavátor,
amit 56.000 eurós pályázattal sikerült beszerezni – tájékoztatott a polgármester.

kenységünkben segít bennünket,
ezenkívül Szabó Zsuzsanna
gondnok asszonynak, a keblitanácsosoknak a kitartó és áldozatkész munkájukat, valamint a
hívek nagy részének önzetlen áldozatkészségét – mondta befejezésképpen a lelkipásztor.
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Borsika-ünnep a Maros Művészegyüttesnél

Karácsonyköszöntés népdallal, tánccal

Közel kétszáz népviseletbe öltözött gyermek teremtett
tánccal, dallal ünnepi hangulatot szombat délután a
marosvásárhelyi Borsika néptáncegyüttes harmadik karácsonyi előadásán. A Maros
Művészegyüttes zsúfolásig
telt termében délután a kisés középcsoportos, este a
nagycsoportos ,,borsikások”
léptek közönség elé.

Nagy Székely Ildikó

A fergeteges produkciók előtt Törzsök Hunor, az együttes egyik alapítója köszöntötte az egybegyűlteket.
– Ünnep a mai nap: ünnepeljük
gyönyörű gyerekeinket, illetve a há-

roméves Borsika néptáncegyüttest.
Mondhatjuk azt is, hogy mindez 27
évvel ezelőtt kezdődött, amikor
Zsuzsit és Leventét (sz.m.: Törzsök
Zsuzsanna és Nagy Levente Lehel,
a Borsika táncoktatói) is, önökhöz
hasonlóan, a szüleik elvitték a
Maros Művészegyüttes utánpótláscsoportjába, a Napsugárba néptáncot tanulni. Füzesi Albert néptánc
iránti szeretete, tudása és a gyermekekkel való munkája alapozta
meg mindazt, amit ma Zsuzsi és Levente továbbvisz és átad a borsikás
gyerekeknek a próbákon, a táborokban – körvonalazta az együttes
megszületésének előzményeit az est
házigazdája, és a továbbiakban az
elmúlt három esztendő fontosabb
pillanatait elevenítette fel.

Harmadszor is érdeklődés övezte

Fotó: Nagy Tibor

A hiánypótló gondolat
2016 őszén Barabási Attila, a
Maros Művészegyüttes igazgatója
bátorításával fogalmazódott meg az
alapítókban a 4-5 éves korosztályt
is megszólító néptáncoktatás gondolata. Ezt addig intézményesített
formában senki nem vállalta fel, mi
több, a romániai oktatási rendszer a
mai napig sem biztosítja a hivatásos
együttesek számára a néptáncosutánpótlást. A Borsika megszületésekor 4-8 éveseknek kezdtek népi
gyermekjátékokat és táncokat tanítani. A próbákon már közvetlenül az
indulás után közel 40-50 gyermek
vett részt. 2018 nyarán szervezték
meg az első nyári Borsika-néptánctábort, amelyben a nagycsoport vett

Nem a pénzről szól a vásár

Backamadarason harmadik
éve szerveznek adventi vásárt
a művelődési otthonban. Nem
forognak itt nagy bevételek, a
cél nem is ez, hanem inkább a
közösségi együttlét, az, hogy
a legszebb ünnep küszöbén
találkozzanak, beszélgessenek a faluközösség tagjai.

Gligor Róbert László

Nemcsak madarasi és községbeli kézműveseket és termelőket
hívtak meg a szombat délutáni alkalomra, érkeztek máshonnan is,
így a tizenhat árus közül volt harasztkereki, nyárádszeredai, marosvásárhelyi is. Második éve
gyereksarkot is működtetnek, hogy
a kisebbeket kézművességgel, karácsonyi díszek készítésével foglalják el, a munkába bevonták a
helyi pedagógusjelölt fiatalokat –
tudtuk meg Báthori Zsuzsánnától,
a szervező Backamadarasért Egyesület vezetőjétől. Azt is elmondta:
az első alkalommal voltak a legtöbben, a kíváncsiság sokakat kimozdított otthonról, de most is
szép számban megfordultak a rendezvényen, és senki sem távozott
üres kézzel.
Otthonit, szépet
Ünnepi köszöntőjében az elnök
köszönetet mondott mindenkinek,
aki támogatja nemcsak ezt a rendezvényt, hanem az egyesület munkáját is, és hatványozottan illeti
hála a helyi önkormányzatot is. A

fiatalokról és Nagy-Vajda Levente
lelkészről sem feledkezett meg,
akik adventi és karácsonyi keresztyén dalokkal örvendeztették meg a
jelenlevőket. Felszólalásában Szőcs
Antal polgármester a magyar kormány székelyföldi gazdaságfejlesztési programja keretében a
napokban aláírt szerződésekre hívta
fel a figyelmet, amelyek, ha nem is
érintenek minden községbelit, de
segítenek, hogy a madarasiak,
szentgericeiek is megtalálják itthon
a helyüket és ittmaradásunkat, itthon való boldogulásunkat szolgálják.
Az asztalok között sétálva számos színes és ötletes kézműves terméket vehetett számba a közönség,
a sok asztal- és ajtódísz közül kiemelkedtek Makkai Margit nemes
egyszerűségben is megragadó munkái, de ezt az alkotómunkát a leggyönyörűbben
és
már
foglalkozásszinten a szeredai Szabó
Botond űzi. A helyi Tőkés Ibolya
fonalfigurái is megragadták a tekintetet, a számos ékszer közül a harasztkereki Kodó Beátáé voltak a
legeredetibbek. A termelők portékái
közül megemlíthetjük a Makkai Piroska és Náznán Rozália által kínált
házi savanyúságokat, zakuszkát,
paradicsomlevet, tárkonyt, reszelt
tormát, de a szentgericei Szőcs József méhészeti termékeit, Agyagási
Jolán népviseleti darabjait is. Kacsó
Delinke asztala csakhamar leürült.
Másodszor érkezett mézes pogácsával a vásárba, a tavalyi sikere után

mindenképp számítottak rá a szervezők. Nem a bevétel miatt jött, hiszen ízletes pogácsáit és a frissen
készített házi csokoládét jelképes
áron kínálta, hogy bárki hozzájuthasson, továbbá a gyerekek idén is
ingyen próbálhatták ki a pogácsa
díszítését, és aztán el is fogyaszthatták, hiszen nem minden családban készítenek ilyen süteményeket
– mondta el a helyi nő, elárulva:
otthon az egész család a segítségére volt a termékek elkészítésében.
Mindenben részt vállalnak
Mozgalmas, tartalmas éve volt a
Backamadarasért Egyesületnek –
tudtuk meg az elnöktől. Januárban
azzal kezdték a foglalkozásokat,
hogy a téli estéken többször összeültek a helyiek, nótákat, népdalokat énekeltek, hogy felelevenítsék
és a fiatalok is megtanulhassák
őket. A március 15-i ünnepélyt első
alkalommal tartották szabadtéren,
ezt huszárok bevonásával színesítették. A nyáron szabadtéri filmvetítést szerveztek, az érdeklődők a
Kincsem című sikerfilmet nézhették meg. Az újjászerveződött egyesület ismét felvette a kapcsolatot a
testvértelepüléssel, szeptemberben
ők jártak az anyaországi Abádszalókon, októberben viszont az ottaniak érkeztek Madarasra egy
háromnapos rendezvénysorozatra,
amelynek csúcspontja a szüreti
mulatság volt. Advent küszöbén
asztaldíszeket, koszorúkat készítet-
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részt: 45 gyermek tanult néptáncot,
népdalt, és kézműveskedett három
napon át Magyarón.
– Mérföldkőnek tekinthető ez a
tábor, mivel ott tapasztaltuk meg,
hogy a gyermekek között akár
életre szóló kapcsolatok, barátságok
születnek, egy összetartó, egymást
biztató és segítő csoport alakul ki –
emelte ki Törzsök Hunor.
A továbbiakban a jogi keret megteremtéséről, a 2018 tavaszán alakult Borsika Néptáncegyüttes
Egyesületről is szó esett. Az egyesület pályázási lehetőséget jelentett
az anyagi és szakmai fejlődés biztosításához. Az együttes a Bethlen
Gábor Alapnál, a Csoóri Sándorprogramban, a Communitas Alapítványnál és nem utolsósorban helyi
vállalkozók között is támogatókra
talált. Így sikerült a tavalyi karácsonyi előadást és az idei négynapos
székelyvarsági nyári tánctábort is
megszervezni, illetve a környékbeli
Gyöngykoszorú-néptánctalálkozókra eljutni.
– Közösségünk számára nagy
öröm, hogy a magyar kormány Emberi Erőforrások Minisztériuma a
Csoóri Sándor-program keretében
másfél millió forint értékű támogatást hagyott jóvá az egyesületnek –
hangsúlyozta az est házigazdája.
A Borsika jelene kapcsán az alapító elmondta, hogy 180 gyermeket
foglalkoztatnak a nagyszülői szellemi örökség, a néphagyományok,
népszokások átadásáról szóló heti
együttléteken. A továbbiakban Törzsök Hunor a néptáncos aprónép
szüleinek – kiemelten pedig a nagycsoportos szülőknek –, a Borsikát a
Napsugár mellett a Maros Művészegyüttes utánpótláscsoportjának tekintő, helyszínt és fellépési
lehetőségeket biztosító Barabási Attilának és az együttes vezetőinek –
Törzsök Zsuzsa és Nagy Levente
néptáncoktatóknak – is köszönetet
mondott.
– Bízunk benne, hogy pár év
múlva egy egykori borsikás táncosnak izgulhatunk majd a Maros Mű-

vészegyüttes bemutatóján – zárta
beszédét az est házigazdája.
Nyárádmenti gólya,
vajdaszentiványi forduló
A továbbiakban az 50-60 fős korcsoportok vették birtokba a színpadot. Mind a kis- és középcsoport,
mind a nagycsoport műsorát Balogh Krisztián köszöntője nyitotta
meg. A kiscsoport János-napi köszöntőt és zalaegerszegi népi gyermekjátékokat, a középcsoport
zalaegerszegi, kálócfai, pozsonyi
és ,,zsidós” táncokat adott elő. A
kicsik csoportjából Törzsök Écskától és László Enikőtől felcsíki
énekeket hallhatott a lelkes, minden műsorszámot tapssal köszöntő
nagyérdemű. A továbbiakban Fábián Ingrid, Varga Boris és Kónya
Orsolya énekelt, majd a középcsoport nyárádmenti táncai – csárdás,
régi négyes, ,,gólya” – következett. A kis- és középcsoport közös
karácsonyi énekekkel zárta műsorát.
A nagycsoportosok esti előadása
a gyermekek legfrissebb produkciójával kezdődött, a szülők és támogatók
jóvoltából
készíttetett
pompázatos népviseletben a vajdaszentiványi táncokból mutatták be a
fordulót. A továbbiakban nyárádmenti táncok következtek, majd a
lányok tánckara küküllőmenti karikázóval gyönyörködtette a publikumot. A táncok szüneteit szebbnél
szebb népdalok töltötték ki Székely
Tamara, Kiss Erika, Szőcsfrunza
Nóra, Török Nóra, Ferenczi Anita,
Zilinszky Dorottya, Fonoage
Kriszta és Farkas Boglárka előadásában. Kún Zsolt hegedűn játszott,
Száva Jázmin karácsonyi dalokat
énekelt. A színvonalas produkció
felcsíki táncokkal zárult. Az együttlét végén, a táncosoknak és oktatóiknak járó ajándékok kiosztása előtt
az előadásokat kísérő Donáth zenekar muzsikájára három borsikás
esztendő színes pillanatai vetítődtek
ki a néptáncos gyermektömeg színpada fölé.

tek és vittek a 80 évnél idősebbekhez, illetve a közintézményekbe. Mindezeken kívül minden
egyes helyi rendezvénybe bekap-

csolódnak, akár az egyház, akár az
önkormányzat szervezi, és segítő
kezet nyújtanak – részletezte az
elnök.

Idén is színes volt a kínálat

Fotó: Gligor Róbert László

8 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________NYILVÁNOSSÁG ___________________________________________ 2019.december10.,kedd

Aranytoll

Induljunk együtt az adventi úton

Szerkeszti:MezeySarolta

Marosvásárhelyen a kövesdombi unitárius egyházközségben
advent első vasárnapja esztendőről
esztendőre jelentős mérföldkő a
gyülekezet életében. Nemcsak
előre tekintünk a várakozás reménységével az adventi útra és karácsony áldott ünnepe felé, hanem
egy kicsit visszafele is, az esztendő
során megtett útra.
Adventi vasárnapjaink egy-egy
jelmondat köré épülnek fel ebben
az esztendőben. Az első adventi vasárnap jelmondata, felhívása így
szólt: induljunk együtt az adventi
úton!
Advent első vasárnapja számunkra valóban az együttlétről, az
együtt megtett útról szól 2006 adventjének első vasárnapja óta, amikor ünnepélyes istentisztelet
keretében néhai áldott emlékezetű
dr. Szabó Árpád püspök úr felszentelte a Kövesdombon új templomunkat.
Idén is advent első vasárnapja
áldott alkalmat és lehetőséget biztosított számunkra, hogy az első
adventi gyertya fényénél a gyülekezet által eddig megtett útra is
gondoljunk és emlékezzünk.
Emlékeztünk templomunk húsz
évvel ezelőtti alapkőletételére,
amelyre november 21-én került sor.

Emlékeztünk a templom tizenhárom évvel ezelőtti felszentelésére.
Emlékeztünk arra a sok munkára,
szeretetre, imádságra, áldozathozatalra, amely az elmúlt két évtized
során meghatározta és bearanyozta
gyülekezetünk életét. Emlékeztünk
az elmúlt év adventjének első vasárnapjára, amikor egyházunk
fennállásának 450. emlékévében
templomunk belső udvarán főtisztelendő Bálint Benczédi Ferenc
püspök úr az ünnepi istentisztelet
után felszentelte Dávid Ferenc egyházalapító püspökünk mellszobrát,
Varga Gábor dombóvári szobrászművész alkotását, dr. Szabó Attila,
Dombóváron élő, marosvásárhelyi
születésű hittestvérünk adományát.
Advent első vasárnapján hálát
adtunk az elmúlt esztendő nagy
megvalósításáért is: az új lelkészi
lakásért, amelyet sikerült egyházközségünknek megvásárolnia, teljes belső felújítását elvégeznie és a
magyarországi Bethlen Gábor Alap
támogatásával a ház külső szigetelését megvalósítania. Ugyancsak a
Bethlen Gábor Alapítvány támogatásával két nagyon szép kiránduláson vehettünk részt fiataljainkkal,
vallásórás gyermekeinkkel és híveinkkel ez év során. Hit- és nemzetismereti kirándulásaink útvonala

Aranyosgerend – Torda – Kolozsvár, valamint Gyulafehérvár –
Déva – Vajdahunyad voltak.
Advent első vasárnapján egyházközségünk egy nagyon szép és
jelképértékű ajándékot vehetett át,
amelyet Kecskés Csaba lelkész
mutatott be a gyülekezet előtt.
Török Anna testvérünk és családja
egy ezüst keresztelési poharat és tányért ajándékozott az egyházközségnek, egy éve elhunyt férje,
Török Árpád emlékére. A pohár készítője Kolumbán Árpád. Az adományt ezúton is megköszönve azt
kívánjuk, és arra kérjük a gondviselő Istent, hogy kerülhessen sor
templomunkban és minden keresztény templomban sok-sok keresztelési szertartásra.
Advent második vasárnapjának
jelmondata ez volt gyülekezetünkben: haladjunk tovább az adventi
úton!
Az adventi úton legyen velünk
Isten gondviselő szeretete, haladjunk együtt szeretteinkkel, barátainkkal, ismerőseinkkel, gyülekezeti
közösségeinkkel karácsony ígérete
felé, és érkezzünk meg együtt hitben, szeretetben és békésségben ez
év karácsonyán is a betlehemi jászolbölcső mellé.
KecskésnéKádárAndreaNoémi

Hálaadó önkéntesgála

Önkéntesgála keretében ünnepelte önkénteseit a
Gyulafehérvári Caritas. November 28-án közel 100,
Marosvásárhelyen tevékenykedő önkéntes töltötte
meg a Bernády Házat, azok, akik egész évben a gyerekek fejlesztésében, oktatásában, idősekkel való társalgásban, rendezvényszervezésekben, a Caritas
munkájának megkönnyítésében vállalnak szerepet.
A Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány
székházában a vidámságé volt a főszerep. Néhány óráig
a Horea utcai épület olyan volt, mint egy sziget, amelyik
elhatárolódik a nyüzsgő város zajától, és a benne ünneplő emberek egymásra összpontosítva élik meg a jelent. A hírességek szigete – akár így is lehetne
nevezni, hiszen a Gyulafehérvári Caritas marosvásárhelyi önkéntesprogramjának idei gálája az Oscar-gála,
a hollywoodi sztárok tematika köré épült fel. A szervezők szerint azért esett
erre a választás, mert az
önkéntesek az év 365
napján különböző területeken, különféle élethelyzetekben
és
eseményeken, szabadidejüket nem sajnálva, szívüket beletéve segítenek a
rászorulókon, az elesetteken. Éppen ezért az fogalmazódott
meg
a
szervezőkben, hogy az
önkéntesek is megérdemelnek egy napot az

évből, amikor úgy ünneplik őket, mint a hírességeket,
hiszen a segítségnyújtásban igenis a világon minden
önkéntes egy sztár, mert önként vállalják azt, hogy támogató kezet nyújtsanak azoknak, akiknek szükségük
van rá. Ilyen szellemiségben gyűlt össze a több mint
ötvenfős ünneplő társaság; először egy táncos produkciót, majd egy énekelőadást tekinthettek meg. Ezt követően minden önkéntes felléphetett a „vörös
szőnyegre”, hogy átvegyen egy jelképes ajándékot és
köszönőlevelet az elismerés és a hála jeléül. A tematikához kapcsolódva, igazi csillagoknak érezhették magukat a résztvevők. Az estét állófogadás zárta.
Köszönjük a Maros Megyei Tanács és a Dr. Bernády
György Közművelődési Alapítvány támogatását!
GerczujTímeaCaritas-önkéntes
Marosvásárhelyen

A nagyváradi Pertinax Egyesület
és a Prolog Kiadó idén XVI. alkalommal hirdetett mesealkotó, meseíró versenyt a 4. osztályos tanulók
számára Aranytoll – F. Diósszilágyi
Ibolya-emlékverseny címmel.
A szeptember végén megszervezett megyei szakaszokról több mint
400 mese érkezett Nagyváradra,
ahol egy pedagógusokból és írókból álló zsűri bírálta el a munkákat.
A javítóbizottság döntése szerint
Maros megyét három marosvásárhelyi tanuló képviselhette a november 29. – december 1. között zajlott,
határon átívelő döntőn: Bod-Savuli
Dávid, Jánosi-Rancz Andrea és
Antal Dorka.
„A mese világában a csoda természetes dolog, a földi élet törvényei nem érvényesek, és a világ
hibáit ki lehet javítani – következésképpen egy jobb világot épít az,
aki naponta elolvas egy mesét, vagy
akár meseírói tehetséggel bír” – a
Nagyváradra érkező versenyzők és
kísérőik ezt a szép gondolatot olvashatták mottóként feltüntetve a
tájékoztató lapon.
Az érkezést, ismerkedést követő
napon, szombat délelőtt sor került a
megmérettetésre is. Az ország 15
megyéjéből és a Pest megyei Diósdról érkezett versenyzők a meseírásra jellemző szempontok alapján,
valamint a következő szavak felhasználásával kellett mesét írjanak:
szalag, öntöz, csalafinta, nyugtalan-

kodott, pirkadat, lomb, hőlégballon,
elillant, gőzölgő, szövőszék, legtöbb 120 perc alatt.
Az Ady Endre Líceum dísztermében megtartott díjkiosztó gálán
minden versenyzőt értékes ajándékokkal jutalmaztak. Az I., II. és III.
helyezettek az oklevelek, könyvek
és egyéb meglepetések mellett egyegy arany medált is kaptak. Ebben
a meglepetésben volt része JánosiRancz Andreának, a Romulus Guga
Általános Iskola tanulójának (tanítója Kacsó Tünde) is, akit a III. díjjal jutalmaztak. Dicséretet és
Napsugár-különdíjat kapott Antal
Dorka a Tudor Vladimirescu Általános Iskolából (tanítója Czirják
Izabella).
A határon átívelő forduló legsikeresebb meséiből kiadvány készül
jövő év novemberére Aranytoll
címmel, tudtuk meg Tunyogi Katalin szervező pedagógustól. Az első
három helyezett kislány meséje
pedig bekerül a jövő évi téli Napsiba is, tájékoztatott Zsigmond
Emese, a Napsugár főszerkesztője
és a verseny zsűritagja, aki Benedek Eleket idézve – „Erdő, mező,
hegy, völgy, falu… minden mesél
itt. A mesék földje ez – csuda-e, ha
szép csendesen mesemondóvá nő a
gyermek?” – gratulált a versenyzőknek a sok papírra vetett, érdekes
meséhez.
KacsóTünde,
RomulusGugaÁltalánosIskola

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

Adventben

Mint minden évben, a
máltai székházban adventi
koszorúkat
készítettek.
Munka közben az idősektől
megtanult énekeket daloltak,
beszélgettek, az angyalvárás
izgalma vibrált a levegőben,
és szinte észrevétlenül tárultak ki a lelkek, és mondták el
életük kis és nagy problémáit. Amikor elkészültek a
koszorúk, lelkükben az ima
szavai fogantak meg. Valahogy így fonódott össze a
szorgos kezek munkája az
ima szép szavaival.
És működött a Szentlélek, és így
a következő évben kicsi koszorúból
egy nagy adventi koszorú született,
melyet november utolsó délutánján
a máltai önkéntesek elhelyeztek a
Szent Kozma és Damján templom
udvarán. Amikor az egybegyűltek a
kis fenyőcsokraikat a koszorúhoz
vitték, kéréseiket, imáikat Isten elé
tárták.
November utolsó szombatján is
kigyúlt a nagy adventi koszorú első
gyertyája.
Bár kevesen voltunk, imáink túlszárnyalták egyéni kéréseinket, és
magukban foglalták az egész emberiségért szóló könyörgéseinket is.
A szertartást Palkó Ágoston, a

máltaiak lelki vezetője végezte, és
megszentelte a koszorút, miközben
általa irányított hidegvölgyi gyermekek kórusa zengett.
Az önkéntesek részéről Szász
Anikó néhány szóval ismertette az
adventi várakozás lényegét. Tövissi
Éva Pilinszky János Adventi gondolatok című írását olvasta fel,
Princz Mária egy adventi verset
szavalt.
A máltai közösség tagjai, szeretnénk, ha az eljövendő években
minél több keresztény közösség
imádkozna velünk a nagy adventi
koszorú előtt, hogy világunkon kevesebb legyen a könny, de legyen
több az öröm és a bőség.
RadványiHajnalmáltaitag
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Véget ért a 2. liga alapszakasza

Bálint Zsombor

A hétvégi fordulóval befejeződött a teremlabdarúgó 2. liga alapszakasza. Az idén új
rendszerben rendezik a bajnokságot, a csapatokat két földrajzi csoportba sorolták, és az
alapszakasz után tavasszal a felső- és az alsóházban folytatódik a sorozat. Az alsóházban azonban kevesebb csapat lesz, miután
Vicov a rajt előtt, Dărăbani pedig idény közben visszalépett, és nem lehet tudni, hogy mi
lesz a két bodzavásári csapat egyikével, így
könnyen lehet, hogy az alsóházat csak a 2.
csoportból ide érkező három együttes alkotja
majd.
A Marosvásárhelyi CSM ebben a bizonytalan sorsú alsóházban folytathatja, miután
hat pontot levontak tőle, és így csupán 3
ponttal az utolsó helyen végzett a csoportban.
Tegyük hozzá gyorsan, a hat további ponttal
is csak egy ellenfelet, a Gyergyószentmiklósi
Intert előzte volna meg. Az alakulat az idény
eleje után lassan sorra elveszítette a legjobb
játékosait, egyeseknek más klubok ajánlottak
szerződést (mivel a CSM-vel nem volt megállapodásuk, így bármikor eligazolhattak),
mások úgy gondolták,
hogy nem játszanak ellenszolgáltatás nélkül.
Egy-két, kedvtelésből
pályára lépő, tapasztaltabb játékos és egy rakás
fiatal maradt, ráadásul a
motiváció hiánya miatt
utóbbiak sem vállaltak
szereplést minden mecscsen. Tény, hogy a mezőnyt alkotó többi csapat
zömében nagypályáról
átnyergelt, de tapasztaltabb játékosok vannak,
akiknél a fiatal marosvásárhelyiek sokkal jobban
ismerik a teremlabdarúgás alapjait, ám fizikailag a legtöbbször nem
tudták felvenni a versenyt, és a rutin hiánya is

megmutatkozott. Az utolsó fordulóban a
CSM a Dévai West otthonába, a Hunyad megyei Őraljaboldogfalvára utazott, és viszonylag meglepő módon 6-5-re vezetett a
szünetben, ám a második félidőben fordított
a házigazda, és a marosvásárhelyieknek nem
volt lelkierejük az újításra, így Déva 12-6-ra
megnyerte a találkozót.
Következik a téli szünet, új év és vele új
költségvetés a CSM-nél, és a tavaszi idény a
2. liga alsóházában, a tét nélküli szórakozással. Egy elfecsérelt idény után pedig a nyár
eleji helyhatósági választásokat követően
lehet majd csak jósolni róla, hogy hogyan is
tovább.
Eredményjelző
A teremlabdarúgó 2. liga II. csoportja 10.
fordulójában: Gyergyószentmiklósi Inter
– Korondi Junior 0-8, Gyergyóremetei Kereszthegy – Kézdivásárhelyi KSE 5-4,
Dévai West – Marosvásárhelyi CSM 126. Az előző fordulóból: Kézdivásárhelyi
KSE – Dévai West 4-6, Korondi Junior –
Gyergyóremetei Kereszthegy 5-10.

Dopping: Oroszországot
kizárták a tokiói olimpiáról
és a 2022-es foci-vb-ről is

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) laboratóriumi eredmények manipulálása miatt négy évre eltiltotta Oroszországot az olimpiai és világbajnoki részvételtől. Mindez azt
jelenti, hogy Oroszország nem vehet részt a 2020-as tokiói olimpián és a 2022-es katari labdarúgó-világbajnokságon sem.
Az NSO szerint az orosz doppingbotrány és az azzal kapcsolatos büntetések, intézkedések november végén vettek újabb fordulatot, amikor nyilvánosságra került, hogy az Orosz
Doppingellenes Ügynökség (RUSADA) moszkvai laboratóriumában hamis bizonyítékokat iktattak, illetve pozitív eredményeket semmisítettek meg, amelyek segítségével leleplezhetőek lettek
volna a csalások. A WADA végrehajtó bizottsága hétfői, lausannei ülésén egyhangúlag úgy döntött, hogy négy évre kizárja Oroszországot a nemzetközi sporteseményekről. A határozat részeként
ugyanakkor engedélyezték, hogy azok a sportolók, akik tudják bizonyítani, hogy nem vettek részt a laboratóriumi eredmények manipulálásában, függetlenként indulhatnak világversenyeken.
Orosz zászlót és orosz himnuszt viszont nem láthatunk sem a tokiói olimpián, sem a katari labdarúgó-világbajnokságon.
A WADA közleménye szerint az Orosz Doppingellenes
Ügynökségnek (RUSADA) 21 napja van fellebbezni, ha így tesz,
a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elé kerül az ügy.
A WADA hozzátette, a tiltás nem vonatkozik a jövő évi labdarúgó-Európa-bajnokság szentpétervári mérkőzéseire és a 2021-es
Bajnokok Ligája-döntőre, amelynek szintén Szentpétervár a házigazdája. James Fitzgerald WADA-szóvivő mindezt azzal indokolta, hogy a futball-Eb és a BL-finálé sem multisport esemény,
vagy világbajnokság, hanem regionális, egy sportágat érintő torna.

Oroszország nem vehet részt a 2020-as tokiói olimpián

Fotó: AFP

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Kétgólos előnyről döntetlent játszott
a Puskás Akadémiával az FTC
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A címvédő és éllovas FeEredményjelző
rencváros kétgólos előnyt
*
OTP
Bank
Liga
NB
I, 15. forduló: Ferencvárosi TC –
követően döntetlent játszott Puskás Akadémia FC 2-2,
Mezőkövesd Zsóry FC – Diósa vendég Puskás Akadémiá- győri VTK 0-1, Debreceni VSC – Budapest Honvéd 1-1,
val a labdarúgó OTP Bank Újpest FC – Kisvárda Master Good 1-0, MOL Fehérvár
Liga 15. fordulójának záró- FC – Paksi FC 0-2, ZTE FC – Kaposvári Rákóczi 2-0.
mérkőzésén, vasárnap.
* Merkantil Bank Liga NB II, 20. forduló: Duna Aszfalt
A jó iramú első félidőben TLC – Békéscsaba 1912 Előre 0-1, Vasas FC – Dorogi FC
a Ferencváros lendületes tá- 2-0, Szombathelyi Haladás – Gyirmót FC 0-1, Budafoki
madójátékosainak köszön- MTE – Szeged-Csanád Grosics 1-0, WKW ETO FC Győr
hetően
beszorította – FC Ajka 2-1, Kazincbarcika – Soroksár SC 0-1, NyírSpartacus FC – Budaörs 4-0, Vác FC – Szolnoki
ellenfelét, amelynek védel- egyháza
MÁV FC 2-2. Az élcsoport: 1. MTK Budapest 40 pont/18
mét többször zavarba tudták mérkőzés, 2. Budafok 39/19, 3. Gyirmót 34/19.
hozni a népligetiek. A második hazai lehetőséget ZubA tabella
kov
remek
egyéni
megmozdulás végén váltotta 1. Ferencváros
14
10 3 1
28-14
33
vezető gólra, majd a szünet 2. Fehérvár FC
15
9
2 4
29-17
29
előtt Sós hibáját kihasználva 3. Mezőkövesd
15
8
4 3
20-12
28
már csak az üres kapuba 4. Puskás Akadémia
15
7
4 4
26-19
25
15
7
2 6
23-22
23
kellett passzolnia a szélső- 5. Újpest
6. Honvéd
15
7
2 6
19-20
23
nek.
15
6
2 7
18-20
20
Az addig passzív Puskás 7. Kisvárda
14
6
1 7
24-26
19
Akadémia a fordulás után 8. Debrecen
15
6
1 8
16-23
19
felvette a hazaiak tempóját, 9. Diósgyőr
15
4
2 9
19-29
14
így izgalmassá, fordulatossá 10. Paks
11.
ZTE
15
3
5
7
22-22
14
vált a játék. Különösen a fel15
2
0 13
11-31
6
csútiak korai szépítését kö- 12. Kaposvár
vetően. A folytatásban is
megmaradt a játék lüktetése, így
Lecsúszott az első helyről a CFR
mindkét kapu előtt adódtak gólszerÚj éllovasa van a román labdarúgó-bajnokságzési lehetőségek. Bár a hazaiaknak nak: a címvédő Kolozsvári CFR vasárnap kikatöbb és veszélyesebb helyzetük volt, pott Botoşani-ban, a Gyurgyevói Astra
végül mégis a vendégeknek jött össze ugyanakkor mindhárom pontot otthon tartotta a
az egyenlítés: Meissner lövését köve- CSU Craiova elleni összecsapáson. A trónkövetően az ötösön belül a földön fekvő telő így nemcsak hogy beérte, de meg is előzte az
Hentyről pattant a labda a kapuba. A eddigi első helyezettet.
A vasárnapi eredmények: FC Botoşani – Kohátralévő időben sem csökkent a lozsvári
CFR 2-1, Gyurgyevói Astra – CSU Cratempó, mindkét csapat a győzelemre iova 1-0. Az élcsoport: 1. Astra 40 pont, 2. CFR
törekedett, de végül maradt a döntet- 38, 3. Craiova 34.
len.
Vasárnapi eredmények a 2. liga 21. fordulójáA zöld-fehérek így a bajnokságban ból: Aradi UTA – Petrolul Ploieşti 3-0, Zsilvásárpályaválasztóként már sorozatban 44 helyi Viitorul Pandurii – Kolozsvári Universitatea
veretlenül megvívott találkozónál tar- 1-1. Az élcsoport: 1. UTA 41 pont, 2. Mioveni 37,
3. Rapid 35.
tanak.

Kikapott a franciáktól,
14. lett a magyar csapat a női kézilabda-vb-n

A magyar női kézilabda-válogatott a 14. helyen végzett a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, miután a hétfői
helyosztón 26-21-re kikapott a legutóbb vbgyőztes és Európa-bajnok francia csapattól Kumamotóban. A két csapat ötvenedik alkalommal
találkozott egymással, és harminc magyar győzelem, illetve két döntetlen mellett ez volt a 18.
francia siker.
A magyar együttes három győzelemmel és
négy vereséggel zárta a tornát. A két évvel ezelőtti 15. helyezés után története második legrosszabb világbajnoki szereplését produkálta,
ugyancsak Kim Rasmussen szövetségi kapitány
irányításával, ennek ellenére még mindig van
esélye kijutni a jövő nyári, tokiói olimpiára.
A magyar válogatott legutóbb 2003-ban játszhatott trófeáért világversenyen, a zágrábi vbdöntőben ugyancsak Franciaországgal találkozott, és drámai meccsen, hosszabbításban veFotó: MKSZ
szített. Ezúttal az Elnök Kupa, vagyis az alsóház Nocandy (Pásztor és Tomori között) olykor nagy gólokat lőtt
A franciák a 41. percben vezettek először, és mivel kelegjobb helyezése volt a mérkőzés tétje. A találkozót a
helyszínen tekintette meg Takamado Hiszako hercegnő, vesebbet hibáztak, a vége előtt tíz perccel már három gól
aki a japán labdarúgó-, jégkorong-, vitorlázó-, vívó- és volt az előnyük. A magyaroknak a hajrában már nem volt
fallabda-szövetségben tiszteletbeli elnöki posztot tölt be. erejük a fordításra, nem tudták megállítani ellenfelük lenKiss Éva bravúros védéseire alapozva jól kezdtek a ma- dületes akcióit, és akadt egy 13 perces szakasz, amikor
gyarok, akik elsősorban a szélsőiktől várták a gólokat, csupán egyszer találtak be.
Háfra Noémi nyolcszor kísérletezett lövéssel, de egyetőket igyekeztek helyzetbe hozni. A franciák hatékony átlövésekkel tartották a lépést, és bár az iramra nem lehetett len gólt sem szerzett. A mezőny legjobbjának megválaszpanasz, a tétnélküliség rányomta bélyegét a hibákkal tar- tott Lukács Viktória a különdíját Takamado Hiszako
kított meccsre. A szünet előtt a magyar együttes már 12- hercegnőtől vehette át.
A legutóbbi Európa-bajnokságon hetedik helyezett ma9-re vezetett, az ellenfél azonban három percen belül
gyar
csapat akkor jut ki a márciusi olimpiai selejtezőre,
egyenlített.
ha a tavalyi kontinenstorna 2-6. helyezettjei, vagyis
Oroszország, Hollandia, Norvégia, Svédország és RomáJegyzőkönyv
nia közül legalább négy válogatott kivívja az olimpiai
Női kézilabda-vb, a 13. helyért: Franciaország – Maszereplés, illetve a selejtezőn való részvétel jogát a világgyarország 26-21 (12-12)
bajnokságon. Az Európa-bajnokságról az a két legjobb
Kumamoto, vezette: Alpaidze, Berezskina (oroszok).
csapat szerez részvételi jogot a selejtezőre, amelyek nem
Lövések/gólok: 42/26, illetve 50/21.
vívják ki az olimpián vagy a kvalifikációs tornán való
Gólok hétméteresből: 4/4, illetve 3/3.
szereplés jogát a mostani vb-n.
Kiállítások: 6, illetve 4 perc.
Magyarország: Kiss É. – Lukács 7, Kovacsics 3, TóKedden 13.30-tól: Románia – Svédország
vizi 2, Háfra, Tomori 2, Schatzl 1, cserék: Kiss N.,
A svédek ellen javíthatnak a 2. számú főcsoportban
Tóth G., Pásztor, Vámos, Szabó L. 3, Márton G. 3,
pont nélkül az utolsó helyen álló románok. A tabellán
Bíró, Klujber, szövetségi kapitány: Kim Rasmussen.
negyedik helyezett skandináv együttes 28-28-as dönFranciaország: Gabriel – Coatanea 2, Niombla, Zaadi
tetlenre játszott az előző körben a spanyolokkal, míg
1, Edwige, Nze Minko 2, Houette 2, cserék: Leynaud
a románok 27-18-ra kikaptak Oroszországtól. A mér(kapus), Sercien, Lacrabere 6 (4), Horacek 2, Flippes
kőzés 13.30 órakor kezdődik, a DigiSport 1 televízió
3, Floppa 3, Kanor 3, Nocandy 2, Bouquet, szövetségi
élőben közvetíti.
kapitány: Oliver Krumbholz.
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Laboratóriumot avatott az Azomureş és a Bosch

(Folytatás az 1. oldalról)
hogy a későbbi munkahelyeiken helytálljanak, és erre is jó alkalom az, ha ilyen laboratóriumokban mélyítik el tudásukat. Azért is
hasznos a kapcsolat az egyetem és a cégek
között, mert potenciális munkaerőt képeznek
számukra. Az Azomureş és a Bosch cég
együttműködése az egyetemmel példaértékű,
ezért további közös projekteken is gondolkodnak – hangsúlyozta a rektor.
Dirk Arnold angolul szólt a résztvevőkhöz.
Elmondta, 2015-től van kapcsolatuk a Petru
Maior Egyetemmel, akkor néhány diák a
medgyesi egységükben gyakorlatozott, 2016
óta ez rendszeressé vált, majd 2018-tól a gyár
szakemberei, így ő is előadásokat tartottak
Marosvásárhelyen. A laboratórium felszerelése jele a kölcsönös bizalomnak. A következő lépés jövőben lesz, amikor létrehozzák
a Bosch-akadémiát, aminek keretében a cég
hét oktatója rendszeresen előadásokat tart a
gyármenedzsmenttől a különböző gyártásbeli
szakterületekig, így az oktatási intézmény és
a cég közötti kapcsolat jelentős mérföldkövének nevezte az eseményt.
Mihai Aniţei, az Azomureş vezérigazgatója
kifejtette, az Azomureş által berendezett
többhasznú termet a diákoknak szánják.
Ebben a teremben tanulhatnak az automatizálás, az elektronika és más műszaki szakon
levő diákok. Az a tervük, hogy az elkövetkezendő időszakban olyan szemléltető eszközöket is készítsenek és adományozzanak az
egyetemnek, amelyek segítségével a diákok
megismerhetik, megtanulhatják a műtrágya-

Az Azomureş-tanterem

előállítás különböző folyamatait. Természetesen az a cél, hogy Marosvásárhelyen jól
képzett szakembereket alkalmazzanak a cégnél. Nagyon fontos, hogy a diákok szeressék
a szakmát, amit tanulnak, a legjobbat adják
önmagukból, álljanak hozzá komolyan, szenvedéllyel és az egyetemi tanulmányaik befejezése után maradjanak az országban, ha
lehet, Marosvásárhelyen. Az jó jel, hogy van,
amikor a munkaerőpiacon egy kiváló diákért
öt cég is „harcol”, ezért azonban neki is tenni
kell. Ehhez teremtettek feltételt a két felújított

Leonard Azamfirei és Mihai Aniţei a Bosch-teremben

Ellenőrzés a belügyminisztrériumban

teremmel – hangsúlyozta a vezérigazgató.
Végül Mircea Dulău professzor, a Mérnöki és Informatikatudományi Kar dékánja
foglalta össze, hogy a mai esemény hol is helyezkedik el az egyetem és a cégek közötti
kapcsolat történetében. A professzor elmondta, hogy az első lépés az volt, amikor
lehetőséget teremtettek a diákoknak a cégeknél való gyakorlatozásra, a második, amikor
a cégek képviselői tartottak szemináriumokat
az egyetemen. A harmadik jelentős lépés,
amikor az egyetemen állásbörzét szerveztek.

Szalagátvágás a Bosch-terem bejáratánál

A döntések Raed Arafatot is érinthetik

Valamennyi
belügyminisztériumi
struktúránál ellenőrzéseket tartanak,
beleértve a katasztrófavédelmi főigazgatóságot (DSU) is, és ez
az ellenőrzés olyan döntéseket eredményezhet, amelyek Raed Arafatot, a
DSU vezetőjét is érinthetik – nyilatkozta hétfőn Marcel Vela belügyminiszter.

Vela azt mondta, nem kifejezetten Arafat
munkáját, hanem a teljes katasztrófavédelmi
osztály tevékenységét górcső alá veszik. „A
DSU teljes aktivitása fontos Románia számára, mert nem Raed Arafat végzi el szükség
esetén a mentést, hanem a DSU szakemberei.
Én nem hiszem, hogy egy emberből állna Románia vagy a DSU, mint ahogy a minisztérium sem egyetlen politikusból áll” – mondta
Vela.
A belügyminisztériumi ellenőrzések a
szaktárca minden alegységére kiterjednek: a
katasztrófavédelem után a csendőrséget, a határrendészetet és a közlekedésrendészetet is
megvizsgálják.
Az ellenőrzést már e hét végéig lebonyolíthatják, tette hozzá a belügyminiszter.
Raed Arafat nem mond le
Raed Arafat, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (DSU) vezetője kijelentette, ő nem fogja benyújtani
lemondását, de ha le akarják váltani, meg-

Tavaly 28 cég képviseltette magát, és valóban
nagy volt a kereslet a jól képzett felsőfokú
munkaerő iránt. A negyedik fázis a két laboratórium felavatása. Utána azt tervezik, hogy
állandósuljon a cégek jelenléte az oktatási intézményben. Ez lesz majd a Bosch-akadémia. Egyelőre ezek a kurzusok opcionálisak
lesznek, de ha beválik a módszer, akkor
megpróbálják belefoglalni az oktatási ajánlatba, a tantervbe, és így lezárul egy olyan
folyamat, amelynek célja a műszaki oktatás
folyamatos fejlesztése. Ehhez kellenek a
megbízható partnerek, az érdeklődő diákok
és azok a cégek, amelyek felszippantják a
munkaerőt.
A felszólalásokat követően Leonard Azamfirei mindkét cégvezetőnek elismerő, köszönő oklevelet adott át, majd felavatták a két
laboratóriumot.
A Bosch cég laboratóriumában digitális
mérőműszereket, laptopokat szerelt fel, és
egy 3D-s nyomtatót, amely leginkább lekötötte az érdeklődő diákok figyelmét. A műszereket és a nyomtatót a cég szakértői
mutatták be.
Az Azomureş-teremben egyelőre csak a
székeket, az asztalokat és egy táblát állítottak
fel. A bútorzat is elkészült, és amint ígérték,
hamarosan megérkeznek a szemléltető eszközök. Mihai Aniţei a teremben elmondta,
hogy nem csak azok számára biztosították a
korszerű oktatási teret, akik a vegyiparban
szeretnének dolgozni, hanem olyan műszaki,
számítástechnika terén tanuló diákoknak is,
akik szintén potenciális alkalmazottaik lehetnek.
A laboratóriumokat az ünnepség után birtokba vették a diákok.

Megszüntetnék
a különnyugdíjakat,
de lennének
kivételek

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) támogatni fogja a különnyugdíjak
megszüntetését – jelentette be hétfőn Raluca Turcan miniszterelnökhelyettes.

Raed Arafat

tehetik, „nincs hozzáragasztva a székéhez”.
Kifejtette, az elmúlt időszak erőteljes támadásai nyomán úgy véli, vagy vállalja valaki,
hogy meneszti, mert már nem az ő elképzeléseire van szükség, és hoznak helyette valaki okosabbat vagy fiatalabbat, vagy pedig
támogatják őt, és együtt dolgoznak vele,
mert a sürgősségi rendszernek szüksége van
támogatásra.

Fotó: Antalfi Imola (archív)

„Ha meg akarják változtatni a rendszert, el
kell magyarázzák a lakosságnak, milyen
módon változtatnak: behozzák a magánszférát, amely a közpénzeket felhasználva végez
el bizonyos tevékenységeket a közszféra
struktúrái, a mentőszolgálat, a SMURD helyett. Ez azt jelenti, hogy néhány éven belül
el fog tűnni a közszféra” – tette hozzá Arafat.
(Agerpres)

Az alakulat ügyvezető bizottságának
ülése után Turcan úgy nyilatkozott, a testület döntése értelmében a PNL támogatni fogja a különnyugdíjak megszüntetését, leszámítva a katonák, illetve
a bírák és ügyészek különnyugdíját, amelyekről alkotmánybírósági határozat rendelkezik.
„Ezáltal felszámolódik egy óriási méltánytalanság, hiszen a román állam évente
csaknem 9 milliárd eurót költ ezekre a
nyugdíjakra. Azt szeretnénk, hogy e diszkriminatív szempontok alapján megszabott
kiváltságok megszüntetésével párhuzamosan kidolgozzunk egy új nyugdíjtörvényt,
amelyben a hozzájárulás elve jelenti a kiindulópontot a nyugdíjak kiszámításakor”
– fogalmazott. (Agerpres)
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A hirdetési rovatban

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ

megjelent közlemények,

Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

reklámok tartalmáért

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.

a hirdetésfeladó

Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.

vállalja a felelősséget!

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

Bizonyos pénzügyi kedvezményeket vezet be
a 2019. évi 6-os számú kormányhatározat.
A II. fejezetben adókedvezményeket ír elő
kiegészítő kötelezettségek eltörlése révén

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal folytatja az adófizetők segítését célzó
tevékenységeit annak érdekében, hogy eleget tegyenek az adóügyi
kötelezettségeknek és emlékeztetik azokat, akiknek adóhátralékaik vannak 2018.
december 31-ig, hogy a 2019. évi 6-os számú kormányhatározat értelmében egy
sor adóügyi kedvezményben részesülhetnek. Az egyik módozat a kiegészítő
kötelezettségek, teljes megsemmisítése, amelyre 2019. december 3-ig
értesítést/kérvényt 46.480 adófizető nyújtott be.
Ahhoz, hogy éljenek a kiegészítő kötelezettségek megsemmisítése nyújtotta
adóügyi kedvezménnyel, 2019. december 16-ig (beleértve 16-át is) eleget kell
tenni a törvény által előírt feltételeknek, azaz rendezni kell a fő adóügyi
kötelezettségeket, amelyek határideje 2018. december 31, valamint az állami fő
és kiegészítő kötelezettségeket, amelyek kifizetési határideje 2019. január 1. és
2019. december 16.
A kiegészítő kötelezettségek megsemmisítésének nem feltétele egy értesítés
benyújtása, amelyben jelzi valaki a szándékát, hogy részesülni szeretne eme
kedvezményben, viszont kötelező benyújtani legkésőbb 2019. december 16-án
egy erre vonatkozó kérvényt az illetékes adóhivatalhoz.
Egy ilyen kedvezmény megpályázásának a hatékonysága abban áll, hogy a
2018. december 31-i határidejű, fő adóügyi kötelezettségek önkéntes alapon
történő kifizetésével, valamint az állami fő és kiegészítő kötelezettségek (amelyek
kifizetési határideje 2019. január 1. és 2019. december 15.) kifizetésével
megsemmisíthetők a 2018. december 31-én lejáró fő adóügyi kötelezettségi
hátralékokkal járó kiegészítő kötelezettségek. Ellenkező esetben folytatódnak a
kényszervégrehajtási eljárások minden olyan jövedelemre, illetve javakra,
amelyek az adófizető tulajdonában vannak, hogy behajtsák ezeket a
hátralékokat.
A kiegészítő adóügyi kötelezettségek megsemmisítésére a kérvényt be lehet
nyújtani anélkül, hogy az adófizető fel kellene keresse az illetékes adóhivatalt, a
saját virtuális tér szolgáltatás révén.
Az Adó- és Pénzügyi Hivatal továbbra is biztosítja az adófizetőket, hogy mindent
megtesz annak érdekében, hogy hozzáférhetőek legyenek az ezen
kedvezménnyel kapcsolatos információk.
Bővebb felvilágosítás kérhető a www.anaf.ro oldalon elérhető kapcsolati
formanyomtatvány kitöltésével, és telefonon, az adófizetők telefonszolgálatától –
Call center: 031.403.91.60.
A közkapcsolati osztály

MINDENFÉLE
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21682-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749-

543-104. (3460-I)

tost. Tel. 0744-572-889. (21684-I)

December20.,21.,22-én,karácsonyután,26.,
27.,28.,29-én,majdjanuár2-ánés3-án:indulás20órakoraVoiajorautóbuszállomásról.

Visszatérés december 21., 22., 23-án, majd
december27.,28.,29.és30-án,januárbanpedig
3-ánés4-én17.30órakoraNépliget-beliVolán
buszállomás30-askocsiállásából.

ELHALÁLOZÁS

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

ket,

harmonikaajtókat.

Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (5138)

INGYENES endokrinológiai vizsgá-

lat, csontszűrés. Tel. 0265/311-771.
(5444-I)

„Mert én tudom, hogy az én Meg-

váltóm él, és utoljára az én
porom felett megáll.”
(Jób könyve 19,25)

Mély fájdalommal, de a feltáma-

raszkészítést fából, ácsmunkát stb.

(Vadasdon)

szül. Csizmadia

Tel. 0758-639-258, Csaba. (5523-I)

életének 77. évében rövid szen-

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-

remtőjének.

vedés után visszaadta lelkét Te-

Temetése december 11-én, szer-

tést, hófogó készítését, bármilyen

dán 14 órakor lesz a marosvásár-

0759-467-356. (5383-I)

református szertartás szerint.

cserépforgatást.

Tel.

javítást, tetőfelújítást Lindab lemezzel és
bármilyen más munkát. Nyugdíjasoknak

15% kedvezmény. Tel. 0758-199-531,

Janika. (5524)

MEGEMLÉKEZÉS

helyi római katolikus temetőben,
Emléke legyen áldott!

Fájó szívvel gyászolja szerető

férje, két fia, két menye és unokája. (5617-I)

Fájó szívvel emlékezünk december 10-én édesanyámra, ÁCHIM

IRMÁRA halálának 5. évfordulóján. Nyugodj békében! Emlékét
őrzi férje, lánya és veje. (3/5629)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

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

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

ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk, akár nyugdíjkorhatár
előttieket is. Tel. 0722-404-679. (21776-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.). (64198-I)

NEMZETKÖZIFUVAROZÁSRA SOFŐRÖKET keresek ponyvás, nyerges kamionokra, magyar–német
viszonylatra, hosszú távra. Tel. 00-36-304-672-801. (5419-I)

LÁSZLÓ-LŐRINCZ JÁNOS

életének 84. évében elhunyt.

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel búcsúzunk VASS
ÁRPÁD

osztálytársunktól.

Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak.

Az

erdőszent-

györgyi osztálytársak. (5616-I)

Őszinte részvétünk és együttérzésünk a gyászoló családnak
DR. WESZELY TIBOR elhunyta
alkalmával.

Fájdalmatokban

osztozunk.

Nyugodjék

béké-

ben! Németh Julianna és dr.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett testvér, a vadasdi szü-

letésű
„Csak az hal meg, kit elfelednek.”

rosszentgyörgyi lakos,

JANKA ÖDÖNNÉ

ből vagy lemezből, kisebb javítást, te-

szigetelést,

a gyergyóremetei születésű ma-

vel tudatjuk, hogy

– JANKA IBOLYA

tést, csatornajavítást, csatornakészí-

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

dás és az örök élet reménységé-

VÁLLALUNK: tetőkészítést cserép-

VÁLLALUNK cserépforgatást, kerítés-

A ROYAL GTS utazási iroda
programja az ünnepek alatt:

Az élet kegyetlen, mostoha,
szeretni megtanít, de feledni
soha.
„Elmentem tőletek, nem tudtam
búcsúzni,
időm nem volt arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem
örökké.”
Halálod, míg élünk,
fájó emlék marad.
Soha meg nem szűnő fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, december 10-ére, ifj. BARTHA JÁNOS,
a drága jó férj, édesapa, após, gyermek, vő, sógor, nagybácsi, keresztapa és ismerős halálának 8. évfordulóján.
Felesége, Erzsébet, lánya, Adél, veje, Attila, édesapja,
anyósa, sógornői és sógorai, valamint azok családja.
Pihenj békében, drága Apuci! (5603-I)

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
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JANKA IBOLYA

szül. Csizmadia

rövid szenvedés után csendesen

megpihent. Isten nyugtassa bé-

kében! Emléke legyen áldott!

Testvére, Kálmán és családja.
(5622-I)

In memoriam

DR. WESZELY TIBOR

Epitafium

Hideg sírkő, mely Hádesz száját

betömted

és zárod a léttől a halandó porhüvelyét

Hirdesd, hogy alattad
nyugszik örökre
a bölcs tudós,

Bolyaiék méltó utódja.

XI. C – 1961 (5624-I)

Soós László. (5620)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki

a

családnak

LŐRINCZ

JÁNOS

alkalmából.

LÁSZLÓ-

Emléke

elhunyta

legyen

áldott, nyugalma csendes! A
Bajcsi család. (-I)

Őszinte részvétemet fejezem ki,
és vigasztalódást kívánok a
gyászoló
ÁRPÁD,

családnak

az

Grosaliment

ICRA,
ny.

elhunyta alkalmából.
Árpi

VASS

később

revizora

segítőkészségét,

jó

barátságát nem tudjuk felejteni.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

Közvetlen

kollégája,

munka-

társa, ugyanabban a munka-

körben mintegy 30 évet együtt
voltunk, Varró Domokos. (5631)
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A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás
AUTÓ-VILLANYSZERELŐT
Követelmények:
–autó-villanyszerelőiszakképesítés
Előnytjelent:
–autó-elektronikaiismeretek
–gyakorlataszakmában

alkalmaz

AUTÓBUSZSOFŐRÖKETVÁROSISZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA
Követelmények:
–Dkategóriáshajtásijogosítvány
–érvényesszakmaitanúsítvány(attesztát)
Akérvényönéletrajzzal,végzettségetigazolóirat,ahajtásijogosítványésaszakmaitanúsítvány
(attesztát)másolatával,esetlegajánlássalacégMarosvásárhely,Bégautca2.számalattiszékhelyén,
atitkárságonnyújthatóbehétfőtőlpéntekig10–15óraközött.Tel.0265/269-077vagy0733-090-691.

______________________________________ 2019.december10.,kedd

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!

