
Bizonyára mindenki tett már életében olyan ígéretet önma-
gának, hogy „idén nem hagyom utolsó pillanatra a karácsonyi
bevásárlást”, azonban mégis általában az lesz a vége, hogy
az ünnepet megelőző napokban rohangálunk ajándékok, va-
lamint az ünnepi menühöz szükséges hozzávalók után. A hét
végén nagy volt a zsúfoltság a marosvásárhelyi bevásárló-
központokban, a tömeget, valamint a telepakolt kosarakat
látva kissé az az érzése az embernek, hogy világvége készül.

A kereskedelmi egységek már hetek óta felkészültek a karácsonyi idő-
szakra, már novemberben elárasztották a boltokat a fára való díszek, mű-
fenyők, szaloncukrok, ami miatt mintha veszítene a varázsából az ünnepi
hangulat. Bár a kínálat hetek óta ott a polcokon, a vásárlók többsége
mégis az utolsó napokig halogatja a bevásárlást, így ilyenkor valósággal
lerohanják az üzleteket. Akadnak olyanok is, akik már hetekkel ezelőtt
letudták az ajándékvásárlást, illetve az ünnepi asztalra valók főbb hoz-
závalóit is beszerezték, éppen azért, hogy elkerüljék a karácsony előtti
napokra jellemző zsúfoltságot. 

Egy koronkai 
fiatalembert 
gyanúsítanak 
az egy hete eltűnt
orvosnő meg-
gyilkolásával
Őrizetbe vettek egy 27 éves koronkai
fiatalembert, akit a december 11-én el-
tűnt marosvásárhelyi orvosnő, Bene-
dek Orsolya elrablásával és
meggyilkolásával gyanúsítanak
____________2.
Korodi Attila és
Cseke Attila 
az RMDSZ 
frakcióvezetői
Korodi Attilát és Cseke Attilát válasz-
tották az RMDSZ képviselőházi, illetve
szenátusi frakciójának vezetőjévé csü-
törtökön. 
____________4.
25 év az anyanyelv
szolgálatában 
25 évvel ezelőtt, 1991. december 14-
én a Székely Mikó Kollégium régi
dísztermében 84 küldött írta alá a Ro-
mániai Magyar Pedagógusok Szövet-
ségének alapító dokumentumát. 
____________5.
Segélykiáltás 
a csatornaőrházból
A Maros-hídról naponta szemügyre
vettem a vasút és Maros-part közötti
földnyelvre épített házat; a kérdések
egy részére sikerült választ kapni, na-
gyobbik részük egyelőre megválaszo-
latlan.
____________6.

Kormányfőt a fenyő alá?
Összehívta az új parlament alakuló ülését keddre az államelnök, és

azt is elmondta pénteken, hogy utána újabb két napon át tárgyal a pár-
tok vezetőivel az új kormányfő kinevezéséről. Így pénteken már fény
derülhet a miniszterelnök-jelölt személyére, akinek tíz napja lesz a ka-
binetalakításra, majd jöhet a parlament bizalmi szavazása. Vagyis
szinte nulla az esély rá, hogy még az idén kormány is alakuljon.

Pedig alaposan fel kell majd kötnie azt a bizonyos alsóneműt a le-
endő kormányfőnek és csapatának, mert a választásokat megnyerő
szocdemek ígéreteit óriási kihívás lesz teljesíteni. Miután az Alkot-
mánybíróság nem találta az alaptörvénybe ütközőnek az oktatási és
egészségügyi alkalmazottak béremelésére vonatkozó, illetve a 102 kü-
lönféle illetéket eltörlő törvényt sem, az elnök az előbbi jogszabályt ki
is hirdette, utóbbit visszaküldi a parlamentnek megfontolásra. Ha a
győztesek betartják a választási ígéreteiket úgy, mint a köztörvényes
pártelnökük pénteken ígérte, akkor nem kétséges ezeknek az illetékek-
nek a sorsa sem, és életbe lépnek januártól a már korábban beharan-
gozott adócsökkentések. Emellé még nőnek a nyugdíjak, a minimálbér
valószínűleg nem, legalábbis a leköszönő munkaügyi miniszter szerint
erről csak az új kormány dönthet. Szóval lesz kockakő az új kormá-
nyosok hátizsákjában jó néhány.

Ebben az ígéretkavalkádban kivételesen józan hang a kampányban
a nacionalista szavazatok kedvéért a magyar kormányfőt és külügyért

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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A Maros Megyei Tanács képviseletében pénteken
délben Paul Cosma jegyző és Kozma Mónika, a
megyeelnök tanácsadója fogadta a civilek képvi-
selőjét, Ferencz Zsombort, aki a találkozón petí-
ciót nyújtott át és összegezte a csoporttagoknak
a marosvásárhelyi repülőtérrel kapcsolatos kér-
déseit és javaslatait. 

A közösségi oldalon létrejött csoport tagjai elsősorban
azt kifogásolják, hogy a kormány az elmúlt években jelen-
tős összegekkel támogatta több erdélyi repülőtér infrast-
rukturális fejlesztését, a marosvásárhelyi repteret pedig
hátrányos megkülönböztetésben részesítette. Azt kérik,
hogy a kormány szüntesse meg az eddigi diszkriminatív
magatartást és támogassa a marosvásárhelyi repülőteret.

A petíciót eddig mintegy 1500-an írták alá. A kezdemé-
nyezés támogatóinak többsége – 75 százaléka – marosvá-
sárhelyi lakos, de az aláírók között vannak segesvári,
szászrégeni, ludasi, székelyudvarhelyi, gyer-
gyószentmiklósi stb. lakosok, illetve külföldön
élők is támogatták, többek között Magyaror-
szágon, Olaszországban, Spanyolországban,
Németországban és Nagy-Britanniában élő
személyek. 

A Mentsük meg a Transilvania Repülőteret
csoport képviselője, Ferencz Zsombor közölte,
a petíciót elküldték az Országos Diszkriminá-
cióellenes Tanácsnak is, és várják a hatóság vá-
laszát ebben a kérdésben. 

A civilek kérték, hogy a Maros Megyei Ta-
nács tájékoztassa őket a Transilvania Repülőtér
rövid és hosszú távú fejlesztési stratégiájáról,
illetve javaslatokat fogalmaztak meg a repülő-
tér brandjének erősítésére, továbbá arra vonat-
kozóan, hogy a megyei tanács a repülőtér
működtetőjeként vegye fel a kapcsolatot az eu-
rópai légitársaságokkal a jövőbeni együttmű-
ködés érdekében. 

A Maros Megyei Tanács képviselői válaszként ismertet-
ték a civilek képviselőjével a repülőtér megmentése érde-
kében tett eddigi lépéseket, hogy a kifutópálya felújítását
célzó beruházás műszaki és gazdasági mutatóit november-
ben elfogadta a tanács, és folyamatban van a műszaki ter-
vek elkészítése is. Arról is tájékoztattuk a civileket, hogy a
megyei tanács többször is kérte már az országos szállítási
mesterterv módosítását, hogy a marosvásárhelyi repülőtér
már 2020 előtt is pályázhasson európai uniós pénzekre. 

A Maros Megyei Tanács és a civil csoport képviselője
megállapodtak abban, hogy a közös cél érdekében folytat-
ják a párbeszédet, és a jövőben is minden lehetséges tör-
vényes eszközzel harcolni fognak azért, hogy a
Transilvania Repülőtér újra visszakerüljön a nemzetközi
légi közlekedés térképére. 

A Maros Megyei Tanács 
sajtóirodája

Karitatív koncert a Vártemplomban
December 23-án, pénteken 19 órakor a marosvásár-
helyi Vártemplomban karácsonyi karitatív koncertet
tart a Művészkuckó Egyesület a Művészeti Szaklíce-
ummel együttműködésben. Az összegyűlt összegből
háromnapos kirándulással kedveskednének a fogya-
tékkal élőknek a Hargita megyei Barnabás házban,
amely negyven fogyatékkal élőt és beteggondozót tud
vendégül látni.

Habaré a Stúdió Színházban
December 20-án, holnap este 7 órakor a Habaré című
előadás tekinthető meg a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem Stúdió Színházában.  A színház a közelgő
karácsonyi ünnepek szellemében a hajléktalanok
megsegítésére szánt ajándékok – meleg ruhák, édes-
ség vagy játék – ellenében bocsát ki jegyeket az elő-
adásra. Az adományok, mint minden évben, a
marosvásárhelyi székhelyű Coming Home Egyesület
segítségével jutnak el karácsonyi ajándékként a rá-
szorulókhoz. Jegyek a Stúdió Színház jegypénztárá-
ban válthatók ki kedden 14-18 óra között vagy kezdés
előtt egy órával. Jegyfoglalás a 0736-350-686 telefon-
számon, illetve a jegy@studioszinhaz.ro e-mail-címen.

Adventben – 
Maros Művészegyüttessel

December 21-én, szerdán 18 órakor a Maros Művész-
együttes székházában az Adventben című, Erdély leg-
szebb táncaiból, illetve marosszéki adventi
szokásokból ízelítőt nyújtó előadása tekinthető meg  A
művészegyüttes előadásban mezőmadarasi, szász-
csávási, nyárádselyei, szentbenedeki táncok láthatók,
koreográfus: Varga János. Kásler Magda hagyomá-
nyos kántáló énekeket énekel, Gyepessy László
Széllyes Sándor vicces monológjait adja elő. A műsort
Füzesi Albert szerkesztette. Jegyek elővételben a
Maros Művészegyüttes jegyirodájában kaphatók hét-
köznaponként 13-14, 17-18 óra között, jegyfoglalás a
0746-540-292-es telefonszámon. 

Tangóest 
az András Lóránt Társulatnál

Az András Lóránt Társulat december 21-én, szerdán
19 órakor a Tango Noche című tangóestre várja az ér-
deklődőket a társulat marosvásárhelyi, Brăila utca 10.
szám alatti székhelyén. Az esten Koszika és a Tiberius
Qquartet szolgáltatja a zenét. Jegyeket a helyszínen
lehet váltani, telefonos jegyfoglalás: 0743-369-050. 

Leégett egy lábbeliműhely
December 16-án, pénteken hajnalban Szászrégenben le-
égett egy lábbelikészítő műhely. A Viilor/Szőlős utcában
található családi ház udvaráról hajnali hat órakor riasztot-
ták a helyi tűzoltóalakulatot, ezt követően négy tartálykocsi
és egy rohammentő is a helyszínre sietett. A gyors bea-
vatkozásnak tudható be, hogy a sűrűn lakott övezetben a
szomszédos épületekre nem terjedtek át a lángok és sze-
mélyi sérülés sem történt. A 230 négyzetméteres emeletes
műhely hozzávetőleg kilencven százalékban károsodott,
és a szomszédságában lévő melléképületek is leégtek. Az
udvaron lévő családi házban nem esett kár. A tüzet az
anyagraktárban nem megfelelően tárolt alapanyagok és
gyúlékony vegyszerek okozhatták – tájékoztatott a maros-
vásárhelyi Horea Vészhelyzeti Felügyelőség szóvivője,
Virág Cristian Petrica.

Karácsonyi vásár a Philoteánál
December 21-éig várják a látogatókat a Philothea Klub
Kossuth utca 2. szám alatti karácsonyi vásárára, ahol helyi
és környékbeli képzőművészek és kézművesek munkái te-
kinthetők és vásárolhatók meg, ezzel is támogatva az al-
kotókat és munkájukat.

Zarándoknapló bemutatója 
Csütörtökön, december 22-én 18 órától a marosvásárhelyi
Vártemplomban zarándoknapló bemutatójára kerül sor,
címe: Máriazelltől Csíksomlyóig/ Találkozás Istennel, em-
berekkel. Az 1400 km-es közép-európai zarándokutat gya-
log tette meg és megírta Ábrám Noémi. A kötetet
bemutatja Ötvös József vártemplomi lelkész és Szucher
Ervin felelős kiadó. A szerző az úton készült fényképek ve-
títésével teszi átélhetőbbé az úti élményeket. 

Cipősdoboz-akció 
A Máltai Szeretetszolgálat az idén is cipősdoboz-akciót
szervez. Az adományokat a Berek utcai székházba várják.
Időseket és gyerekeket segítenek, hogy ők is boldog és
kegyelemteljes karácsonyt ünnepelhessenek. Nagyon fon-
tos, hogy az élelmiszerek eredeti csomagolásban legye-
nek, a játékok, tanszerek jó állapotban kerüljenek a
rászoruló gyermekekhez. Bővebb információ a 0728-332-
008-as telefonszámon, e-mail: muresmaltez@yahoo.com. 

Hiányos szállítólevél – 45 ezer lejes
veszteség

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség szakosztálya 350
fenyőfát kobozott el egy kereskedelmi egységtől és 25.000
lejre megbírságolta. December 15-én a helyi rendőrök a
brassói erdőőrség képviselőjével ellenőrizték a fenyőfák
beszerzésének és forgalmazásának törvényességét.
Egyik marosvásárhelyi nagyáruház parkolójában egy Szi-
lágy megyéből érkezett szállítmány ideiglenes lerakatát el-
lenőrizték, amelynek során fény derült a szállítólevél
hiányosságaira, arra, hogy a szállítás dátuma: a nap és az
indulási óra nem volt kitöltve. Az elkobzott fenyőfák értéke
megközelíti a 20.000 lejt.

Hajtási nélkül vezetett – előállították
December 15-én este kilenc óra után Vámosgálfalván köz-
úti ellenőrzés keretében a dicsőszentmártoni rendőrök
megállítottak egy 22 éves fiatalembert, aki hajtási jogosít-
vány nélkül vezetett egy személygépkocsit. A hajtási nél-
küli járművezetés bűntette miatt a fiatal 24 órás
fogvatartását rendelték el. Az ügy kivizsgálása  folyamat-
ban van.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma VIOLA, 
holnap TEOFIL napja. 19., hétfő

A Nap kel 
8 óra 2 perckor, 

lenyugszik 
16 óra 36 perckor. 
Az év 354. napja, 
hátravan 12 nap.
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IDŐJÁRÁS
Rélszben felhős égbolt

Hőmérséklet:
max. -20C           min. -60C

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
1, 2, 12, 41, 31 + 17 NOROC PLUS: 330927

20, 37, 30, 26, 15, 35 SUPER NOROC: 943853

17, 3, 38, 44, 20, 40 NOROC: 5015034

Petíció a röptér megmentéséért

Őrizetbe vettek egy 27 éves koronkai fiatalem-
bert, akit a december 11-én eltűnt marosvásár-
helyi orvosnő, Benedek Orsolya elrablásával és
meggyilkolásával gyanúsítanak – közölte szom-
bat este a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség.

A megyei sürgősségi kórházban dolgozó 32 éves or-
vosnő, Benedek Orsolya egy nagyáruház parkolójából tűnt
el. Rokonai szerint december 11-én 20:50-kor látták utol-

jára az áruház parkolójában, ahol később az autóját is meg-
találták, az orvosnőnek azonban nyoma veszett.

A rendőrség napok óta kereste Benedek Orsolyát. Eltű-
nése ügyében egy 27 éves koronkai fiatalember volt a fő
gyanúsított, akit eleinte csak 24 órára vettek őrizetbe. A fi-
atalember lakásán tartott házkutatás során szombaton meg-
találták egy nő holttestét. A tetemet törvényszéki
kórbonctani vizsgálatnak vetik alá. (Agerpres)

Egy koronkai fiatalembert gyanúsítanak 
az egy hete eltűnt orvosnő meggyilkolásával

A  Nyugdíjasok Önsegélyező Pénztára 
az ünnepek között  zárva tart

A Nyugdíjasok Önsegélyező Pénztárának marosvásárhelyi kirendeltsége (Bolyai utca 36. szám) értesíti tagjait,
hogy december 23 – január 2-a között szünetel az ügyfélfogadás.  Ez idő alatt a pénzügyi év zárása és a vagyon
leltározása zajlik.

A vezetőtanács



is durván kiosztó volt elnök nyilatkozata, aki szerint a
szocdem pártvezér álma előrevetíti a katasztrófát. A
kalóz tudja, mit beszél, mert jól emlékszik még rá, hogy
neki kellett két ciklussal korábban államelnökként egy
túlígérkező és költekező kormányzás után megszorítá-
sokat bevezetnie, az államcsődöt elkerülendő. Gallyra
is ment a volt pártja ezen. Akkor a volt elnök demokratái
és a szocdemek kétharmados többségű koalícióban fog-
tak neki a kormányzásnak, majd a vész első jelére a
szocdemek le is léptek ellenzékbe, a tengerészgyalogo-
sok pedig megmentették az államot a csődtől, de bele-
pusztultak ebbe a győzelembe.

Egy, az akkorihoz hasonló forgatókönyvhöz most is
adott szinte minden kellék, hiszen az államkasszát ter-
helő új kiadásokat felsorolni sem egyszerű, és nemzet-
közi gazdasági viszonylatban is vannak vészterhes jelek.
Most viszont az égről a csillagokat is lehazudó szocde-
meknek nemigen lesz hova futni a felelősség elől bukás
esetén. Lehet, hogy ez volt a liberálisok taktikája, hogy
hagyják a riválist nyerni, aztán belefulladni a saját ha-
zugságainak mocsarába? Egy portával nyugatabbra ez
a taktika már bevált a jobbközépnek, más kérdés, hogy
a politikai jászmák csekkjét álló adófizetőnek ott sem
volt ez kellemes, és itt sem ígérkezik egyszerűnek…

Kormányfőt a fenyő alá?
(Folytatás az 1. oldalról)

Gyásznapot tartottak Temesváron
Temesváron gyásznapot tartottak december 17-én,
az 1989-es decemberi forradalom első áldozatainak
emlékére. Az intézmények homlokzatán félárbócra
engedték a zászlókat, és a December 17. Egyesület
szervezésében gyászmisére, koszorúzásra és több
közös megemlékezésre került sor. Temesváron 1989.
december 17-én délután 5 órakor dördültek el az első
lövések. A katonai ügyészség épületénél 66 halott és
196 sebesült maradt a földön. Ugyanaznap estéjén
Bukarestben a Politikai Végrehajtó Bizottság árulók-
nak nevezte a tüntetőket, és elrendelte a temesvári
felkelés erőszakos elfojtását. (Agerpres)

Johannis keddre összehívta 
az új parlamentet

December 20-ára összehívta a múlt vasárnap meg-
választott új parlamentet az államfő. Ezt maga jelen-
tette be pénteken, hozzátéve, hogy szerdán és
csütörtökön egyeztetésekre várja a parlamenti párto-
kat az új kormány megalakítása érdekében. Az elnök
azt is nyomatékosította, hogy ő fogja eldönteni: kinek
ad kormányalakítási megbízást. Erre az alkotmány
tág mozgásteret biztosít az államfő számára. Előző
nap Liviu Dragnea, a parlamenti mandátumok 47,5
százalékát birtokló PSD elnöke megkérdőjelezhetet-
lennek minősítette a választói akaratot, és úgy fogal-
mazott, hogy egyetlen „visszautasíthatatlan”
személyt fognak a kormányfői posztra javasolni, akit
az államfővel folytatandó egyeztetésen fognak elő-
ször nyilvánosan megnevezni. (MTI)

Alkotmányosnak bizonyult 
a díjakat és illetékeket eltörlő 
törvény

Nem sérti Románia alaptörvényét az a törvényterve-
zet, amelyet 102 féle díj és illeték eltörlése érdekében
a választási kampány előtt, októberben egyhangúan
szavazott meg a képviselőház – állapította meg pén-
teken az Alkotmánybíróság. A jogszabály egyebek
között eltörölné a gépjárművek után fizetendő kör-
nyezetszennyezési díjat, a cégbejegyzési illetéket, az
ideiglenes útlevelekre fizetendő konzuli illetéket. A
törvénytervezet a közszolgálati rádió és televízió fi-
nanszírozásában jelentős szerepet játszó előfizetési
díjak eltörlésére is kiterjed. A törvény ellen az államfő
emelt alkotmányossági kifogást, melyet a taláros tes-
tület megalapozatlannak minősített. (MTI)

Heten haltak meg 
kanyarójárvány miatt

Hét ember vesztette életét az országban a kanyaró-
járvány miatt, amely eddig több mint 1700 személyt
fertőzött meg – közölte pénteken az egészségügyi
minisztérium. Valentin Popescu, a szaktárca szóvi-
vője elmondta, hogy 1725 megbetegedés szerepel a
minisztérium nyilvántartásában és hét haláleset. Egy
nyolcadik gyanús esetet még vizsgálnak. Az ország
több mint háromnegyedében, 32 megyében jelentet-
tek megbetegedéseket. Legtöbben Erdélyben, vagyis
Arad (454-en), Maros (238-an) és Temes megyében
(240-en) fertőződtek meg a vírussal. Az egészség-
ügyi minisztérium szerint a „felelőtlen oltásellenes
kampány” a hibás a járványért. A kanyaró elleni vak-
cina beadását 2014-ben kezdték tömegesen megta-
gadni egyes televíziós személyiségek és az ortodox
egyházhoz közel álló alapítványok által indított ellen-
kampány hatására. A szaktárca a járvány megféke-
zése érdekében csökkentette az olthatóság alsó
határát, így már 9 hónapos csecsemők is beolthatók.
Eddig minimum egyéves korban kaphattak kanyaró-
ellenes vakcinát. (MTI)
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Ország – világNem módosította a kormány az adótörvényt

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) ideiglenes elnöke,
Raluca Turcan vasárnap azt írta Facebook-oldalára:
Liviu Dragnea képviselői mandátumának érvényte-
lenítését fogják kérni a mandátumérvényesítő bi-
zottság ülésén. A képviselőház szabályzata ugyanis
kimondja, hogy a választási csalásért jogerősen el-
ítélt személyek mandátuma nem érvényesíthető.

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökének képviselői man-
dátuma érvénytelenítését fogjuk kérni és ennek értelmében fo-
gunk szavazni is. A képviselőház szabályzata egyértelmű és
világos: a választási csalásért jogerősen elítélt személyek man-
dátuma nem érvényesíthető – írja a PNL ideiglenes elnöke, hoz-
zátéve, hogy ha a képviselők mandátumának érvényességét
elbíráló bizottságban nem sikerül érvényre juttatniuk álláspont-
jukat, akkor megtörténhet, hogy az Alkotmánybírósághoz for-
dulnak. A képviselőház szabályzata kimondja, hogy a testület
első ülésén 30 tagú bizottságot kell létrehozni, amelynek poli-
tikai összetétele arányos az alsóház összetételével. Négy napon
belül ennek a bizottságnak jelentést kell megfogalmaznia,
amelyben megindokolják a képviselők mandátumának érvé-
nyesítését, érvénytelenítését vagy az érvényesítés halasztását.

A képviselőház szabályzata 3. bekezdésének 7. cikkelye ki-
mondja, hogy a mandátumérvényesítő bizottság abban az eset-
ben javasolhatja egy honatya megválasztásának
érvénytelenítését, ha az illetőt jogerősen elítélték választási
csalás miatt.

A szabályzat ugyanakkor arról is rendelkezik, hogy a bizott-
ság létrejöttének 5. napján összeül a képviselőház plénuma, és
ez dönt az érvénytelenítésre javasolt mandátumokról.

Liviu Dragneát, a PSD elnökét április 22-én ítélte el a Leg-
felső Bíróság két év felfüggesztett börtönre a Referendum
nevet viselő ügyben, választási csalás miatt. „Nem vethetjük
alá magunkat a PSD azon elképzelésének, hogy pártjuk veze-
tői számára a törvények fakultatív jellegűek” – teszi hozzá be-
jegyzésében Raluca Turcan.
Tăriceanu szerint hibáznak a liberálisok

Politikai szempontból hiba a PNL azon elképzelése, hogy
Liviu Dragnea képviselői mandátumának érvénytelenítését
fogják kérni – jelentette ki a Liberálisok és Demokraták Szö-
vetségének (ALDE) társelnöke.

Călin Popescu-Tăriceanu a Digi 24 televíziócsatornának
úgy nyilatkozott: a Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem veszi
észre, hogy diskurzusa „katasztrofális eredményhez” vezetett,
és továbbra is az egykori Demokrata Liberális Párt (PDL) stí-
lusában politizál.

Tăriceanu úgy vélekedett, a választások szabályosan folytak
le, a választók pedig „a tények ismeretében” szavaztak, így a
PNL indítványa nem helyénvaló. „Abnormálisanak tartom elő-
húzni a naftalinból egy cikkelyt, amelynek eddig is érvényes-
nek kellett volna lennie, 2016-ban is, 2015-ben is, de szemmel
láthatólag eddig nem hivatkoztak rá” – mondta az ALDE társ-
elnöke. (Agerpres)

A korábbi hírekkel ellentétben nem módosította a
kormány csütörtöki ülésén az adótörvény rendelke-
zéseit, így január 1-jétől újabb adócsökkentések
léphetnek hatályba.

A szakértői kabinet csütörtökön tartotta utolsó ülését teljes
jogkörrel, jövő héttől ugyanis csak ügyvivői mandátummal
rendelkezik az új kabinet beiktatásáig. Anca Dragu pénzügymi-
niszter elmondta, nem módosították az adótörvény rendelke-
zéseit, ami azt jelenti, hogy a január 1-jétől hatályba lépő újabb
adócsökkentéseket nem halasztották el. Így például a hozzáa-
dottérték-adó egy százalékponttal, 19 százalékra csökkenhet.

A hét elején a választásokat megnyerő Szociáldemokrata
Párt (PSD) elnöke, Liviu Dragnea kérte Dacian Cioloş minisz-
terelnöktől több adócsökkentő intézkedés halasztását. Dragnea
arra hivatkozva kérte például az egy százalékpontos héacsök-
kentés halasztását, hogy a PSD 2018-tól 2 százalékponttal, 18

százalékra akarja mérsékelni ezt az adónemet.
Jelenleg nem világos, hogy az új kormányt sikerül-e még

az idén beiktatni, a PSD ugyanis nem javasolt miniszterelnök-
jelöltet. Dragnea egy csütörtök este tartott sajtótájékoztatón
leszögezte, függetlenül attól, hogy mit tett eddig a jelenlegi
kormány, ők saját gazdaságpolitikájukat vezetik be kormány-
zásuk során. Arra viszont nem tért ki, hogy konkrétan a héa-
csökkentést szándékukban áll-e halasztani. A gazdasági válság
miatt 2010-ben emelték 19 százalékról 24 százalékra a héát,
amelyet idén januárban csökkentettek 20 százalékra.

A jelenleg hatályos adótörvény a héacsökkenés mellett el-
törli 2017. január 1-jétől az üzemanyag 7 eurócentes pótlóla-
gos jövedéki adóját, valamint az ipari létesítményekre kivetett,
oszlopadónak nevezett különadót.

A kormány csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy január
1-jétől 5,25 százalékkal nőnek a nyugdíjak. (MTI)

Dragnea mandátumának érvénytelenítését 
kezdeményezi a PNL

Az uniós tagországok vezetői megállapodásra jutot-
tak az Ukrajnával tervezett társulási szerződés hol-
landiai ratifikálásához szükséges biztosítékokról,
megtárgyalták a Szíriában kialakult helyzetre ad-
ható válaszokat, zárónyilatkozatot fogadtak el a
migrációval kapcsolatban és nyilatkozatot fogadtak
el a biztonságpolitikai együttműködés erősítéséről
egynapos brüsszeli csúcstalálkozójuk alkalmával
csütörtökön.

Az uniós vezetők tárgyalásaik során megállapodásra jutot-
tak az Ukrajnával tervezett társulási szerződés hollandiai rati-
fikálásához szükséges biztosítékokról, amelyek a várakozások
szerint lehetővé teszik az egyezmény végső jóváhagyását.

A nyilatkozat határozottan kimondja, hogy a szerződéssel
Ukrajna nem válik EU-tagjelölt országgá, és ez a későbbiek-
ben sem szolgálhat majd alapul ilyen döntéshez.

Kitértek arra, hogy az egyezmény nem jelenti azt, hogy az
uniónak kollektív biztonsági garanciákat vagy bármiféle ka-
tonai támogatást kellene nyújtania Ukrajnának. Mint írták, a
megállapodás nem vezet az ukrán állampolgárok szabad uniós
tartózkodásához vagy munkavállalásához, és arra nézve sem
tartalmaz semmilyen kötelezettségvállalást, hogy az EU to-
vábbi pénzügyi támogatást nyújtson Kijevnek.

Megállapodás született az Oroszország ellen Ukrajna des-
tabilizálása miatt elrendelt uniós gazdasági szankciók hat hó-
nappal történő meghosszabbításáról is.

A tagállami kormányokat tömörítő tanács várhatóan a jövő
hét elején fogadja el az eredetileg 2017. január 31-én lejáró
korlátozások meghosszabbítását.

A tanácskozáson megerősítették elkötelezettségüket az EU–
Törökország migrációs megállapodás teljes körű végrehajtása
mellett, a nyugat-balkáni migrációs útvonal mentén fekvő or-
szágokat pedig további támogatásukról biztosították az uniós
országok állam- és kormányfői.

A tanácsülésen elfogadott, a migrációval foglalkozó záró-
nyilatkozatukban kiemelték az illegális migráció és a kiváltó
okok kezelését célzó együttműködés fontosságát, amely első-
sorban a Földközi-tenger középső medencéjét érintő migrációs
beáramlást hivatott csökkenteni. További részletek kidolgozá-
sát javasolták a migrációval összefüggésében indított partner-
ségi program öt afrikai országával: Nigerrel, Malival,
Nigériával, Etiópiával és Szenegállal.

Tovább erősítenék a líbiai parti őrség munkájának támoga-

tását, többek között a Földközi-tengeren tevékenykedő Sophia
haditengerészeti uniós flotta mandátumának kiszélesítésével
a menekültek megmentése és az embercsempész-hálózatok
felderítése és felszámolása érdekében.

Továbbá arra szólították fel a tagállamokat, hogy fokozzák
erőfeszítéseiket az áthelyezés mechanizmusának végrehajtása
terén, különösen a kísérő nélkül érkezett kiskorúak és a nem-
zetközi védelemre jogosult menekültek áttelepítése tekinteté-
ben.

A találkozón megállapodás született a tagállamok közötti
biztonság- és védelempolitikai együttműködés erősítéséről is.

Az ülés résztvevői támogatásukról biztosították az úgyne-
vezett Európai Védelmi Alap létrehozását célzó javaslatot,
amelynek célja az EU stratégiai autonómiájának megterem-
tése, a tagállami beruházások hatékonyabbá tétele, a biztonság
megerősítése, illetve a versenyképes és innovatív ipari bázis
előmozdítása. Az alap elsősorban a közös kutatási beruházá-
sok, valamint a védelmi eszközök és technológiák közös fej-
lesztésének támogatására szolgálna.

„Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia a biztonsá-
gáért” – olvasható az elfogadott zárónyilatkozatban, amelyben
egyebek mellett a júliusi EU-NATO együttes nyilatkozat alap-
ján kidolgozott közös javaslatok végrehajtásának fontosságát
is hangsúlyozták.

Az uniós állam- és kormányfők határozottan elítélték a szí-
riai rezsim és szövetségesei, Oroszország és Irán által folyta-
tott aleppói offenzívát, ide értve a civilek és kórházak elleni
szándékos támadásokat. A találkozó után kiadott zárónyilat-
kozatban Kelet-Aleppó kiürítésére, a segélyszállítmányok
célba juttatására, az egészségügyi személyzet és létesítmények
védelmére, valamint a nemzetközi humanitárius jog alkalma-
zására szólították fel a szíriai polgárháborúban érintett feleket,
elsősorban Damaszkuszt és Moszkvát.

Az uniós vezetők 27-es körben – Nagy-Britannia részvétele
nélkül – áttekintették az Egyesült Királyság uniós kilépésének
kérdését is.

A bennmaradó tagállamok szűkebb körű, informális meg-
beszélésen úgy döntöttek, hogy a Brexitről szóló tárgyaláso-
kon az Európai Parlament képviselői is szerepet fognak kapni.
Martin Schulz, az uniós parlament elnöke szerdán azzal fe-
nyegetett, hogy a testület végső soron meg is vétózhatja majd
a kidolgozott egyezményt, ha kirekesztik a tárgyalásokból.
(MTI)

Európa jövőjét és biztonságát érintő ügyekről 
tárgyaltak a csúcson



Egyre nagyobb méreteket ölt az online vá-
sárlás, az ünnepeket megelőző időszakban
a gyorspostaszolgálatok alig győzik kihor-
dani a csomagokat. Mit tehet a vásárló, ha
késve érkezik a csomag, illetve milyen kö-
rülmények között küldheti vissza a termé-
ket, ha nincsen vele megelégedve? –
érdeklődtünk a Maros Megyei Fogyasztóvé-
delmi Hivatal illetékeseitől. 

Ezen a téren a törvénykezés kedvez a fogyasztó-
nak, azaz több jogot biztosít számukra, mint amikor
a boltból vásárolnak, ugyanis online vásárlás esetén
nincs lehetőségük élőben megnézni, kipróbálni a
terméket, amiért fizetnek. Dr. Csomóss Miklós, a
Maros Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal felügye-
lője lapunk érdeklődésére elmondta, a 2014. évi 34-
es rendelet előírásai értelmében annak, aki online
vásárol, 14 nap áll a rendelkezésére, hogy vissza-
küldje a terméket, anélkül hogy meg kellene indo-
kolja, miért teszi. Bolti vásárlás esetén kizárólag
akkor cserélik ki az árut, ha az hibás, vagy nem ren-
deltetésszerűen működik, az online vásároltat vi-
szont abban az esetben is vissza lehet küldeni, ha
egyszerűen nem tetszik, vagy úgy gondolja a vásárló,
nem erre van szüksége. Ugyanakkor ha a honlapon,
ahonnan a terméket rendeljük, nincsen feltüntetve,
hogy a vásárlónak jogában áll 14 napon belül vissza-
küldeni, akkor ez az időszak 12 hónapra hosszabbo-
dik. A másik fontos tudnivaló, hogy a forgalmazónak,
amint megkapta a visszaküldött terméket, 14 nap áll
a rendelkezésére, hogy visszajuttassa a pénzt a vásár-
lónak. Azok a kereskedők, akik nem tartják tisztelet-
ben ezeket az előírásokat, legtöbb 5000 lejes bírságra
számíthatnak. Amennyiben hibás vagy nem megfe-
lelő terméket kapott a vásárló, és emiatt küldi vissza,
ennek a költsége a forgalmazót terheli, viszont ha a
vásárlónak egyszerűen nem tetszik a darab, és emi-
att mond le róla, rá hárul ez a költség. 

A fogyasztóvédők azt tanácsolják a vásárlóknak,
hogy a rendelésnél figyeljenek oda a feltételekre, il-
letve a végösszegre, hogy abba mindenféle egyéb
költség legyen beleszámolva. Bár a tavaly életbe lé-
pett a rendelkezés, miszerint a termékek cseréjekor
nem szükséges felmutatni az eredeti csomagolást,
az online vásárlás esetében ajánlott megőrizni, és
abban visszaküldeni a terméket, hogy útközben ne
sérüljön. 

Ebben az időszakban óriási a forgalom a gyors-
posták háza táján, és gyakori, hogy a rendeléskor
megjelölt határidő elteltével sem kapja meg a vá-
sárló a megrendelt cikket. Ennek kapcsán dr. Cso-
móss Miklós kifejtette, sok esetben nem a
forgalmazó, hanem a szállítócég hibájából történik
a késés. Hasonló esetben is lehet a fogyasztóvédők-
höz fordulni, akik megbírságolhatják azt, aki mu-
lasztott, viszont a vásárlónak emiatt nem jár
kártérítés. 
Az eladóhoz kell vinni a meghibásodott árucikket

A karácsonyfa alá gyakran kerül ajándékként ház-
tartási cikk, amire a törvény kétéves jótállási időt
biztosít. Meghibásodás esetén a pénztárjegy és a ga-
rancialevél kíséretében az eladóhoz kell visszavinni,
nem pedig a szervizbe, az eladó kötelessége orvo-
solni a problémát. Első lépésben a vásárló a hibás
termék javítását vagy kicserélését kérheti, csak
akkor igényelheti vissza a pénzét, amennyiben ez
nem lehetséges. A felügyelő hangsúlyozta, ilyen
esetben először mindenképpen az üzletbe menjenek
vissza, ne pedig a fogyasztóvédőkhöz, mivel a ta-
pasztalat azt mutatja, hogy legtöbbször az első pró-
bálkozásra sikerül megoldani a problémát. 
Sok a panasz a szolgáltatókra  

Érdeklődésünkre a felügyelő közölte, a hozzájuk
érkező panaszok nagy része a szolgáltatókra vonat-
kozik, a telefon-, áram-, gázszolgáltatással kapcso-
latos szerződések, számlák miatt érzik magukat
becsapva a fogyasztók. Az élelmiszerek minőségét
kevesen kifogásolják, viszont a promóciós termé-
kekkel gyakran  próbálják átverni a gyanútlan vá-
sárlót, ezért ajánlott nagyon figyelmesnek lenni.
Előfordul ugyanis, hogy ki van függesztve a ked-
vezményes ár, és fölötte, szinte olvashatatlan, apró
betűkkel, hogy csak abban az esetben érvényes, ha
az ember kettőt vesz belőle. Vagy összecsomagolt
árucikkeknél  hirdetik, hogy a harmadikat ajándékba
kapja a vásárló, viszont ha utánaszámol, valójában
azt is teljes árban fizeti ki. Dr. Csomóss Miklós rá-
mutatott, összecsomagolt termékeket tartalmazó
promóciók esetében minden esetben kell legyen az
üzletben darabra is az adott áruból, hogy bizonyítani
lehessen, valóban van kedvezmény. Az apró betűs
részek kapcsán hozzátette, a törvény minimális ka-
rakterméretet nem szab meg, csupán annyit, hogy
látható és olvasható kell legyen a címkén feltüntetett
információ, ami igen relatív, hiszen nem biztos,
hogy egy idős vásárló is észreveszi azt, amire egy
szemfülesebb személy esetleg felfigyel. 

A vonatállomástól nem messze
lévő üzletkomplexumban nagy volt
a zsongás, sokakat vonzott a ru-
hás-, illetve cipősboltok ablakára
kifüggesztett harminc-hetven száza-
lékos árleszállítás. Ha a felnőttrész-
legen nem igazán tűnt fel, hogy
valóban zsebbarátabb árak lenné-
nek, a gyerekruháknál számos ked-
vezmény volt, több idős házaspárral
is találkoztunk, akik az egyes dara-
boknál hosszasan elidőzve válogat-
tak, valószínűleg az unokák részére. 

A Promenada bevásárlóközpont
parkolójában szinte egész hétvégén
telt ház volt, alaposan megpakolt
kosarakkal érkeztek kifele az em-
berek. A pénztáraknál hosszú sorok
kígyóztak. Az élelmiszerek mellett
zömében játékok, kozmetikumokat

tartalmazó csomagok, valamint
háztartási eszközök kerültek – való-
színűleg ajándék gyanánt – a ko-
sárba. Az elektronikai cikkeket
forgalmazó boltban is egymást
érték a vásárlók, ki porszívót, ki
hajszárítót, vagy éppen tévét vá-
lasztva állt sorban. 

A Promenada bevásárlóközpont-
ban lévő üzletek kecsegtető kedvez-
ményekkel csalogatták be az
ajándék után kutakodó vásárlókat,
az előcsarnokban a hét végén kará-
csonyi vásár várta a látogatókat, a
kínálatban több minden szerepelt,
ami a fa alatt is megállta volna a he-
lyét, például magyar nyelvű mese-
könyvek, ízléses szárazvirág-
kompozíciók, bőrből készült tás-
kák, kesztyűk, pénztárcák. Mind-
ezek mellett az ínyencek is találtak

kedvükre valót, édesség- és csoko-
ládékülönlegességek közül is lehe-
tett válogatni. 

Nagyon sokan kihasználták,
hogy ez a karácsony előtti utolsó
hétvége, és a fenyőfát is most sze-
rezték be, a város Koronka felőli
bejáratánál lévő bevásárlóközpon-
tok parkolóiban bőséges volt a kí-
nálat és viszonylag zsebbarát
árakon, hetven-kilencven lejért már
szép normand fákat lehetett haza-
vinni. 
Ha karácsony, akkor vásár

Karácsonyi zene, forralt bor,
forró tea, friss tepertő házi kenyér-
rel meg lilahagymával, na meg ha-
gyományos termékek sokasága –
igazi karácsonyi hangulat fogadta
azokat, akik betértek a hét végén a
Petry Látványműhely és Múzeum
udvarára. Karácsony közeledtével
ezúttal kétnapos volt a hagyomá-
nyos termékvásár, a kínálat pedig az
eddigieknél is gazdagabb. A kézmű-
ves sajtoktól a szörpökig, házi pász-
káig, a natúr kozmetikumokig, a
különleges ízesítésű csokoládékig
és gyógyteákig mindent lehetett
kapni. Többek között Cojocaru
Henrietta a nagytatától örökölt re-
ceptek alapján, a Gyergyó melletti
Orotván készített gyógyteáit hozta
el a vásárra. A székelydályai Fülöp
Szabolcs helyi református lelkész
pedig több mint húszféle ízesítésű
kézműves sajtjait kínálta a vásár-
lóknak. A bivalytejből készült kü-
lönlegességek között a joghurttól a
féléves érlelésű Hargita sajtig, a

francia típusú krémsajtig, a bivaly-
mozzarelláig, füstölt-tökmagos,
medvehagymás, chilis, kakukkfü-
ves, füstölt-diós változatig, illetve a
faszén bevonatú krémsajt golyócs-
kákig igen színes volt a paletta. 
Csekély forgalom az oroszpiacon

A Hadsereg téri oroszpiacon, bár
látszólag sokan megfordultak a hét
végén, az árusok mégis panaszkod-
tak. Mint mondták, az utóbbi évek-
ben már ebben az időszakban, az
ünnepek táján is alig van vásárló.
Az eladók szinte hiába fagyoskod-
nak a mínusz fokokban reggeltől a
délutáni órákig, előfordul, hogy két-
három naponta adnak el egy ruha-
darabot. Egyre több asztal ürül meg,
annyira gyengén megy az eladás,
hogy sokan más megélhetési lehe-
tőség után néztek. A vásárlók in-
kább a nagyáruházakat választják.

Igaz, hogy az árakat szemlélve
csöppet sem tűntek alacsonyabbnak
az átlagnál. 
Ajándékutazás a fa alá

Az ajándékozás időszakában
sokan döntenek úgy, hogy tárgyak
helyett utazással lepik meg szeret-
teiket. Kiss Csilla, a marosvásárhe-
lyi Family Holiday utazási iroda
képviselője lapunknak elmondta,
vannak ügyfeleik, akik szilveszteri,
vagy a februári vakáció idejére be-
tervezett, sízéssel egybekötött ki-
ruccanással kedveskednek
családtagjaiknak, de sokan a nyári
nyaralást foglalják le, és ez kerül a
fa alá. A wellness-pihenés iránt is
nagy kereslet mutatkozik, akadnak,
akik egy hét éjszakára szóló, hajdú-
szoboszlói pihenést biztosító aján-
dékutalvánnyal örvendeztetik meg
szeretteiket. 

Fotó: Nagy Tibor

Menyhárt Borbála

(Folytatás az 1. oldalról)
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Rontják a romániai igazság-
szolgáltatás hitelét Kovács
Péter RMDSZ ügyvezető elnök
és Kovács Sándor római kato-
likus főesperes kijelentései,
amelyeket 2016. november
12-én, a marosvásárhelyi ka-
tolikus líceumért tartott tilta-
kozó megmozdulásokon tettek
a DNA-val kapcsolatban – álla-
pította meg a Legfelső Bírói
Tanács (CSM) plénuma.

A testület pénteki, Agerpres  hír-
ügynökséghez is eljuttatott közlemé-
nye arról tájékoztat: a maros-
vásárhelyi Római Katolikus Teoló-
giai Líceumért tartott szimpátiatün-
tetésekről a Puterea nevű román
nyelvű lap számolt be november 14-
én, a Iar se aţâţă dihonia la Târgu
Mureş (Ismét szítják a viszályt Ma-
rosvásárhelyen) című cikkben. A
cikk tanúsága szerint az RMDSZ és
a katolikus egyház magyar vezetői a
november 12-én Marosvásárhelyen,
Sepsiszentgyörgyön, Kolozsváron,
Csíkszeredában tartott tiltakozó
megmozdulások során az Országos
Korrupcióellenes Ügyészség (DNA),
valamint a teljes romániai igazság-

szolgáltatás függetlenségét és pártat-
lanságát kétségbe vonó kijelenté-
seket tettek.

A CSM közleménye szerint Ko-
vács Péter, az RMDSZ ügyvezető el-
nöke és Kovács Sándor, a kolozsvári
Szent Mihály római katolikus temp-
lom főesperes-plébánosa „egy sor
vádat fogalmazott meg a DNA-val
szemben, azt a meggyőződést ter-
jesztve el, hogy egy magyar etni-
kumú nemzettársuk meggyanúsítása
révén a DNA törvénytelenül járt el,
abból a célból, hogy aláaknázza a ro-
mániai magyar nyelvű oktatást és
ezzel együtt az egész romániai ma-
gyar közösséget”.

A Legfelső Bírói Tanács ellenőrző
testülete megállapítása szerint a ma-
gyar közösség vezetői által terjesztett
állítások „nem objektívek, és azt a
célt szolgálják, hogy a DNA ügyé-
szeinek feddhetetlenségét vonják
kétségbe a közvélemény előtt, ártva
ezzel az egész szakmai testület hite-
lének és csökkentve az állampolgá-
rok igazságszolgáltatási rendszerbe
vetett bizalmát” – olvasható a közle-
ményben. (Agerpres)

CSM: rontják az igazságszolgáltatás
hitelét Kovács Péter 

és Kovács Sándor kijelentései

Korodi Attilát és Cseke Attilát
választották az RMDSZ képvi-
selőházi, illetve szenátusi frak-
ciójának vezetőjévé csütör-
tökön. 

Korodi Attila és Cseke Attila el-
mondta: az RMDSZ-ben generáció-
váltás ment és megy végbe. Már a
választások előtt többször elhang-
zott, hogy a politikai munka gerince
december 11. után a harmincas-
negyvenes generációra hárul. Hozzá-
tették: az erdélyi magyarok ennek az
új generációnak és az általuk képvi-
selt programnak szavaztak bizalmat,

ami komoly felelősséget jelent szá-
mukra. 

„A képviselőházi frakció feladata
világos: olyan törvényeket kell ki-
dolgozni, egyezségek, viták, konzul-
tációk mentén, amelyek révén az
RMDSZ programját megvalósítjuk,
és amelyek hozzájárulnak ahhoz,
hogy az erdélyi magyarokat ne ke-
zeljék az országban másodrendű ál-
lampolgárokként, illetve amelyek
eszközként tudnak működni a 98
évvel ezelőtt Gyulafehérváron meg-
ígértek megvalósításában” – szö-
gezte le végezetül Korodi Attila.
(RMDSZ-tájékoztató)

Korodi Attila és Cseke Attila 
az RMDSZ frakcióvezetői



25 évvel ezelőtt, 1991. december 14-
én a Székely Mikó Kollégium régi dísz-
termében 84 küldött írta alá a
Romániai Magyar Pedagógusok Szö-
vetségének alapító dokumentumát.
Ezt megelőzően a marosvásárhelyi
Vártemplomban felröppent gondolat-
tól a ma jól működő szervezetig,
amely eredményesen fogja át, szer-
vezi és a megérdemelt elismeréssel
jutalmazza a romániai magyar peda-
gógusok és diákok munkáját, hosszú
volt az út. Tele munkával, nehézsé-
gekkel, akadályokkal, de eredmé-
nyekkel, emlékezetes pillanatokkal,
ünnepekkel is. Ilyen tartásos, színvo-
nalas, építő gondolatokban és művé-
szi élményekben gazdag rendezvény
volt az elmúlt negyedszázadra vissza-
tekintő jubileumi megemlékezés,
amelyet az alapítás színhelyén 
december 9-én világi és egyházi mél-
tóságok, elöljárók, pedagógusok rész-
vételével tartottak. 

Ne politizálj, építkezz!
Látványos kezdetként Sepsiszentgyörgy

középiskolái vonultak be az iskolazászlóval
a helybeli Művészeti Líceum fúvós kvintett-
jének játékára. A tágas konferenciatermet
megtöltő több mint háromszáz résztvevő
együtt énekelte a Szózatot Lőfi Gellért igaz-
gató tanár orgonakíséretével. 

Szabó Margit műsorvezető felvezető szö-
vege után a meghívottakat, vendégeket, tá-
mogatókat, együttműködő partnereket és a
házigazdákat Burus-Siklódi Botond, az
RMPSZ országos elnöke köszöntötte. „Ne
politizálj, építkezz! – idézte Bethlen Gábor
fejedelem cselekvésre ösztönző szavait, majd
kiemelte, hogy az eltelt 25 év a szolgálat, az
építkezés, a küzdelem, a magyar nyelvű köz-
oktatás minőségi fejlesztése érdekében vég-
zett munka időszaka volt. Az érdekvédelemre
és érdekérvényesítésre összpontosító kezdeti
szerepvállalást a sokkal aktívabb, szerteága-
zóbb cselekvésvállalás évei követték, kínál-
kozó lehetőségekkel, szakmai kihívásokkal,
sikerekkel és kudarcokkal. Mindezt a jubile-
umi eseményre készített kiadvány és a képer-
nyőn pergő képek bizonyították. 

A további cél, hogy a romániai magyar
gyermekek egy jól működő, fejlődő minőségi
oktatási rendszer keretében tanulhassanak.
Ennek érdekében minden kínálkozó lehető-
séget ki kell használni, az oktatásügy minden
szereplőjének minden szinten vállalnia kell
mindazt, amit tudása, tehetsége, társadalmi és
szakmai helyzete lehetővé tesz – hangsú-
lyozta az elnök. Más a feladata, a felelőssége,
mások a hatáskörei az oktatáspolitika és az
oktatási hatóság képviselőinek, az RMPSZ-
nek – mint civil szakmai, érdekvédelmi szer-
vezetnek –, a pedagógusoknak, a diákoknak
és a szülőknek. És más a feladata az anyaor-
szágnak. E területek folyamatos együttműkö-
dését kell megvalósítani a közös ügy, a
romániai magyar oktatás megmaradása és
fejlődése érdekében.

Dr. Kondor Ágota, a vendéglátó iskola
igazgatója az embert formáló pedagógus sze-
mélyiségének fontosságára hívta fel a figyel-
met, és kívánt erőt, kitartást ahhoz a
munkához, amit Németh László a természet
nyers gyémántjának szép vigyázattal való
csiszolásának nevezett. 
Szobor Apáczai Csere Jánosnak

Dr. Péter Sándor, az RMPSZ Kovászna
megyei elnöke, a szövetség alapító tagja a
kezdetekre emlékezett, majd azt javasolta,
hogy állítsanak szobrot Sepsiszentgyörgyön
az erdővidéki születésű első nagy erdélyi pe-
dagógusnak, Apáczai Csere Jánosnak, ami
egyben főhajtást jelentene a mindenkori név-
telen tanító előtt is. 

A vendéglátó város polgármesterének be-
szédét Sztakics Éva alpolgármester tolmá-
csolta. Antal Árpád a gondokat vette számba:
iskoláinkat visszaállamosítják, az egyházi ja-
vakat nem szolgáltatták vissza, a székelyföldi
diák, bármennyire is szeretné megtanulni a
román nyelvet, a jelenlegi helyzetben képte-
len rá, a pedagógusok egyik fizetéstől a má-
sikig élnek, anyanyelvünkön továbbra sem

működik önálló fakultás a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen. Töb-
bek között ezekért a megoldandó kihíváso-
kért van szükség az összefogásra és egy
olyan megbecsült szakmai szervezetre, ami
egy biztos pont és kapaszkodó a pedagógu-
sok életében. 
Óvodafejlesztési program indul 

Az elmúlt 25 év alatt az RMPSZ az erdélyi
magyarság megmaradásának fontos alappil-
lére tudott lenni, megvalósítva az összefogást
az anyanyelvű oktatás ügyéért. Szakmai kon-
ferenciákat, továbbképzéseket, versenyeket
szervezett, összekovácsolva a pedagógusok
által a magyar iskolákat – értékelte a szövet-
ség munkáját Potápi Árpád, a magyar Mi-
niszterelnökség Nemzetpolitikai Állam-
titkárságának államtitkára, a rendezvény fő-
védnöke. Kiemelte Lászlófy Pál István, az
RMPSZ örökös tiszteletbeli elnökének érde-
meit, akinek tevékenységét nemrégiben a
Márton Áron-emlékéremmel tüntették ki. A
magyar állam és az RMPSZ eredményes
partnerségét jelzik a közösen végrehajtott si-
keres projektek, mint a Moldvai Csángóma-
gyar Oktatási Program, amely 29 helyszínen
44 pedagógus bevonásával csaknem 2000
gyermek számára biztosítja az anyanyelvű
oktatást, továbbá a szakképzési terv megva-
lósítása 39 szakképző intézmény tanműhe-
lyének és tangazdaságának kialakításával,
felújításával.

Potápi Árpád egy újabb nagy projektről
szólt, amelyben számítanak a szövetség köz-
reműködésére. A magyar kormány a jövő
évtől indítja a Kárpát-medencei óvodafejlesz-
tési programot a bölcsődék támogatásával
egyetemben. A program keretében Erdélyben
900 millió forintból 200 játszótér kialakítá-
sára kerülhet sor, 300 millió forinttal az óvo-
dák eszközfejlesztését, 227 millió forinttal a
módszertani fejlesztésüket támogatják. A 17
milliárdos óvodai programot két hete fogadta
el magyar kormány. Beszédének zárómonda-
tában születésnapi ajándékként a Miniszter-
elnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága
részéről egy emlékplakettet és a vele járó
egymillió forintot ajánlotta fel a szövetségnek
informatikai fejlesztésre, további hárommil-
lió forintot pedig az Apáczai Csere János-szo-
bor felállításához. 

Az egy évszázaddal ezelőtti kiemelkedően
jól szervezett, jó teljesítményt nyújtó magyar
oktatási erőtér visszaállítására dr. Maruzsa
Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Köznevelésért Felelős Államtitkárságának
miniszteri biztosa a Kárpát-medencei peda-
gógusszervezeteknek, köztük az RMPSZ-nek
is az együttműködés lehetőségét ajánlotta fel.
Az Európai Unió támogatásával induló hét-
milliárd forintos operatív program az emberi
erőforrás-fejlesztésre irányul az oktatás terü-
letén. 
Versenyképes oktatás

Az RMPSZ ráérzett arra, hogy létünk alap-
ját jelenti a versenyképes anyanyelvi oktatás,
és az oktatási hálózat újragondolását, újraala-
kítását tűzte ki célul, megszervezte az okta-
tási központokat, a pedagógusok
továbbképzését, a tehetséges diákok gondo-
zását és mindazt, ami az oktatási rendszer
megerősödését szolgálja – mondta Király
András, a román közoktatási minisztérium ál-
lamtitkára, aki tíz éven át a pedagógusszövet-

ség Arad megyei szervezetének az élén állt.
Ma a 117 középiskolából, ahol magyar
nyelvű oktatás folyik, 74 önálló jogi szemé-
lyiségként működik, 1400 iskolában van va-
lamilyen szintű magyar nyelvű oktatás, és
10.000 pedagógus dolgozik a rendszerben –
sorolta az államtitkár, majd a Bethlen Gábor-
idézet kapcsán kifejtette, hogy az érdekvéde-
lemnek, a politizálásnak és a cselekvésnek
össze kell fonódnia. Különösen ma, amikor
visszaköszönnek az 1990-es évek, még na-
gyobb szükség van az összefogásra annak ér-
dekében, hogy jól szervezett oktatási
hálózatunk elnyerje a kezdettől óhajtott ön-
állóságát. 

Ha a diák jól érzi magát, nem szorong, ma-
gabiztos és életvidám, akkor szívesen jár is-
kolába. A tanár–diák kapcsolat javításának a
feltétele, ha a pedagógusok alkalmazzák a ta-
nulók jogállására vonatkozó szabályzat elő-
írásait, és ezáltal befolyásolhatják a jövő
nemzedék hozzáállását a munkához – hang-
zott el a Romániai Magyar Középiskolások
Szövetségét képviselő bolyais diák, Bucur
Tamás köszöntőjében. 

Sajnos nem tudja azt az örömhírt bejelen-
teni, hogy megszűnik az iskolai tanterv és
tananyag, és a diákra szabják az oktatást,
mint azokban az országokban, ahol a nemzet-
közi felmérés a legjobb eredménnyel járt.
Ahogy azt a hírt sem közölheti, hogy némely
ázsiai országhoz hasonlóan (ahova gyakran

küldenek), Romániában is a nemzeti jövede-
lem 20-24 százalékát fogják az oktatásra for-
dítani, bár jelenleg a megígért 5-6 százalékot
sem teljesítik – mondta Sógor Csaba, az
RMDSZ európai parlamenti képviselője. Be-
szédének végén az Apáczainak tulajdonított
szavakkal biztatta a jelenlevőket, miszerint
lerombolhatják egy népnek a templomait,
megszüntethetik az iskoláit, de ha a lelke erős
marad, ismét naggyá lehet. Majd ismertette
ajándékát, miszerint Gullyás Beatrix és ta-
nára, Szolláth Hunor egy kétnapos brüsszeli
jutalomkiránduláson vehetnek részt.
A meghátrálások nem hozhatnak megoldást

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács elnökének üdvözletét Sándor Krisz-
tina ügyvezető tolmácsolta. Tőkés László ki-
emelte a történelmi egyházaknak és a magyar
élet legszélesebb pászmáját felvállaló
RMPSZ-nek az iskolaügyünk képviseletében
és fenntartásában vállalt szerepét a társadalmi
visszarendeződés mostoha körülményei kö-
zött is. Az elmúlt 25 év közös tanulságának
nevezte, hogy a félig véghezvitt dolgok, a
szépítőleg kompromisszumoknak nevezett
meghátrálások nem hozhattak megoldást
gondjaikra, az igazi talpra állást és kiteljese-
dést az intézményes autonómia megvalósu-
lása biztosíthatja. A beszéd végén
bejelentette, hogy Lászlófy Pált az EMNT
Kós Károly-díjával tüntetik ki januárban
Nagyváradon. 

A nemzetstratégia legfontosabb sarokköve,
a mai világ kihívásaihoz igazodó, a használ-
ható és felelősséggel párosuló, mindenki szá-
mára elérhető minőségi magyar oktatás a
közösség boldogulásának a feltétele. A peda-
gógus tehet azért is, hogy az egyéni érvénye-
sülés csábító lehetőségei ellenére tanítványai
az itthon maradást válasszák – hangsúlyozta
a Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa

részéről felszólaló Gáll Hajnalka tiszteletbeli
konzul. 

A jól működő távoktatásos pedagóguskép-
zésben és továbbképzésben, konferenciák
szervezésében, az iskolai támogatásokban, a
tanulócserékben, tanulmányutak szervezésé-
ben nyújtott segítség révén az RMPSZ egyik
fontos együttműködő partnere volt az egri
Eszterházy Károly Egyetem, amelynek rek-
tora, dr. Liptai Kálmán Csaba a szövetség el-
nökét és tiszteletbeli elnökét a volt főiskola
egyetemmé nyilvánítása alkalmával kiállított
emlékéremmel tüntette ki. 

A Kárpát-medencei társ-pedagógusszövet-
ségek és egyesületek nevében Jókai Tibor, a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsé-
gének elnöke köszöntötte a nagy testvért, a
következő szavakkal: „a határokon túl addig
van jövője a magyar nyelvnek, amíg beszélői
fontosnak tartják az átörökítését szülőről
gyermekre, amíg hisznek abban, hogy boldo-
gulásuk eszköze lehet, amíg nem hajlandók
sem lelket, sem hazát cserélni”. Jókai Tibor
átnyújtotta a szlovákiai pedagógusszövetség
díszoklevelét és ajándékát, majd ezt követően
a kárpátaljai, vajdasági, észak-bácskai, hor-
vátországi szervezetek is átadták ajándékukat
a szövetség vezetőinek.

Lászlófy Pál, az RMPSZ örökös tisztelet-
beli elnöke végigtekintett az úttörés idősza-
kán, amikor az önálló magyar oktatási
rendszer létrehozásának rendelték alá tevé-
kenységüket az alázat és a szolgálat jegyé-
ben. Az akarat megvolt, de le kellett győzni
az akadályokat. Ezért a kitartó munkáért kö-
szönetet mondott az alapítóknak, a különböző
szintű vezetőknek, a szervezet minden tagjá-
nak. Megköszönte az anyaország és oktatási
intézményeinek támogatását, ami a jövőben
is kulcsfontosságú lesz. Beszédét Márton
Áron szavaival zárta: „Amint az egyénnek
joga van az élethez, a családalapításhoz, a
szabadsághoz, a munkához, a becsülethez, a
tulajdonhoz, a művelődéshez, a vallás szabad
gyakorlásához, ugyanúgy joga van a nemze-
tiségnek, hogy a maga sajátos életét szabadon
élje, kultúráját fejleszthesse, a saját ügyeit a
maga alkotta szabályok szerint és saját szer-
vei által a maga felelősségével intézze a vele
együtt lakó népek jogos érdekeinek tisztelet-
ben tartása mellett”. 

Az ünnepségen a vargyasi Borbáth Károly
történészt, könyvtárost, pedagógust a szövet-
ség post mortem RMPSZ-díj arany fokozatá-
val tüntették ki, amit a róla elnevezett
vargyasi általános iskola igazgatója vett át. 

Az Örökség mozgalom erdélyi nagykö-
vete, Kelemen Éva bemutatta a mozgalom vi-
deoklipjét, és annak népszerűsítésére kérte a
jelenlevőket.

A 25 évforduló alkalmával az RMPSZ em-
lékplaketteket és emlékérmeket adott a szö-
vetség támogatóinak, intézményeknek,
magánszemélyeknek, politikai pártok és ala-
kulatok vezetőinek, a történelmi egyházak
képviselőinek, a megyei és területi szervek
vezetőinek és az általuk előterjesztett peda-
gógusoknak. A díjazottak magas száma miatt
– 94 plakett, 500 emlékérem, 2310 emléklap
– az ünnepségen az anyaországi és hazai tá-
mogató intézményeknek és személyeknek
adták át az elismerés és köszönet jelét. A pe-
dagógusok a megyei szervezetek által szer-
vezett rendezvényeken vehetik át az
elismerést. Megyénkből Tőkés András alapító
társelnök, az RMPSZ megyei szervezetének
volt vezetője, Horváth Gabriella jelenlegi
elnök és Szolláth Hunor, a szovátai Teleki
Oktatási Központ igazgatója kapott emlékér-
met, Kilyén Ilka színművésznő, aki Faludy
György Óda a magyar nyelvhez című költe-
ményét adta elő vastapsot kiváltó átéléssel, a
megyei szervezet javaslatára a támogatóknak
járó emlékplakettet és emléklapot kapott,
akárcsak e sorok írója, az RMPSZ 25 éves te-
vékenységét végigkövető tudósításaiért. 

A beszédek közötti színvonalas műsorban
fellépett a Sipos Zoltán vezette Pro Musica
kamarakórus, népdalt énekelt Steckbauer-
Hanzi Réka, csángó dalokat adott elő Nyisz-
tor Ilona és Vaszi Levente, verset mondott
Incze Melinda és Turbuk Mária, fellépett a
Székely Mikó Kollégium kiváló néptánccso-
portja. Az ünnepséget Zelenák József esperes,
evangélikus püspökhelyettes áldása és a
Himnusz zárta. 
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Bodolai Gyöngyi

Sepsiszentgyörgyön ünnepelt a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ)
25 év az anyanyelv szolgálatában 

Fotó: Bodolai Gyöngyi 



Emberi sorsok pecsételődnek meg a
hiányos törvények, azok alkalmazása
vagy megváltoztatása miatt. Maros-
vásárhely egykori csatorna-
őrháza, a Radó Sándor főépítész által
tervezett és 1910-ben épített tornyos
ház ügye jó ideje foglalkoztat. Az in-
gatlan helyzetét közelebbről vizs-
gálva, megoldásra váró szociális
kérdések körvonalazódnak. 

A Maros-hídról naponta szemügyre vettem
a vasút és Maros-part közötti földnyelvre épí-
tett házat; a kérdések egy részére sikerült vá-
laszt kapni, nagyobbik részük egyelőre
megválaszolatlan. A nyáron megismertem az
egykori csatornaőrház lakóinak a történetét,
melyből egy csonka család drámája, családi
bántalmazások, bírósági végzések, küzdel-
mes múlt és kilátástalannak tűnő jövő bonta-
kozott ki. Akkor úgy éreztem, a sokrétű
gondok miatt, az elásott szenvedések ismere-
tében jobb lesz kivárni. Nemrég azonban az
elkeseredett, reményvesztett anya segélykiál-
tása érintett meg. A helyzetüket minden ol-
dalról megvilágítva, az egykori felháborodást
– amit az elhanyagolt épület, az udvarán fel-
halmozott limlom látványa váltott ki, és ez
késztetett az igencsak összetett gondok fel-
térképezésére – a sajátos élethelyzetből
adódó problémák megoldására tett lépések
követése váltotta fel. 
Vezetőségváltás – törvényváltoztatás (?!)

– A Kárpátok sétányon egy kétszobás ál-
lami lakásban éltünk, mielőtt elcseréltük
volna az ugyancsak állami tulajdonban lévő,
Maros-híd alatti házzal – kezdi mondandóját
Opra Annamária, a ház jelenlegi bérlője.
1993-ban költöztünk az akkor még a közüze-
mekhez tartozó lakásba, amely időközben az
Aquaserv tulajdonába került. 2000-ben elvál-
tam, és a bírósági végzés is megerősítette
ennek a Călăraşilor/Kossuth utca 126. szám
alatti ingatlannak a lakhatási jogát. Kiskorú
értelmi sérült gyerekemet egyedül nevelem.
A betegnyugdíjam 400 lej, a gyerek után járó
segély 280 lej, illetve  kapom még a gyer-
mekét egyedül nevelő szülőnek járó 102 lejes
pótlékot, ez az összeg azonban nem elég a
megélhetésünkhöz, bármennyire is próbálok
spórolni, a gyógyszerekre rengeteget költök.
Ezért is fogtam hozzá az újrahasznosítható
anyagok gyűjtéséhez, mert azt szabadidőm-
ben, Danikára figyelve is megtehettem. Mű-
anyag palackokat, fémet gyűjtöttem és
szolgáltattam be. Törvénytisztelő ember va-
gyok, betegnyugdíjazásom előtt az egykori
polgárőrség alkalmazottja voltam, soha nem
éltem vissza a helyzettel, életemben senkinek
rosszat nem tettem. A beköltözésem pillana-
tában megörökítettem ennek a háznak az ál-
lapotát, fotókkal tudom alátámasztani.
Némileg lakhatóvá tettem saját költségemen,
a javításokat természetesen úgy oldottam
meg, ahogy tudtam. 2008-ig évente hosszab-
bították is a lakásszerződést, azt követően az
Aquaservnél vezetőségcsere történt, és kilá-

tásba helyezték a kilakoltatásomat. 2009-ben
kaptam az első írásos figyelmeztetést az új-
rahasznosítható anyagok gyűjtése miatt, amit
felhalmoztam a lakás körül. Belátom, téved-
tem, megpróbálnám jóvá tenni, de egyre ki-
látástalanabb a helyzetem, rettegek attól,
hogy a gyermekemmel együtt az utcára kerü-
lök. Az Aquaserv vezetősége szerint szolgá-
lati lakás ez, azért nem maradhatok. Pedig
szívesen elvállalnék bármilyen munkát fél-
normával a vízszolgáltatónál, a vécéket is ta-
karítanám, csak maradhassak…

– Az összegyűjtött műanyag palackokat
miért nem szállította azonnal a begyűjtő-
höz?

– Szerződést kötöttem a begyűjtőkkel, akik
kiszálltak és elszállították az újrahasznosít-
ható anyagokat, ehhez azonban nagy mennyi-
séget, legkevesebb 100 kg-ot kellett leadnom.
A műanyag palackokért, fóliáért kilogram-
monként 60 banit, a papírért 15 banit, a fém-
hulladékért 40 banit fizetett a felvásárló.
Egy-egy szállítmányból 45-50 lejt kaptam,
amit számlákkal igazolhatok, ezért az össze-
gért egy hétig kellett gyűjtögetnem.

– A gyermekvédelmi igazgatóság miként
támogatja?

– A gyermekvédelmisek szerint nem lehet
I-es fokozatba sorolni Danikámat, pedig
ADHD, Williams-szindrómával diagnoszti-
zálták, jobb oldali bénulása volt, szeme
műtve, értelmi fogyatékos, genetikai agyi le-
maradása van, állandó felügyeletet igényel,
mert sokszor kiszámíthatatlan, több mint hat
diagnózis szerepel a dossziéban. De a gyer-
mekvédelmisek szerint, mivel nincs ágyhoz
kötve, nem sorolhatják I-es fokozatba, amivel
megkaphatnám a személyes
gondozói státust. Volt Ko-
lozsváron a nemlátók iskolá-
jában, de könyörgött, hogy
hozzam haza. Mivel én szül-
tem, felelősséggel tartozom
megadni neki mindazt, amit
egy szülő megadhat gyer-
mekének, ezért nem hagyha-
tom, hogy elválasszanak tőle
– mondja elkeseredetten, és
könyörgő tekintettel várná a
megoldást vagy legalább egy
halvány reményt.

– A polgármesteri hivatal-
hoz nyújtott-e be lakás-
igénylési kérvényt?

– A szociális lakások listá-
ján az elsők között vagyok,
de olyan lakást ajánlottak fel
a Sârguinţei utcában, amit az
előttem lévők sem fogadtak
el. Amellett, hogy negyedik
emeleten van, ami az értelmi
sérült fiam számára életveszélyes, 14 négy-
zetméteres, egyszobás parányi szoba kulcsát
adták a kezembe, amin elsőre látszott, hogy
alaposan lelakva akarták nekem kiutalni. A
fogyatékosok jogait ismerem, a gyermekem
miatt két szobára lennék jogosult, ennek el-
lenére egy koszfészek címére küldtek, ahol
összetört mosdókagylótól, falból kitépett csö-

vektől kezdve minden a lakhatatlan állapotra
utalt. Ezelőtt pár évvel egy hasonlót ajánlot-
tak fel, mindkettőt nekem kellett volna lak-
hatóvá tennem és kéthavi lakbért előre
kifizetnem – mutatja a helyszínen készített
fotókat. A képeken valóban elhanyagolt, vá-
rosi közvécének tűnő szociális lakás vissza-
taszító látványa van megörökítve. 
Imidzsromboló kellemetlenség

Az Aquaserv Rt. szóvivője, Nicu Tomule-
ţiu érdeklődésünkre hangsúlyozta, hogy a
céget régóta foglalkoztatja az ingatlan felújí-
tása, ahhoz azonban előtte ki kell üríteni, a
jelenlegi bérlőnek távoznia kell, az ehhez

szükséges jogi lépéseket elindították. Felve-
tésünkre megerősítette, hogy télvíz idején
nem fogják kilakoltatni az ott lakó nőt és fo-
gyatékkal élő gyerekét, de tavaszig a helyzet-
nek rendeződnie kell. A vízszolgáltató
vállalat ingatlanait ügykezelő osztály veze-
tője, Gnädig Hajnal szerint a vállalat vezető-
sége közel tízéves hercehurcának szeretne
véget vetni. Az osztályvezető elmondása sze-
rint a Bernády idejében épült ingatlannak a
vízszolgáltatásban volt kiemelt szerepe, a vá-
rosi vízhálózat jelentős objektuma volt.
Annak idején a hasonló szivattyúházak szol-
gálati lakások szerepét is betöltötték, a pin-
cehelyiségben működő műszaki berendezést
kezelő személyzet családjával együtt benne
lakhatott. Az ócskapiac bejáratával szemben
lévő tornyos ház az egykori ICRM, IGCL,
majd RAGCL-ként ismert közüzemek ügyke-
zelésében volt, az 1998-ban történt szétválás
után pedig az Aquaserv tulajdonába került
mint szolgálati lakás. 1967–1993 között az
egykori közüzemek alkalmazottja lakott a
vasút melletti ingatlanban. Két állami lakás
közötti csere nyomán 1993-ban lett a jelen-
legi bérlő a Maros-híd alatti ház lakója. 2007-
től, az Aquaserv Rt. megalakulását követően
a jelenlegi lakónak nincs érvényes lakhatási
szerződése. A vállalat új vezetősége nem
hosszabbította meg a lakbérleti szerződést,
mivel sem ő, sem az akkori házastársa nem
volt a vállalat alkalmazottja, mondhatni csu-
pán a humanitárius érzékenységnek köszön-
hetően lakhatott benne fogyatékos
gyerekével. 

– Az akkor érvényes lakáscsere szerződé-
sét ’93-ban vezető beosztásban lévő sze-
mélyek írták alá. Joggal érezheti magát
becsapva és kiszolgáltatva a panaszos.
Kinek kellett volna figyelmeztetnie az ak-
kori lakáscserét kérelmező családokat a
lakáscsere következményeire?

– Erre vonatkozó adatok, sajnos, nem áll-
nak rendelkezésünkre most, 2016-ban.

– A vízszolgáltató vállalat ‘93-tól tulajdo-
nosként milyen karbantartási munkálato-
kat végzett az ingatlanon?

– Öt-hat éve nem tudunk bejutni a lakásba,
annak ellenére, hogy tudatában vagyunk a
felújítási munkálatok szükségességének,

ehhez azonban ki kellene ürí-
teni az ingatlant, a tetőjaví-
tást megkezdtük. A lakónak
évente felszólítást küldtünk,
hogy igényeljen szociális la-
kást az önkormányzattól,
mert illetéktelenül lakik a
vállalat szolgálati lakásában,
annak ellenére, hogy vannak
olyan alkalmazottaink, akik
sokkal több kritériumnak
tennének eleget. A vészhely-
zeti felügyelőség, a köz-
egészségügy, a helyi
rendőrség többszöri felszólí-
tására a vezetőség eldöntötte,
hogy haladéktalanul meg
kell oldani a helyzetet. Októ-
berben a vállalat költségén
hetven tonna nem újrahasz-
nosítható hulladékot és sze-
metet szállítottunk el, amit a
bérlő a ház köré halmozott
fel. Amellett, hogy elbariká-

dozta a bejáratot, minden lehető eszközzel
megpróbálta megakadályozni a lomtalanítást.
Egy hétig zajlott a takarítás, hogy a fertőnek
tűnő hely olyan ingatlan benyomását keltse,
amelynek tulajdonosa is van.

– Amennyiben nincs érvényes szerződés,
mi alapján fizethette a lakbért?

– Egy hallgatólagos szerződés (relocaţiune
tacită) képezte a lakbér fizetésének jogi alap-
ját. A cég politikája nem a kilakoltatást szor-
galmazza, az imidzsének sem jó, de ezt a
helyzetet meg kell oldani, és az önkormány-
zat hatásköre megfelelő szociális lakást kiu-
talni számára.
Lakható szociális lakások

A marosvásárhelyi önkormányzat Ifjúsági,
Kulturális, Sporttevékenységi és Lakásügyi
Osztályához intézett kérdéseinkre Ovidiu
Moldovan vezérigazgató, valamint Mircea
Fărcăşan műszaki igazgató válaszolt. Amint
saz osztályvezetők válaszából megtudtuk, az
állami alapból kiutalt szociális lakásokat lak-
ható állapotban kell átadják az igénylőknek.
A szociális lakásokra kiszabott albérleti ösz-
szegeket a 2007. évi 310-es, valamint a
2001/241-es helyi tanácsi határozattal szabá-
lyozták. A legalacsonyabb havi bérleti díj 26,
a legmagasabb 120 lej. A fogyasztás mértéke
a tulajdonosi társulások által alkalmazott díj-
szabásoktól függ, amit a 2007. évi 230-as
számú törvény szabályoz. A fogyatékkal élők
számára kiutalásra kerülő lakásokat egyedi
esetekként tárgyalja a megyeszékhely lakás-
problémáinak megoldásával foglalkozó la-
kásügyi bizottság – tájékoztattak az
önkormányzat szakigazgatóságáról.
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Ünnepi várakozás
Segélykiáltás a csatornaőrházból

Szer Pálosy Piroska

Az Aquaserv októberi lomtalanítása

A több mint százéves csatornaőrház                                                                                             Fotó: Szer Pálosy Piroska

Megkezdték a tetőjavítást
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Az olvasást népszerűsítette a Maros me-
gyei gyerekek körében Románia 2016-os
olimpiai ezüstérmese: Horia Tecău múlt
héten, csütörtökön és pénteken Marosvásár-
helyen, valamint Balán találkozott sportked-
velő gyerekekkel, akiknek bemutatta

december 12-én megjelent kötetét, valamint
beszélt nekik arról, miért fontos, hogy sokat
mozogjanak és egészségesen éljenek.

Viaţa în ritm de tenis (Tenisz ritmusában
az élet) című könyve a Curtea Veche Publi-
shing kiadó gondozásában jelent meg Buka-
restben, és abban azzal lepi meg az olvasót a
riói olimpián kiemelkedő eredményt elért
sportember, hogy kezdetben vala nem a sa-
lakpálya, hanem az... úszómedence! Persze,
nem sokáig, mert amikor megismerkedett a
kis sárga labdával, és rájött, milyen jó mulat-
ság ütögetni, pattogtatni, azon túl minden út
a középen hálóval elválasztott pályára veze-
tett, ahol később sikert sikerre halmozott. Az
első országos bajnoki cím után következett
az első Grad Slam-tornás részvétel öröme,
majd felkerült a wimbledoni főtáblára, ami
már magában is óriási fegyvertény, hiszen a
sportág nem hivatalos világbajnokságának

tekintik. Horia Tecău edzőit is felemlegeti
könyvében, a lapokat forgatva megismerke-
dünk azoknak a szakembereknek a nevével,
akik lépéseit irányították és pályafutását igaz-
gatták az évek során.

Rio ezüstérmese csütörtökön a Marosvá-

sárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
tenisztermében találkozott fiatal teniszezők-
kel, akiknek mesélt hivatásos sportolói pálya-
futásáról, elmondta, hogyan kezdett
teniszezni, és miként érte el nagy sikereit.
Néhány labdát is váltott velük a pályán, majd
valamennyiüket megajándékozta egy-egy de-
dikált kötetével.

Pénteken Horia Tecău Balára utazott, ahol
a helyi művelődési otthonban 150 környék-
beli gyerek várta. A sikerről beszélt nekik,
arról, hogy mennyire fontos, hogy ne vakítsa

el őket a diadal fénye, mert őt sem a győzel-
mek tették azzá, amivé lett. Sokkal inkább az
önmagába vetett hite, valamint a meggyőző-
dése, hogy komoly és állhatatos munkával
felérhet a csúcsra – ami meg is történt! Arra
biztatta hallgatóságát, hogy ha kedvet és
késztetést éreznek, hogy kipróbálják magukat
ebben vagy bármelyik másik sportban, te-
gyék meg! Dolgozzanak komolyan, alázattal,
és örüljenek mindannak, ami a sport által
adatik számukra! „A szülői nevelés mellett a
tenisz is jelentős mértékben alakította a sze-
mélyiségem. Olyan alapra építhettem, amely
biztonságot és magabiztosságot kölcsönzött
számomra, amelynek köszönhetően sohasem
volt kérdés, hogy vajon a jó úton járok-e” –
magyarázta hallgatóságának, majd mindenkit
arra biztatott, hogy kövesse példáját, és te-
gyen meg mindent azért, hogy megvalósítsa
álmát.

Az elmúlt heti két rendezvény a Curtea
Veche egyesület szervezésében zajlott Maros
megyében, az olvasás népszerűsítését céljául
kitűző országos program részeként, amelyet
Gyerekkorunk könyvei címmel hirdettek
meg, és amelynek elsősorban a gazdaközös-
ségek a célközönsége. A Maros megyei két
találkozó, amelyeken Horia Tecău részt vett,
a marosvásárhelyi Azotrans partnerségében
zajlott.

Az Azomureş sajtóirodája

Könyvet adományozott 
Horia Tecău 

Maros megyei gyerekeknek

Nagy élmény az olimpiai ezüstérmessel találkozni

Gyereksportolók körében

Mindenki kapott dedikált könyvet

A legjobb érzés egy bajnokkal játszani

Szerkeszti: Farczádi Attila
978.
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A Maros megyei gyeplabdá-
zók – a fiúk és a lányok is –
idén is nagyon jó eredménye-
ket értek el mind hazai, mind
nemzetközi szinten, akárcsak
2015-ben. Kui Csabát, a Maros-
vásárhelyi ISK edzőjét, az
U16-os lány- és fiúválogatott
edzőjét kértük, hogy össze-
gezze a gyeplabdaegyüttesek
2016-os eredményeit.

„Mind a lányok, mind a fiúk (va-
gyis a Marosvásárhelyi Iskolás
Sportklub U12-es, U-14-es, U-16-
os és U-18-as korosztálya) sikere-
sen szerepeltek, nagyon jó
eredményeket értek el 2016-ban. A
12 éves fiúk korcsoportjában az
együttes országos bajnok lett Sep-
siszentgyörgyön, a lányok másodi-
kok lettek ugyanabban a
korcsoportban, itt azonban hasonló
pontszámot értek el, mint a rădăuţi-
i sportiskola, de jobb volt a gólará-
nyunk. Ezekben a korosztályokban
nyolc alakulat van, vagyis Rădăuţi,
Brassó, Sepsiszentgyörgy és Ma-
rosvásárhely két korosztályos csa-
pata. A többi korosztályokban még
folyik a bajnokság, a fiúk U14-es
korcsoportjában is országos bajno-
kok lettünk” – mondta el Kui Csaba. 

Az edző a vidéki gyeplabdajáté-
kosokat is kiemelte: „Megemlíthe-
tem a nagykendi Sámuel József
Általános Iskolát – ahol Böjthe
Zsombor sporttanárnak is köszön-
hetően sikerült megismertetnünk a
gyeplabdát a helyi diákokkal –, a
12-14 éves korosztályú gyerekek
ott is ügyesek, tehetségesek, ők a
Marosvásárhelyi ISK-val részt
vesznek az országos bajnokságon,
ugyanakkor Nyárádszeredában a
Deák Farkas Általános Iskolában is
van egy 9-11 éves tehetséges gye-
rekekből álló 12 fős csoportom.
Őket is szerepeltetjük az országos
bajnokságban, remélem, hogy még
sokat tanulnak ezután is, és szép si-
kereket fognak elérni. A héderfáji
Bordi András Általános Iskolában
is tanítom a gyeplabdát, az ottani
16 és 18 éves korosztályú lányok
szerepelnek az országos bajnokság-
ban” – említette meg Kui Csaba. 

Nemzetközi tornákra is járnak.
„Október 4-6-a között Horvátor-
szágban vettünk részt egy ilyen ren-
dezvényen, egy 13 éves fiúkból álló
együttessel: Marosvásárhelyről
Kacsó Botond, Szőcs Norbert, Kul-
csár Roland és Koréh Szabolcs,
Nagykendről Máté Kristóf, Bakó

Dávid és Gál Krisztián. Hat csapat
vett részt a tornán ebben a korosz-
tályban, egyébként négy korosz-
tályban írtak ki versenyt 9, 11, 13 és
16 évesekből álló fiú- és lányegyüt-
tesek számára. A résztvevők Hor-
vátországból, Szlovéniából,
Olaszországból és Romániából ér-
keztek. Nekünk elsősorban a ta-
pasztalatszerzés volt a fontos,
hiszen a horvátok már ilyen korban
felsőbb szinten űzik a gyeplabdát,
ezért nem is összpontosítottunk az
eredményekre. A horvát gyeplabdá-
zók sokkal előrébb tartanak a
sportág színvonalát illetően, sőt ott
16 éves korig a gyerekek még nem
játszanak az országos bajnokságok-
ban, viszont könnyen elmennek a
szomszédos országokba egy-egy ba-
rátságos tornára, ami nagy lehetőség
számukra a fejlődés szempontjából”
– mondta a gyeplabdaedző, aki
1991-ben ismerte meg ezt az olim-
piai sportágat. 

Végezetül Kui Csaba az ISK
együtteseinek decemberi program-
járól is beszélt:

„December 9-11-e között a 16
évesek lánycsapatával részt vettünk
a Balkán-bajnokságon a bulgáriai
Plovdivban. A tavaly ugyanott a 16

éves korosztályú csapattal másodi-
kok lettünk, a fiúk pedig Balkán-
bajnokok lettek. December
10-11-én a budapesti Építők által
szervezett Mikulás-kupa nemzeközi
gyeplabdatornán voltunk, ahol raj-
tunk kívül horvát, szlovén, szerb
együttesek vettek részt” – említette

meg Kui, és azt is megjegyezte,
hogy a rendszerváltás után Albertini
Zoltán marosvásárhelyi bolyais
testnevelő tanárnak köszönhetően a
jégkorongról álltak át a gyeplab-
dára, így neki köszönhetően lett is-
mert a sportág Marosvásárhelyen és
a környéken. (C. A.)

Látványos gálaműsor keretében díjazták a legjobb Maros
megyei sportolókat a marosvásárhelyi sportcsarnokban, múlt
héten, csütörtökön. A lelátókon nemcsak a díjazottak és az
érdeklődők, hanem a megye számos iskolájából érkezett gye-
rekek is helyet foglaltak, akik így közelről látták azokat a
sportolókat, akikre felnézhetnek, és akikről példát vehetnek.

A díjak átadása mellett olyan sportágak bemutatói is szí-
nesítették a kínálatot, amilyeneket a legtöbb gyerek most lát-
hatott először. A sporttáncos bemutató fénypontját Cristina
Tătar és Paul Moldovan többszörös ifjúsági világbajnok
páros nagy tapsot kapó műsora képezte. Volt azonban karate
formagyakorlat-bemutató, a kendósok szokatlan maszkjai és
bambuszkardjai ugyancsak felkeltették az érdeklődést, de a
gyerekek számára talán a legérdekesebb momentum az volt,
amikor az FX Racing autó- és repülőmodellezői bemutatták,
mire képesek az általuk épített modellek, és egy rövid mo-
dellautó-versenyt is megcsodálhattak.

A megyei Ifjúsági és Sportigazgatóság több rangsort is fel-
állított, nemcsak a legjobb egyéni sportolókat díjazta, hanem

a megyének dicsőséget szerzett csapatok képviselőinek is el-
ismerést nyújtott át. Külön díjazták a felnőttek mellett a leg-
jobb ifjúsági sportolókat, illetve bátorításként azokat a

reménységeket is, akik a következő években kerülhetnek fel
a legjobbak listájára.

Különdíjakat kaptak továbbá olyan parasportolók, akik
eddig kevésbé kerültek a figyelem középpontjába.

Az idén először vehették át a Maros Megyei Sportigazga-
tóság különdíjait azok a marosvásárhelyi egyéni sportolók,
akik világszínvonalon teljesítenek, így a Rio de Janeiró-i
olimpián is ott voltak, de a szabályok szerint a hivatalos rang-
sorban nem szerepelhetnek, mert nem a megye klubjainál
vannak leigazolva. Trandafir Norbert úszóról és Szőcs Ber-
nadette asztaliteniszezőről van szó. S ha már Riónál tartunk,
ugyancsak elismerést kapott Gyarmati Ferenc, aki birkózó-
bíróként volt Brazíliában, Szép Zoltán, a Marosvásárhelyi
Rádió riói tudósítója, és Kádár Zoltán, aki a paralimpiáról
számolt be a rádió hallgatóinak.

Az év sportolója kitüntetést a Sakura klub versenyzője,
Székely Ildikó, háromszoros WKC karate-Európa-bajnok, vi-
lágbajnoki ezüstérmes és kétszeres bronzérmes vehette át ed-
zőjével, Drocsa Józseffel együtt. A díjazott elmondta, hogy
mindenkinek csak ajánlani tudja a sportágat, hiszen ez egyál-
talán nem a „verekedésről” szól, amint ahogy egy felületes
külső szemlélő gondolhatná. Drocsa József pedig hozzátette:
mivel a karate 2020-tól olimpiai sportág, újabb kiváló ered-
ményekben bízik. 

A második helyre Kiss Apostolache Andreát (Mureşul),
Horváth Attila tanítványát sorolták, aki a kínai harcművésze-
tek, a wushu tao szakágában tartozik a világelithez, míg a
harmadik Fángli Henrietta, a Marosvásárhelyi ISK úszója
lett.

A díjazottak
* a legjobb felnőttsportolók: 1. Székely

Ildikó (Sakura) – karate WKC, 2. Kiss Apos-
tolache Andrea (Mureşul) - wushu, 3. Fángli
Henrietta (Marosvásárhelyi ISK) – úszás, 4.
Varó Norbert (Gombos Martial Arts) – láb-
tenisz, 5. Ioana Şulea (Egyetemi Sportklub)
– kulturizmus-fitnesz, 6. Monica Mădălina
Florea (Segesvári CAM) – atlétika, 7. Cons-
tantin Hîrgău (Mureşul) – evezés, 8. Răzvan
Kovacs (Mureşul) – szabadfogású birkózás,
9. Piringer Beáta (Mureşul) – kerékpározás,
10. Gyéresi Anna (Romgaz-Elektromaros) –
teke

* a legjobb ifjúsági sportolók: 1. Kovács
Szabolcs (Master Ski&Bike) – triatlon, 2.
Gabriel Luca (Xploziv) – tekvondó, 3. Teo-

dora Suciu (Xploziv) – tekvondó, 4. Daniel
Nicuşan (H2O Sportklub) – úszás, 5. Schlier
Zsuzsa (Marosvásárhelyi ISK) – vívás, 6.
Viorel Iclănzan (Mureşul) és Alexandra
Gorea (Mureşul) – mindketten evezés, 7.
Nagy Henrietta (Szovátai Medve-tó) – tek-
vondó, 8. Jakó Zsolt (FX Racing) – model-
lezés, 9. Kovács Noémi (Torpi) –  atlétika és
Ionuţ Ognean (ISK) – sakk, 10. Fekete Réka
(Romgaz-Elektromaros) – teke

* a legjobb csapatok (sorrend nélkül):
* felnőttek: Marosvásárhelyi Maros Ko-

sárlabdaklub (férfikosárlabda), Marosvásár-
helyi ASA (női labdarúgás),
Romgaz–Elektromaros (női teke), Marosvá-
sárhelyi City’us (férfi-teremlabdarúgás)

* ifjúságiak: Marosvásárhelyi ISK (lány-

gyeplabda), CSU Medicina (lányröplabda),
Marosvásárhelyi Torpi (lányvízilabda), Ma-
rosvásárhelyi Olimpic (lánykézilabda)

* sportreménységek: Monica Bărăbaş és
Andreea Târşoagă (Olimpic) – kézilabda;
Bíró Dávid (ISK) – vívás; Cristian Biro,
Alex Mătea és Gombos Erik (ISK) – szabad-
fogású birkózás, Georgiana Lircă (ISK/Bus-
hido) – birkózás/cselgáncs, Márton Janka
(ISK) – úszás, Ungvári Evelin (ISK) – asz-
talitenisz, Mihaela Rad (Szászrégeni ISK) –
birkózás, Orosz Kriszta (Dicsőszentmártoni
Sparta) – cselgáncs, Miklós Rareş (Seges-
vári CAM) – atlétika, Pápai Levente (Torpi)
– atlétika, Mészáros Balázs (H2O) – úszás,
Dacian Costea (Szász Albert Sportlíceum) –
atlétika,  Laurenţiu Gliga (Szamuráj Cse-

resznyevirág) – cselgáncs, Andrei Gherman
(Maros Solymok) – íjászat, Briana Rugină
(Dragon do) – karate WKC, Tóth Ervin
(Sportlíceum) – atlétika, Darius Făgăraş
(Sportlíceum) – atlétika, Tania Coşarcă (Pe-
gasus) – kézilabda.

* parasportolók: látássérültek: Claudia
Boandă, Tiberiu Oreian és Ördög Pál Le-
vente (Iris) – teke; rákbeteg, illetve rákbe-
tegségből kigyógyult sportolók
onkoolimpiájának résztvevői: Domokos Mi-
hály – tollaslabda, Vincenţiu Băcilă, Andrei
Otvos, Diana Boalcă, Puskás Dávid – úszás

* különdíjak: Trandafir Norbert (úszó) és
Szőcs Bernadette (asztaliteniszező) – a Rio de
Janeiró-i olimpia résztvevői, Gyarmati Ferenc
(szabadfogású birkózás) – bíró az olimpián.

Bálint Zsombor 

Sikeres évet zártak a gyeplabdázók

Székely Ildikó az év sportolója Maros megyében

Az év legjobbja. Fotó: Nagy Tibor

Trandafir Norbert (középen) különdíjban részesült. Fotó: Nagy Tibor

A fiatalok közül ők voltak a legjobbak 2016-ban. Fotó: Nagy Tibor

A felnőttkategória nyertesei. Fotó: Nagy Tibor

A sportág helyi szakemberei: Kui Csaba (b), Domó Loránd és Albertini Zoltán



Nem volt látványos mérkőzés a teremlabdarúgó 1.
liga utolsó idei találkozója, a tavalyi bajnoki döntő
megismétlése a Marosvásárhelyi City’us és a Temes-
vári Informatica között, ám annál nagyobb taktikai
csatát láthattak a ligeti sportcsarnok nézői. Egy igazi
színvonalas csemege azoknak, akik nem csak a gólo-
kat tudják értékelni a futsalban.

Míg a temesváriak gyakorlatilag ugyanazzal a ke-
rettel érkeztek, amellyel a döntőt is játszották, a ma-
rosvásárhelyi csapatban csupán két-három játékos
maradt a bajnokságot megnyerők közül. Ám annál
jobban kezdenek beilleszkedni a feltörekvő fiatalok,
s ezt a temesváriak a bőrükön érezhették.

A teremlabdarúgásban ritkán esik ilyen kevés gól,
és ez annak tulajdonítható, hogy mindkét csapat ki-
válóan védekezett. Igaz, a kevésbé tapasztalt maros-
vásárhelyiek viszonylag többször hibáztak, mint az
ellenfél, azonban ezekben az esetekben Molina pará-
déi állták útját a temesvári lövéseknek, a marosvásár-
helyi kapus néhány reflexe egészen bámulatos volt.

Azt is el kell mondani, hogy egyik csapat sem koc-
káztatott a picit is kevésbé tapasztaltakkal, az Infor-
matica hat, a City’us hét mezőnyjátékossal vitte végig
a meccset. Továbbá egyik csapat sem próbálkozott
vészkapussal, ami szintén ritkaság egyenlő állásnál,
de a felek úgy gondolták: jobb egy pont, mint semmi,
és ez a marosvásárhelyiek esetében áll közelebb az
valósághoz.

Míg az első félidőben egyik csa-
pat sem tudott igazán nagy lehető-
séget összehozni, szünet után
megszaporodtak a helyzetek, talán
a védők elfáradása következtében
is. Az első gólt Lupu szerezte a 26.
percben, aki szögből, élesen, fél-
magasan küldte a hosszú sarokba a
labdát. A City’us azonban végig bí-
zott az egyenlítés lehetőségében, és
a 31. percben a mindössze 19 éves
Küsmödi egy 40 éves öreg róka já-
tékos higgadtságával húzott el a ki-
mozduló Koivumäki mellett, s
gurított a kapuba, egy olyan hely-
zetben, amelyben tíz játékos közül
kilenc egyből megpróbálta volna a
labdát kapura küldeni. Gyönyörű
gól volt!

Az utolsó percekben az Informa-
tica birtokolta többet a labdát, a
City’us ellentámadásokkal próbál-
kozott, azonban a kaput már senki
nem tudta bevenni.

A következő bajnoki mérkőzés
már az új évben lesz, a City’us az

Autobergamo Déva elleni, szintén elmaradt találko-
zójával kezd, valamikor január közepén, egyelőre
nincs kitűzve pontos időpont.

Szikrázó taktikai csata, magas szintű védekezéssel

Nem lépett pályára az idei utolsó
fordulóban a Marosvásárhelyi CSU
Medicina a női A1 osztályos röplab-
dabajnokságban. Predrag Zucović
csapatának idegenbeli mérkőzését a
Jászvásári Penicilina ellen pontosan
egy hónappal későbbre, január 17-
ére halasztották.

Pedig ez lett volna a nagy alka-
lom arra, hogy feljebb lépjen a ma-
rosvásárhelyi csapat, a legjobb hat,
azaz a felsőházi rájátszás felé, ami
akkor is említésre méltó lenne, ha
ott utóbb nem sikerül megkapasz-
kodnia. Ha ugyanis hárompontos
győzelmet arat Jászvásáron a Medi-
cina, a 6. helyre lép elő. Hogy ez si-
kerül-e, arra januárig várnunk kell,

ugyanis ezzel a mérkőzéssel rajtol
az új idény, a 14. fordulót néhány
nappal később, január 21-én 
játsszák (ekkor a Medicina Bákót
fogadja). Most pedig már az is kér-
dés, hogy melyik csapatnak hogyan
sikerül – ha sikerül – a téli átigazo-
lási időszakban erősödnie, mert ez
is befolyásolhatja a végered-
ményt.

A női röplabda A1 osztály 13.
fordulójában: SCM U Craiova –
CSM Târgovişte 0:3, SCM Piteşti –
Galaci CSU 3:0, Lugosi CSM – Bu-
karesti CSM 2:3, Balázsfalvi Alba
Volei – Karácsonkői Unic 3:0. A
Bákói Ştiinţa – Bukaresti Dinamo
mérkőzést ma játsszák. (bálint)

EREDMÉNYJELZŐ
* labdarúgó-klubvilágbajnokság, döntő: Real Madrid – Kashima Antlers 4-2
* labdarúgó 1. liga, 21. forduló: Concordia Chiajna – USK Craiova 0-0, Voluntari

FC – Kolozsvári CFR 2-1, Bukaresti FCSB – Temesvári Poli ACS 1-0
* férfikosárlabda Nemzeti Liga, 13. forduló: Temesvári KK – Bukaresti Dinamo

82:78, Nagybányai Municipal Olimpic – SCM U Craiova 70:99, Nagyszebeni CSU –
Bukaresti Steaua CSM 75:76, Maros KK – Galaci Phoenix 94:77

Januárra halasztották 
a feljebb lépés lehetőségét

A román válogatott az ötödik he-
lyen fejezte be a Svédországban
zajló női kézilabda-Európa-bajnok-
ságot, miután a pénteki helyosztón,
Cristina Zamfir utolsó másodperc-
ben lőtt góljával 23-22-re legyőzte
Németország csapatát. Ez a román
csapat legjobb eredménye az utolsó
három Eb-n, a 2012-es 10. és a
2014-es 9. hely után.

A román és német csapat fej-fej
mellett haladt az első félidőben, ezt
az eredmény is tükrözte, a szünet-
ben 11-11 volt az állás. A második
félidő elején a román válogatott
három góllal elhúzott, 15-12 (34.
perc), ám a németek négy perc
múlva 15-15-ön kiegyenlítettek. Az
meccs végén 21-20-ra (51.) és 22-
21-re (57.) is a németek vezettek, de
az alig 20 éves László Krisztina 37
másodperccel a vége előtt kiegyen-
lített. Az utolsó támadást a németek
vezethették, ám Cristina Zamfir
megszerezte a Wohlbold által elej-
tett labdát és egyetlen másodperccel
az utolsó sípszó előtt megszerezte a
győztes gólt. A hatosra bevetődő
Zamfir csúnyán ütközött Clara Wol-
teringgel, a német kapust koponya-
sérüléssel szállították kórházba. 

A csapatok: 
* Románia: Denisa Dedu (11 ki-

védett lövés), Yuliya Dumanska (2
kivédett lövés) – Aneta Udriştioiu
(3 gól), Szűcs Gabriella (2), Geiger
Melinda (1), Crina Pintea (2), Eliza
Buceschi, Cristina Florică, László
Krisztina (3), Ana Maria Iuganu (1),
Laura Popa, Cristina Zamfir (6),
Oana Manea, Mădălina Zamfirescu
(1), Florina Chintoan (1), Laura
Chiper (3). 

* Németország: Clara Woltering
(11 kivédett labda), Dinah Eckerle
– Saskia Lang (1), Jenny Karolius
(3), Meike Schmelzer (3), Anna Lo-
erper, Julia Behnke (1), Kim Naid-
ziniavicius (2), Anne Hubinger (3),
Emily Bolk (1), Svenja Huber (5),
Lone Fischer (1), Kerstin Wohlbold
(1), Alicia Stolle (1). 

Edző: Michael Biegler. 
Játékvezetők: Kjersti Arntsen és

Guro Roen (Norvégia). 
Az Eb döntőjét tegnap este, lap-

zárta után a világ- és Európa-bajnok
Norvégia játszotta – amely csütör-
tökön késő este 20-16-ra legyőzte
Franciaországot – Hollandia ellen,
amely a másik elődöntőn 26-22-re
legyőzte Dániát. 

Női kézilabda-Európa-bajnokság: 
Románia az ötödik

Másodszorra is legyőzte a társújonc Jászvásár
együttesét a Marosvásárhelyi Sirius női kosárlab-
dacsapata a Nemzeti Ligában. Miután Moldvában
szoros mérkőzésen nyert az akkori vendég együttes,
az első sikert könyvelve el az idényben, hazai pályán
sokkal magabiztosabb volt a marosvásárhelyi győze-

lem: először fordult elő ebben a bajnokságban, hogy
a Sirius megengedhette magának, hogy az utolsó né-
hány percben csak belföldi játékosokkal legyen jelen
a pályán – és nem azért, mert biztos vesztésre állt.

A mindössze nyolc játékossal érkező vendégek
addig tudták tartani a lépést, amíg el nem fáradtak. Ez
a kifulladás elsősorban a harmadik negyedben mutat-
kozott meg, amikor a jászvásári dobások rendre ki-
maradtak. Igaz, ekkor már a Sirius triplakísérletei sem
voltak pontosak, de a vendégek dobásai után szerzett
lepattanókból (Lovász Izabella 11 labdát fogott meg
a palánk alatt) számos gyors ellenakciót vezetett a Si-
rius, és így lassan, de biztosan maga mögött hagyta
az ellenfelét. Cherise Daniel ezúttal nem a tripláival
tűnt ki, hanem a jászvásáriak palánk alatti sérülékeny-
ségét kihasználva, betöréseivel szerezte a legtöbb
pontot. Ha nem közvetlenül, akkor szabaddobások
révén, miután szabálytalansággal tudták csak megál-
lítani. Angel Robinson leginkább gólpasszaival tűnt
ki, néhányszor látványosan találva meg dobóhelyzet-
ben lévő társait.

A Jászvásár elleni győzelem azonban csak az első
lépés volt a felkapaszkodás útján, a Sirius még távol-
ról sem mondhatja el, hogy elhagyta a tabella veszé-
lyes övezetét. És van dolga még az év végéig. Ha a
december 23-i sepsiszentgyörgyi kiszállástól aligha

lehet csodát remélni, december 28-
án újabb találkozó van soron, ami-
kor Alexandria látogat a Ligetbe.
És elég egy pillantást vetni a rang-
sorra, hogy mennyire fontos meccs
lesz, és mekkora a tét. (B.Zs.)

Másodszor is nyert Jászvásár ellen a Sirius
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Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 1. liga, 7. fordulóból elmaradt mérkőzés: Marosvásárhelyi

City’us – Temesvári Informatica 1-1 (0-0)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 250 néző. Vezette: Marian Ivănescu

(Bukarest), Gabriel Stroe (Bukarest). Tartalék: Roberto Gunciu (Popeşti-Leor-
deni) Ellenőr: Radu Petre (Bukarest).

City’us: Molina – Duque, Stoica, Küsmödi, Covaci (Csoma, Ţipău, Csala).
Informatica: Koivumäki – Thiago Marques, Rakić, Savio, Felipe (Lupu, Ilaş).
Gól: Küsmödi (31.), illetve Lupu (26.).
Sárga lap: Ţipău (36.).
Eredmények a teremlabdarúgó 1. liga 15. fordulójából: Temesvári Informa-

tica – Jászvásári Poli 5-0, Székelyudvarhelyi FK – Dévai Autobergamo 3-3,
Kézdivásárhelyi SE – Dunărea Călăraşi 1-4. 

Ranglista
1. Sepsiszentgyörgy 11/1 23
2. Kolozsvár 9/3 21
3. Brassó 9/3 21
4. Târgovişte 8/3 19
5. Galac 7/5 19
6. Szatmárnémeti 5/7 17
7. Arad 4/8 16
8. Sirius 3/9 15
9. Alexandria 2/9 13
10. Jászvásár 1/11 13

Érdekesség, hogy egyik csapat sem próbálkozott vészkapussal, ami
ritkaság egyenlő állásnál, de a felek úgy gondolták: jobb egy pont,
mint semmi. Fotó: Nagy Tibor (archív)

Fotó: Nagy Tibor

Ezúttal magabiztos győzelmet ünnepelhettek a marosvásárhelyiek a
társújonc moldvai gárda ellen. Fotó: Nagy Tibor

Ranglista
1. Galac 13 10 1 2 50-25 31
2. Déva 13 9 3 1 77-24 30
3. Temesvár 14 9 3 2 67-23 30
4. Călăraşi 14 10 0 4 53-30 30
5. Székelyudvarhely 13 8 2 3 73-43 26
6. City’us 12 6 3 3 48-43 21
7. Jászvásár 13 5 2 6 46-44 17
8. Sepsiszentgyörgy 13 4 1 8 43-63 13
9. Resicabánya 14 3 1 10 31-68 10
10. Kolozsvár 14 1 0 13 22-83 3
11. Kézdivásárhely 13 0 0 13 16-80 0

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 12. forduló: Marosvásárhelyi Sirius – Jászvá-

sári Poli 83:65 (26-22, 24-17, 21-13, 12-13)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Cosmin Prişcă (Med-

gyes), Andrei Bădilă (Bukarest), Ionuţ Moraru (Kolozsvár). Ellenőr: Stelian Bă-
nică (Bukarest).

Sirius: Daniel 23 (1), Robinson 16, Laudermill 15 (3), Gregory 15 (1), McCune
4, Lovász 4, Gál 3 (1), Alina Pop 3 (1), Radu, Parajdi, Imreh.

Jászvásári Poli: Adams 22 (3), Johnson 15, Simmons 8, Ciotir 7 (1), Butnariu
6 (2), Aursulesei 5, Dănălache 2, Dănilă.

A női kosárlabda Nemzeti Liga 12. fordulójában: Szatmárnémeti CSM – Sep-
siszentgyörgyi Sepsi SIC 67:72, Aradi ICIM – Brassói Olimpia 60:68, Galaci
Phoenix – Kolozsvári U 60:71. A CSM Târgovişte – CSBT Alexandria mérkőzést
február 1-jén játsszák.

1. Balázsfalva 12 10 1 1 0 35-6 33
2. Bákó 12 9 0 1 2 29-12 28
3. Târgovişte 12 9 0 0 3 29-12 27
4. Bukaresti CSM 12 8 1 1 2 30-13 27
5. Dinamo 12 7 2 1 2 30-14 26
6. Lugos 12 4 2 0 6 19-23 16
7. Karácsonkő 12 4 0 2 6 19-25 14
8. CSU Medicina 12 4 1 0 7 17-23 14
9. Jászvásár 12 4 0 1 7 16-24 13
10. Piteşti 12 3 1 0 8 13-28 11
11. Galac 12 1 0 1 10 6-34 4
12. Craiova 12 0 1 1 10 6-35 3
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9.

E hónap 23-ától lépnek érvénybe a
kötelező gépjárműfelelősség-biztosí-
tás legújabb alkalmazási előírásai. Az
előreláthatólag hat hónapig érvényes
sürgősségi kormányrendelet újdonsá-
gairól Kopacz Gábor biztosítási és
kárrendezési tanácsadót kérdeztük. 

A Pénzügyi Felügyeleti Bizottság által ki-
adott 39-es számú alkalmazási normákat a
december 8-i Hivatalos Közlönyben tették
közzé, és 23-ától lépnek érvénybe. A biztosí-
tók  a jelenlegi sürgősségi kormányrendelet-
tel elégedetlenek, ugyanis az árak
maximalizálása szerintük korlátozza a ver-
senyhelyzetet, ezért a rendeletet megtámad-
ták a Versenyhivatalnál, így megtörténhet,
hogy a jelenlegi alkalmazási normák fél év
múlva érvényüket vesztik. A járműbiztosítá-
soknál az új normák értelmében nincs egysé-
ges tarifa, mert ezeket különböző
kritériumokat figyelembe véve állapítják
meg. A kötelező gépjárműfelelősség-biztosí-

tás  összege továbbra is függ a motor henger-
űrtartalmától, a haszonjárműveknél a maxi-
mális terheléstől, a kocsi típusától, a
tulajdonos életkorától és a regionális kritéri-
umokat is figyelembe veszik olyan érvelés-
sel, hogy kisebb a rizikó egy vidéken használt
gépkocsinál, mint a nagyvárosokban közle-
kedőknél. 

Az újdonságok közül az árak maximalizá-
lását emelte ki a szakember, egy középkate-
góriás személygépkocsira az éves díj 600 lej
körüli. Ezt a kormányrendeletet a kamiono-
sok elégedetlenkedése előzte meg, amely úgy
oldódott meg, hogy a kormány felelősséget
vállalt, és kiadta az 54-es számú sürgősségi
kormányrendeletet, amellyel a biztosítási ára-
kat maximalizálták, így a külföldi kamionok
biztosítása a felére csökkent. A balesetekre a
biztosító által kifizethető összeget is növel-
ték, az eddigi egymillió euró az anyagi ká-
rokra 1,2-re, a személyi sérülésekre az eddigi
5 millió eurót január 1-től több mint hatmil-
lióra emelték. Ha több jármű érintett ugyan-
abban a balesetben, arányosan osztják el az
összeget. Ami a biztosítottakat érinti, pozití-

vum, hogy a törvény kötelezővé teszi a beje-
lentéstől számított öt napon belül a károk fel-
mérését.
A biztosítók között nincs egyezmény 

Ugyancsak a kormányrendelet újdonsága,
hogy közúti baleset nyomán a saját biztosító-
jához is fordulhat a kárt szenvedett, ez azon-
ban a gyakorlatban még nem működik, így
továbbra is a kárt okozó biztosítójához kell
fordulni. Ahhoz, hogy saját biztosítója ren-
dezze a vétlen járműben keletkezett anyagi
károkat, a biztosítók között egyezményt kel-
lene létrehozni. A kormányrendelet újdon-
sága a bonus/malus rendszer változása. Eddig
is figyelembe vették, hogy hány alkalommal
okozott kárt egy gépkocsivezető. Tizennégy
bónuszlépcsőfok létezett, amelyek százalék-
ban mért árengedményeket jelentettek, ezt az
új biztosítási törvénnyel nyolc bónuszpontra
és ugyanannyi büntetőpontra csökkentették.
Míg eddig egy kárért négy büntetőpont járt,
a jelenlegi rendelettel egy kár miatt két bün-
tetőpontot adnak; aki egy év alatt két alka-
lommal okoz kárt, az négy büntetőpontot kap,
a személyi sérülést okozó balesetet követően

pedig hat büntetőpont jár. Minden egyes bün-
tetőpont százalékokat jelent a gépjárműfele-
lősség-biztosítás megkötésénél. Amennyiben
valakinek több gépkocsi van a tulajdonában,
minden jármű esetében külön számolják a bó-
nuszrendszert
Csődeljárás alatt a Carpatica, 

az Astra és a Forte biztosítók
Jelenleg a Carpatica, az Astra és a Forte

biztosítók ellen van csődeljárás, ezek ügyfe-
leinek a kárrendezését a biztosítók által lét-
rehozott garanciaalapból próbálják
kiegyenlíteni. 

A Carpatica csődje egyelőre nincs kihir-
detve,  a helyi képviseleti irodát azonban fel-
számolták, visszavonták a működési
engedélyüket, de mivel még vannak érvényes
biztosításaik, a garanciaalap mai napig is nyit
kárdossziékat, kifizetéseket azonban egyelőre
nem eszközölnek. A Carpatica biztosító
ügyfelei a károkat a garanciaalap honlapján:
http://www.fgaromania.ro/  jelenthetik be, a
formanyomtatványt letöltve és kitöltve kell
e-mailen elküldeni a biztosítási alaphoz.
Akiknek ez gondot okoz, tanácsadóhoz érde-
mes fordulniuk. A Carpatica biztosító dosszi-
éinak övezeti kárfelmérő irodáját a Dezrobirii
utcában rendezték be, a Pan Service szom-
szédságában – tájékoztatott Kopacz Gábor
biztosítási és kárrendezési tanácsadó.

Szer Pálosy Piroska

Kötelező gépjárműfelelősség-biztosítás 
Újdonságok és hiányosságok

Ismét elszállíttathatja a közlekedési rendőr-
ség a tilosban parkoló autókat – a kormány
csütörtöki ülésén elfogadott határozatát,
amellyel a másfél éve fennálló joghézagot pó-
tolja, pénteken ismertették a hírtelevíziók.

A kormány szerint a határozat olyan intézkedéseket
tartalmaz, amelyek meggátolják, hogy a közterület-
fenntartó, vagy az önkormányzat által megbízott ma-
gáncég a járműelszállítással nyerészkedjen.

A szabálytalanul parkoló autó elszállítását csak
rendőr kezdeményezheti, akkor, ha a járműben „senki
sem látható”. A járművet nem szabad saját kerekein
vontatni, az elszállított járművek őrzésére használt, el-
kerített területen pedig a nap 24 órájában lehetővé kell
tenni, hogy a tulajdonos kiválthassa a gépkocsit, mi-
után kifizette a közlekedési bírságot és az elszállítás
költségeit.

A kormányhatározat szerint járdán csak akkor par-
kolhatnak az autók, ha azon felfestés jelzi ezt a lehető-
séget és legalább egyméteres szélességű hely marad a
gyalogosoknak is, és a parkoló gépkocsi nem akadá-
lyozza az úttest vagy a speciális sávok járműforgalmát.
A járdán nem alakíthatók ki parkolóhelyek az útkeresz-
teződések vagy a tömegközlekedési megállók tízméte-
res körzetében.

Amennyiben a szabálytalanul parkoló jármű elszál-

lítása közben megérkezik annak vezetője, s hajlandó a
bírságot és az elszállítás költségeit kifizetni, az intéz-
kedést fel kell függeszteni. A közterület-fenntartót
anyagi felelősség terheli, amennyiben a jármű az el-
szállítás vagy raktározás során károsodik.

Bukarest korábban sem a gépjárművezetők fegyel-
mezettségéről volt híres, de az utóbbi másfél évben
szinte mindennapossá váltak a fővárosban az olyan
helyzetek, amikor egy-egy villamosvonal forgalmát
akár órákra is elakasztották sínen parkoló gépkocsik,
miközben az utasok és a kihívott közlekedési rendőr is
tehetetlenül várta a szabálysértő visszatérését, mert
nem volt jogalap a jármű elszállítására.

A legfelsőbb bíróság az ombudsman fellebbezésére
tavaly májusban érvénytelenítette a szabálytalanul par-
koló autók elszállítására vonatkozó önkormányzati ha-
tározatokat, mivel ennek szabályozása nem
önkormányzati hatáskör. Az ombudsman jogegysége-
sítést kért a legfelsőbb bíróságtól, mivel autótulajdo-
nosok ezrei pereskednek az önkormányzatokkal, ám a
bíróságok nem ítélkeztek egységesen az ilyen esetek-
ben. A pórul járt szabálysértők többnyire nem a közle-
kedési kihágásért kiszabott közlekedési bírságot,
hanem a jármű elszállítását és őrzését tartalmazó „szol-
gáltatás” borsos, sokszor ezer lejt közelítő árát kifogá-
solták. (MTI)

Ismét elszállíthatják 
a tilosban parkoló autókat

A parlamenti választásokon győztes Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) liberális szövet-
ségesével, az ALDE-val akar kormányt
alakítani, az RMDSZ-szel pedig az esetle-
ges parlamenti együttműködésről tár-
gyalna – jelentette be Liviu Dragnea, a
PSD elnöke csütörtökön.

A PSD elnöke azt követően beszélt pártja kormány-
zási terveiről, hogy a központi választási bizottság köz-
zétette a választások végeredményét, amely szerint a
parlamenti mandátumok 47,5 százalékát birtokló PSD
bármelyik másik frakció támogatásával kormányképes.

Dragnea szerint az ALDE elnöke, Călin Popescu Tă-
riceanu maradhat a szenátus elnöke, és pártja minisz-
teri tárcákra is számíthat. A PSD-elnök lehetségesnek
nevezte, hogy jövő héten a „parlamenti együttműkö-
désről” tárgyaljanak az RMDSZ-szel, anélkül, hogy
annak konkrét formáját részletezte volna.

Az RMDSZ 2000–2004 között például úgy biztosí-
tott parlamenti támogatást a PSD akkori, Adrian Năs-
tase vezette kisebbségi kormányának, hogy az
együttműködés feltételeiről évente megállapodást írtak
alá. Ebben az – ország euroatlanti integrációját meg-
előző – időszakban fogadták el egyebek mellett a ki-
sebbségek közigazgatási anyanyelvhasználatára és a

kommunizmus idején államosított ingatlanok vissza-
szolgáltatására vonatkozó törvényeket.

Dragnea továbbra sem árulta el, kit javasol a PSD
miniszterelnöknek, mint mondta, ezt először Klaus Jo-
hannis államfővel közlik, amikor a parlament e heti
alakuló ülése után kormányalakítási tárgyalásra hívja
a pártokat. A PSD politikusai egybehangzóan állítják,
hogy a kormányfői tisztség a választásokon győztes
párt elnökét illeti meg, az államfő azonban a választá-
sok után is megerősítette: nem fog jogerősen elítélt po-
litikust kormányalakítással megbízni, ezzel pedig
kizárta, hogy Dragneából miniszterelnök legyen.

A médiában megszólaló elemzők szerint Dragnea le-
tett arról, hogy magának kérje a posztot, és arra készül,
hogy egy kevésbé ismert politikust javasoljon minisz-
terelnöknek, de a kormányt megpróbálja a párt szoros
ellenőrzése alatt tartani.

Erre utalt az, hogy a több mint egyórás sajtóértekez-
leten Dragnea hosszasan részletezte, milyen intézke-
désekkel fogja az új kormány a beígért béremeléseket
és adócsökkentéseket végrehajtani, hozzátéve, a párt-
nál különbizottság fogja felügyelni, hogy a kormány
„betűről betűre” végrehajtsa a PSD programját,
amelyre a párt megkérdőjelezhetetlen választói felha-
talmazást kapott. (MTI)

A PSD parlamenti együttműködésről tárgyalna
az RMDSZ-szel



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL

ELADÓK húsdisznók, süldők. Tel. 0732-
586-648, 0724-957-478. (58067)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-641-927.
(58092)

TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-792.
(58092-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(58092-I)

MINDENFÉLE

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-
tost. Tel. 0766-519-187. (18297-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (58052)

MEGEMLÉKEZÉS

„Veled vagyunk most is, Te
pedig velünk vagy, mert
szeretetünk irántad végtelenül
nagy.”
Kegyelettel és szomorú
szívvel emlékezünk a szent-
háromsági SIPOS LÁZÁRRA
halálának 5. évfordulóján.
Áldott emlékét őrzik szerettei.
(58066-I)

Hulló könnyeinkkel állunk
sírod felett, a koporsó bezárta
drága kincsünket. Csak az idő
múlik, feledni nem lehet,
nehéz az életet élni nélküled.
Fájó szívvel emlékezünk a
vajdaszentiványi születésű
NAGY LAJOSRA december
19-én, halálának 10.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Bánatos felesége, Enikő,
gyermekei, Alpár és Dorottya,
édesanyja, testvére és
hozzátartozói. (58110-I)

Ó, a sír sok mindent elfed, bút,
örömöt, fényt és szerelmet. A
temető kapuja szélesre van
tárva, útjait naponta sok-sok
ember járja. Van, aki virágot,
mécsest visz kezében, s olyan
is, aki bánatot szomorú
szívében. Két éve már, hogy
ezt az utat járjuk,
megnyugvást lelkünkben ma
sem találunk. Sírod előtt
állunk, talán te is látod,
körülötted van ma a szerető
családod. Eljöttünk újra
tisztelni téged, szívünkben
hordjuk örök emléked. Te
voltál nekünk a biztató
remény, nehéz napjaidban is
az utat mutató fény. Múlik az
idő, de a fájdalom nem csitul,
szemünkből a könny naponta
kicsordul. Tudjuk, hogy
csodára hiába várunk,
nyugodjál békében, szívünk-
ből kívánjuk. 
Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk
december 19-én a maros-
vásárhelyi BODOR NAGY
MÁRIÁRA halálának 2.
évfordulóján. Bánatos férje és
lánya családjával együtt.
Nyugodjál békében,
találkozunk az örökké-
valóságban. (58114)

Szomorúan emlékezünk
december 19-én MÁTYÁS
FERENCZRE halálának 2.
évfordulóján, aki rövid, de
súlyos szenvedés után örökre
eltávozott. Bánatos családja.
(Kg.)

Fájó szívvel emlékezem
feleségemre, NAGY ÉVÁRA
halálának 9. évfordulóján.
Emlékeznek a rokonok és az
összes ismerős. Nem
felejtünk el soha. Szívünkben
mindig itt vagy. Nagy József.
(Kg.-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorúan búcsúzunk anyatár-
sunktól, 

DEMETER ANNÁTÓL. 
„Te, aki a szerénység, jóság pél-
daképe voltál, csendben éltél,
csendben távoztál.” 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Bereczki Miklós és neje, Ibolya.

(1219-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
marosjárai születésű 

SZÉKELY ÁRPÁD 
73 éves korában csendesen
megpihent. Utolsó ótjára 2016.
december 20-án 13 órakor kísér-
jük a sáromberki református te-
metőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (1214-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
férj, szeretett édesapa, nagytata,
após, testvér, sógor, apatárs,
rokon, jó barát, szomszéd, 

BERDE SÁNDOR ÁRPÁD, 
a Romtelecom volt dolgozója 

visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése december 20-án, ked-
den 14 órakor lesz a marosvásár-
helyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes. 

A gyászoló család. (1222-I)

„Egy könnycsepp a szemünkben
érted él,
Egy gyertya az asztalon érted ég.
Egy férnykép, mely őrzi eméked,
S egy út, mely elvitte az életed.
A bánat, a fájdalom örökre meg-
marad,
Mindig velünk leszel, az idő bár-
hogy is halad.”
Mélt fájdalommal búcsúzom sze-
retett édesapámtól, 

BERDE SÁNDORTÓL. 
Fia, Zsolt, lánya, Réka, veje, 

Levente és unokája, Ákos. 
(1222-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

„Véget ért a szenvedés,
Szívedben nyugalom
Miénkben, kik itt maradtunk,
El nem múló fájdalom.”
Őszinte részvétünket fejezzük ki
sógorunknak, Demeter Istvánnak
és családjának szeretett
ÉDESANYJA elvesztése alkal-
mával. Osztozunk fájdalmadban.
Bogi, Csák és Nimród. (1218-I)

Őszinte részvétünk a családnak

osztálytársunk, GYÖRGY JÓZSEF

elhunyta alkalmából. Az 1964-65-

ben a Bolyaiban végzett hajdani

XI. E osztály. (1216-I)

Együttérzésünket, őszinte rész-
vétünket fejezzük ki Bartha
Sándornak (Létra) ÉDESAPJA
elhunytával. Vigasztalódást kívá-
nunk a gyászoló családnak. A
volt osztálytársak. (-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

„Ha rám gondoltok, soha ne
sírjatok, hiszen szívetekben jó
helyen vagyok.”
Fájó szívvel emlékezünk BENEDEK
LAJOSRA, aki december 19-én
négy éve távozott el közülünk.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (58115)

Csillag volt, mert szívből szeretett, s
mi úgy szerettük ahogy csak
lehetett. Mégis elment tőlünk, mint a
lenyugvó nap, de a szívünkben él, s
örökre ott marad.
Nem integet többé gyöngéd kis
kezed, nem dobog már értünk
jóságos szíved.
Számunkra te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok. 
Megtört szívvel emlékezünk
december 18-án SIKÓ LAJOS paniti
születésű, szentkirályi lakosra,
halálának első évfordulóján.
Emlékét őrzik: bánatos felesége, két lánya, veje, négy unokája és
két dédunokája. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! (-I)

Csiki Ilonának születés-
napja alkalmából kívánunk
sok boldog születésnapot,
sok egészséget, erőt és
kitartást a következő
találkozásig.
Szeretettel gyermekei: Zita
és István, veje, András,
anyatársa, Margit és kicsi
unokája, Noémi. (v-I)

KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT. Elektrotech-
nikát végzett személyek előnyben. Tel. 0734-123-877. (18310-I)
VÉDŐ-ŐRZŐ CÉG alkalmaz sürgősen DISZPÉCSERT. Tel.
0733-008-775. (18304)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RE-
CEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), SZAKÁ-
CSOT, SZOBALÁNYT,  MEDENCESZERELŐT/SZAK-
EMBERT, KARBANTARTÓ MUNKÁST, SOFŐRT. Tel. 0722-
268-866. (59071)
ÁLLATGYÓGYSZERTÁRBA ÁLLATORVOST alkalmazunk.
allatgyogyszertar@gmail.com (18319-I)
A CASA MUREŞANĂ VENDÉGLŐLÁNC alkalmaz: SZAKÁ-
CSOKAT, PIZZAKÉSZÍTŐKET, CUKRÁSZOKAT, PINCÉRE-
KET és FUTÁROKAT. Az alkalmazáskor 100 euró juttatást adunk
és vonzó fizetést. Az önéletrajzokat küldjék a
casamuresana@gmail.com e-mail-címre. Érdeklődni a 0740-084-
090-es telefonszámon. (59086)
VENDÉGLŐ alkalmaz PINCÉREKET rendezvényekre. Magas bé-
rezés! Érdeklődni a 0740-061-148-as telefonszámon. (sz.-I)
SZEMÉLYT keresünk állatgondozásra (tehén mellé). Tel: 0729-
925-074. (Kg.)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,
de ha abban nem, legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél, s minket szerettél,
te nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni,
szerető jóságod nem tudom feledni, 
mert elfeledni téged soha nem lehet,
csak meg kell tanulnom ezután élni nélküled.” 
Szívem legmélyebb fájdalmával tudatom, hogy a gondos,
szeretett feleség, édesanya, anyós és szívből szerető nagymama,
testvér, sógornő, anyatárs, jó szomszéd, a székelykeresztúri
születésű 

DEMETER ANNA 
életének 74., házasságának 52. évében, türelemmel viselt, hosszú
szenvedés után elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2016.
december 20-án, kedden 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a
Jeddi úti temetőben, unitárius szertartás szerint. Részvétfogadás
temetés előtt egy órával. Drága emléke legyen áldott, pihenése
csendes! 

Gyászoló férje, Laci. (1217-I)

„Úgy mentél el tőlünk, mint ősznek virága,
sírba szállt veled szívünk boldogsága.
Segítő szavad soha nem feledjük,
dolgos két kezed örökké érezzük.” 
Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal teli szívvel
tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós és nagymama, 

DEMETER ANNA 
2016. december 17-én elhunyt. Végső nyughelyére december 20-
án 13 órakor helyezzük a Jeddi úti temetőben. 

Búcsúzik tőle fia, Laci, menye, Magdi 
és unokája, Lacika. (1220-I)

„Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel téged már nem hozhatunk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Mig köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, 
hiányzol nekünk, soha nem feledünk.”
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
édesanya, anyós és nagymama, 

DEMETER ANNA 
életének 74. évében eltávozott az élők sorából. Temetésére 2016.
december 20-án 13 órakor kerül sor a Jeddi úti temetőben.
Emlékét szívünkben örökké őrizzük. 

Gyászoló fia, István, menye, Gabi, 
unokái, Tomi és Bence. (1221-I)
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