
Rendkívül sikeres évet tud maga mögött
a marosszentgyörgyi önkormányzat: tíz
nagylélegzetű pályázatot nyertek meg,
és ezeknek köszönhetően több mint tíz-
millió eurót költhetnek a község fejlesz-
tésére. A beruházások nagy része jövő
tavasszal indul, ezért a küszöbön lévő
esztendőben akad majd bőven tennivaló
az önkormányzat háza táján. 

Sófalvi Szabolcs polgármester elégedetten
nyugtázta, hogy az idei év eredményes volt be-
ruházási szempontból, három tömbháznegyedet
sikerült korszerűsíteni, a Sportolók, az Új és az
Egyesülés utcában aszfaltoztak, parkolókat ala-
kítottak ki, bővítették a zöldövezetet, felújítot-
ták a járdákat. Nemrég pedig nekiláttak az ipari
zónának számító Mezőgazdász utca korszerű-
sítésének; ebben az utcában számos cég műkö-
dik, amelyek több mint ezer munkahelyet
biztosítanak. 

17 utcát korszerűsítenek
– Idén tíz pályázatot nyertünk meg, ami több

mint tízmillió eurót jelent, és az utóbbi harminc-
negyven év legnagyobb beruházása Maros-
szentgyörgyön. Kissé tartok a jövő évtől,
ugyanis ugyanazzal a kis létszámú csapattal kell
lebonyolítani a tíz pályázatot, mint eddig az
egy-kettőt – tette szóvá Sófalvi Szabolcs. 

Az infrastrukturális beruházások tavasszal
folytatódnak, egy nyertes pályázatnak köszönhe-
tően elkezdik 17 utca felújítását uniós alapokból.

Örömhozók 
a Népújságnál 
A mindennapi taposómalomból öröm-
hozó műsorral ráztak fel a gyermekek,
akik eredeti mezőfelei és szabédi rig-
musokkal és furulyajátékkal köszöntöt-
tek bennünket. 
____________2.
Az ügyészség 
szerint diverzió
miatt haltak meg
sokan
Félárbócra eresztették a zászlókat va-
sárnap Temesváron annak az emlé-
kére, hogy a városban 28 évvel
ezelőtt, 1989. december 17-én dördül-
tek el az első sortüzek, amelyek em-
beréleteket követeltek.
____________3.
Bírák és ügyészek
is tiltakoztak 
az igazságügyi 
törvények 
módosítása ellen
A Kolozs megyei táblabíróság, a Ko-
lozs megyei ügyészségek, a Korrup-
cióellenes Ügyészség (DNA) és a
Szervezett Bűnözés és Terrorizmus
Elleni Igazgatóság (DIICOT) mintegy
100 ügyésze és bírája tartott néma til-
takozást tegnap Kolozsváron az igaz-
ságügyi törvények módosítása ellen.
____________4.
Franciaország 
a női kézilabda-
világbajnok
Franciaország válogatottja két góllal
legyőzte a címvédő és Európa-bajnok
norvég csapatot a Németországban
rendezett női kézilabda-világbajnok-
ság vasárnapi döntőjében, Hamburg-
ban.
____________8.

Abszurd ország
Ezekben a napokban emlékezünk az 1989. decemberi forradalom

28. évfordulójára. És bár nagy a csalódottság és elégedetlenség az
emberekben – ezt bizonyítják a véget nem érő tüntetések –, nem lehet
és nem is szabad, ahogyan egyesek teszik, egyetlen kézlegyintéssel el-
intézni a rendszerváltás vívmányait. Annak ellenére, hogy a szabad-
ságért haltak meg annyian, abszurd módon nagy a visszarendeződési
tendencia, egyesek tovább éltetnék a kommunista ideológiákat és a
szélsőséges nacionalizmust. Világos, hogy 28 év elteltével sem valósult
meg a valós rendszerváltás, és a demokrácia is távoli délibáb. Ennek
ellenére vagy éppen ezért kell emlékezni és fejet hajtani az áldozatok
emléke előtt.

És épp ezekben a napokban, szombaton, december 16-án vett az or-
szág és a világ végső búcsút Mihály volt román királytól, aki december
5-én hunyt el. Ám újabb abszurdum, ami csak nálunk történhet meg,
hogy december 15-re, péntekre beidézték az aradi törvényszékre. Egy
magánszemély, aki petíciót írt korábban a királynak, hogy járjon köz-
ben érdekében az ellene folytatott peres ügyekben, nem volt elégedett
a beadványra kapott válasszal. Amiben az állt, hogy Mihály király sú-
lyos betegsége miatt visszavonult a közügyektől. 

Ez váltotta ki az illető dühét, aki az uralkodóházat és személyesen
a királyt is beperelte. És mivel a törvény mindenkire vonatkozik, a pro-
cedúrát be kell tartani, az aradi bíróság beidézte I. Mihály király
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Nagylélegzetű beruházások Marosszentgyörgyön

Tíz pályázat, több mint tízmillió euró



„Tegnap harangoztak,/ Holnap harangoznak,/ Holnap-
után az angyalok,/ Gyémánt-havat hoznak./ Szeretném az
Istent/ Nagyosan dicsérni,/ De én még kisfiú vagyok,/ Csak
most kezdek élni” – hangzott az Ady-vers a marosvásárhe-
lyi Serafim Duicu Általános Iskola negyedikes diákjainak
tolmácsolásában nálunk, a Népújság szerkesztőségében. 

A mindennapi taposómalomból örömhozó műsorral ráz-
tak fel a gyermekek, akik eredeti mezőfelei és szabédi rig-
musokkal és furulyajátékkal köszöntöttek bennünket. 

A kis Mikulások tegnapi előadásában igényesen össze-
válogatott karácsonyi dalok csendültek fel, pontosan, szé-
pen, tökéletes hangzással. Látszott, hallatszott, hogy
komoly munka és felkészülés előzte meg a fellépést, amit
már nulladik osztályban elkezdtek Babos Ibolya tanítónő
vezetésével, aki ötödik éve foglalkozik a gyerekekkel. S
nem akárhogyan, hanem fegyelmet és odaadást követelően,
hiszen ellenkező esetben ma nem beszélhetnénk minőségi
fellépésről. Az osztály hangszeres, furulyás zeneoktatását

Babos Zsolt zenepedagógus és jelenleg mezőcsávási kántor
vállalta, aki évek óta heti rendszerességgel oktatja a gye-
rekeket. Ő maga is hangszeren kísérte a furulyázó gyer-
mekeket, mintegy bátorítva őket, s példát mutatva, hogyan
kell és érdemes muzsikálni. A zene fegyelemre tanít, kö-
zösséget formál, s ez örök érvényű megállapítás, amire ér-
demes más pedagógusnak is odafigyelni. Muzsikálni,
énekelni minden gyermeket meg lehet tanítani, aki akar.
Ritmusérzék és akarat kell hozzá, s a többi jön magától. A
csoport bizonyítja, hogy az úgynevezett perifériás iskolák-
ban is kitűnő gyerekek vannak, csak össze kell fogni őket,
törődni velük és beléjük oltani az érdeklődést, a tanulási
vágyat és persze a zene iránti szeretetet. 

„Olyan örömöt, mint a forrás, olyan örömöt kaptam
tőled, Istenem, olyan békét, mint a folyó, olyan szeretetet,
mint a tenger, olyan hitet, mint a szikla, olyan hitet kaptam
tőled, Istenem!” – hangzottak a szívből és meggyőződésből
szóló énekek. 

Köszönjük Babos tanító néninek, Babos Zsoltnak és a
gyerekeknek a karácsonyra hangoló muzsikát és rigmuso-
kat!

Nincs mese! 
– szilveszteri Hahota-kabaré

A marosvásárhelyi Hahota Színtársulat december 28-
án, csütörtökön este 7 órától mutatja be Nincs mese!
című zenés szilveszteri kabaré-előadását a Maros Mű-
vészegyüttes előadótermében. Decemberben még 29-
én, pénteken, 30-án, szombaton este 7 órától, 31-én,
vasárnap délután 4 és este 7 órától látható az előadás,
januárban pedig 2-án, kedden, 3-án, szerdán (délután
4 órától is), 4-én, csütörtökön, 5-én, pénteken, 6-án,
szombaton és 7-én, vasárnap este 7 órától tekintheti
meg a nagyérdemű. Január 8-án, hétfőn és 9-én, ked-
den este 7 órától Szovátán, a Domokos Kázmér műve-
lődési házban, 10-én, szerdán és 11-én, csütörtökön
este 7 órától Szászrégenben, az Eugen Nicoară műve-
lődési házban vendégszerepel a társulat. Fellépnek:
Puskás Győző, Székely M. Éva, Kelemen Barna,
Gönczy Katalin, Cseke Péter, Gáll Ágnes és Szőllősi P.

Szilárd. Énekel: Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Le-
vente. Jegyek még kaphatók a Maros Művészegyüttes
és a Kultúrpalota jegypénztáránál.

Kamarazeneest
December 19-én, ma 19 órakor kamarazeneesttel foly-
tatódik az egyházzenei fesztivál a Kultúrpalota nagyter-
mében. Hegedűn Kádár István, brácsán Máthé Győző,
gordonkán Kecskés Ávéd Csilla, zongorán Ávéd Éva
játszik. Műsoron: Mozart-, Brahms-művek.

Rendkívüli vokálszimfonikus 
karácsonyi hangverseny

December 21-én, csütörtökön 19 órakor rendkívüli vo-
kálszimfonikus karácsonyi hangversenyre várják a
klasszikus zene kedvelőit a Kultúrpalota nagytermébe.
Vezényel Sabin Pautza, hegedűn játszik Florin Croitoru,
közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia ve-
gyes kara és szimfonikus zenekara. Műsoron: Fauré-
és Pautza-művek. A hangversenyre a 11-es számú bér-
letek érvényesek.

Ma VIOLA, 
holnap TEOFIL napja.
TEOFIL: görög eredetű név la-
tinosított formája, jelentése:
Isten kedveltje.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. december 18.

1 EUR 4,6260
1 USD 3,9243

100 HUF 1,4739
1 g ARANY 158,7678

Jogi tanácsadás
December 20-án, szerdán délután 4 órakor szerkesztősé-
günk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődő-
ket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket
és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Megszépülnek az idősotthon lakói
A Maros Megyei Munkaerő-elosztó Ügynökség a maros-
vásárhelyi Zsidó Vértanúk utcai öregotthonnal együttmű-
ködésben a karácsonyi ünnepek alkalmából ingyenes
fodrász- és manikűrszolgáltatásban részesíti az otthon la-
kóit. A frizurákat és manikűröket a megyei munkaerő-el-
osztó ügynökség által szervezett fodrász- és
manikűrtanfolyamok résztvevői készítik el az időseknek
reggel 9 és déli 12 óra között. 

Elmarad a Játszmák
A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős bábmű-
vész osztályának mára meghirdetett előadása betegség
miatt elmarad – áll az egyetem magyar művészeti kara iro-
dalmi titkárságának szerkesztőségünkbe eljuttatott közle-
ményében. 

Betlehemi békeláng
Az adventi várakozás lelkiségében Egy lángot adok, ápold,
add tovább! jelmondattal vállalnak szolgálatot a marosvá-
sárhelyi 30-as gróf Teleki Sámuel cserkészcsapat cserké-
szei: minden érdeklődőnek átadják a betlehemi
békelángot. A láng több ezer kilométert utazott, óvó kezek
hozták, a cserkészek küldetéstudatának köszönhetően
pedig a marosvásárhelyieknek is átadják. December 22-
én, pénteken 17 órától a Bolyai téri unitárius templomban,
23-án, szombaton 18 órától a felsővárosi református temp-
lomban lehet átvenni. A jelenlevők vigyenek magukkal egy
lefedhető gyertyatartót, ami védi a lángot a széltől és csa-
padéktól. 

Jövő héttől vakáció
Pénteken háromhetes téli vakációra mennek az iskolások
és óvodások. A szünidő január 14-éig tart, ezt követően
folytatódik, majd február 2-án zárul a 2017–18-as tanév
első féléve. A félévi vakáció február 3-ától 11-éig tart, 12-én
pedig elkezdődik a második félév, amelyet március 31-én a
tavaszi szünidő szakít meg. A tanév június 16-án zárul.

Karácsonyfákat foglaltak le
Az erdészeti bűncselekményeket vizsgáló Maros megyei
rendőrök a brassói erdőőrség illetékeseivel pénteken ka-
rácsonyfákat foglaltak le egy férfitól, aki az erdészeti elő-
írások betartása nélkül árusította a fákat. A rendőrség egy
marosvásárhelyi piacon azonosította a törvénytelen keres-
kedelmi tevékenységet végző 45 éves férfit. Az illetőnél az
ellenőrzéskor nyolc fenyőfa volt, a tíz napja lejárt engedé-
lyei viszont 162 fára szóltak, amelyeket a férfi korábban
értékesített. A rendőrök lefoglalták és a marosvásárhelyi
erdészeti igazgatóságnak adták át a megmaradt fákat, az
eladott 154 fenyő értékét pedig pénzben hajtották be. A le-
foglalt áru értéke 8100 lej volt. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

19., kedd
A Nap kel 

8 óra 1 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 36 perckor. 
Az év 353. napja, 
hátravan 12 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647
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Örömhozók a Népújságnál 

Idősek adventi várakozása
A Diakónia Keresztyén Alapítvány és a Pro Cristo et

Ecclesia szervezésében ismét megrendezésre került a ma-
rosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi Házban a szép-
korúaknak szánt karácsonyi műsor. Ebben az évben az
újonnan megnyitott mezőpaniti munkapont szolgáltatta
nagyrészt az ünnepi műsort. Áhítatot Kovács Tibor refor-
mátus lelkész tartott, szívből jövően visszhangzott az idős
egybegyűltek ajkáról a karácsonyváró „Krisztus Urunknak
áldott születésén” kezdetű zsoltár. A két szervezet részéről
Ábrám Noémi és Halmen István mondott köszöntőbeszé-
det. Szövérfi István nyugalmazott lelkész szavalt karácso-
nyi verseket. A mezőpaniti Nagy Dániel hangulatos
vendégköszöntővel vidámította az egybegyűlteket. Auten-
tikus paniti néptáncokat mutatott be Bartha Jolán és Bartha
Gergely adatközlő, akik éppen ezen a napon ünnepelték 62.
házassági évfordulójukat. Ábrám Noémi Ilona és Nagy Dá-
niel melléjük szegült a táncparketten, bizonyítva, hogy a

hagyományokat a fiatalok éltetik tovább. A CE és a Diakó-
nia színjátszó csoportja karácsonyi hangulatot teremtett,
szívhez szóló, lélekerősítő jelenetet mutattak be. Az ünnep-
ség koronája volt a mezőpaniti Szela együttes rövid kon-
certje, amelyben gitározott, lelkesített és énekelt Bodó Előd
Barna, a község fiatal, lendületes, bátor, hitből, cselekvés-
ből és alázatból példát adó polgármestere. A jelen lévő
román gondozottakat egy román nyelvű románc eléneklé-
sével köszöntötte a műsorvezető Ábrám Noémi.

A családias együttlétet az Eldi pékség jóvoltából szere-
tetvendégség zárta. A jelen levő kollégák, önkéntesek, lel-
készek, önkormányzati képviselők mind hozzájárultak
ahhoz, hogy így, decemberben, minden szépkorú gondo-
zottunk lelkéhez eljuthasson az üzenet: „Krisztus mindany-
nyiunkért megszületett!”

A Diakónia Keresztyén 
Alapítvány sajtóirodája



Lengyelország nem esedezik könyöradományért Eu-
rópában, nem kéri Brüsszeltől, hogy ne indítsa el el-
lene az uniós alapszerződés hetes cikkének
alkalmazását, és hagyja jóvá az igazságügyi refor-
mot – szögezte le Mateusz Morawiecki lengyel kor-
mányfő egy hétfő reggeli rádióinterjúban.

Morawiecki a múlt heti brüsszeli EU-csúcstalálkozó kap-
csán nyilatkozott a lengyel közszolgálati rádió egyik regioná-
lis csatornájának. Beszámolója szerint a csúcs idején
megtartott kétoldalú találkozói során nem kérte „senkitől,
hogy ne indítsák el a hetes cikk szerinti eljárást”.

A Varsóval szemben 2016 eleje óta folytatott jogállamisági
eljárás harmadik szakaszát egyes bejelentések szerint az Eu-
rópai Bizottság szerdán indíthatja meg.

„Nem vagyunk semmiféle esdeklők Európában, és senkinél
sem kérelmezzük, hogy hagyja jóvá az általunk folytatott igaz-
ságügyi reformot” – fűzte hozzá az új lengyel kormányfő,
utalva ezzel arra, hogy Brüsszel éppen a folyamatban lévő len-
gyel bírósági reform kapcsán indítaná el a hetes cikk szerinti
eljárást.

Az Emmanuel Macronnal pénteken Brüsszelben folytatott
négyszemközti megbeszélésről Morawiecki elmondta: emlé-
keztette a francia elnököt arra, hogy a második világháború
után 15 évvel, Charles de Gaulle elnöksége alatt Franciaor-

szágban szintén megvalósították a „totalitárius, kollaboráns”
bírósági rendszernek a lengyelországihoz „nagyon hasonló,
az ottani országos igazságszolgáltatási tanács struktúráját
mélységesen átalakító” reformját.

Az antikommunista ellenzéki múltú Morawiecki több ko-
rábbi nyilatkozatában kifogásolta a kommunista rendszerrel
1989 előtt kollaboráló számos bíró jelenlétét a jelenlegi len-
gyel igazságügyben.

„Mondhatjuk, hogy a jó francia példát vesszük mintául” –
jegyezte meg a kormányfő a lengyel bírósági reformról.

A hetes cikk kapcsán Krzysztof Szczerski, a lengyel elnök
kabinetfőnöke és külügyi államtitkára – akit a jövő év elejére
kilátásba helyezett kormányátalakítás utáni új külügyminisz-
terként is emlegetnek – azt mondta hétfőn a lengyel közszol-
gálati rádió első csatornájának: „valaki olyan forgatókönyvet
sugall”, miszerint jobb lenne az Európai Unió (EU) megrefor-
málásáról folytatott vitából nemcsak az éppen kilépő Egyesült
Királyságot, hanem az euróövezetbe szintén nem tartozó Len-
gyelországot is kihagyni.

E forgatókönyv része az, hogy a jogállamisági eljárással
„kissé sarokba szorítják Lengyelországot”, hogy hangja majd
„ne legyen annyira hallható” – vélte Szczerski, hibásnak, „EU-
ellenesek”, Európát gyengítőnek minősítve az ilyen stratégiát.
(MTI)

Az OTP Bank megvásárolhatja 
a Banca Româneascát

A Versenytanács hétfőn közleményben tudatta: jóvá-
hagyta a műveletet, amellyel az OTP Bank Románia
megvásárolhatja a Banca Româneascát és a birto-
kában levő aktívákat. „A Banca Românească a Nati-
onal Bank of Greece csoport tagja. A tranzakció
tárgyát képező aktívák a National Bank of Greece SA
londoni kirendeltségéhez, annak máltai fiókintézeté-
hez tartoznak” – mutat rá a Versenytanács. Mind az
OTP Bank Románia, mind pedig a Banca Ro-
mânească a pénzügyi-banki szolgáltatások piacán
tevékenykedik. A Versenytanács döntését azt köve-
tően teszik közzé az intézmény honlapján, hogy
abból kiiktatták a titkos információkat. (Mediafax)

Kigyulladt egy földgázkút 
Tegnap hajnalban kigyulladt egy földgázkút a Szat-
már megyei Nagymajtényban, három megye tűzoltói
küzdöttek tegnap a lángokkal a román–magyar ál-
lamhatártól mintegy tíz kilométerre fekvő településen.
A katasztrófavédelem (ISU) Szatmár megyei egysé-
gei hét tűzoltóautóval, egy létrás autóval és egy ro-
hammentővel vonultak a helyszínre, ahol 34 tagú
tűzoltócsapat látott neki az oltásnak. Az ISU szóvivője
közölte: a tűznek tudomásuk szerint nincsenek áldo-
zatai, és nem áll fenn annak a veszélye, hogy a több
méter magas lángok átterjedjenek a közeli épüle-
tekre. A szatmári tűzoltók a Máramaros és Bihar me-
gyei tűzoltóktól is támogatást kaptak. Biharból három,
Máramarosból két tűzoltóegység érkezett Nagymaj-
tényba. (MTI)

Teljesített vállalások
A kormány teljesítette az idei évre tett vállalásait az
európai támogatások lehívására vonatkozóan – je-
lentette be hétfőn Mihai Tudose miniszterelnök, hoz-
zátéve, hogy összesen 5,2 milliárd euróra nyújtottak
be kifizetési kérelmeket Brüsszelbe, már csak az ma-
radt hátra, hogy Corina Creţu regionális politikáért fe-
lelős európai uniós biztos segítségével a bizottság
feldolgozza a benyújtott okiratokat, és átutalják a tel-
jes összeget. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy
jövőre 6,3 milliárd euró uniós támogatás lehívása lesz
a cél. (Agerpres)

Kevés pénz jut az oktatásra
Az oktatási rendszer – nem számolva a beruházá-
sokra szánt pénzekkel – 2018-ban 27 milliárd lejt kap
a költségvetésből, azonban még így is igen kevés a
valószínűsége annak, hogy a tanügyre szánt össze-
gek meghaladják a bruttó hazai termék (GDP) 3,5
százalékát, ami alig több mint fele annak a 6 száza-
lékos GDP-aránynak, amit a vonatkozó törvény előír
– hívta fel a kormány, a parlament és az államfő fi-
gyelmét a Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövet-
sége (FSLI). Az érdekvédelmi szervezet közölte,
elfogadhatatlannak tartja a fent említett GDP-arányt,
hiszen az oktatásra szánt átlagarány európai vi-
szonylatban 5,4 százalék, Kelet-Európában pedig 4,7
százalék. A szakszervezet a GDP 6 százalékát köve-
teli a tanügynek, a törvény be nem tartása esetén
nem zárják ki egy széles körű tiltakozó megmozdulás
megszervezését. (Mediafax)
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„alperest” egy nappal a temetése előtt. A bíróság szó-
vivője szerint a percsomó napirenden van, és a proce-
durális rendelkezések előírják, hogy csak a tárgyalás
napján, illetve bizonyos előírások teljesülésével lehet
felfüggeszteni az eljárást. 

A felperesről tudni kell, hogy jelenleg börtönbünte-
tését tölti pedofíliáért, és egyébként is mániákus peres-
kedőként szerzett magának hírnevet. Állítólag több mint
ezer peres ügy fűződik a nevéhez. 2001-ben 13 év bör-
tönre ítélték kiskorú megerőszakolása miatt. Tíz év le-
töltése után feltételesen szabadlábra helyezték, ám
2013-ban ismét elítélték, kiskorúak kétrendbeli megerő-
szakolása miatt. Jelenleg az aradi fegyházban tölti bün-
tetését. Ráadásul, amióta börtönbe került, több pert
indított a román állam ellen. Mi több, a Strasbourgi
Emberjogi Bíróság egy esetben közel 4000 eurós kár-
térítést ítélt meg neki a nem megfelelő börtönviszonyok
miatt. Többek között a túlzsúfoltság, a neki nem megfe-
lelő börtönkoszt – állítása szerint a kenyér káros az
egészségére – miatt indított pereket. Máskor meg azért
perelte be az államot, mert nem különítettek el számára
nemdohányzócellát a fegyintézetben.

Rengeteg példát sorolhatnánk fel, de csupán két ab-
szurdumot említettünk, hogy lássuk, hogyan „működik”
ez az ország. Ezek miatt kell emlékezni és tenni is vala-
mit, hogy végre Románia, ha kínosan, vajúdva és meg-
késve is, de demokratikus országgá váljon.

Hogy ne legyen hiábavaló az áldozat, és ne az ab-
szurditások vigyék el a hírét a nagyvilágba.

Abszurd ország
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Forrás: Történelemportál

Temesváron az 1989-es forradalom áldozataira emlékeztek 
Az ügyészség szerint 

diverzió miatt haltak meg sokan

Félárbócra eresztették a zászlókat
vasárnap Temesváron annak em-
lékére, hogy a városban 28 évvel
ezelőtt, 1989. december 17-én
dördültek el az első sortüzek,
amelyek emberéleteket követel-
tek.

Az évforduló alkalmából gyászmisét
tartottak a Hősök temetőjében a forra-
dalmi emlékműnél, amelyen részt vettek
a forradalom áldozatainak hozzátartozói,
a forradalmi egyesületek képviselői és a
város elöljárói. Az emlékhelyen közel
száz mécsest helyeztek el a temesvári ál-
dozatok emlékére.

A városban szervezett hivatalos forra-
dalmi megemlékezések az elmúlt évek-
ben kialakult program szerint zajlottak.
Szombaton mintegy négyszáz egykori
forradalmár vonult fel a város utcáin azt
skandálva, hogy „Tisztelet a hősök-
nek!”, „Kárba ment a kiontott vér!”, „Ili-
escu a hibás a kiontott vérért!”, valamint
„Ma Temesváron, holnap az egész or-
szágban!”

A kommunista rezsimet nyíltan bíráló
Tőkés László lelkész melletti szolidari-
tástüntetéssel kezdődött temesvári forra-
dalomban 1989. december 17. és 20.
között 72 embert lőttek le a fegyveres
erők, egy asszonyt pedig egy páncélos
taposott halálra. A sortüzekben 253-an
sebesültek meg, 43-an pedig verés kö-
vetkeztében szereztek sérüléseket. A
kommunista hatóságok a nyomok eltün-

tetéséért 43 holttestet Bukarestbe szállít-
tattak és elhamvasztattak.
Szándékos katonai diverzió, 
tudatos rémhírkeltés 

Szándékos katonai diverzió, tudatos
rémhírkeltés miatt vesztette életét sok
ember Romániában 1989. december 22.,
Nicolae Ceauşescu kommunista diktátor
menekülési kísérlete után – állapította
meg a katonai ügyészség a forradalom
évfordulója alkalmából tegnap kiadott
közleményében.

Az ügyészség beszámolója szerint az
eddigi tanúkihallgatásokból, katonai és
civil levéltári anyagok, korabeli video-
felvételek áttanulmányozásából egyér-
telművé vált, hogy a diktátor
elmenekülése után nem volt hatalmi űr
Romániában, azonosították, kikből állt
az a politikai-katonai parancsnokság,
amely rövid időn belül átvette a hatalmat
az országban.

A vádhatóság bizonyítékokat gyűjtött
arról, hogyan működött – a televízió és
rádió bevonásával, ellentmondásos ka-
tonai parancsok kiadásával – az a diver-
zió, amellyel fenntartották a lakosság
félelemérzetét, azonosították azokat az
eszközöket is, amelyek gépfegyver-so-
rozatok hangját imitálva keltettek páni-
kot.

Az ügyészségi helyzetjelentés nem
nevesít felelősöket, csak „várhatónak”
nevezi, hogy a további vizsgálatok során

sikerül azonosítani a több száz halálos
áldozatot követelő diverzió elkövetőit és
bűntársaikat.

A vádhatóság tavaly novemberben
emberiesség elleni bűncselekmények
gyanújával kezdte újra a bűnügyi vizs-
gálatot az ügyben, miután a forradalmá-
rokat tömörítő bukaresti December 21.
Egyesület több tagja pert nyert Románia
ellen az Emberi Jogok Európai Bírósá-
gán (EJEB), amiért Románia nem szol-
gáltatott igazságot a forradalom
sebesültjeinek és a halálos áldozatok
hozzátartozóinak. A vádhatóság már a
vizsgálat újrakezdésekor úgy értékelte:
az 1989. december 22-én hatalomra ke-
rült új politikai és katonai vezetés hatal-
mának megőrzése érdekében olyan
intézkedéseket hozott, amelyek sok
ember halálához, testi és lelki sérülésé-
hez vezettek, így ezek a cselekmények
kimerítik az emberiesség elleni bűntettek
ismérveit. Az ügyészek szerint a tettesek
előre kidolgozott terv alapján egy pol-
gárháború látszatát keltették, „az új ve-
zetők hatalomra juttatása és
legitimálása” érdekében.

A korábbi nem hivatalos statisztikai
adatok szerint a Temesvárról indult, Ni-
colae Ceauşescu kommunista diktátor
bukásához vezető 1989-es forradalom
napjaiban 1142-en vesztették életüket
és 3138-an megsebesültek – túlnyomó
többségük a diktátor elűzése után.
(MTI)

Lengyelország nem kér könyöradományt Brüsszeltől



A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ki-
futópályájának felújítását végző cégek, a
PORR Construct Kft. és a Geiger Transilvania
Kft. által alkotott társulás kérésére a Maros
Megyei Tanács jóváhagyta a munkálatok fel-
függesztését, mivel az alacsony hőmérséklet
és a kedvezőtlen időjárási feltételek veszé-
lyeztetik a munkálatok minőségét – közölte
szerkesztőségünkkel a Maros Megyei Tanács
sajtóirodája.

„A felújítási munkálatokat 2018. január 31-ig füg-
gesztették fel, a kivitelezőnek erre az időszakra bizto-
sítania kell a már elvégzett munkálatok konzerválását.
A felújítást az időjárás függvényében a határidő lejárta
előtt is újrakezdheti a kivitelező, de arra is lehetősége

van, hogy szükség esetén kérje a felfüggesztés meg-
hosszabbítását. Ezt legkésőbb öt nappal a határidő le-
járta előtt teheti meg” – áll a közleményben. 

Mint ismeretes, a Marosvásárhelyi Transilvania Re-
pülőtér kifutópályának teljes körű javítása október-
ben kezdődött el. A beruházás keretében felújítják a
kifutópályát, a forgalmi előteret (a repülőtéri parko-
lókat), helyreállítják az összekötő utakat, a kiszol-
gáló utakat, felújítják a mozgási területeken
található útburkolati jeleket, új esővíz-, szennyvíz-
hálózatot és szennyvíztisztító rendszert építenek
ki, felújítják a fényrendszert és az elektromos ve-
zetékeket, illetve különböző földmunkálatokat vé-
geznek el. A beruházás összértéke 53.535.999,28 lej
héával együtt. 

A Legfelsőbb Bíróság megala-
pozatlannak találta és eluta-
sította a Korrupcióellenes
Ügyészség (DNA) fellebbezé-
sét, és jogerősen megszün-
tette Horváth Anna volt
kolozsvári alpolgármester ha-
tósági felügyeletét – közölte
hétfőn honlapján a bíróság.

A végzés eredményeként a kor-
rupcióval vádolt politikus 14 hónap
után elhagyhatja az országot, talál-
kozhat az ügyében tanúként beidé-
zett vagy vádlott személyekkel, és
nem kell már hetente jelentkeznie a
kolozsvári rendőrségen. E megszo-
rítások tették korábban lehetet-
lenné, hogy ellássa alpolgármesteri
teendőit, ezért kényszerült a tiszt-

ségről való lemondásra március 21-
én.

A DNA befolyással való üzérke-
déssel és pénzmosással vádolja a
volt alpolgármestert, aki lemondása
óta a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) önkormány-
zatokért felelős ügyvezető alelnö-
keként tevékenykedik. A bíróságra
tavaly, karácsony előtt benyújtott
vádirat szerint Horváth Anna hat-
van fesztiválbérletet fogadott el a
2016. júniusi választási kampány-
ban tevékenykedő önkéntesei szá-
mára egy ingatlanfejlesztőtől,
cserében pedig megsürgette szá-
mára a városházán egy építési en-
gedély kiadásához szükséges
jóváhagyások kibocsátását. (MTI)

A Kolozs megyei táblabíró-
ság, a Kolozs megyei ügyész-
ségek, a Korrupcióellenes
Ügyészség (DNA) és a Szer-
vezett Bűnözés és Terroriz-
mus Elleni Igazgatóság
(DIICOT) mintegy 100 ügyé-
sze és bírája tartott néma til-
takozást tegnap Kolozsváron
az igazságügyi törvények mó-
dosítása ellen.

A bírák és ügyészek – köztük a
Kolozs megyei DNA és a Kolozs
megyei DIICOT vezetője is – a ko-
lozsvári igazságügyi palota előtt
gyűltek össze, ahol 12 órától kez-
dődően 15 percen át tiltakoztak
csendben. A civil tüntetők virággal
és tapssal fogadták őket. 

– A tiltakozás ezen formája fi-
gyelmeztetés a politikai osztálynak
a bírákkal és ügyészekkel 
való bánásmód miatt. Kolozsvá-
ron úgy döntöttünk, hogy egy ne-
gyedórát csendben maradunk,
hogy egy egyszerű üzenetet küld-

jünk: nem értünk egyet az igaz-
ságügyi törvények módosításával.
A Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM)
negatívan véleményezte a terve-
zett módosításokat, a javaslatok
hibásak, ezeket nem szabad jóvá-
hagyni – nyilatkozta Cristi Dăni-
leţ, a Kolozs megyei törvényszék
bírája. 
„A módosító javaslatok 
csak tervezetecskék”

Nem helyénvaló, hogy a bírák és
ügyészek az igazságügyi törvénye-
ket módosító tervezetek ellen tilta-
kozzanak, ezek ugyanis
elfogadásukig több ponton is vál-
tozhatnak még – véli a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) ügyvezető
elnöke. Niculae Bădălău tegnapi
nyilatkozatában hangsúlyozta, „a
bírák és ügyészek számára tiltja a
törvény, hogy tüntessenek”, ugyan-
akkor ők egy olyan jogszabály
ellen tiltakoznak, amely még nem
nyerte el végleges formáját. „Akkor

meg mi ellen tüntetnek? A módo-
sító javaslatok csak tervezetecskék,
amelyeket vagy elfogadnak, vagy
nem. Volt rá példa a képviselőház-
ban, hogy a kollégáim által benyúj-
tott javaslatokat elvetették. Ez a
lehetőség a szenátusban is fennáll.
Nem tartom helyénvalónak, hogy
megelőzési szándékkal tüntessünk”
– tette hozzá. 

Arra a kérdésre, hogy mit üzen
azoknak az állampolgároknak, akik
a bukaresti Victoriei téren tüntettek,
a PSD ügyvezető elnöke azt
mondta, olvassák el figyelmesen a
tervezeteket, amelyekből – szerinte
– végül „nagyon jó törvények”
lesznek. 

Az igazságügyi törvények terve-
zett módosításai ellen tiltakoztak
hétfőn a bírák és ügyészek az or-
szág több városában. A módosítá-
sokat a képviselőház már elfogadta,
döntő házként a szenátus szavaz
majd róluk. (Agerpres)

Mihai Tudose kormányfő tegnap azt mondta, a
2018-as költségvetés-tervezethez benyújtott
4300 módosító javaslat összeadva 
Románia következő három évének költségve-
tését teszi ki, a kormánynak pedig az a dolga,
hogy eldöntse, mik a prioritások.

A miniszterelnök közölte, meggyőződése, hogy a
4300 módosító javaslat között egyik-másik nagyon jó,
de nyilvánvaló, hogy a kormánynak fontossági sorren-
det kell felállítania. Ugyanakkor fenntartja az eredeti
költségvetés-javaslatot, nem ért egyet a pénteken a
költségvetési bizottságban megszavazott, a héából
visszaosztott összegekről és a jövedelemadóról szóló
módosítással. Tudose kijelentette: beszélni fog a
képviselőház vezetőségével a társadalombiztosítási
hozzájárulás átruházásáról szóló rendeletről. Leszö-

gezte: ha a parlament plénuma nem szabályozza az
IT-szektorban érvényes adóra vonatkozó problé-
mát, a kormány rendeletben hoz majd erről szabá-
lyozást. 

Călin Popescu-Tăriceanu, a szenátus elnöke tegnap
bejelentette, hogy a 2018-as évi költségvetés és a tár-
sadalombiztosítási költségvetés tervezetének parla-
menti vitája hétfőtől péntekig 14 és 19 óra között fog
zajlani. A költségvetés tervezetének megvitatására
megszabott időkeretről Tăriceanu azt mondta, az előző
törvénytervezetek vitájához hasonlóan állapították
meg az időkeretet, vagyis minden honatyának 10 má-
sodperces felszólalási ideje van, amelyet összeadnak,
és így alakul ki egy-egy frakciónak az ideje. A költ-
ségvetés minden cikkelyére öt percet szánnak a vita
során. (Mediafax/Agerpres)

A héten vitatják meg a jövő évi költségvetést
4300 módosító javaslatot nyújtottak be

Bírák és ügyészek is tiltakoztak az igazság-
ügyi törvények módosítása ellen

         

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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Gál Ernő: 
A kerületben van még élet

– Segesváron azért léte-
zik az RMDSZ, mert én
még létezem, és itt va-
gyok. Ezt akárki igazol-
hatja – jelentette ki
beszélgetésünk elején
Gál Ernő, az RMDSZ Se-
gesvár kerületi elnöke,
akit a kerületi szervezet
működéséről, a szór-
ványban adódó sajátos
problémákról kérdez-
tünk.

Elmondta, hogy a ‘90-es
években, amikor megalakult
az RMDSZ, óriási reménye-
ket fűztek hozzá az emberek,
és az értelmiség volt az,
amely mindig elöl járt ötle-
tekkel, kezdeményezésekkel,
rendezvényszervezéssel. 

Viszont egy-két év után, amikor
változni kezdtek a dolgok, az em-
berek is megváltoztak. Rájöttek,
hogy nem minden olyan, ahogyan
elképzelték, és lassan lemorzsolód-
tak, elmentek. Ám még ez sem lett
volna probléma, mert a szervezet
működött, rendszeresen tartottak
gyűlést, az utcafelelősök is dol-
goztak, házról házra járva szed-
ték a tagdíjat, voltak szép
rendezvények. „Olyan bálokat
szerveztünk, amelyekre 300-400-
an jöttek el, a környék csodájára
járt. Volt élet a szervezetben”–
emlékezett vissza. 

Aztán lanyhult a lelkesedés, és a
‘90-es évek közepétől mind keve-
sebben maradtak. Az emberek
kezdtek elégedetlenkedni. Szemé-
lyes konfliktusok is bomlasztották a
szervezetet.

Elmondta, hogy akkoriban az
egyházakkal sem volt jó a viszo-
nyuk. Miután átvette az elnökséget,
hosszú évek munkájába került,
hogy újraépítse ezeket a kapcsola-
tokat. Mára nagyon jó a kapcsola-
tuk a magyar történelmi
egyházakkal. Lassan újraalakultak
a területi szervezetek, visszajutottak
a ‘90-es évek szintjére: a magyar ta-
nácsosok száma is megmaradt. 

„A sok elkeseredés mellett lelki-
leg megnyugtat, hogy a kerületben
van még élet. Elsők voltunk az alá-
írásgyűjtésben, én magam kerestem

meg az embereket, akik szívesen
fogadtak, és megértették, hogy
szükség van a kisebbségi jogok eu-
rópai védelmére, és az aláírásgyűj-
tés azt szolgálja, hogy az őshonos
kisebbségek kérdését az Európai
Unió napirendre tűzze, és szabályt
alkosson az unióban élő ötvenmil-
liós kisebbség védelmére. Közöt-
tük, természetesen, a magyarok
védelmére és jogainak biztosítására.
Szerencsés véletlen az is, hogy ösz-
szekapcsolódik a regisztrációval,
hiszen nagyon sok a kerületben a
kettős állampolgár, és még mindig
sokan igénylik a magyar állampol-
gárságot” – magyarázta az RMDSZ
elnöke. 

Fájdalma, hogy egy szórványban
levő városban az értelmiségieket
nem igazán érdekli a szórványban
élő magyarok ügye. „Az egy dolog,
hogy nem támogatják az 
RMDSZ-t, pedig helyi szinten min-
denkin próbálunk segíteni. Alig van-
nak páran, akik hajlandók valamit
tenni. Faluhelyen, annak ellenére,
hogy bajok voltak Fehéregyházán,
Segesváron és Héjjasfalván is a Ma-
gyar Polgári Párttal, amely összeka-
varta a dolgokat, létezik RMDSZ.
Az én generációm még tesz, de
utánpótlás nem igazán van. Hogy
mi lesz, nem tudom. A baj az, hogy
rettenetesen fogyunk. A ‘92-es nép-
számláláskor 8741 magyar volt a
városban, most 4600-valamennyien
vagyunk” – mondta Gál Ernő. 

Mózes Edith

Jogerősen megszüntették 
Horváth Anna 

hatósági felügyeletét

Felfüggesztette a munkálatokat
a marosvásárhelyi repülőtéren a kivitelező cég

Fotó: Nagy Tibor



Rendkívüli könyvbemutató-
nak volt házigazdája a 
Szabadi úti Református Egy-
házközség advent második
vasárnapján. Barta Zoltán
történelem-földrajz szakos
tanár Egy városrész története –
Marosvásárhely a Vámoshídtól
jobbra című történelmi hiteles-
ségű dokumentumkönyvét is-
mertették. 

Bárócz Huba református lelki-
pásztor köszöntötte az egybegyűlte-
ket, mint hangsúlyozta, az eseményt
nem véletlenül időzítették advent
második vasárnapjára. A délelőtti
ünnepi istentiszteleten a templom
fennállásának nyolcvanadik évfor-
dulójára emlékeztek, melyet az egy-
házközség vegyes karának műsora
tett ünnepélyesebbé. 1937. decem-
ber 12-én, advent második vasár-
napján szentelték fel a Szabadi úti
református templomot, a korabeli
feljegyzések szerint „imát mondott
és keresztelt” Vásárhelyi János ft.
püspök. 

Az esti órákban bemutatott
könyv szerzője külön fejezeteket
szentelt az övezetben fellelhető
egyházi felekezeteknek. A maros-
szentkirályi és a vártemplomi irat-
tárakban, illetve a megyeszékhely
levéltáraiban végzett tüzetes kutatá-
sok nyomán dolgozta fel a reformá-
tus egyházközség történetét is, a
bemutató többek között ezért kap-
csolódott szervesen a Szabadi úti
református templom felszentelésé-
nek évfordulójához. A marosvásár-
helyi gyülekezetek sorában a
Szabadi úti Református Egyházköz-
ség a negyedikként alakult meg, az
egyházi levéltárak jegyzőkönyvei
szerint azonban jóval korábban, a
XX. század előtt megkezdődött a
térség gyülekezeti önállósodása. A
remeteszegi városrész református
hívei több évszázadig a marosszent-
királyi gyülekezethez tartoztak. A
szerző által feltárt legrégebbi adat
az 1609. január 27-i egyházmegyei

vizsgálat jegyzőkönyve, amelyben
az egyház ingóságait és ingatlanjait
írják össze. Az 1936. szeptember
12-i presbitériumi gyűlésen fogad-
ták el Kelemen Zsombor okleveles
mérnök – a Kós Károly építészeti
iskola stílusjegyeit magán viselő –
tervét, melyet imaházról templomra
és parókiára módosítottak. A Barta
Zoltán helytörténész által feltárt do-
kumentumok szerint a gyülekezet
gondozó lelkésze, Mester István így
emlékezett a kezdetekre: „…Az
egészet úgy kell elképzelni, hogy
egy üres mező közepén volt egy
templom és a papilakás, és körös-
körül egy nagy, ingoványos, tócsás
mocsár, amit néhány esztendő alatt
parkká alakítottam két kezem mun-
kájával… Nagyon nagy dolog volt,
hogy ott, a Szabadi út végén egy új
református templom állott papila-
kással, hozzá kapcsolt szép gyüle-
kezeti teremmel és megindulhatott
a rendszeres gyülekezeti munka…”
Értékmentés az utókor számára

Méltatásában Nagy Olga ma-
gyartanár a könyv értékmentő sze-
repét emelte ki az utókor számára.
A megszokott monográfiáktól mind
tartalmában, mind formailag eltérő,
az információhalmaz szelektív fel-
használása ellenére is nagyobb mé-
retű kiadványt kellett összeállítson
a szerző, ezért a dokumentumkönyv

és monográfia ötvözeteként jelle-
mezte a nagy volumenű kutató-
munka végeredményét. Amint a Dr.
Juhász András Gyülekezeti Köz-
pontban tartott bemutatón elhang-
zott, Barta Zoltán történelemtanár
öt év kemény levéltári kutatómun-
kájának eredményét sikerült meg-
szerkeszteni és a Garabontzia Kiadó
együttműködésével megjelentetni.
Az előadás során a templom építé-
séhez kötődő érdekes adatokat is
megismerhettek a jelenlévők. 1926-
ban már említik egy templom építé-
sének szükségességét, rá egy évre
benyújtják a templomépítési igény-
lést. 1936-ban svájci lelkészek
gyűjtést kezdeményeznek, azt kö-
vetően írnak ki versenytárgyalást és
fogadják el a tervet. A szerző vallo-
mása szerint azért is tartotta fontos-
nak megörökíteni a múltat, hogy a
történelmet előszeretettel meghami-
sítók munkáját valamelyest megne-
hezítse. „Az a szándék vezérelt,
hogy most, amikor naponta tárulnak
fel a történelem fehér foltjai, ame-
lyekről a nyíltság fényénél elég
gyakran kiderül, hogy azok néha
bizony sötétek is voltak, nem sza-
bad hallgatni, mert hátha akadnak
olyanok is, akik nem ismerik a
múltat, vagy továbbra is olyannak
akarják látni vagy láttatni, mint
amilyennek eddig ismerték” –
hangzott el. 

A könyvbemutatón a statisztikai
adatok rendkívüli szerepét is kie-
melték, amelyek igencsak jól tükrö-
zik a demográfiai változásokat a
Maros-hídon túli városrészben, a
feltárt jelenség pedig akár a megye-
székhelyre is vonatkoztatható. „A
háborúban elesettek névsorában
megtaláltam azt az anyai nagybá-
tyámat, akit a család évekig várt, de
sosem tért haza. Az elhunytak em-
lékének ilyenszerű továbbéltetésé-
vel, a könyvben való
megörökítésével azok is élnek, akik
meghaltak” – fejtette ki Nagy Olga
magyartanárnő. 
Szakmai elkötelezettség 
és gyakorlati haszon

A könyv szerzőjét, Barta Zoltánt
kérdezve megtudtuk, hogy ez idáig
hat helytörténeti munkája jelent
meg, 2000-ben kezdett el foglal-
kozni tüzetesebben a remeteszegi
városrésszel. A szerző szerint a
múltba tekintés rendkívül fontos
olyan közösségekben, ahol az idők
során több nemzetiség került sors-
közösségbe. Földrajzi értelemben
ehhez a városrészhez tartozik Re-
meteszeg (Benefalvával és Székely-
falvával együtt), Hídvég, Bese és az
Egyesülés negyed. 

A Maros jobb oldalára a székely-
ség beköltözése a XIV. században
kezdődött, a XVII. században a föl-
desurak a szabad katonarendű szé-
kelységet kiszorították és
engedékenyebb, a vármegyékből il-
letve Moldvából román nemzeti-
ségű jobbágyokat telepítettek
helyükbe. Ennek eredményeként
alakult meg a Maros-híd melletti
Hídvég is. A könyv fejezetei között
a megtelepedés körülményei, a re-
meteszegi városrész helynevei és
történeti leírása az őskortól az első
írásos feljegyzésekig, Remeteszeg
népességmozgalma, a lélekszám
alakulása, az egyházközségek és az
oktatási intézmények története, Be-
nefalva, Székelyfalva, Hídvég, Re-
meteszeg, Bese leírása egyaránt
megtalálható. A szerző által felhasz-
nált forrásanyagok és adatközlők

felsorolása a 370 oldalas könyv A4-
es méretű négy teljes oldalát betölti.

A levéltári kutatómunka törté-
nelmi jelentősége mellett olyan do-
kumentumokra is akadt a
helytörténész, amelyek gyakorlati
haszna felmérhetetlen. A Szabadi
úti Református Egyházközségnek a
besei templom visszaigénylésében
nagy segítséget jelent annak az ok-
iratnak a megtalálása, amely egyér-
telműen bizonyítja, hogy az
1948-as évi államosítás előtt már lé-
tezett és használták az imaházat.
Amint Bárócz Huba lelkipásztor
kérdésünkre megerősítette, a besei
egykori imaház államosításáról
nincs írásos dokumentum, a katasz-
teri hivatalban pedig a templom he-
lyén szántóföld szerepel. A szerző
másik felfedezése az Egyesülés ne-
gyedi 8-as iskola első írásos emlí-
tése, amelyről a kutatómunka
nyomán derült ki, hogy a többször
átépített, felújított iskola helyén
százhúsz éve – bérelt helyiségekben
ugyan, de – már működött tanintéz-
mény. 

Barta Zoltán a helytörténeti kuta-
tások iránti szenvedélyét szakmai
„ártalomként” jellemzi. Elmondása
szerint a könyv forrásanyagaként
szolgáló dokumentumok 85%-át
előtte senki sem vette kézbe, így
nem csoda, hogy számtalan meg-
lepő információra bukkant. Több
mint tízezer oldalt tanulmányozott,
ebből Marosszentkirályon hárome-
zer oldalnál többet. Bevallása sze-
rint nehézségek és esetleges
hiányosságok az idegen nyelven írt
dokumentumok feltárása hiányában
lehetnek, ugyanis nem állt rendel-
kezésére anyagi forrás azok hiteles
lefordíttatásához. Mint jelezte, van-
nak szegényesebb alpontok is, ame-
lyeket azért nem sikerült
kibontakoztatnia, mert esetenként
megtagadták tőle az okiratok tanul-
mányozását. Személyes véleménye-
ket, következtetéseket is
megfogalmazott a műben, amellyel
egyet lehet érteni vagy sem. 
Hiányérzettel tölti el annak gondo-
lata is, hogy nem sikerült a budapesti,
illetve a gyulafehérvári levéltárban is
tüzetes kutatómunkát kifejtenie. Így
azt sem tartja kizártnak, hogy az általa
vélt vagy valós hiányosságok újabb
kutatásokra ösztönzik majd. 

Templomszentelési évforduló és könyvbemutató a Szabadi úton
Marosvásárhely a Vámoshídtól jobbra

Júniusban adtunk hírt arról,
hogy a közeljövőben napközi
otthon épül Maroskeresztú-
ron. Az önkormányzat önerő-
ből tervezte megvalósítani a
beruházást, amely tíz éve
várat magára. A nyáron a ki-
vitelező cég kiválasztása zaj-
lott. Hol tartanak jelenleg 
a munkával? – kérdeztük 
Kovács Edit polgármester asz-
szonyt és a polgármesteri hi-
vatal menedzserét, Palkó
Attilát.

– A műszaki terv elkészítése, a
kivitelezési közbeszerzési eljárás
lebonyolítása közel másfél évet vett
igénybe. Egyelőre az építkezési fá-
zisra írtuk alá a szerződést a kivite-
lezővel. A kétszintes, összesen 734
négyzetméternyi ingatlan építési
munkálatait októberben kezdtük el
saját költségvetésből, de jó esély
van kormánypénzek lehívására is. A
műszaki tervet és a közbeszerzési
dokumentációt már felterjesztettük
a Regionális Fejlesztési Minisztéri-
umhoz, ahol pozitívan bírálták el.
Következő lépésként a szerződés
megkötésére számítunk. Ugyanak-

kor az építkezés mellett az új óvoda
felszerelésére további közbeszer-
zési folyamatokat kell lebonyolí-
tani. Külön-külön kell
megállapodást kötni a belső bútor-
zatra, konyhai felszerelésekre, bú-
torzatra, gépekre, mosó-szárító
gépekre, didaktikai eszközökre,
audio-videó felszerelésekre, játszó-
téri bútorzatra, valamint orvosi, el-
sősegélynyújtási, illetve tűzoltó-
felszerelésekre. A projekt összér-
téke megközelíti a kétmillió lejt.

– Miért fontos Maroskeresztúr
számára ez a beruházás?

– A napköziépítéssel a lakosság
legnagyobb igényének teszünk ele-
get. A régi óvodában jelenleg három
csoportban (egy magyar és két
román) 59 gyermek van, ám mivel
az intézménynek nincs hosszabbí-
tott programja, 49 óvodást szüleik
kénytelenek a városba vinni napkö-
zibe. A statisztikák szerint község-
szinten növekvőben van a
születések száma. Míg 2016-ban
51, 2014-ben 56, 2015-ben 45 új-
szülöttet jegyeztünk, 2016-ban 75-
re növekedett a számuk.
Becsléseink szerint ez a tendencia
megmarad, ezért ha minden gyer-
mek Maroskeresztúron járna óvo-

dába, a jelenlegi intézmény már
nem lenne képes befogadni őket.
Egyébként is az óvodai tevékenység
egy bérelt ingatlanban zajlik, mivel
ezt pár éve visszaszolgáltatták a
jogos tulajdonosnak. A lakossági
visszajelzésekből egyértelműen ki-
derül, hogy szükség van egy nap-
közire.

– Mikorra készülhet el az új épület?
– A kivitelezési határidő egy év,

de azt szeretnénk, ha jövő szeptem-
berben már az új napköziben kezde-
nék a tanévet az apróságok. A
2018-2019-es tanévben egyelőre
egy normál programú román és
egy-egy hosszabbított programú
magyar, valamint román csoport

lesz. Reményeink szerint 2019-től
akár hat csoportot is sikerül majd
működtetni, az új létesítményben
ugyanis erre lehetőségünk lesz. Je-
lenleg folyamatban vannak a fel-
mérések, hogy pontosan meg
tudjuk állapítani, hány normál
programú és hány napközis cso-
portra van igény.

Napközi épül Maroskeresztúron
Jövő őszre elkészülhet
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Nagy Székely Ildikó

Fotó: Szer Pálosy Piroska

Szer Pálosy Piroska



Több akadálya is van annak, hogy a marosszent-
györgyi önkormányzat, kihasználva a Cinege-tető nép-
szerűségét, szabadidőközpontot létesítsen a
helyszínen. Ennek ellenére, mivel az idei év egyik
nagy sikere, hogy a nagyközség elnyerte a turisztikai
település címet, több turisztikai vonzatú terve is van
az önkormányzatnak, többek között kerékpárutat ala-
kítanának ki, amely a főbb látványosságokat érintené. 

A téli idényben hétvégenként benépesül a Cinege-
tető, Marosvásárhelyről is sokan látogatnak ki oda
szánkózni, így sokakban felmerül a kérdés, hogy
miért nem használja ki az önkormányzat a helyszín
népszerűségét, és létesítenek egy korszerű szabadidő-
központot. 

Sófalvi Szabolcs polgármester kifejtette, a Cinegé-
vel több gond van, egyrészt a telekviszonyok még
mindig tisztázatlanok, ami miatt nem lehet ott egy ko-
moly beruházást eszközölni, másrészt pedig az utóbbi
években nem volt kemény tél, és hiába a hóágyú,
ennek az üzemeltetéséhez is mínusz fokokra és a kö-
zelben természetes vízforrásra van szükség. – Elmen-
tünk a Magyarország és Szlovákia határánál lévő
Sátoraljaújhelyre, ahol korszerű nyári lesikló- és bob-
pályát alakítottak ki. Ebben gondolkodtunk Maros-
szentgyörgyön is, viszont rájöttünk, hogy nem
megvalósítható, mert a pályázatnál feltétel, hogy öt-
száz méteres körzetben ne legyen lakótelep, ugyanis
eléggé nagy zajjal jár egy ilyen jellegű létesítmény

működtetése. A Cinege-domb annyira körbeépült,
hogy valóban zavaró lenne az ott lakóknak. A másik
gond, hogy az áramszolgáltatótól sem kapnánk enge-
délyt a sípálya üzemeltetésére – magyarázta a község
vezetője. A Cinege-domb népszerűségének a kihasz-
nálása kapcsán elmondta, tervezik, hogy kerékpárutat
alakítanak ki a község területén, amely több turiszti-
kai vonzatú helyszínt, köztük a Cinege-dombot is
érintené. A megvalósíthatósági tanulmány most ké-
szül. A kerékpárút a Víkendtől, a Hétfáktól indulna, a
Maros-parton haladna tovább, majd érintené az Állo-
más utcát, ahol a focipálya épül, és a sós fürdőt, va-
lamint a Máriaffi-kastélyt, tehát tulajdonképpen
összekötné azokat a helyszíneket és látványosságokat,
amelyek a turisták szemében érdekesnek bizonyul-
nak. Majd a kerékpárút tovább haladna a Tófalvi út
felé, a Cinege-domb irányába, az ottani elágazásnál
egyik irányba tartva a Cinegén keresztül a Somostetőt
közelíthetnék meg a túrázók, a másik irányban pedig
Tófalvára, illetve Csejdre juthatnának el, ami a falu-
turizmus fellendítését szolgálná. 

Sófalvi Szabolcs kifejtette, idén sportbázis kialakí-
tására nyertek finanszírozást a Leader-program kere-
tében. Az öltözőkkel, zuhanyzókkal felszerelt,
korszerű szabadtéri pálya az Állomás utcában lesz, köz-
vetlenül a vasút mellett. Ez csupán az első lépés,
ugyanis a továbbiakban szeretnék szabadidőközponttá
bővíteni, ahol fedett pálya és korcsolyapálya is lenne.

Miközben számos településen
egyre fogyatkozik a gyermek-
létszám, Marosszentgyör-
gyön ennek éppen az
ellenkezője tapasztalható,
emiatt szükségessé vált a
Szent György Általános Is-
kola bővítése, ezért kormány-
alapokra pályázott az
önkormányzat. A régi épület-
szárnyra egy újabb szintet
húznak fel, így újabb tanter-
meket nyernek.

A polgármester elmondta, a ma-
rosszentgyörgyi iskolába, az óvodá-
sokkal együtt, közel ezer gyerek jár,
és jelenleg eléggé zsúfolt körülmé-
nyek között folyik az oktatás, illetve
nincsen egy díszterem, amely a kü-
lönféle rendezvények megszervezé-
sére alkalmas lenne. Hogy elkerüljék
a délutáni váltás bevezetését, szük-

ségessé vált a tanintézet bővítése.
Erre a célra kormánypénzekre pályá-
zott az önkormányzat, és úgy tűnik,
hogy el is nyerték a finanszírozást,
aminek köszönhetően a tanintézet
régi szárnyát egy újabb szinttel bővítik.
Előreláthatólag öt új termet nyernek
ezáltal. A községvezető ugyanakkor
reményét fejezte ki, hogy a folyamat-
ban lévő, a romák felzárkóztatását
célzó szociális projekt hozadékaként
tovább nő majd az iskolában a gye-
reklétszám. Mint mondta, bár sok
szentgyörgyi szülő Marosvásárhelyre
viszi a gyerekeit felekezeti iskolákba
vagy a Művészeti Líceumba, a ma-
rosszentgyörgyi iskolát a megye
egyik legkorszerűbb tanintézeteként
tartják számon, ezért az elkövetke-
zőkben is arra törekednek, hogy
minél jobb körülményeket teremt-
senek az oda járó diákok számára. 
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Szerkeszti: Menyhárt Borbála

Újabb szinttel bővül az iskola 

Több akadálya is van a Cinege-tető 
hatékonyabb kihasználásának

Amennyiben ez megvalósul, telje-
sen megújul a község régi része. –
Ezt azért hangsúlyozom mindig,
mert igény van az új, néhány éve lé-
tesült utcák lakói részéről, hogy
azokat is tegyük rendbe, viszont a
régi utcák élveznek prioritást – fej-
tette ki a polgármester. Szintén
uniós alapokból ivóvíz- és szenny-
vízhálózat-építés lesz Tófalván,
Csejden, illetve Marosszentgyör-
gyön. Tavasszal fognak neki, és
jövő év végéig, legkésőbb másfél
éven belül szinte százszázalékban le
lesz fedve Marosszentgyörgy a víz-
és szennyvíz-, Tófalva és Csejd
pedig az ivóvízhálózat szempontjá-
ból. 

Kós Károly-stílusú, 
tornyos művelődési otthon

Ugyancsak tavasszal fognak neki
a művelődési otthon bővítésének,
erre több mint másfél millió euró
értékű uniós finanszírozást nyert a
község. Valójában teljesen újjáépí-
tik a művelődési házat, ugyanis a
községközpontban nincsen területe
az önkormányzatnak, ahová egy új
épületet felhúzhattak volna. A pol-
gármester szerint kinőtték a száz-
harminc férőhelyes művelődési
otthont, és a bővítés után ennek a
befogadóképessége több mint két-
szeresére nő. – Marosszentgyör-
gyön intenzív kulturális élet zajlik,
több tánccsoport, kórus működik,
sok a rendezvény. Egy község,

amely idén immár második alka-
lommal nyeri el a kulturális telepü-
lés díjat, megérdemli, hogy méltó,
tágas, korszerű kultúrotthona le-
gyen – véli a községvezető. A meg-
újult művelődési otthon Kós
Károly-stílusú tornyos épület lesz,
a toronyban kilátóval, az épületben
több kisebb teremmel a kulturális
tevékenységet folytató csoportok-
nak. Az épületnek mélyebb pincéi
lesznek, ahol raktárhelyiségeket
alakítanak ki. A kivitelezésre szánt
idő két év. 
Újabb pályázat 
a kastély berendezésére

Egy másik jelentős beruházás a
Máriaffi-kastély felújítását célozza.
Előreláthatólag rövid időn belül ne-

kilátnak, a kivitele-
zőt már kiválasz-
tották, csak az
építkezési enge-
délyre várnak. A
kastély felújítására
lehívott uniós finan-
szírozás mellett
nemrég egy újabb
uniós pályázatot
nyert a község, ez-
úttal a műemlék
épület berendezé-
sére. Több mint öt-
százezer euróról
van szó, aminek kö-
szönhetően a kas-
télyt annak fény-

korához hasonlóan fogják beren-
dezni, korabeli bútorokkal, festmé-
nyekkel. A kivitelezésre szánt idő
másfél év, és az a cél, hogy a felújí-
tás nyomán a régi hangulatát adják
vissza az ingatlannak, aminek ket-
tős rendeltetést szánnak: kulturális
és turisztikai központ lesz. A tervek
szerint többek között turisztikai iro-
dát, falumúzeumot, illetve 
a községben élő nemzetiségek ha-
gyományait bemutató múzeumot
alakítanak ki. Emellett könyvtár és
elektronikus könyvtár is lesz, érin-
tőképernyős rendszerrel, illetve ter-
mek, amelyek állandó és időszakos
fotó-, valamint festészeti kiállítá-
soknak adnak majd otthont.

Tíz pályázat, több mint tízmillió euró

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)



Ajánló: Először a Marosvásár-
hely szomszédságában levő Székely
Mezőség falvait járjuk be, néme-
lyikbe a peremtelepüléseket is
érintő helyi autóbuszjáratokkal is
eljuthatunk, de közelségük miatt
ajánlott akár egy-egy hétvégi kerék-
páros körtúrát is betervezni, vagy a
Maros völgyét és a Mezőséget elvá-
lasztó dombokon át akár gyalog is
felkereshetők e közeli falvak.
Mezőpanit – Csittszentiván, Harcó,
Mezőbergenye, Székelykövesd

Mezőpanit
Ősidők óta lakott település,

ugyanis szántáskor vagy épületi ala-
pozáskor pattintott kőszerszámok,
kőbalták, bronzvésők, lándzsahe-
gyek, nyílhegyek és égetett fekete
kerámiaedények kerültek elő a föld-
ből. 1976-ban, Panitban, az új is-
kola alapásásakor késő vaskorszaki

sír került elő csont- és edénymarad-
ványokkal, amelyek szakemberek
megállapítása szerint a hallstatti
kultúrához tartoznak. 1980-ban
Csittszentivánon hasonló leletekre
bukkantak. A népvándorlás korában
is lakott település volt. 1954-ben
kútásás közben 1163-beli, IV. István
korabeli rézpénz került elő. 

A falunak már 1332-ben volt
temploma, ekkor Pambus néven
említik. 1431-ben Panijth néven
szerepel. Kizárólag székely lakos-
ságú falu volt, lakói Háromszékről
telepedtek ide. 

A községhez tartozó falvak nevét
az 1332–1333-as tizedjegyzékben
Keowesdh (Székelykövesd), Hud-
zow (Harcó), Siván Sanctus Johan-
nes (Csittszentiván) néven,
1442-ben Boergenye (Bergenye)
néven említették. Mezőpanit a kö-
zépkorban katolikus falu volt, de a

reformáció után a 16. században re-
formátus faluvá alakult át. 

A falutól keletre emelkedő Lyuk-
tető Kápolnának nevezett pontján
egykor kápolna állott, 1750-ben
még megvolt. Református temp-
loma a 15. században épült gótikus
stílusban, később többször bővítet-
ték, de szentélye és kapubejárata
eredeti. 1792-ben a nyugati részét
meghosszabbítják és kőtornyot épí-
tenek hozzá. Addig 1633-ban már
dokumentumokban említett fato-
rony állt mellette. Ortodox templo-
mát az 1800-as években emelték, a
harangláb festményei 1883–84-ből
valók, egyéb kegytárgyakkal
együtt. 

A hagyomány szerint II. Rákóczi
Ferenc 1707-ben, útban Marosvá-
sárhely felé – ahol a fejedelmi
székbe iktatták – a Radnót, Mező-
bánd, Mezőpanit, Marosszentkirály
útvonalat járta be, és kíséretével
Mezőpanit határában pihent meg.
Ennek a látogatásnak a tiszteletére
2017. október 14-én a község szob-
rot emelt a fejedelemnek. Alkotója
a szolnoki Pogány Gábor Benő
szobrászművész. A szobor a köz-
ségközpontban található. 

Ajánló: Nemcsak a települést ér-
demes felkeresni, hanem kirándu-
lást is tehetünk a falut övezi
dombokon levő erdőben. Itt hantol-
tak el a második világháború front-
vonalát védő két német katonát. (A

faluban elesett egyik magyar hon-
védet a református temető sarkába
temették el és állítottak síremléket.)
A mintegy 200 hektárnyi erdő érde-
kessége, hogy az államosítás után
telepítették be a ’60-as, ’70-es évek-
ben csertölggyel (Quercus cerris),
nyárfával (Populus alba) és bükkfá-
val (Fagus silvatica). Kb. 50–60 ha
fenyőerdőt is telepítettek 1964–
1973 között, azonban a fenyves el-
pusztult, ami megmaradt, az ma
nagyon érdekes képet mutat. Ebben
az időben telepítettek a homoktövist
is (Hippophae rhadmnoides) kb. 20
ha területen azért, hogy megakadá-
lyozzák az eróziót. A domboldalt
Borsfűnek nevezik. A hagyomány
azt tartja, hogy a borsfát egy „pa-
niti harczos” Törökországból hozta,
ültette oda. Ha a gyümölcsét nem is,
de „fáját pipaszárnak felhasználják
Panitnak híres dohányt füstölő
lakói” (Orbán Balázs: Székelyföld
leírása). A borsfa bokrok ma már
nem léteznek, de a homoktövis szé-
pen fejlődik és szaporodik. Mezőpa-
nitról Konrád Béla írt átfogó
monográfiát, a kötet 1996-ban je-
lent meg. 
Mezőbergenye

A Marosvásárhelytől mindössze
12 kilométerre levő Mezőbergenye
először az 1334-1335-ös évek pápai
tizedjegyzékében Borgene, ill. Ber-
gune alakban jelenik meg mint ön-

álló egyházközség saját templom-
mal és lelkésszel. 1567-ban refor-
mátusok lakják, 1559-ben már
református zsinatot tartottak a szé-
kelyek fővárosában, Székelyvásár-
helyen. A falu jelenlegi temploma
1783–1788 között a régi helyére
épül az előző köveinek felhasználá-
sával. A toronyajtó 1792-ben, a szó-
székkorona 1822-ben, az újabb
szószék 1827-ben készült el. A
templom kisharangját az első világ-
háború idején rekvirálták, de gond-
viselésszerűen visszakerült az
egyházközség tulajdonába. Fel-
irata: „Cristus Rex venit in pace
Deus homo factus est 1530”. 1833-
ban Segesváron újraöntötték az ak-
kori nagyobbik harangot. A
toronyórát 1835-ben készítették.
Az orgonát 1847-ben Szabó János
marosvásárhelyi orgonaépítő mes-
ter készítette. 
Mezőcsávás – Bazéd, Galambod,
Mezőfele, Mezőkölpény, Mezőmé-
nes, Mezőszabad, Szabéd

Mezőcsávás 
Az egykori Tormás nevű közép-

kori falu helyén keletkezett, ame-
lyet 1661-ben Ali basa serege
elpusztított. A lakossága helyére ro-
mánokat telepítettek be. Reformá-
tus temploma az Ali pasa által
lerombolt régi erődített templom
felhasználásával épült 1792 és
1798 között. Haranglába a temp-
lom előtti dombon 1570-ben ké-
szült fából, középkori alapokra, a
székely fafaragás remeke. A ha-
ranglábat legutóbb 1992-ben fedték
be új zsindellyel. A templomdomb
nyugati oldalán salétromos gyógy-
forrás fakad.
Galambod 

A település neve írásban az 1332.
és az 1334. évi pápai dézsmák re-
gestrumában Galamb, illetve Ga-
lambud alakban fordult elő. Már
akkor önálló egyházközségként
jegyezték, Benedek nevű papjával.
A Szurdok-dombon állott hajdani
templomát, amely 1612-ben már a
reformátusok tulajdonában volt, a
faluval együtt a tatárok elpusztítot-
ták. A mai templom a 13. században
épült, a 14. században átalakították,
majd 1822-1830 között átépítették.
Felújítást 1888-ban, 1974-ben,
1994-ben és 2002-ben végeztek. A
harangláb építéséről nem őriz ada-
tot az egyházmegyei vagy az egy-
házközségi levéltár. A benne lévő
két harang közül a kicsi fatenge-
lyén az 1690-es évszám áll. A kis-
harang – a hagyomány szerint – a
tatárok által elpusztított Szurdok-
tetőn lévő faluból került ide. Rajta
az 1481-es évszám olvasható. A
nagyharangot 1870-ben Bécsújhe-
lyen öntötték. (Folytatjuk)

Rákóczi-szobor Fotó: Nagy Tibor

A mezőcsávási haranglab Fotó: Nagy Tibor
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Szerkeszti: Vajda György

Mezőség (1.) 
Érdekes tájegységre vezetjük el az elkövetkezendőkben olvasó-

inkat. A Mezőség Maros megyei falvait járjuk be, talán egy kis kö-
telező kitérővel a megyehatáron túl. Az erdélyi Mezőségnek sajátos
tájjellege, hangulata, különleges paraszti kultúrája van. A régió
megnevezése a 19. században ismeretlen volt. Térképen először
1863-ban tűnt fel. Földrajzilag keleten Nisztrája községtől kezdve,
délen az Aranyos Marosba torkollásáig, Tordáig, az Aranyos vona-
láig lehetne behatárolni. Nyugaton Tordától a Kis-Szamos bal ol-
dalán Désig, az Almás-hegysor keleti ágai mentén követhetjük a
határt. Északon Dés, Gáncs, Borgóprund közt tört vonalban az Ilos-
vai-hegység déli lejtőjéig húzódik. Keleten Borgóprundtól Nisztrá-
jáig, majd a Kelemen-havasok lábáig érnek határai. Területe 5247
km2. Kistérségi betagolását néprajzi szempontok szerint Kós Károly
végezte el 1957-ben, és a következő tájegységeket határozta meg: a
Lápos mente, a Nagy-Szamos mente, a Borsa völgye, Szék, a Sajó
mente, a Felső-Maros mente, a (Székely) Mezőség. A tájra jellemzők
az erdőktől megfosztott dombok, az omlásos, csuszamlásos, vízmo-
sásos oldalak. A folyóvizek hiányát némiképpen pótolják a 15–16.
században már létező halastavak, amelyek közül a földművelésre
használatos területek növekedése miatt a 19. és a 20. század során
többet felszámoltak. Az erdőirtás a 16–18. században kezdődött,
hogy a területeket legeltetésre és a földművelésre használják. A ko-
páran maradt dombok talaját az esőzések lemosták, s a völgyekbe
sodródott föld feltöltötte a tavak medrét, ezért helyenként találko-
zunk mocsaras területekkel is. A Mezőség másik természeti kincse
a só volt, sajnos bányái a 19. század elején kimerültek. Talán ezt a
hiányt pótolja a gazdag földgáztartalék, először 1909-ben bukkan-
tak gázra Kissármáson.  Annak ellenére, hogy itt találhatók Ro-
mánia leggazdagabb földgáztartalékai, a vidék infrastruktúrája
elmaradott, számos elszigetelt faluja van. A történelem is mostohán
bánt az itt lakókkal. A Nagy-Szamostól délre eső területet a 12. szá-
zadtól dokumentáltan magyar lakosság vette birtokba. Keleten,
Beszterce irányából a szászok szivárogtak be, majd a 14. században
néhány településen román lakosság telepedett le. A régió magyar
lakosságát több történelmi esemény hátrányosan érintette, ilyen
volt a tatárjárás, az 1437-es bábolnai felkelés, Mihály vitéz, majd
Basta generális pusztítása, a török, tatár seregek 1657–1661 közötti
büntetőhadjárata, a kuruc harcok. A 17. század első felében éhínség,
járványok is végigsöpörtek a vidéken. Mindez az etnikai arányok
megváltoztatásához vezetett, csökkent a magyar ajkú lakosság, ki-
telepednek a szászok, megnövekedik a románok és a cigányság lét-
száma. Az együttélés eredményeként sajátos nyelvjárás alakul ki,
ugyanakkor igen jól konzerválódik a folklór is. A népszokásokat,
hagyományokat olyan neves néprajzkutatók tanulmányozták és
rögzítették, mint Szabó Sámuel, Faragó József, Jagamas János,
Horváth István, Kallós Zoltán, Demény Piroska stb. Népzenéjét,
táncait Kodály Zoltán és Bartók, Járdányi Pál, Jagamas János, Fa-
ragó József jegyezte le, a kortárs gyűjtők közül megemlíthetjük
Kallós Zoltánt, Pávai Istvánt, Könczei Csillát, Halmos Bélát és Sebő
Ferencet. Faragó József monografikus leírásban örökítette meg
Pusztakamarás táncszokásait. Kallós Zoltán a magyar táncot, a né-
gyest, a széki lassút, a szászkát emelte ki a vidék jellegzetes táncai
közül, Könczei Ádám és Könczei Csongor pedig a Mezőségről kiin-
duló táncházmozgalom jellemzésére, értelmezésére tett kísérletet. 

Kezdjük hát mezőségi barangolásunkat a vidék híres szülöttének
írásával: „Dombok hajlott gerincein, ha állunk reggelenként, s figyel-
jük zsibbadt lélekkel a csendet, mely, mint egy anyagtalan, langyos,
meghitt palást terül fölénk és dombjaink vállára, úgy érezzük, hogy
az élet szép és egyszerű…” (Wass Albert: Udvarház a dombon)



Története legrosszabb helyezését érte el 
a magyar válogatott

Franciaország a női kézilabda-világbajnok
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A címvédő Real
Madrid nyerte az
Egyesült Arab
Emírségekben ren-
dezett labdarúgó-
k l u b v i l á g b a j -
nokságot, miután a
szombati fináléban
1-0-ra legyőzte a
brazil Gremiót. 

A döntő találatot
a torna történeté-
nek legeredménye-
sebb játékosa,
Cristiano Ronaldo
szerezte szabadrú-
gásból az 53. perc-
ben. Az ötszörös
aranylabdás portu-
gál támadó hetedik
gólja volt ez klub-
vb-n.

A mostani a királyi gárda hatodik
sikere a klub-vb-n. A jogelőd klub-
világkupát is beleszámítva az 56 ki-
írásból 31. alkalommal született
európai siker, 25-ször dél-amerikai
csapat nyert.

A bronzérmet a Pachuca harcolta
ki azzal, hogy a szombati helyosz-
tón 4-1-re legyőzte a hazaiak csa-
patát. Az al-Dzsazíra szerdán a
címvédő Real Madrid ellen jól ját-
szott, sokáig vezetett is, végül 2-
1-re maradt alul. A mexikói
együttes elleni bronzmérkőzésen

az ellenfél került előnybe Jona-
than Urreta révén a 37. percben,
majd Halfan Mubarak al-Samszi
egyenlített az 57.-ben. Az al-
Dzsazíra szurkolói azonban csak
négy percig örülhettek, mert
Franco Jara ismét megszerezte a
vezetést a Pachucának, amely ké-
sőbb Roberto de la Rosa és An-
gelo Sagal révén növelte előnyét.
Előbbi néhány pillanattal a beál-
lását követően, a 79. percben volt
eredményes, utóbbi pedig bünte-
tőből a 84.-ben.

Klubvilágbajnokság: 
Ronaldo szabadrúgásgóljával 

hatodszor a Real Madridé a trófea

Eredményjelző
A női kézilabda-világbajnokság negyeddöntőjének,

elődöntőjének és döntőinek eredményei:
* negyeddöntő: Svédország – Dánia 26-23 (13-11),

Franciaország – Montenegró 25-22 (12-10), Csehor-
szág – Hollandia 26-30 (16-17), Norvégia – Oroszor-
szág 34-17 (15-8);

* elődöntő: Hollandia – Norvégia 23-32 (10-17),
Svédország – Franciaország 22-24 (12-11);

* DÖNTŐ: Franciaország – Norvégia 23-21 (11-10);
* a 3. helyért: Hollandia – Svédország 24-21 (14-8);
A világbajnokság végeredménye: 1. Franciaország,

2. Norvégia, 3. Hollandia, 4. Svédország, 5. Oroszor-
szág, 6. Dánia, 7. Montenegró, 8. Csehország, 9. Szer-
bia, 10. ROMÁNIA, 11. Spanyolország, 12.
Németország, 13. Dél-Korea, 14. Szlovénia, 15. MA-
GYARORSZÁG, 16. Japán, 17. Lengyelország, 18.
Brazília, 19. Angola, 20. Kamerun, 21. Paraguay, 22.
Kína, 23. Argentína, 24. Tunézia

Az álomcsapat: Katrine Lunde (kapus, norvég) –
Nathalie Hagman (jobbszélső, svéd), Nora Mörk (jobb-
átlövő, norvég), Grace Zaadi (irányító, francia), Yvette
Broch (beálló, holland), Lois Abbingh (balátlövő, hol-
land), Siraba Dembele (balszélső, francia).

MVP: Stine Oftedal (norvég).
Gólkirálynő: Nora Mörk (Norvégia) – 66 góllal.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda-vb, döntő: Fran-

ciaország – Norvégia 23-21 (11-10)
Hamburg, 11.261 néző. Vezette:

Hansen, Christiansen (dánok).
Franciaország: Leynaud – Dan-

cette, Landre 3 gól, Ayglon 2, Ed-
wige, Zaadi, Dembélé 1. Csere:
Darleux (kapus), Pineau 4 (1), Ni-
ombla, Houette 4, Nze Minko 3,
Lacrabere 2, Nakiaté 1, Kanor 2,
Flippes 1. Szövetségi kapitány:
Olivier Krumbholz

Norvégia: Lunde – Skogrand,
N. Mörk 7 (2), Brattset 2, Kristi-
ansen 7 (1), Oftedal 1, Herrem.
Csere: Grimsbö, Silje Solberg (ka-
pusok), Sanna Solberg 1, Löke 3,
Kurtovic, Arntzen. Szövetségi ka-
pitány: Thorir Hergeirsson

Az eredmény alakulása: 2-2
(4.), 4-7 (13.), 8-8 (20.), 10-9 (24.),
13-10 (34.), 17-17 (44.), 19-20 (53.),
22-20 (58.).

Kiállítások: 8, ill. 2 perc.
Hétméteresek: 2/1, ill. 7/3.

Története legrosszabb világbaj-
noki helyezését érte el a magyar női
kézilabda-válogatott, amely a nyol-
caddöntőben búcsúzott, és végül a
15. lett a Németországban zajló tor-
nán.

A magyar együttes a világ- és
Európa-bajnok norvégoktól 30-22-
re, a svédektől 25-22-re kapott ki,
majd Argentínát 33-15-re, Lengyel-
országot 31-28-ra, Csehországot
30-29-re legyőzte, így a harmadik
helyről jutott tovább a B csoport-
ból. A nyolcaddöntőben a franciák
29-26-ra nyertek Kim Rasmussen
csapata ellen.

A magyar válogatottnak eddig a
két évvel ezelőtti, dániai tornán
elért 11. helyezése volt a legrosz-
szabb világbajnoki produkciója.

A Magyar Kézilabda-szövetség
(MKSZ) alelnöke, Pálinger Katalin
szerint a 15. helyezés nem ad valós
képet, sok csapat ugyanis nem azon
a helyen végzett, ahova valójában
tartozik. „Egy vb lebonyolítási
rendszere olyan, hogy nem mindig
a legjobb nyolc csapat kerül a leg-
jobb nyolc közé. A következő torna
ismét középdöntős rendszerben zaj-

lik majd, mert ez így tényleg sok-
szor igazságtalan” – vélekedett. Az
Európa-bajnok, illetve világbajnoki
és olimpiai ezüstérmes kapus emlé-
keztetett rá, hogy a magyarokat le-
győző három csapat a legjobb négy
közé jutott. „Kicsit túlzásnak
érzem a mi 15. helyezésünket. Az
erős középmezőnybe, de inkább a

hatodik-hetedik hely környékére
várnám a magyar csapatot, ha min-
denki mindenkivel játszana” – szö-
gezte le.

Pálinger Katalin hozzátette, sok
olyan pozitívumot ki tud emelni,
amelyeket nyilvánvalóan árnyal a
helyezés. Hozzátette: Kim Rasmus-
sen két éve szinte teljesen új stílust
és taktikai rendszert kezdett meg-
honosítani, ám ezek elsajátítása
hosszú ideig tart, de ebben is elő-
relépett a keret. Mint kifejtette,
komoly táplálkozástudományi
háttér áll a játékosok mögött, a
technikai képzés és a lövőreper-
toár, tehát az alapok adottak. Bár
a fizikai felkészítésben a játéko-
sok még igencsak le vannak ma-
radva, nagyon komoly teszteket
végeznek rajtuk, és szinte minden-
kinél látszik a fejlődés, az előrelé-
pés. „Mindez nem fél vagy egy év
alatt jön ki, de bízom benne, hogy
jövőre a két és fél éves kemény
munka eredménye meg fog mutat-
kozni” – bizakodott.

A női válogatott szakágfelelőse
rávilágított, hogy nincsenek olyan
kézilabdázók a magyar keretben,
akik a sorozatterhelés közepette
végig tudnak játszani hatvan percet
ilyen szinten, azonban mindenki
hozzá tud tenni a sikerhez. Kijelen-
tette, elsősorban a csapategység fej-
lődését akarta látni a magyarokon
és ezt meg is kapta. „Sokkal jobban
érződött az összetartás a lányokon,
ami a régi nagy csapatainkat jelle-
mezte, ebben előrébb lépett a társa-
ság. Alapvető, hogy az egység, a
szellemiség jó legyen” – nyilat-
kozta.

Két pont a FCSB és a CFR között
Két pontra megközelítette a Bukaresti FCSB a Kolozsvári 

CFR-t, miután vasárnap este kétgólos győzelmet aratott a bajnoki
címvédő Konstancai Viitorul ellen a labdarúgó 1. liga 22. forduló-
jában, a kolozsváriak pedig már korábban 2-1-re kikaptak Crai-
ován. A fővárosiak a meccs több mint felét emberhátrányban
játszották le, miután Gnoherét a 43. percben kiállították. Az 1. liga
vasárnapi eredményei: Jászvásári CSM Politehnica – Bukaresti Ju-
ventus 3-1, Bukaresti FCSB – Konstancai Viitorul 2-0. Tegnap lap-
zárta után játszották: FC Voluntari – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK,
Temesvári Poli ACS – Bukaresti Dinamo. Az állás: 1. CFR 49 pont,
2. FCSB 47, 3. Craiova 43, …13. Sepsi OSK 15.

Eredményjelző
Labdarúgó-klubvilágbajnokság, Egyesült Arab Emírségek:
* döntő: Real Madrid (spanyol) – Gremio (brazil) 1-0 (0-0)
Gólszerző: C. Ronaldo (53.).
* bronzmérkőzés: Pachuca (mexikói) – al-Dzsazíra (egyesült arab

emírségekbeli) 4-1 (1-0)
Gólszerzők: Urreta (37.), Jara (60.), de la Rosa (79.), Sagal (84.),

illetve al-Samszi (57.).
A végeredmény: 1. Real Madrid, 2. Gremio, 3. Pachuca, 4. al-

Dzsazíra, 5. Urawa Red Diamonds (japán), 6. Wydad Casablanca
(marokkói), 7. Auckland City (új-zélandi).

Magyarország az EHF-ranglista élén, Románia negyedik
Magyarország az élre került az Európai Kézilabda-szövetség

(EHF) nemzeteket rangsoroló listáján. A sportszervezet honlapjá-
nak beszámolója szerint Magyarországnak 114,13 pontja van jelen-
leg, míg a korábbi listavezető Dánia 103,88 ponttal a második helyre
szorult. Oroszország (96,88) megtartotta harmadik pozícióját, a ne-
gyedik Románia (81,75) viszont helyet cserélt Norvégiával (73,13).

A férfiaknál Németország megtartotta vezető helyét (128,50), elő-
nye azonban csökkent az üldözőkkel szemben. A második helyre
Spanyolország (115) lépett előre, leszorítva onnan Magyarországot
(106,83) a harmadik helyre. A negyedik helyezett Franciaország
(105,83) még belátható különbségre van az előtte lévő triótól, nem
úgy, mint az ötödik Lengyelország (75,71).

Az európai szövetség a nemzetközi kupákban elért eredmények
alapján pontozza a nemzeteket. A szezon végén így alakul ki az a
végleges rangsor, amely meghatározza, hogy a 2018/19-es kupasze-
zonban melyik nemzet melyik sorozatban hány csapatot indíthat.

Amorim: Görbicznek nem így kellene befejeznie
Győri csapattársa, a brazil Eduarda Amorim szerint Görbicz Ani-

tának nem kellene befejeznie válogatottbeli szereplését a németor-
szági női kézilabda-világbajnokság után. A Bajnokok
Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC 34 éves játékosa a Franciaor-
szággal szemben 29-26-ra elveszített nyolcaddöntő után jelentette
be, hogy több világversenyen nem lép pályára a magyar válogatott-
ban. „Úgy gondolom, ez nem egy átgondolt, előre megtervezett be-
jelentés, hanem egy tipikus forrófejű nyilatkozat volt, hiszen az
ember mindig dühös, amikor elveszít egy mérkőzést” – nyilatkozta
Amorim. Szerinte Görbicz ennél mindenképpen szebb búcsút érde-
mel, másrészt még mindig nagy hasznára tud lenni a magyar válo-
gatottnak. „Nemcsak azért, mert kiváló játékos, hanem azért is,
mert igazi vezéregyéniség. Ha engem kérdeznek, nem így kellene
befejeznie” – mondta a brazil balátlövő.

Görbicz Anita (j) és a francia Allison Pineau a női kézilabda-világbajnokság nyolcaddöntőjében ját-
szott Magyarország – Franciaország mérkőzésen Lipcsében 2017. december 10-én. MTI Fotó

Franciaország válogatottja két góllal le-
győzte a címvédő és Európa-bajnok nor-
vég csapatot a Németországban rendezett
női kézilabda-világbajnokság vasárnapi
döntőjében, Hamburgban.

A finálé elején a skandinávok fokoza-
tosan elléptek riválisuktól (7-4), azonban
az olimpiai ezüstérmes franciák egy 9-3-
as sorozattal – a szünet után – fordítani
tudtak. A norvégok kisvártatva egyenlítet-
tek, de a hajrát jobban bírták a – nyolcad-

döntőben a magyarokat búcsúztató – fran-
ciák, akik 2003 után lettek ismét világbaj-
nokok (2009-ben és 2011-ben kikaptak a
döntőben), így már a harmadik nagy tor-
nánál tartanak, ahonnan éremmel távoz-
nak (a riói olimpián ezüstöt nyertek, a
legutóbbi Európa-bajnokságon a bronzot
szerezték meg).

Norvégia az elmúlt 11 év világverse-
nyei közül csak a 2013-as vb-n nem állt a
dobogón.



Advent van, a készülődés idő-
szaka, hamarosan itt a karácsony,
a szeretet ünnepe. Az advent szó
jelentése eljövetel, ebben az idő-
szakban tehát az Úr eljövetelét
várjuk.

Az adventi koszorú gyertyáit va-
sárnaponként gyújtjuk meg, minden
alkalommal eggyel többet, a hit, a
remény, az öröm, a szeretet jelképe-
ként. A Marosvásárhelyi Magányo-
sok Klubjának egy csoportja évek
óta az adventhez kapcsolódó mű-
sorral készül. Advent első vasárnap-
ján a Bolyai téri unitárius
templomban mutattuk be műsorun-

kat Nagy László lelkész meghívá-
sára. A lelkész szép prédikációja
után gyermekek hozták be az álta-
luk készített adventi koszorúkat, és
elhelyezték az úrasztalán. Kopacz
Imola klubvezetőnk nyitotta meg az
előadást. 

A műsort Baricz Lajos pap-költő
verseiből ugyancsak a klubvezető
válogatta, szerkesztette és tanította
be. A zenei kíséretet Szilágyi Sándor
Dankó Pista-díjas nótaénekes bizto-
sította. Szívünk minden melegét tol-
mácsoltuk a lelket melengető
verssorokkal, a hozzá illő karácsonyi
énekekkel.

Üdvözlégy kis Jézus Betlehemben, 
Szüless meg nálam is, a szívem-

ben. 
Add, hogy a földön is béke 

legyen, 
S áradjon mindenhol a kegyelem.
E csodálatos üzenet után felcsen-

dült a Csendes éj, és kezünkben ki-
gyúltak a gyertyák. Felemelő érzés
volt, köszönjük a zsúfolásig megtelt
templomban levő hívek meleg fo-
gadtatását. Kronológiai sorrendben a
következő rendezvényünk a Miku-
lás-bál volt az Efendi vendéglőben,
ahol gyönyörűen megterített aszta-
lok és ünnepi díszben pompázó
terem várt, majd megjelent a Miku-
lás, aki klubvezetőnk felkérésére
Kézdivásárhelyről utazott ide. Haj-
lák Attila István római katolikus plé-
bános nem első alkalommal vállalta
a Mikulás szerepét, nagyon színesen
és részletesen ismertette Szent Mik-
lós püspök életét, aki vagyonát a
gyermekek és az emberek megsegí-
tésére fordította, majd Myra városá-
ban püspökké választották.

Ezután a Mikulásunk felkérte a je-
lenlevőket, hogy verssel és énekkel
tegyék színessé a estét. 

Verssel Pollák Erzsébet, Biró Irén,
Berei Árpád, Gálfi Margit, Szabó
Marika, Cseh Júlia és Czerán Er-
zsébet, énekkel Varga Irén szóra-
koztatta a bálozókat. Ilyen kedves
és humoros Mikulással szívesen ta-
lálkoznánk minden évben. Szilágyi
Sándor és Krizsán Levente zenei
kíséretével a Mikulás kiosztotta a
klub ajándékait, jutott mindenki-
nek, a résztvevőknek, zenészeknek,

a vendéglő főnökének és az alkalma-
zottaknak. A zenekar szebbnél szebb
táncdalokat játszott, és megkezdő-
dött a fergeteges tánc. Felszolgálták
a finom vacsorát, majd a bált a ha-
gyományos gólyatánccal zártuk. Há-
lásan köszönjük klubvezetőnknek a
kitűnő szervezést és a felejthetetlen
estét, valamint a 26 év tevékenysé-
gét, hogy mosolyt varázsolt nagyon
sok egyedül élő idős ember arcára.
December 10-én Marosszentgyör-
gyön a katolikus templomban Baricz
Lajos római katolikus plébános
meghívására adtuk elő ünnepi műso-
runkat. A templomban leoltották a
villanyt, és klubvezetőnk a plébános
felkérésére meggyújtotta az adventi
koszorú második gyertyáját. A plé-
bános lélekhez szóló misét tartott,
meghallgattuk a marosszentgyörgyi
hívek versösszeállítását a Szent Csa-
lád életútjáról.

Klubunk a pap-költő versével in-
dította az előadást. „Hagyd, hogy az
Úr rád találjon: úgy lesz igazán ka-
rácsony!” Majd felcsendültek a ka-
rácsonyi énekek, versekkel
váltakozva. A végén újra sötét lett, és
kigyúltak a gyertyák a kezünkben.
Köszönjük a hívek elismerését, a
vastapsot és a kedves szeretetven-
dégséget. Baricz Lajos plébános
minden jelen levő klubtagot meg-
ajándékozott a Képírás című legú-
jabb verseskötetével, amit hálásan
köszönünk. 

Advent harmadik vasárnapján a
kövesdombi unitárius templomban
adtuk elő adventi műsorunkat Kecs-

kés Csaba esperes meghívására. Az
esperes megköszönte a szívhez szóló
műsort, majd egy csokor virággal
köszönetet mondott klubvezetőnk-
nek a kitűnő felkészítésért és Szilá-
gyi Sándornak a zenei kíséretért.
Nagyon szép kivitelezésű naptárt
kaptunk, amit a Magyar Unitárius
Egyház 450. évfordulójára készítet-
tek. Szeretetvendégség következett,
mialatt klubvezetőnk nem győzte
fogadni a gratulációkat. December
19-én a klub meghívottja György
Tibor, a kövesdombi Szent Miklós-
templom római katolikus plébánosa
volt. Az év utolsó előadása – Már-
ton-naptól Luca-napig – őseink ha-
gyományairól szólt, amelyek
hozzásegítik az embert a fény foga-
dására. Karácsony másodnapján
lesz a következő találkozónk, ami-
kor megtartjuk a Mindenki karácso-
nyát, amire kis karácsonyi
ajándékokkal, meglepetésekkel ké-
szülünk. Ünnepi műsorral lepjük
meg a klubtagokat, énekel Varga
Irén, Németi Ibolya, verset mond
Cseh Júlia, Biró Irénke és Czerán
Erzsébet.

Ezen a napon ünnepeljük a szüle-
tés- és névnapokat, majd szeretet-
vendégség következik. 

Béke szálljon minden házra, kis
családra, nagy családra, karácsonyfa
lengő ága, hintsél békét a világra!

Az MMK áldott, békés kará-
csonyt és boldog új évet kíván min-
denkinek! 

Czerán Erzsébet 

A rovatban közölt levelek tartalmáért, 
a tényállítások hitelességéért  a szerzők felelősek. 

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók min-
den esetben tüntessék fel telefonszámukat  és lakcímüket.  

Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Tegnap délelőtt a marosvá-
sárhelyi J’ai bistróban mutat-
ták be Ioan Valeriu
Achirilioaiét, aki részvételi
jogot nyert a 2018-as, a dél-
koreai Pjeongcshangban tar-
tandó téli olimpiai játékokon,
ahol a síversenyeken az óriás
és a szuperóriás műlesiklás
számokban képviseli majd
Romániát. A síző felkészülé-
sét és az olimpiai játékokon
való részvételét több hazai
cég támogatja, az Aliat és az
Azomureş Rt. is. 

Ioan Valeriu Achirilioaie 1990-
ben született Brassóban. Édesapja
irányította a sport irányába, teni-
szezni és sízni tanította. Hétévesen
húzott először síbakancsot, 13 éve-
sen a brassói Korona SK tagjaként
már teljesítménysportoló lett, 14
évesen már kiváló eredményeket ért
el, aminek köszönhetően 16 évesen
bekerült a műlesikló-válogatottba.
17 évesen Predeálon, az országos
bajnokságon a dobogó legfelső fo-
kára léphetett. 2010-ben hátgerinc-
sérülése miatt abbahagyta a
teljesítménysportot, és szülei ösz-
tönzésére is beiratkozott a nagy-bri-
tanniai Coventry sportakadémiára,
ahol sportmenedzsmentet tanult. Az
egyetem ösztöndíjasaként beneve-
zett a nagy-britanniai Universia-
déra, amelyet kategóriájában
megnyert. Folytatta a felkészülést,
és 2014-ben kijutott az oroszországi
Szocsiban megrendezett téli olim-
piára, ahol tisztességgel képviselte
az országot. Az ezt követő sportpá-
lyafutása nem volt zökkenőmentes.
Bár 2014–2015-ben a Blizzad cég-
nek köszönhetően profi felszerelés-
sel és öltözettel állhatott rajthoz a
különböző versenyeken és gyűjtötte
a pontszámokat az olimpiai részvé-
telhez, 2015-ben többször kellett

sérülés miatt erőnléti felkészítőkön
részt vennie. 2016-ban és 2017-ben
már a dél-koreai olimpiára összpon-
tosított. 2017 októberében sikerült
összegyűjtenie a részvételhez szük-
séges pontszámot, ugyanis részt ve-
hetett négy világkupán és a
világbajnokságon is, ahonnan jó
eredményekkel ért haza. Verseny-
zett Val d’Isere (Franciaország), Val
Gardena (Olaszország), Kitzbühel
(Ausztria) és Garmisch-Partenkir-
chen (Németország) pályáin. A leg-
job eredményt műlesiklásban a
svájci St. Moritzban érte el. 

Johnny, ahogyan barátai nevezik,
szerényen elmondta, tisztában van
azzal, hogy hol áll világszinten a ro-
mániai sísport. Számában az olim-
piai játékokon várhatóan részt vevő
mintegy 60 sportoló közül a közép-
mezőnybe szeretne kerülni. 

A sajtótájékoztatón, amelyet Ovi-
diu Maior, az Azomureş sajtószóvi-
vője vezetett, jelen volt dr. Răzvan
Melinte traumatológus sportorvos,
aki elmondta, hogy tulajdonképpen
neki köszönheti a sportoló, hogy
több marosvásárhelyi cég is mellé
állt, ugyanis minden téli idényt kö-
vetően két hétig Marosszentgyör-

gyön, a spában piheni ki fáradal-
mait a síző. Megtudtuk, hogy nem-
csak az Azomureş, hanem többek
között az Aliat Kft., az Ortoprofil,
az Autoprofil cégek is támogatják a
felkészítését és kijutását az olimpi-
ára. 

Marcel Frăţilă, az országos keret
edzője, a Román Síszövetség kép-
viselője elmondta, hogy a felkészítő
majdnem egész évben tart. Kevés
tavaszi szünettel, amikor a sportoló
Marosszentgyörgyön tartózkodik,
Chilében, majd Európa sípályáin
edz. Elhangzott az is, hogy bár Ro-
mániában nagyon sok a hegy, még-
sincs megfelelő infrastruktúra.
Egyetlen pálya alkalmas Brassópo-
jánán a műlesiklóedzésre, azonban
ennek bérlése igen sokba kerül, s a
tulajdonosok sem szívesen monda-
nak le egy sportoló kedvéért a turis-
ták tömkelegéről. Újságírói
kérdésre azt is elárulták, hogy az
évi felkészülés mintegy 60-70 ezer
euróba kerül, nem beszélve a majd-
nem ennyit érő felszerelésről. 

A válogatott szakedzője el-
mondta, hogy van Romániában po-
tenciál, ugyanis Azugában létezik
egy síszakosztály középiskolában,

és elismerte azt is, hogy Csíkszere-
dában és Gyergyószentmiklóson
vannak tehetséges gyerekek, akik
kiváló síző teljesítménysportolók
lehetnének, azonban a megfelelő
bázis (sípályák, speciális edzőter-
mek stb.) mellett szükség lenne arra
a tudásanyagra (know-how)  is,
amelyre szert tettek azon országok
sportolói, amelyek évtizedek óta
vezetik a különböző versenyek lis-
táit. 

Az Aliat Kft.-t Giorgian Pricopie
közkapcsolati referens és Andi
Mânzar vezérigazgató képviselték.
Elmondták, hogy számukra nem
egyszerű imázsjavítás az a tény,
hogy egy olimpiai játékon részt
vevő sportoló mellé állnak. Sajnos
Romániában két ismert és felkapott
sportág van: a labdarúgás és legú-
jabban a tenisz, holott másban is
vannak igen kimagasló tehetségek,
ahogy Ioan Valeriu Achiriloaie is,
aki büszkén képviseli majd orszá-
gunkat, és példát mutathat más fia-

taloknak is. 
Ioan Valeriu Achirilioaie újságí-

rók kérdésére válaszolva elmondta,
hogy bár igen veszélyes sportág
(140-150 km/órás sebességgel sik-
lanak le a pályán; az idén két ismert
sportoló is életét vesztette műlesik-
lásban), nem fél. A feladatra össz-
pontosít, és igyekszik sikeresen
leérni az aljba. S bár sokan más or-
szágot választanak azért, hogy job-
ban felkészüljenek, és karriert
építsenek, semmiképpen nem vál-
tana országot – mondta, s azt is el-
árulta, hogy sportmenedzseri
felkészülésének köszönhetően már
azt is tervezi, hogy miután abba-
hagyja a teljesítménysportolást, to-
vább szeretné népszerűsíteni a
sízést mind profi klubokon keresz-
tül, mind az amatőrök között, sőt
arra is gondolt, hogy szorgalmazza,
a brassói sportiskola vezesse be a
síoktatást mint duális képzést. 

A szimpatikus sportoló azt sem
titkolta el, hogy az Aliat támogatá-

sának köszönhe-
tően egy személy-
gépkocsit bocsátot-
tak a rendelkezé-
sére, az Azomureş
az anyagi költsége-
inek egy részét fe-
dezi, az Ortoprofil
és más cégek pedig
a felkészülése
egészségügyi kia-
dásait támogatják,
de ugyanígy nem-
csak marosvá-
sárhelyi, hanem
klubjának városa-
beli, brassói cégek
is mellé álltak. 

Emiatt is köte-
lességének érzi,
hogy minél jobb
eredményt érjen el
a nemzeti színek-
ben a 2018-as 
dél-koreai pjong-
cshangi téli 
olimpiai játéko-
kon. 
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Vajda György 

Fotó: Vajda György 

Adventben 

Olimpiai résztvevőt támogat az Azomureş 

Fotó: Gergely Szilveszter 

Szerkesztette: Mezey Sarolta



ADÁSVÉTEL

ELADÓK mangalica disznók 50 kg-
tól 150-ig. Tel. 0740-190-305. (5701-I)

ELADÓ gyümölcspálinka Ákosfalván.
Tel. 0756-811-553. (mp.)

ELADÓ új, összecsukható tolószék. Tel.
0788-288-249. (5611)

ELADÓK új férfi és női eredeti
szőrmesapkák. Tel. 0265/222-841, 0747-
657-424. (5635)

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(1600)

TŰZIFA eladó. Tel. 0745-793-465.
(1600)

TÁRSKERESÉS

KOMOLY FÉRFI társát keresi komoly nő
személyében, házasság céljából, 50
éves korig. Egy gyermek nem akadály.
Tel. 0748-592-618. (5689)

50 ÉVES, független, szimpatikus,
komoly hölgy társát keresi 48-60 éves
korú férfi személyében. Levelet a
szerkesztőség 72-es szobájába várok
„Angyalka” jeligére. (5720)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(5484)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (5382)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (4958)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (-I)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (19591-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (5595)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (5614)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk a budapesti dr.
GRESPIK LÁSZLÓRA halálának
első évfordulóján. Drága szép
emlékét szívünkben szeretettel
megőrizzük egy életen át. Isten
nyugtassa csendesen! Emlékét
őrzi felesége, Éva, fia, Etele,
leánya, Anna és apósáék Dicső-
ből, a Köpeczi család. (sz.-I)

Búcsú nélkül mentél el, csende-
sen, szerényen, drága lelked
nyugodjon békében! Hirtelen ha-
lálod megtörte szívünket, örökké
őrizzük drága emlékedet.
Fájó szívvel emlékezünk decem-
ber 19-én a bedei NAGY ÉVÁRA
szül. Jakab halálának 20. évfor-
dulóján. Nyugodjon békében!
Két testvére és családjuk. (5618)

ELHALÁLOZÁS

„Úgy távozott, ahogyan élt, csen-
desen, Isten akaratát elfogadva.”
Szívünk mély fájdalmával, de a
Jóisten akaratával, megnyugvást
kereső hittel tudatjuk a közeli és
távoli rokonokkal, barátokkal, is-
merősökkel, hogy a nagyon sze-
retett, imádott, drága jó feleség,
édesanya, nagymama, testvér,
rokon, jó szomszéd, 

DERZSI FERENCNÉ 
szül. KERESZTESI ROZÁLIA

nyugdíjas pedagógus 
szerető szíve életének 81. évé-
ben, házasságának 63. évében
2017. december 14-én este 22.15
órakor Budapesten megszűnt
dobogni. 
Felejthetetlen halottunk földi ma-
radványait 2017. december 20-án
13 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra az unitárius egyház szer-
tartása szerint a szovátai
református temető kertjében. Vir-
rasztás 2017. december 19-én 17
órától.
„Megcsendül szívünkben az em-
lékek húrja, eszünkbe jutnak
drága jó édesanyánk jóra intő
szavai. Küzdelem és sok munka
volt az élete, legyen áldott csen-
des pihenése.” (5719-I)

Drága NAGYMAMI!
„Nem simogathatjuk őszülő
fejed, nem láthatjuk értünk ag-
gódó szemed, marad a csend.
Megállt a drága szív, mely élni vá-
gyott, pihen az áldott kéz, mely
dolgozott, imádkozott.”
Nélküled üres és szomorú a há-
zunk, 
nem hisszük el, hogy téged hiába
várunk. 
Nem vársz bennünket ragyogó
szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető
szíveddel, 
de abban reménykedünk, hogy jó
helyre mentél, az angyalok sere-
gébe – szeretetünk örökre elkísér
az égi otthonodba.
Budapest, 2017. 

Szilveszter unokád. (5719-I)

Megrendült szívvel búcsúzunk a
szeretett nagynénitől, 

DERZSI RÓZSIKÁTÓL. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Császár Izuka és családja Vásár-
helyről.
„És ügyeljünk egymásra, a sze-
retetre és jó cselekedetekre való
felbuzdulás végett.”
(Zsid. 10:24) (5719-I)

„Múlnak az évek, életünk száll,
de utunk végén Jézus vár.”
Fájó szívvel búcsúzunk 

SZÉKELY VILMÁTÓL 
aki életének 84. évében elhunyt.
Drága halottunkat december 
19-én 13 órakor kísérjük utolsó
útjára a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben. 

A gyászoló család. (5691-I)

Mély fájdalommal és megrendült
szívvel búcsúzom szeretett test-
véremtől, 

SZÉKELY VILMÁTÓL. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Testvéred, Ibolya. (5691-I)

Szívünk mély fájdalmával tudat-
juk, hogy a szeretett, drága Édes-
anya, nagymama, anyós,
mindenki Kati nénije, 

BERGER KATALIN 
született Merkler, 
dr. Berger  Béla 

szülész-nőgyógyász özvegye 
folyó év december 16-án, éle-
tének 93. évében szerető szíve
megszűnt dobogni.
Utolsó útjára 2017. december 19-
én 13 órakor kísérjük el a Nyár
utcai izraelita temetőben. Imádott
Édesanyám, szívemben örökké
élni fogsz! 
Megrendült, gyászoló lányod, 
Judith, unokád, Taddeo és vejed,
Vlad. (5698-I)

Isten akaratában megnyugodva,
mégis fájdalommal teli szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett édes-
anya, testvér, nagymama,
dédnagymama, anyós, 

FÜLÖP MÁRTA 
Székelyvécke szülöttje 

életének 90. évében eltávozott
szerettei köréből és csende-
sen megpihent. Végső búcsút
veszünk tőle 2017. december
19-én 13 órától a családi ház-
ban, a gyászszertartásra a szé-
kelyvéckei római katolikus
temetőben kerül sor. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család. (5698-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, szomszéd, a 
Törvényszéki Orvostan volt főve-
gyésze, 

PÉTER ILDIKÓ 
életének 80. évében rövid szen-
vedés után csendesen elhunyt.
Temetése december 20-án 14
órakor lesz a katolikus temető-
ben, református szertartás sze-
rint. Nyugodjék békében!
Emlékét örökre szívünkben őriz-
zük. 
Lánya, Marika, veje, István, uno-
kája, Szabolcs. (5699-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, nagymama, test-
vér, nagynéni, rokon, szomszéd,
barát és ismerős, 

özv. IVÁNYI ARABELLA 
született Kibédi 

életének 91. évében, hosszú
betegség után, december 17-
én örökre megpihent. Drága
halottunk földi maradványait
december 20-án 12 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a 
marosvásárhelyi református
temetőben, római katolikus
szertartás szerint. Emléke le-
gyen áldott és nyugalma csen-
des! 
Gyászoló leánya, Jutka és uno-
kája, Carmen. (5717-I)

Mély fájdalommal és megrendült
szívvel búcsúzom szeretett nagy-
nénémtől, 

IVÁNYI ARABELLÁTÓL. 
Emléke legyen áldott és nyu-
galma csendes! 

Marika és családja. (5717-I)

Fájó szívvel búcsúzom drága
testvéremtől, 

IVÁNYI ARABELLÁTÓL.
Nyugodjon békében! 
Bánatos testvére, Muki. (5717-I)

Fájdalomtól megtört szívvel bú-
csúzom szeretett testvéremtől, 

IVÁNYI ARABELLÁTÓL 
szül. Kibédi 

aki hosszas betegség után meg-
pihent. Emlékét örökre szívembe
zárom. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Bánatos testvére, Miska. (5722-I)

Szomorú szívvel és fájdalom-
mal tudatjuk, hogy a szeretett
unokatestvér, jó barát, jó szom-
széd, 

BAJKÓ ANTAL 
életének 74. évében december
14-én tragikus hirtelenséggel el-
hunyt. Temetése december 20-án
13 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben, római ka-
tolikus szertartás szerint. 

A gyászoló család. (5707-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagyapa, dédnagyapa, testvér,
rokon és jó szomszéd, 

id. GÁL SÁNDOR
a Mobex volt munkása

életének 82. évében hosszas
szenvedés után csendesen meg-
pihent. Temetése 2017. decem-
ber 20-án du. 2 órakor lesz a
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család. (5713-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
Iványi Jutkának és leányának,
Carmennek a szeretett
ÉDESANYA és NAGYMAMA
elvesztése okozta fájdal-
mukban. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! A Kibédi
család. (5722) 
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Könnyes az út, mely a sírodhoz
vezet, a Jóisten őrködjön pihenésed
felett. Két kezed munkáját minden-
hol látjuk, áldott, szép emléked, míg
élünk, szívünkbe zárjuk.
Fájó szívvel emlékezünk BENEDEK
LAJOSRA halálának 5. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Szerettei. (5587)

Már egy éve, hogy örökre elmentél, itt hagytál bennünket, el-
hagytad a házat, amit úgy szerettél, minket és mindent, amiért
küzdöttél. Pihenj csendesen, hol nincs már fájdalom, szí-
vünkben itt leszel, míg élünk e világon. Könnyes az út, mely
a sírodhoz vezet, a Jóisten őrködjön pihenésed felett. Virágot
viszünk egy néma sírra, de ezzel már nem hozhatunk vissza.
Fájó szívvel emlékezünk december 19-én id. KOVÁCS 
GYULÁRA halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Emlékét egy életen át őrzi felesége, fia, leánya családjukkal
együtt, valamint két unokája. (5700)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált 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, 0745-379-638. (sz.)
SZILVESZTEREZZEN a GEMINI VENDÉGLŐBEN egy felejthetetlen, vidám éjszakán! Kifogástalan
élő zene, menü kedvező áron. Igyekezzen, a helyek apadnak! Iratkozás a helyszínen. Érdeklődni a 0265/319-
306-os telefonszámon. (sz.-I)
SOFŐRT alkalmazunk B, C, E kategóriával, tanúsítvánnyal (attesztát). Tel. 0744-692-871. (19664)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és
SOFŐRT. Tel. 0734-123-877. (19665-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek
számára, SZAKÁCSOT, BÁROST, PINCÉRT, SEGÉDPINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866.
(60655)
NÉMETORSZÁGBA GYÁRI MUNKÁRA keresünk férfi, női munkaerőt. Fizetés: 1200-1400 euró/hó,
kezdés január elején. Tel. 0755-497-510, 0753-837-335. (19674)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat



Pénzügyminisztérium 
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyek  kényszervégrehajtási osztálya
Marosvásárhely, Dózsa György utca 1-3. szám, tel.: 0265/250-982, 
fax: 0265/261-093, e-mail: lorand.suba.ms@anaf.ro

Eladási közlemény
A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György
utca 1–3. szám) 2018. január 9-én 11 órai kezdettel nyilvános árverésen értékesíti
az alábbi cégek javait, az állami adósságok behajtása érdekében: 
MAROSVÁSÁRHELYI GYÜMÖLCSTERMESZTŐ ÉS KÍSÉRLETI ÁLLOMÁS,
adószám 1196828, Marosvásárhely, Legelő utca 1., Maros megye, végrehajtási
dosszié S664
– félautomata  hídmérleg, 5.400 lej + 19% héa
– 3 t-s  emelőtargonca, hiányzó alkatrészekkel, nem működőképes, 2.500 lej + 19%
héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, IV. licit. A 2015. évi 207-es adóügyi
törvény 250. cikkelye 11. és 14. bekezdése értelmében az ingóságokat a legtöbbet
ajánlónak ítélik oda, akkor is, ha az kevesebb a kikiáltási árnál.  Az ingóságok
nincsenek elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő
összeg 2.189.339 lej, a cég héafizető.
MAROSVÁSÁRHELYI GYÜMÖLCSTERMESZTŐ ÉS KÍSÉRLETI ÁLLOMÁS,
adószám 1196828, Marosvásárhely, Legelő utca 1., Maros megye, végrehajtási
dosszié S664
– 3000 l-es pöcegödör-szippantó, 1.280 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, III. licit. A 2015. évi 207-es adóügyi
törvény 250. cikkelye 11. és 14. bekezdése értelmében az ingóságokat a legtöbbet
ajánlónak ítélik oda, akkor is, ha az kevesebb a kikiáltási árnál.  Az ingóság nincs
elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő összeg
2.189.339 lej, a cég héafizető.
MULTICOM IMPEX KFT., adószám 2528372, Marosvásárhely, Cutezanţei utca
81/14., Maros megye, végrehajtási dosszié M20
– 1866 négyzetméteres beltelek, kataszterszáma 455/1, telekkönyvszáma 53856,
régi telekkönyvszáma 2636/N, Marosszentanna községben, Udvarfalván, kikiáltási
ár 38.808 lej.
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, IV. licit. Az ingatlan nincs
elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő összeg
135.894 lej, a cég héafizető.
BLUE INDACO TEXTILE KFT., CUI 35309590, Marosvásárhely, Március 8. utca
34., Maros megye, végrehajtási dosszié száma B1664
– VI BE MAC szurfilálógép, 8.109 lej + 19% héa
– Beisler típusú szurfilálógép, 10.749 lej + 19% héa
– gomblyukvágó gép, 3.962 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, III. licit. Az ingóságok nincsenek

elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő összeg
642.020 lej, a cég héafizető.
TRANS LOGISTIC COMPANY KFT., adószám 11024544, Marosvásárhely, Raktár
utca 4., Maros megye, végrehajtási dosszié száma T464 
– 638/Vito 110D típusú Mercedes Benz Vito haszonjármű, azonosítószáma
VSA63807413084616, homologálási száma BFME171N11B61E2/1997, dízel,
piros, kikiáltási ár 2.550 lej + 19% héa

A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, III. licit. Az ingóság nincs
elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő összeg
46.000 lej, a cég héafizető.
IMPEX GRACIA COM KFT., Marosvásárhely, Gloriei utca 1/3., Maros megye,
adószám 1215369, végrehajtási dosszié száma  I104
– MIVAMAC MV-8700D, 2 db, kikiáltási ár 869 lej/db + 19% héa

A kikiáltási ár a felértékelési ár 75%-át jelenti, II. licit. Az ingóság nincs
elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő összeg
68.536 lej, a cég nem  héafizető.
HAND MADE KERÁMIAMŰHELY KFT., Bárdos 29. szám, Maros megye,
adószám 30210390,  végrehajtási dosszié száma A4689
– munkaasztal, kikiáltási ár 1.545 lej + 19% héa
– Shimpo vákuumelszívós keverőgép, kikiáltási ár 13.073 lej + 19% héa
– két darab Shimpo Whisper T típusú elektromos eszterga, kikiáltási ár 2.550 lej/db
+ 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 75%-át jelenti, II. licit. Az ingóságok nincsenek
elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő összeg
67.957 lej, a cég héafizető.
CNS-CMM MARKET KFT., Marosvásárhely, 1848. út 20D/4., Maros megye,
azonosítószám 32728038, végrehajtási dosszié száma C2775
– Volvo M V50 személygépkocsi, azonosítószám ZV1MW75416223304, 2006-os
gyártású, 1997 köbcentis, rendszáma MS-12-NPZ, kék, kikiáltási ár 13.500 lej +
19% héa

A kikiáltási ár a felértékelési ár 75%-át jelenti, II. licit. Az ingóság nincs
elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő összeg
60.955 lej, a cég héafizető.
THC PREST KFT., Náznánfalva, Búza utca 3B, Maros megye, adószám
30018204, végrehajtási dosszié száma T1521
– Citroen 244 D BPMGC BA nyitott Jumper haszonjármű, leltári száma 172014,
homologálási száma B115171411J26R3, azonosítószáma
VF7ZCPMGC17049748, 2002-es gyártású, rendszáma MS-28-THC, kékesszürke,
dízel, kikiáltási ár 11.475 lej + 19% héa
– Ford Mondeo személygépkocsi, rendszáma MS-13-BYI, homologálási száma
AC19132P11C78E3, azonosítószáma WFOWXXGBBW2S47116, 2002-es
gyártású, szürke, kikiáltási ár 9.550 lej + 19% héa
– FAI 595 B buldoexkavátor, leltári száma 142013, 1998-as gyártású, szériaszáma
60701393, kikiáltási ár 26.000 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit. Az ingóság nincs elzálogosítva. Nincs
óvás a végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő összeg 263.474 lej, a cég
héafizető.
*A héát illető szabályokat és arányokat, amelyeket az ingatlanok/ingóságok
esetében alkalmaznak, a 2015. évi 227-es, az adótörvénykönyvre vonatkozó
törvény tartalmazza.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti javakra, hogy
értesítse erről a végrehajtót a licit időpontja előtt. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a
következő iratokat: vásárlási ajánlat, az indulási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz
kell befizetni, számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298, adószám
4322637), az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását,  román jogi
személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát,  külföldi
jogi személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását, román
magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát. 
Jelen okirat a közléstől vagy tudomásulvételtől számított 15 napon belül
megfellebbezhető az illetékes bíróságon, a 2015. évi 207-es újraközölt, módosított
és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 260. és 261.
cikkelye értelmében. 
A 2015. évi 207-es, újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási
törvénykönyvre vonatkozó 9. cikkelye 2. bekezdésének d pontja értelmében a
végrehajtás alatt álló adófizető meghallgatása nem kötelező. 
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén vagy a 0265/250-982-es telefonszámon,
166, 179-es mellék. 
Jelen közlemény kifüggesztésének dátuma: 2017. december 19. 
Olivia Sîntean  hivatalvezető-helyettes           Cîmpeanu Carolina  osztályvezető
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Még egyszer szeretnék köszönetet mondani partne-
reinknek: elsőként az Azomureş vállalatnak, amely
évek óta mellettünk áll, színvonalas kulturális ese-
ménnyel járul hozzá a helyi közösség életéhez – kö-
szönjük a Privo Hotelnek, hogy minden évben
gondoskodik a művészek kényelméről. Világszínvo-
nalú szolgáltatásait maga Russel McGregor világjárt
koncertmester is külön kiemelte. Köszönet illeti termé-
szetesen a gyermekkoncert főtámogatóját, a Herlitz
Romániát. A mintegy 400 ragyogó gyerekarc és csil-
logó szempár volt a Herlitz karácsonyi ajándéka!

A három főtámogató mellett van még két támogatói
kör. Az egyikbe tartoznak, akik maguk is rajongói a jó
zenének, a Hirschmann Románia nagy létszámban vett
részt a koncerten, a Marosvásárhelyi Televízió, az
Aquaserv regionális vízszolgáltató vállalat és az egész-
ségoázis, a Lotus Life Klinika; a másik támogatói

körbe azokat a vállalkozásokat sorolom, amelyek va-
lójában a helyi gazdaság mozgatórugói. Teljes vállszé-
lességgel támogatjuk helyi termékeiket és
szolgáltatásaikat. Ők a Romur Rt. és a Colors Resi-
dence ingatlanfejlesztő, a DAW Benţa és a Caparol Ro-
mánia, a Puiul de Crăieşti és a MIRDATOD – a
hegyvidéki tejtermékek előállítója. Ezek a vállalkozá-
sok közismertségük mellett egy-egy ágazat elismert
védjegyei is. 

Mégis, a legfontosabb támogatója ennek az ese-
ménynek ott ült a koncertteremben, szemtől szembe a
Johann Strauss Ensemble tagjaival. A legfontosabb tá-
mogató külön-külön minden egyes komolyzene-ked-
velő, aki jegyet váltott a koncertre és hozzájárult
ahhoz, hogy már novemberben telt házzal készülhes-
sünk mindkét hangversenyre. 

Köszönetet mondok a Ballada Étteremnek, a Dance
Art Club csodás táncospárjának,
a magyar bajnok Vaszi Réka-
Fodor Csanád párosnak, a Magno-
lia Virágkertészetnek, a
sepsiszentgyörgyi Choko Pack
édességüzemnek, az Europrint, a
Profireklám, a Punctul(.ro), Zi-de-
zi(.ro), outinmures.ro, (e-)Nepuj-
sag(.ro) munkatársainak
támogatásáért. 

Nem utolsósorban végül nagy
köszönetet mondok a szerve-
zőcsapatnak! Fiúk, lányok, szép
munka volt! Jövőre veletek (re-
mélem) ugyanitt! 

Cristian Teodorescu 
főszervező,

All Cris 
Reklámügynökség

Köszönet

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• 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

• Delgaz Grid - 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
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862

• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442
- 0265/262-907

• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 
- 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 szervez 
megüresedett állások betöltésére a virágházakat, parkokat, zöld-
övezeteket kezelő igazgatóságra 
Az állásokat olyan jelentkezők tölthetik be, akik eleget tesznek a
2011. évi, utólagosan módosított és kiegészített 286-os kormány-
határozattal elfogadott keretszabályzat 3-as cikkelyében előírtak-
nak. 
• két munkás – virágkertész a kertészetbe 
Sajátos feltételek:
– középfokú végzettség érettségi diplomával mezőgazdaság szak-
irányon, vagy általános iskolai végzettség kertészeti szaktanfo-
lyammal
A versenyvizsgát a virágházakat, parkokat, zöldövezeteket kezelő
igazgatóság Prut utca 24. szám alatti alatti székhelyén tartják, az
alábbiak szerint:
– 2018. január 8-án 12 óra – a dossziék benyújtásának határideje
– 2018. január 15-én 10 óra – gyakorlati vizsga
– 2018. január 19-én 10 óra – állásinterjú.
A beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet listája a
http://www.tirgumures.ro/ weboldalon tanulmányozható. 
Bővebb tájékoztatás a polgármesteri hivatal székhelyén: Győze-
lem tér 3. szám, 87-es iroda, vagy a vizsgabizottság titkáránál, a
0265/268-330-as telefonszám 110-es mellékállomásán.

Dr. Dorin Florea polgármester
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MAROS MEGYEI TANÁCS

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Maros Megyei Tanács versenyvizsgát szervez a Terület- és Városren-
dezési Igazgatósághoz tartozó Véleményező, Engedélyező és Ellenőrző
Szolgálat keretében egy I. besorolású, felső szakmai fokozatú tanácsadói
állás betöltésére.

A versenyvizsga a Maros Megyei Tanács székhelyén lesz (Maros megye,
Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz.).

Az írásbeli próba időpontja: 2018. január 18., 10.00 óra.

Az interjúra az írásbeli próba időpontjától számított legtöbb 5 munka-
napon belül kerül sor. A pontos dátumot az írásbeli próba eredményeivel
egy időben függesztik ki. 

A jelentkezőknek teljesíteniük kell a köztisztviselők jogállásáról szóló,
188/1999-es újraközölt törvény 54-es cikkelyében előírt feltételeket.

A versenyvizsga részvételi feltételei, a könyvészeti anyag, valamint az
állás részletes munkaköri leírása ki van függesztve az intézmény szék-
helyén és közzétettük az intézmény weboldalán is: www.cjmures.ro.

A jelentkezési iratcsomót a Maros Megyei Tanács székhelyén kell be-
nyújtani jelen hirdetés Románia Hivatalos Közlönyének  III. részében
való megjelenésétől számított 20 napon belül.

Bővebb tájékoztatást a vizsgabizottság titkárától, a humánerőfor-
rás-szolgálat tanácsadójától, Radu Teodorától kérhetnek az érdeklődők
telefonon a 0372-651-234-es számon, vagy e-mailben: 
radu.doris @cjmures.ro.

AZ ELNÖK NEVÉBEN Paul Cosma
Alexandru Câmpeanu JEGYZŐ
ALELNÖK 


