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Erős képviseletért, erős Erdélyért

Parlamenti választások 2016

Juncker: tévednek,
akik szerint elérkezett az idő Európa
feldarabolására

Az évforduló alkalmából rendezett hollandiai konferencián Juncker arról beszélt, hogy tíz év múlva Európa a világ
bruttó nemzeti termékének (GDP) a
jelenlegi 25 helyett mindössze 15 százalékát állítja majd elő

____________3.
Átadták
a Látó nívódíjait

A marosvásárhelyi szépirodalmi folyóirat rangos díjainak átadására telt
házas közönség jelenlétében, rendhagyó program keretében került sor a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
előcsarnokában.

____________5.
A középkor
változatos arca
a mában

A középkor és a 21. század között
szabott-varrt hidat fiatal és tapasztalt
divattervezők sora és a pályára készülő diákok csoportja a művészettörténeti korszakokat idéző
marosvásárhelyi divatbemutatók nyolcadik rendezvényén.

Tegnap parlamenti választásokat tartottak Romániában. Országszerte
közel 19 millió választópolgárt vártak
az urnákhoz. A szavazóirodák reggel 7től este 9-ig tartottak nyitva. Egy órával urnazárás előtt országosan 38,63
százalékos, Maros megyében 37,42
százalékos volt a részvételi arány.

Mózes Edith

Románia rendszerváltás utáni legnépesebb és
leggyengébb parlamentjének járt le a mandátuma a tegnapi választásokkal. Míg 2012-ben,
az egyéni választókerületes szavazás nyomán
közel 600 képviselő és szenátor került be a parlamentbe, az új parlamentben kb. 470 honatya
kap helyet. Az idei választáson visszatértek az
arányos megyei pártlistás választási rendszerhez, ami egyúttal a törvényhozás karcsúsítását
is eredményezi. A mandátuma végére ért parlamentben öt párt képviselői kaptak helyet: a legnagyobb politikai erő a Szociáldemokrata Párt

A ParaHelikon csoport kiállítása

Művészettel a gyógyulásért

December közepe táján évről évre meghatódva állunk meg a marosvécsi Neuropszichiátriai Rehabilitációs Központ ParaHelikon művészetterápiás
csoportjának alkotásai előtt. Az idei esztendő termését az elmúlt szombaton mutatták be Marosvásárhelyen, a Gecse utcai református egyházközség
gyülekezeti termében. A kiállítás és vásár jó alkalom arra, hogy szembesüljünk a valósággal: nem
csak az egészséges, hanem az intézmény falai mögött élő sérült emberek is képesek értékeket teremteni, olyan alkotásokat, amelyekkel bátran
léphetnek ki a világba, mások örömére.

Mezey Sarolta

Óriási fejlődés történt az elmúlt 25 évben
A hivatalos megnyitás előtt érdemes volt végigpásztázni
a kiállítás anyagát. Textíliákat, szőnyegeket, kötött és horgolt
darabokat, köztük karácsonyi díszeket, csengőket, angyalkákat, terítőket, adventi koszorúkat, kis hóembereket, táskákat,
festett tárgyakat s rengeteg kerámiát láthattunk. Szép, igényes, szép kivitelezésben.
A kiállítást dr. Schmidt Loránd, a Maros Megyei Szociális
Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezérigazgatója,
Gliga Maria textilművész, valamint dr. Barabás Dénes, a
művészetterápiás csoport vezetője nyitotta meg.
– Ismét eltelt egy esztendő, és megint találkozunk – szak-

Fotó: Nagy Tibor

(PSD) volt, a második a Nemzeti Liberális Párt
(PNL), de frakciót alakított a Szabadelvű Párt
(ALDE) és a Románia Haladásáért Országos
Szövetség (UNPR) is. Az RMDSZ látta el, és
remélhetőleg a következő négy évben is ellátja
az egymillió-háromszázezres magyar közösség
érdekképviseletét.
Az RMDSZ vezető politikusai egyebek mellett biztonságos Erdélyre, a vidék megerősödésére, erős magyar képviseletre, a megújulásra, a
helyi közösségek életkörülményeinek javítására,
(Folytatás a 4. oldalon)

emberek, ismerősök, olyan személyek, akik vonzódnak
ehhez az aktivitáshoz. A művészetterápiás tevékenység a marosvécsi rehabilitációs központban zajlik, s ilyenkor, karácsony előtt bemutatják az elmúlt év termését. Két nagyon
fontos dologról van szó, az elmúlt huszonöt évben hatalmas
előrelépés történt a neuropszichiátriai betegek rehabilitációjában, kezelésében. Huszonöt évvel ezelőtt elképzelhetetlen
lett volna egy ilyen kiállításnak a megszervezése, lévén, hogy
akkor még nem beszélhettünk művészetterápiáról. Az elmúlt
tizenöt év eredménye, hogy sikerült a sérült személyeket
mozgósítani, rehabilitálni, s a bennük rejlő művészeti hajlamot kibontakoztatni. Az ő érdemük, hogy az alkotás termését
átadják nekünk – mondta dr. Schmidt Loránd igazgató, aki
megköszönte a szakszemélyzet munkáját, ami nem kicsi
dolog, hiszen fel kellett ismerniük a 300 beutalt között, hogy
kiben rejlik valamilyen tehetség, amit hasznosítani lehet. Az
igazgató arra buzdította a beutaltakat, minél többen vegyenek
részt ezen a tevékenységen, hogy minél többen részesei lehessenek a művészet kínálta gyógyító erőnek.
Áldásos lenne, ha a többi rehabilitációs központ is bekapcsolódna a művészetterápiás tevékenységbe. A marosvécsin
kívül jelenleg Marosludason, Mezőkapuson van hasonló.
Mindenik munka kéznyújtás a társadalom felé
Gliga Maria textilművész, a designműhely vezetője elmondta, hogy a központ szakembereinek nagyon sok munkával
sikerült
kialakítaniuk
a
műhelyeket,
(Folytatás a 10. oldalon)

____________6.
Váratlan fordulat
az ASA csődeljárása ügyében

Megmenekült Marosvásárhely 1. ligás
labdarúgóklubja a csődtől – egy ideig
legalábbis: az ASA-nak sikerült megállapodnia valamennyi partnerével, akik
elmaradt pénzük folyósítását szorgalmazták…

____________7.

Ismert „közhelyek”
advent idején

Bodolai Gyöngyi

Panaszkodunk, siránkozunk, hogy mennyire rosszul
megy dolgunk, és mindig a nálunk gazdagabbak táborához mérjük a helyzetünket. Ha szembetalálkozunk a nyomorral, ami szurtos, kéregető kis- és nagyobb gyermekek
képében kísért meg, gyakran elkergetjük a koldulókat, elhessegetjük a kellemetlen benyomásokat. Nem akarunk tudni
a mélyszegénységről, amely talán csak karnyújtásnyira van
tőlünk, de úgy teszünk, mintha nem vennénk észre.
Természetesen közrejátszanak ebben olyan élményeink
is, hogy ezek a gyermekek a mesterségszerűen űzött koldulás eszközei, és végül a szülők húzzák a „hasznot”, anélkül,
hogy valamit is visszafordítanának azokra, akik az aprópénzt összekéregették. Kellemetlenül zavaró, bosszantó élményként él bennünk az a jórészt szóbeli agresszivitás, amit
akkor vetnek be, ha kéregetésük nem vezet eredményre.
A mesterséges, megjátszott nyomor képei ezek – áltatja
magát az átlagember. Valami igazság van benne, hiszen a
szegénység, elesettség igazi arcát akkor vehetjük észre, ha
például egy jótékonysági eseményen nézünk szét alaposan.
A segítségre várók között olyan sokgyermekes családokat
látunk, amelyek a megélhetés határán egyensúlyoznak.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 57 perckor,
lenyugszik
16 óra 34 perckor.
Az év 347. napja,
hátravan 19 nap.

Ma GABRIELLA,
holnap LUCA és OTÍLIA
napja.

IDŐJÁRÁS

Tiszta égbolt

Hőmérséklet:
max. 40C
min. -70C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
15, 6, 9, 5, 3 + 1
NOROC PLUS: 786069

19, 27, 21, 35, 29, 22 SUPER NOROC: 665306
36, 18, 41, 24, 23, 10

Megyei hírek

NOROC: 6925291

Bartók Béla-emlékünnepség

December 15-én, csütörtökön 16 órától a zeneszerző születésének 135. évfordulója tiszteletére a marosvásárhelyi
Bartók Béla utcai köztéri szobránál emlékkoszorút helyeznek el. Ezt követi 18 órakor a Kultúrpalota I. emeletén
Ziegler Márta, Bartók első felesége emlékplakettjének a
leleplezése. 19 órától a Kultúrpalota nagytermében rendkívüli Bartók-hangverseny lesz, melyre a 10-es számú
hangversenybérlet érvényes. Az eseményt a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia, Magyarország Külgazdasági és
Külügyminisztériuma és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa együttműködésével szervezik. A műsoron
Bartók: Erdélyi táncok, 3. zongoraverseny, Két kép, valamint Cornel Ţăranu In memoriam Bartók című alkotása
szerepel. Vezényel: Alexandre Myrat Franciaországból,
zongorán játszik ifj. Csíky Boldizsár, oboán közreműködik
Aurel Marc.

Örömosztók

Lévai Anikó és Lehel László adta át az Ökumenikus Segélyszervezet
adományát

Nehéz sorsú, árva, félárva
gyermekekkel, sokgyermekes
családokkal, a bibliakör tagjaival telt meg december 9-én
délután a marosvásárhelyi Lazarenum Alapítvány Diakóniai
Otthonának Bocskai terme,
ahova a karácsonyi ajándékot
az Ökumenikus Segélyszervezet hozta el. Pontosabban
Orbán Viktorné Lévai Anikó
jószolgálati nagykövet és
Lehel László elnök-igazgató,
akik 2,5 millió forint értékű
ajándékkal érkeztek Budapestről.
A vendégeknek Fülöp G.
Dénesné Suba Ilona, a Lazarenum Alapítvány elnöke köszönte meg, hogy ünneppé
tették ezt a szép napot. Kérdésre elmondta, hogy az álta-

Bródy János-koncert

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezésében
december 13-án, kedden 19.30-kor Bródy János koncertezik a Kultúrpalotában.

Adventi szeretetvendégség

December 16-án, pénteken 17 órától a Telefonos Szeretetszolgálat és a Dorcas Segélyszervezet meghitt együttlétre hív kicsiket és nagyokat a II. alkalommal
megszervezett adventi szeretetvendégségre a Mobex étterembe (Marosvásárhely, Őz/ Căprioarei utca 2. szám). A
vacsora mellett értékes tombolanyareményeket sorsolnak
ki, lesz gyereksarok is. Bővebb inormációkért, tombola- és
adományfelajánlásokért a 0753-565-656-os telefonszámot lehet hívni.

Jogi tanácsadás

December 14-én, szerdán délután 4 órakor Molnár Loránd
ügyvéd jogi tanácsadást tart előfizetőinknek szerkesztőségünk Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II.
emeleti 57-es irodában. Az érdeklődőket kérjük, hozzák
magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Ünnepség és adventi vásár
Vámosgálfalván

Vámosgálfalván a harmadik alkalommal megszervezett
adventi vásárra várják az érdeklődőket a Szász Hordója
vendéglő és panzió udvarán, amelyet a vendéglátóegység
tulajdonosai közösen szerveznek a helyi önkormányzattal,
tanáccsal, nőszervezettel és nőszövetséggel. Az adventi
várakozás jegyében szombat-vasárnaponként szórakoztatják a helyi és környékbeli népi együttesek, kórusok, fúvószenekarok a jelenlévőket.

Könyvbemutató
és közönségtalálkozó Tamás Gáborral

December 13-án, kedden délután 5 órakor a marosvásárhelyi Bernády Házban mutatják be a Csak a szívünkben
nem száll az idő – Életúton Tamás Gáborral című könyvet.
A könyvbemutatón jelen lesz a szerző, Szucher Ervin újságíró, valamint a népszerű táncdalénekes, akikkel Boér
Károly, a Marosvásárhelyi Rádió szerkesztője beszélget.
Minden vásárló ajándék CD-ben részesül. 15-én, csütörtökön délután 5 órától hasonló eseményre kerül sor Szászrégenben is, a DIO Házban, ahol a házigazda szerepét
Demeter József református lelkipásztor tölti be.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

luk felkarolt 170 marosvásárhelyi és Marosvásárhely környéki sokgyermekes, rossz
anyagi körülmények között élő rászoruló
család részesül az adományban, továbbá a
Lazerenum által működtetett Lídia gyermekotthon, az utcagyerekeket gondozó
Pici ház és az idősotthon lakói. A közel ezer
megajándékozott fele gyermek, akiknek az
ősszel gazdag tanszercsomaggal hozta meg
a kedvét a tanuláshoz az Ökumenikus Segélyszervezet.
– Régi kapcsolat a miénk, több mint egy
évtizedre nyúlik vissza, nemcsak karácsonykor, az év folyamán is el szoktunk ide
látogatni, figyelemmel és elismeréssel kísérjük Ila asszony munkáját, aki a Lararenum Alapítványon keresztül támogatja a
rászoruló családokat, gyermekeket, és
ebben a munkában szeretnénk a segítségére
lenni – mondta Lévai Anikó.

December 14-én karácsonyi adománygyűjtés
árvák és hátrányos helyzetű családok részére!
Fotó: Nagy Tibor

December 14-én, szerdán a Marosvásárhelyi Infó és lelkes segítők jótékonysági adománygyűjtést szerveznek a
Szent Erzsébet Egyesület és Pál atya gondozásában lévő
árva és félárva gyermekek, valamint rászoruló családok
megsegítésére. Az adománygyűjtés helyszíne a marosvásárhelyi Deus Providebit házban lévő Efendi-étkezde (egykori Sapientia-kantin).
Mint ahogy az elmúlt években, most is szeretnénk segíteni a Szent Erzsébet Egyesületnek, amely 40 árva gyermeknek biztosít otthont és ellátást, idén is, akárcsak tavaly,
szélesítjük a kört, több rászoruló család is kap majd az öszszegyűlt adományból. Ezért arra kérünk mindenkit, hogy
kapcsolódjon be, fogjunk össze és tegyük szebbé a nélkülöző gyerekek és felnőttek karácsonyát. Elsősorban élel-

RENDEZVÉNYEK

Belfenyéri Gábor fotókiállítása

Dicsőszentmártonban december 13-án, kedden délután 5.30 órakor a Kis-Küküllő Alapítvány égisze alatt
működő Magyar Közművelődési Központban (zsinagóga) Belfenyéri Gábor marosvásárhelyi fotóművész
kiállításának megnyitójára kerül sor, ahol gombákról
készült fotókat láthatnak a látogatók.

Kettős könyvbemutató
a Bernády Házban

Ma, december 12-én 17 órakor kerül sor a Bernády
Házban Sebestyén Mihály két új kötetének a bemutatására. A Mentor Könyvek Kiadónál megjelent Marosvásárhely történeti kronológiájának sorozatzáró, Időtár
V/2. kötetéről a szerzővel Gálfalvi Ágnes, a kötet szer-

miszercsomagokat várunk az adományozóktól, amit még
aznap eljuttatunk a Szent Erzsébet Egyesülethez és a családokhoz.
A csomagba bármilyen alapélelmiszert (cukor, liszt, olaj,
burgonya, rizs, befőtt, zakuszka, gyümölcs stb.) tehettek,
de akár pénzzel is támogathatjátok őket. Már azzal is segítesz, ha egy kiló lisztet eljuttatsz a rászorulóknak.
A gyűjtési akció december 14-én 17 és 20 óra között.
Helyszín: Deus Providebit Ház (katolikus plébánia bejárata), Efendi- (volt Sapientia) kantin.
Gyere el te is, hozd magaddal adományodat, hogy közösen tegyük szebbé a gyerekek és a családok karácsonyát!
Üdvözlettel és köszönettel
A szervezők
kesztője, a Penelopé ruhája című, az erdélyi zsidóság
történetéről szóló tanulmánykötetéről Káli Király István
beszélget.

Karácsonyi rege
a Szent Család-templomban

Népi karácsonyi dalokból és a magyar irodalom
gyöngyszemeiből összeállított karácsonyi zenés műsort láthatnak az érdeklődők december 13-án, kedden 19 órakor a marosvásárhelyi Szent
Család-templomban (Egyesülés negyed, Földműves
utca 26. szám). Fellép Kilyén Ilka Magyar Örökség
díjas előadóművész. Az előadás különböző helyszínekre kalauzol el, az alföldi pusztán, a székely havason, a lágerben, ostromgyűrűben és a meghitt
családi hangulatban eltöltött karácsonyokat is felidézi.
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Búcsúzik a Romániai Magyar Demokrata Szövetség

Megrendülten fogadtuk a hírt: elhunyt dr. Bárányi Ferenc
temesvári aneszteziológus, író, az RMDSZ parlamenti képviselője (1990–2000), a Szövetségi Operatív Tanács tagja
(1995–1997), a szövetség első egészségügyi minisztere.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség kegyelettel emlékezik mindarra, amit Bárányi Ferenc több évtizedes munkássága jelentett az erdélyi és bánsági magyarság, közösségi
életünk számára.
Dr. Bárányi Ferenc Nagyszentmiklóson született 1936.
május 13-án. 1959-ben végezte el a marosvásárhelyi orvosi
egyetemet, de kommunistaellenes tevékenysége miatt két évig
nem államvizsgázhatott. Moldva és a Bánság különböző vidékein dolgozott gyakornokként és szakorvosként, majd Te-

mesváron volt főorvos. Az 1989-es rendszerváltás után az
RMDSZ temesvári parlamenti képviselőjeként tevékenykedett, 1996 és 1998 között Románia egészségügyi minisztere
is volt.
Íróként az 1974-ben megjelent Mindenki háziorvosa több
kiadást is megért, legutóbbi kötete, a Boldogság délibábja Aradon jelent meg.
Azzal a reménnyel hajtunk most fejet gazdag életpályája
előtt, hogy közösségi elkötelezettségét méltó módon át tudjuk
örökíteni az új nemzedékekre.
Vigasztalódást gyászoló családjának!
Áldott és örök legyen az emléke!
Kelemen Hunor szövetségi elnök

Az Afrikából induló migráció kezeléséről
és az Oroszország elleni szankciókról tárgyalnak

Az Afrikából induló migráció kezelésével összefüggésben az otthonmaradás és a munkahelyteremtés
feltételeinek megteremtése, az Európai Unió és
Egyiptom megfeneklett kapcsolatainak rendezése,
valamint az Oroszország ellen bevezetett szankciók
állnak a hétfői uniós külügyminiszteri tanácsülés
központjában.

Egy neve elhallgatását kérő magas rangú brüsszeli tisztviselő tájékoztatása szerint a miniszterek tárgyalásain a szíriai
helyzettel kapcsolatban az Oroszország ellen bevezetett szankciók kérdése kerül terítékre. Egyes tagállamok a további nyomásgyakorlás mellett érvelnek, különösen az észak-szíriai
Aleppó városban kialakult helyzet súlyosságára hivatkozva.
Eközben mások az uniós tagországok gazdaságára is negatív
hatást gyakorló szankciók enyhítését javasolják, azt hangsúlyozva, hogy más szereplők is gátjai a helyzet javulásának.
Bizonyos országok véleménye szerint a jelenlegi szír kormánnyal számolni kell a konfliktus megoldása és az átmenet
ideje alatt. Mások – a migrációval összefüggésben – azzal érvelnek, hogy a szír menekültek addig nem térnek vissza Szíriába, amíg Bassár el-Aszad szíriai elnök hatalmon van.
A migrációt és a biztonsági környezetet illetően a diplomata
rámutatott, hogy az Európai Unió és Egyiptom kapcsolatai
megfeneklettek egy civil szervezetek működését erősen korlátozó törvény bevezetése miatt. Az egyiptomi kormány a ter-

rorizmus visszaszorítására hivatkozva hozta az intézkedést a
civilek tevékenysége és finanszírozásuk ellenőrizhetősége céljából, ellehetetlenítve ezzel több nagy nemzetközi szervezet
munkáját. Az Európai Unió ugyanakkor az emberi jogok érvényesülésének biztosítására hívta fel Kairót.
A forrás hozzátette, az uniónak érdeke a jó viszony visszaállítása és fenntartása Egyiptommal, mert legalább 5 millióan
készek útnak indulni a jobb élet reményében Európa felé az
észak-afrikai országból.
Az afrikai térséget érintően a miniszterek általános stratégiai vitát folytatnak az intenzívebb kapcsolatépítés jegyében
a politikai, gazdasági, valamint biztonsági területekről. A megbeszélés a 2017 őszén esedékes EU-Afrika csúcs előkészítése
is egyben, amelyen a helyben maradás, az afrikai fiatalság
helyzete, ezzel összefüggésben pedig a munkahelyteremtés témája szerepel. A tanácsülésen aláírják az EU-Kuba megállapodást, amellyel a képviselők magasabb szintre emelik a két
térség kapcsolatait. Az egyezmény új jogi keretet teremt az Európai Unió és Kuba közötti kapcsolatok számára, amelynek értelmében a felek megerősítik a politikai párbeszédet, szorosabbra
fűzik együttműködésüket és együttesen lépnek fel multilaterális
fórumokon. A megállapodás célja a kubai gazdasági és társadalmi átmenet támogatása és elősegíteni a párbeszédet és az
együttműködést a fenntartható fejlődés, a demokrácia és az
emberi jogok tiszteletben tartása érdekében. (MTI)

Paolo Gentiloni kap miniszterelnöki felkérést
Olaszországban

Paolo Gentiloni felkérésével a balközép Demokrata Párt
Paolo Gentilonit hívatta magához Sergio Mattarella
olasz államfő vasárnap fél egyre, ez azt jelenti, hogy (PD) vezette kormánytöbbség irányítja tovább Itáliát. Annyira,
az eddigi külügyminiszter kap miniszterelnöki és hogy szójátékkal az Il Giornale jobbközép napilap máris „Renziloni” – kormánynak nevezte el, Luigi Di Maio, az ellenzéki
kormányalakítási felkérést.

A 62 éves Paolo Gentiloni kezdettől fogva az esélyes utódok
között szerepelt a december 4-i népszavazás következményeként lemondott Matteo Renzi kormányfő távozása után.
Az olasz politikai gyakorlat szerint Sergio Mattarella felkéri
Paolo Gentilonit, hogy mérje fel a pártok közötti támogatottságát és készítse elő kormánya miniszteri névsorát, s Gentiloni
ezt a felkérést ugyancsak a politikai gyakorlatnak megfelelően
„fenntartással” fogadja el. Ezután – talán már hétfőn – megerősíti az államfőnek a miniszterelnöki kinevezés elfogadását,
kormánya tagjaival leteszi esküjét és bizalmat kér az olasz parlamentben. Már az új olasz miniszterelnök vehet részt a hét
második felében az EU évzáró csúcstalálkozóján.

Öt Csillag Mozgalom (M5S) képviselőházi alelnöke pedig
„avatar kormányról” beszélt.
Gentiloni a PD alapító tagja és Matteo Renzi emberének
számít: nemesi származású, újságíróból lett politikus, aki 2006
és 2008 között a második Prodi-kormány távközlési minisztere, 2014-től a Renzi-kormány külügyminisztere volt.
Kérdés, hogy a Paolo Gentiloni vezette új olasz kormány
mandátuma meddig szól. A Corriere della Sera értesülései szerint
a Gentiloni-kormány az új olasz választási törvény megalkotása
és a G7-es csoport májusi olaszországi csúcstalálkozójának megrendezése után akár távozhatna is, előre hozott választásokkal,
amelyek dátuma a napilap szerint június elején lehetne. (MTI)

Teljes tévedésben vannak azok, akik azt gondolják, hogy
elérkezett az idő Európa feldarabolására, mindazonáltal az Európai Uniónak a mai világhoz kell igazítania a szabályait, és
egyes államok számára új pályát kell kialakítania – hangsúlyozta Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke pénteken, az Európai Uniót létrehozó maastrichti szerződésről
szóló megállapodás 25. évfordulóján.
Az évforduló alkalmából rendezett hollandiai konferencián
Juncker arról beszélt, hogy tíz év múlva Európa a világ bruttó
nemzeti termékének (GDP) a jelenlegi 25 helyett mindössze
15 százalékát állítja majd elő, húsz év múlva pedig már egyetlen európai ország sem tartozik majd a világ hét legnagyobb
gazdasága közé. Hozzátette: a 20. század elején még a Föld
lakosságának mintegy 20 százaléka Európában élt, ez a szám
ma 5-7 százalék közé tehető, az évszázad végére pedig 4 százalékra esik.
„Ezért aztán teljes tévedésben vannak, akik úgy vélik, hogy
itt az ideje a lebontásnak, Európa feldarabolásának, és a kontinens nemzeti egységekre történő felosztásának” – mondta.
„Különálló nemzetenként nem fogunk tudni létezni az Európai Unió nélkül” – fűzte hozzá Juncker, aki szerint nem elég
az európai integrációt a múltból kiindulva elmagyarázni. „Az
EU-t azon keresztül kell megvilágítani, hogy mit tud adni a
jövőre nézve” – magyarázta.
A bizottság elnöke szerint a migrációs válság lerombolta azt
az alapelvet, hogy az EU a közösen elfogadott szabályokon
alapul. „Ez valami új. Európa világháború utáni történelmében
először fordult elő, hogy nem minden tagállam alkalmazta a
közösen elfogadott szabályokat” – fogalmazott. Juncker szerint épp ezért egy másik pályát kell például kijelölni azon államok számára, amelyek nem akarnának minden területen

annyira szorosan együttműködni, mint a többiek. „Ez nem
lenne tragédia és válsághelyzet sem. Ez egy esély lenne” –
mondta Juncker. „A szerződéseket a mai világhoz kell igazítanunk” – fogalmazott. A bizottsági elnök utalt rá, hogy egy
ilyen másik „pálya” akár a nemrég az unióból való kiválást
választó britek számára is vonzó lehetne.
A hollandiai Maastrichtban huszonöt éve állapodtak meg az
Európai Közösségek állam- és kormányfői a szervezet helyébe
lépő, 1993. november 1-jén megalakult Európai Unió alapszerződésében.
A maastrichti szerződéssel létrejött a jogi személyiséggel
nem rendelkező, hárompilléres Európai Unió. Az első pillér a
korábbi Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés,
kibővülve a Gazdasági és Monetáris Unió létrehozásával; a
második a közös kül- és biztonságpolitika; a harmadik a belés igazságügyi együttműködés.
Az Európai Unióval együtt számos új intézmény jött létre,
mint például az európai ombudsman, az Europol, a Régiók Bizottsága, az Európai Központi Bank, intézményesült az Európai Tanács. Az EU legfontosabb szerveinek szintjére emelték
az Európai Számvevőszéket, s több intézmény, mint például
az Európai Bizottság új nevet, míg a Bíróság új hatáskört kapott. A szerződés biztosította a közösségi szinten egyeztetett
tevékenységet a jogalkotás és igazságszolgáltatás egyes területein, a közösségi jogot érintő kérdésekben bevezette a miniszteri
tanács és az Európai Parlament együttes döntését, létrehozta az
uniós állampolgárság fogalmát, s további területekre – köztük az
oktatás, kultúra, környezetvédelem – terjesztette ki a közösségi
fellépést. Tizenegy tagállam 1999. január 1-jén bevezette a
közös fizetőeszközt, az eurót, amely 2002 óta a készpénzforgalomban is átvette az addigi nemzeti valuták szerepét. (MTI)

Juncker: tévednek, akik szerint elérkezett
az idő Európa feldarabolására

Ország – világ
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5 százalék felett nő jövőre
a nyugdíj

5,2-5,3 százalékkal nő a jövő évben a nyugdíj – jelentette be Dragoş Pîslaru munkaügyi miniszter. A tárcavezető közölte, hogy az erről szóló rendeletet már
előkészítette a jelenlegi szakértői kormány, emlékeztetve arra, hogy ez összhangban van a nyugdíjtörvény rendelkezéseivel. A jogszabály megállapítja,
hogy a nyugdíjat a kormánynak évente ki kell igazítania az infláció mértékével, valamint a bruttó átlag
reálbér-növekedés 50 százalékával. Pîslaru leszögezte, a jövő évi állami költségvetést a vasárnapi parlamenti választás után felálló új parlament és
kormány fogja elfogadni. A gazdasági válság idején
2009 és 2012 között három évig be voltak fagyasztva
a nyugdíjak, az elmúlt négy évben viszont minden
évben átlagban mintegy 5 százalékkal emelték. (MTI)

Nem valószínű az orosz beavatkozás
az amerikai elnökválasztásba

Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint
nem valószínű, hogy az oroszok beavatkoztak volna
Donald Trump győzelme érdekében. A szakember
vasárnap reggel az M1 aktuális csatornán mondta el
véleményét azzal kapcsolatban, hogy az amerikai
Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) titkos jelentése
szerint Oroszország Trump győzelme érdekében beavatkozott az amerikai elnökválasztásba. Látható,
hogy az elnökválasztás eredményét a vesztes fél nehezen veszi tudomásul. „Inkább arra hajlok, hogy
ennek a részeként kell tekintenünk ezt” – jelentette
ki. A The Washington Post című amerikai napilap
pénteken írt arról, hogy az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség titkos jelentésében arra jutott:
Oroszország Donald Trump győzelme érdekében
avatkozott be az elnökválasztásba. (MTI)

Stadion mellett robbant
a pokolgép

A korábbi hírekkel ellentétben sokkal több, csaknem
kétszáz áldozata van a szombat esti isztambuli robbantásoknak: 29-en meghaltak, 166-an pedig megsebesültek – közölte a török belügyminisztérium
vasárnap hajnalban. Suleyman Soylu belügyminiszter tájékoztatása szerint a 29 halálos áldozat közül
27 rendőr, kettő pedig polgári személy. Bejelentette
egyúttal, hogy tíz embert őrizetbe vettek az első robbantással összefüggésben. A robbantások a Besiktas
labdarúgóklub stadionja közelében történtek. Az elsőt
robbanószerekkel megrakott gépkocsi levegőbe röpítésével hajtották végre távirányítással készenléti
rendőrök autóbusza mellett a stadion egyik kapujánál. A második detonáció 45 másodperccel követte
az elsőt egy közeli parkban, ez nagy valószínűséggel
öngyilkos merénylő műve volt. (MTI)

Nonstop légi járat indul
Ausztrália és London között

A polgári repülés történetében először nonstop légi
járat indul Ausztrália és London között. A Qantas
ausztrál nemzeti légitársaság a BBC vasárnapi beszámolja szerint 2018 márciusában indítja a leszállás
nélküli járatot a londoni Heathrow repülőtér és a nyugat-ausztráliai Perth nagyváros között. A 14 498 kilométeres távot a Qantas 236 személyes Boeing
787-9-es repülőgépei az előzetes számítások szerint
17 óra alatt teszik meg. Ez lesz a polgári repülés leghosszabb nonstop menetrendszerű járata. A nonstop
légi járatok jelenlegi táv- és menetidőrekordját az
Emirates légitársaság tartja Dubaj és az új-zélandi
Auckland közötti, márciusban indított járatával. A cég
A380-asai 16 és fél óra alatt teszik meg a 14 200 kilométeres utat. (MTI)

Ismert „közhelyek”
advent idején

(Folytatás az 1. oldalról)
Sápadt, rosszul táplált, beteges, gyógyíthatatlan betegségben szenvedő, hátrányos helyzetű gyermekekkel,
akikről lerí, hogy ritkán jutnak tartalmas, tápláló élelemhez, a szükséges orvosi ellátáshoz. Mondhatnók,
hogy annak a közösségnek kellene segíteni rajtuk,
amelyben élnek. De vannak esetek, amikor a szülők életmódja, viselkedése, az alkoholizmus, munka helyett a
kilátástalanságból fakadó semmittevés eltántorítja azokat is, akikben még pislákol a segítő szándék. Pedig a
gyermekek nem hibásak azért, hogy olyan családba születtek, ahol iszonyú megpróbáltatásokkal kell megbirkózniuk. Éheznek, be vannak zárva a fűtetlen lakásba,
amíg a szülők esetleg káros szenvedélyüknek élnek.
Ilyen volt az élete annak a kislánynak is, akinek történetéről a napokban hallottam. A gyermekét egyedül nevelő, alkoholista anya halála után a nélkülözéstől
agyongyötört kislányt egy falubeli asszony vitte haza,
és azóta is nagy szeretettel gondozza. Az útszéli kóbor
kutyát is megsajnálja az ember, hagyhattam volna-e ezt
a kicsi lányt, hogy idegenek kezére jusson? – mondja
meggyőződéssel a hangjában, és ragyog a tekintete,
amikor arról beszél, hogy mennyi élménnyel lettek gazdagabbak. A példát azért idéztem, hogy a karácsonyváró napokon és azon kívül néha mindnyájunknak fel
kellene tennünk a tisztábban látás szemüvegét, hogy
eszünkbe jusson, hogy a fölösleggel, amit a gondviselés
megadott, segíthetünk azokon, aki rászorulnak. Az adni
tudás, az ajándékozás öröméért.
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Erős képviseletért, erős Erdélyért

________________________________ 2016. december 12., hétfő
Novák Csaba Zoltán szenátorjelölt: – Erdély jövőjéért, egy
biztonságos Erdélyért szavaztam, s azon belül arra, hogy meg
tudjuk valósítani Romániában azt a reformot, amelyre már
1990 óta vár az ország, a tanügyi reformot. Két nagy célt tűztem ki magam elé az elkövetkezendő négy évre. Az egyik az,
hogy a 2011-es oktatási törvény által szavatolt jogainkat gyakorlatba is ültessük, hogy azt, amit az I–IV. osztályban sikerült elérni, hogy speciális terv szerint és tankönyvekből
tanítsák a román nyelvet, kiterjesszük gimnáziumi és líceumi
szintre is.
A magyar emberek biztonságos anyagi helyzetére

Az előrelépésre szavaztam
(Folytatás az 1. oldalról)
a magyar emberek biztonságos anyagi helyzetére, a közösség
erejére, az erdélyi fiatalok jövőjére szavaztak, hogy lehessen
magyarul is ügyeket intézni, hogy az igazságszolgáltatást ne
lehessen megfélemlítésre felhasználni, és arra, hogy ne
mások döntsenek rólunk.
Egy olyan országra szavaztam, ahol az emberek biztonságban érzik magukat minden tekintetben

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: MTI

A reggeli órákban adta le voksát Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke is szülőfalujában, a Hargita megyei Csíkkarcfalván. „Arra az erős képviseletre, erős Erdélyre szavaztam ma, amelyről az elmúlt hetekben, hónapokban
beszéltünk, és egy jobb Romániára. Egy olyan országra, ahol
az emberek biztonságban érzik magukat minden tekintetben,
és egy olyan parlamentre, amely képes lesz az elmúlt évek
hibáit korrigálni, azokat a törvényeket kiigazítani, amelyeket
sokan sokféleképpen értelmeztek, de semmiképpen nem a
törvényhozó eredeti szándékának megfelelően – különösen
akkor, amikor a magyar közösség jogairól van szó: az anyanyelvhasználatról, a közösségi szimbólumok használatáról,
az ingatlan-visszaszolgáltatásról vagy az oktatásról. Azt remélem, hogy a következő parlamentben lesz erő a jogállamiság alapjait megszilárdítani, és a kisebbségi jogok
tekintetében a megszerzett jogokat megőrizni, bővíteni a következő esztendőben” – nyilatkozta a szavazást követően Kelemen Hunor.
Arra a csapatra szavaztam, amely kiáll önkormányzataink
érdekeiért

A Maros megyei képviselők közül elsőnek Vass Levente
képviselőjelölt szavazott. A szavazást követően kijelentette:
– Maros megyének szüksége van az előrelépésre, és ugyanígy
Erdélynek is. Erre az előrelépésre szavaztam, arra a csapatra
és arra a képviseletre, amelyről tudom, hogy megtesz mindent azért, hogy a gyermekeink jobb körülmények között nőjenek fel. Szavazatommal az összefogást, egy jobb
Fotó: Lázár Tibor
érdekképviseletet, az érdekképviselet bővítését, a kisebbségek jogainak a bővítését támogattam.
Császár Károly szenátorjelölt: – A kis- és középvállalkoAz erdélyi magyar közösség szolgálatára
zások jelentik az erdélyi gazdaság gerincét. Ezeket a törvények szintjén is támogatni kell, hogy a jövőben ne okozzon
gondot a munkanélküliség az erdélyi magyar embereknek.
Ehhez azonban be kell juttatni a magyar képviseletet, azt az
erős csapatot a parlamentbe, amely elkötelezett a magyarok
jóléte mellett. Én erre szavaztam: a magyar emberek biztonságos anyagi helyzetére, az erdélyi gazdaság fejlődésére.
A jövőre szavaztam, három gyermekem jövőjére

Fotó: Nagy Tibor

Csép Andrea képviselőjelölt: – Az erdélyi magyar közösség szolgálatára jelentkezem, és azt szeretném, hogy egy friss
csapatnak a tagjaként egy más szemléletmódot vigyünk be a
politizálásba. Emberközeli politikát, a rendszeres találkozókat és konzultációkat tudom megígérni. A többi ígéretem
akkor lesz időszerű, amikor odaérek, és meglátom, hogy mi
vár rám. Szociális területen szeretném folytatni a munkát, az
örökbefogadási törvénytől elkezdve a szociális támogatások
rendszerén át az árvaházak helyzetéig, a családok és az egyedülálló anyák helyzetéig.
A tanügyi reformért

Fotó: Fülöp Edmond

Péter Ferenc, az RMDSZ Maros megyei szervezetének
politikai alelnöke: – Úgy gondolom, nem lehet minden kérdést, gondot helyben megoldani, az erdélyi magyarok jogait,
a magyar közösség biztonságát törvények szavatolják, amelyeket Bukarestben kell megszavazni, így természetes, hogy
azokra a fiatal jelöltekre szavaztam, akik kiállnak önkormányzataink érdekeiért, és szem előtt tartják a helyi közösségek akaratát. Arra a csapatra szavaztam, amelynek vannak
bátor tervei, és amelyek megvalósulása minden településnek,
önkormányzatnak és minden magyar embernek a hasznára
válik. Egy olyan fiatal csapatra szavaztam, amely Maros
megye, az erdélyi magyarság érdekeit fogja képviselni a parlamentben.

Fotó: Bereczky Sándor

Feljelentést tesz az RMDSZ SMS-ben terjedő
magyarellenes üzenetek miatt
Feljelentést tesz az RMDSZ ismeretlen tettes ellen a rendőrségen a választások napján SMS-ben terjedő magyarellenes

Biró Zsolt képviselőjelölt: – Józan ész, magyar szolidaritás
és felelősség az erdélyi magyar választók iránt – ezeket tartottam szem előtt voksom leadásakor. Azt akarom, hogy mi,
erdélyi magyarok otthon érezzük magunkat szülőföldünkön,
ehhez pedig meg kell teremtenünk a biztonságot. Arra a listára szavaztam, amelynek jelöltjei az anyagi biztonságunk
megteremtése mellett a nemzeti ügy iránt is elkötelezettek,
és harcolni fognak érte a következő években. A jövőre szavaztam, három gyermekem jövőjére. Számukra és unokáim
számára is magyar jövőt képzelünk el Erdélyben.

Fotó: Nagy Tibor

üzenetek miatt – mondta az MTI-nek Kovács Péter, a szövetség ügyvezető elnöke.
A szövetség vasárnap közleményben számolt be arról, hogy több megyében is olyan SMS-eket küldözgetnek a választópolgároknak, amelyek arra buzdítják a román szavazókat, hogy járuljanak minél nagyobb számban az urnákhoz
azért, hogy kiszorítsák a magyarokat a parlamentből. A Ţepes gárdája (Vlad Ţepes középkori havasalföldi fejedelem)
nevében írt üzenetek arra buzdítják a választókat, hogy szavazzanak a szélsőségesen nacionalista Egyesült Románia
Pártra (PRU).
Kovács Péter elmondta, az RMDSZ jogászai dolgoznak a feljelentés szövegén. Hozzátette: azt kifogásolják, hogy az
üzenet küldői megsértették a kampánycsendet és a nacionalista uszítás eszközét használták. (MTI)

Fotó: Nagy Tibor
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Bartók kivirágzott fái a megyeszékhelyen

A Bartók-évfordulóra tervezett
különleges és nagyszabású Bartókkoncertet januárban Marosvásárhelyre is elhozza a Hagyományok
Háza és a marosvásárhelyi Spectrum Színház. A Bartók kivirágzott
fái című hangversenyen először
szólalnak meg Bartók Béla népzenei feldolgozásaiban a népdalok
úgy, ahogy azokat a zeneszerző is
hallhatta a gyűjtések során.
A Hagyományok Háza által szervezett koncert egy nem mindennapi
művészi kísérlet, ahol a népzene és
a Bartók-kompozíció egyszerre szólal meg például a zongorára írt kolinda dallamaiban. A koncert címe
– Bartók kivirágzott fái – is innen
fakad. A hangversenyt Bartók Béla
zeneszerző halálának 70. évfordulóján, a budapesti Zeneakadémián
mutatták be, január 17-én a Spectrum Színház szervezésében láthatja,
hallhatja a nagyérdemű a marosvásárhelyi Kultúrpalotában is.

A koncerten először szólalnak
meg Bartók népzenei feldolgozásaiban a népdalok úgy, ahogy azt a zeneszerző is hallhatta a gyűjtések
során. A komolyzenei és a népzenei
élet kiváló előadói valósítják meg
ezt a nem mindennapi művészi kísérletet: többek közt Kokas Katalin,
Kelemen Barnabás hegedűművészek és a Magyar Állami Népi
Együttes muzsikusaiból álló Szalonna és bandája népzenei együttes.
A Bartók-koncerten eredeti népzene és komolyzene lesz egy este
repertoáron. Ilyet már hallhatott a
nagyérdemű például a Muzsikás
együttestől, azonban az, hogy a népzene és a Bartók-kompozíció egyszerre szólalhat meg, például a
zongorára írt kolindadallamokban, úttörő vállalkozás. A műsor szerkesztője
és ötletgazdája, Kelemen László a
kétrészes műsorba Bartók Béla népzenei feldolgozásai közül a 8, a 10
és a 20 magyar népdalból, a Gyer-
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Marosvásárhely
400 éve szabad királyi város

mekeknek ciklusból, a Román kolinda
dallamaiból, valamint a rapszódiákból
és a hegedűduókból válogatott.
Kelemen László szerint a népzenei feldolgozásokkal Bartók valami
olyat próbált zenébe foglalni, ami
számára életének és művészetének
egyik alapélményét jelentette, és
ami, mint a kantátabeli szarvasok az
ajtón, nehezen „térhet be” a nyugati
zenére kitalált partitúralejegyzésekbe. Bartók a leírt kottát korántsem tekintette „szentírásnak”, és
tisztában volt a klasszikus notáció
korlátaival is. „Kottaírásunk tudvalevően többé-kevésbé fogyatékosan
veti papírra a zeneszerző elképzeléseit...” – vallja Bartók maga.
A január 17-i koncertet 19 órától
lehet megtekinteni a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. A belépő 30
lej, kedvezményesen 20 lej. Jegyek
Fotó: Antalfi Imola
már kaphatók a Kultúrpalota jegypénztáránál hétköznaponként 9-16 Dr. Weszely Tibor matematikus, matematika, a Bolyaiak városának,
óra között.
matematikai szakíró értékes tu- a városvezetés a korlátozott számdományos kutatói munkásságá- ban készített Marosvásárhely 400
nak elismeréseként december éve szabad királyi város ezüst em8-án, csütörtökön Marosvásár- lékplakettel tüntette ki”.
Weszely Tibor kérdésünkre elhely polgármesterétől, dr. Dorin
Floreától átvette a Marosvásár- mondta, meglepte és jóleső érzéssel
hely 400 éve szabad királyi töltötte el az elismerés. „Mindig köváros emlékplakettet. A ese- tődtem e városhoz. Abba az iskoményen jelen volt Csegzi lába jártam, ahol Bolyai Farkas
Sándor, a polgármester ta- tanított, és fia, János is valamikor
nácsadója is, valamint meghí- diák volt. Már az iskolában is többvottként Bíró Tibor tanár és ször hallottam a Bolyaiakról, a matematikát nagyon szerettem. A
Szabó András mérnök.
Bolyai János születésének 152. évAntalfi Imola
fordulójára szervezett kiállításon,
A kitüntetést átadó Dorin Florea úgy 13 éves koromban hatalmas
polgármester hangsúlyozta: ápolni posztereket láthattam az Appendixkell és megbecsülni a Bolyaiak ha- ből kivett ábrákkal. Akkor határozgyatékát, a város értékeit, legyen az tam el, hogy ha felnövök, meg
a világhírű matematikusok tudomá- fogom tudni pontosan, mivel foglalnyos munkássága, vagy akár a koztak a Bolyaiak. TizenegyedikeMOGYE, napjainkban pedig a re- sen nekifogtam az Appendix
pülőtér, és ebben a városvezetés elolvasásának, majd az egyetem
mindig partner. Csegzi Sándor sze- matematika szakának elvégzése
rint ez a megfelelő ünnepi alkalom után újraolvastam, és akkor értetarra, hogy Weszely Tibort, a Bo- tem meg. Ha megnézzük, hogy a
lyai-kutatásban, tudományosságban magyar nemzet európai mércével
szimbólummá vált tudóst kitüntes- mérve hány tudóst adott a világnak,
sék. „Egyre kevesebb az az ember, az elsők a Bolyaiak voltak. Farkas
akire szakmailag, emberileg felnéz- írta meg a főművét, a 600 oldalas
hetünk. Kiss Elemér a maga idejé- Tentament, ehhez csatolódott a fia
ben kellő hozzáértéssel kutatta a 29 oldalas remekműve, az AppenBolyai-kéziratokat, de Weszely dix. Sarlóska Ernő tudománytörtéénekel, Gyepessy László Széllyes Sándor vicces mo- Tibor mindig hozzátett még ahhoz, nész és filozófus csodálatos
ami ismert volt. A múltat tisztelni értékelésére ma is emlékszem. A
nológjait adja elő.
nemcsak szóban kell, hanem visel- Tentamen a sasszárny, amely az ApA műsort Füzesi Albert szerkesztette. Jegyek
kedésben, gondolkodásban is, és pendixet az egekbe röpítette, az Apelővételben a Maros Művészegyüttes jegyirodájá- Weszely Tibor életébe beépítette pendix jelentősége mentette meg a
ban kaphatók hétköznaponként 13-14, 17-18 óra emberileg és tudományos szem- Tentament, hogy az oly sok gondoközött, jegyfoglalás a 0746-540-292-es telefonszá- pontból a Bolyaiak örökségét. We- lati kísérletezés között észrevétlenül
mon.
szely Tibor 2007 óta díszpolgára a el ne süllyedjen”.

Emlékplakettet vett át
Weszely Tibor Bolyai-kutató

A Maros Művészegyüttes adventi előadása

A Maros Művészegyüttes Adventben című, Erdély
legszebb táncaiból, illetve marosszéki adventi szokásokból ízelítőt nyújtó előadása tekinthető meg december 21-én 18 órakor a művészegyüttes székházában. A
Varga János koreografálta előadásban mezőmadarasi,
szászcsávási, nyárádselyei, szentbenedeki táncok láthatók. Kásler Magda hagyományos kántálóénekeket

Kaáli Nagy Botond

Átadták a Látó nívódíjait

Huszonkettedik
alkalommal
osztotta ki a Látó nívódíjait a lap
szerkesztősége múlt hét szombat
délutánján. A marosvásárhelyi
szépirodalmi folyóirat rangos díjainak átadására telt házas közönség
jelenlétében, rendhagyó program
keretében került sor a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem előcsarnokában. Az elmúlt majd két és fél
évtizednyi idő alatt több mint
ötven, a lap hasábjain közlő alkotó
vehette át a Látó kitüntetéseit, az
idei díjátadó ünnepségen Kovács
András Ferenc főszerkesztő üdvözölte a megjelenteket és a díjazottakat: Boros Kingát, Tamás Dénest,
Áfra Jánost és az objektív okok
miatt távolmaradó Kányádi Andrást.
KAF felvezető beszédét követően Láng Zsolt vette át a szót, aki
elárulta: az idei díjkiosztón ugyanazon egy kérdést teszik fel a díjazottaknak, akik a választ követően
felolvasnak műveikből. Amint azt

a lap szerkesztője elmondta, a csíkszeredai Boros Kinga a Látó idei,
őszi, színházi számában megjelent
Terminus. Színház a szül(et)ésről
című szövegéért kapta a díjat – egy
olyan drámáért, amely a születésről
szól: megérkezni valahonnan valahova. Tamás Dénes Sepsiszentgyörgyről érkezett, ő is nagyon
sokat foglalkozik a hellyel, ahonnan jött. Írt esszéket, most jelent
meg novelláskötete, az foglalkoztatja, hogy Szentgyörgy hogyan
lakható be, kalózrádiót is üzemeltet. Áfra János Debrecenben él, az
Alföld című folyóirat szerkesztője,
költő. Az ő verseiben is sok, helyre
vonatkozó dolgot találunk. Van egy
csodálatos honlapja is. – Számít-e
a munkásságotokban az, hogy honnan jösztök, számít-e nektek a hely,
ahol éltek? És ha megnevezhetnétek egy helyet, ahova elmennétek,
az mi volna? – tette fel kérdését
Láng Zsolt.
– Köztes térben létezem – válaszolta Boros Kinga. – A családom
Csíkban él, én itt dolgozom, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyete-

men. Ha valahova elmennék, akkor
Csíkszeredába mennék alkotói ösztöndíjjal, mert érlelődik egy projekt, mely a mostani, köztes térben
nem tud megnyilvánulni. A Terminus szempontjából nagyon fontos
tér volt a például a csíki Petőfi kávéház. A projekt alatt emberek jöttek és emberek mentek el, mi
megpróbáljuk belakni a teret, ahol
éppen vagyunk.
Tamás Dénes hozzátette: a hely
számára nagyon fontos, írói próbálkozásai a hely kérdéséhez
kapcsolhatók. – Nem fogalmakat próbálok alkotni a térről,
hanem lenyomatokat, képeket
igyekszem körülírni. Nagyon
fontos, hogy ahol vagyok, ott is
történjek. Nem vágyódok el,
leginkább a képzeletemben szeretek otthon lenni, és most is
oda is kívánkozom: fantasztikus
ott lenni.
– Hajdúböszörményben nőttem
fel, az egyetemig nemigen hagytam el a települést – árulta el Áfra
János. – Debrecenbe, a fény városába mentem, ahol nagyon sokat

süt a nap – és igénylem is ezt a
fényt. Nem menekülök magam
elől, nem vagyok nagy utazó,
későn is kezdtem világot látni. De
szeretem Erdélyt mint régiót, nagyon közel áll a szívemhez. Ahol
éppen vagyok, ott szeretném
magam jól érezni.
Kányádi András a díjátadó ideje
alatt Párizsban tartózkodott, humorban nem szűkölködő köszönőlevelét Demény Péter olvasta fel,

majd a díjazottak osztottak meg
részleteket, illetve verseket írásaikból, életművükből.
Végül, az est második felvonását felvezető Bob Dylan-dalt követően KAF adta át a Látó
szépirodalmi folyóirat idei nívódíjait, majd Boros Kinga, Czikó
Júlia, Dálnoky Csilla és Bokor
Barna előadásában a Terminus
című díjnyertes dráma előadását
láthatta a közönség.

Fotó: Nagy Tibor
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Divatbemutató a Kultúrpalotában

A középkor változatos arca a mában

A középkor és a 21. század
között szabott-varrt hidat fiatal és tapasztalt divattervezők sora és a pályára készülő
diákok csoportja a művészettörténeti korszakokat idéző
marosvásárhelyi divatbemutatók nyolcadik rendezvényén. 2009-ben, a barokk
évében indult kezdeményezés
évről évre egy-egy újabb korszak jellegzetes vonalait,
színvilágát ötvözi az időszerű
divattal, és mutatja be a Kultúrpalotában összegyűlt közönségnek.

Szabó Ágnes tanítványai a marosvásárhelyi Művészeti Líceum textilés ruhatervező szakos XI–XII. osztályából.
A részletekbe – zsinórozás, csipkék, gyöngyök – építette be régi
korok mának szóló üzenetét Szakács Ágnes az általa tervezett estélyi ruhákon. Érdekes volt a fiatal
tervezők, művészek és fotósok
Shiny Buttons (Máthé Annamária)
csapatának katonás jellegű, modern
villámzáras kollekciója, az Atitude,
amelyben a hölgyek különleges frizurája emlékeztetett a divatbemutató tárgyát képező korszakra.
Mint egy színekben, árnyalatokban, rajzolatában gazdag ólomberakásos üvegablak, olyannak tűnt

tükrözi, Ferencz Zsolt bőrdíszműves kiegészítői, övek, táska
díszítették. Anamaria Pascu PAMkollekciója excentrikus szabásával,
színeivel, fejdíszeivel vonta magára a figyelmet. Szem és lélek számára is kellemes látványt
nyújtottak Feigl Péterfi Gabriela
színes ruhái, amelyeken gyapjúszálakat nemezelt a selyembe. Kollekciója látványos, szép egészet
alkotott.
Szólnunk kell még Kiss Kati féldrágakövekből készült ékszereiről,
Szitai Eszter, a tehetséges művészeti iskolás diáklány bőrből és
zsákvászonból készült táskáiról, tegezéről, karvédőiről, amelyeket tűzzománc lapokkal díszített.

Bodolai Gyöngyi

A „sötét középkor” valójában a
csúcsíves gótika, a katedrálisok
falát légiessé varázsoló, a fényt színesre festő ólomüveg-berakásos ablakok, a csipkévé faragott kődíszek,
a színes miniatúrákkal díszített kódexek, a remek ötvösművészeti
munkák, a trubadúrköltészet világa.

Fiatalos ötlet

Ez a korszak az öltözködés terén is
újat hozott. Az olló, a szabászat
megjelenésével, a gombok elterjedésével vált testhez alakíthatóvá a
ruha a lovagok által eszményített

Fotó: Bodolai Gyöngyi

hölgyeken – vezette be a közönséget a divatbemutató hangulatába
Márton Krisztina, a rendezvény
szervezője. Majd beszélt elvárásaikról is: a középkor világának sajá-

Tündérmesék

Színes, merész ruhák

Nemezelt ruhák

tos
formaelemeit,
díszítési
technikáit felhasználva naponta
hordható ruhák vagy extravagánsabb ruhaköltemények, és a hozzájuk illő kiegészítők (táskák, övek,
nyakékek stb.) készítése. Céljuk
egyrészt a középkor értékeinek felelevenítése, továbbörökítése volt a
mai ízlésnek megfelelő ruhadarabokon, másrészt a pályakezdő és tapasztalt tervezők számára a
lehetőség megteremtése, hogy alkotásaikat bemutathassák a szélesebb közönségnek. A szervezők
gondoltak a diákokra is, lehetőséget
teremtve, hogy a szabászat fortélyaival megismerkedve terveiket, elképzeléseiket színpadon láthassák.
Kissé hosszúra nyúlt várakozás
után 15 tervező és tervezőcsoport
mutatkozott be a színpadon, egyesek kezdő, mások a kifutón otthonosan mozgó manökenekkel.
Egy-egy szám a bemutatott ruhákkal, a stílushoz illő zenei, énekesi
aláfestéssel, a kidolgozott mozdulatsorokkal, a nagyszabású vetítővásznakon megjelenő felnagyított
képekkel egységes műalkotás benyomását keltette a nézőben.
Fiatalos ötletekkel idézték a gótikus formákat a kézdivásárhelyi diákok, majd elegáns, változatos,
merész ruhákat mutattak be Csíky

Jakabfi Edit kollekciója, akinek ruháin az arany és az ezüst is gazdagon csillogott.
Ahogy a felvezetésben is elhangzott, Ördög Angéla tüllös, uszályos
estélyi ruhái valóban a tündérmesék
világát idézték, s Dósa Noémi énekével egyikét képezték a kerek
egészt alkotó műsorszámoknak.
A gótika hatását hozták Papp
Gyopár, a Művészeti Egyetem látványtervező szakos hallgatójának
ruhái, amelyekre a minta az úgynevezett szitatranszfer, azaz közvetett
nyomás technológiával került. A
Tulipán műhelyt képviselő Göncziné Szilágyi Anna, aki azt vallja,
hogy építkezni a múlt szem előtt
tartásával lehet, három szép darabbal jelentkezett.
Üdítő volt nézni a Larrange fiatalos, bohókás, színes kollekcióját.
Pető Jolánka Magdolna kézi festési
technikával díszített bársony-,
gyapjú- és selyemanyagok párosításával készült ruhái diszkrét eleganciájukkal tűntek ki. A ruhákat
Angela Laurenţiu vintage stílusú
fejdíszeivel még érdekesebbé tett
frizurák egészítették ki.
Márton Krisztina szép színes kollekcióját, amely bevallása szerint a
romantikus elvágyódást, a törékeny
nőiességet és a diszkrét eleganciát

Tulipános ruhák

A divatbemutató alatt az előcsarnokban a kézművestermékek és
művészi alkotások mellett a Művészeti Líceum gimnazista diákjai is
kiállítottak festményeket és rajzokat
Kubánda Makkai Csilla tanárnő irányításával. A szervezők ugyanis,
amint azt a bemutató is igazolta,
fontosnak tartják, hogy már diákkorukban megszólítsák a fiatalokat,
és alkotásaiknak érvényesülési lehetőséget biztosítsanak.
A divatbemutató szervezési keretét és a szükséges alapok lényeges
hányadát a PhoeBo Egyesület biztosította, támogatást kaptak a Communitas
Alapítványtól.
A
rendezvényt a megyei tanács és a
megyei múzeum jóvoltából a Kultúrpalotában szervezhették meg.
A Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetemmel való közreműködés a
látvány, a díszlet számos alapvető
technikai vetületét biztosította. Bár
voltak csapatok, amelyek saját tervezővel dolgoztak, a manökenek megszépítésében jelentős szerepet vállaltak
a Traian Vuia Líceum diákjai, irányítóik, Szombat Emőke és Kiss Erzsébet
kíséretében. A hang- és fénytechnikát Göllner Károly és csapata biztosította, az Alpi Studio működött
közre, hogy a manökeneket a kivetítővásznon is láthassa a közönség.
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Döntetlen az örökrangadón

977.

Váratlan fordulat
az ASA csődeljárása ügyében
Szerkeszti: Farczádi Attila

Megmenekült Marosvásárhely 1.
ligás labdarúgóklubja a csődtől –
egy ideig legalábbis: az ASA-nak
sikerült megállapodnia valamennyi
partnerével, akik elmaradt pénzük
folyósítását szorgalmazták, így nem
maradt olyan követelés, amelynek
alapján most indokolt lett volna kimondani a sportszervezet felszámolását, számolt be a DigiSport. Ilyen
körülmények között az alakulat
folytathatja működését, és az élvonalbeli bajnokság mezőnyének
tagja marad a továbbiakban is.
A DigiSport pénteki értesülését a
klub hivatalosan nem erősítette
meg lapzártánkig. Azt csak a Dinamo elleni, bukaresti mérkőzést
követően nyilatkozó Dan Alexa vezetőedző említette érintőlegesen,
hogy a csőd veszélye nem hárult el
teljes mértékben. „Múlt héten kifizették az elmaradt fizetések egy részét. A vezetőség valóban érdekelt
a klub megmentésében, amelyet
mindennél előbbvalónak tekintenek. Megoldást keresnek, hogy az
anyagi gondokat megoldják, mi
pedig várjuk, hogy az átszervezéssel kapcsolatos fejleményekről ér-

Fotó: Nagy Tibor

tesítsenek” – fogalmazott Dan
Alexa.
Előzetesen arról szóltak a hírek,
hogy december 9-én kimondják a
klub csődjét, aminek következtében
a Hivatásos Labdarúgóliga kénytelen lesz kizárni a csapatot az 1. ligából.
A klub azonban nem ússza meg
az újabb pontlevonást. A bajnokságot hat büntetőponttal kezdő alakulattól további három pontot
elvesznek, mert nem tudták hitelt
érdemlő módon igazolni, hogy
szeptember 30-án regisztrált adósságaikat november 30-áig rendezni
tudták. Nem csak az ASA van
ebben a helyzetben, a Medgyesi
Gaz Metan és a Zsilvásárhelyi Pandurii ugyanilyen büntetést kap, míg
a Temesvári Poli ACS és a Jászvásári CSM Politehnica az utolsó száz
méteren kerülte el a megrovást.
A döntés egyelőre nem hivatalos,
csak december 23-án jelenti be a
labdarúgó-szövetség, a DigiSport
szerint azért, hogy ne vegyék el a
szóban forgó csapatok futballistáinak a játékkedvét, és ne befolyásolják vele a szereplésüket.

vereség a Dinamo elleni mérkőzésen
Az ASA 1-0-ra kikapott a Dinamótól Bukarestben szombat este, a
labdarúgó 1. liga 20. fordulójában. A találkozó
egyetlen gólját Adam
Nemec lőtte a 22. percben. A Dinamo büntetőt
hibázott a 83. percben:
Dan Nistor lövését mingote hárította. A bukarestiek közel álltak a
gólszerzéshez a 86. percben is, amikor D. Rotariu a kapufát találta el.
Az ASA emberhátrány- A két csapat marosvásárhelyi mérkőzésén (2016. szeptemban fejezte be a mérkő- ber 12., 2-1) lencsevégre kapott jelenet akkor ismétlődött
zést, ugyanis Gabriel meg Bukarestben, amikor a középbíró befújta a tizenegyest
mateit kiállította a já- a hajrában, és ennek jogosságát az ASA játékosai vitatták.
Fotó: Nagy Tibor
tékvezető.
Labdarúgó 1. liga, 20.
forduló: Bukaresti Dinamo – marosvásárhelyi ASA 1-0 (1-0)
Bukarest, Dinamo-stadion. vezette: Adrian Cojocaru.
Gólszerző: Nemec (22.).
Sárga lap: may (57.), Palic (85.), maric (89.), Brănescu (90+2.), illetve
matei (70., 90+3.), mingote (72.), Dobrosavlevici (85.)
Kiállítva: matei (90+3.).
Dinamo: Brănescu – Romera, Nedelcearu, maric, Filip – may, Busuladzic, Palic – Hanca (74. D. Rotariu), Nemec (82. D. Popa), v. Lazăr (63. Nistor).
ASA: mingote – G. matei, Dobrosavlevici, Cordoş, mendy – G. mureşan,
Candrea (57. Diaconu) – zicu, Jakobovich (90+1. C. Rus), morar – Kuku
(87. Petriş).
További eredmények: Temesvári Poli ACS – voluntari FC 1-0, USK Craiova – Kolozsvári CFR 2-1, zsilvásárhelyi Pandurii – medgyesi Gaz metan
2-5, Botoşani FC – Jászvásári CSm Politehnica 1-3.
Az élcsoport: 1. medgyes 37 pont/20 mérkőzés (33-20), 2. FCSB 37/19
(26-15), 3. Craiova 36/20. Az ASA 9 ponttal a 13. helyen áll.
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(a labdarúgó NB I 19. fordulójának krónikája)

Ferencvárosi TC – mTK
Budapest 1-1 (1-0)
Gólszerzők: Baki (36., öngól),
illetve Torghelle (81.)
Ezen a mérkőzésen tevékenykedett
utoljára az egyik játékvezető-asszisztens, a 45 éves Erős Gábor, aki 22
éves pályafutása során a többi között
a 2008-as pekingi olimpia fináléjában, a 2011-es Bajnokok Ligája-döntőben, valamint a 2010-es dél-afrikai
világbajnokság egyik elődöntőjében
is segítette Kassai Viktor munkáját.
Ez volt a két csapat között a 113 és
fél éve tartó rivalizálás során a 263.
tétmérkőzés, az FTC 104, az MTK
101 alkalommal győzött, a mostani
volt az 58. döntetlen. A bajnoki öszszecsapások is enyhe ferencvárosi
fölényt mutatnak: az eddig lejátszott
211 mérkőzés közül – 48 döntetlen
mellett – 85 a zöld-fehérek, 78 pedig
a kék-fehérek sikerével végződött.
A 20. percig kellett várni az első
veszélyes lehetőségre, a hazaiak
osztrák légiósa, Marco Djuricin az
oldalhálóba lőtt. A túloldalon Torghelle Sándor elgurította keresztbe a
kapu előtt a labdát, majd ismét az
FTC helyzetei következtek. A 36.
percben Baki Ákos menteni akart
Nagy Dominik elől, ám saját kapujába
juttatta a labdát, ezzel a Ferencváros
megszerezte a vezetést. A második
felvonás elején Cukic megkapta második sárga lapját, ezért az FTC emberhátrányba került. A hazaiak a 81.
percig tartották magukat, ám akkor
Torghelle a hálóba fejelt egy szabadrúgást, ezzel egyenlített az MTK. A
hajrában a gólvonaltól fél méterre helyezkedő Nagy Dominik kezére pattant a labda, de a játékvezető nem ítélt
büntetőt, majd Torghelle hibázott el
egy nagy ziccert, így maradt a döntetlen az év utolsó bajnoki találkozóján.
Újpest FC – Debreceni vSC
2-0 (0-0)
Gólszerzők: Andric (48.),
Bardhi (78.)
A nem túl nagy iramú első félidő
közepén az Újpest ragadta magához
a kezdeményezést, s több helyzetet is
kialakított, gólt azonban nem tudott
szerezni. A fordulást követően hamar
vezetéshez jutott az Újpest, Verpecz
nagy hibáját Andric használta ki.
Hátrányban a Debrecen megpróbált
többet támadni, de játékából hiányzott az átütőerő, így az Újpest viszonylag könnyedén hárította ezeket
a kísérleteket. A hajrában a fővárosiak Bardhi révén növelték előnyü-

ket, amivel gyakorlatilag el is döntötték a három pont sorsát. A lila-fehérek legutóbb augusztus 13-én nyertek
házigazdai minőségben. Az Újpest
kapusa, Balajcza Szabolcs kapott gól
nélkül ünnepelhette 350. bajnoki
mérkőzését.
Diósgyőri vTK – Gyirmót FC
1-0 (1-0)
Gólszerző: vela (16.)
Lendületesen kezdett a Diósgyőr,
és bő negyedóra elteltével egy szöglet utáni távoli lövéssel meg is szerezte a vezetést. Ezután szervezetten
futballozott, így a Gyirmótnak kevés
esélye volt az egyenlítésre. A második félidőben is sokáig inkább az albérletben szereplő hazai csapat
elképzelése szerint alakult a játék, s bár
a Gyirmótnak is akadt – nem is egy –
helyzete a hajrában, az eredmény nem
változott, így a vendégcsapat ezúttal
sem szerzett pontot (az utolsó helyezett Gyirmót sorozatban nyolcadik
mérkőzésén szenvedett vereséget).
Budapest Honvéd FC – mezőkövesd zsóry FC 1-0 (0-0)
Gólszerző: Eppel (70.)
Az első félidőben a házigazda kispestiek futballoztak mezőnyfölényben, több helyzetük volt, mint a
vendégeknek, de mivel a Mezőkövesd szlovák kapusa, Tomás Tujvel
kiválóan védett, nem született gól.
Szünet után a kispestiek kapujába került a labda, de Molnár Gábor kézzel
továbbította a hálóba, ezért a játékvezető nem adta meg a gólt. A 70. percben Botka Endre beadását Eppel
Márton közelről a hálóba fejelte, ezzel
a fővárosiak megszerezték a vezetést,
és végül megnyerték a találkozót.
Paksi FC – vasas 1-0 (1-0)
Gólszerző: Hahn (43.)
A mérkőzés elején a Vasas birtokolta többet a labdát, azonban ez
helyzetekben egyáltalán nem mutatkozott meg. A szünet előtti negyedórában már teljesen kiegyenlített volt

Bálint Zsombor

túl adott két gólpasszt is, de sokszor
nagyon látszott a játékán a hosszú kihagyás, és hogy még el kell egy kis
időnek telnie, hogy ismét a legjobb
formájában játszhasson.
A 15. forduló volt az utolsó az idén
a bajnokságban, azonban a City’usnak van még egy bepótolni való ta-
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a játék, a hazaiak pedig második komolyabb lehetőségüket gólra váltották, így ők vonulhattak előnnyel az
öltözőbe. Az angyalföldiek jobban
kezdték a második félidőt, ugyanakkor a paksiak jártak közelebb az
újabb gólhoz, egy hazai szabadrúgás
után a keresztlécen csattant a labda.
Később feszültté vált a találkozó hangulata, többször összeakaszkodtak a
játékosok, emiatt sokat állt a játék,
ami az előnyben lévő Paksnak kedvezett. A hajrában a Vasasnak Molnár
bravúros védései miatt nem sikerült
egyenlítenie, a hosszabbításban
pedig Nagynak kellett kétszer is nagyot hárítania a veszélyes hazai kontrák végén. Az eredmény nem
változott a lefújásig, így a Vasas az
elsőről a harmadik helyre csúszott
vissza. A paksiak sikerükkel továbbra
is veretlenek saját közönségük előtt,
ugyanakkor eddigi tíz hazai mecscsükből csak harmadszor győztek.
Swietelsky-Haladás – videoton
FC 1-1 (0-1)
Gólszerzők: Gaál (57.),
illetve Scepovic (16.)
Az első félidő első felében a Videoton játszott veszélyesebben, ennek
valamivel több mint negyedóra múltával meg is lett az eredménye. Egy
gyorsan elvégzett szabadrúgás után
késve ocsúdtak a szombathelyi
együttes védői, s előnyhöz jutott a fehérvári csapat. A Videoton a gól utáni
5-6 percben végleg eldönthette volna
a mérkőzést, ám játékosai két nagy
helyzetet is elpuskáztak. Fordulás
után nagyobb lendülettel folytatta a
vendéglátó együttes, amely aztán 12
perc elteltével egy jól eltalált szabadrúgással bevette a Videoton kapuját.
A Haladás az utolsó percekben két
alkalommal is komolyabb veszélyt
teremtett a vendégek kapuja előtt, de
gyors ellentámadásai végén az eredményes befejezés elmaradt, így pontosztozkodással zárult a meccs.

Ranglista
4
4
4
6
9
6
5
8
3
5
8
4

5
5
5
5
4
6
7
6
10
9
7
12

Góllal tért vissza Csoma Alpár

Megtizedelt csapattal állt ki a Marosvásárhelyi City’us a teremlabdarúgó 1. liga 15. fordulójában a
Kolozsvári Clujana ellen, hisz a régebbi, hosszabb időre kimaradó játékosok mellett Molina, Togan, Ţipău
és Csala is csak a lelátóról követhette
a találkozót, sérülések miatt. Visszatért viszont Csoma Alpár, aki január
óta hiányzott a parkettről, és mindjárt
góllal: becserélése után csupán néhány másodperccel mesterien perdített,
bokából, a kapunak háttal, a kolozsvári
kapust megkerülve, a hálóba.
Bár, mint említettük, a City’us az
idő zömében ifjúságiakból álló sorokat volt kénytelen használni, a két
keret közötti különbség annyira nyilvánvaló, hogy a hazai siker így sem
forgott veszélyben. Beszédes, hogy
most már a második idény, hogy marosvásárhelyi bírók vezetik a két
együttes mérkőzését, egyiküknek,
Sorin Munteannak ez volt az utolsó
meccse, hisz az év végén a korhatár
betöltése miatt visszavonul a játékvezetésből.
A City’us akkor volt természetesen igazán veszélyes, amikor (Csomát nem számítva) a három
megmaradt ifjúsági korhatárt meghaladó játékosa volt a pályán: Stoica,
Duque és Covaci, de az ifik közül
Pop is szerzett gólt. Ami Csoma Alpárt illeti, egyelőre csak korlátozott
ideig tartózkodott a pályán, a gólján
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lálkozója, szerdán 17 órától a Temesvári Informaticát fogadja, és ez sokkal
keményebb diónak ígérkezik, különösen a mostani kerettel. Két további elmaradt mérkőzést már csak 2017-ben
játszanak le, a Déva és a Kézdivásárhely
ellenit. A folytatás időpontját a szakszövetség még nem tette közzé.

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 1. liga, 15. forduló: marosvásárhelyi City’us – Kolozsvári U 8-2 (5-0)
marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 150 néző. vezette: Sorin muntean
(marosvásárhely), Ovidiu Curta (marosvásárhely). Tartalék: Romulus Pop
(marosvásárhely). Ellenőr: Sorin vădana (Kolozsvár).
Gól: Csoma (5.), Pop (7.), Duque (15., 17., 24.), Covaci (17., 31.), Stoica
(30.), illetve Cioban (32., 36.).
Sárga lap: Küsmödi (11.).
City’us: Tătar (moldovan) – Duque, Stoica, Küsmödi, Covaci (Dobai,
Boroş, Csoma, Pop, Iszlai, Kiss).
Clujana: Filimon (mocan) – Acatrinei, Timiş, Leahu, Cioban (Cucuruzan, Buburuz, Bercheşan, mărginean).
A teremlabdarúgó 1. liga 15. fordulójában: Galaci United – Resicabányai
munkás 5-0. A Temesvári Informatica – Jászvásári Poli mérkőzés lapzárta
után fejeződött be, a Székelyudvarhelyi FK – Dévai Autobergamo és a Kézdivásárhelyi SE – Dunărea Călăraşi mérkőzést ma játsszák. A Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC állt.
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Nagyvadat ejtettek a Tigrisek

Nagyszerű győzelmet szerzett a
Maros Kosárlabdaklub Nagyváradon, a bajnok otthonában a férfi
Nemzeti Liga 12. fordulójában,
egyben visszavágott a pontvadászat nyitófordulójában hazai pályán elszenvedett vereségért.
A házigazdák ezen a mérkőzésen is nélkülözni kényszerültek a
sérült Mandache, Barnette és Nicoară játékát, a marosvásárhelyieknél
Mohammed továbbra is igazolt hiányzó. Visszatérőként a váradi csapatban
Pasalic,
a
marosvásárhelyiben Gajovic vitézkedett, utóbbi szerződtetését csütörtökön jelentették be, és
szombaton már pályára is lépett.
A Tigrisek nagyon magabiztos
játékkal rukkoltak elő, sokkal jobban kezdték a találkozót, és mindössze néhány perc alatt már 2-13
állt az eredményjelzőn, áll a klub
honlapján közölt mérkőzésbeszámolóban. A váradiak azonban öszszekapták magukat és egy 15-3-as
rohammal válaszoltak, így ők zárták előnyben az első negyedet. A
frissen újraigazolt Gajovic a harmadik percben szállt be a mérkőzésbe és a hatodikban máris egy
„cowboyos” triplával jelezte, hogy
nem felejtett el kosarazni. A második negyed feléig fej-fej mellett haladtak a csapatok, akkor azonban
Djapa és (ismét) „Gajo” távoli dobásával a Maros KK-nak sikerült
kicsit elhúznia. A nagyváradi edző,
Cristian Achim ekkor időt kért, a
bajnok pedig ezután ismét két
pontra jött fel, de Kalve négy értékesített büntetőjének, valamint
Barham kosarának hála a Tigrisek
6 pontos előnnyel mehettek az öltözőbe.
Szünet után Kalve is betalált távolról, majd Gajovic büntetője és
Barham triplája után megint két
számjegyű marosvásárhelyi vezetést mutatott az eredményjelző, de
Nagyváradnak sikerült ezt megfeleznie a negyed végére. A házigazdák jó ütemben kosárlabdáztak az
utolsó játékrész kezdetén, 2 perc
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A mozgássérült sportolókról
a Marosvásárhelyi TVR-ben
ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a marosvásárhelyi TvR

Sípszó után című sportműsorában Szucher Ervin meghívottja Kiss
zoltán, az Olympikus Sportegyesület alelnöke és Újfalvi János, a
HIFA Alapítvány kerekes székes táncosa.

Románia és Magyarország egymás
ellen kezdte a középdöntőt
a női kézilabda-Eb-n

Feltartott kézzel a váradiak, a Maros KK azonban nem kegyelmezett, és visszavágott az 1.
fordulóban a Ligetben elszenvedett vereségért (70:76). Fotó: Nagy Tibor

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 12. forduló: Nagyváradi CSm
CSU – maros Kosárlabdaklub 66:71 (17-16, 14-21, 19-18, 16-16)
Nagyvárad, Antonio Alexe Aréna, 1450 néző. vezette: Alexandru Olaru, Fabiana martinescu, Costin Bogdanescu. Ellenőr:
Constantinescu viorel.
Nagyváradi CSm CSU: B. Ţibîrnă 16 pont, zeno 11, Lucic 10,
Pasalic 10 (2), Denison 9, Petrişor 5 (1), mirkovic 3 (1), Nicolescu
2, Paşca.
maros KK: Barham 18 pont (2), martinic 16 (1), Kalve 13 (1),
Gajovic 9 (2), Lázár 7, Djapa 3 (1), Andrei 3 (3), Sánta 2, D. Popescu, Borşa.
További eredmények a férfikosárlabda Nemzeti Liga 12. fordulójából: Galaci Phoenix – BCm U Piteşti 95:73, Bukaresti Steaua
CSm – Nagybányai municipal Olimpic 119:68, Kolozsvári U – Temesvári KK 98:81
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6. maros KK
5/6
16
kapitány, Lázár kosarával,
7. Temesvár
5/6
16
majd a Petrişortól labdát
8. Galac
4/7
15
lopó Martinic szemfüles
9. Craiova
3/7
13
kosarával rendre előbb le10. Nagybánya
1/10
12
gyen, mint riválisa. Lucic
11. Dinamo
2/8
12
még egyszer ki tudott
egyenlíteni, de, mint később kiderült, utoljára. Ugyanis cet pedig remekül bekkelték ki a
Martinic távolról, majd egy bünte- marosvásárhelyiek, így 5 ponttal
tőből is betalált, az utolsó két per- sikerült nyerniük.

Elégtételt vettek a piteşti-i vereségért

Bálint Zsombor
A vártnál sokkal könnyebben nyert a Marosvásárhelyi CSU Medicina női röplabdacsapata a SCM U
Piteşti ellen az alapszakasz visszavágóinak első fordulójában. Különösen, hogy a bajnokság első mérkőzésén az újonc meglepő 3:1-es sikert könyvelt el a
marosvásárhelyiek ellen, így adós volt a visszavágással Predrag Zucović együttese. A szombaton látottak
alapján elég nehéz amúgy elképzelni, hogyan lehetett
kikapni ettől a piteşti-i csapattól, legfeljebb a kezdet
lámpalázával és az összeszokottság hiányával magyarázható. A revans vágyát mutatja az a küzdőszellem,
amelynek köszönhetően néhány nagyon nehéz labdát
hoztak vissza védelemben.
A mostani meccsen nagy különbség volt a két csapat között, sokkal nagyobb, mint az eredményből látszana, hisz a vendégek az első két szettben a pontjaik
40%-át elrontott marosvásárhelyi nyitásokból szerezték. Másrészt az előző meccsekhez képest sokkal stabilabb felállást alkalmazott Predrag Zucović. A kezdő

A vendégek az első két szettben a pontjaik 40%-át elrontott marosvásárhelyi nyitásokból szerezték, felépített támadásból a szokásosnál kevesebb babér termett számukra. Fotó: Nagy Tibor

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály, 12. forduló: marosvásárhelyi CSU medicina – SCm U Piteşti 3:0
(25:18, 25:15, 25:20)
marosvásárhely, Pongrácz Antal-csarnok, 350
néző. vezette: Cristian Şanta (Kolozsvár), Cristian Cristea (Bukarest). Ellenőr: marian Stoica
(Bukarest).
CSU medicina: Pucarević, Iancu, Ioan, Rusu,
Klarić, varga (Babaş, Petra, Cauc). Liberó: molnar.
SCm U Piteşti: Gavrilescu, zanfir, Ilina, Do
monte, Dobra, Cărbunaru (Ariton, Panfil, viloiu, Popa). Liberó: Elias.
A női röplabda A1 osztály 12. fordulójában:
Bukaresti Dinamo – Karácsonkői Unic 3:0, CSm
Târgovişte – Lugosi CSm 3:0, Galaci CSU –
SCm U Craiova 2:3, Bákói Ştiinţa – Jászvásári
Penicilina 3:0. Bukaresti CSm – Balázsfalvi Alba
volei 3:2.
Ranglista: 1. Balázsfalva 33, 2. Bákó 28, 3.
Târgovişte 27, 4. Bukaresti CSm 27, 5. Dinamo
26, 6. Lugos 16, 7. Karácsonkő 14, 8. CSU medicina 14, 9. Jászvásár 13, 10. Piteşti 11, 11. Galac
4, 12. Craiova 3.

hatoshoz képest két cserét hajtott végre még az első
játszmában, Cauc Ioana és Petra Rusu helyére, és ez
a felállás játszotta végig a meccset, két apró kivétellel: Babaşt a második és harmadik játszmában is egyegy alkalommal csupán nyitásra cserélte be a
nyitásból sokat hibázó Varga helyett. Ez pedig azt mutatja, hogy lassan vége a kísérletezgetésnek, kikristályosodni látszik egy összetétel. Molnar is felfelé ívelő
formát mutat, ezúttal Arniceru játékára, aki Craiova
ellen liberóként mutatkozott be, nem kellett igényt tartani.
A női röplabdabajnokságban még egy fordulót játszanak az idén, ennek keretében a CSU Medicina
szombaton Jászvásárra látogat.

A magyar csapat történelmi vereséget szenvedett a csehektől, az eddigi kilenc összecsapást
ugyanis kivétel nélkül megnyerték. Fotó: MKSZ/Kovács Anikó

A tornát két vereséggel kezdő
magyar válogatott továbbjutott a
középdöntőbe a svédországi női kézilabda-Európa-bajnokságon, miután az első szakasz pénteki
zárófordulójában 21-14-re legyőzte
a montenegrói csapatot (legalább
négy góllal kellett nyerni a továbbjutáshoz). Janurik Kinga szenzációs
védőteljesítményének hála (32-ből
19-et megfogott, ami fantasztikus,
59 százalékos hatékonyság) Magyarország pont nélkül ugyan, de
ott lehet a középdöntőben.
A román válogatott két ponttal
kvalifikált a következő körbe, miután 31-26 arányban nyert a horvátok ellen.
A két csapat eddigi eredményei:
* C csoport, 1. forduló: Csehország – Magyarország 27-22
A magyar csapat gólszerzői: Kovács A. 7, Klivinyi 4, Kisfaludy 3,
Görbicz 2, Bódi 1, Erdősi 1, Triscsuk 1, Hornyák 1, Lukács 1,
Schatzl 1.
* D csoport, 1. forduló: Norvégia
– Románia 23-21 (13-11)

A román csapat gólszerzői:
Neagu 6, Chiper 5, Buceschi 4,
Geiger 2, Iuganu 2, Zamfir 2.
* C csoport, 2. forduló: Dánia –
Magyarország 23-19 (12-10)
A magyar csapat gólszerzői: Görbicz 6, Kovács 5, Triscsuk 3, Kisfaludy 2, Hornyák 1, Klivinyi 1, Bódi
1.
* D csoport, 2. forduló: Románia
– Oroszország 22-17 (11-9)
A román csapat gólszerzői:
Neagu 7, Buceschi 7, Geiger 2, Iuganu 2, Pintea 2, Manea 1, Udriştioiu 1.
* C csoport, 3. forduló: Magyarország – Montenegró 21-14
(11-6)
A magyar csapat gólszerzői: Görbicz 5, Schatzl 4, Klivinyi 3, Kovács A. 3, Lukács 2, Bódi 1, Erdősi
1, Hornyák 1, Triscsuk 1.
* D csoport, 3. forduló: Románia
– Dánia 31-26 (15-13)
A román csapat gólszerzői:
Neagu 10, Buceschi 7, Udristoiu 4,
Manea 3, Chiper 2, Zamfir 2, Zamfirescu 1.

Eredményjelző
* A csoport: 1. forduló: Szerbia – Szlovénia 36-34, Svédország –
Spanyolország 25-29; 2. forduló: Spanyolország – Szerbia 23-25,
Szlovénia – Svédország 25-23; 3. forduló: Spanyolország – Szlovénia 30-18, Svédország – Szerbia 30-30.
A csoportot Szerbia nyerte Svédország és Spanyolország előtt
(bejutottak a középdöntőbe), Szlovénia kiesett.
* B csoport: 1. forduló: Hollandia – Németország 27-30, Franciaország – Lengyelország 31-22; 2. forduló: Lengyelország – Hollandia 21-30, Németország-Franciaország 20-22; 3. forduló:
Németország – Lengyelország 23-22, Hollandia – Franciaország 1817.
A csoportot Franciaország nyerte Hollandia és Németország előtt
(bejutottak a középdöntőbe), Lengyelország kiesett.
* C csoport: 1. forduló: magyarország – Csehország 22-27, montenegró – Dánia 21-22; 2. forduló: Csehország–montenegró 27-28,
Dánia – magyarország 23-19; 3. forduló: montenegró – magyarország 14-21, Dánia – Csehország 32-29.
A csoportot Dánia nyerte Csehország és magyarország előtt (bejutottak a középdöntőbe), montenegró kiesett.
* D csoport: 1. forduló: Oroszország – Horvátország 32-26, Norvégia – Románia 23-24; 2. forduló: Románia – Oroszország 22-17,
Horvátország – Norvégia 16-34; 3. forduló: Románia – Horvátország 31-26, Norvégia – Oroszország 23-21.
A csoportot Norvégia nyerte Románia és Oroszország előtt (bejutottak a középdöntőbe), Horvátország kiesett.

A középdöntőben
A középdöntőben a román és a magyar válogatott azonos csoportban szerepel. A két csapat egymás elleni mérkőzéssel indított, a találkozót tegnap lapzárta után játszották. A csoportban a következő
állásról indul a küzdelem (a válogatottak magukkal hozott pontjai
alapján): 1. Dánia 4 (+8), 2. Norvégia 4 (+4), 3. Románia 2 (+3), 4.
Csehország 2 (+1), 5. Oroszország 0 (-7), 6. magyarország 0 (-9) A
két hatosból két-két csapat jut tovább az elődöntőbe, míg a harmadik helyezettek helyosztó mérkőzést játszanak.
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Művészettel a gyógyulásért

(Folytatás az 1. oldalról)
a munkafolyamatokat, hogy az
ápoltak optimális körülmények között dolgozhassanak, ami a gyógyulásukat szolgálja. Ezekben a
csoportokban harmonikus az
együttműködés, a kölcsönös segítségnyújtás, kialakult egy bizonyos
felelősségtudat. A kreatív munka
révén a betegeknek sikerélményben
lesz részük, ami növeli az önbecsülésüket. A műhelyekben olyan művészi igényű dekorációs darabok
születnek, amelyek bárhol megállják a helyüket. – Valamennyi munka

jelzésértékű, kéznyújtás a társadalom
felé – fogalmazott Gliga Maria.
Tizenöt éves a művészetterápiás
csoport
– „A tükröt arra használjuk, hogy
arcunkat nézzük, a művészetet
pedig arra, hogy lelkünket lássuk”
– ezzel a George Bernard Shaw-idézettel kezdte mondandóját dr. Barabás Dénes, aki áttekintette a 15 éve
alakult ParaHelikon művészetterápiás csoport történetét.
– A kezdeti nagy lelkesedés, a kísérletezések, az izzadságos munka
eredményeként már a rákövetkező
évben sikerült munkáinkkal a kül-

világ elé állni Marosvásárhelyen. A
csoportot három év múlva neveztük
el, a marosvécsi Helikon irodalmi
körtől ihletve. Az idei kiállítás sorban a tizennegyedik. Az érdeklődők
tanúsíthatják a nyomon követhető
fejlődést, a változatosabb, érdekesebb, kifejezőbb munkák jelenlétét.
Ez nagymértékben a különféle műhelyeket irányító munkatársaink
odaadásának is köszönhető. Jövőtől
újabb minőségi ugrást szeretnénk
elérni, és a 2017-es tárlatunkra
mázas kerámiákkal is jelentkeznénk. Nagy sikere a csoportnak,
hogy több nemzetközi elismerésben

Nyári kert – télen is
Gyorsétterem nyílt

Fotó: Adi Coco

Hargita kerthelyiségé, a Maros vendéglőé
stb. Ezek közé sorolható a város főterén
levő nyári kert is, amely sokáig megőrizte
hangulatát, évtizedekig közkedvelt volt.
Sokan töltöttek itt kellemes perceket, órákat
a fák hűvös árnyékában, vagy ültek záróráig
egy jó film vagy a nyári színpadon megtekintett előadás után. A helyiség az utóbbi
években igen elhanyagolt állapotban volt,
míg végre tavaly olyan vállalkozók kezébe
került, akik, megőrizve a hangulatát, ami
idevonzotta néhány évtizeddel ezelőtt a marosvásárhelyieket, rendbe tették, felújították
a kerthelyiséget és olyan gasztronómiai, illetve italkínálattal álltak a vendégek elé,
amely messze kielégít minden igényt. Nosztalgia néven az idén nyáron nyílt meg új
pompájában a vendéglátóegység azzal a céllal, hogy felidézze mindazt, amit az 1989
Aztán változtak a korok, ízlések, de fenn- előtti nemzedéknek jelentett ez a hely.
Dascăl Alexandru, a helyiséget működmaradt a vendéglők, lebujok, csehók hírneve, a Súrlott Grádicsé, az Oroszláné, a tető cég társtulajdonosa elmondta, egy új

Marosvásárhely, nevéhez híven,
annak köszönhette létét, fejlődését,
hogy három fontos, gazdaságilag is
körülhatárolható kistérség határzónájában van. Évszázadok óta ebben
a városban cseréltek árut a fakitermelő Felső-Maros mentiek, a zöldségtermesztő nyárádmentiek és a
gabonatermesztő és állattenyésztő
mezőségiek. Vásárnapokon pezsgett
a város élete. Sokan hozták áruikat
messzi vidékekről szekerekkel. Így
alakultak ki azok a hagyományos
vendégfogadók is, ahova vásár után
szívesen tértek be a kofák, kereskedők egy rostélyosra, sörre, borra. Így
váltak egyes helyiségek, vendéglők
és kiskocsmák ikonikusakká a marosvásárhelyiek számára.

is részesültünk, három egymás
utáni évben a Social Sans Frontières
által szervezett strasbourgi nemzetközi művészetterápiás kiállításon
három arany- és egy ezüstérmet, valamint több dicsérő oklevelet kaptunk. A mai kiállítás alkotásai
egyediek, az alkotók belső rezgéseinek, gondolatainak a tárgyi kivetülései – mondta dr. Barabás Dénes,
aki hozzátette, hogy az alkotási lehetőségen túl a ParaHelikon csoport
sajátos élményközösség, ahol a
kommunikáció, a közösségi élmény
fejlesztő, gyógyító tényezővé válik.
Életet adó műhelyek
Balogh Katalin nyugdíjas orvos a
kerámiarészlegen találta meg a helyét. Mint mondta, kerámia nélkül
el sem tudja képzelni a mindennapjait. Olyan a műhely számára, mint
egy munkahely. Ha már orvosként
nem dolgozhat, akkor alkotókedvét
a kerámiának szenteli. Legutóbb
különböző arc nélküli szobrokat készített, amelyekbe lelket is lehelt,
viszont a nézőnek kell arcot képzelni a szobroknak, ettől lesz egyedi

vendéglátóegység két-három év alatt éri el
azt a forgalmat, amely nyereséget hoz a
konyhára, ám az újranyílt nyári kertben júliusban és augusztusban már csak telefonos
helyfoglalással lehetett asztalhoz jutni. Már
akkor tervben volt a kert „téliesítése” és a
szolgáltatások bővítése. A vállalkozók állták
a szavukat. A kerthelyiség bejáratánál levő
árkádokat termopán szerkezettel lezárták,
így két hét óta kellemes környezetben fogadhatják a vendégeket télen is a nyári kertben. A fedett részen 40 ülőhely van,
barátságos, otthonias a hangulat, kockás terítővel leterített asztalokkal várják a vendégeket. Dascăl Alexandru azt is elárulta,
hogy megszerezték a hagyományos marosvásárhelyi flekken receptjét is, ezentúl itt
igazi rostélyost lehet fogyasztani. Ezenkívül
a fáskályhában sütött pizza, az óriásmiccsek
mellett egyebek is rendelhetők, télen gyorsétteremként is működik a vendéglő. Önkiszolgáló alapon háromféle menü közül lehet
választani kedvezményesen, mert a háromfogásos napi menü ára mindössze 10 lej.
Sőt, annak, aki egy pizzát rendel, még egyet
felajánl a cég. Cateringszolgálat is van,
megrendelésre házhoz vagy irodához szállítják a napi menüt, és ez különösen előnyös

Fotó: Nagy Tibor

valamennyi – mondta. Kulcsár Annamária, a Szent Anna csoport
munkavezetője ismertette a csoport
tevékenységét és a kiállított kézimunkákat.
– Naponta harminc beteggel foglalkozunk. Egy csoportban tízen
dolgoznak. Szövünk, fonunk, karácsonyi dísztárgyakat készítünk.
Minden betegben próbáljuk megtalálni azt, amit el tud végezni. Vannak akik lelkesek, szorgalmasak, de
vannak olyanok is, akik nem tudnak
minden aprólékos munkát elvégezni, nem elég a kézügyességük.
Van aki fest, van aki ragaszt, megosztjuk a munkát – mondta a munkavezető.
A vásáron ki-ki kedvére válogathatott. Voltak ismerős arcok, akik
évről évre visszatérnek, akik szívügyüknek tekintik a sérült emberek
sorsát, és értékelik munkájukat. De
bizony sokkal jobb és még bensőségesebb lett volna a vásár, ha több
marosvásárhelyiben ébred fel a kíváncsiság és a szolidaritás érzése.

lehet azon cégek, intézmények, üzletek, áruházak számára, amelyek a főtéren tevékenykednek, hiszen alkalmazottaik azonnal,
olcsón meleg ételt kaphatnak.
A nyári kertet működtetők a dohányzókról sem feledkeztek meg. Betartva a szigorú
előírásokat, egy kinti, melegített sátorban teremtettek dohányzási lehetőséget azoknak,
akik ezzel a szenvedéllyel élnek.
A vendéglő, vasárnap kivételével, naponta 11 és 20 óra között várja a vendégeket, napi menüt 12 és 18 óra között lehet
rendelni. Alig két héttel a fedett részleg
megnyitása után, ottjártunkkor egymásnak
adták a kilincset a vendégek. A téli üzemeltetés lehetővé teszi, hogy megőrizzék a viszszatérő vendégeket. A kerthelyiséget
elsősorban a családosoknak, azoknak szánják, akik beszélgetni akarnak, élményeiket
szeretnék megosztani. Jövő tavasszal
rendbe teszik a kert felső felében levő helyet
is, ahol játszóteret rendeznek be, ezt a „részleget” kizárólag családosoknak szánják.
Jó látni, hogy vannak olyan vállalkozók,
akik a város régi fényét próbálják visszavarázsolni, otthonosabbá tenni, ami a miénk,
marosvásárhelyieké.
(X)
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (57864)

ELADÓ pianínó. Tel. 0740-527-205.
(57837-I)

„Búcsúztam volna, de nem lehetett,

csak a szívem súgta: isten veletek.”

Fájó szívvel emlékezünk december 12-

MINDENFÉLE

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (57864)
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ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-

én édesanyánkra, LÁSZLÓ ROZÁLIÁRA
halálának 5. évfordulóján.

Emlékét őrzik gyermekei és azok családja. (18356)

tost. Tel. 0766-519-187. (18297-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Hulló könnyekkel állunk sírod felett, a koporsó bezárta drága kin-

csünket. Csak az idő múlik,
feledni nem lehet, nehéz az életet
élni nélküled.

Fájó szívvel emlékezünk a ma-

Szünetel a vízszolgáltatás
Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi AQUASERv RT. értesíti a fogyasztókat, hogy
december 13-án, kedden 9-15 óra között a Nagyerdő közben levő
új vezetékhálózat csatlakoztatása miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás marosvásárhelyen, a következő utcákban:
• Nagyerdő utca 8–14. szám, illetve 7–23A szám között
• Ştefan Rusu
• Teleki Sámuel
• D. Cantemir 9–25. és 14–28. számok között
• Ioan Bob püspök
• Nagyerdő köz 2–8. sz. között
Ez a munkálat részét képezi a marosvásárhelyi ivóvíz- és csatornahálózat, a szennyvízelvezetés és a szivattyúházak felújítása/bővítése, a SCADA rendszer kiépítése elnevezésű szerződésnek, amely
Az Európai Unió kohéziós alapjából finanszírozott maros megyei
ivóvíz- és szennyvízhálózat bővítése és felújítása nevű projekt része.
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a munkálatok befejezése
után a víz elszíneződhet és lerakódásokat tartalmazhat, kitisztulásáig csak háztartási célokra használják. Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük, megértésüket köszönjük.
Aquaserv Rt., marosvásárhely

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

rosugrai

születésű

MOLNÁR

JÁNOSRA december 12-én, halá-

lának 10. évfordulóján, amikor

hirtelen megpihent. Szerető férj
volt, drága édesapa, nagyapa,
após. Emléke legyen áldott, nyu-

galma csendes! A gyászoló család. (57960-I)

Mindennap feltesszük a kérdést,
és vele együtt a fájó érzést: Miért

pont neked kellett menned, hisz
még annyi mindent kellett volna
tenned.

Szomorú

szívvel

emlékezünk

december 11-ére, amikor PORTIK

ERZSÉBET szül. Fehér öt éve el-

távozott közülünk. Emlékét őrzi
két gyermeke, Krisztina, Zoli és

családja, unokái: Kamilla, Attila,

Zolika, Rolika, Blanka és Vivien.
(57992)

Elmentek azok, kiket legjobban szerettem,
kiknek az életem köszönhetem.
Amíg csak élek, rátok emlékezem,
az együtt töltött időt soha nem feledem.
Lélekben mindig itt lesztek velem,
odafentről féltőn figyeltek engem!
Hogy egy édesapa és egy édesanya
milyen drága kincs,
azt csak az tudja, akinek már nincs.
Mindent adhat az ég kétszer,
márványt, kincset, palotát,
csak egyet nem adhat kétszer:
szerető édesapát és édesanyát!

Szomorú szívvel emlékezem a legjobb szülőkre: édesanyámra, a kisadorjáni FARKAS IDÁRA szül. Szőcs, aki 30
éve, valamint édesapámra, FARKAS ÁRPÁDRA, aki 5 éve hagyott itt.
Soha el nem múló szeretettel emlékezem rátok.
Akik ismerték és szerették őket, gondoljanak rájuk kegyelettel!
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes!
Szerető lányotok, Judith és családja. (57981)

Kegyelettel emlékezünk decem-

ber 12-én LEVAY TIBORNÉRA

szül. GAIER ARANKA halálának

4. évfordulóján, és férjére, LEVAY

TIBORRA halálának 9. évforduló-

ján. Unokahúga, Rozália fiával és
menyével.

„Mert én élek, és ti is élni fog-

tok.”

(Jn. 14,19 b) (58000-I)

A vILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RECEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), SZAKÁCSOT, SZOBALÁNYT, MEDENCESZERELŐT/SZAKEMBERT,
KARBANTARTÓ MUNKÁST, SOFŐRT. Tel. 0722-268-866.
(59071)

ÁLLATGYÓGYSzERTÁRBA ÁLLATORVOST alkalmazunk.
allatgyogyszertar@freemail.hu (18307-I)

KERESKEDELmI TÁRSASÁG alkalmaz ESZTERGÁLYOST
és MARÓST. Tel. 0745-199-860, 0745-859-090, 0756-052-680.
(18259-I)

KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT. Elektrotechnikát végzett személyek előnyben. Tel. 0734-123-877. (18310-I)

mAROSSzENTGYÖRGYI TELEPHELYŰ LEmEzmEGmUNKÁLÓ ÜzEmBE alkalmazunk argon WIG/TIG (AWI) HEGESZTŐT rozsdamentes bútorok összeszerelésére, valamint
tapasztalattal és targoncavezetői engedéllyel rendelkező RAKTÁROST. Érdeklődni a 0728-328-881-es telefonszámon 9-től 17 óráig.
Várjuk önéletrajzát a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre. (59105-I)

KERESKEDELmI TÁRSASÁG TITKÁRNŐT alkalmaz. Követelmények: középfokú/felsőfokú tanulmányok; számítógép-kezelési
alapismeretek (Office); magyar, román és angol nyelv ismerete;
kommunikációs és szervezési készségek. Kérjük, küldje el önéletrajzát a következő e-mail-címre: cata12006@yahoo.com. További
információk: 0740-824-091. (59106-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, testvér,
keresztapa, rokon, jó barát és ismerős,
BARTHA SÁNDOR
a Metalotehnica volt dolgozója
életének 73. évében hosszú és
súlyos szenvedés után csendesen megpihent. Temetése 2016.
december 13-án 14 órakor lesz a
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúzik tőle gyászoló családja.
(58002-I)
Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva búcsúzunk
szeretett nagynénénktől,
SÜTŐ ILONÁTÓL
aki életének 91. évében átadta
lelkét az Istennek, és csendesen
megpihent. A volt Prodcomplex
főkönyvelője volt. Temetése 2016.
december 12-én, hétfőn 14 órakor lesz a református temetőben.
Éva és Klára. (57998-I)

A CASA mUREŞANĂ vENDÉGLŐLÁNC alkalmaz: SZAKÁCSOKAT, PIZZAKÉSZÍTŐKET, CUKRÁSZOKAT, PINCÉREKET és FUTÁROKAT. Az alkalmazáskor 100 euró juttatást adunk
és
vonzó
fizetést.
Az
önéletrajzokat
küldjék
a
casamuresana@gmail.com e-mail-címre. Érdeklődni a 0740-084090-es telefonszámon. (59086)
vÉDŐ-ŐRzŐ CÉG alkalmaz sürgősen DISZPÉCSERT. Tel.
0733-008-775. (18304)

ELHALÁLOZÁS

A Siletina Impex Kft.
– Helyi Közszállítási vállalat Rt.
Társulás –
személyzetválogatást szervez
TAXISOFŐRI állások betöltésére:

Követelmények:
– érvényes taxisengedély
– legalább két év tapasztalat
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörülmények
– motiváló bérezés
A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély, a
végzettséget igazoló iratok másolatával, esetleg ajánlással a cég
marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti székhelyén, a titkárságon
nyújthatók be hétfőtől péntekig 9–15 óra között.
Csak a követelményeknek megfelelő személyeket hívják meghallgatásra. Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077, 0733-090-691-es
telefonszámon.

Szerető szívvel tudatjuk, hogy a
tiszta lelkű, segítőkész feleség,
testvér és rokon,
NAGY MÁRTA
2016. december 9-én elhunyt.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Temetése 2016. december 12-én 12 órakor lesz
Eheden.
A gyászoló család. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik özv. HAJDU
ROZÁLIA temetésén részt vettek
és fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (57964-I)
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