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Teher a jeddieknek a terelőút

Céltalan huzavona

Nem voltak gondok
a gáznyomással
A gázszolgáltatással, gázszámlákkal,
a szolgáltató nevének változásával
kapcsolatos kérdések merültek fel az
utóbbi napokban. Ezek tisztázására
kerestük meg a gázszolgáltató sajtófelelősét, aki sorra válaszolt a felvetett
kérdésekre.

____________4.
„Nyitott
intézménnyé
válunk”

Ami a jövőt illeti, stabilizálni kívánjuk a
helyzetet, a nézőszámot, és szeretnénk nemcsak színházként, hanem
annál sokrétűbb kulturális és nevelő
intézményként is működni – olyan intézményként, amely nyitott a társművészetekre…

____________5.
A székely ezred
ajándéka

Különös oszlop áll a jeddi református
parókia melletti gyülekezeti ház udvarán, amelynek történetét lejegyezték a
domus historiae-ba, azaz az egyházközség történeti tárába.

Mint minden nagy beruházásnak, a Marosvásárhelyt kikerülő
– Koronka és Nagyernye között megépítendő – terelőútnak is
megvan a maga története. Az ötlet szinte két évtizede született meg, aztán Virág György megyei tanácselnök idején körvonalazódott a projekt, ezt örökölte Lokodi Edit Emőke megyei
tanácselnökként, majd átadta a Ciprian Dobre vezette gárdának, aztán valahogy elindultak a munkálatok.

Vajda György

Fotó: Vajda György

Az építőtelep Victor Ponta kormányfő általi – a Ceauşescu-korszakot
idéző – felavatása után kiderült, hogy valami nincs rendjén a területek kisajátítása körül. Végül egy spanyol cég fővállalkozóként elnyerte a kivitelezési jogot, és kivonultak a munkagépek. Aztán volt egy időszak,
amikor „a terület régészeti tehermentesítése” miatt állt a munka, miközben
az archeológusok arról is beszámoltak, hogy volt, ahol a terület tulajdonosa fejszével fogadta a „betolakodókat a saját területére”. Közben 2016
végére elkészültnek látszott a nagyernyei bekötés és a Marosvásárhelyről
(Folytatás a 6. oldalon)

____________6.
Buffalo Bill,
a vadnyugat hőse
100 éve halt meg

Már tizenéves korában tökéletes
lovas, vadász, nyomkereső és indiánszakértő volt – kicsit a mai cowboyfogalom megtestesítője.

____________9.

Tél

Mózes Edith
A múlt hét végén ismét felkészületlenül, mintegy „rajtaütésszerűen” érte a tél a hatóságokat, és, ahogy lenni
szokott, leállt az élet majdnem az egész országban. Aki
pedig vakmerően mégis útnak indult, biztosan elakadt valahol, és várhatta, amíg valaki „kimenti”. A hisztériakeltő
hírtelevíziók pedig most is „hozták a formájukat”, és igyekeztek minél nagyobbakat mondani, rémesebbnél rémesebb „előrejelzésekkel” riogatni az amúgy is riadt
embereket, főleg azokban a megyékben, ahol tényleg komoly hóviharok nehezítik évről évre az ott lakók életét. Az
pedig immár „hagyomány” mifelénk, hogy a hatóságok
soha nincsenek felkészülve a télre: akkor is meglepődnek,
ha januárban hull le az első hó, és akkor is, ha a meteorológusok napokkal korábban figyelmeztetnek a várható
zord időre.
Ahhoz is hozzászoktunk az utóbbi években, hogy már a
legkisebb havazásra mindenféle riadót, vészjelzéseket
adnak ki, utakat, repülőtereket zárnak le, a vonatok –
egyébként egyáltalán nem szokatlan módon, hiszen nyáron
is késnek vagy kimaradnak, csak akkor a meleg miatt –
órákat késnek vagy el sem indulnak, nincs villany, gyengül
a gáz nyomása, így fűtés és víz sincs a házakban.
Megdermed az egész ország.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 4 perckor,
lenyugszik
16 óra 55 perckor.
Az év 10. napja,
hátravan 355 nap.

IDŐJÁRÁS

Változó égbolt

Önkénteseket várnak

Hamarosan megnyílik a játéktár

Ma MELÁNIA,
holnap ÁGOTA napja.
ÁGOTA: az Agáta régebbi magyar formája, jelentése: a jó. A Kikölcsönözhető játékok tárháza nyílik meg január második felében Marosvásárhelyen. Az
görög Agatha névből ered.
RMDSZ Marosvásárhelyi Nőszervezete és a Divers Egyesület közös kezdeményezéséről Koreck
Mária számolt be lapunknak.
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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

Megyei hírek

A járdatakarítás elmulasztásáért
büntetés jár

A marosvásárhelyi Helyi Rendőrség a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben kéri az ingatlantulajdonosokat és -bérlőket, hogy a balesetek elkerülése végett
takarítsák el a havat az épületek előtti járdáról, illetve az
épület tetőzetéről, és tisztítsák meg az eldugult lefolyókat.
A havat a járda szélére kell összegyűjteni, a lefolyókat,
csatornatetőket és a gyalogátjárókat, az udvarok, sétányok
bejáratát szabadon hagyva. A járdatakarítás elmulasztásáért a 2008. évi 20-as számú helyi tanácsi határozat értelmében büntetés jár.

Változás: csak akarni kell?

Ezzel a címmel kerül sor a Szerdai párbeszéd beszélgetéssorozat újabb rendezvényére január 11-én 18 órakor a
marosvásárhelyi Forradalom utca 8. szám alatti Ama Deus
keresztény kávéházban. Meghívottak: Lazsádi Csilla
óvónő, szociálpedagógus, Bartha Éva pszichológus
(Bonus Pastor Alapítvány), Becsky Borbála klinikai pszichológus, családterapeuta. Szó lesz a változás vágyáról,
a változásra való képességről, döntésekről, illetve arról,
hogy mi befolyásolja döntési képességünket, hogyan tudunk változni, döntéseket hozni.

Jogi tanácsadás

Január 11-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák
magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

A járdán gázolta halálra

Szombaton Segesváron egy 23 éves helyi férfi a túlzott sebesség következtében egy kanyarban elvesztette uralmát
járműve fölött, amely átsiklott az ellentétes sávra, majd felrohant a járdára, ahol elütött egy 33 éves Hargita megyei
férfit. A gyalogos életét vesztette a balesetben.

Baleset Székelytompán

Vasárnap délben Székelytompán is gyorshajtás miatt történt baleset. Egy 40 éves nő járművével lecsúszott az úttestről és elütött egy 49 éves gyalogost. Az illető súlyosan
megsérült – tájékoztatott Andreea Pop, a megyei rendőrfelügyelőség szóvivője.

Huszonéves lányt keresnek

Január elsején egy segesdi férfi értesítette a rendőrséget,
hogy 21 éves lánya, Puczi Tamara Nicoleta aznap délelőtt
elment otthonról, és többé nem tért haza. Ismertetőjelei:
1,55–1,60 m magas, vékony testalkatú, hosszú fekete haja
van, arcbőre sárgás, szeme barna, különös ismertetőjegyei nincsenek. Távozásakor kék farmernadrágot, fekete
bőrdzsekit, barna sapkát, fekete cipőt viselt. A lányt országosan körözik. Aki információt tud szolgáltatni hollétéről,
tárcsázza a 112-es egységes hívószámot vagy értesítse a
legközelebbi rendőrőrsöt.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Nagy Székely Ildikó

– A Mosolygó Mikulás című, legutóbbi rendezvényünkön már kaptunk jó minőségű puzzle-ket, amelyeket meghatározott időre hazavihetnek majd a játéktárba látogatók.
A továbbiakban fejlesztő, logikai játékokkal szeretnénk
gazdagítani a kínálatot. A Női Akadémia január 14-i báljának bevételéből új termékeket rendelünk a kölcsönzőbe,
de természetesen a további felajánlásoknak, jó állapotban
levő, használt játékoknak is örülünk.
– Milyen korosztálynak szól a játéktár?
– Azt szeretnénk, ha az óvodások, kisiskolások mellett
a tizenévesek is találnának itt kedvükre valót.
– Ingyen lehet majd kölcsönözni?
– Lesz egy jelképes beiratkozási díj, de a játékok ingyen
hazavihetők. Az a célunk, hogy azok is hozzájuthassanak
ezekhez a termékekhez, akiknek nincs lehetőségük megvásárolni őket.
– Hol találhatják meg az érdeklődők a játéktárat?
– Marosvásárhelyen, a Forradalom utca 45. szám alatt
lesz. A református egyháztól béreljük az épületet. A berendezés kialakítása már folyamatban van, a polcokat is felszereltük. Ami a programot illeti, egyelőre csak
délelőttönként tudnánk nyitva tartani, de tudjuk, hogy a
legtöbb gyermek olyankor óvodában, iskolában van.

Fotó: Miklós Sándor

Éppen ezért nagy szükségünk lenne olyan önkéntesekre,
akik vállalnák a kölcsönző délutáni üzemeltetését. Az
esetleges jelentkezők a 0722-318-605-ös számon vegyék
fel velem a kapcsolatot. Ugyanitt várjuk az adományokat
is.
A játéktár megnyitásáról időben hírt adunk.

A Légy jó mindhalálig musicalváltozatát mutatja
be a kolozsvári magyar színház

A Légy jó mindhalálig című Móricz Zsigmond-regényből készült musicalt mutatja be a hétvégén
Kolozsvári Állami Magyar Színház. Kocsák Tibor
és Miklós Tibor zenés darabjában 29 gyermekszereplő lép színpadra.

Visky András, a színház művészeti vezetője az előadást
beharangozó hétfői sajtótájékoztatón felidézte: Móricz
Zsigmond nem gyermekkönyvnek szánta a regényt, és a kolozsvári színház sem csak gyerekekre számít a nézőterén.
Olyan előadást készítettek, amellyel a családokat kívánják
megszólítani. Visky András hozzátette: a reformáció 500.
évfordulójára is gondoltak, amikor a debreceni református
kollégiumban játszódó történet bemutatására vállalkoztak.
Béres László rendező szerint felkiáltásnak szánták az előadást, hogy hagyják a felnőttek gyermekként élni a gyermekeket, ne akarjanak időnap előtt felnőttet faragni belőlük.
Mint kiemelte, a mai társadalom gyakran megkérdőjelezi azokat az emberi értékeket, amelyeket a főhős – az Ábrahám Gellért által alakított – Nyilas Misi képvisel. Lesajnálja,
megmosolyogja, „lúzernek” tekinti azokat, akik jók, becsületesek, szótartók akarnak lenni. Ma inkább azok számítanak
példaképnek, akik kiharcolják maguknak az érvényesülést –
tette hozzá.

RENDEZVÉNYEK

Szilveszteri Hahota-kabaré
Nyárádszeredában

A népszerű Hahota színtársulat legújabb zenés szilveszteri kabaré-előadásának címe Ha betéved – nem
téved! A rendkívül sikeres előadást Nyárádszeredában, a művelődési házban viszi színre a társulat január 16-án, hétfőn este 7 órától. A Hahota színpadán
eddig sosem játszott jelenetek szereplői: Puskás
Győző, Székely M. Éva/Kilyén Ilka, Kelemen Barna,
Cseke Péter, Ritziu Ilka Krisztina, Gönczy Katalin és
Szőllősi P. Szilárd. Rendező: Kovács Levente. Jegyek
még kaphatók/foglalhatók Suba Gyöngyinél: tel. 0740682-152.

Brassai 2015 – az év sajtófotói

Első alkalommal szervez vándor-fotókiállítást a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete. A tárlatot Marosvásárhelyen január 11-én, szerdán 17 órakor nyitják
meg a Bernády Házban. A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete 2016 elején hirdetett Brassai 2015
címmel pályázatot, amelyre sajtófotókat vártak. Egy
pályázó összesen 20 pályaművet (egyedi képet vagy
legtöbb 10 képből álló képsorozatot, illetve fotóriportot) küldhetett be, különböző kategóriákban (hír, eseményfotó, fotóriport, portré, szociofotó –

„Mi Nyilas Misi értékeinek a súlyát, becsületét szeretnénk visszaadni ezzel az előadással” – fogalmazott a rendező. Megemlítette, hogy 80-90 jelentkező közül
választották ki azt a 29 gyermeket, akik bekerültek az előadásba. Sok most fellépő gyermekszínész a húga vagy
kisöccse olyan gyerekeknek, akik korábbi kolozsvári rendezéseiben szerepeltek. Megjegyezte, a sors hozta úgy,
hogy Kolozsváron rendre gyermekszereplős musicaleket
rendez, de nem áll távol tőle a téma, hiszen gyakorló szülőként a hétköznapokban is érintkezik a gyermekek világával.
Amint a rendező elmondta, Ledenják Andrea jelmezei
még a Móricz-regény korát, a 20. század elejét idézik, de
a Csíki Csaba által tervezett díszletek és a használt kellékek
a kortalanság irányába viszik el az előadást. A gyerekek
például bizonyos jelenetekben görkorcsolyával lépnek
színre.
Jakab Melinda koreográfus azt hangsúlyozta, hogy az
előadás valamennyi táncos jelenete a táncon túl bizonyos
helyzetek megjelenítéséről szól. A gyerekek a tánccal, az
énekkel fokozzák a drámát vagy akár a humort.
A nagyszínpadi előadás bemutatóját szombaton este tartják Kolozsváron. (MTI)
dokumentarista, illetve sportfotó). A zsűri mintegy ezer
képből válaszotta ki a díjazottakat, a díjakat 2016
szeptemberében adták át Nagykárolyban (a díjazottak
neve a mure.ro honlapon olvasható). A Bernády Házban szerdán megnyíló kiállítás anyaga a díjazott munkákból tevődik össze.

PR-parti a Jazz Clubban

A marosvásárhelyi Sinaia/Sörház utcai Jazz Clubban
ma este 10 órától PR-partit tartanak. A rendezvény tematikája A tél katonája című mozifilmhez kapcsolódik.
Lemezlovas: dj Andris, a belépő 8 lej. A vendégeknél
legyen személyi igazolvány. Asztalfoglalás a 0724-400322-es telefonszámon. Bővebb tájékoztatás a rendezvényről a Jazz Club Facebook-oldalán található.

Utószilveszteri hangverseny

Január 12-én, csütörtökön este 7 órakor rendkívüli
utószilveszteri hangversenyre várják a klasszikus
zene kedvelőit a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermébe. Vezényel Shinya Ozaki japán karmester, fellép Diana Ţugui szoprán, Alfredo Pascu tenor.
Műsoron: F. Suppe-, J. Strauss-, Josef Strauss-, V.
Bellini-, G. Puccini-, R. Leoncavallo-, P. Mascagni-, G.
Verdi-, G. Bizet-, Ch. Gounod-, Muszorgszkij–Ravelművek. A hangversenyre a 13-as számú bérletek érvényesek. Az utószilveszteri koncertet 13-án, pénteken
este 7 órakor megismétlik.
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Tízmilliárd lejes hiány: hamis vád?

A költségvetésben keletkezett állítólag tízmilliárd
lejes hiánnyal vádolta meg Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök a leköszönt szakértői kormányt,
amely szerint a vád hamis.

A kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt
(PSD) elnöke vasárnap este egy televíziós műsorban közölte,
hogy súlyos rendellenességekre bukkantak a kormánynál, miután a múlt héten beiktatták a PSD és a szabadelvű ALDE alkotta koalíció által támogatott új kabinetet.
Dragnea szerint a tavalyi költségvetésből 10 milliárd lej hiányzik a betervezett bevételekhez képest, ezért szerinte indokolt egy parlamenti vizsgálóbizottság felállítása, amely többek
között Anca Dragu volt pénzügyminisztert fogja meg-hallgatni.
A vádakra hétfőn reagáltak a leköszönt kormány tagjai.
Dragu képtelenségnek nevezte Dragnea állítását, és közölte,
tavaly GDP-arányosan 2,6 százalék volt az államháztartási
hiány az eredetileg betervezett 2,95 százalékhoz képest. Mint
mondta, ez azt jelenti, hogy a szakértői kormány valójában
megtakarított pénzt, hiszen nem költöttek el 1,5 milliárd lejt,
amennyi a megvalósult és a tervezett államháztartási hiány
különbözete. Dragu szerint ha a PSD elnökének igaza lenne,
akkor az államháztartási hiány 4,1 százalékra ugrott volna.
Dacian Cioloş volt miniszterelnök egy közösségi oldalon
közölt bejegyzésben válaszolt. Úgy vélte, Dragnea egy „bű-

vészmutatvánnyal” próbálkozik most, hogy szembesült a gazdaság valós számaival, és tudatában van annak, hogy nem
tudja teljesíteni a parlamenti választások előtt tett ígéreteket.
Cioloş szerint a PSD vezetői tavaly is mindenért a szakértői
kormányt tették felelőssé, és most folytatják elterelő manővereiket, hogy kimagyarázzák a „teljesíthetetlen és hazug választási ígéreteiket”.
A PSD 45 százalékkal nyerte meg a december 11-i parlamenti választást, ami a párt történetében példátlan sikernek
számít. Az új kormányzati oldal már a múlt héten több kiadásnövelő intézkedést fogadott el a választási programjukba
foglaltak teljesítése érdekében.
Így a parlament valamennyi nyugdíjat egészségügyijárulék-mentessé tett, a 2.000 lejnél kisebb öregségi járandóságok
esetében pedig törölték a 16 százalékos jövedelemadó-kötelezettséget. A kormány egy pénteken elfogadott sürgősségi
rendelet értelmében júliustól valamennyi nyugdíjat további 9
százalékkal megemeli, miután az idén január 1-jétől emelkedtek már a nyugdíjak 5,25 százalékkal. Emellett január 1-jétől
több adócsökkentés is életbe lépett.
Az új kormány várhatóan január folyamán, legkésőbb február elején elfogadja az idei állami költségvetést. Elemzők a
tavalyi évre 5 százalék körüli gazdasági növekedéssel számolnak, az idei évre 3,7-4,1 százalékos GDP-bővülést vetítenek
előre. (MTI)

Vízágyúval, könnygázzal és gumilövedékkel
a tüntetők ellen

Vízágyúval, könnygázzal és gumilövedékkel lépett
fel hétfőn a török rendőrség az elnöki rendszer bevezetéséről szóló alkotmánymódosítás ellen tüntetőkkel szemben Ankarában – számolt be róla a
Cumhuriyet című török ellenzéki napilap internetes
oldalán.

A parlament épülete előtt tiltakozó tömegben a kemalista
Köztársasági Néppárt (CHP) több képviselője, valamint civil
szervezet és jogász is volt. Sezgin Tanrikulu, CHP-s politikus, a demonstráció helyszínén azt mondta: egyikünknél
sincs fegyver, nincs köztünk öngyilkos merénylő, közismert
véleményformálók jöttek el ide. Ha ők nem mondhatják el a
véleményüket, akkor ki fogja? – tette fel a kérdést Tanrikulu.
Ilyen környezetben nem lehet változtatni az alkotmányon –
vélte.
Az 550 fős török törvényhozás hétfőn kezdte meg az elnöki
rendszer bevezetéséről szóló alkotmánymódosító tervezet vitáját. A tervezet kiszélesítené Recep Tayyip Erdogan államfő
jogköreit. A javaslat szövegét a kormányzó Igazság és Fejlődés
Pártja (AKP) december 10-én nyújtotta be a parlamentnek, és
azt korábban a legkisebb ellenzéki tömörülés, a nacionalista

Nemzeti Mozgalom Pártja (MHP) is jóváhagyta. Az AKP-nek
és az MHP-nek együttesen 356 képviselője van a törvényhozásban. A szükséges kétharmad hiányában nem változtathatnak közvetlenül az alaptörvényen, de a későbbiekben
népszavazásra bocsáthatják az elnöki rendszer kérdését.
A javaslat vitája előreláthatólag 15 napon keresztül tart
majd, a referendum pedig április elejére várható.
A 18 pontból álló tervezet értelmében a mindenkori államfő
lenne a végrehajtó hatalom feje. A miniszterelnök intézménye,
amely 1923-ban, a Török Köztársaság megalakulásával jött
létre, megszűnne. A javaslatban szerepel, hogy a köztársasági
elnök rendeletet bocsáthatna ki, valamint ő jelölné ki a minisztereket, de az államfő és a parlament kölcsönösen fel is oszlathatná a másikat. 400 igen szavazat mellett az államfő ellen
akár büntetőeljárást kezdeményezhetne a törvényhozás. Az
550 fős parlament 600 fősre bővülne, továbbá a választhatóság
alsó korhatárát 18 évre szállítanák le.
Erdogan szerint az alkotmánymódosítás erősebbé és stabilabbá tenné Törökországot, az ellenzék viszont úgy véli, hogy
túl nagy hatalom összpontosulna a török vezető kezében.
(MTI)

Ferenc pápa: a terrorizmus visszaél Isten nevével

Isten nevével visszaélő gyilkos őrületnek nevezte a
terrorizmust Ferenc pápa a Szentszéknél akkreditált
diplomatáknak a Vatikánban hétfőn tartott évnyitó
beszédében, amelyben korunk összes főbb aktuális
problémájáról, közöttük a migrációról is szólt.

Ferenc pápa szokás szerint az apostoli palotáknak a Sixtuskápolnához közeli egyik dísztermében fogadta a világ országainak szentszéki nagyköveteit. A diplomatákhoz intézett
beszédében a katolikus egyházfő az elmúlt esztendő eseményeit összegezte, és kitért az új év kihívásaira, kiemelve a biztonság és a béke fontosságát.
Emlékeztetett, hogy egy évszázaddal ezelőtt a világ az első
világháború „haszontalan mészárlásának éveit” élte. Száz év
elteltével a világ számos részén a béke magától értetődőnek
tűnik, miközben máshol továbbra is milliók szenvednek értelmetlen konfliktusokban, és korábban biztonságosnak számító
helyeken is a félelem érzése terjedt el – mondta a pápa.
Az elmúlt évben történt merényleteket felsorolva Ferenc
pápa a terrorizmust gyilkos őrületnek nevezte, amely visszaél
Isten nevével, hogy uralkodási és hatalmi vágytól vezérelve

Putyin–Trump találkozó

halált osszon. Felszólította az egyházak vezetőit, egységben
és erővel hangsúlyozzák, hogy soha nem lehet Isten nevében
ölni. „A fundamentalista terrorizmus súlyos lelki nyomor gyümölcse, amellyel gyakran jelentős társadalmi szegénység párosul, teljesen csakis a vallási és politikai vezetők közös
együttműködésével győzhető le” – jelentette ki Ferenc pápa.
Az egyházfő a migránsok és menekültek számára emberhez
méltó befogadást sürgetett, másrészt kijelentette, hogy a migránsoknak sem szabad elfelejteni a befogadó ország törvényeinek, kultúrájának és hagyományának tiszteletben tartását. Az
óvatos hatósági politika nem jelenthet bezárkózást a migránsokkal szemben, „bölcsen és messzelátóan azt kell felmérni, hogy
az adott ország milyen mértékig képes saját polgárai közös javainak megsértése nélkül méltóságteljes életet kínálni a migránsoknak, elsősorban azoknak, akiknek tényleges menedékre van
szükségük” – szögezte le Ferenc pápa. Megjegyezte: a migráció
problémája nem hagyhat közömbösen országokat, miközben
másokat végtelennek tűnő humanitárius vészhelyzet terhel.
Köszönetet mondott Olaszországnak, Németországnak, Görögországnak és Svédországnak befogadó politikájukért. (MTI)

Alaposan előkészítik

Nincs elvi különbség aközött, hogy Vlagyimir Putyin
orosz és Donald Trump megválasztott amerikai
elnök kétoldalú tárgyaláson vagy sokoldalú fórumon
találkozhat-e majd először, a megbeszélést a
Moszkva és Washington közötti viszony állapota
miatt azonban alaposan elő kell készíteni – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfői
moszkvai sajtótájékoztatóján.

„Érthető természetesen, hogy a kapcsolatfelvételt alaposan
és óvatosan fogjuk megtervezni, figyelembe véve, hogy olyan
viszonyról van szó, amely egy nagyon feszült visszaesési szakaszon ment keresztül” – mondta a szóvivő.
Peszkov nem tulajdonított elvi jelentőséget annak, hogy a
két vezető lehetséges első tárgyalása kétoldalú csúcs lesz-e,
avagy Putyin és Trump például a G20-csoport tanácskozásán
találkozik. Leszögezte, hogy a találkozót csak azután rendez-

hetik meg, hogy az Egyesült Államok megválasztott elnöke
tényleges elnökké válik majd, a terveket csak ezt követően
fogják kidolgozni.
Az orosz elnöki szóvivő ismételten megalapozatlannak,
amatőrnek nevezte, és boszorkányüldözéshez hasonlította az
amerikai titkosszolgálatok jelentését az Egyesült Államok
ellen elkövetett állítólagos orosz hackertámadásokról. Peszkov
szerint Moszkván „komoly fáradtság vesz erőt” az ellene hangoztatott vádak hallatán.
A szóvivő rámutatott, hogy a jelentés „erősen megszerkesztett” nyilvános változata nem teremtett új alapot a kommentáláshoz. Peszkov kitért annak megválaszolása elől, hogy
Vlagyimir Putyin orosz elnök maga is olvasta-e a dokumentumot. A Kreml Peszkov által ismertetett álláspontja szerint
Trump még nem fejtette ki véleményét a jelentésről, ezért azt
még nem is lehet megítélni. (MTI)

Ország – világ
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Másodfokú fagyriadó

Narancssárga (másodfokú) fagyriadót adott ki a meteorológiai szolgálat hétfőn az ország szinte egész
területére január 10-re, kivételt csak a nyugati országhatáron lévő bánsági és partiumi megyék képeznek, ahol elsőfokú fagyriadó van érvényben. Az
előrejelzés szerint a nappali csúcshőmérséklet nem
haladja meg a mínusz 10-15 fokot, a legalacsonyabb
éjszakai hőmérséklet pedig az Erdélyi-medencében
akár mínusz 29 fokig is süllyedhet. Az energetikai
operatív törzs elrendelte több vegyes tüzelésű hőerőmű áttérését fűtőolajra, hogy a lakossági fogyasztók földgázellátása a megnövekedett igény ellenére
is zavartalan legyen. (MTI)

Nem lesz ma tanítás a Brassó
megyei tanintézetekben

Szünetel a tanítás ma a Brassó megyei óvodákban,
illetve általános és középiskolákban – döntött hétfőn
a Brassó megyei katasztrófavédelmi bizottság. Az
időjárás alakulásának függvényében az intézkedést
a hatóságok meghosszabbíthatják. A brassói Transilvania Egyetemen azonban nem függesztik fel a tanítást, ám igazolni fogják azoknak a diákoknak a
hiányzását, akik a vörös vagy narancssárga riasztás
alatt álló megyékből származnak, és nem tudnak eljutni Brassóba. (Mediafax)

Nőtt a külkereskedelmi mérleg
hiánya

Tavaly az első tizenegy hónapban 1,575 milliárd euróval – 21 százalékkal – 8,769 milliárd euróra nőtt a
külkereskedelmi mérleg hiánya 2015 azonos időszakához képest – közölte hétfőn az országos statisztikai
intézet. A deficit azt követően növekedett, hogy a behozatal gyorsabb ütemben emelkedett, mint a kivitel.
A statisztikai intézet azt közölte, hogy a munkanélküliségi ráta tavaly novemberben 5,7 százalékra mérséklődött az előző hónapban jegyzett 5,8 százalékról.
Az intézet 521 ezerre becsülte az állástalanok számát. (MTI)

Erősödő dollár, gyengülő euró

Az amerikai dollár árfolyama hétfőn 4,2827 lejre nőtt
a 2017 első hetét záró 4,2518 lejes szintről. Eközben
az euró 4,5069 lejről 4,5024 lejre esett vissza. Az
Egyesült Államok fizetőeszköze folyamatosan erősödik, amióta az amerikai választásokból győztesen kikerülő Donald Trump ígéretet tett egy sor
gazdaságserkentő intézkedésre. Emellett az amerikai jegybank szerepét ellátó Fed is emelte a referenciakamatot. (Mediafax)

Áll a felvonó a Bîlea-tónál

Megdőlt a hidegrekord a Szeben megyei hegyvidéken, azaz a Bîlea-tónál hétfőre virradóra, ahol a fagy
miatt nem működik a felvonó. Ilie Mojic, a szebeni
székhelyű dél-erdélyi meteorológiai központ meteorológusa szerint 1961-tól nem volt hidegebb, mint az
éjszaka mért mínusz 25 Celsius-fokos hőmérséklet,
mára azonban akár -29 fokig is süllyedhet a hőmérők
higanyszála. A hideg ellenére a Bîlea-tónál kialakított
jéghotel működik. (Mediafax)

Tél

(Folytatás az 1. oldalról)
Köztudott, hogy a világ egyes részein sokkal nagyobb
havazások is vannak, mint nálunk, mégsem áll meg az
élet: az utak járhatóak, sőt léteznek fűtött úttestek is,
ahol soha nincs elakadás, még mínusz harminc fok alatt
sem. Például a skandináv országokban a hatóságok –
anélkül, hogy bármiféle vörös, narancs vagy bár citromsárga figyelmeztetést adnának ki – teszik a dolgukat,
és biztosítják a normális életet az ott lakóknak. De
ugyanilyen fegyelmezettek az intézmények, az üzletek és
az emberek is: mindenki tisztán tartja a háza előtti járdát. Ugyanis, ha valakit baleset ér útközben, elcsúszik,
panaszt tehet és kártérítést kérhet.
Ezzel szemben Romániában az utak sok helyen járhatatlanok (ahol meg az utat letisztítják, ott a járdákon
nőnek meg a hóhegyek), csak tegnap több mint nyolcvan
járatot törölt a román vasúttársaság a szélsőséges időjárás miatt. Mindössze pár órás vörös jelzésre volt szükség, hogy lebénuljon a fél ország, és sok száz ember
szenvedett órákon át a hideg, vesztegelő vonatokban,
autókban, fűtetlen házakban élelem és víz nélkül. Szomorú, hogy elég egy erős szél – nem orkán, nem cunami
– ahhoz, hogy rosszabb legyen a helyzet, mint Szibériában vagy akár Lappföldön.
Persze mifelénk sohasem lesznek skandináviai körülmények. Talán az lehetne megoldás, ha, mondjuk, egy
sürgősségi kormányrendelettel kötelezővé tennék karácsonytól húsvétig a hibernálást. Ellenkező esetben büntetéseket róhatnának ki a költségvetési hiány pótlására.
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-24 fokig süllyedhet a hőmérő higanyszála

Ma lesz a leghidegebb

Kedden, azaz ma még a tegnapi értékeknél is alacsonyabbra süllyed a hőmérők
higanyszála – figyelmeztetnek a meteorológusok. A szélsőséges időjárást valójában a
hajléktalanok, valamint a
kinti munkát végzők, az újságárusok, piaci eladók sínylik meg.

Menyhárt Borbála

Pethő-Dévay Ildikó, a marosvásárhelyi meteorológiai állomás meteorológusa lapunk érdeklődésére
kifejtette: ma reggel lesz a leghidegebb. Több helyen, például Marosvásárhelyen is, -23, -24 Celsiusfokra lehet számítani, és a déli órákban sem emelkedik -14, -15 fok fölé
a hőmérséklet. Szerdától fokozatos
felmelegedés várható, a hét végén,
a déli órákban akár plusz fokokat is
mérhetünk, és éjszaka sem süllyed
majd -3, -4 Celsius-foknál alacsonyabbra a hőmérséklet – tudtuk
meg a szakembertől.
Két helyen szünetelt a tanítás
Az oktatási minisztérium szombaton felszólította a megyei tanfelügyelőségeket, mérjék fel, hol
vannak olyan tanintézmények,
amelyek működését befolyásolhatja
a rendkívüli hideg, és ennek alapján
döntsék el, hol kell emiatt szüneteltetni az oktatást. Illés Ildikó Maros
megyei főtanfelügyelő-helyettes elmondta, úgy döntöttek, a megyében
két helyen fog szünetelni a tanítás:
Csatófalván, valamint Marosvásárhelyen, a hidegvölgyi iskolában,
ahol nincsen fűtés. Kérdésünkre,
hogy tegnap előfordult-e, hogy haza
kellett menjenek a gyerekek amiatt,
hogy nem sikerült kellőképpen kifűteni a tantermeket, a főtanfelügyelő-helyettes nemmel válaszolt,
mint mondta, nem tud ilyen esetről.
Nem alkalmazkodnak,
inkább megfagynak
A kemény fagyban talán a hajléktalanok vannak a legnagyobb veszélyben, és bár adott számukra a
lehetőség, hogy fűtött szobában
hajtsák nyugovóra a fejüket a Rozmaring utcai szociális központban,
sokan közülük mégsem élnek vele.
A hét végén az egyik bevásárlóközpont előcsarnokában találkoztunk
néhány, méretes szatyorral megpakolt hátrányos helyzetű személlyel,
akik a hideg elől menekültek be.
Általában a biztonsági őrök azonnal
kitessékelik őket, de ezúttal, való-

színűleg a rendkívüli hidegre való
tekintettel, elnézőbben viszonyultak
hozzájuk. Tegnap, a délelőtti órákban, a hajléktalanok közkedvelt,
melegedésre alkalmas helyszíne, a
vasútállomás váróterme zárva volt,
a felújítási munkálatok során kialakított, a peronokra vezető, korszerű
aluljáróban sem húzódtak meg hajléktalanok, igaz, jóval hűvösebb
volt ott, mint a felszínen.
A szolgálatot teljesítő járőrök a
rendkívül hideg idő beköszöntével
a szokásos napi feladataikon túl
még nagyobb figyelmet fordítanak
a hajléktalanokra, gyakran a leglehetetlenebb, de a rendőrök által jól
ismert helyekről gyűjtik össze őket,
hogy megmentsék a fagyhaláltól.
Valentin Bretfelean, a helyi rendőrség vezetője szerint csütörtöktől
hétfő reggelig kilenc embert vittek
be a szabad ég alól a Rozmaring
utcai menedékhelyre. Többek között az Állomás téri parkban, valamint a Kornisán, az egyetemi
bentlakások mögött találtak rájuk.
Két hajléktalannal nem volt könnyű
dolguk, alig telt el kis idő, miután
bevitték őket a fűtött szociális központba, rövidesen újra az utcán találták őket. Székely István, a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által üzemeltetett Rozmaring
utcai szociális központért felelős
osztályvezető kifejtette, a hét végi
fagyos napokban a helyi rendőrség,
valamint a rohammentő-szolgálat is
vitt be hátrányos helyzetűeket, viszont nagy részük már el is hagyta
a központot. A szabályzat értelmében az éjszakára betérő hajléktalanoknak reggel távozniuk kell,
viszont ilyen hidegben napközben
is bent maradhatnak. Ennek ellenére a legtöbben nem élnek ezzel a
lehetőséggel, ugyanis a központ
szabályzata szigorúan tiltja az alkoholfogyasztást, illetve ameddig bent

vannak, alkalmazkodniuk kell a A gázszolgáltatással, gáz- zönségszolgálati irodájának. Ha
belső szabályzathoz, amire a hajlék- számlákkal, a szolgáltató ne- nincs mód személyesen jelentkezni,
talanok nagy része nem hajlandó. vének változásával kapcsola- akkor erre több lehetőség kínálkoEzért inkább fagyoskodnak, állo- tos kérdések merültek fel az zik. Az ügyfélszolgálat hétfőtől
mások várótermében húzzák meg utóbbi napokban. Ezek tisztá- péntekig naponta 8-20 óra között temagukat, vagy elhagyott épületek- zására kerestük meg a gáz- lefonon hívható. Telefonszámok:
ben rögtönöznek maguknak mene- szolgáltató sajtófelelősét, aki 0800-800-366 (ingyenes szám), ildéket, tüzet gyújtanak, hogy meg ne sorra válaszolt a felvetett kér- letve a 0265/200-366 bármely hálózatról normál díjszabással hívható.
désekre.
fagyjanak.
A számla késését vagy hiányát toAz osztályvezető legutóbbi ottvábbá a serviciiclienti@eon-romajártunkkor megjegyezte, a legcél- Mezey Sarolta
nia.ro e-mail-címen lehet közölni,
szerűbb egy úgynevezett melegedő
illetve a 0265/200-367-es faxkialakítása lenne, azaz egy bárki Zökkenőmentes a szolgáltatás
Nagy hidegben, amikor jóval számra, vagy az OP 1, CP 10 postaszámára nyitott, fűtött helyiség,
ahová betérhetnének a hajléktala- fagypont alá süllyed a levegő hő- fiókba is el lehet küldeni.
– A cég érdeke, hogy kiküszönok, anélkül hogy bármiféle sza- mérséklete, előfordulhat, hogy
bölje és a jövőre nézve megelőzze
a
kisfogyasztóknak
szolcsökken
bályzathoz
alkalmazkodniuk
gáltatott földgáz nyomása, ami bi- a számlakézbesítés miatti esetleges
kellene. A szociális központ mellett zony kellemetlenül érinti a rendellenességeket, ezért a fogyasza Coming Home Alapítvány is se- lakosságot, hiszen a kisebb nyomás tóktól kapott visszajelzések nagyon
gítő kezet nyújt azoknak, akiknek miatt nehezebben melegednek ki a fontosak – fogalmazott Adela
nincs fedél a fejük fölött. Délelőt- lakások.
Botan.
tönként az alapítvány székhelyén,
Kérdésünkre, hogy idén voltak-e Ezután Delgaz Grid a gázszolgáltató
fűtött szobában melegedhetnek, gondok megyénkben a gáznyomás- neve
tisztálkodhatnak, ezenkívül ruhá- sal, Adela Boţan, a Delgaz Grid
Az E.ON cégcsoport gázszolgálval, matraccal, takaróval segítik gázszolgáltató szóvivője elmondta, tató vállalata 2017. január elsejétől
őket.
hogy nem voltak gondok a gáznyo- nevet változtatott, az E.ON helyett
A fagyos időjárást a piaci árusok, mással, a szolgáltatás normális pa- Delgaz Grid néven működik toújságárusok is megsínylik, az raméterek között zajlott és zajlik. vább. A névváltoztatást a hazai és a
utóbbi napokban a lakónegyedek- Bejelentések, panaszok nem érkez- közösségi törvényes előírások tetben lévő piacokon alig akadt el- tek a céghez, legfeljebb elszigetel- ték indokolttá, amelyek az integrált
vétve egy-két eladó, hiszen ten fordulhattak elő rendellenes- energiaszolgáltató cégek valaemberpróbáló órákig állni egy hely- ségek, abban az esetben, ha gond mennyi szolgáltatásának egyértelmű különválasztását írják elő,
ben a mínusz fokokban. Az újsá- adódott a szabályzókkal.
beleértve az arculati megjelenítést
késik
a
gázszámla,
jelezni
kell!
Ha
gosbódékban, illetve a Hadsereg
Mivel többen jelezték, hogy kés- is, azért, hogy elkerüljék az összetéri piacon álldogáló eladók rétegesen öltözve, forró teát szürcsölgetve tek a gázszámlák, s az utolsót, amit tévesztést.
A Delgaz Grid (Distribuţie Electpróbálnak helytállni. A Maros Me- december folyamán kellett volna ricitate şi Gaz) országszerte 21.600
kézhez kapni, nem kapták meg,
gyei Munkaügyi Felügyelőség hon- megkérdeztük a sajtófelelőst, mi a km-es gázhálózattal és 81.000 kmlapján lévő, január 6-án közzétett teendő ilyen esetben.
es villanyhálózattal rendelkezik, 3,1
közlemény szerint, amennyiben a
A szóvivő leszögezte: ha a fo- millió fogyasztót szolgál ki főként
hőmérő higanyszála -20 Celsius- gyasztók nem kapják időben kézhez az ország északi és középső részéfok alá süllyed, azoknak a dolgo- a gázszámlát, jelezzék ezt a cég kö- ben levő megyékben.
zóknak, akik szabadtéri munkát
végeznek, a munkaadó köteles személyenként fél-egy liter forró teát,
valamint bizonyos időközönként pihenési lehetőséget biztosítani
fűtött helyiségben. Ha erre nincs leheÚjabb rekordot döntött a 2016-os
A havi elosztás tekintetében
tőség, csökkenteni kell a munkaidőt. esztendőben a látogatók száma a a legtöbb látogató augusztusban
parajdi sóbányában – közölte hétfőn érkezett: 105.000 turista és 67.000
az Agerpres hírügynökséggel páciens.
Sebestyén József, a bánya műszaki
Sebestyén József úgy véli, a nöigazgatója.
vekvő létszám azzal is magyarázSebestyén tájékoztatása szerint ható, hogy sok román állampolgár,
2016 különlegesen jó év volt ide- tartva az európai országokat fegenforgalmi szempontból: 640.000 nyegető terrorveszélytől, inkább
személy fordult meg a sóbányában. A Romániában töltötte a szabadsá2015-ös évben ez a szám 570.000 volt. gát. Parajdra a hazai turistákon
Az igazgató által szolgáltatott kívül sokan érkeznek Magyaroradatok értelmében a 640.000-ből szágról és a Moldovai Köztársaság366.700 személy idegenforgalmi ból is.
látványosságként látogatta meg a
A sóbányát még ilyenkor is látobányát, a többiek viszont kezelésre gatják: múlt héten például naponta
érkeztek Parajdra, és legalább öt hatszáz vendéget regisztráltak.
napot töltöttek ott.
(Agerpres)

Rekordszámú látogató a parajdi
sóbányában

Törvényszéki indoklás az erdőszentgyörgyi zászlóper ügyében

A prefektúra megszegte a törvényesség elvét

Menyhárt Gabriella Éva ügyvéd
sajtóközleményt juttatott el szerkesztőségünkbe, amelyben arról tájékoztat, hogy az erdőszentgyörgyi
zászlóper ügyében a Maros Megyei
Törvényszék megsemmisítette a
jegyzőkönyvet és eltörölte az 5.000
lejes pénzbírságot, illetve ismertette
a határozat érdemi indoklását.
Tájékoztat továbbá, hogy miután
tavaly októberben a Maros Megyei
Törvényszék megsemmisítette a
jegyzőkönyvet és eltörölte az 5.000
lejes pénzbírságot, ez év január elején kézhez kapták az érdemi indoklást.
A szerkesztőségünkhöz eljuttatott közlemény szerint a bíróság
helyt adott a 2001. évi 1157. számú
jogszabály értelmezésének – ennek
a jogszabálynak az alapján büntette
meg a prefektúra az erdőszentgyörgyi polgármestert –, és megállapította, hogy a prefektúra megszegte
a törvényesség elvét, mert olyan
esetekre terjesztette ki a jogszabály

alkalmazását, amelyekre az nem
vonatkozik, vagyis a „székely
zászló” és a „minden magyar zászlójának” kitűzésére.
„A 2001. évi 1157. számú jogszabály Románia hivatalos zászlajának és bármely más állam
hivatalos zászlajának kitűzésére vonatkozik, ezen zászlók kifüggesztését szabályozza, és csakis és
kizárólagosan ezen zászlók nem
jogszerű kifüggesztését írja elő mint
kihágást és teszi ezáltal büntethetővé.
A törvényszék megállapította,
hogy a jegyzőkönyv büntetési hivatkozási jogalapja más ország hivatalos
zászlajának
kitűzési
feltétele volt, vagyis a 2001. évi
1157. számú jogszabály 24. cikkelye első bekezdésének g pontja,
azonban azt is megállapította, hogy
ez a jogszabályi keret nem terjeszthető ki analóg módon olyan zászlókra, amelyek nem képezik tárgyát
a jogszabálynak, addig, amíg exp-

Nem voltak gondok
a gáznyomással

ressis verbis a törvényhozó nem kívánja szabályozni a más jellegű
zászlók – ide tartozik a székely
zászló és a nem hivatalos magyar
zászló is – kitűzésének feltételeit
egy külön jogszabályban.
Amennyiben a megyefőnöki hivatal ezt mégis megteszi – esetünkben megtette –, úgy megszegi a
törvényesség és az előreláthatóság
elvét, ez utóbbi értelmében a személy a jogszabályi előírások alapján képes kell legyen felmérni
cselekményének
következményeit, vagyis előre be tudja határolni azokat, és tudatosan el tudja
kerülni.
Erdőszentgyörgy polgármestere
azonban, a Maros Megyei Törvényszék értelmezésében, nem tudta
előre felmérni, hogy a székely
zászló és minden magyarok zászlajának kitűzése maga után vonja az
ő megbüntetését a 2001. évi 1157.
számú jogszabály értelmében és
alapján.

Ezen okokból a Maros Megyei
Törvényszék megsemmisíti a kihágási jegyzőkönyvet, és a kirótt büntetést eltörli” – olvasható az
indoklásban.
***
Olvasóink számára nem ismeretlen az ügy. Emlékeztetünk, hogy
2014 októberében öt Maros megyei
település – Csíkfalva, Makfalva,
Gyulakuta, Erdőszentgyörgy és
Szováta – polgármestere ellen indított pert Vasile Oprea, Maros megye
akkori prefektusa a székely zászló
kitűzése miatt.
A perfelvételi kérelemben a prefektus a zászló, a himnusz és a
címer használatát szabályozó 1994.
évi 75-ös törvényre és a 2011. évi
1175-ös kormányhatározatra hivatkozva törvénytelennek nevezte a
székely zászló kitűzését közintézményekre. A prefektus szerint a
zászló kitűzésével a magyar vezetők azt sugallják, hogy egy területi
entitáshoz – Székelyföldhöz – tartoznak, ezzel is népszerűsítve az etnikai alapú területi elszakadást.
2015. január 21-én a Maros Megyei Prefektusi Hivatal 5.000 lejes
pénzbírsággal büntette meg Csibi

Attila Zoltánt, Erdőszentgyörgy
polgármesterét, mivel megtagadta a
magyar és a székely zászló eltávolítását a város főterén álló, egyházi
tulajdonban lévő épületről, amelyben a helyi RMDSZ irodái működnek.
Csibi Attila megtámadta a jegyzőkönyvet. Az ügyet elsőfokon a
Segesvári Bíróság tárgyalta: elutasította a panaszt, és törvényesnek
ítélte a prefektúra jegyzőkönyvét.
Csibi Attila megfellebbezte a Segesvári Bíróság határozatát. A polgármester
jogi
képviselője,
Menyhárt Gabriella Éva ügyvéd alkotmányellenes kifogást emelt az
alkalmazandó törvény, valamint
semmisségi kifogást a jegyzőkönyv
ellen. A Maros Megyei Törvényszék helyt adott a fellebbezésének,
megsemmisítette a prefektusi hivatal jegyzőkönyvét, eltörölte az
5.000 lejes pénzbírságot.
Erdőszentgyörgyön 2011-ben
tűzték ki a székely zászlót. Miután
levették a zászlókat, Csibi Attila
Egy az Isten feliratú gyászlobogót
tűzött ki az RMDSZ-székház homlokzatára, tiltakozásul a prefektúra
nyomásgyakorlása ellen.
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„Nyitott intézménnyé válunk”

Gáspárik Attila maradt a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház vezérigazgatója

Gáspárik Attila ismét sikeresen
pályázott a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház vezérigazgatói posztjára. Az újabb öt évig
tartó mandátum alatt az eddigi sikeres koncepciót szeretné folytatni mind a Tompa
Miklós, mint a Liviu Rebreanu
nevét viselő társulatok esetében – tudtuk meg a régi-új
vezérigazgatótól, akinek első
ötéves mandátuma a tavaly
nyáron járt le, ezt követően
ideiglenes megbízást kapott,
az év végén megszervezett
versenyvizsga eredményét
pedig nemrég tették közzé.

Kaáli Nagy Botond

Amint azt az Agerpres hírügynökség tudósítása közli, Gáspárik Attila
pályázatát szakmai bizottság bírálta
el. A korábban a román országos audiovizuális tanácsban dolgozó, majd
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem rektori tisztségét betöltő Gáspárik Attila az MTI-nek elmondta: a
vizsgabizottság értékelte az elmúlt
öt évben elért eredményeket, hiszen
29 ezerről 65 ezerre növelték a nézőszámot, úgy, hogy a magyar társulat előadásait kétszer, a román
társulatét háromszor többen látogatják, mint öt évvel ezelőtt. Mi arról
érdeklődtünk, hogy mit tart az elmúlt öt esztendő legjelentősebb
eredményeinek, illetve mik a tervei,
mit szeretne megvalósítani a soron
következő mandátum alatt?

– Nagy eredménynek tartom,
hogy egy igen erőteljes művésziművészeti profil körvonalazódik a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
mindkét tagozatának esetében.
Immár két önálló, különálló színházról beszélhetünk, amelyek
mégis ugyanoda tartoznak. Sikerült
a színház hírét messzi helyekre is
elvinni, elismertségét itthon is megerősíteni. Sok nézőnk visszatért, és
mellettük kialakult egy új közönség
is. Nagyon sok fiatal vesz részt az
előadásainkon, és a szakmai térről
érkező visszajelzések is pozitívak –
jelzi ezt többek között a rengeteg
fesztiválmeghívás. Mindezek alapján úgy vélem, hogy a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház a romániai
és a magyarországi színházi élet
elitjéhez tartozik.
Ami a jövőt illeti, stabilizálni kívánjuk a helyzetet, a nézőszámot, és
szeretnénk nemcsak színházként,
hanem annál sokrétűbb kulturális és
nevelő intézményként is működni –
olyan intézményként, amely nyitott
a társművészetekre – a zenére, az
irodalomra, a képzőművészetre, a
táncra –, ahol tárlatnyitókat, könyvbemutatókat is szerveznek. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk
arra, hogy a román társulat magyar
kortárs írók darabjait, a magyar társulat román írókét tűzze műsorára.
Többet szeretnénk foglalkozni
a felnőtt nézőinkkel, be kívánjuk
vezetni őket a kortárs színházművészet rejtelmeibe. Vannak előadásaink – például a Retromadár vagy

Fotó: Bereczky Sándor

A játszma vége –, amelyek csak
akkor élvezhetők igazán, ha a néző
beavatást nyert az új színházi formákba. Ezen produkciók esetében
már nem elég, ha valaki csak szórakozni kíván, a nézőnek tudnia kell,
hogy mire figyeljen. Ennek érdekében (is) szeretnénk színházi akadémiát létrehozni – egy szabadegyetem jellegű kezdeményezést, amelynek keretében az érdeklődő nézők kérdéseire válaszolnánk
–, el attól, hogy hogyan kell
felöltözni, a széksorok között
közlekedni, a hazai és külföldi színházi előadások vetítéséig, azok
megvitatásáig – természetesen
mindezért nem kérünk belépti vagy
részvételi díjat. Az önkéntesmozgalmunkat is bővíteni kívánjuk,
szeretnénk idősebb önkénteseket is
a csapatunkba fogadni, illetve technikai önkénteseket is várunk: olyan
fiatalokat, akiket érdekel a technika
világa, akik szívesen kipróbálnák
magukat hangosítóként vagy világosítóként.
További, de az előbbiekkel öszszefüggő tervünk, hogy egy igazán
nyitott intézménnyé válunk, olyan
színházzá, ahol mindig történik valami. Szeretnénk elsősorban Marosvásárhely színháza lenni, de
úgy, hogy ezt mind Budapesten,
mind Bukarestben megjegyezzék.
Ebben segít minket a közönségünk,
amelynek nagyon köszönünk
mindent, hiszen publikum nélkül a
színházat még elképzelni is lehetetlen.

Szép – dráma előtti szöveg
vagy ellendráma?

– Adi Iclenzan rendező vélekedése a darabról –

Adi Iclenzan rendező irányításával viszi színre a Tompa Miklós
Társulat első bemutatóját a 2017-es
esztendőben. Jon Fosse Szép című
színművének premierjére január 11én, szerdán 19.30 órától kerül sor a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Kistermében.
A főpróbák idején a rendező Jon
Fosse szerzőről és a Szép című darabról így nyilatkozott Keresztes
Franciskának:
– Fosse szövegei nem hagyományos drámai szövegek: dráma előttinek és ellendrámának nevezném.
Ez a fajta írásmód megengedi, hogy
belépjek ezeknek az embereknek az
életébe: hogy ne a drámai konfliktus foglalkoztasson, az, amit egyből
látok a színpadon, hanem az, amit
bennem, nézőben generál.
A Szép története tulajdonképpen
a fiatalság után érzett nosztalgia érzékeny megfogalmazása, az élethez
való viszonyulás egyszerű és
őszinte formája. Érett korban mi,
felnőttek jóval árnyaltabb, összetettebb és ugyanakkor jóval bonyolultabb módon viszonyulunk a
problémáinkhoz, a körülöttünk levőkkel való kapcsolatainkhoz,
egyáltalán az életünkhöz, a kudarcaink és sikereink bizarr keverékéhez. Gyakran mi magunk sem
vagyunk képesek kezelni ezt a

Virágba borítani a Bartók által elültetett fákat

A Bartók kivirágzott fái című hangverseny egy nem mindennapi művészi kísérlet, amelyben először szólalnak
meg Bartók Béla népzenei feldolgozásaiban a népdalok úgy, ahogy azokat
a zeneszerző is hallhatta a gyűjtések
során. A Hagyományok Háza által létrehozott hangversenyt Bartók Béla
zeneszerző halálának 70. évfordulója kapcsán a budapesti Zeneakadémián mutatták be, január 17-én
pedig a Spectrum Színház szervezésében láthatja, hallhatja a nagyérdemű a marosvásárhelyi Kultúrpalotában.

A műsor szerkesztője és ötletgazdája a Hagyományok Háza főigazgatója, Kelemen
László (fotó). A Lajtha László-díjjal kitüntetett zeneszerző, zenész és szerkesztő Gyergyóditróból származik, zenei érettségijét még
Marosvásárhelyen szerezte. Bár a Ceauşescurezsim elől Magyarországra telepedett, gyökerei ma is visszahúzzák zenélni és zenét
gyűjteni is. 1997 és 2001 között az ő kezdeményezésére az MTA Zenetudományi Intézete támogatásával megszervezték Utolsó óra
címmel a 20. század legnagyobb Kárpát-medencei hangszeres népzenei gyűjtését. Szakmai vezetésével Életek éneke címmel
kilencrészes dokumentumfilmet mutattak be

az erdélyi népzenészekről, hagyományőrzőkről, amelyből mozifilm is készült. Kelemen
László mindemellett nemegyszer szerzett
zenét a Spectrum Színház előadásainak is.
Most pedig a Hagyományok Háza és a Spectrum Színház szervezésében jön Marosvásárhelyre a Bartók kivirágzott fái című előadás
is.
A komolyzenei és a népzenei élet kiváló
előadói valósítják meg ezt a nem mindennapi
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művészi kísérletet: többek közt Kelemen Barnabás hegedűművész, Czébely Beáta zongoraművész, Navratil Andrea népdalénekes és
a Magyar Állami Népi Együttes muzsikusaiból álló Szalonna és bandája népzeneegyüttes.
Kelemen László szerint a népzenei feldolgozásokkal Bartók valami olyat próbált zenébe foglalni, ami számára életének és
művészetének egyik alapélményét jelentette.

„nagy komplexitást”, Fossénak viszont sikerül megközelítenie, tetten
érnie anélkül, hogy a szánkba
rágná. Nem magyarázza, nem ad
válaszokat, nem von le következtetéseket, nem nyomja le a torkunkon,
hogy „nézd, mennyire bonyolult
most minden, és mennyire egyszerű
volt valamikor”, hanem a saját
nosztalgiázásán keresztül ragadja
meg, ez pedig abban a pillanatban
engem is nosztalgiázásra késztet.
A szereposztás tagjai: Férfi
(Geir)… Ördög Miklós Levente,
Másik férfi (Leif)… Korpos András, Nő (Hilde)… Moldován Orsolya, Anya… Biluska Annamária,
Lány (Siv)… Barabás Krisztina
m.v., Fiú… Nagy László m.v. Díszlet- és jelmeztervező: Bogdan Spătaru,
zene:
Vizi
Imre,
rendezőasszisztens: Keresztes Franciska.
A január 11-én, szerdán 19.30-tól
sorra kerülő premierre a Bernády
György-mecénásbérletek érvényesek. Következő előadás: január 12.,
csütörtök 19.30 – Kisterem.
Az előadás román nyelvű feliratozással követhető.
Jegyek a Kultúrpalota jegyirodájában (telefon 0372-758-230), a
színházi jegypénztárban (telefon:
0365/806-865) és a www.biletmaster.ro honlapon válthatók.

„Műveinek jó részében ránk köszönnek olyan
népzenei idézetek, amelyeket a zeneszerző,
mint drágakövet a gyűrűbe, zenéjébe beillesztett, feldolgozott. Akkor, amikor ezeket
komponálta, a zeneszerzőnek esélye sem volt
arra, hogy az amúgy is néhol kényszerűen leegyszerűsített notáció mellett olyan előadókat
találjon, akik, mint ő, végigjárták a Kárpátmedence tájait, magukba szíva nemcsak a
dallamokat, de azok előadási stílusát, finomságait is. Ma, Bartók halála után 70 évvel hál’
istennek már más a helyzet. A táncházmozgalomnak és a képzéseknek köszönhetően
ma már itt vannak azok az előadók, akik képesek az álmodott álmokat beteljesíteni, a
Bartók által elültetett fákat virágba borítani.
Mi semmi mást nem csinálunk tehát ezen az
estén, csak megpróbáljuk minél pontosabban, ahogy a zeneszerző hallotta akkor a
helyszínen, és utána egy életen keresztül
belül, a fülében-szívében, ezeket a dallamokat a művekbe beilleszteni. Meggyőződésem, hogy a zeneszerző akaratának,
műveinek jobb megértését szolgáljuk ezzel”
– vallja a műsorról Kelemen László szerkesztő.
A Bartók kivirágzott fái című január 17-ei
koncertet 19 órától lehet megtekinteni a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. A belépő 30
lej, kedvezményesen 20 lej. Jegyek már kaphatók a Kultúrpalota jegypénztárában hétköznaponként 9-16 óra között.
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Új kegyeleti hely lesz

A székely ezred ajándéka

Teher a jeddieknek a terelőút

Szerkesztette: Vajda György

(Folytatás az 1. oldalról)
Nyárádszereda felé vezető úton felüljáró is jelzi, hogy valami lesz. De
a történetnek távolról sincs vége.
Ugyanis azt állítja Bányai István,
Jedd polgármestere, hogy a tervezéskor nem vették figyelembe azt,
hogy az út gyakorlatilag kettévágja
a falut. Nincsen ráhajtási lehetőség,
de még olyan átjárót sem terveztek,
amivel a település egyik részéből
gépkocsival át lehet menni az út
másik oldalán levő utcákba. A polgármester azt is logikátlannak
tartja, hogy miért nem létesítettek
két felhajtósávot a község területéről azoknak, aki Nyárádszeredából
jönnek, vagy arra tartanának,
ugyanis a terv szerint csak a koronkai bekötésnél lehet majd felhajtani
a terelőútra. Az is bosszúságot okozott, hogy az építkezés alatt a nehéz

munkagépekkel tönkretették az
Agárd felé vezető aszfaltos utat. Az
elöljáró kérte a beruházót, az országútügyi hatóságot (CNADR), illetve
jelezte az ügyet a megyei tanácsnak
is, hogy a kivitelező javítsa majd
meg az utat. Mindeddig azt a választ kapta, hogy ez a munkálat
nincs belefoglalva a költségvetésbe.
Szóbeli ígéret volt arra, hogy 2016.
december 30-ig kivonulnak a község területéről a gépek, de az elvégzett munka üteme nem ezt igazolja.
A legnagyobb gondot azonban az
okozza, hogy a megrendelő
(CNADR) kérte az önkormányzatot, hogy kisajátítás végett azonosítsa be a község területén a
nyomvonalon levő parcellákat. A
költségeket természetesen a polgármesteri hivatal kell állja. Az egyik
kataszteri felméréssel foglalkozó

cég árajánlata szerint egy parcella
felmérése, esetenként megosztása,
feltérképezése mintegy 200 lejbe
kerül. Jedden kb. 350 parcellát érint
az út, így a kataszterezés 70.000
lejbe kerülne.
Mivel országos beruházásról van
szó, a polgármester azt szeretné,
hogy ezt kormányalapokból fedezzék, vagy, amint korábban említette, vállalják fel a tönkretett utak
javítását. Ameddig nincs erre ígéret,
addig a község sem végzi el a felmérést, emiatt gyakorlatilag ismét
leállhatnak a munkálatokkal Jedd
területén. A tervek szerint tavasszal
vonulnak ki újra a munkagépek, a
jeddi önkormányzat reméli, hogy
addig valami olyan megoldás születik, mint a közmondásban: a káposzta is megmarad és a kecske is
jóllakik…

tív táblákat, amelyekkel a 2017-es
iskolakezdés előtt felszerelte az önkormányzat az oktatási intézményt.
S azt is elújságolja, hogy január 19én felavatják a kebelei iskolát, ami
igazi gyöngyszem lett. 326 tanuló
van Jedden, óvodástól nyolcadik
osztályosig. Ez a következőképpen
oszlik meg: a községközpontban
óvodától nyolcadikig kizárólag magyar tannyelvű oktatás van, Kebelében szintén magyar, míg
Kebeleszentiványon és Agárdon
román tannyelvű összevont osztályok működnek, és vannak óvodások is. A diákok létszáma sajnos
nem tükrözi a lakossági összetételt,
ugyanis a községben levő szülők
nagy része, mind a magyarok, mind
a románok, marosvásárhelyi iskolákba viszik a gyerekeket, így a Jedden tanulók több mint fele roma.

Kivételt képez az óvoda, ahova még
beadják a gyerekeket, de aki teheti,
már első osztálytól a városba íratja
be. Egyszerűen nem vállalják azt,
hogy cigány gyerekekkel egy osztályba járjanak iskolába. Az 1989es
változást
követően
új
lakóházakat felhúzók közül majdnem senki sem itt taníttatja gyerekeit. A magyar és a román
tannyelvű osztályok nagy részében
is cigányok tanulnak. (Sz. m.: Agárdon és Kebeleszentiványon is elég
nagy közösségben élnek viskókban
romák.)
– A tanárok mindent megtesznek
annak érdekében, hogy az oktatási
folyamat kiváló legyen. A kollégák
majdnem mind Marosvásárhelyen
is oktató szakképzett pedagógusok.
Sajnos az elemi viselkedési szabályok elsajátításával kell kezdeni a
nevelést, hiszen sokan nem tudják
használni az illemhelyet, itt látnak
először életükben fogkefét, törnek,
zúznak. Volt olyan, hogy a folyosón
végezték el a kisdolgukat… Nem
értenek sem magyarul, sem románul, így elég nehéz a kommunikáció
az
első
osztályban.
Nyolcadikig valahogy rendeződnek a dolgok. A lányok már hatodikos korukban férjhez mennek,
és többet nem is járnak iskolába,
a fiúk úgy ahogy elvégzik a nyolc
osztályt. Aztán, hogy mi lesz velük,
isten tudja… – mondja az igazgatónő.
A jövő?… Az előkészítő osztályban csak romák vannak…

Iskola a város árnyékában

A megyeszékhely elszippantja a diákokat

Azzal büszkélkednek a jeddi
oktatók, hogy máshol a megyében nincsenek még olyan
korszerű, szépen rendbe tett
iskola- és óvodaépületek,
mint a községben. Uniós támogatással, saját önkormányzati beruházással sikerült korszerűsíteni, modern
oktatási eszközökkel felszerelni az összes épületet. Mi
több, a kebelei iskola tantermeinek falaira marosvásárhelyi
önkéntesek
igazi
műalkotásokat
festettek.
(Sz. m.: Erről lapunk is beszámolt.) A gond az, hogy egyre
kevesebb a magyar diák.

Oltean Anna igazgatónő büszkén
mutatja a községközpontban levő
iskola tanárijában felsorakoztatott
videovetítőket, vásznakat, interak-

Ravatalozó épült

Egyre több vidéki településen
válik szükségessé a ravatalozóházak megépítése. Nem csak azért,
mert az „uniós normák” tiltják az
otthonról való temetést, hanem mert
szükség van rájuk. S bár az építkezéseket, az ipari létesítményeket tekintve
úgy
tűnik,
hogy
Marosvásárhely peremtelepülése
igencsak fejlődik, a református egyház statisztikája szerint az egyházközségben 2016-ban 30 temetés
volt és alig néhány keresztelő.
A ravatalozó megépítését 2013ban kezdeményezte az egyház,
majd szinte két évbe telt, ameddig
beszerezték a megfelelő engedélyeket és a szükséges pénzösszeget.
Az építkezés alatt a gyülekezet tagjai 50-50 lejjel járultak hozzá a
költségekhez, a beruházást az önkormányzati és a forthuise-i

holland testvérgyülekezet is támogatta. A hollandoknak is köszönhetően húzhatták fel a gyülekezeti
házat, ahol egyházkerületi gyűléseket, táborokat, lelkésztalálkozókat
szervezhetnek. A beruházás mintegy 150.000 lejbe került. Valószínű, hogy az épületet tavasszal
hálaadó istentiszteletet követően
adják használatba. A megyeszékhely közelsége kihat a közösségi
életre. A 750 lelket számláló közösségből átlagban mintegy 70–80-an
járnak rendszeresen templomba.
Igaz – mondja Márton Csaba lelkipásztor –, ez nem kizárólag „jeddi
jelenség”, nem sokban maradnak el
a más felekezeteknél tapasztalt
templomlátogatottsági aránytól.
Mivel a jeddi kultúrotthon nem
igazán használható, a gyülekezeti
házban rendeznek falu- és testvér-

települési találkozót, más kulturális
jellegű rendezvényt. Van nőszövetségi találkozó, bibliaóra is, de nehéz
összetartani a közösséget, mivel az
„őslakos” jeddiek sem tősgyökeresek. A tiszteletes úr megszámolta,
hogy a református egyházközséghez tartozók szerte Székelyföldről
38 településről érkeztek az évtizedek során. Mindenki hozta a saját
kultúráját, hagyományát, így nem
alakulhatott ki a közös. Valamikor
működött egy néptánccsoport is,
amely azonban nem a hagyományos jeddi táncot járta. Amire viszont a lelkész büszke, az a Nagy
János gondnok által vezetett citeracsoport. Nemcsak citeratanfolyamok
vannak,
hanem
már
találkozókat is szerveznek más csoportokkal, mi több, Nagy János
citerakészítő is, így a lelkipásztor büszkén mondja, hogy a gondnoka valóságos jeddi hagyományteremtő.

Fotó: Vajda György

Márton Csaba lelkipásztor szerint az oszlopot a magyar királyi 27.
székely ezred III. zászlóalja emelte
1940-ben, amikor Erdély rövid
időre ugyan, de visszatért az anyaországhoz. Az utászezred alakulata
egy hétig tartózkodott a községben,
és ez elég volt ahhoz, hogy a falunak egy zászlótartó oszlopot ajándékozzon. Egy márványtáblát is
ráhelyeztek, jelezvén az ünnepi alkalmat, hiszen ez a történelmi mozzanatot is jelezte. Hasonló
zászlótartót emeltek más Maros megyei községekben is, vannak, ahol
ezek a jeddihez hasonlóan, rossz állapotban, de a mai napig megmaradtak. Furcsamód a jeddi oszlop
megrongálva ugyan – valaki elvitte
a márványtáblát és eltüntette az oszlop mellett állítólag felállított kopjafát is –, de a kommunista időkben
egészen 1989-ig megmaradt. Nem

sokkal a decemberi rendszerváltás
előtt azonban a községi néptanács
vezetőinek „eszébe jutott” eltüntetni ezt a magyar relikviát. Nem
sokat teketóriáztak, az eredeti helyszín mellett ásattak egy gödröt,
ahova egyszerűen bedöntötték az
oszlopot, majd elföldelték, és egy
betonfelületet is öntöttek feléje.
Igen ám, de a sebtében, rosszul elkészített placc feltöredezett, így a
rendszerváltást követően könnyű
volt ismét a felszínre hozni. Sokáig
a megtalált állapotban árválkodott a
központban, míg a volt polgármester mintegy hat évvel ezelőtt – a református egyház kérésére – átadta a
zászlótartót és így a gyülekezeti ház
udvarába került, ahol jelenleg is
ideiglenes talapzaton áll.
Márton Csaba azt tervezi, hogy a
jelenlegi önkormányzat támogatásával – ha találnak régi felvételeket
– eredeti formájában helyreállítják,
és itt tartják majd a március 15-i
megemlékezéseket. Hogy mikor,
azt nem tudta megmondani a tiszteletes úr, csupáncsak annyit válaszolt: „a polgármester azt ígérte,
lesz valami!”.

A jeddi önkormányzat
támogatásával, több civil
szervezet összefogásával,
támogatók bevonásával az
idén hozzáfognak egy mintegy 15 km-es
kerékpárútvonal kiépítéséhez,
amely
összeköti
a
marosvásárhelyi Víkendtelepet, a Somostetőt Jedden keresztül a megyeszékhely peremtelepüléseivel.
Az útvonalat a Maros Közösségi
Alapítvány, a Master Ski and Bike
Sportklub, a Hegyi- és Különleges
Mentők, a Mureş Runners, a Pro Biciclo Urbo egyesületek közösen
építik ki, nagyrészt meglévő ösvényeken, szekérutakon. A terv szerint
a környékbeli dombokon haladó
körút összeköti a Somostetőt és a
Víkendtelepet, így ez akár 35 kmesre is növelhető. A bringával bejárható
útvonal
érinti
Marosszentgyörgy, Jedd, Agárd,
Csejd, Székelybő, Nyomát, Kebele
és Koronka területeit is. A nevét a
Jedd határában levő, különleges történetű Kincses dombról kapta.
A kivitelezők az elképzelés szerint tanulmányt készítenek az útvonalról, majd ezzel párhuzamosan a
szervezetek felveszik a kapcsolatot
több marosvásárhelyi iskolával,
hogy a diákokat bevonják az útvo-

nal kiépítésébe, ugyanakkor rávegyék őket ennek rendszeres használatára is.
Ezzel egy időben – az útvonal bejárását követően – ahol szükséges,
megtakarítják, kijelzik az útvonalat,
kisebb fahidakat, átereszeket építenek, pihenőhelyeket alakítanak ki,
és ismertető táblákat helyeznek ki.
Ezenkívül 12 hegyikerékpárt vásárolnak, amelyeket kikölcsönöznek.
Ezek közül kettőt önkéntes idegenvezetők használnának, akik így
több túrát is szerveznének. Az útvonal kiépítésének hozzávetőleges
költségvetése 20.000 lej, ebből a
Maros Közösségi Alapítvány gyűjtőakciójának köszönhetően 5700
lejt már előteremtettek. Az idén
Jedd község önkormányzata is elkülönít egy bizonyos pénzösszeget a
kivitelezésre, amelyhez tavasszal
fognak hozzá az említett szervezetek önkéntesei – tudtuk meg Bányai
István polgármestertől.

Különös oszlop áll a jeddi református parókia melletti
gyülekezeti ház udvarán,
amelynek történetét lejegyezték a domus historiae-ba,
azaz az egyházközség történeti tárába.

15 km-es kerékpárutat terveznek

A Kincses útvonal
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Győzött, de nagy bajban a Maros KK

Farczádi Attila

Újabb győzelemmel örvendeztette
meg szurkolóit a Maros Kosárlabdaklub a Dinamo elleni mérkőzésen,
vasárnap este. A siker fényét beárnyékolja, hogy a csapat edzője a
meccset követő sajtótájékoztatón kijelentette: játékosai csak rábeszélésre
álltak ki ezen a találkozón, és ha a
klubvezetés nem törleszt a bérek kifizetésében október óta húzódó elmaradásából, elképzelhető, hogy a
csapat nem vállalja a játékot az Elan
Chalon elleni, Európa-kupás nemzetközi mérkőzésen. „Ez példátlan
lenne, a klub számára pedig beláthatatlan következményekkel járna”
– mondta Szászgáspár Barnabás.
A szakvezető amúgy jó előre
megpróbálta beverni játékosai fejébe,
hogy nem lesz könnyű meccsük a Dinamo ellen. Tapasztalt, jó játékosok
alkotják a fővárosi együttest, akik az
utóbbi néhány mérkőzésen csak nagy
küzdelem árán vesztettek, és minden
bizonnyal foggal-körömmel kapaszkodnak majd Marosvásárhelyen is,
hangoztatta előzetesen a szakvezető
– és nem tévedett.
No, nem azért, mert a fővárosiak
valóban annyira jó képességűek
lennének, sokkal inkább azért, mert
a hazaiak kissé alábecsülték az ellenfelet, és nagyon lazán védekeztek, így a bukarestiek gyakran
könnyedén jutottak kihagyhatatlan
helyzetbe. Ráadásul ott volt soraikban a román bajnokságba visszatért
Mitchell, aki bár edzője, Eugen Ilie
szerint az elmúlt másfél évben nemigen játszott tétmeccset (csak ed-

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 15. forduló: Maros KK – Dinamo
Bukarest 92:80 (24-25, 19-16, 22-11, 27-28)
Maros KK: Barham 22 pont (6), Gajovic 20 (4), Mohammed 18
(1), Martinic 15 (1), Sánta 8, Kalve 7 (1), Popescu 2, Lázár.
Dinamo: Tasic 28 (1), Sutalo 16 (4), Kljajevic 13, Mitchell 8,
Dundjerski 6, Stănescu 5, Ciotlăuş 2, Ionescu 2, Virnă.
További eredmények a 15. fordulóból: Temesvári KK – Bukaresti
Steaua CSM 86:82, BCM U Piteşti – Kolozsvári U 82:88, Nagybányai Municipal Olimpic – Nagyváradi CSM CSU 54:92.

zett), mégis hátán vitte a csapatát – szem is láthatta, hogy ezen a meccsen
ameddig le nem sérült. Amikor vi- nem a bukarestieknek áll a zászló,
szont combjához kapva lesántikált minek megfelelően a Tigrisek 12
a pályáról, érezhetően könnyebb lett ponttal nyertek, megszerezve zsinóra Tigrisek dolga – ez viszont nem ban a negyedik, összességében pedig
jelentette szükségszerűen azt, hogy a nyolcadik győzelmet a bajnokságazonnal érződött volna az ered- ban. A klub honlapján közölt beszákiemelték
Martinic
ményjelzőn is, sokkal inkább, hogy molóban
még inkább lazáztak a marosvásár- fantasztikusnak nevezett teljesítményét, 15 pontos és ugyanannyi gólhelyi fiúk a parketten.
Ezzel is magyarázható, hogy a passzos dupla dupláját, illetve Barham
Dinamo nemcsak hogy folyamato- és Gajovic dobószázalékát. Előbbi 9
san taposta a Maros KK sarkát, de kísérletből 6 esetben, utóbbi 6-ból 4vezetett is a tabellán, s nagyszünet- szer talált be a félkörön kívülről.
ben is mindössze 2 pont volt a ha- Egyébként a Maros KK 50%-os hatézaiak előnye. Fordulás után aztán konysággal (26/13) dobta a hármakissé összekapta magát a hazai csa- sokat ezen a mérkőzésen.
pat, a játékosok „közelebb
Ranglista
álltak” ellenfelükhöz, s
1. Kolozsvár
11/2
24
ennek meg is lett az eredmé2. Steaua CSM
11/2
24
nye, „elsősorban a remekül
3. Nagyvárad
8/6
22
irányító Martinic (15 gól4. Piteşti
8/6
22
passz) és a kiváló dobónapot
kifogó Barham vezetésével”,
5. Maros KK
8/6
22
emelte ki beszámolójában a
6. Temesvár
8/6
22
klub honlapja. Ekkor 15
7. Nagyszeben
8/5
21
pontra hízott a házigazdák
8. Galac
5/8
18
előnye, s bár a végéig a Di9. Craiova
4/9
17
namo egyszer még feljött 6
10. Nagybánya
1/13
15
pontra, a hozzá nem értő
11. Dinamo
2/11
15

Barhamnak (b, 50) jót tett pihenő (nem utazott el Svédországba, az év első nemzetközi mérkőzésére), kilenc távoli kísérletből hatszor betalált
a Dinamo gyűrűjébe. Fotó: Nagy Tibor

Sirius: Edzőmeccs Jászvásár ellen

A könnyed idegenbeli siker után formaságnak ígér- labda Románia-kupa első körében a Marosvásárhelyi
kezett a Jászvásári Poli elleni visszavágó a női kosár- Sirius számára. Ezt mindjárt az elején megerősítette a
csapatok bemutatása, hiszen a vendégek alig öt játékossal jelentek meg a Ligetben. A mérkőzés mégsem
Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Románia-kupa, első kör, máso- volt annyira sima, minden bizonnyal azért, mert a 34
dik menet: Marosvásárhelyi Sirius – Jászvásári pontos előny tudatában és az első negyed után (amelyben további 19 pontot vertek az ellenfélre) a marosváPoli 87:73 (32-13, 16-20, 15-19, 24-21)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 150 néző. sárhelyi játékosok már nem tudtak annyira
Vezette: Vlad Potra (Kolozsvár), Ionuţ Moraru összpontosítani, a jászvásáriak pedig (az az öt játékos, aki
(Kolozsvár), Octavian Goina (Nagyvárad). El- megjelent) nagyon ragaszkodtak hozzá, hogy még így
megfogyatkozva is maximális teljesítményt nyújtsanak.
lenőr: Marius Hurgoi (Kolozsvár).
A marosvásárhelyi kispad Robinson pihentetése melSirius: Gregory 19 (2), Daniel 15 (1), McCune
lett
döntött, így ő még a játékvezetői jegyzőkönyvre
14, Laudermill 12 (2), Radu 8 (2), Alina Pop 6 (2),
sem került fel, Steff Zakariás pedig két részre osztotta
Parajdi 6, Gál 5 (1), Mészáros 2, Lovász, Imreh.
a csapatát, amelyek negyedenként váltották egymást,
Jászvásári Poli: Ciotir 25 (5), Simmons 23, Aur- két-két légióssal és három-három belföldi játékossal.
sulesei 15 (2), Dănălache 8 (1), Iftimescu 2.
Mind a két felállásban egy-egy negyedet megnyert,
A női kosárlabda Románia-kupa első körének egyet pedig elveszített a hazai csapat, a győzelmet
második menetében: Galaci Phoenix – CSBT Ale- azonban végül a Daniel, Gregory, Gál, Radu, Mészáros
xandria 90:64, Brassói Olimpia – Szatmárnémeti összeállítású ötös biztosította be az első negyedben
CSM 84:63, Aradi ICIM – Kolozsvári U 51:60. To- nyújtott teljesítménnyel.
vábbjutottak: a Sirius és a Kolozsvári U kettős
A női kosárlabda Románia-kupát az idén nyolcasgyőzelemmel, a Galaci Phoenix és a Szatmárné- döntő-rendszerben rendezik, akárcsak a férfiaknál,
meti CSM jobb pontkülönbséggel, a CSBT Ale- egyetlen helyszínen, amelyet ma neveznek meg. Az élxandria és a Brassói Olimpia a legjobb vonalban szereplő tíz csapat közül csak kettő esett ki
vesztesekként. A Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC a az első kör után, a többi nyolc február második hetében
bajnoki cím jogán, a CSM Târgovişte pedig a küzd a trófeáért. Addig is azonban néhány bajnoki forGyulafehérvári CSU visszalépése következtében duló következik, a Sirius szombaton Târgoviştén venközvetlenül a nyolcasdöntőbe jutott.
dégszerepel, egy sok eséllyel aligha kecsegtető
meccsen. (B. Zs.)

Még egy hét a tabella élén
a Mureşul számára
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Tiszavirágéletű öröm? A marosvásárhelyi csapat a következő fordulóban áll, utána pedig a
két legnagyobb riválissal találkozik. Fotó: Nagy Tibor

Bálint Zsombor

Megőrizte vezető helyét a női kézilabda A osztály B csoportjában a
Marosvásárhelyi Mureşul az év első
mérkőzését követően is, miután nehezen, de nyert a Nagybányai Extrem elleni találkozón. A győzelmet
megfogyatkozott kerettel aratta a
helyi gárda, hiszen két alapember is
hiányzott azok közül, akik rendszeresen a kezdő csapatban voltak az
ősszel. A legjobban Ana Deac hiányát érezte meg az együttes, hiszen
ő volt a leggólerősebb játékos
eddig, a tavalyi utolsó bajnoki
meccsen azonban térdkeresztszalag-szakadást szenvedett, azóta műtéten esett át, ám még hosszú
időnek kell eltelnie, amíg ismét pályára léphet. Hiányzott a keretből
Cosmina de Oliveira, a Medgyesi
Gaz Metan volt labdarúgójának,
Eric de Oliveirának a házastársa is,
akiről még nem lehet biztosan
tudni, hogy Katarba költözik-e az
odaigazolt férjével együtt, mindenesetre ezen a mérkőzésen nem volt
jelen. Mivel a beígért újdonságok
nem csatlakoztak a csapathoz, a
Mureşul két cserejátékossal és egy
soha nem használt cserekapussal
játszotta végig a találkozót.
Igaz, még így is könnyedén nyerhetett volna, ha az első 15 perc után
szerzett hétgólos előnyét sikerül
megtartani, azonban az első félidő
végén hibát hibára halmoztak Georgeta Bucin tanítványai, közel en-

gedték az ellenfelet, amelyet aztán
a második félidőben nem sikerült
igazán soha lerázniuk, ám néhány
gólos előnyt azért mindvégig megőriztek.
Ez a találkozó mindenesetre nem
a kapusokról szólt, hisz egyik csapatnak a kapusai sem remekeltek. A
nagybányaiak legalább mindkét
portást kipróbálták, azt azonban nehezen értjük, hogy Petruneag miért
nem adta át egy percig sem a helyét
a kispadon ülő Grosunak, akin a
melegítéskor nem látszott, hogy valami baja lenne. Mégsem lépett pályára, noha a kezdő kapusról nem
lehet elmondani, hogy jó napot fogott volna ki. Éppen annyira mégsem lehet gyenge, hogy egyáltalán
ne védjen!
Mint ahogy azt sem értjük, hogy
Bucin, aki korábbi műtéte után ezen
a meccsen először bemelegített a
csapattal, és nem látszott a mozgásán, hogy valami akadályozná,
miért nem játszott egyáltalán, hiszen voltak pillanatok a meccs
során, amikor szükség lett volna
némi tapasztalatra a pályán a fiatalos lendület helyett.
A Mureşul a következő fordulóban áll, így nagy valószínűséggel
elveszíti az első helyét, majd ezt követően jönnek az igazán komoly
mérkőzések: január 22-én a Nagybányai Minaurt fogadja, egy héttel
később pedig Slatinára látogat, azaz
a feljutásra legesélyesebb két együttessel játszik.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, B csoport, 10. forduló: Marosvásárhelyi
Mureşul – Nagybányai Extrem 33-29 (16-14)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 200 néző. Vezette: B. Ciobea
(Piteşti), B. Dodea (Nagyszeben).
Mureşul: Petruneag – Rad 2, Serediuc 4, Moloci 12, Bab 2,
Stîngu 7, Fărcaş 6 (Manole, Burnete).
Extrem: Bohotici (Bocuţ) – Măgurean 5, Rajkó, Nichitean 1, Petrişe 8, Paşca 2, Pop 5 (Bota 7, Filip 1, Roatis).
Az A osztály B csoportja 10. fordulójának további eredményei:
Brassói CNE – CSM Slatina 21-31, Dacia Mioveni – Nagyváradi
CSM 26-32, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Nagybányai Minaur 2543. A Temesvári Universitatea, a Köröskisjenői Crişul és a Resicabányai CSU állt.
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1. Mureşul
7
2. Minaur
7
3. Slatina
4. Resicabánya 7
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5. Extrem
8
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Angyalok hirdeték Marosludason

Szerkesztette: Mezey Sarolta

Zengje minden szív és lélek: „Én
is szépen csengek Néked gyöngyvirágot, hunyd bé fényes szemecskédet, Aranyágom!”, és zengték a
Szűzanyával egyetemben a Pohánka és a Hajdina lányai s – lélekben – több mint négyszáz néző,
szülők, testvérek, rokonok, nagyszülők, szomszédok, ismerősök,
akik jelen voltak az Angyalok hirdeték adventi és karácsonyi szokások sorozatának harmadik részét
bemutató előadáson.
A hagyományainkat, az év ezen
időszakához kötődő egykori vidéki
világ adventi, karácsonyi hitvilágát,
a nevekhez – Luca, István, János –
kapcsolódó köszöntések tradícióját
felidéző összeállításban magyar népi kultúránk értékeinek, kincseinek legjava jelent
meg.
A csillagos eget hópelyhekkel díszítő dekoráció sajátos hangulatát a háziszőttes
szőnyegekkel leterített rusztikus padokkal berendezett
színtér tette autentikussá.
Az évek során kiépült elkötelezettség gyümölcseként
az egyesület jóhiszeműen tekint a további együttműködésre, támogatásra, arra az
összefogásra, amely évenként megteremtette az anyagi
hátteret. Az önkormányzat, a
Betlen Gábor Alapítvány, a
Lynx Solutions, a B. Árpád

asztalosmesterrel kiépült partnerségi viszony az a biztosíték, ami
által mindez megvalósulhatott, és
reményteljes jövőt sugall.
Azt a jövőt, amire támaszkodhatunk, azt, amit műsorunkban a karácsonyi
ünnepkör
üzenetén
keresztül a hagyomány nyelvén kívántunk hirdetni: a Szeretet ajándékát, az eltöltött karácsonyesti órák
kölcsönös élményét, az együttlét
lelki örömét, amit magunkkal hazavihettünk.
A szülőknek, a nagyszülőknek, a
testvéreknek, a résztvevőknek felbecsülhetetlen látványt és élményt
nyújtottak a Tatárka, a Pohánka és
a Hajdina táncosai. Sugárzott min-

Megértük a 2016. év utolsó hetét.
Számot vethetünk az elmúlt évben
történtekkel, mit tettünk vagy mit
nem tettünk meg, amit megtehettünk volna.
Elég idős vagyok ahhoz, hogy
naponként készülődjek a „hazatérésre”, találkozni megdicsőült szeretteimmel.
Vajon megtettem minden tőlem
telhetőt, hogy az isteni kegyelem az
enyém lehessen? – ez a nagy kérdés. Az együttlét sok gondolatot
előhoz bennem. A Duna tévében elhangzó Himnuszra keltem reggel 6
órakor, s akkor született az ötlet, teszek egy kísérletet, hátha sikerül valami bátorítót, biztatót írni az
idősebb olvasóknak és nem csak

időseknek, hiszen a fiatalok is szeretnék megérni az idős kort.
Annyi negatív információ ér
bennünket nap mint nap, természeti katasztrófáktól, repülőgépszerencsétlenségektől, terrortámadásoktól, háborúktól hangosak a
híradók.
Jó lenne jónak lenni! Én is úgy
gondolom, hogy én is tehettem
volna több jót és adhattam volna
több szeretetet az erre rászorulóknak.
Isten majd megítéli tetteimet.
Azzal bátorítok minden Népújság-olvasót, hogy ne csüggedjen el,
kérjen erőt a minden erők forrásától. Tudom, hogy nem könnyű az
öregkor, az egyedüllét, de ha van

„A műterem falai közé fészkelődött a humor. Helyet követelt magának, s mint aki jól végezte dolgát, a
kendőzetlen igazság büszkeségében
áltatta magát. A dicsekvőnek nem
mondható szerénységével, annyi
humortalan arcú évtizedeim után,
olyan mértékkel sulykolta belém az
igényességét (igénytelenségét?),
hogy végül is hatalmába kerített.
Felhőbe röpített az ember alkotta
értékekkel. Azóta himbálózó mozdulatokkal járom a »bolondok«
útját teleholdas éjszakán.’’ (Kedei
Zoltán: Győzött a humor – műtermi
jegyzet, 2016. december 14.)
Mi sem bizonyítja jobban a humoros írások „hatalmát”, mint az
idézett sorok. Az immár egy éve
rendszeressé váló, Vár-lak-beli irodalmi délutánok házigazdáját, Kedei
Zoltánt, aki saját bevallása szerint a
humort nemigen műveli, „elcsábították” a humoros irodalmi alkotások. Mert úgy esett, hogy az évzáró
találkozás éppen a humorról szólt. A
baráti társaság örömmel, igennel válaszolt a meghívólevelekre, és ki-ki

a hozzá közelebb álló műfaj keretében „hozta a legjobb formáját”. Volt
itt rövidpróza, vers, „seperces”,
négysoros, műfordítás. Rendhagyó
módon a műterem vendégalkotásokkal is gazdagodott, Nagy József Levente karikatúráival. A kiállított
negyven rajzot Kedei Zoltán festőművész méltatta. „Nagy József Levente elmondta nekem – hallottuk –,
hogy nincs humoros írása, de vannak
humoros rajzai. Ezt nagy lelkesedéssel fel is karoltam, legalább lesz egy
új színfoltja a mi összejövetelünknek
és a műtermemnek is. Én nem vagyok egy humoros ember…, de anynyit látok, hogy Nagy József
Levente barátunk nagyon jól rajzol.
Kedves számára a képzőművészet, a
rajz, a forma, a kompozíció… Már a
teológián rajzolgatott, az ottani faliújságon debütált a rajzaival. Rácéloz a
dolgokra, a dolgok központjára, valósággal kiszúrja a lényeget, és pár vonással meg tudja valósítani. A rajzok
politikai és társadalmi vonatkozásúak. Mindeniknek jellemző címet
ad, megtoldva egy-egy fortélyos

den szempár, angyali arcok ragyogták be a színteret, a nézőteret. A köszöntők, az énekek, táncok
harmonikus kapcsolódását, színpadra állítását Kásler Magda és Farkas Sándor Csaba szakmai
felkészültsége, a lelki ragyogásuk
itatta át, művészi színvonalat kölcsönözve a rendezvénynek.
Igen, jól választottak azok a marosludasiak és környékbeliek, akik
karácsony harmadnapján jelen voltak, és köszönteni óhajtották a tizenhét éves Hajdinát, annak két
hajtásával, a Pohánkával és a Tatárkával a Messiás születését felidéző
ünnepi előadáson.
Tóth Sándor, a Hajdina vezetője

Zellergumó – aranyáron

Számunkra jól kezdődött a 2017es év! Január 4-én a Dózsa György
utcai bevásárlóközpontban jártuk
meg, hiszen csúfosan becsaptak.
Zellert vásároltunk, aminek kilogrammja 2,99 lej. Egy darabot mérle,
a
mérleg
által
tünk
kiadott árcímkén 0,472 kg és 1,41
lej szerepelt. Azaz a közel fél kilogrammos zellergumó ára 1,41 lej
volt.
Több mindent, nagyobb tételben
vásároltunk, a bevásárlókosárban
több termék volt, a kasszánál nem
volt sem idő, sem lehetőség arra,
hogy helyben ellenőrizzük a kaszszabont, azaz összevessük az árcímkén
szereplő
árakat
a
kasszabonon szereplőkkel.
Otthon derült ki, hogy a közel fél
kilogrammos, azaz 47 dkg-os zellergumóért 132,32 lejt fizettettek
velünk, a kilogrammonként 2,99
lejes zellert csaknem százszoros
áron vittük haza. Amit leírtam,
arról az árcímke és a kasszabon
„beszél” a leghitelesebben.

Mivel túlzottnak találtam a végöszszeget, otthon böngészni kezdtem a kasszabont, s akkor fedeztem
fel, a zeller a rendkívül értékes
zöldség.
Visszamentem a Kaufland áruházba, ahol a reklamációs osztály
alkalmazottja közölte, hogy valóban tévedés történt, és visszakapom a különbözetet, 130 lejt és
90 banit.
Csak azt felejtette el mondani,
hogy elnézést kérnek egy ilyen
„apró” tévedésért. Jobb helyen ez
meg szokott történni.
Elnézés helyett még kioktatásban
is részesültem, hogy mint vásárlónak melyek a kötelességeim. Köszönöm, a tandíjat megfizettem.
Ha valaki szeretne ebből a rendkívül értékes zöldségből beszerezni, igyekezni kell, amíg a készlet
tart. A zellergyökeret elteszem emlékbe, mert egy ilyen „értékes”
zöldséget sajnálok csak úgy a levesbe belefőzni.
K. I., Marosvásárhely

Azért, hogy a megújult máltai
székházban mi, máltaiak együtt ünnepelhettünk, különös hangsúlyt
nyert a hála, mely felcsendült imáinkban, énekeinkben.
De a Jóisten kegyelme az is, hogy
az ünnepi hangulatban lehetőséget
kínált fel arra, hogy e közösség teljesíthesse egyik fő feladatát, a szegények megsegítését.
Már megkondultak a harangok és
a karácsonyesti szentmisére készülődtek a hívek és a máltaiak is, amikor üzenet érkezett az egyik ismert
jószívű adakozónktól, hogy még 430
darab kenyeret kéne kiosztani a rászorultak között.
És volt máltai tag, aki levetette
ünnepi ruháját, és az adományok elszállításával és elosztásával töltötte a
szentestét. A másodnapi találkozás
vidám hangulatban zajlott. Együtt
voltak a máltai bibliakör tagjai, Brejan Mihaela és Darabán Ottó fő támogatóink és más máltai önkéntesek. A
szépen megterített asztal mellett jó

volt együtt lenni. Éreztük a szeretet
összetartó erejét, amely a karácsonyi
nagy szeretetláncba bekapcsolódva
megacélozódott.
A hangulatot feldobta egy kedves
meglepetés: kántálók érkeztek. A
kisisiskolásokból álló Hatlyukasok
együttes, Samu Janka tanárnő vezetésével, karácsonyi dalokat énekelt
furulya kíséretével.
A lelkes csoportot körtvélyfáji,
gernyeszegi és marosvásárhelyi gyerekek köréből toborozta a hagyományokat felújító lelkes pedagógus.
Köszönet a szép élményért, és köszönet mindazoknak, akik az év folyamán mellénk álltak és mind
erkölcsileg, mind anyagilag munkánkat segítették.
Hazafelé tartva a halványan pislogó utcai lámpákat figyeltem, melyek a nagy karácsonyi fényben
olyanok voltak, mint azok az emberek, akik nem csillognak, csak
élnek és dolgoznak csendesen…
Radványi Hajnal máltai tag

sában hallhattunk. Baricz Lajos Ki
volt Tóth Kálmán? című krokijának
bibliás tanulsága: „Annak örüljetek,
hogy nevetek föl van jegyezve a
mennyekben”.
Bölöni Domokos Kampányban
kussol a múzsa című szatírájának
beszédes a címe, Czirmay Szabó
Sándor a vécépapírt pótló vécepapír
gyártásából bontja ki a „globalizációt”, Csata Ernő József Attila
Mondd, mit érlel című versét aktualizálja: „S mondd, mit érlel annak
a sorsa, /ki költő s hiába dalol,/ a felesége csak bosszantja,/ keressen
többet valahol…”.
Cseke P. Péter humorcsomagjában Berci, a szemetes válaszokat
keres, majd következik a Látogatás
az emberkertben. Márton Károly
négysorosaival fokozza a hangulatot: „Az asztalon hagyott/ Pohár
borban,/ Legyek alusznak/ Mély
mámorban”. Nagy László Mihály
Hétköznap című írásának trükkös
koldusa csak mímeli a csonkaságot,
ölébe rejtett okostelefon segíti elkerülnie a rendőröket. Nagy Miklós
Kund Farsangi rigmusait is Kilyén
Ilka színművész tolmácsolja. Humorba csomagolt szókimondó bírá-

lat: „Lopnak, csalnak, vesztegetnek/
korruptak és tiszták,/ mindenfelé
megjelennek/ dossziék és listák”.
Ötvös József kisprózájában az irgalmasság gyakorlása közben csalatik meg, mert a kéregető asszony
arra hivatkozva, hogy Cikmándon
leégett a háza, szinte erőszakkal kiköveteli az ötvenlejes bankót, majd
nem sokkal ezután szeszesüveggel
és búrmogyoróval kerül elő a kisüzletből. Sebestyén Péter Negro cukorka című történetében egy esküvő
és a hozzá tartozó bonyodalmak
tanúi lehetünk. Szente Gyula gyerekkori emlékei közt kutatva késztet
nevetésre a Medve-vaddisznó harc
és Farkastámadás című félperceseivel. Székely Szabó Zoltán zárja a
sort, találgatjuk, vajon hány színműről esik szó Várdakeserű című írásában. Az udvarlási szóintarziában
hetvennyolc címet sikerült elrejtenie
a színművész szerzőnek.
Persze egyikünk sem találta el.
Olykor kuncogással, olykor hangos nevetéssel fejeztük ki tetszésünket a remek évbúcsúztató délutánon.
Az idő elrepült, a bő két óra mindössze pár percnek tűnt.
Doszlop Lídia

Akik ünnepelnek és dolgoznak
csendesen

Számvetés ideje

Két óra vidámság

egy biztos támasz, az isteni kegyelem ott az életünkben, akkor az erőt
ad, hogy el tudjuk hordozni a sokszor erő feletti feladatokat, és haladjunk utunkon.
Kívánom, hogy a karácsony áldása kísérjen el a még hátralevő
életünk során, adjon erőt, hogy sok
jót tudjunk tenni embertársaink javára, hogy legyen amiről majd számot adni.
Próbáljunk meg ezután több jót
tenni, több szeretetet adni, mert a
teremtett világ várja tőlünk a szeretetet, a jó cselekedeteket.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok
minden kedves olvasónak áldott,
békés új évet!
Isten gazdag áldásával tegyünk
jót, legyünk jók, ha „tudunk”!
Özv. Balogh Károlyné Etelka
mondattal. Az élelmes: „Hopp, egy
üres talapzat, lefoglalom magamnak”.
A székely nagy menetelés: „Héjj emberek, a komám vett egy nagy rakás
téglát, s haza kéne adogassuk neki”. A
nagyképű: „– Hű, de nagy képe van
ennek, komám. – Ez semmi, látnád
élőben!”.
– A szószéki beszédét hallottam,
értékelem, a verseit is ismerem, értékelem, a rajzait is látom és értékelem, és valahol mind a háromban
van egy filozofikus, transzcendentális törekvés – zárta gondolatait
Kedei Zoltán.
– A rajzok 2009 és 2014 között a
Vásárhelyi Hírlapban jelentek meg,
a pénteki lapszám Szempont című
oldalán. Aktualitásuk bizonyára
megkopott, bár amikor a lapba kerültek, egyértelmű volt az üzenetük:
mindenki tudta, kiről-miről szólnak.
Ma valószínű, hogy egyik-másik
magyarázatra szorul. De igyekeztem abból a kettőszázegynéhányból
olyanokat választani, amelyek öt
esztendő távlatából is érthetőek –
vallja rajzairól Nagy József Levente.
Mint az év folyamán oly sokszor,
az irodalmi alkotások közül jó párat
Kilyén Ilka színművésznő előadá-

A rovatban közölt levelek tartalmáért,
a tényállítások hitelességéért a szerzők felelősek.
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket.
A levélírók minden esetben tüntessék fel
telefonszámukat és lakcímüket.
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Díjeső a Kaliforniai álomnak

A Kaliforniai álom, Damien Chazelle modern musicalje lett vasárnap este a Hollywoodban megrendezett 74. Golden Globe-díjátadó
gála nagy nyertese: a film mind a
hét jelölését díjra váltotta és rekordot ért el.
Damien Chazelle filmjében
Emma Stone és Ryan Gosling szerelmes párt alakít, akik pályakezdőként próbálnak befutni Hollywoodban. Gosling és Stone is Golden Globe-díjas lett a vígjáték vagy
musical kategória színészi mezőnyében. A Hollywoodban dolgozó
külföldi újságírók a Kaliforniai
álom rendező-forgatókönyvíróját, a
film zenéjét és a produkcióban elhangzó City of Love című dalt is díjazták.
Damien Chazelle felidézte, hogy
hat évig dolgozott alkotótársaival a
zenés film forgatókönyvén, mielőtt
lehetőséget kapott volna arra, hogy
leforgassa a produkciót.
A papírforma érvényesült a legjobb dráma díjának átadásakor is:
az idei díjszezon nagy esélyeseként
emlegetett Holdfény kapta a Golden Globe-ot, amely egy Miami
környékén felnövő, szegény fekete
meleg fiú élettörténetét kíséri végig.
A kis költségvetésű alkotás forgatókönyve Tarell Alvin McCraney
színdarabjából készült, a film egyik
producere Brad Pitt cége, a Plan B
volt.
A Kaliforniai álom diadalútját
vezette fel Jimmy Fallon műsorve-

Ryan Gosling és Emma Stone a díjátadón (Robyn Beck/AFP)

zető megnyitója, amelyben egy
előre felvett zenés videóval parodizálta a musicalt.
A legjobb musical díját átvevő
Fred Berger producer elismerte,
hogy voltak kétségek a musical műfaját megújító film sikerével kapcsolatban, hiszen ez a zsáner a
negyvenes években élte a fénykorát. Berger megköszönte a produkció támogatóinak, hogy sutba
vágták a kételyeiket, és az alkotókkal együtt „a mélybe vetették magukat egy szikláról, hogy
elkészülhessen a film”.
A gála a politikai célzásoktól sem
volt mentes, hiszen alig két hét maradt Donald Trump elnöki beiktatásáig. Fallon bevezetőjében a
Golden Globe-díjátadót azon kevés
helyek egyikeként emelte ki Amerikában, ahol még számít a nép sza-

vazattöbbsége, amivel arra célzott,
hogy az elektori szavazattöbbséget
figyelembe vevő amerikai választási rendszer miatt hiába kapott a
demokrata Hillary Clinton több
millió állampolgári vokssal többet,
mégis a republikánus Trump nyerte
az elnökválasztást.
A nyolcszoros Golden Globe-díjnyertes Meryl Streep a Cecil B. DeMille-életműdíját átvéve egy
megrázó történettel illusztrálta érzéseit: felidézte, hogy Trump a választási kampány alatt egy gyűlésen
gúnyt űzött egy fogyatékossággal
élő újságíróból. A színésznő Hollywood sztárjaihoz fordulva arra
kérte őket, hogy ünnepeljék és védjék meg a másságot. „Hollywoodban hemzsegnek a kívülállók és a
külföldiek, és ha kirúgjuk őket, nem
lesz mit nézni a futballon és a ve-

Buffalo Bill, a vadnyugat hőse
100 éve halt meg

Száz éve, 1917. január 10-én hunyt el Denverben William F. Cody. Ez a név keveseknek
mond bármit is, de Buffalo Billként világszerte
milliók képzeletében idézi fel a vadnyugat romantikáját.

Az amerikai vadász, mutatványos, akrobata és író
1846. február 26-án Iowa államban látta meg a napvilágot. Fiatal évei küzdelmesek voltak ugyan, de szinte
semmiben sem különböztek egy akkoriban szokványos
sorstól. Apja meghalt, amikor ő még gyerek volt, és
hogy valahogy megéljen, fiatalon futárnak szegődött el
a legendás Pony Expresshez.
Már tizenéves korában tökéletes lovas, vadász,
nyomkereső és indiánszakértő volt – kicsit a mai cowboy-fogalom megtestesítője. Harcolt a polgárháborúban, volt katonai futár és felderítő, majd
bölényvadászként gondoskodott a transzkontinentális
vasút építőinek élelmezéséről. A végeláthatatlan síkságokon akkoriban még hatalmas csordákban legelésző
állatokból nyolc hónap alatt 4280-at mészárolt le, ezért
ragadt rá a Buffalo (Bölény) Bill elnevezés. Miután egy
nyolcórás bölényölő „párviadalban” is diadalmaskodott, hivatalosan is a prérik vadászbajnokának tekinthette magát. A hadsereg is igénybe vette szolgálatait az
indiánok elleni harcban, még kitüntetést is kapott érte,
igaz, ezt az első világháború idején, 1916-ban megvonták tőle, mert nem volt hivatásos katona, majd 1989-ben
visszavonták a visszavonást. A róla megjelent írások, elbeszélések nyomán hírneve is egyre nőtt, de huszonöt
évesen még mindig csak egy szegény nyomkereső volt,
aki soha életében nem járt a Mississippitől keletre.

Forrás: Vox

A nagy változást az 1872. év hozta meg: Alekszej
orosz nagyherceget kísérte vadászatán, és a társaságban
utazó tudós, Henry Ward rábeszélte, hogy tegyen eleget
meghívásainak, induljon keletre. Buffalo Bill némi késedelemmel (meg kellett várnia, amíg a felesége utánaküldi egyetlen jó ruháját) New Yorkba utazott, ahol
elkápráztatta a közönséget öltözékével és beszédével.
Hírnevét gyorsan – nem is olyan apró – pénzre váltotta:
színpadra lépett a népszerű író, Ned Buntline A nyugat
nyomkeresői című darabjában. Bár alakítása a kritikák
szerint nem volt igazán csiszolt, önmagát adva óriási
sikert aratott. Az elkövetkező tíz évben főként színészként jeleskedett, a fellépések között pedig tovább folytatta a nyomkeresői munkát. Összesen tizenhat, az
indiánok ellen vívott csatában vett részt, és gazdag társaságok bölényvadász expedícióinak kísérésével kereste kenyerére a vajat.
1883-ban, az amerikai nemzeti ünnepen mutatta be
először vadnyugati show-ját, amellyel a következő
évtől Buffalo Bill’s Wild West címmel diadalmenetben
utazta be az egész országot, később a világot. A négyórás műsorban bemutatták, miként vitte meg a Pony
Express Lincoln elnökké választásának hírét, hogy miként mészárolták le a rézbőrűek az ártatlan fehéreket, a
show-műsorban szerepeltek bölények, medvék, biztos
kezű cowboyok és harci táncot járó vagy postakocsit
üldöző, rikoltozó indiánok, fellépett a puskás amazon,
Annie Oakley és a legendás sziú törzsfőnök, Ülő Bika.
A valóságos intézménnyé lett látványosságot 1886-ban
egyedül New Yorkban egymillióan látták. Az 1890-es
európai turné drezdai állomásán a nézőtéren ült egy
német író is, akire olyan nagy hatással volt a „művadnyugat”, hogy
három ével később Winnetou címmel
regényt írt – az illetőt Karl May-nak
hívták.
Codyt, a Prérik Királyát, akinek
népszerűsége a mai szupersztárokéhoz volt csak mérhető, gyakran festették vágtázó lovon, amint fehér
nőkkel erőszakoskodó indiánokat
puffant le. Hírnevét még az sem tépázta meg, hogy életének végére
cserbenhagyta a szerencse, és az általa alapított vállalkozás a film megjelenése után csődbe jutott.
Buffalo Bill 1917. január 10-én
halt meg, temetésén 25 ezren vettek
részt. Denver közelében lévő sírját és
az általa alapított Cody városát
(benne emlékmúzeumával) ma is sok
turista keresi fel. Emlékét megszámlálhatatlan irodalmi és filmalkotás
őrzi. (MTI)

gyes harcművészeteken kívül, az
pedig nem művészet” – fűzte
hozzá. A színésznő, akit állva tapsolt meg a közönség, alig tudott beszélni hangszálgyulladása miatt, de
hangja a rátörő érzelmektől is többször elcsuklott.
A filmdrámák kategóriájában a
tudósítótestület az Elle című thriller
francia sztárjának, Isabelle Huppert-nek és A régi város főszerepét
alakító Casey Afflecknek ítélte
oda a díjat. Casey Affleck élete
eddigi talán legjobb alakítását
nyújtotta Kenneth Lonergan filmjében. A meghatottság és az izgalom miatt a szavakat is alig találó
Huppert a film alkotóinak, elsősorban Paul Verhoeven rendezőnek mondott köszönetet. Affleck
kolléganőjét, a szintén Golden
Globe-díjra jelölt Michelle Williamst is üdvözölte a színpadról, aki
szerinte a forgatáson „a munka
javát végezte”.
A Paul Verhoeven rendezésében
forgatott Elle az idegen nyelvű filmek mezőnyében is elnyerte a trófeát.
A legjobb animációs filmnek járó
trófeát a Zootropolis – Állati nagy
balhé alkotói vihették haza.
A legjobb női mellékszereplő
díját az 51 éves Viola Davis kapta,
akinek ez volt az ötödik jelölése. A
Fences című film színésznője köszönőbeszédében mások mellett
édesapjára emlékezett, és az ötvenes években játszódó, afroamerikai
családról szóló produkció alkotóit
méltatta. Az Éjszakai ragadozók
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című filmben nyújtott alakításáért
Aaron Taylor-Jonson vehette át a
legjobb férfi mellékszereplőnek
járó Golden Globe-díjat.
A televíziós kategóriákban az Atlanta és a The Crown című sorozat,
valamint az American Crime Story
– Az O. J. Simpson-ügy című minisorozat kapta a díjakat. A Los Angeles-i gála első díjazottjai között
volt még Billy Bob Thornton, a Goliath drámasorozat férfi főszereplője és Tracee Ellis Ross, a Feketék
fehéren című vígjátéksorozat női
főszereplője.
Tom Hiddleston az estén a harmadik díjat vehette át a The Night
Manager színészei és alkotói közül.
Korábban a sorozat két mellékszereplője, Hugh Laurie és Olivia Colman is díjazott lett. Hiddleston a
Dél-Szudánban dolgozó segélyszervezeteknek ajánlotta díját. Elmesélte, hogy a háború dúlta térségben
tett látogatása alatt találkozott a
szervezetek munkatársaival, akik
elújságolták, hogy ők is nézték a
fegyverkereskedelemről szóló sorozatot.
Az először 1944-ben átadott Golden Globe-díjak 26 kategóriában ismerik el a filmes és televíziós
produkciókat és alkotóikat. A mintegy száz tagot számláló Hollywoodban akkreditált külföldi
újságírók szövetségének (HFPA)
díjátadó gáláját a filmes díjszezon
legnagyobb nézettséget vonzó műsorai között tartják számon, a rendezvényt az Oscar előszobájaként is
emlegetik. (MTI)

Tizenhat gyanúsított
Kim Kardashian
kirablása ügyében

Előállítottak 16 embert hétfőn Franciaországban,
akiket azzal gyanúsítanak,
hogy
közük lehet Kim
Kardashian tavalyi
párizsi kirablásához – közölték
rendőrségi források.

A 35 éves amerikai
tévésztárt 2016. október 3-ra virradó éjjel
párizsi luxusrezidenciáján támadták meg
fegyveresek, és elraboltak tőle több mint 9
millió euró értékű ékszert.
A gyanúsítottakat a
párizsi agglomerációban és az ország déli
részén vette őrizetbe a
francia rendőrség szer- Forrás: Wikipédia
vezett bűnözés elleni
részlege. Az akciót hetekig tartó nyomozás előzte meg, amelyet a rablás helyszínén talált DNS-minták alapján indítottak.
„Az egyik nyom egy, a rendőrség által rablás és egyéb köztörvényes bűncselekmények miatt ismert emberhez vezetett” – mondta a
rendőrségi forrás.
A támadás egy hírességek és gazdagok számára fenntartott diszkrét
luxushotelben történt a francia fővárosban, a Madeleine-templom mögött. Kardashian már korábban is megszállt ott, 2014-ben Kanye West
rapperrel kötött házassága előtt is a szállodában lakott egy ideig.
A felfegyverzett rablók hajnali három óra tájban vitték el az ékszereket, a rablás során senkinek nem esett bántódása. A bűnözők öten
voltak, a recepciós engedte be őket, őt ezután megkötözték, és fegyvert fogtak rá, hogy a tévésztár lakosztályához kísérje őket.
A símaszkot és rendőrségi felirattal ellátott kabátot viselő fegyveresek Kardashiant megkötözték és bezárták a fürdőszobába. Ellopták
az ékszerdobozát, amelyben 5-6 millió euró értékű ékszereit tartotta,
és elvittek egy négymillió euró értékű gyűrűt. Kerékpáron menekültek
a helyszínről.
A meneküléskor elvesztettek egy gyémánt nyakéket. A megközelítőleg 30 ezer eurót érő ékszert egy járókelő találta meg a rablás után
néhány órával az egyik szomszédos utcában, és átadta a rendőröknek.
(MTI)
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Hatalmas jéghegy készül leválni
az Antarktisz-félszigetről

A valaha ismert egyik legnagyobb jéghegy készül
leválni az Antarktisz-félszigetről – jelentették be kutatók. A szakemberek szerint az Antarktisz-félsziget Larsen C selfjegének – a parti síkságról a tengerbe benyúló
jégtömeg – egyik törésvonala nagyjából 18 kilométerrel nőtt meg néhány hét alatt decemberben, ami azt jelenti, hogy a leszakadni készülő csaknem ötezer
négyzetkilométeres jégtömböt immár egy mindössze
20 kilométeres szakasz köti össze a selfjéggel – írta a
BBC News.
A nagyjából 350 méter vastag Larsen C az Antarktisz nyugati részén terül el, feltartóztatva az őt tápláló
gleccsereket. A kutatók évek óta figyelemmel követik
a selfjég törésvonalának alakulását, az aggodalmaik
pedig egyre csak fokozódtak a Larsen A 1995-ös és a
Larsen B 2002-ben bekövetkezett hirtelen feltöredezése után.
„Csodálkoznék, ha a következő pár hónapon belül
nem következne be a leválás” – mondta a projektet vezető Adrian Luckman, a walesi Swansea-i Egyetem
munkatársa, aki kollégáival műholdas felvételeket ele-

mezve jutott arra, hogy a jégborjadzás immár elkerülhetetlen.
Luckman szerint ötezer négyzetkilométeres kiterjedésével, a leszakadó jégtömb az eddig feljegyzett tíz
legnagyobb jéghegy közé fog kerülni.
A szakemberek szerint a klímaváltozás ugyan közrejátszhatott az évtizedek óta meglévő törésvonal növekedéséhez, ám ennek alátámasztására nincsen
közvetlen bizonyíték.
A kutatók úgy vélik, hogy a jégtömb leválásával a
selfjég egésze sebezhetőbbé válik vagy akár teljesen
széttöredezhet, ám a pontos sorsát egyelőre nem lehet
megmondani.
A leváló jéghegy nem fogja növelni a tengerszintet,
ám, ha a selfjég tovább töredezik, akkor a gleccserek
szabad utat kaphatnak az óceánba, ami már befolyásolhatja a tengerszintet.
A becslések szerint, ha a Larsen C által jelenleg feltartóztatott jégmennyiség egésze eléri a nyílt vizet,
akkor tíz centiméterrel emelkedhet a globális tengerszint. (MTI)

Nem lassult a globális felmelegedés

Új tanulmány cáfolja, hogy a globális felmelegedés
üteme lelassult volna az utóbbi 15 évben – számolt be
róla a BBC hírportálja a Science Advances tudományos lapban megjelent írás alapján.
Sok szakértő nézete szerint a globális felmelegedés
üteme lelassult 1998 és 2014 között. Az adatok új
elemzése azonban megerősítette: a feltételezés onnan
származik, hogy a tudósok alábecsülték az óceáni hőmérséklet változását.
A „globális felmelegedési hiátus” elméletét az
ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének
(IPCC) is támogatta 2013-as jelentésében, amely szerint a Föld felszíni hőmérséklete „sokkal kisebb növekedést mutatott az elmúlt 15 évben, mint az előző 30
és 60 évben”.
Számos tanulmány vonta kétségbe a lassulást, ezek
közül az amerikai óceán- és légkörkutató hivatal
(NOAA) elemzése volt a legnagyobb jelentőségű, mely a Science tudományos lapban jelent meg
tavaly.
A NOAA kutatói szerint az óceáni hőmérséklet változását rendszeresen alábecsülik a főbb globális klímamodellek. A szerzők kimutatták, hogy a mérőbóják
rendszerint kicsit alacsonyabb hőmérsékletet mérnek,
mint más, hajóalapú rendszerek.
Az 1990-as években az adatok legnagyobb része hajóval végzett mérésekből származott, míg újabban a

pontosabb értéket adó mérőbóják nyújtják az adatok
85 százalékát.
Amikor a kutatók korrigálták az adatokat és figyelembe vették a bóják „hidegebb eredményeit”, arra a
következtetésre jutottak, hogy az óceánok 0,12 Celsius-fokot melegedtek 2000 óta, ami majdnem kétszer
olyan gyors melegedési ütemet jelent, mint a korábban
becsült 0,07 fok.
A NOAA-tanulmány szerzői ennek fényében azt jelentették ki, hogy a 21. század első 15 évének melegedése „nem különbözik” az 1950-1999 közötti
időszakétól, amikor az emberi tevékenységből származó szén-dioxid-kibocsátás jelentősen befolyásolta a
hőmérsékletet. A tanulmány a klímaszkeptikusok heves
ellenkezését váltotta ki.
A friss elemzés alátámasztja a NOAA-jelentést. A
Zeke Hausfather, a Kaliforniai Egyetem (Berkeley)
végzős hallgatója vezette kutatócsoport három, egymástól független adatbázist – műholdak, bóják és robothajók méréseit – vizsgált meg, hogy az óceánok
melegedésének valós ütemét megismerje.
„Három különböző eszköztípus adataiból három különálló hőmérsékleti jelentést készítettünk. Az derült
ki, hogy mindhárom összhangban van a NOAA adataival. Következtetésünk szerint a hivatal nem manipulálta az adatokat semmilyen módon” – nyilatkozta a
BBC-nek a kutatás vezetője. (MTI)

Hattyút
mentettek
a Tisza-tó
jegéről
Jégbe fagyott egy hattyú a

Tisza-tavon Tiszafüred és Poroszló között január 8-án. A
madarat a Hortobágyi Madárkórház önkéntes segítője,
Szűcs Edit mentette ki a jégről.
(MTI)
MTI-fotó: Czeglédi Zsolt

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.)
TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI – CALL CENTERES –
MUNKATÁRS. A marosvásárhelyi Westjobs cég munkatársat alkalmaz. Feladatkör: telefonos ügyfélszolgálati tevékenység ellátása:
beérkező/kimenő hívások kezelése, ügyfelek pontos, szakszerű tájékoztatása, információnyújtás; a tevékenységhez tartozó adminisztrációs feladatok ellátása. Elvárások: kiváló kommunikációs
készség magyar és román nyelven; számítógép- kezelési ismeretek;
MS Office csomag haladó szinten való ismerete; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előnyt jelent. Jelentkezz önéletrajzoddal
a cv@westjobs.eu e-mail-címen. (59214-I)
AJTÓ-ABLAK ÉS BÚTOR GYÁRTÁSÁRA SZAKOSODOTT
CÉG alkalmaz: FAIPARI TERVEZŐMÉRNÖKÖT, MŰSZAKI
RAJZOLÓT, ASZTALOST. Jelentkezési határidő 2017. január 13.
Az önéletrajzokat a faipariroda@gmail.com e-mail-címre kérjük
küldeni. Tel. 0736-999-099. (sz.-I)
ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmazunk élelmiszerüzletbe. Tel. 0745-891451. (1321-I)
ÉTTEREMBE keresünk PINCÉRNŐKET, PIZZÁST és FUTÁRT.
Tel. 0745-891-451. (1321-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmaz. Tel. 0736391-528. (1378-I)
A TECTONA KFT. BÚTORASZTALOST alkalmaz. Tel. 0721458-860. (sz.)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás!
Tapasztalat nem szükséges. A magyar nyelv ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-290 telefonszámon.(sz-I)
A marosvásárhelyi CONIMUR KFT. – Raktár utca 47-49. szám –
alkalmaz ÁCSOKAT, VASBETONSZERELŐKET, KŐMŰVESEKET, HEGESZTŐKET, LAKATOSOKAT. Követelmények: szakvégzettséget igazoló diploma, tapasztalat és a szakterület alapos
ismerete, csapatszellem, megbízhatóság, felelősségtudat, jó egészségi állapot. Érdeklődni a 0752-195-596-os telefonszámon, 9-15
óra között. (18411)
A REFLEXO RELAX THERAPY – akkreditált felnőttképző –
MASSZŐRTECHNIKUSI tanfolyamot indít. Iratkozni a 0745-892225-ös telefonszámon. (18410)
A ROSECO KFT. en-gros lerakatába személyzetet alkalmaz
ELADÓ-ÁRUMOZGATÓ munkakörbe. Követelmények: érettségi,
csapatmunkára való alkalmasság, komolyság, jó kommunikációs
készség. Az önéletrajzokat a cég titkárságán lehet benyújtani, Marosvásárhelyen, a Bodoni utca 68. szám alá. Érdeklődni a 0265/307071-es telefonszámon lehet. (18338-I)
A ROSEN-GARDEN vendéglőbe SZAKÁCSOT vagy SEGÉDSZAKÁCSOT alkalmazunk. Tel. 0722-396115. (-I)
A LORNION NAPSZEMÜVEG-KERESKEDELMI KFT.
érettségivel és B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező MUNKATÁRSAKAT keres ügynöki valamint a raktárban áru-előkészítési
és árukihordási munkára. A fényképes önéletrajzokat az office@lornion.ro e-mail-címre vagy személyesen a Bodoni (Budiului) utca
66B szám alá várjuk. Érdeklődni a 0265/267-726-os telefonszámon
9-16 óra között. (18340)

Marosvásárhely
municípium
(Győzelem tér 3. szám, telefon: 0265/268-330, 274-es belső
közvetlen alkut
szám, fax: 0365/801-856)

hirdet két, a Színház téren lévő helyiség haszonbérbe adására
közélelmezési tevékenység céljából.
A közvetlen alkun való részvétel érdekében az érdeklődők
2017. január 10-től a hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a 85-ös irodában, hétfőtől csütörtökig 8 és 10.30 óra között
vásárolhatják meg az 50 lejbe kerülő feladatfüzetet.
Az érdeklődő fizikai és jogi személyektől elvárt képességeket
és kvalitásokat bizonyító iratok jegyzékét a füzet második része
– Az ajánlattevők felkészítése – tartalmazza.
Az ajánlatokat a hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a 13-as irodában lehet letenni 2017. január 20-án déli 12
óráig.
Az ajánlat érvényességi időszaka az ajánlat benyújtásától számított 60 nap, ezen időszakban az árajánlat nem változhat.
A közvetlen alkura a hivatal 45-ös irodájában 2017. január
23-án déli 12 órakor kerül sor.
A feladatfüzet iránt érdeklődőknek egy olyan kérvénnyel kell
jelentkezniük, amely elérhetőségeiket tartalmazza: a levélcímet,
telefon- és faxszámot, illetve e-mail-címet.
További információk a 0265/268-330-as telefonszámon, a 274es belső számon.
Dr. Dorin Florea polgármester
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓK mangalica és húsdisznók
különböző súlyban. Tel. 0740-190305. (1366-I)

LAKÁS

ELADÓ 2 szobás
(Ceahlău utca). Tel.
(58266)

tömbházlakás
0737-797-975.

SÜRGŐSEN tömbházlakást vásárolok.
Tel. 0745-423-310. (58267)

MINDENFÉLE

TERMOPÁN, szalagfüggönyök és
redőnyök szerelése és javítása. Tel.
0744-504-536. www.bizoo.ro/firma/
scprofoservsrl (58859)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával. Tel. 0748-020-050. (1341)
HŰTŐK, FAGYASZTÓK javítását
vállalom lakásán garanciával. Eladók
használt hűtők, fagyasztók, kombináltak. Tel. 0722-846-011. (1325)
AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (58016-I)
INDUL a kakasdi pálinkafőzde január 13án. A szállítás ingyenes a város
területén. Szeretettel várunk mindenkit.
Tel. 0753-067-099. (58269)

SÍRKERETEK,
kripták
készítése,
javítása. Tel. 0753-924-431. (58270)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok:
kapu, garázsajtó, ablakrács stb. Tel.
0744-966-747. (56798)
JANUÁR 17-től NEMEZELŐTANFOLYAM indul kezdőknek (alsó korhatár 10 év) a Dr. Bernády György
Általános Iskolában. Érdeklődni, jelentkezni: Balás Éva 0745-373-615,
Deák Attila 0741-028-396. (58277-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Jóságod, szereteted örökké bennem él, de sajnos ajkad már rég
hallgat,
nem
beszél…
Szerettél élni, sokat küzdöttél,
hogy családod boldog legyen, hiányt soha ne szenvedjen. Annyi
erő, kitartás volt benned, sokan
csodálták is magasztos küzdelmed. Mindent elértél, mit célul kitűztél, de a sors gyakran rosszul
ítél, jót nem kímél. Életutad dicső
volt, könnyeink az emlékekben
mindig téged kutatnak, érted a virágok is sírodon bús harmatkönnyeket
hullatnak.
Id. BOGDÁN INCZE emlékére.
Özvegye, Ilonka, gyermekei:
Incze és családja, Ilonka és családja. (1350-I)

Szomorú szívvel emlékezünk január 10-ére, amikor tíz éve, hogy
itt hagyott örökre a legdrágább
férj, apa, nagyapa, barát, volt
szomszéd, após és sporttárs,
SCHMIDSFELDEN LUDWIG. Emléked örökké élni fog szívünkben. Nyugodjál csendesen! A
gyászoló család. (1356)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága édesanyánk,

BANDI DEZSŐNÉ

SIKLÓDI KATALIN

nyugalmazott tanítónő

2017. január 6-án Békéscsabán

elhunyt. Élt 90 évet.

Mély fájdalommal búcsúzom szeretett férjemtől,

BOER MISITŐL

aki türelemmel viselt, súlyos be-

tegség után, 2017. január 7-én

csendesen megpihent. Emléke
legyen áldott, nyugalma békés!

HÉJJA FERENC VILMOSRA, a Maros

Művészegyüttes volt táncművészére

halálának 19. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei. (1351-I)

„Ha emlegettek, köztetek leszek,

szeressétek egymást, ahogy én

szerettelek. Ne sírjatok, én már nem

szenvedek, a fájdalom az, hogy

nem lehetek veletek. Búcsúztam

volna, de erőm nem engedett, csak

a szívem súgta halkan: isten vele-

Bánatos felesége, Ilike. (58274-I)

tek.”

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

KALI PIROSKÁRA szül. Szőcs halálának első évfordulóján.

drága jó férj, szerető édesapa,

gondos nagyapa, testvér, jó

após, sógor, nagybácsi, apatárs,
rokon és jó szomszéd,

Megtört

január

szívvel

10-én

a

emlékezünk

méltósággal viselt, súlyos beteg-

ség után, 83 éves korában csendesen megpihent. Utolsó útjára

metőben. Emléke legyen áldott,

nyugalma békés!

Gyerekei és családjuk. (58274-I)
Szomorú szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett

férj, édesapa, nagytata, rokon, jó
barát, jó szomszéd, a marosvásárhelyi születésű

bánatos fia, leánya és azok családja. (58280)

a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédmama,
BIRIS ANNA

szül. LENGYEL ANNA

türelemmel

viselt

szenvedés

után, 86 éves korában csende-

sen megpihent. Temetése 2017.
rosszentannai cinteremből. Em-

lékét szívünkben örökké őrizzük.
Gyászoló szerettei. (58286-I)

volt alkalmazottja,

nica és a Cukorgyár volt alkalma-

évében visszaadta lelkét Terem-

tőjének. Szerettünket 2017. január 10-én délután 1 órakor

helyezzük örök nyugalomra a

marosvásárhelyi református te-

metőben, református szertartás

szerint.

Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes!

Felesége, Erzsébet és a gyászoló

család. (58278-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, testvér és
DURUGY GÁBOR

a Számológépgyár
volt dolgozója

életének 73. évében hosszas

szenvedés után megpihent. Bú-

csúztatása a marosvásárhelyi re-

formátus temető ravatalozójából

szeretett bátyám, a Metalotehzottja,

BOER MIHÁLY

türelmesen viselt betegség után,
83. évében január 7-én csendea marosvásárhelyi református temetőben.

Szerető öccse, Boer Gheorghe,

Gyuri és családja. (58287-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett férj, apa, testvér, rokon
és barát,

MÁRTON ADALBERT

életének 86. évében 2017. január

9-én elhunyt. Temetése szerdán,

január 11-én 14 órakor lesz a református temetőben.

Szeretettel emlékeznek rá mind-

azok, akik őt szeretik. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

tel. Ugyanezen a napon helyez-

életének 75. évében hosszú

temetőbe.

Temetése 2017. január 12-én 13

zük örök nyugalomra a felvinci
Nyugodj

békében!

Emléked örökké élni fog szívünk-

ben.

A gyászoló család. (58279-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki testvéremnek, Boer Ilikének
és családjának a szeretett férj,
édesapa,
nagytata,
MISI
elhunyta alkalmával. Tercsike
és családja. (58274-I)

Megrendülten
értesültünk
MONOSTORI FERENCZ mezőbergenyei
születésű
volt
osztálytársunk
elhunytáról.
Ezúton fejezzük ki részvétünket
és együttérzésünket a gyászoló
családnak.
A marosvásárhelyi Középfokú
Építészeti Műszaki Iskola 1955ben végzett IV. B osztálya.
(58285)

sen megpihent. Január 10-én 14

órakor veszünk tőle örök búcsút

lesz unitárius szertartás szerint

2017. január 11-én 10 órai kezdet-

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

január 10-én 14 órakor lesz a ma-

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

2017. január 5-én, életének 66.

rokon,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

BÁTHORI JÓZSEF
az Energomur

székesi

Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Emlékét őrzi férje,

BOER MIHÁLY

órakor kísérük a református te-

Kegyelettel és szomorú szívvel
emlékezünk SERES MÁRTONNÉ
MESTER ILONÁRA, aki 10 éve
nincs már közöttünk. Drága,
szép emlékét szívünkben őrizzük. Nyugalma legyen csendes!
Szerettei. (58262-I)

Fájó szívvel emlékezünk január 10-én

A gyászoló család. (58268-I)

2017. január 10-én, kedden 14
Szomorú szívvel emlékezünk január 10-én a szeretett édesapára,
a nyárádkarácsonyfalvi MAGOS
IMRÉRE halálának 5. évfordulóján. Áldott emlékét örökre megőrzi két fia, menyei, unokái és
azok családja. (1379)
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UJVÁROSI MÁRTON

szenvedés után megszűnt élni.

órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.

A gyászoló család. (-I)

Megrendülten vettünk tudomást Márton János kollégánk
szeretett ÉDESAPJA haláláról.
Vigasztalódást
kívánunk
a
gyászoló családnak. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes!
Az
Aquaserv
vezetősége. (sz.-I)

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki Márton
János kollégánknak szeretett
ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett
fájdalmában.
Az
Aquaserv
munkaközössége.
(sz.-I)

Őszinte részvétünk a marosszentgyörgyi Csorvássy családnak ÉDESAPJUK eltávozása
miatt. Nyugodjon békében! A
családnak megnyugvást.
Szomszédi tisztelettel, a Gazda
család. (sz.-I)
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FONTOS
TELEFONSZÁMOK

Az INPIRO ROMÁNIA fűtéstechnikai
kereskedelmi vállalat

TERÜLETI KÉPVISELŐI munkakör
betöltésére munkatársat keres.

Feladatok:
• A termékek alapos technikai ismerete (képzést biztosítunk);
• A vevőkkel való kapcsolattartás;
• A termékekkel kapcsolatos szaktanácsadás biztosítása, a klientúra bővítése.
Elvárások:
• Felsőfokú szakirányú képzés (technikai végzettség);
• Jó műszaki érzék;
• Önállóság, problémamegoldó készség;
• B kat. jogosítvány, kiszállásokra való hajlandóság, vezetői
gyakorlat;
• Értékesítésben szerzett tapasztalat előnyt jelent.
Amit ajánlunk:
• Teljesítményarányos bérezés;
• Szolgálati autó, telefon, laptop.
Önéletrajzokat az inpiro@yahoo.ro e-mail-címre várunk, érdeklődni is itt lehet.

Marosvásárhely
municípium
(Győzelem tér 3. szám, telefon: 0265/268-330,

másodjára hirdeti meg
a nyilvános versenytárgyalást
146-os belső szám, fax: 0365/801-856)

amelyen haszonbérbe ad Marosvásárhely közterületéhez tartozó területeket kereskedelmi tevékenységre felállítandó kioszkok számára.
A versenytárgyaláson való részvétel érdekében az érdeklődők
2017. január 10-től a hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a 85-ös irodában, hétfőtől csütörtökig 8 és 10.30 óra között
vásárolhatják meg az 50 lejbe kerülő feladatfüzetet.
Az érdeklődő fizikai és jogi személyektől elvárt képességeket és
kvalitásokat bizonyító iratok jegyzékét a füzet második része – Az
ajánlattevők felkészítése – tartalmazza.
Az ajánlatokat a hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén,
a 13-as irodában lehet letenni 2017. január 31-én, déli 12 óráig.
Az ajánlat érvényességi ideje az ajánlat benyújtásától számított
60 nap, ezen időszakban az árajánlat nem változhat.
Az ajánlatok felbontására a hivatal 45-ös irodájában 2017. február elsején déli 12 órakor kerül sor.
A feladatfüzet iránt érdeklődőknek egy olyan kérvénnyel kell
jelentkezniük, amely elérhetőségeiket tartalmazza: a levélcímet,
telefon- és faxszámot, illetve e-mail-címet.
További információk a 0265/268-330-as telefonszámon, a 146os belső számon.
Dr. Dorin Florea polgármester

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Gázszolgáltató vállalat
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Ásványvíz-választék
(Belşugului 21.) 8-20 óra
- 0265/225-926
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

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

Marosvásárhely
municípium

versenyvizsgát hirdet

egy ideiglenesen megüresedett I-es besorolású, asszisztensi szakmai fokozatú felügyelői állásra, a Gazdasági Igazgatóságra, az
adót magánszemélyek számára megállapító és bevételező osztályra.
Az írásbeli versenyvizsgára az intézmény székhelyén, a Rózsák
tere 3. szám alatt kerül sor 2017. január 25-én délelőtt 10 órakor.
A vizsgára való feliratkozáshoz szükséges iratcsomónak tartalmaznia kell a 611/2008-as számú kormányhatározat 49-es (1.) cikkelye, valamint a 192/2013-as rendelet második cikkelye által
előírt dokumentumokat. Az iratcsomót a Hivatalos Közlöny III.
részében való közléstől számított 8 napon belül lehet letenni az intézmény székhelyén, a 87-es irodában.
A részvételi feltételek, a beiratkozási iratcsomó és a vizsgához
szükséges bibliográfia jegyzéke az intézmény székhelyén kifüggesztve és a www.tirgumures.ro honlapon olvasható.
További információk a 0265/268-330-as telefonszámon, a 110es belső számon kérhetők naponta 8 és 14 óra között.
Dr. Dorin Florea polgármester

