
Tegnap délben a marosvásárhelyi Győze-
lem téren felállított emlékműnél a decem-
beri eseményekre emlékeztek. Marosvá-
sárhelyen 1989. december 21-én este fél
tíz körül dördült el a sortűz, aminek hat ál-
dozata és 21 sebesültje lett, ezenkívül a
milícia és a szekuritáté emberei nagyon
sok utcára vonult marosvásárhelyit letar-
tóztattak és bántalmaztak. 22-én délelőtt
a tüntetők ismét a megyei pártbizottság
székháza elé vonultak, ahol értesültek
arról, hogy Bukarestben a diktátor elme-
nekült. Marosvásárhelyen a főtéren levők
elfoglalták a pártszékházat.

Az idei hivatalos rendezvényen, az ortodox,
református és római katolikus megemlékező is-
tentiszteletet követően Hamar Alpár Benjámin,
a December 21. Egyesület elnöke szólalt fel.
Rövid beszédében kifejtette, hogy 27 évvel az
események után nem lehet tudni, hogy ki lőtt a
tömegbe, ki adta ki a parancsot, s még mindig
nem vonták felelősségre az elkövetőket. Ezzel
szemben időközben a forradalmi szervezetbe
„besúgók”, csalók is befurakodtak, akik beár-
nyékolják az 1989-es eseményeket. 

Az elnöknek, beszéde közben, a téren megje-
lent forradalmárok egy része tiltakozásként hátat
fordított. Miután a hivatalosságok megkoszo-
rúzták az emlékművet, a tiltakozók egyike, Pru-

naş Crinişor elmondta, öt bűnvádi eljárás indult
Hamar Alpár Benjámin ellen. Többek között azt
róják fel, hogy diktatórikusan vezeti a szerveze-
tet, négy éve elnökként nem hívta össze a köz-
gyűlést, és rendszeres, havi vezetőtanácsi
értekezletet sem tartott, ezért nem ismerik el el-
nöknek. 

Hamar Alpár Benjámin a helyszínen megmu-
tatta azt a 2016. december 8-i bírósági értesítőt,
amely igazolja, hogy a bírósági határozat alap-
ján a szervezet elnöke maradt, az alelnök Emil
Târnoveanu, a titkár pedig Pajka Attila. 

– 2014-től a forradalomban meghatározó sze-
repű városnak nyilvánították Marosvásárhelyt,
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Felemás mérleg
Felemás érzésekkel felemás mérleget vonhatunk csupán

az 1989-es forradalom 27. évfordulóján. Egyfelől, mert az
akkori euforikus remények nagyrészt illúziónak bizonyul-
tak. Másfelől meg azért is, mert igencsak távol állunk még
attól, hogy az országot demokratikus jogállamnak tekint-
hessük. Különben több mint negyedszázaddal a rendszer-
váltás után egy európai uniós tagországban nem
vonhatnának vissza például magas állami kitüntetést va-
lakitől csupán egy politikai nyilatkozat miatt. Romániában
meg éppen ez történt: a hatalom megvonta azt az állami
kitüntetést Tőkés Lászlótól, az egykori temesvári lelkész-
től, akinek a kommunista rendszerrel szembeni ellenállása
vezetett el 1989 decemberében a Ceauşescu-diktatúra bu-
kásához, és aki éppen a rendszerváltásban betöltött sze-
repéért kapta az érdemrendet. A „gesztus” a demokrácia
egyik legnagyobb vívmányát, a szólásszabadságot korlá-
tozza.

Megérte? – tette fel a kérdést minap egy volt forradal-
már, a forradalom egyik marosvásárhelyi sebesültje, em-
lékeztetve, hogy a romániai forradalom halálos
áldozatainak száma 1.104, a sebesülteké 3.352 volt. A kér-
dés jogos, mivel az egyesek által forradalomként, mások
által külföldi támogatást élvező puccsként vagy állam-

(Folytatás a 3. oldalon)

Mózes Edith

Zene, színház, 
segítségnyújtás
Mint arról korábban beszámoltunk,
több érdekes és nívós koncertnek
adott otthont az esztendő utolsó
hónapjában a marosvásárhelyi
Jazz&Blues Club.
____________2.
Megyei tanácsülés
meglepetésekkel
Az év utolsó megyei tanácsülését ka-
rácsonyi hangulatban tartották tegnap
a közigazgatási palotában. Az előcsar-
nokban egymást követték a kántálók,
egyik csoport a másiknak adta a kilin-
cset, gyerekek, felnőttek karácsonyi
dalokkal köszöntötték a  megyei ta-
nács és a prefektúra alkalmazottait. 
____________4.
A művész 
engedelmessége
A türelmes, biztos kéz és a túláradó
lélek összejátszásából születnek alko-
tásai, amelyeket két évvel ezelőtt a
magyar állam a Népművészet Ifjú
Mestere díjjal jutalmazott, tavaly pedig
az Élő népművészet pályázat zsűrije a
legmagasabb kitüntetésnek számító
Gránátalma díjjal értékelt. 
____________5.
Szíriai iszlamista
koalíció vállalta
magára az ankarai
orosz nagykövet 
meggyilkolását
A Dzsais al-Fatah szíriai iszlamista ko-
alíció jelentkezett az Andrej Karlov an-
karai orosz nagykövet elleni merénylet
elkövetőjeként – jelentette a TASZSZ
orosz állami hírügynökség szerdán az
asz-Szumarija pánarab televízióra hi-
vatkozva.
____________10.

Fotó: Vajda György

(Folytatás a 4. oldalon)Vajda György

Nincs béke a forradalmárok körében 

Botrányos megemlékezés



Meghosszabbították a határidőt
Január 3-ig hosszabbították meg a határidőt, addig lehet
benyújtani a 2017. évre szóló, a mezőgazdaságban fel-
használandó gázolaj luxusadójának támogatására vonat-
kozó előzetes jóváhagyási kérelmeket. A módosításra
azért került sor, mert az eredetileg megszabott határidő
december 31. volt, ami szombat, azaz munkaszüneti nap. 

Megszüntették 
a forgalomkorlátozást

Eltűntek az E60-as nemzetközi út Göcs kijárata és a bala-
vásári tető közötti szakaszán a forgalmat korlátozó jelző-
lámpák, így ismét lehet közlekedni mindkét sávon. A
környéken a talajcsúszás megállítása miatt nagyszabású
munkálatokra került sor, betonoszlopokat helyeztek el több
méter mélységben. Az úttest rendbetétele még hátravan,
a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt várhatóan tavasz-
szal folytatják. 

Zárva lesznek a piacok
Az ünnepek alatt, december 25-én és 26-án, karácsony
első és másodnapján, valamint január elsején és másodi-
kán zárva lesznek a megyeszékhelyi piacok – tájékoztatott
közleményben a Marosvásárhelyi Piacigazgatóság és In-
gatlankezelő Kft. 

Munkaprogram a RAR-nál 
A Román Gépjármű-nyilvántartási Hivatal (RAR) kirendelt-
ségei december 27 – január 3. között a megszokott mun-
kaprogram szerint állnak az ügyfelek rendelkezésére. Az
új évben január 3-án, kedden nyit ki először a RAR. 

Cipősdoboz-akció a máltaiaknál
A Máltai Szeretetszolgálat az idén is cipősdoboz-akciót
szervez. A Berek utcai székházba lehet bevinni az adomá-
nyokat. Időseket és gyerekeket segítenek, hogy boldog ka-
rácsonyt ünnepelhessenek. Nagyon fontos, hogy az
élelmiszerek eredeti csomagolásban legyenek, a játékok,
tanszerek jó állapotban kerüljenek a rászoruló gyerme-
kekhez. Bővebb információ a 0728-332-008 telefonszá-
mon, vagy a muresmaltez@yahoo.com e-mail-címen. 

Karitatív koncert a Vártemplomban
December 23-án, pénteken 19 órakor a marosvásárhelyi
Vártemplomban karácsonyi karitatív koncertet tart a Mű-
vészkuckó Egyesület a Művészeti Iskolával együttmű-
ködve. Az összegyűlt pénzből háromnapos kirándulással
szeretnének kedveskedni fogyatékkal élőknek a Hargita
megyei Barnabás Házban, amely negyven fogyatékkal élőt
és beteggondozót tud vendégül látni.

Táncház Marosszentgyörgyön
December 28-án, szerdán 20 órától a marosszentgyörgyi
kultúrotthonban karácsonyi hangulatú táncházat szervez
a Szent Cecília Egyesület gyermekeknek és szüleiknek.
Zenél az Öves együttes. Támogató az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem. 

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Mint arról korábban beszámoltunk,
több érdekes és nívós koncertnek
adott otthont az esztendő utolsó
hónapjában a marosvásárhelyi
Jazz&Blues Club. A hónap elején
ismertetett lista számos eseménye
azóta véget ért, ugyanakkor a
program további rendezvényekkel
is bővült. 

Harry Tavitian és Cserey Csaba
szerda esti előadását követően a decem-
beri koncertsorozat hagyományos ren-
dezvénye kerül sorra a Sörház utcai
klubban: az Eurock Christmas az
Oli!Management szervezésében. A de-
cember 23-án este 7 órától tartandó
rockkarácsonyon főzenekarként fellép a
Riot Monk, valamint a helyi S.P.A.W.N.
és az Emberi Dolgok nevű Ossian-tri-
bute formáció, illetve egy GBOB-nyer-
tes együttes, a BadClinton.

A rockkarácsonyt színházi előadás,
egy román nyelven játszandó stand-up
comedy követi Mane és Nelu előadásá-
ban. Nelu Cortea színművészetit végzett
2008-ban, számos díj nyertese, több kül-
földi filmes produkcióban játszott.
Újabban stand-up comedykben lép fel
Bordeával, Badeával vagy Micutzuval,
valamint egy, a Prima TV-n közvetített
előadásban is részt vett. Mane Voicu 16
évesen kezdte el a stand-upot, és az or-

szág minden nagyobb városában játszott
már, Bukarestben több klubban is fellé-
pett. A FISC 2013 nemzetközi stand-up
versenyen elnyerte a legjobb előadó
díját és olyan nevekkel játszott, mint
Mihai Bobonete, Cătălin Bordea, Teo,
Vio, Costel vagy Micutzu. Mane és
Nelu december 27-i előadására este 7
órától kerül sor a Jazz&Blues Clubban.

December 28-án, szerda este ismét
karácsonyi koncert következik – és igen
különleges, karitatív eseménynek ígér-
kezik, amelyen több helyi együttes és
előadóművész produkcióját is megte-
kinthetjük. A dzsesszklubban szerve-
zendő koncertsorozaton fellép Koszika
és barátai, az Autostop MS, a Moonfel-
las, a Cherry Band, Vizi Imre & Kovács
Norbert, Bibó Lajos és barátai, a Mary
Grace, a Bad Clinton, a Bronx, a Defen-
der, Kovács Tímea, Szakács Márta, a
Florin Mandru Project (Dudu), a Drea-
mers, Ritziu Ilka Krisztina & Ede, vala-
mint Boros Emese & Buta Árpád. A
beugró 25 lejbe kerül, az ebből szár-
mazó összegből a Maros megyében élő,
hátrányos helyzetben lévő családok szá-
mára élelmiszert vásárolnak a szerve-
zők, akik további adományokat a
helyszínen is elfogadnak. „Gyertek,
hozzunk egy kis melegséget, fényt és
boldogságot azoknak, akik nem enge-
dik meg maguknak ezen a karácso-
nyon!” – áll a Jazz&Blues Club
közleményében.

Ma ZÉNÓ, 
holnap VIKTÓRIA napja. 
VIKTÓRIA: a latin győzelem
szó megszemélyesítése.

22., csütörtök
A Nap kel 

8 óra 4 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 38 perckor. 
Az év 357. napja, 
hátravan 9 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647

Hirdetési 
irodánk 

nyitvatartási 
programja:

• december 22., csütörtök: 8–15 óra 
• december 23., péntek: 9–13 óra
• december 24., szombat: ZÁRVA

• december  25., vasárnap: ZÁRVA
• december 26., hétfő:  9.30–14 óra 

• december 27., kedd: 8–15 óra
• december 28., szerda:   8–15 óra

• december 29., csütörtök: 8–15 óra
• december 30., péntek: 9–12 óra
• december 31., szombat: ZÁRVA

• január 1., vasárnap: ZÁRVA
• január 2., hétfő: ZÁRVA

• január 3., kedd: 8–15 óra között

Érdeklődni 
a 0742-828-647-es 

telefonszámon.

A Maros Megyei Klinikai Kórház alkalmazottai az
utóbbi hetekben pénzt gyűjtöttek, amiből az
egyes részlegekre beutalt gyerekeknek vásárol-
tak ajándékot. 

Tanszerekkel, kifestőskönyvekkel és játékokkal lepték
meg a kórházba beutalt gyerekeket, a személyzet adta össze
a pénzt a nemes célra. A karácsonyt megelőző adakozás a
második lépése a jótékonysági akciónak, mikuláskor
ugyanis közel száz, a tébécérészlegen, az 1-es számú fertő-
zőklinikán, a tüdőklinikán, a gyermekklinikán, valamint a

gyermek-neuropszichiátriai részlegen fekvő gyereket aján-
dékoztak meg édességet, gyümölcsöt tartalmazó csomagok-
kal. A tébécérészlegen fekvő gyerekek átlagban három
hónapot töltenek a kórházban, így ők az édesség mellett pi-
zsamát is kaptak. Dan Sîmpălean, a kórház menedzsere
hangsúlyozta, pozitív visszhangra talált a kezdeményezés
az alkalmazottak körében, akik bebizonyították, hogy nem-
csak munkaidőben, hanem azon túl is lelkesen segítenek
abban, hogy szebbé tegyék a beteg gyerekek mindennapjait.
(menyhárt)

Események a Dzsesszklubban
Zene, színház, segítségnyújtás
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1 EUR 4,5195
1 USD 4,3442

100 HUF 1,4560
1 g ARANY 158,4459

IDŐJÁRÁS
Felhős égbolt
Hőmérséklet:
max. 20C
min. -60C

Kaáli Nagy Botond

Megyei hírek

Mosolyt az ünnepre

Szerdán sor került a Népújság által felajánlott szokásos
havi nyeremények kisorsolására 65 olvasó részvételével.
Az élelmiszerekkel teli Népújság-kosarakra – amelyek ér-
téke egyenként 100 lej – Marosvásárhelyről 391 levél, a vi-
déki településekről 86 levél érkezett.

A Népújság-kosár nyertesei: Toth Margit (Marosvásár-
hely, Jilava u. 6/2.), Vitális Lajos (Marosvásárhely, Kárpá-
tok sétány 27A/12.), Keszeg Levente (Ádámos, Florilor u.
28. sz.).

A Hűséges előfizető nyereményjátékra – amelynek díja
egyenként 150 lej – 484 levél érkezett. A nyertesek: Boér
Éva (Marosszentanna, Fő út 387. sz.) és Orbán Verona (Ma-
rosvásárhely, Înfrăţirii u. 8/39.), Deák László (Marosvásár-

hely, Pandurilor u. 2/9. sz) és Pap József (Marosvásárhely,
Busuiocului u. 2/6.).

A 100 lej értékű Hűségtombola díjat ezúttal is a jelenle-
vők között sorsoltuk ki. A szerencsés nyertes Tamás Zoltán
Csaba kövesdombi lakos.

A résztvevők között öt angyalfiát sorsoltunk ki. Nyerte-
sek: Reichenberger Margit, Kardos Erzsébet, Májai Ella,
Benedek Ilona és Kománcsik József.

A nyeremények átvehetők munkanapokon 8-14 óra kö-
zött a szerkesztőségben, az 57-es irodában, telefon: 0742-
828-647.

Áldott karácsonyi ünnepeket minden pályázónak és a hű-
séges résztvevőknek.

Angyaljárás a Népújságnál

Fotó: Nagy Tibor
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Liviu Dragnea lett 
a képviselőház elnöke

Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (PSD) el-
nöke lett a képviselőház elnöke, miután egyedüli je-
löltként javasolták a tisztségre. Dragnea
megszerezte a jelen levő törvényhozók többségének
támogatását: 216-an voksoltak mellette, 101 ellen-
szavazatot számoltak. Azt követően fogadta el a ház-
elnöki tisztséget, hogy egy jelenleg hatályos
jogszabály előírásai miatt nem töltheti be a minisz-
terelnöki tisztséget, ugyanis felfüggesztett börtön-
büntetésre ítélték egy korrupciós perben.
Megválasztása utáni első beszédében Dragnea le-
szögezte, hogy a parlamentnek a következő négy
évben nem szabad ismét elodázni az alkotmány re-
formját, amelyet egyik fontos célkitűzésként jelölt
meg. (MTI)

Vlagyimir Putyin orosz elnök 
Magyarországra készül

Tervezik Vlagyimir Putyin orosz elnök magyarországi
látogatását – közölte a Kreml szóvivője szerdán
Moszkvában. „Valóban, folyamatban van egy ilyen
vizit előkészítése, annak pontos időpontját közölni
fogjuk” – jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki
szóvivő azokkal a sajtóban megjelent értesülésekkel
kapcsolatban, melyek szerint Putyin 2017-ben felke-
resheti Budapestet. (MTI)

Félmillió bevándorló tűnhetett el
a német hatóságok szeme elől

Körülbelül 400-500 ezer migráns eltűnt a német ha-
tóságok szeme elől, így azt sem tudják, hogy ponto-
san hol vannak – mondta Horváth József
biztonságpolitikai szakértő szerda reggel az M1 ak-
tuális csatornán. A szakértő elmondta: azzal, hogy
nem regisztrálták megfelelően a bevándorlókat, az
elhárítás eszköz nélkül maradt. „Nyilván 120 száza-
lékon próbálják végezni a munkájukat, de ezzel a ha-
talmas rejtőzködő tömeggel egy elhárító szervezet
nem tud mit kezdeni” – fűzte hozzá. (MTI)

Brüsszel újabb ajánlásokat 
fogalmazott meg 
a lengyel hatóságok számára

Újabb ajánlásokat fogalmazott meg a lengyel ható-
ságok számára szerdán az Európai Bizottság (EB)
az elmúlt hónapok lengyelországi fejleményeivel
kapcsolatban, amelyek a brüsszeli testület szerint
komoly aggodalomra adnak okot. „A bizottság úgy
döntött, hogy további ajánlásokat küld a lengyel kor-
mánynak, mert újabb problémák merültek fel a len-
gyelországi jogállamisággal kapcsolatban” – közölte
sajtótájékoztatóján Frans Timmermans, az EB első
alelnöke. Az utóbbi időben számos bírálat érte a var-
sói kormányt, amiért szorosabb ellenőrzés alá vonta
a közmédiát és korlátozta az alkotmánybíróság ha-
táskörét. (MTI)

csínyként értékelt események nyomán változtak ugyan
a dolgok, de messze vagyunk még a valós demokráciá-
tól. Mint ahogyan azt sem tudni mindmáig, kik lőttek a
tömegekbe, sőt a tettesek felelősségre vonása sem tör-
tént meg, vagy csak nagyon későn és nagyon kis mér-
tékben. Hiszen köztudott, 2008-ban ítéltek el 15 évre két
tábornokot, Mihai Chiţacot és Victor Athanasie Stăn-
culescut, amint az is, hogy a korábban (is) hatalmon
lévő pártaktivisták közül sokan vállaltak és kaptak sze-
repet a forradalmat követő évek kormányaiban, politi-
kai vezetésében. 

1989. december 21-én hat marosvásárhelyi fiatalt is
halálos lövés ért: a 21 éves Hidoş Adriant, a 25 éves
Hegyi Lajost, a 33 éves Pajka Károlyt, a 30 éves Ilie
Munteant, a 33 éves Bodoni Sándort és a 38 éves Tamás
Ernőt. Az eseményekről hivatalos jelentés készült, amely
az eldördülő sortűz ellenére felmentette a hadsereg ve-
zetőségét. A katonai ügyészség szerint a karhatalmi
szervek törvényszerűen jártak el... Mindezek felemás ér-
zéseket váltanak ki az emberekből. 

Idén is, mint minden évben, országszerte megemlé-
keztek az 1989-es forradalomról. Tegnap délben szürke,
ködös, didergető hidegben tartottak Marosvásárhelyen
megemlékezést. A maroknyi forradalmáron kívül csak a
katonaság, a hivatalosságok egy része vett részt és ko-
szorúzott. A járókelőket nem igazán érdekelte az ese-
mény, alig ketten-hárman álltak meg pár percre, hogy
megkérdezzék, mi történik, majd sietősen folytatták út-
jukat a közeli bevásárlóközpont irányába. Mások még
csak nem is lassítottak, le sem vették a fülükről a mo-
biltelefont. A jelek szerint a város lakóinak nagy része
csak annyit észlelt, hogy a főtér lezárása miatt hatalmas
forgalmi dugók keletkeztek. 

Felemás mérleg

A terrorfenyegetettséggel szembeni hatékony fellé-
péshez a védelmi költségvetés fokozatos emelését
kérte Pierre de Villiers tábornok, francia vezérkari
főnök a Les Echos című francia gazdasági napilap-
ban szerdán közzétett írásában.

A francia hadsereg vezetőjétől szokatlan felhívás a hétfői
berlini gázolásos merénylet kapcsán jelent meg. A vezérkari
főnök szerint a védelmi büdzsét a GDP-arányos 2 százalékra
kellene megemelni a jelenlegi 1,77 százalékról.

„Képesnek kell lennünk tartósan biztosítani Franciaország
és a franciák védelmét a fenyegetettség összetett jelenségével
szemben” – írta a tábornok, aki szerint „nem lehet egy háborút
háborús erőfeszítések nélkül megnyerni”.

A francia hadsereg vezetője nem először emelt szót a vé-
delmi büdzsé emelése és annak érdekében, hogy a hadsereget
az újfajta terrorfenyegetettségnek megfelelően átalakítsák.

Franciaország rendelkezik az egyik legnagyobb hadsereg-
gel Európában, s az iszlamisták elleni nemzetközi koalíció-
ban Irakban, Szíriában és más afrikai országokban is harcban
áll.

Francois Hollande államfő a szerdai kormányülést köve-
tően személyesen válaszolt a vezérkari főnöknek.

„Jelenleg rendelkezünk a céljainkhoz szükséges eszközök-
kel, de a következő években további erőfeszítésekre lesz szük-
ség” – mondta a köztársasági elnök újságíróknak. Arra is
felhívta a figyelmet, hogy ötéves mandátuma idején folyama-
tosan emelkedett a védelmi tárca költségvetése.

Franciaország a 2017-es költségvetésben 32,7 milliárd eurót,
a GDP 1,77 százalékát irányozza elő védelmi kiadásokra, ami
a 2016-os aránynak felel meg. A tavalyi iszlamista merényle-
teket követően 600 millió euróval, jövőre pedig 700 millió eu-
róval emelkedik a védelmi tárca költségvetése, amelyből
elsősorban azt a hadműveletet finanszírozzák, amelynek kere-
tében mintegy 10 ezer katona segíti a rendőrök munkáját a
francia utcákon az érzékenynek számító intézmények, vallási
helyek, iskolák, repülőterek és pályaudvarok védelmében. A
2016-2019-es időszakban mintegy 3 ezer új munkahely jön
létre a 200 ezer főt foglalkoztató francia hadseregnél. A fran-
cia kormány korábban azt vállalta, hogy 2025-ig növeli 2 szá-
zalékra a védelmi büdzsét a NATO-tagság keretében. (MTI)

A védelmi költségvetés emelését kérte 
a francia vezérkari főnök

Belgium négymillió eurót különített el az iraki Mo-
szul lakosságának humanitárius megsegítésére –
közölte szerdán a belga külügyminisztérium.

A La Libre Belgique című napilap tájékoztatása szerint az
összeget a Nemzetközi Vöröskeresztnek (ICRC) az ostromlott
iraki városban tevékenykedő csoportjának utalják a mintegy
másfél millió rászoruló élelmezésére, ivóvíz- és gyógyszerel-
látására, valamint a támadásokban megsérült kórházak elekt-
romos ellátásának helyreállítására és a kórházak
működtetésének költségeire.

A nyilatkozat szerint a nemzetközi segélyszervezet és a
belga politikai célkitűzések megegyeznek a védelemre szoru-
lók egészségügyi ellátása, a tiszta ivóvízhez való jutás és nem-
zetközi emberi jogi és humanitárius segítségnyújtás
tekintetében. Belgium ezzel 2016-ban összesen 12 millió

eurót juttatott az iraki rászorulóknak, ebből 5 millió eurót a
Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságán keresztül.

Az Európai Unió december közepén különített el 25 millió
eurót az ostrom alá vett iraki Moszul lakosságának megsegí-
tésére.

Az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet uralma alatt
lévő észak-iraki Moszul visszafoglalálára október közepén in-
dítottak hadműveletet az iraki kormányerők és az őket támo-
gató, Washington vezette koalíció erői, de a város bevétele igen
lassan, házról házra, utcáról utcára folyó harcokkal zajlik.

Az uniós támogatás a kulcsfontosságú egészségügyi ellátás,
téliesített szállás, a vízellátás, a csatornázás, alapvető higiéniai
eszközök, valamint élelmiszerek biztosítását foglalja magában.

Az Európai Unió az idén összesen 159 millió euróval járult
hozzá az iraki lakosság humanitárius megsegítéséhez. (MTI)

Belgium gyorssegélyt juttat Moszul lakosságának

Számos európai város volt célpontja az elmúlt hó-
napokban terrortámadásoknak. A dpa áttekintette,
hogy az emberek és a hatóságok miként „kezelik” a
terrorveszélyt ezeken a helyeken:

Brüsszel. Golyóálló mellénnyel és gépkarabélyokkal fel-
szerelt katonák az utcákon és a metróban, páncélozott jármű-
vek a tereken, ami mindenki számára érzékelteti: Brüsszel
még mindig nem biztonságos. Harminckét ember lelte halálát
március 22-én öngyilkos merényletben a repülőtéren és a föld-
alattiban.

„A legnagyobb változás az emberek életében következett
be. Együtt kell élniük a terrorfenyegetettséggel, ráadásul hosz-
szú ideig” – mondja Benoit Ramacker, a belügyminisztérium
válságközpontjának szóvivője.

Ramacker szerint a rendőri jelenlétet az utcákon megerősí-
tették, a rendőrök jogosultságait kiterjesztették. A hadsereg
védi a stratégiai intézményeket, például a repülőteret és a 
középületeket. Egyes intézkedések már a 2015-ös januári és
novemberi párizsi terrormerényletek óta érvényben vannak, s
egyelőre csaknem minden így is marad. A TGV szupergyors-
vonat utasait biztonsági kapuk, biztonsági zsilipek segítségé-
vel vizsgálják át 2017-től kezdve Brüsszel-Dél, Antwerpen és
és Liége pályaudvarain.

„Egyelőre még korai csökkenteni a veszélyfokozatot” –
mondja Ramacker. A brüsszeli merényletek óta a hármas fo-
kozat, a második legmagasabb van érvényben. Belgium meg-
próbál együtt élni a veszéllyel. Brüsszel Zaventem nevű
repülőterén lebontották az utasok előzetes megvizsgálásához
épített fehér sátrakat. Az utasok száma a tavaszi drasztikus
csökkenés után novemberben ismét emelkedni kezdett.

Isztambul. Isztambul egykoron a legnépszerűbb városi tu-
ristacélpontok között szerepelt. A két kontinensen elterülő

nagyváros 2010-ben Európa kulturális fővárosa volt, az idén
egy sor merénylet színtere, amelyekben emberek tucatjai hal-
tak meg. A kormány a vérengzések egy részéért az Iszlám
Állam terrorszervezetet tette felelőssé, mások elkövetését a
TAK, a betiltott Kurdisztáni Munkáspártból (PKK) kiszakadt
Kurdisztáni Szabadság Sólymai (TAK) szélsőséges szervezet
csoport vállalta magára.

A városba utazó turisták száma drasztikusan csökkent. A
nevezetességek, például a Hagia Sophia előtt már alig-alig
alakulnak ki sorok. A rendőri jelenlét érzékelhetően megnőtt,
egyes pontokon megszigorították az ellenőrzést, például az
Atatürkről elnevezett repülőtér behajtójánál.

A terror és a júliusi véres puccskísérlet különösen a csalá-
dos nyugatiakat elköltözésre késztette. A drága belvárosi ne-
gyedekben sok az üresen álló lakás. A külföldi intézmények,
például a konzulátusok és az iskolák megszigorították bizton-
sági intézkedéseiket. Merényletektől tartva egyes külföldiek
mellőzik a tömegközlekedési eszközöket, például a metrót.

Párizs és Nizza. A kamionnal elkövetett berlini tömegmé-
szárlás híreit hallván számos francia gondol a nizzai merény-
letre. A francia nemzeti ünnepen, július 14-én egy 31 éves férfi
hajtott fel kamionjával a tengerparti sétányra és megölt 85 em-
bert. A tettet az Iszlám Állam vállalta.

Csaknem két éve már, hogy Franciaországot példa nélkül
álló terrorsorozat sújtja. A terrorcselekmények megrázták
ugyan az országot, de nem taszították fenyegető válságba. Az
állam reagált, rendkívüli állapotot rendelt el, ezt a parlament
nemrég jövő nyárig meghosszabbította. A rendkívüli állapot
a hatóságoknak különleges, részben vitatott jogköröket bizto-
sít. Házkutatásokat páldául bírói engedély nélkül is lehet vé-
gezni. A politikai életben a merényletek jobbratolódást
eredményeztek. (MTI)

Miként kezelik a terrorveszélyt a nagyvárosok?
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világAmerikai források szerint Moszkva finanszírozza 
Le Penék elnökválasztási kampányát

Az amerikai hírszerzés azt gyanítja, hogy Marine Le
Pen ismét oroszországi forrásokból finanszírozza a
kampányát: a jövő tavaszi elnökválasztásra való
felkészüléshez a Nemzeti Front elnöke és államfő-
jelöltje 30 millió dolláros hitelt kapott Moszkvától
– értesült a Le Canard Enchainé.

A francia szatirikus hetilap forrásként Mike Turner ameri-
kai republikánus képviselőt jelölte meg, aki azt javasolta
James Clappernek, az amerikai hírszerzés csúcsvezetőjének,
hogy indítson vizsgálatot arról a 30 millió dolláros összegről,
amelyet állítólag februárban Marine Le Pen az elnökválasztási
kampányához kért Oroszországtól.

A pártelnök májusban egy interjúban azt mondta, hogy ál-
lamfővé választása esetén elismeri Oroszország részeként a
Krím félszigetet, amelyet nyugati országok szerint a nemzet-
közi jog megsértésével csatolt el Oroszország Ukrajnától –
emlékeztetett a francia lap.

A Le Canard Enchainé által közzétett Turner-levélben a
képviselő „további részleteket szeretne megtudni arról a ha-
talmas kampányról, amelynek célja az Egyesült Államok és

más olyan országok elleni tájékoztatási háború, amelyek ér-
dekei ellentétesek Oroszország érdekeivel”. Mike Turner azt
is jelezte, hogy tudomása szerint a Nemzeti Front és Moszkva
között 2014 novemberében fűződött szorosabbra a viszony.

Marine Le Pen 2014 novemberében elismerte, hogy pártja
9 millió eurós kölcsönt vett fel egy orosz banktól a 2015-ös
regionális választások finanszírozásához. A szerződést 2014
szeptemberében írta alá a bevándorlásellenes párt az Első
Cseh-Orosz Bankkal, amelyet 1996-ban alapítottak Csehor-
szágban, az akkori kormány kezdeményezésére.

A pártelnök akkor „nevetségesnek” nevezte az információt
megszellőztető Le Monde című francia napilap azon feltéte-
lezését, hogy a kölcsönnek politikai tartalma lenne, s „a Kreml
gesztust gyakorolt egy baráti párt irányába”.

„A kölcsön határozná meg a külpolitikai álláspontunkat?
De hát mi már régóta az oroszbarát vonalat követjük” – fo-
galmazott két évvel ezelőtt Le Pen.

A Nemzeti Front elnöke akkor azzal indokolta a törvényes
külföldi finanszírozást, hogy a pártnak Franciaországban
egyetlen hazai pénzintézet sem hajlandó hitelt nyújtani. (MTI)



ezért az erre vonatkozó sürgősségi
kormányrendelet alapján a forradal-
márok dossziéját felülvizsgálták. A
szervezetnél nyilvántartott 280 for-
radalmár közül több mint 50 hamis
nyilatkozatot nyújtott be. Kértem az

iratok felülvizsgálatát, ezért nincse-
nek egyesek megelégedve velem –
mondta lapunknak Hamar Alpár
Benjámin.

A felek közti szóváltáson kívül
különösebb incidens nélkül zárult a
rendezvény. 
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Az év utolsó megyei tanácsü-
lését karácsonyi hangulatban
tartották tegnap a közigazga-
tási palotában. Az előcsarnok-
ban egymást követték a
kántálók, egyik csoport a má-
siknak adta a kilincset, gyere-
kek, felnőttek karácsonyi
dalokkal köszöntötték a  me-
gyei tanács és a prefektúra al-
kalmazottait. Így az éppen
zajló munkálatok közben be-
szüremlett a  karácsonyi han-
gulat, amit aztán a végén a
Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia éneke nyomatéko-
sított és tett igazán széppé.

Leköszönt dr. Schmidt Loránd igaz-
gató

A Népújságban is meghirdetett
tíz  napirendi pont  előtt hat sürgős-
ségileg felterjesztett határozatterve-
zet is helyet kapott. Ezek között
szerepelt egy ingatlancserére,  a me-
gyei tanács költségvetésének kiegé-
szítésére, a Transilvania nemzetközi
repülőtér költségvetésének módosí-
tására vonatkozó, illetve egy 77
millió lejes hitel folyósítására,
amellyel a repülőtér le- és felszálló-
pályájának újjáépítését tervezik.

Meglepetés volt számunkra az a ha-
tározattervezet, amelyben az szere-
pelt, hogy a Maros Megyei
Szociális Ellátási és Gyermekvé-
delmi Igazgatóság vezérigazgatója,
dr. Schmidt Loránd leköszön tiszt-
ségéből. A testület elfogadta a 
határozattervezetet, mi pedig 
sajnálattal vettünk tudomást róla,
hiszen több mint tizenegy éven át
nagyon jól együttműködtünk az in-
tézménnyel és a közvélemény is
nagyon pozitívan értékelte az igaz-
gató munkáját. A leköszönő igaz-
gató a Népújságnak nyilatkozva
mondta el, hogy a továbbiakban
minden valószínűség szerint  a
Mikházi  Neuropszichiátriai és Re-
habilitációs Központ vezetését
veszi át.
Valamennyi határozattervezetet
elfogadták

Ami a soros ülés rendes napi-
rendjét illeti, valamennyi határoza-
tot elfogadták. Többek között a
dicsőszentmártoni kórház kezelésé-
ben levő helyiségek bérbeadását, a
marosvásárhelyi Hosszú utca 24-
26. szám alatti ingatlanban található
két orvosi rendelő bérbeadását, a di-
csőszentmártoni Victor Babeş utca
2. szám alatti 300 négyzetméteres
telek átengedéséről is döntöttek,

ahová ortodox  templomot építe-
nek. Vasile Boloş felszólalásában
helyesnek tartotta a döntést, mond-
ván, hogy Dicsőszentmárton ezen
övezetében, ahol köztudottan pszi-
chés betegeket kezelnek, nagy
szükség van a templomra, ahol a
betegek lelki épülését is felvállal-
ják. Arról is határoztak, hogy a
rendőrségnek ingyenes használatba
adnak egy közel 60 négyzetméter-
nyi helyiséget a marosvásárhelyi
Kossuth (Călăraşilor) utca 26-28.
szám alatti ingatlanban. Úgyszintén
elfogadták a megyei tanács idei
utolsó negyedévi költségvetésének
végrehajtásáról szóló előzetes jelen-
tést.

Elfogadták a megyei tanács alá-
rendeltségébe tartozó intézmények
jövő évi díjaira és illetékeire tett ja-
vaslatot, többek között a személy-
nyilvántartó hivatal, a mező-
gazdasági kamara díjait, az urba-
nisztikai illetékeket, különböző
szolgáltatások díjait, valamint a me-
gyei utakat igénybe vevő szállítás-
hoz szükséges engedélyek díjait. 
Mennyből az angyal – a filharmónia
kórusának ajándéka 

Az operatívan zajló ülés után
Péter Ferenc tanácselnök bejelen-
tette, hogy a  filharmónia kórusa
idén is köszönti a testületet. Vasile
Cazan vezényletével felcsendült az
Astăzi s-a născut Hristos, a Menny-
ből az angyal, valamint az O, ce
veste minunată!

Az örömhírt hozó dalok, a csodá-
latos hangulat közelebb repített az
ünnep varázsához. Péter Ferenc
elnök köszönetét fejezte ki  a kórus-
nak, a teremben levő testületnek, a
sajtónak áldott ünnepet kívánt. Va-
sile Cazan megköszönte, hogy a
megyei tanács idén kiemelt támoga-
tásban részesítette a kórust, amikor
fennállásának 60. évfordulóját ün-
nepelték. 

A tanácsülés pezsgős fogadással,
köszöntésekkel, karácsonyi, év végi
hangulatban zárult.

Megyei tanácsülés meglepetésekkel
(Folytatás az 1. oldalról)

Mezey Sarolta

Botrányos megemlékezés

A háznak lelke van – hallottam néhány nappal ez-
előtt egy könyvbemutatón. Ott hangzott el, a könyv
szerzője állította teljes bizonyossággal és hitelesen.
Természetesen a családi házak rendelkeznek ezzel a
különleges, eléggé nem becsült privilégiummal. A
lélek vonz, a lélek emlékezik és emlékeztet, a ház lelke
sóhajtozik a régi lakók, az építtető után, visszhang-
zanak még a falak mélyén a gyermekkiáltások, a fel-
szabadult öröm, apa hazatérése a háborúból, anya
hazahozza kistestvérünket a szülé-
szetről, apáért hajnalban jött duba
csikorgó fékje... na és a karácsonyi
ajándékbontás közben hallatott si-
kolyok, a réges-régen kihűlt bol-
dogság hangjai.

Tudták ezt poéták és elbeszélők, örök nosztalgiku-
sok, emlékezők, a házat bontók hallották a sikolyokat,
de soha nem merték elmondani, csak amikor este ha-
zaértek, valahogy szorosabban ölelték magukhoz a
gyereket, aki pedig már futott volna, mert új rajzfilm
megy a tévében, mert várja levelezőpartnere a számí-
tógép képernyőjének másik csalfa oldalán, és csak
évek múlva kérdi meg hirtelen felébredve, mi volt ez,
apa? Ha még van kitől megkérdezni. Mert apa biztos
emlékszik erre a szorosabb ölelésre. 

A háznak lelke van. Biztosan így kell lennie, hiszen
a lebontott régi házakat, a hiányzó szobákat és bútoro-
kat, a kiálló éles komódsarkot, ahová egyszer beütöttük
a fejünket, még a fényképek sem képesek visszaadni. El-
vették, elcsomagolták, kiárusították őket. 

Lélekrablás történt, mondhatnók, uraim és höl-
gyeim!

És akkor mindjárt előjön a kérdés: van-e a tömb-
házaknak lelke? Meglelkesíthető a rusnya, szépecske,
egyenruhába öltöztetett, összevissza alakított belső
terek blokkja, ahol a városlakók többsége ma él?
Mert a házát lebontották, mert maga költözött oda jó-
szerivel, önként és reménykedve, mert amikor ide jött,
családjának fedél kellett a feje fölé, hát befizetett

egyre, és huszonévig törlesztette a részleteket. Annak
a lakásnak is van, lesz lelke – ki tudja mitől és mikor
–, ahová nem férnek be a régi bútorok, a nagyszek-
rény magasabb, mint a szabványos belmagasság, el-
foglalja a fél szobát, a régi ágy szétesett költözés
közben, nincs kárpitos, aki újratöltené a nagypapi fo-
teljét, a konyhabútor röhögtetően ócska, de ragasz-
kodnánk hozzá, ha akkora konyhánk lenne, mint a
régi, elhagyott, az egykori, az otthoni otthonban... 

Nem folytatom, hiszen ismered a
kifogásokat, magad is átélted, ha
költözködtél, beköltöztél, újraren-
dezted a házat, és rájöttél, nem fér-
nek el a könyvek a könyvespolcon,

új állványokat kell csináltatni, ki kell cserélni a kony-
habútort lehetőleg márványlaposra, ha futja rá a ke-
retből. A fürdőszobába más tükröt, szebb kagylót,
zuhanytálat...

Bíznunk kell abban, hogy a tömbházi lakások-
nak van lelke. Készül, megterem itt is a lélek.
Rajtunk áll. Hiszen mi vagyunk az első foglalók
vagy a blokklakók második nemzedéke. Bennün-
ket fog tükrözni az otthon az utódok előtt. (Ők
majd ide vágynak vissza?) Ha ezt tekintjük saját
életünk véges/végleges/végzetes (?) otthonának,
vajon nem válunk árulóvá a régi házzal szemben?
Tekintsd, javasolom, saját szigetnek a város óce-
ánjában. Nem átmenetnek két száműzetés között.

Elvégre – védekezik a boldogulni vágyó és tudó
blokklakó – a 18/19. század városi és vidéki embe-
rének ugyanolyan idegen és visszataszító volt a ma
óriási irodalommal rendelkező bérház, bérpalota Pá-
rizsban, Bécsben, Prágában, Budapesten vagy Ber-
linben. Gondolj csak Krúdyra, Örkény Istvánra,
Kányádi Sándorra, Jékely Zoltánra, Mándy Ivánra
vagy a másik Ivánra, akit egyszer Vásárhelyen is hall-
hattál, hiszen itt volt egy réges-régi könyvvásáron,
Bacher Iván prózájára. Ők már a bérpaloták dalno-
kai is voltak.

Karácsonyra: a ház lelke
Fotó: Nagy Tibor

Sevil Shhaideh közgazdászt
javasolja kormányfőnek a PSD
Sevil Shhaideh 52 éves köz-
gazdászt, volt regionális fej-
lesztési minisztert javasolta a
miniszterelnöki posztra a vá-
lasztásokon győztes Szociál-
demokrata Párt (PSD) az
államfővel folytatott kor-
mányalakítási konzultáció al-
kalmával szerdán.

Liviu Dragnea, a PSD elnöke ki-
fejtette: a választásokon szerzett
több mint 45 százalékos támogatás
nyomán „legitim” módon magának
kérhette volna a posztot, de tekin-
tettel arra, hogy ebben egy hatályos
törvény és az államfő ellenkezése
megakadályozza, olyan személyt
jelölt, akinek a kormányzati tevé-
kenységéért pártelnökként felelős-
séget tud vállalni.

A romániai muzulmán közösség-
ből származó Sevil Shhaideh 2015
májusától kezdődően fél évig ve-
zette a fejlesztési tárcát, miután
elődje, Dragnea lemondott a tárca
éléről. Korábban Shhaideh államtit-
kári posztot töltött be a tárcánál.

Dragnea nem titkolta: alkot-
mányellenesnek tartja azt a tör-
vényt, amely – priusza lévén –
„egyelőre” megfosztja őt attól a le-
hetőségtől, hogy magának igényelje
a miniszterelnöki posztot, ezzel is
jelezve, hogy ideiglenes megoldás-
nak tekinti bizalmi emberének vár-
ható miniszterelnöki kinevezését.

Ezt azzal indokolta, hogy nem
háríthatja el magáról azt a hatalmas

felelősséget, amelyet a választók bi-
zalma jelent számára, ezért olyan
jelöltet keresett, aki dolgozni, a
PSD programját végrehajtani
„megy a kormánypalotába”, nem
azért, hogy személyes politikai am-
bícióit érvényesítse.

Ha Klaus Johannis elfogadja a
PSD javaslatát és őt bízza meg kor-
mányalakítással, Sevil Shhaideh lesz
Románia első női miniszterelnöke.

Shhaideh miniszteri kinevezése
alkalmával Dragnea cáfolta azt a
sajtóértesülést, hogy násznagy lett
volna munkatársa esküvőjén, mint
mondta: a „muzulmánoknál nincs
násznagy”, ő tanúként volt jelen az
esküvőn.

A PSD elnöke a liberális ALDE
társelnökeivel együtt jelent meg
szerdán az elnöki hivatalban, ahova
Klaus Johannis államfő kormány-
alakítási tárgyalásra hívta a párto-
kat, ezzel is jelezve, hogy Shhaideh
a parlamenti mandátumok 54 száza-
lékával rendelkező PSD-ALDE ko-
alíció közös jelöltje.

Az államfő csütörtökön is foly-
tatja az egyeztetéseket a pártok ve-
zetőivel, és várhatóan csak azt
követően jelenti be, kit bíz meg kor-
mányalakítással.

Romániában főleg a Fekete-ten-
ger partján lévő Dobrudzsában él
őshonos – török, tatár – muzulmán
közösség. A 2011-es népszámlálá-
son csaknem 65 ezren vallották ma-
gukat muzulmán vallásúnak. (MTI)

Parlamenti együttműködésről
szóló megállapodást kötött a
kormányalakításra készülő
szociálliberális koalíció párt-
jaival – a parlamenti mandá-
tumok több mint 47
százalékával rendelkező Szo-
ciáldemokrata Párttal (PSD)
és a hatszázalékos súlyú Libe-
rálisok és Demokraták Szö-
vetségével (ALDE) – az
RMDSZ szerdán.

A dokumentumot a parlamenti
mandátumok 6,5 százalékával ren-
delkező RMDSZ részéről Kelemen
Hunor szövetségi elnök, a PSD-ALDE
koalíció részéről a koalíciós pártok el-
nökei írták alá a parlamentben.

A megállapodás aláírása után
Liviu Dragnea, a PSD elnöke el-
mondta: a PSD-ALDE koalíció egy
stabil parlamenti többség kialakítá-
sában érdekelt.

Kelemen Hunor, az RMDSZ el-
nöke azt hangsúlyozta, hogy az
együttműködéssel egyebek mellett a
– politikai stabilitás szempontjából is
fontos – többség-kisebbség viszony
javítására keresnek megoldást.

A megállapodás a felek – egy-
mással egyeztetett – törvényterve-
zeteinek kölcsönös támogatásáról
szól. Az RMDSZ vállalja, hogy tá-
mogatja a román kormány törvény-
kezdeményezéseit, amelyekről a
minisztériumoknak előzetesen kon-
zultálniuk kell a megállapodást alá-
író pártok parlamenti frakcióival,
beleértve az állami költségvetés ter-
vezetét is. A felek prioritásként 
támogatják az oktatási és egészség-

ügyi kezdeményezéseket, a kor-
mányprogramba foglalt infra-
struktúra-fejlesztések és autó-
pályaprogram megvalósulását, 
a közüzemi szolgáltatások decent-
ralizációját, a helyi és megyei köz-
igazgatásban dolgozók bérének
növelését, javítani szándékoznak a
kommunizmus idején államosított
ingatlanok visszaszolgáltatásának
jogi keretein – olvasható a szerdán
aláírt megállapodásban. A doku-
mentum aláírói leszögezik: a felek
vállalják a nemzeti kisebbségek
közigazgatási anyanyelvhasznála-
tára, oktatására és jelképhasznála-
tára vonatkozó törvényes előírások
és a – Románia által aláírt – nem-
zetközi egyezményekből fakadó
kötelezettségek betartásának bizto-
sítását.

A megállapodás végrehajtása ér-
dekében az RDMSZ képviselőházi
és szenátusi frakcióvezetői hetente
konzultálnak a koalíciós pártok
frakcióvezetőivel, a felek pedig
minden parlamenti ülésszak végén
megvizsgálják, hol tart a vállalások
teljesítése.

Az RMDSZ küldöttségét szerda
délután várta az elnöki hivatalba
Klaus Johannis államfő, aki kor-
mányalakítási egyeztetésre hívta a
parlamenti pártokat. Újságírói kér-
désre válaszolva Kelemen Hunor
elmondta: az RMDSZ-nek nem lesz
saját javaslata a miniszterelnök-je-
lölt személyét illetően, de a parla-
menti szavazáson támogatni fogja a
PSD-ALDE kormány beiktatását.
(MTI)

Parlamenti együttműködésről
állapodott meg az RMDSZ 

a szociálliberális koalícióval



Dénesi Ildikó fába faragja, mé-
zeskalácsba süti álmait. A tü-
relmes, biztos kéz és a
túláradó lélek összejátszásá-
ból születnek alkotásai, ame-
lyeket két évvel ezelőtt a
magyar állam a Népművészet
Ifjú Mestere díjjal jutalma-
zott, tavaly pedig az Élő nép-
művészet pályázat zsűrije a
legmagasabb kitüntetésnek
számító Gránátalma díjjal ér-
tékelt. Karácsony előtt pár
nappal az út legelejére tér-
tünk vissza a népmesék legki-
sebb lányára emlékeztető
fiatal művésszel.

– Első szakmám, amelyhez a mai
napig hű maradtam, a fafaragás. Ez
vezetett el a mézeskalácshoz is,
amelynek az ütőfáit szintén én fara-
gom – szögezte le Ildikó beszélge-
tésünk első perceiben.

– Hogy kezdődött?
– A marosvásárhelyi Faipari

Szakiskolában végeztem a középis-
kolát asztalos szakon. Fafaragá-
szatra akkoriban lányokat nem
vettek fel, ehhez a mesterséghez
ugyanis fizikai erő, erős izomzat
szükséges. De én már a kezdetektől
kerestem a lehetőséget, hogy farag-
hassak. Volt egy kedves mesterem,

Feşteu Ioan, aki a pártfogásába vett,
tanítgatott. A legnagyobb mesterem
pedig Bandi Dezső volt. Tizenöt
évesen kerültem hozzá. Hosszas
kérlelés után fogadott be a faragó-
körbe, más lány nem is járt akkor
oda rajtam kívül. Egy olyan világ
tárult elém, amelyet azonnal a ma-
gaménak éreztem. A szüleim akko-
riban éppen váltak, így számomra
egyfajta menekülés is volt az ott-
honi gondok elől.

– Emlékszel még az első munká-
idra?

– A síkfaragással kezdtük, mán-
gorlót, kapavájót faragtam. Később
aztán a domborfaragás következett,
majd eljutottam a körplasztikáig. A
szobrászattal is megpróbálkoztam,
de valahogy mindig  közelebb álltak
hozzám azok az alkotások, ame-
lyeknek gyakorlati hasznuk van.
Igaz, egyszer egy szobrommal díjat
is nyertem.  

– Mit jelent számodra a fával
dolgozni?

– Már a kezdetektől megéreztem,
hogy a fa minden más anyagtól kü-
lönbözik, valamennyinél közelebb
áll az emberhez. Egész életünk
során végigkísér, nincs nélküle élet
a földön.  Nem véletlenül jelenik
meg a népművészetünkben az
életfa, világfa motívuma. A jó al-
kotó nemcsak úgy tekint a fára,

mint felhasználható nyersanyagra,
hanem érzi is a fa világát. Ha oda-
figyelünk rá, mindenre megtanít, ál-
tala jobban megértjük a természet
körforgását, a fejlődésben rejlő
egyediséget. Az értékes diófának
például több időre van szüksége a
növekedéshez, mint az almafának. 

Az ezüstfenyő díszfának számít,
a faiparban kevésbé használható –
ezért is érdemes karácsonyfának
megvásárolni –, a  vörösfenyőből
viszont tartós, szép bútorok készül-
nek. A fa a legjobb példa arra, hogy
megtaláljuk önmagunkat, sajátos

szerepünket, helyünket ebben a vi-
lágban. A fafaragás titka egyébként
az engedelmességben rejlik. Fara-
gás közben a száliránynak kell en-
gedelmeskedünk. Aki közben

dühössé, türelmetlenné válik, annak
talán nem ez az útja. Sokszor a
gyermekek, akiket tanítok, minél
hamarabb el akarnak készülni a
munkával. Pedig ennek nem ez a lé-
nyege, tudni kell, hogy mikor áll-
junk meg. Ha az akarat túlnövi a
célt, kilyukad a csanak vagy a tál.

– Mit faragtál, faragsz a legszí-
vesebben?

– A pásztorfaragás áll a legköze-
lebb hozzám. A pásztorok a falu vi-
lágától elzártan éltek, kevés külső
hatás érte őket, így jobban megélték
az alkotásaikban a saját életüket. A
népi és a hitvilág motívumai egyéb-
ként számomra elválaszthatatlanok
egymástól. Egyszer készítettem egy
hármas szárnyas oltárt, az élet fája
és az első emberpár is rajta volt. Ru-
hában jelenítettem meg Ádámot és
Évát, így vetítettem a jelenbe a bib-
liai történetet. Dezső bácsi kapcso-
latban állt Bánszky Pállal, a
Népművészeti Egyesületek Szövet-
sége  akkori elnökével, aki meg-
hívta a faragócsoportot a
mesterségek ünnepére. Én akkori-
ban egy nehezebb időszakon men-
tem át, vívódtam magamban, hogy
valóban ez-e az utam. Így nem tar-
tottam velük, de a munkámat oda-
adtam. Végül egyedül az én
oltáromat vették meg, és állították
ki Kecskeméten. Ez volt az első
igazi sikerem. Dezső bácsi mindig
azt mondta, amikor valamin dol-
goztam: „Na, Ildikó, meglásd, a
világ csodája lesz ez a munka”. Így
ösztönzött a tökéletességre. Akkor

hagytam abba egy időre a faragást,
amikor került egy munkahely a
szakmámban, és én nem tudtam ott
megállni a helyem. Apám el is vette
mérgében a vésőimet. Dezső bácsi
viszont biztatott, hogy csináljam
azt, amit szeretek, én ugyanis nem
a gép melletti munkára, a sorozat-
gyártásra születtem. Egyébként
sosem erőltettem ezt az egészet,
csak a faragás iránti vágy volt ben-
nem nagyon erős. 

– Merre vetted az irányt a szak-
iskola elvégzése után? 

– Úgy éreztem, hogy többre is
képes vagyok, és esti tagozaton
folytattam a tanulást. Munkát köz-
ben nem találtam. Később aztán a
Marosvásárhelyi Népi Egyetem
néprajz és népművészet szakát is el-
végeztem, Asztalos Enikő kedvenc
tanítványa voltam. Egyházi segít-
séggel pedig a magyarországi Népi
Mesterségek és Művészetek Szak-
középiskolájába is elkerültem, ott
faművességet tanultam. Az ott töl-
tött két év is igen hasznosnak bizo-
nyult. 2008-ban harmadik, tavaly
első díjat nyertem a Mesterségek és
művészetek pályázaton.

– Mikor és hogy került a képbe a
mézeskalács?

– Ütőfát már a Bandi Dezső mű-
helyében töltött évek alatt faragtam.
A magyarországi szakiskolában
mézeskalácsműhely is volt, azt is
meglátogattam. Egyetlen címeres
ütőfa volt ott,
amibe azonban
beleragadt a
tészta, mert a
mélységei nem
voltak jól kidol-
gozva. Érdeklőd-
tek, hogy
faragnék-e nekik
formát. Erre
mondtam, hogy
van is nálam
ilyen ütőfa. Meg-
mutattam, odaad-
tam, és két óra
múlva hozták is
kisütve a formát.
Ezután annyi fel-
kérést kaptam
mézeskalácsfor-
mák faragására,
hogy nem is tud-
tam valamennyit
teljesíteni. Az első
elismerést ezen a
téren 2007-ben
kaptam. Attól az
első díjtól számí-
tom a mézeskalá-
csos múltam.

– Beszéljünk egy kicsit a formákról.
– A régi, hagyományos formákat

– lovacskát, lovas huszárt, szívet,
kardot, babát – a saját formavilá-
gommal ötvözöm. Az ősi motívu-
mokból merítek ihletet, de mind
tematikailag, mind formailag egye-
diségre törekszem. Sokan azt
mondják, könnyű nekem, hiszen
kész formák után dolgozom, és nem
akarják elhinni, hogy ezek az ütőfák
a saját alkotásaim. A mézeskalács-
készítést egyébként sokáig nem is
fogadták el művészeti ágként. 

– A mézesek születésére vissza-
térve, mi történik a formák kifara-
gása után?

– A próbasütés következik. Több
egymás utáni sütésnél is észreve-
szek még javítanivalót a domboru-
latoknál, mélységeknél. Ami a
mézes hozzávalóit illeti, sokféle re-
cept van. Fontos, hogy olyan ke-
ményre gyúrjuk a tésztát, hogy ne
ragadjon bele a formába. Először
világos színűre sütöm a mézest, és
utólag égetem, pirítom rá a mázat.
Színezéket sohasem használok, to-
jással aranyozom. 

– Az ütőfás mézeskalács készíté-
sére gyermekeket is szoktál tanítani.

– Amikor a magyarországi szak-
iskolába jártam, a lakótársammal,
Vecserek Ildikóval, akihez életre
szóló barátság fűz, és akivel sokat
kísérleteztünk a sütési technikákat
illetően is, elmentünk vásározni. Ott
megkérdezték tőlünk, hogy nem
mutatnánk-e meg gyermekcsopor-
toknak is a „tudományunkat”. Azóta
itthon is számos rendezvényen irá-

nyítottam ilyen foglalkozást, húsvét-
kor, mikuláskor és Maros-parti
majálisokon is. Ugyanakkor a kecs-
keméti Bábakalács Bábszínház ütő-
fáinak egy részét is én faragtam.
Mostanában pedig a Várkert Ba-
zárba küldtem a formáimból.

– Tavaly három nagy elismerés-
ben is részed volt, a Gránátalma díj
és az Országos mesterségek és mű-
vészetek pályázat első díja mellett a
miskolci Virágzó népművészet kiál-
lításon is első lettél. Mégis úgy
érzem, a legtöbbet a Népművészet
Ifjú Mestere díj jelentette számodra.

– Igen, azóta legyőzhetetlen va-
gyok.

– Mit tervezel 2017-re?
– Kicsit visszahúzódnék a fara-

gáshoz, a formák fejlesztéséhez.
Szeretném ugyanakkor levédetni a
mézeskalácsformáimat. Nem tudok
belőlük eleget készíteni, de azt sze-
retném, hogy aki akar, dolgozhas-
son velük, úgy, hogy közben azt is
tudja, honnan származnak. Nem
múzeumoknak, kiállítótereknek,
hanem elsősorban az életnek szeret-
nék adni magamból valamit.

Nagy Székely Ildikó
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Az idén 16. alkalommal a Schola Par-
ticula 1557-Bolyai 2000 Egyesület a
hagyományápolás eszmeiségében
szervezte meg a Bolyai János-emlék-
ünnepséget. A rendezvény december
16-án, pénteken 11 órakor a Bolyai
Farkas Elméleti Líceum – Református
Kollégium udvarán, a két Bolyai szob-
rának ünnepélyes megkoszorúzásával
kezdődött, majd a schola amfiteátru-
mában dr. Körtesi Péter és dr. We-
szely Tibor előadásaival folytatódott.

Dr. Körtesi Péter 1970-ben iskolánkban, a
Bolyai Farkas Líceumban érettségizett, jelen-
leg a Miskolci Egyetem Matematika Intéze-
tének tanszékvezető docense. Kirsch Attila
baráti köri elnök elmondta: „dr. Körtesi Péter
a Bolyai-eszmeiség méltó folytatója. Több
európai egyetem díszdoktora vagy doctor ho-
noris causa cím kitüntetettje, szerte a világ-
ban tudományos konferenciákon tart
előadásokat. Hangsúlyozni szeretném, hogy
dr. Körtesi Péter iskolánk büszkesége, a diá-
kok számára a tudományos életpálya mo-
dellje, a Bolyai-szellemiség szimbóluma, akit
a világ elismerése övez”. 

A Baráti Kör vezetőségi tanácstagjai ré-
széről az 1954-ben kitűnő eredménnyel
érettségizett dr. Weszely Tibor matematikus,
tudománytörténész, író, Bolyai-kutató,
egyetemi docens tartott előadást a Bolyai-
akról. 

Az emlékünnepség a Bolyai János-díszte-
remben folytatódott több mint háromszáz
diák, szülő és tanár részvételével. 
Ünnepi beszédében dr. Bálint István, a Bo-
lyai Farkas Elméleti Líceum és Benedek
Zsolt, a Református Kollégium igazgatója
köszöntötte a résztvevőket. Magyarország
Csíkszeredai Konzulátusának részéről dr.

Flender Gyöngyi konzul és Kirsch 
Attila baráti köri elnök mondott ünnepi be-
szédet. 

A Bolyai zenekör együttese és Szabadi
Ernő Loránd, az iskola volt diákja zenei elő-
adásával biztosította a rendezvény színvona-

lát. Az emlékünnepség fénypontjának azon
együttműködési megállapodások tekinthe-
tőek, amelyek a Miskolci Ifjúsági Matemati-
kai Egyesület, a Teleki Téka Alapítvány,
valamint a Baráti Kör jövőbeli közös munká-
ját tárgyalják – programok, pályázatok, okta-

tási projektek és tehetséggondozás témakö-
rökben.

Az iskola legjobb tanulói ismét dicséret-
ben részesültek. A kémia és biológia tárgy-
körben nyújtott legkiválóbb eredményekért
marosvásárhelyi és egyesült államokbeli
családi alapítványok pénzjutalmait vehet-
ték át. 

Bolyai János-emlékünnepség

Apa és fia:
– Mondtam, fiam, egye-

dül kell megcsinálnod a
matek házi feladatot.

– ...
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December 15-i rejtvényünk megfejtése: Ha körhintának álcázzuk a kocsikat, nem szúr szemet a rendőrségnek.

Szente Anna Ágota



A csángó magyar népdalkincs nagyon
gazdag karácsonyi énekekben. A Ro-
mániai Magyar Pedagógusszövetség
megalakulásának 25. évfordulóján is
hallhattunk néhány különlegesen
szép darabot. A jubileumi ünnepségre
meghívott csángó magyar küldöttség
tagja volt az énekesként, táncosként
ismert Gatu Klára is, aki Magyarfaluból
érkezett. 

A közigazgatásilag Gajcsána községhez
tartozó Magyarfalut a Szeret jobb partján
fekvő legkeletibb csángó magyar település-
ként tartják számon. Felnőtt lakói beszélik
a magyar nyelvet, a gyermekek román
tannyelvű iskolába járnak. 1994-től 
Klára asszony házában, 2002-től a Moldo-
vai Csángómagyar Program keretében isko-
lán kívül, órarend szerint folyik a magyar
oktatás, amely során a hagyományok ápo-
lására fektetik a hangsúlyt. Az oktatók kö-
zött van Gatu Klára is, akivel a
sepsiszentgyörgyi ünnepséget követően be-
szélgettem.

– Külföldön is ismert hagyományőrző éne-
kes, akit Kerek alma, falapi asszonykórusá-
val sok helyre hívnak vendégszerepelni. Hány
ősi karácsonyi dalt énekelnek?

–  Többet is tudunk.  Ilyen a Kelj fel, ke-
resztény lélek, A Paradicsom kertjeiben, a
Betlehem és sok más, Szent István és Mária
tiszteletére – sorolja a dalokat, majd büszkén
mondja, hogy a magyarfalusi gyermekek is
részt vettek a Fölszállott a páva vetélkedőn,
s bár szép hangjuk van, kicsit félénkek, 
„bennük van az emóció”, ezért nem léptek to-
vább.

– Kitől tanult énekelni? – érdeklődöm.
– Édesanyámtól és az öreg néniktől. Va-

gyon egy csoportom felnőttekből, akikkel
táncolni, énekelni járok. Meghívtak Bákóba,
a minoriták templomába, ahol a „gyuzsa-
lyosságról” szóló előadásunkat mutatjuk be.
Azt, ahogy régebben fontunk, szőttünk, s
közben énekelünk vicces és karácsonyi dalo-
kat is. 

– Megkérem, énekeljen el egyet!
– „Kelj fel, keresztény lélek,/ A nagy Is-

tenre kérlek,/ Tekints bé a jászolyba,/ Úr
Jézus fekszik abban…/”– dúdolja, majd hoz-
záteszi, hogy a legtehetségesebb tanítványát
hozta magával Sepsiszentgyörgyre, aki sok
dalt ismer. Hozzáteszi, hogy az asszonyokkal
is sokat énekelnek. 

Mivel tanítványaira terelődik a szó: mi lesz
a magyarfalusi gyermekekkel, miután ott
helyben elvégezik az iskolát?

– Néhányan elmennek, de maradnak is
olyanok, akiknek az apukájuk külföldön dol-
gozik, és itthon építkeznek, közben az anyák

a gyermekeket nevelik, a földet dolgozzák, s
ebből élnek meg. Nem lakunk város közelé-
ben, itt nincs se gyár, semmilyen másik mun-
kahely, csak a föld. 

– Mennyi földjük van a helybelieknek?
– Kettő, egy vagy fél hektár, másoknak

annál is kevesebb – válaszolja, majd hozzá-
teszi, hogy három éve alkalmazták  a délutáni
iskolába, a gyermekeket és az asszonyokat
azonban régóta tanítja. 

– Miért vállalta a hagyományőrzést? 

– Ahány magyar bejött a faluba, a mi há-
zunkban kaptak szállást – feleli, s valóban,
gyűjtőútjukon a legismertebb szakemberek
fordultak meg náluk Kallós Zoltántól Halász
Péterig. 

Aztán elmeséli, hogy ötödik osztályos ko-
rában az édesanyja mindenüket eladta, hogy
véglegesen Magyarországra költözzenek. A
tartózkodási engedély egy hónap elteltével
lejárt, s egy ismerős segítségével még három
hónappal meghosszabbították. Közben úgy
járt iskolába, hogy délelőtt az első osztály-
ban, délután az ötödikben tanult. Mire dél-
előttönként kijárta mind a négy osztályt, és
utolérte magát, haza kellett térjenek. 

– Bár édesanyám szerette volna, többet
nem lehetett visszamenni, mert nagyon sze-
gények voltunk, és már nem volt amit eladni.
Visszajöttünk az üres házba, én pedig tíz évet
szolgáltam Adjudon és Bákóban. 

– Ki fedezte fel, hogy szépen tud énekelni? 
– Régebben is énekeltem, és már Ceau-

şescu idejétől „foglalkozom a magyarság-
gal”. Egyszer meghívtak, hogy vigyek egy
csoportot Jászberénybe, akiknek táncokat ta-
nítottam meg. Amikor megkértek, hogy éne-
keljünk, rájöttem, hogy egynek sem ismerjük
a teljes szövegét. Anyámnak, mivel „írást
nem tudott”, minden énekből egy-egy vers
jutott az eszébe. Amikor hazajöttem, megin-
dultam más öregasszonyokhoz, s szavanként,
soronként gyűjtöttem össze a régi énekeket,
leírtam egy füzetbe, majd az asszonyokkal
megtanultuk. Aztán elhívtak a csángó bálba
Budapestre, majd Magyarországon Nagykál-
lóba, Egerbe, Földesre, több helyre… Auszt-
riába és Szlovákiába is kaptunk meghívást,
ahova négy asszony ment el. Én nem tudtam,
mert egy kicsi lánynak tavaly karácsonykor

a részegségből „meghótt” az anyja. Picike
volt, mert nem volt mit egyen, és mezítláb
járt a hóban. Ha az anyja megrészegedett,
három napig nem volt tűz, sem étel a házban.
El kellett  volna vegye az állam, de úgy meg-
sajnáltam, hogy magamhoz vettem. Arra
gondoltam, hogy az ember „felveszen egy
cenkefiút” (kutyakölyköt) az út mellől, és
gondját viseli. Bár nyugdíjasok vagyunk és
öregek, mondtam az emberemnek, hogy ma-
gunkhoz veszem, amíg az anyját eltemetik,
hogy ne üljön a hidegben, mert meg is halhat.
Akkor elvettük, ott maradt nálam, és ott van
most is. Nevelgetjük, ahogy tudjuk. Nagyon
aranyos, jár mindennap a román óvodába,
délben jön a magyarba, ahol én is tanítok.

– Hol működik a délutáni iskola?
– Mivel a magyar ház még nincs felépítve,

egy üresen álló iskolaépületet adtak, ahol víz
van és meleg, ahol okos tanárok tanítanak.

– Hány gyerek jár a magyar órákra?
– 120 gyermek van jelen. Én az éneket ta-

nítom, a táncokat két tanár.
Örültem, hogy eljöttem a szentgyörgyi ün-

nepségre, ahol sok szépet láttam, amilyent
máshol eddig még soha – mondja a jó kedé-
lyű, szép csángó ruhát viselő asszony, aki a
nagy tragédiákról is úgy beszél, hogy közben
a jövőre, az élet kellemesebb oldalára gondol.
Aki jóízűen tud nevetni, és természetes szá-
mára, hogy tenni kell a közösségért, és azért
is, hogy az árván maradt csángó kislány
abban a környezetben nőjön fel, ahova szü-
letett. Mert jót cselekedni nem a magamuto-
gatásért, hanem a csángó életbölcsesség
diktálta segítségnyújtás miatt érdemes. Ami
természetesen simul bele a mindennapokba,
ahogy a múlt évi karácsonyi történet is azon
a távoli csángó településen. 
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Adventi 
hangverseny 

Vasárnap délután megborzongok a hűvös Vártemp-
lomban. Nyáron talán kellemes lenne, de most az igén
túl is egy kicsivel több melegre vágyom. 

Ekkor szólal meg a szürke, arany és korallpiros szí-
nekben pompázó díszes barokk orgona előtt a Psalmus
vegyes kar. Évről évre szívesen hallgatom a Kovács
András karnagy vezette énekkar adventi hangversenyét,
amely elfelejtett karácsonyesték hangulatát ébreszti fel
emlékezetemben. Bár ma már bosszantó módon baga-
tellizálják a karácsonyi énekeket, s az áruházaktól a tur-
kálókig december kezdete óta hallani őket, itt most úgy
érzem, hogy minden a helyére került. A Hozsánna, az
Adventi ének, a Kél a magasból, az Ave Maria, a Ma
minden angyal, a Kit áldva áldanak, a Kicsiny Betlehem-
ben, a Csendes éj és a 30. genfi zsoltár üzeni, hogy kéz-
nyújtásnyira vagyunk a legszebb ünneptől, amely a
születés csodájára épül. Ahogy felém áradnak a dal-
lamba göngyölt szavak, ahogy megérint a közös éneklés
varázsa, már nem érzem a hideget, és elsimulnak ben-
nem az utóbbi napok fájdalmas történései is. A templom-
hajó pedig mintha elindulna az örökkévalóság vizein a
karácsonyeste, -éjszaka misztériuma felé. Köszönet az
élményért. (bodolai) 

Bodolai Gyöngyi  

A szavanként, soronként összegyűjtött ének
Magyarfalui történet

Fo
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Magyarfalui táj
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A Brit Iparszövetség (CBI)
szerint a brit üzleti vállalko-
zások elemi érdeke, hogy az
Egyesült Királyság EU-tagsá-
gának megszűnése után is
vámakadályoktól mentesen
kereskedhessenek az Európai
Unióval.

A 190 ezer üzleti vállalkozást
képviselő szervezet széles körű
konzultációt folytatott tagvállalatai
körében, felmérve, hogy a cégek
mit sorolnak a kilépési feltételekről
folytatandó tárgyalások legfonto-
sabb elérendő céljai közé.

A konzultáció eredményeként
összeállított 120 oldalas tanulmány
szerint, amelyet a CBI szerdán ter-
jesztett a kormány elé, a megkérde-
zett vállalatok a fontossági sorrend
élére helyezték a vámakadályoktól
mentes kereskedelmi kapcsolat-
rendszer fenntartását az EU-val a
brit uniós tagság megszűnése után
is.

A CBI adatai szerint a brit export
44 százaléka irányul az EU-piacra,
és az import 53 százaléka érkezik
más uniós országokból. Ez azt je-
lenti, hogy számtalan brit cég egész
üzleti modellje az EU-integrációra
épül, és e vállalatoknak létfontos-
ságú az akadálymentes kereskede-
lem az unióval minden létező
árukategóriában.

Az iparszövetség a tanulmány-
ban kiemeli, hogy ha a kilépési tár-
gyalásokon nem születik
kedvezményes kereskedelmi meg-
állapodás London és az Európai
Unió között, akkor az EU saját jog-
szabályai alapján köteles lenne
ugyanolyan vámokat kivetni a brit
termékekre, amilyeneket jelenleg
minden más harmadik országbeli
partnerrel szemben alkalmaz.

A CBI kimutatása szerint az EU
az unión kívüli szállítóktól impor-
tált ruházati termékeket 12 százalé-
kos, az élelmiszeripari cikkeket
átlagosan 22 százalékos, ezen az át-
lagon belül a tejtermékeket 36 szá-
zalékos vámmal terheli meg. A nem
EU-országokban gyártott személy-
autókra 10 százalékos, a szeszesi-
tal- és dohányfélékre, valamint az
édesipari termékekre 20-30 száza-
lékos vám érvényes.

A CBI tanulmánya alig burkoltan
bírálja Theresa May brit miniszter-
elnök azon többször hangoztatott
álláspontját, hogy a brit EU-tagság

megszűnése után a jelenlegi EU-
szintű harmonizált kereskedelmi
szabályozást brit nemzetállami
szintű szabályozási rendszernek
kell felváltania.

Az iparszövetség szerint a ked-
vezményes kereskedelmi kapcso-
latrendszer fenntartása az EU-val
olyan széles körű megállapodás
megkötését igényli, amely megőrzi
a harmonizált szabályozási rend-
szert, mivel az unió belső piacának
alapjául szolgáló egységes szabály-
gyűjtemény jelentősen megkönnyíti
a határokon átnyúló üzleti tevé-
kenységet, különösen a kisebb vál-
lalkozások számára.

Az EU-val folytatott kedvezmé-
nyes kereskedelem előnyei kerülné-
nek veszélybe, ha a brit kormány
szándékosan a jelenlegi harmoni-
zált rendszertől eltérő szabályozá-
sokat és előírásokat léptetne
érvénybe – áll a Brit Iparszövetség
szerdai felhívásában.

A brit gazdaság nagy ágazati
szervezetei már jó ideje folyamato-
san figyelmeztetik a brit kormányt
arra, hogy Nagy-Britanniának az
EU-tagság megszűnése után is
hozzá kell férnie az unió egységes
belső piacához, ellenkező esetben
súlyos gazdasági következmények
várhatók.

Legutóbb a CBI, valamint a fel-
dolgozószektor vállalati szövetsége
(EEF), a brit technológiai szektor
cégeit képviselő techUK, és a világ
legnagyobb globális üzleti érdek-
képviseleti szervezete, az Internati-
onal Chamber of Commerce (ICC)
brit tagozatának vezetői fordultak
közös nyílt levélben a kormányhoz
és Theresa May miniszterelnökhöz,
hangsúlyozva: ha Nagy-Britannia
úgy távozik az Európai Unióból,
hogy kilépésének időpontjában
nincs kedvezményes kereskedelmi
megállapodása az EU-val, akkor az
EU-piacra irányuló – jelenleg vám-
mentes – brit áruexport 90 százalé-
kát terhelhetik vámok.

Az Európai Bizottság jelenlegi
álláspontja szerint Nagy-Britannia
akkor férhet hozzá az unió vám-
mentes belső piacához, ha EU-tag-
ságának megszűnése után is
elfogadja az akadálytalan munka-
erő-áramlás elvét, London azonban
mindenképpen korlátozni kívánja
az EU-állampolgárok bevándorlá-
sát. (MTI)

cBI: vámakadályoktól mentes
kereskedelemre van szükség

az EU-val
Megtalálták a hétfői berlini gázolásos merénylet

feltételezett elkövetőjének egy igazolványát, a ka-
mion vezetőfülkéjében fellelt dokumentum szerint az
elkövető tunéziai állampolgár lehet, aki ellen rövide-
sen országos körözést adhatnak ki – jelentette szerdán
a Der Spiegel.

A német magazin hírportálján közölt értesülés sze-
rint egy Anis A. névre kiállított igazolványt találtak,
amely tanúsítja, hogy az illető az úgynevezett befo-
gadott menedékjogi státussal rendelkezik.

Az igazolvány szerint Anis A. 1992-ben született
Tataouine városában. A Der Spiegel szerint a nyomo-
zók kezdeményezték a szövetségi legfőbb ügyészség-
nél, hogy rendelje el a férfi országos körözését.

Az Allgemeine Zeitung című mainzi lap szerint
már el is kezdték a nem nyilvános, országos körözést.
A dokumentumot a német-holland határnál, Észak-
Rajna-Vesztfália tartományban fekvő Kleve járásban
adták ki.

Egy rendőrségi szóvivő a dpa hírügynökségnek azt
mondta, hogy hamarosan „intézkedéseket” tesznek
Észak-Rajna-Vesztfáliában.

Az ARD országos köztelevízió úgy tudja, a nyo-
mozás szálai a radikális iszlamizmus leginkább elter-
jedt németországi irányzata, a szalafizmus
szubkultúrájába vezetnek, amelynek központja éppen
Észak-Rajna-Vesztfália.

A Süddeutsche Zeitung (SZ) című lap és két regi-
onális közszolgálati médiatársaság, a Norddeutscher
Rundfunk (NDR) és a Westdeutscher Rundfunk
(WDR) közös tényfeltáró munkacsoportjának értesü-
lése szerint a körözött férfi kapcsolatban áll az Iszlám
Állam (IÁ) dzsihadista terrorszervezet első számú né-
metországi vezetőjeként számon tartott Ahmad Ab-
dulaziz Abdullah A. iszlamista-szalafista hálózatával.
Az Abu Walaa nevet is használó és az „arc nélküli
prédikátor” néven is ismert, iraki állampolgárságú hit-
szónokot novemberben őrizetbe vették, azzal gyanú-
sítják, hogy harcosokat toborzott és juttatott el az
IÁ-hoz Szíriába és Irakba.

Az SZ, az NDR és a WDR munkacsoportjának ér-
tesülése szerint a hétfői berlini merénylet feltételezett
elkövetője a közelmúltban fegyvert akart szerezni, és
éppen egy olyan emberhez fordult segítségért, aki az
észak-rajna-vesztfáliai tartományi rendőrség informá-

tora volt Abu Walaa hálózatában. Ezért megfigyelés
alá vonták, de sikerült eltűnnie a hatóságok elől, és
senki sem tudja, hogy hol tartózkodik.

A feltételezett elkövető 2012-ben Tunéziából átkelt
Olaszországba, majd tavaly, a menekülthullám felerő-
södése idején Olaszországból Németországba utazott.
Észak-Rajna-Vesztfáliában és Berlinben fordult meg,
a befogadotti jogállást az idén áprilisban kapta meg.
Ez a státus olyan menedékkérőknek jár, akik nem jo-
gosultak a menekült vagy oltalmazott státusra, vagyis
menedékjogi kérelmüket elutasították, de egyben fel-
függesztették az ország elhagyására kötelező határo-
zatot, mert valamilyen okból nem térhetnek vissza
hazájukba, például azért, mert halálbüntetés várna
rájuk, vagy nincsenek úti okmányaik.

A tényfeltáró munkacsoport szerint az igazolvá-
nyon valószínűleg nem az igazi neve szerepel: Anis
A. hét további személyazonosságot is használ.

A rendőrség a Bild című lap szerint is ismeri a tu-
néziai származású gyanúsítottat, a veszélyes iszlamis-
ták nyilvántartásában szerepel. Több útlevele van,
21-23 év közötti. Eljárást is indítottak már ellene testi
sértés miatt, de az ügy nem jutott el a vádemelésig,
mert a férfi eltűnt.

Az Allgemeine Zeitung is arról számolt be, hogy a
rendőrség ismeri a gyanúsítottat, a lap értesülése sze-
rint az illetőt összesen négy személyazonosságon tart-
ják nyilván.

A Berliner Zeitung szerint a körözött tunéziainak
testi sértés és súlyos testi sértés miatt is volt már dolga
a hatóságokkal, és a keresésére indult rendőröknek
azt az utasítást adták, hogy óvatosan járjanak el.

Közben a Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) re-
gionális közszolgálati médiatársaság biztonsági for-
rásokra hivatkozva azt jelentette, hogy a támadó
megsebesülhetett, ezért a rendőrök megkezdték vala-
mennyi berlini és Brandenburg tartományi kórház át-
kutatását. Az RBB szerint egy embert kora reggel
őrizetbe vettek, de már el is engedték, mert kiderült,
hogy nincs köze a támadáshoz.

Hétfő este Berlin nyugati részének központjában,
az egyik leghíresebb karácsonyi vásáron egy ka-
mion belegázolt a tömegbe, tizenketten meghaltak,
csaknem félszázan megsérültek, többen súlyosan.
(MTI)

Berlini merénylet
Tunéziai elkövetőt keresnek egy megtalált

igazolvány alapján

Valószínűleg élt még a támadás idején és
megpróbálta megakadályozni a gázolásos
merényletet a kamion holtan talált lengyel
vezetője – írta szerdán a Bild című német lap
biztonsági forrásokra hivatkozva.

A 37 éves Lukasz U. a boncolás révén feltárt ada-
tok alapján minden bizonnyal életben volt, amikor a
merénylő az emberek közé hajtott.

A lengyel férfi dulakodott a támadóval és megpró-
bálta elrántani a kormányt, hogy életeket mentsen. Az
ismeretlen elkövető kést rántott, többször megszúrta,
és amikor a 40 tonnás jármű a vásár területén órán-
kénti 65 kilométeres sebességgel, lekapcsolt reflek-
torral megtett mintegy 80 méteres út után megállt a
Budapest utcán (Budapester Strasse), egy kis kaliberű
lőfegyverrel, egyetlen lövéssel megölte.

Lukasz U. nem úgy tervezte, hogy hétfő este Ber-
linben lesz, Olaszországból szállított 25 tonnás rako-
mányát – acélszerkezet elemeket – már napközben ki
akarta rakodni a berlini célállomáson, hogy estére ha-

zaérjen családjához Lengyelországba, de későn érke-
zett és csak keddre kapott időpontot. Utoljára hétfőn
15 órakor adott életjelet magáról, a feleségével beszélt
telefonon. Felesége éppen elfoglalt volt, ezért abban
állapodtak meg, hogy majd 16 órakor folytatják a be-
szélgetést, de akkor már nem lehetett elérni a kami-
onsofőrt.

A jármű a GPS-adatok alapján 19.34-kor indult
meg parkolóhelyéről, a Moabit nevű városrész egy
félreeső rakpartjáról, és egyenesen a karácsonyi vá-
sárhoz hajtott, az 5,5 kilométeres utat 28 perc alatt
tette meg.

A kamion 20.02-kor hajtott a tömegbe. A támadás-
ban a sofőrrel együtt 12 ember halt meg, 45-en meg-
sebesültek, 14-en továbbra is súlyos állapotban
vannak. A Bild ugyancsak biztonsági forrásokra hi-
vatkozva azt írta, nem lehet kizárni azt a verziót, hogy
végig Lukasz U. vezette a kamiont, és a merénylő
fegyverrel kényszerítette arra, hogy belerohanjon a
tömegbe. (MTI)

A lengyel kamionos valószínűleg 
megpróbálta megakadályozni a támadást

A Dzsais al-Fatah szíriai iszla-
mista koalíció jelentkezett az
Andrej Karlov ankarai orosz
nagykövet elleni merénylet
elkövetőjeként – jelentette a
TASZSZ orosz állami hír-
ügynökség szerdán az asz-
Szumarija pánarab televízióra
hivatkozva.

Hasonló értesülés jelent meg a
török médiában is, az ISNA iráni
hírügynökséget jelölve meg forrá-

sul. Az orosz misszióvezetőt hét-
főn lőtte agyon egy török rendőr,
Mevlüt Mert Altintas. 
A merénylőt a török biztonsági
emberek lelőtték. Az orosz 
külügyminisztérium terrortáma-
dásnak minősítette a gyilkosságot,
az orosz Nyomozó Bizottság
pedig büntetőeljárást indított az
ügyben. Ankarában kedden orosz
szakértők kapcsolódtak be a vizs-
gálatba.

A Dzsais al-Fatah állítólagos fe-
lelősségéről szóló médiainformá-
ciók megjelenése előtt Dmitrij
Peszkov orosz elnöki szóvivő kije-
lentette: korai még kimondani,
hogy ki áll a gyilkosság mögött.
Mint mondta, a Kreml a közös nyo-
mozócsoporttól várja a tettesek
megnevezését.

Az egyébként törökül is beszélő
Peszkov a jelek szerint ekként hatá-
rolódott el Ankara azon vélhető tö-

rekvésétől, hogy a gyanút Fethullah
Gülen muzulmán hitszónokra te-
relje. A török vezetés szerint Gülen
állt a Recep Tayyip Erdogan török
elnök ellen júliusban megkísérelt
katonai puccs mögött is.

Az Egyesült Államokban élő hit-
szónok mindkét vádat elutasította.

A Kreml szóvivője elmondta,
hogy Vlagyimir Putyin elnök csü-
törtökön részt vesz majd Andrej
Karlov nagykövet temetésén, emi-

att péntekre halasztja az egy nappal
előbbre tervezett hagyományos év-
záró nemzetközi sajtóértekezletét.
Putyin az Oroszország Hőse posz-
tumusz címet adományozta a diplo-
matának.

Andrej Karlov koporsóját egyéb-
ként kedd este, katonai tiszteletadás
keretében Szergej Lavrov orosz és
Mevlüt Cavusoglu török külügymi-
niszter fogadta Moszkvában. 
(MTI)

Szíriai iszlamista koalíció vállalta magára az ankarai orosz nagykövet 
meggyilkolását



ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-594-011.
(58144)

MINDENFÉLE

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

MEGEMLÉKEZÉS

Számunkra sohasem leszel ha-
lott, örökké élni fogsz, mint a
csillagok. Drága jó szívét, két
dolgos kezét áldd meg, jó Atyám!
Köszönjük, hogy ő lehetett a mi
NAGYMAMÁNK.
Fájdalommal emlékezünk INCZE
JUSZTINÁRA halálának első év-
fordulóján, kinek szíve életének
mind a 97 évében érettünk dobo-
gott. Menye, Erzsébet, unokái:
Melinda és Kálmán családjukkal
együtt. (58094)

Az idő elmúlhat, szállnak az
évek, de a mi szívünkben meg-
marad szeretett, drága emléked.
Kegyelettel emlékezünk decem-
ber 22-én a kisgörgényi szüle-
tésű SZABÓ SÁNDORRA
halálának 12. évfordulóján. Ál-
dott emlékét őrzik szerettei.
(58075)

A búcsú nélküli elválás fájó em-
lékével gondolunk életünk leg-
szomorúbb napjára, december
22-ére, amikor huszonhat éve,
hogy felejthetetlen, drága gyer-
mekem, SZENTKOVICS ERIKA
hősi halált halt a nagyszebeni
tüntetésen.
Bús temető csendes susogása,
ma kimegyünk oda, az maradt
számunkra. Pihenhetsz sírodban
örökre, csendesen, elfeledni
téged nem tudunk sohasem.
Drága emlékedet szívünkben
megőrizzük. Édesapád, testvé-
red, Ottilia és Gizike. (58121-I)

Fájó szívvel emlékezünk decem-
ber 22-én drága jó testvérünkre,
DOCZI GYÖRGYRE halálának év-
fordulóján. Áldott emlékét szí-
vünkben őrizzük. Testvérei
családjukkal együtt. Nyugodjék
békében! (mp.)

Kegyelettel és fájó szívvel emlé-
kezünk DOMOKOS KÁROLY volt
szovátai lakosra halálának 10.
évfordulóján. Emlékét őrzik gyer-
mekei és azok családja. Nyu-
galma legyen békés mindörökké!
(58199)

„Ha lenne még időm elég,
talán mindent megértenék,
ha lenne  még időm elég,
talán mindent elmondanék!”
Egy éve már, hogy hirtelen halá-
lod nagy fájdalmat okozott, fáj a
szív, a szó kihűl. Csak annyit
mondhatunk, hogy őszintén sze-
retünk és soha nem feledünk. 
A májai születésű ifj. ALBERT
SÁMUELRE emlékezünk halálá-
nak első évfordulóján. Felesége,
Emese, lányai: Annamária és Me-
linda családjukkal együtt és kis
unokája, Lilla. (58197)

Már egy éve tiéd a csönd, a nyu-
galom, miénk a bánat, a könny és
a fájdalom. Mint vándormadár itt
hagytad fészkedet, hiába jön ta-
vasz, nem hoz vissza téged.
Mennyire szerettünk, hűbb tanú
nem lehet, mint egy kitaposott
ösvény, mely a sírod felé vezet. 
Életünk legfájdalmasabb napjára
emlékezünk december 22-én,
amikor egy éve, hogy búcsú nél-
kül  örökre eltávozott a drága jó
gyermek, szerető testvér, a májai
születésű ifj. ALBERT SÁMUEL.
Emlékét őrzi édesapja, a két test-
vére, Vilma és Hajnika családjuk-
kal együtt. Nyugodjál békében!
(58197)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
özvegy TEKERES JÓZSEFNÉ
született KACSÓ ERZSÉBET 

91 éves korában csendesen
megpihent.
Temetése 2016. december 22-én
13 órakor lesz a református te-
metőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes, a feltámadás
reménységében! 
Gyászolják szerettei: lánya, uno-
kái itthon, Izraelben, Amerikában
rokonai, bibliakörös közössége
és lakótársai a Lazarenum Alapít-
vány Diakóniai Otthonából.
(18328-I)

Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk
mindazokkal, akik szerették és
ismerték, hogy 

RAD ANDRÁSNÉ 
türelemmel viselt, hosszú beteg-
ség után, életének 78. évében ha-
zatért Megváltó Urához. Szeretett
halottunk 2016. december 22-én
13 órakor lesz elhelyezve a kört-
vélyfájai temető ravatalozójából,
ahol végső búcsút veszünk tőle.
Emlékét őrizzük. 

Szerettei. (58193-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa,
rokon,

id. BENKŐ JÁNOS 
marosvásárhelyi lakos, 

a Metalotehnica volt dolgozója
életének 76. évében hosszú és
súlyos szenvedés után csende-
sen megpihent. Temetése folyó
hó 23-án 13 órakor lesz a refor-
mátus temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (58201-I)    

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Az Alexfrigotehnic Kft. mély
együttérzését és őszinte
részvétét fejezi ki a Benedek
családnak és Lajos
kollégánknak lánya, ORSOLYA
váratlan és megrendítő halála
miatt. Isten nyugtassa békében!
(18332-I)

A Kikeli család és a Procardia
munkaközössége együttérzését
és őszinte részvétét fejezi ki a
gyászoló családnak TEKERES
ERZSÉBET elvesztése miatt
érzett fájdalmában. (sz.-I)
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Szomorú szívvel és fájdalommal em-
lékezünk december 22-én a székely-
csókai születésű DOCZI GYÖRGYRE,
a szeretett férjre, édesapára halálának
20. évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 
Emlékét őrzik szerettei. (58148)

KIHAGYHATATLAN AJÁNLAT! Ingyenes SZÁMÍTÓGÉPES
VEZÉRLÉSŰ FÉMFORGÁCSOLÓ (CNC) KURZUST indít a Ma-
rosvásárhelyi Kulturális Tudományegyetem. A képzés elvégzése
után munkahelyet kínálunk, azonnali kezdéssel.  Bővebb informá-
cióért hívja a 0265/251-118-as telefonszámot, vagy írjon a con-
tact@ucstgm.ro e-mail-címre. (59083)

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓT alkalmaz MINTABOLTJA-
IBA. Önéletrajzát bármely TimKo-üzletbe beadhatja. (18331-I)

VÉDŐ-ŐRZŐ CÉG alkalmaz sürgősen DISZPÉCSERT. Tel.
0733-008-775. (18304)

ÁLLATGYÓGYSZERTÁRBA ÁLLATORVOST alkalmazunk. al-
latgyogyszertar@gmail.com (18319-I)

SÜRGŐSEN ALKALMAZOK TAXISOFŐRT tanúsítvánnyal (at-
tesztát), naprakész egészségügyi iratokkal, minimum 2 év gyakor-
lattal, nagyon előnyös fizetéssel. Érdeklődni a 0787-789-979-es
telefonszámon. (1227)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott 
RECEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), SZAKÁ-
CSOT, SZOBALÁNYT,  MEDENCESZERELŐT/ SZAKEM-
BERT, KARBANTARTÓ MUNKÁST, SOFŐRT. Tel.
0722-268-866. (59071)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

A Népújság
hirdetési 

irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI 
JELENBE.

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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A Petry cég, valamint a
Sapientia EMTE Marosvásár-
helyi Karának kommunikáció
és közkapcsolatok szaka hall-
gatóinak társszervezésében
idén is cipősdoboz-akciót
szerveznek november 28. és
december 19. között. Járuljon
hozzá Ön is a rászoruló gyere-
kek karácsonyának boldo-
gabbá tételéhez! Nincs más
dolga, mint egy cipősdobozba
belepakolni a gyerekeknek
örömet okozó tárgyakat, majd

gon-

dosan becsomagolni a dobozt. A doboz tartal-
mazhat játékokat (kisautó, baba, plüssállat,

társasjá-
ték, vilá-
g í t ó
v a g y
h a n g o t
adó játék
– elem-
mel!), is-
k o l a i
eszközö-
ket (tol-
l a k ,

Várják a kántálókat 
a polgármesteri hivatalba

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal idén is fogadja a kán-
tálókat Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, december 19-én,
20-án és 21-én.

Feliratkozni december 8-áig kell a hivatal bel- és külkapcsolati
osztályán, az első emeleten, a 47-es irodában. Kapcsolattartó Vlaic
Mirela. Telefon: 0265/268-330, 144-es mellék. 

Mindenkit szeretettel várunk!
A polgármesteri hivatal bel- és külkapcsolati osztálya


