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Együtt gondolkodva tervezni

Közvita a városközpont gyalogosforgalmáról

Módosult
az oktatási
kerettörvény

Elfogadta a szenátus az oktatási kerettörvény módosítását, amely jogalapot teremt arra, hogy a parlament
törvény útján alapíthassa újra a helyi
hatóságok által felszámolt marosvásárhelyi katolikus iskolát – közölte
keddi hírlevelében az RMDSZ.

____________3.
Karácsonyra
valószínűleg nem
érkeznek meg
az uniós segélyek

Az Európai Unió által nyújtott segélyek
folyósításának útmutatója értelmében
ezután nem részesülnek segélyben a
kisnyugdíjasok, a hátrányos helyzetű
személyek és a munkanélküliek, ami
valószínűleg sok személyt érint kedvezőtlenül.

____________4.
Kodály Zoltánra
emlékezünk

E címet viseli az az érdekesnek és nívósnak ígérkező rendezvény, amelyre
december 7-én, csütörtök este kerül
sor a Kultúrpalotában. A tárlatnyitóval
gazdagított zene- és táncművészeti
eseményre a Maros Művészegyüttes
és a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia közös rendezésében kerül sor.

A Marosszéki Közösségi Alapítvány december 7-én 18 órától közvitát szervez
a vár B szárnyában található konferenciateremben. A megbeszélés témája
Marosvásárhely központi övezetének
átalakítása a gyalogosforgalom számára a sétatér bővítésével és a gépjárműforgalom részleges kiszorításával.

Szer Pálosy Piroska

Amint kérdésünkre Gál Sándor, a Marosszéki Közösségi Alapítvány ügyvezetője kifejtette, céljuk mindenekelőtt az, hogy egyáltalán
beszéljenek és közösen keressenek megoldásokat annak érdekében, hogy az erdélyi városokban kialakított közterekhez hasonlóan a Rózsák
terét barátságosabbá és élhetőbbé tegyék, átadják a gyalogosforgalomnak, a gépjárműforgalmat pedig részlegesen vagy teljes egészében
kiszorítsák. Gyakorlati megvalósításként egy

Fotó: Nagy Tibor

építészeti versenypályázat kiírását látják kiindulópontnak, amely révén megoldások születnének parkolóházak építésére, a közszállítás
javítására, a gépjárműforgalom kiszorítására és
a tanácskozás nyomán helyi tanácsi határozattervezet is születne.
Romeo Cuc építész rövid felvezetőjével
veszi kezdetét a csütörtöki megbeszélés, szakmai szempontból ő lesz az esemény
(Folytatás a 4. oldalon)

Meghalt
Mihály király

Meghalt kedden, svájci otthonában Románia
egykori uralkodója, Mihály király – közölte a királyi ház.
A néhai uralkodó temetésének időpontját várhatóan ma közlik. A király koporsóját előbb a
Peles-kastélyban, majd Bukarestben, a királyi palotában ravatalozzák fel. A temetési szertartásra a
pátriárkátus székesegyházában kerül sor, majd a
királyi székesegyházban, Curtea de Argeşen helyezik örök nyugalomra Mihály királyt.
Kelemen Hunor: Mihály király a gerincesség
és a méltóság jelképe volt
I. Mihály király a gerincesség és a méltóság jelképe volt, halálával az ország történelmének fontos fejezete zárul le – fogalmaz az AGERPRES
hírügynökségnek kedden küldött közleményében
Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke,
aki részvétét fejezi ki a királyi családnak. „Megrendülten értesültem Románia utolsó királya, I.
Mihály haláláról. A huszadik század egyik fontos
személyiségétől, egy rendkívüli embertől búcsúzunk, aki sok megpróbáltatáson ment keresztül. A
gerincesség és méltóság jelképe volt. Miután viszszatért az országba, a szabadság és a demokrácia
állandó támogatója volt. Halálával az ország történelmének fontos fejezete zárul le. A Romániai
Magyar Demokrata Szövetség nevében őszinte
részvétemet fejezem ki a királyi családnak. Isten
nyugtassa békében!” – írja Kelemen Hunor.
(Agerpres)

____________5.
„Egymás terhét
hordozzátok!”

Földes Károly 16 oldalas írásában,
amelyet Nagyenyeden adtak ki Szórványmisszió. Jajszó a pusztuló szórványokból címen, egy összeomlott
mezőségi gyülekezetben végzett tizenhárom évnyi emberpróbáló küzdelméről számolt be.

____________7.

Megelőzött prevenció

Benedek István

Eddig is lehetett kételkedni abban, hogy a hatalom valóban komolyan veszi-e a prevenciós törvény tervezetét, amely a bírságokat kiszabható hivatalok szigorától védte volna a törvények dzsungelében
nem szándékosan eltévedő kisvállalkozókat. És joggal, mert mire e törvény elnyerte a végleges formáját, már gyakorlatilag semmit nem szabályoz, senkit nem véd.
Erre a kis- és középvállalkozók országos tanácsa hívta fel a figyelmet a napokban. E szervezet tagjai közül soknak a túlélés és a csőd
közti határt jelentheti egy vaskos bírság, így érdeklődve követték nyomon a tervezet útját. Amiben eredetileg fel volt sorolva közel félezer
olyan kihágás, aminek az esetében ezentúl nem automatikus bírság,
hanem a szabálysértésnek egy adott határidőig való kiigazítása lett
volna a büntetés. A múlt héten elfogadott végleges törvényszövegben
viszont már az áll, hogy a prevenció hatálya alá eső kihágásokat majd
egy későbbi kormányhatározatban fogják felsorolni. Nem mellékes,
hogy a törvénytervezetet és annak a módosító javaslatait is a kormány
terjesztette elő, az, amelyik papíron védi, a valóságban nyúzza az adót
fizető polgárt és vállalkozót.
Abban is lehet kételkedni, hogy egyáltalán lesz ilyen, bocsánatos
bűnnek számító kihágásokat felsoroló kormányhatározat, mert a kisvállalkozói szövetség arra is felhívja a figyelmet, hogy a kormány a
bírságokból származó költségvetési bevételek jelentős emelkedését irányozta elő a jövő évi költségvetési tervezetében. Hogy a büdzsétervet
mennyire lehet komolyan venni, az megint más lapra tartozik, de hogy
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 50 perckor,
lenyugszik
16 óra 35 perckor.
Az év 340. napja,
hátravan 25 nap.

Ma MIKLÓS,
holnap AMBRUS napja.
AMBRUS: görög eredetű, jelentése: halhatatlan. Ambró a
név régi, kicsinyítőképzős
származéka, Ambos is így jött
létre és önállósult.

IDŐJÁRÁS

Borús égbolt,
havazás várható

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2017. december 5.

1 EUR

4,6344

100 HUF

1,4761

1 USD

Hőmérséklet:
max. 30C
min. 00C

1 g ARANY

3,9053
160,1885

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Petőfi-szobrot avatnak
Marosszentgyörgyön

December 9-én, szombaton 14 órakor Marosszentgyörgy
központjában Petőfi-szobrot avatnak, a marosvásárhelyi
Bálint Károly alkotását. Sófalvi Szabolcs polgármester szerint ezzel a köztéri szobrok tekintetében egyensúlyt teremtenek, hiszen a Szent-György- és a Constantin Romanu
Vivu szobor mellett helyet kap nemzeti költőnké is. A szoboravatási ünnepségen jelen lesz Kecskemét, Jászberény,
Zalaszentgyörgy és Dunakarva küldöttsége is. A szoborállítást a magyar kormány támogatta.

Egy nagyi
minden elhagyott gyermeknek

Tegnap délelőtt a búzásbesenyői idősek otthonában – a
Maros Megyei Gyermekvédelmi Központ támogatásával –
felavatták az Egy nagyi minden elhagyott gyermeknek elnevezésű programot, amelynek célja az, hogy szegényes
körülmények között nevelkedett, elhagyott gyerekeket öszszehozzanak az idősek otthonában gondozottakkal. A
programnak köszönhetően így talált egymásra hét szociális házakban elhelyezett, 7–11 év közötti gyerek és hét
idős ember. Az ismerkedést követően a rendszeres látogatásokon együtt vesznek részt különféle közös tevékenységeken.

Tájékoztató a bruttó alapbér
módosításáról

December 14-én, csütörtökön 13 órától a Maros megyei
munkaügyi felügyelőség felügyelői a Maros Megyei Kereskedelmi Kamara gyűléstermében tájékoztatják az érdekelteket a bruttó alapbért meghatározó új törvény
alkalmazásáról, az alkalmazottak nyilvántartásának vezetéséről.

Materom-ajándékkampány

A marosvásárhelyi Materom cég december 7-én, csütörtökön 17 és 20 óra között a Rózsák terén egy-egy forró
teát ajánl fel a járókelőknek, akik a cég sátránál meglepetés-emlékfotókat is készíthetnek a főtéri karácsonyi vásáron.

A hét tárgya

A Maros Megyei Múzeum természetrajzi osztálya havonta
egy-egy kiállított tárgyat ajánl az érdeklődők figyelmébe.
2017 decemberének tárgya a gyöngybagoly (Tyto alba)
védett madár. A mini-diaporámába helyezett egyed a
madár természetes életterét mutatja be. A madarat Kiss
Sándor 2003. január 20-án adományozta a múzeumnak,
Szombath Zoltán, a múzeum preparátora készítette elő és
helyezte el a diaporámába.
Hírszerkesztő: Vajda György
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Korunk –
2017. december

Hírünk a nagyvilágban a címe a lapszámnak, amely azt
vizsgálja, hogyan vélekedtek a történelem folyamán a magyarságról külhonból. Milyen kép alakult ki rólunk történetírók, külföldi utazók, tudósok, írók láttatásában – a
honfoglalás korától a Kádár-rendszer végóráiig? Dzsajháni,
a kiváló buharai tudós és Bölcs Leó bizánci császár indít,
Borbándi Gyula, valamint Méray Tibor zárja az összeállítást. Teljes az ív, a paletta igen színes, szeretnek is, gyűlölnek is bennünket rendesen, tévednek is gyakorta, ki
javunkra, ki ellenünkre, tény azonban, hogy szándékos vagy
akaratlan elfogultságaik és tévedéseik mellett is páratlanul
érdekes adalékokkal egészítik ki írásaikban mindazt, amit
más történelmi forrásokból tudunk az adott korszakokról.
Néhány szerző és cím a tartalomból: Fodor István – A legkorábbi híradások őseinkről; Zsoldos Attila – Egy német és
két muszlim. Freisingi Ottó, Abu Hámid és Idriszi a 12. századi Magyarországról; Csukovits Enikő – Puszta ország –
hatalmas ország. Magyarország a tatárjárás idején és a 14.
század elején; Oborni Teréz – Pillanatképek – magyarországi és erdélyi útirajzok a 16. század utolsó harmadából;
Papp Klára – Hofmannsegg gróf, aki megszerette a magyarokat; Kovács Kiss Gyöngy – Az angol orvos esete a magyarokkal. John Paget utazása Magyarországon és
Erdélyben; Beretzky Ágnes – Hírünk és felelősségünk. Egy
szelektív idealista és egy kritikus barát írásai a magyarságról
(1906-1945); Pritz Pál – Edmund Veesenmayer nevezetes
jelentése; Papp István – A Kádár-korszak Magyarországa a
nyugati demokratikus emigráció szemével. Prózát Zelei
Miklós, Fellinger Károly és Gömöri György jegyez. A lapszámot Fazakas János László illusztrálja.

Idén is várjuk a kántálókat
a Közigazgatási Palotába

A karácsonyi ünnepekre készülve a Maros Megyei Prefektusi Hivatal és a Maros Megyei Tanács idén is fogadja
a kántálókat december 18. és 21. között.
Az érdeklődőket arra kérjük, hogy részvételi szándékukat jelezzék december 13-ig:
– A Maros Megyei Tanács december 18-án és 20-án fogadja a kántálókat, feliratkozni személyesen a földszinten, a
19-es számú irodában, vagy telefonon a 0265-263-211/1287
belső számon lehet – a kapcsolattartó Simona Cioban.

RENDEZVÉNYEK

A vég magyarul és románul

A Polirom kiadó, valamint a Petru Maior Egyetem és a 74
Színház közös szervezésében december 7-én 16 órától a
74 Színház várban levő székházában Bartis Attila író A
vég című saját regényéből olvas fel magyar, Nicu Mihoc
színművész pedig román nyelven, majd ennek kapcsán
beszélgetés lesz, amelyet Dumitru-Mircea Buda irodalomkritikus vezet. A rendezvény a regény román nyelvű
változatának (fordító: Marius Tabacu) bemutatója is egyben. A rendezvény keretében délelőtt 11 órától a Petru
Maior Egyetem könyvtárában előadást tart dr. Giordano
Altarozzi egyetemi tanár, dékán.

Előadás a Napról

December 7-én, csütörtökön 17 órától a marosvásárhelyi
Bolyai téri unitárius templomban a „Fordítsd az arcodat a
Nap felé, és minden árnyék mögéd kerül”, Helen Kellertől
kölcsönzött mondattal jelzett kultúrtörténeti előadás lesz
az életet adó és fenntartó égitestről, a Napról. Előadók:
dr. Barabás László néprajzkutató, dr. Czire Szabolcs teológiai tanár, dr. Fekete Gyula László orvos, dr. Makkai
Gergely meteorológus, dr. Metz Júlia orvos, Miholcsa
Gyula fizikus. A belépés díjtalan.

Művészpedagógusok a Bernády
Házban

Újabb kiállítással mutatkozik be Marosvásárhelyen az Erdélyi Magyar Művészpedagógusok Egyesülete. A kolozsvári székhelyű alkotó közösség Viszonylatok című tárlata
ma, 6-án 18 órakor nyílik meg a Bernády Házban. Több
mint félszáz hazai és külföldi képzőművész művei kerülnek közönség elé. A munkák ebben az évben is kerek évfordulókhoz kapcsolódnak. Az idei közös bemutatkozással
az 500 éves reformáció, valamint Arany János születésének 200., Kodály Zoltán születésének 135. jubileuma előtt
tisztelegnek a festő, grafikus, szobrász tanárok.

– A Maros Megyei Prefektusi Hivatalnál december 19én és 21-én fogadnak kántálókat, feliratkozni személyesen
a földszinten a 30-as számú irodában lehet vagy a 0265266-801 vagy 0265-263-211 telefonszámon, a 1159-es
belső számot kérve – a kapcsolattartó Ioan Iacob.
Szeretettel várunk mindenkit!

Maros Megyei Tanács
Maros Megyei Prefektusi Hivatal

Rendkívüli adventi hangverseny
Szászrégenben

December 9-én, szombaton 17 órától rendkívüli adventi
koncertre kerül sor Szászrégenben, a központi református
templomban. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros
megyei szervezete és a Szászrégeni Református Egyházközség szervezésében első alkalommal lép fel Régenben
a híres Szentegyházi Gyermekfilharmónia, vezényel Haáz
Sándor.

A Four Bones Quartet
a Vártemplomban

December 10-én, a délutáni istentiszteletet követően
17.30 órakor a budapesti Four Bones Quartet adventi
hangversenyére kerül sor a Vártemplomban. A belépés
díjtalan, az adományokkal a harsonanégyes erdélyi koncertkörútját támogatják.

Emlékezz vissza…

December 10-én, vasárnap a 11 órától kezdődő istentisztelet alkalmával nyitják meg a II. Gecse utcai református
egyházközség templomtörténeti kiállítását. Igét hirdet dr.
Ősz Sándor Előd lelkipásztor, főlevéltáros, a kiállítást méltatja Berekméri Árpád-Róbert levéltáros. Köszöntőt mond
Sógor Csaba lelkipásztor, EP-képviselő. A rendezvény
házigazdái Lakatos Péter lelkipásztor és dr. Berecki Sándor gondnok.

Adventi műsor időseknek

December 11-én, hétfőn délelőtt 10 órától a Diakónia Keresztyén Alapítvány marosvásárhelyi fiókszervezete és a
Pro Christo et Ecclesia Egyesület szervezésében Idősek
adventi várakozása címmel rendezvényt tartanak a Deus
Providebit Tanulmányi Ház Szent Mihály termében. Áhítatot tart Kovács Tibor református lelkész, köszöntőt mond
Halmen István CE-igazgató. A karácsonyi hangulatról és
szórakoztatásról Bartha Jolán és Gergely, Ábrám Noémi
Ilona és Nagy Dániel táncosok, a CE színjátszó csoportja
és a Szela zenekar gondoskodik. Műsorvezető Ábrám
Noémi.
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Elfogadta a szenátus
az adótörvénykönyvet módosító tervezetet

Első házként hétfőn a szenátus 71 támogató és 37
ellenszavazattal elfogadta az adótörvénykönyvet
módosító, 2017/79-es sürgősségi kormányrendeletet törvényerőre emelő tervezetet.

A plénum helyt adott többek közt annak a – költségvetési
bizottságtól származó – módosító javaslatnak, amely értelmében választhatnak profitadó és forgalmi adó között azok a
cégek, amelyek legalább két alkalmazottat foglalkoztatnak,
minimum 45 ezer lejes törzstőkével rendelkeznek és bevételük
egymillió euróig terjed.
Ugyancsak elfogadta a plénum a költségvetési bizottság

azon javaslatát, amely a kormány által javasolt 200 ezer euró
helyett 3 millió euróban határozza meg a kamattal járó költségek leírásának felső határát és azt is, hogy a forrásnál adózzák a szerencsejátékokból adódó jövedelmet.
Elfogadták Ecaterina Andronescu javaslatát is, amely szerint héamentes lesz a kutatási projektek finanszírozása.
Nicoleta Dinu, a Mentsétek meg Romániát Szövetség
(USR), illetve Florin Cîţu, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) szenátora kérte, hogy a plénum tárgyalja meg azt a hatvan módosító javaslatot, amelyeket az ellenzék nyújtott be a tervezethez,
de a költségvetési bizottság nem véleményezte. Kérésüket a
plénum szavazati többséggel elutasította. (Agerpres)

Átlagosan 340 lejt költünk Mikulás-ajándékokra

Egy piackutatás szerint a romániaiak idén átlagosan
340 lejt költenek Mikulásra. Ez kevéssel több, mint
a tavaly Mikulás-ajándékokra szánt összeg. A legtöbben édességeket, játékokat és ruhaneműt, lábbelit vásárolnak ilyenkor – derül ki a felmérésből.

Azok közül, akik azt nyilatkozták, hogy vásárolnak ajándékot Mikulásra, 44% 100 és 250 lej közötti összeget szán
erre a célra. 31,6% 251 és 500 lej közti összeget fog elkölteni,
míg 16,3% több mint 500 lejt. Az ajándékozók 7,7%-a válaszolta azt, hogy 100 lejnél kevesebbet szán erre a célra.
A tanulmány készítői arról is beszámoltak, hogy a megkér-

dezettek 72,5%-a tervez édességet vásárolni Szent Miklós
napjára, 45,3%-uk játékokat, 40,3%-uk ruhaneműt vagy lábbeliket is vesz. A válaszok alapján sok helyen gyümölcs, illatszer, kozmetikum, könyv, elektronikai cikk, okostelefon,
táblagép vagy üdülőjegy is kerül a csizmákba. 4,4% válaszolta
azt, hogy ötletek hiányában pénzt ajándékoz Mikulásra.
A Mednet Marketing Research által készített felmérés online történt, kis-, közepes és nagyvárosok lakóinak megkérdezésével, 2017. november 24-e és 29-e között. Összesen 882,
18 és 65 év közötti személyt kérdeztek meg, a hibalehetőség
3,30%. (Agerpres)

Ország – világ
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Egyetértés volt az EU bővítéséről
és az energiabiztonságról

A Nyugat-Balkán európai uniós integrációjával és a
schengeni övezet kibővítésével, továbbá az energiabiztonság megteremtésének fontosságával is
egyetértettek a visegrádi országok, valamint Szerbia, Szlovénia, Horvátország, Görögország, Románia és Bulgária miniszteri találkozójának résztvevői
hétfőn Budapesten. Az eseményt követő sajtótájékoztatón Valeri Szimeonov bolgár miniszterelnök-helyettes energetikai kérdésekkel kapcsolatban
fontosnak nevezte Közép-Kelet- és Délkelet-Európa
gázellátásának biztonságát, ahogyan azt is, hogy
csökkenjen a Gazprom orosz gázipari cég befolyása. A jövő év első felében esedékes bolgár EUelnökségről Valeri Szimeonov azt mondta, legfőbb
témájuk az EU nyugat-balkáni bővítése lesz, amiben
aktív szerepet akarnak játszani. (MTI)

Amerikai–orosz médiaháború

Kilenc állami finanszírozású amerikai tömegtájékoztatási eszközt minősített külföldi ügynöknek kedden
az orosz igazságügyi minisztérium, válaszul arra,
hogy az Egyesült Államokban ilyen minőségben
kényszerült bejegyeztetni magát az elnökválasztási
kampány manipulálásával megvádolt orosz állami
RT America televízió, valamint a Sputnik rádió és hírügynökség. Oroszországban az Amerika Hangja rádiót, a vele közösen üzemeltetett Nasztojascseje
Vremja (Current Time) televíziót, valamint a Szabad
Európa Rádió/Szabadság Rádió szerkesztőségét, illetve annak hat regionális részlegét: a tatár-baskír
szolgálatot (Azatiq Radiosi), valamint a Szibir.Realiit,
az Idel.Realiit, a Faktografot, a Kavkaz.Realiit és a
Krim.Realiit kezelik ezentúl külföldi ügynökként.
(MTI)

Visszavonták az európai
elfogatóparancsot Puigdemont
ellen

Visszavonta az európai elfogatóparancsot a Brüszszelben tartózkodó Carles Puigdemont volt katalán
elnök és leváltott kormánya négy tagja ellen a spanyol legfelsőbb bíróság kedden. Pablo Llarena bíró
ezzel lemondott a belga igazságszolgáltatás együttműködése iránti kérelemről. Döntését egyebek mellett azzal indokolta, hogy a politikusoknak, úgy tűnik,
szándékában áll visszatérni Spanyolországba, mivel
jelöltek a december 21-i katalán parlamenti választásokon. Az indoklásban az is szerepelt, hogy az európai elfogatóparancsot még a spanyol központi
büntetőbíróság adta ki november 2-án, az ügy azonban azóta onnan átkerült a legfelsőbb bíróságra, ő
maga pedig egységes eljárást szeretne lefolytatni.
(MTI)

Izraeli harci gépek légitámadást
hajtottak végre Szíria ellen

Kezdeményezhetik a katolikus iskola újraalapítását

Módosult az oktatási kerettörvény

Elfogadta a szenátus az oktatási kerettörvény módosítását, amely jogalapot teremt arra, hogy a parlament törvény útján alapíthassa újra a helyi
hatóságok által felszámolt marosvásárhelyi katolikus iskolát – közölte keddi hírlevelében az RMDSZ.

A szövetség november közepén a katolikus gimnázium újraalapításáról szóló törvénytervezetet iktatott, ám ahhoz, hogy
ezt a parlament elfogadhassa, az oktatási törvény módosítására volt szükség, mert ennek eddigi formája szerint csak az
önkormányzatok hozhattak létre tanintézményeket – mutatott
rá a szenátus előző napi döntését magyarázva Cseke Attila, az
RMDSZ szenátusi frakcióvezetője.
Hozzátette: az oktatási törvény módosítása a katolikus gimnázium újraalapítási folyamatának első lépése. Második lépésben a parlamentnek el kell fogadnia az RMDSZ
törvénytervezetét, amely kifejezetten a marosvásárhelyi katolikus iskola megalapítására vonatkozik. „A marosvásárhelyi
katolikus iskola ügyében hiába próbáltunk helyi szinten megoldást találni, minden próbálkozásunkat elgáncsolták. Az
anyanyelvi oktatást biztosító intézmények megmaradásunk
zálogai, és mint ilyen, prioritás számunkra a védelmük, működésük biztosítása. Ezért a kisebbségi oktatás tekintetében
szükségesnek tartjuk egy másodlagos megoldási lehetőség
biztosítását arra az esetre, ha azt tapasztaljuk, hogy helyi szinten megpróbálják ellehetetleníteni az anyanyelvi oktatást, mint
ahogyan az a marosvásárhelyi katolikus gimnázium esetében
történik” – idézte az RMDSZ hírlevele Cseke Attilát.
A most elfogadott törvénymódosítás szerint az önkormány-

Fotó: Nagy Tibor

zati, egyházi és magániskolákon kívül megjelenhetnek Romániában a törvénnyel vagy minisztériumi rendelettel létrehozott
kisebbségi tannyelvű oktatási intézmények is.
Az oktatási kerettörvény módosítását már korábban elfogadta a képviselőház, így hatályba lépéséhez már csak az államfő aláírására van szükség.
Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője
szerint a törvény általi iskolaalapítás azért jó megoldás, mert
ezt nem lehet közigazgatási perrel megtámadni. A katolikus
iskola létrehozásáról szóló törvénytervezetet elsőként a képviselőház tárgyalja sürgősségi eljárással. Az RMDSZ törvénytervezete rendezné a katolikus iskola jogi státuszát, lehetővé
tenné az áthelyezett osztályok visszavételét, az új osztályokba
való beiratkozást, és rendezné a tanárok és az adminisztratív
személyzet helyzetét is.
A marosvásárhelyi katolikus gimnázium helyzetének rendezéséhez Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel folytatott
telefonbeszélgetését követően, szeptemberben ígért politikai
támogatást Liviu Dragnea, a bukaresti kormány vezető erejét
képező Szociáldemokrata Párt elnöke. A Maros megyei tanfelügyelőség szeptember elején függesztette fel a magyar
tannyelvű katolikus iskola működését egy tavaly kezdődött,
az iskolaalapítás törvényességét megkérdőjelező ügyészségi
eljárásra hivatkozva. Az intézkedés következtében a magyar
kormány bejelentette, hogy csak akkor fogja támogatni Románia felvételét a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezetbe (OECD), ha Bukarest megnyugtatóan rendezi a
tanintézet jogi státuszát. (MTI)

Az izraeli légierő harci repülőgépei a libanoni légtérbe behatolva légitámadást hajtottak végre hétfő
éjjel egy szíriai katonai létesítmény ellen. A Damaszkusz nyugati külvárosában, Dzsamrajában lévő kutatóintézetre már korábban is mért csapást Izrael,
jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a
ynet. Bassár el-Aszad szíriai elnökhöz közeli források szerint a támadást a szíriai légvédelmi rendszer
részben elhárította: elfogott három izraeli rakétát. A
Hezbollah libanoni radikális síita szervezethez közel
álló el-Majádín tévétársaság szerint pedig a harci
gépek hat rakétát indítottak el. A szíriai elnöki palotától csupán néhány kilométerre lévő katonai létesítményben keletkezett esetleges károkról nem
szóltak. (MTI)

Megelőzött prevenció

(Folytatás az 1. oldalról)
a kormányprogramnak a vállalkozóbarát üzleti környezetről szóló utalásai csak mesék, az ennek a menet közben kiherélt prevenciós törvénynek az útját látva tény.
Ez annyiban prevenciós, hogy a vállalkozóknak támogatást és tisztességes eljárást ígérő kormány elejét vette
a bírságbevételek elapadásának. De egyébként ebben
az országban számtalan olyan kiváló, demokratikus
szellemű törvény létezik, ami alkalmazási szabályzat
híján pont annyit ér, mint a papír, ami hordozza. Ezek
kapcsán szoktak a politikusok szépeket szónokolni, hogy
ők aztán mindent beleadnak életünk jobbá tételébe,
majd a tévékamerák lekapcsolása utáni percben ez már
el is van felejtve. És megy minden tovább a régiben, aki
kicsit téved, azt lefejezik, aki sokat visz, azt megvédik a
képviselőtársak, vagy díszsorfalat állnak neki a párttársak, ha az ügyészség kérdőre vonja. Többek közt az ilyen
és hasonló törvényeknek és az ehhez igazodó szellemű
gazdaságpolitikának tudható be, hogy szép hazánkból
akkora mérvű a kivándorlás, mint a hosszú évek óta kegyetlen háború sújtotta Szíriából. Nem csak rakétákkal
lehet ám lőni.
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Együtt gondolkodva tervezni

(Folytatás az 1. oldalról)
moderátora. A közvita részleteiről
érdeklődve a kezdeményezők hangsúlyozták, hogy évekkel ezelőtt elkészült
egy
fenntartható
városrendezési mobilitási terv, amit
az önkormányzat közterület-fenntartó igazgatósága dolgozott ki, de
megvalósításának módozata lekerült
napirendről, és azóta tabutémának
számít az, amit más városokban sikerült megvalósítaniuk.
Annak érdekében, hogy bárki kifejthesse véleményét és ne sajátítsa
ki senki a felvetésekre szánt időt,
kiscsoportos, úgynevezett kávéházi
– World Cafe stílusú – beszélgetéseket képzeltek el, amelynek nyomán a közös gondolkodást
ösztönöznék, ezért a résztvevők fél
óra alatt juthatnak dűlőre a legjobb
megoldási lehetőségeket illetően.
Azt követően pedig a rendelkezésükre bocsátott várostérképre felrajzolják az általuk megvalósíthatónak
gondolt változatot, amit a csoportok
által kijelölt tagok egy perc alatt is-

mertetnek a résztvevőkkel. A legjobb ötleteket a szervezők rendszereznék, és azokat nyújtanák be a
tanácsosoknak, amivel egy jövőbeli
tanácsi határozattervezet kidolgozását ösztönöznék.
Hasonló jellegű közvitára első
ízben kerül sor Marosvásárhelyen,
ennek érdekében meghívták a helyi
hivatalosságok képviselőit: a megyeszékhely főépítészét, a közterület-fenntartó igazgatóság, a közúti
és a helyi rendőrség képviselőit,
helyi tanácsosokat, építészeket és
városrendezési szakembereket, a
megyei tanács, prefektúra, Kultúrpalota, megyei múzeum, Nemzeti
Színház, főtéri iskolák és óvodák,
civil szervezetek, főtéri cégek, üzletek vezetőit, a közszállítási és taxivállalatok képviselőit, a központi
övezetben lakókat, gépjármű-tulajdonosokat, mindazokat, akik a főtér
lezárását és a gyalogosforgalom kiterjesztését, a járműforgalom visszaszorítását szorgalmaznák. Mivel
a szervezők szeretnék ismerni a

résztvevők hozzávetőleges számát,
a Facebook közösségi oldalon létrehoztak egy eseményt, és arra kérik
az érdeklődőket, hogy töltsék ki a
jelentkezési lapot.
Remélhetőleg a Marosszéki Közösségi Alapítvány kezdeményezése a megfelelő irányba mutat
majd, és a közösség tagjainak az elképzelése valóban benne lesz abban
a tervben, amit majd esetleg felkarolnak. Egy köztér ugyanis lehet
építészszemmel kiváló, de a tervezőasztal mögül valahogy másképp
látszik minden, a közösség pedig
magáénak kell érezze és élettel
megtöltse. Ennek egyik ékes bizonyítéka a Színház tér olyan jellegű
átalakítása, amit a marosvásárhelyiek azóta sem tudnak igazán magukénak érezni. Mert a közlekedés
rugalmassága, a kiterjedt gyalogosövezetek kialakítása mellett a terek
valóban funkcionálisak kell legyenek, többféle eseménynek helyszínt
biztosítsanak, ugyanakkor a közösségi lét szimbólumait is képezzék.

Módosították a folyósítási kritériumrendszert

Karácsonyra valószínűleg nem érkeznek meg
az uniós segélyek

Az Európai Unió által nyújtott
élelmiszersegély
kiosztása
idéntől más kritériumrendszer szerint történik, ugyanis
módosították az erre jogosultak jegyzékét. Mostantól csak
azok kapnak segélyt, akik
szavatolt minimáljövedelemmel rendelkeznek, akik családtámogatási
pótlékban
részesülnek, akik krízishelyzetben vannak, akiket természeti katasztrófa sújtott vagy
akiket családon belüli erőszak
ért, illetve akik valamilyen
okból hajléktalanná váltak.
Kiesnek a munkanélküliek, a
kisnyugdíjasok és a hátrányos helyzetűek.

Mezey Sarolta

Az élelmiszer mellett fogkrém
és fogkefe is lesz a csomagban
Az Európai Unió által nyújtott
segélyek folyósításának útmutatója
értelmében ezután nem részesülnek
segélyben a kisnyugdíjasok, a hátrányos helyzetű személyek és a
munkanélküliek, ami valószínűleg
sok személyt érint kedvezőtlenül.
Egy másik módosítás a csomagok tartalmára vonatkozik. Eddig
köztudottan csak alapélelmiszereket tartalmaztak ezek a csomagok.

Mostantól nemcsak élelmiszert,
hanem tisztálkodószereket is kiosztanak a rászorulóknak, évente négyszer élelmiszercsomagot és évente
kétszer tisztálkodószereket.
Az elsődleges javaslatok szerint
az élelmiszercsomagok a következőket tartalmazzák majd: 4 liter
olaj, 2 kg cukor, 6 kg liszt, 4 kg kukoricaliszt, 4 kg rizs, 2 csomag 40
dkg-os száraz tészta, 3 sertéshúskonzerv (30 dkg), öt doboz marhahúskonzerv (30 dkg), 5 doboz
pástétom (20 dkg) és egy 70 dkg-os
kompót.
A tisztálkodószereket tartalmazó
csomag: 3 darab 100 ml-es fokrém,
5 fogkefe, 2 darab 250 ml-es és két
400 ml-es sampon és 3 darab 90
dkg-os mosópor.
A szavatolt legkisebb jövedelemben részesülő édesanyáknak babakelengyét is adnak.
54.685-en jogosultak
az uniós segélyre
Maros megyében elkészült az
összesítés, a polgármesteri hivatalok felterjesztették a jogosultak
névjegyzékét a prefektúrára. Eszerint a megyében 54.685 személy
kap uniós segélyt. Marosvásárhelyen 1545-en jogosultak rá, ebből
1.148-an családi támogatásban részesülnek, 337-en minimális jöve-

delemmel rendelkeznek és 60-an
vannak kritikus helyzetben. Kiugróan magas számot összesítettek
Mezőbándon, ahol 3.231 személy
jogosult az uniós segélyre, ebből
1.350-en családi támogatásban,
1.581-en minimális jövedelemben
részesülnek és 300-an kerültek kritikus helyzetbe. Mezőcsáváson
1.473, Dánoson 898, Nagyernyében
1.099, Görgényhodákon 1.126,
Radnóton 969, Marosugrán 1.069,
Szászrégenben 1.648, Petelében
1.234 személy részesül az uniós segélyben. Az adatokat a prefektúra
sajtóosztályáról Ela Giurgea bocsátotta rendelkezésünkre.
A legtöbb jogosult természetesen
a csomagok kézbesítése felől érdeklődik. Sajnos a rossz hír az, hogy
karácsony előtt nem valószínű,
hogy megérkezik a sokak számára
létfontosságú segély. Jóllehet a jogosultak listáját felterjesztették a
minisztériumba, a versenytárgyalási
procedúra most van folyamatban, a
cégektől december 9-ig várják az
ajánlatokat. Ha nem lesz óvás, és
minden zökkenőmentesen történik,
akkor sem biztos, hogy a csomagokat össze tudják állítani, és ki tudják
szállítani az ünnepek előtt. Egy biztos csak, hogy az uniós segélyprogram 2020-ig lesz érvényben.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Erről jut eszembe

Csak ámulok és bámulok, hogy
mik vannak. Így mondom, mert
eléggé jól hangzik, de valójában
már régóta alig van dolog, ami
igazán meg tud döbbenteni, annyira ellentmondásos, abszurd a
mai társadalom. Mégis meglepett
a hír, hogy Ferenc pápát a Román
Akadémia tiszteletbeli tagjává választották. Nem a fórum döntése
volt meglepő, annak gyakran vannak váratlan húzásai. Arra nem
gondoltam volna, hogy a Szentatya, aki köztudomásúlag nem áhítozik címekre, elismerésekre,
pozitívan reagál a felkérésre. A
magam kérdései pedig tovább sokasodnak. Most akkor hogy van,
mi lesz az ellehetetlenített vásárhelyi római katolikus iskolával?
Vajon csak nekünk fáj ez az érzékeny veszteség? A legmagasabb
vatikáni szintekig talán el se jutott
az anyanyelvi oktatás, a kisebbségi jogok egészét érintő itteni cirkusz híre? Vagy mindez csupán
járulékos veszteségnek tekinthető
egy nagyobb összefüggésrendszerben? Jutnak eszembe néha ilyen
képtelenségek. Pláne, hogy a napokban újra hallhattam egy s mást
a Román Akadémiáról. Gabriel
Andreescu egyetemi professzor, a
bátor és következetes emberjogi
aktivista beszélt róla alapos tudással, tájékozottsággal november
23-án a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány szervezte
marosvásárhelyi szemináriumon.
Az évente megrendezett tanácskozás a Nemzeti kisebbségek jogai az
Európai Unióban témakört járta
most körül a problematikát jól ismerő, tekintélyes szakértők, hazai
és külföldi meghívottak, politikusok, politológusok, egyetemi tanárok, közéleti személyiségek,
nemzetiségi, közösségi képviselők
közreműködésével. Gabriel Andreescu ennek során beszélt előadásában az akadémikusok februári
felhívásáról is, amely a modern
román állam megteremtésének
centenáriumához kapcsolódva sugározza a Ceauşescu-korszak nacionalista, idegenellenes szellemét, eszmeiségét és nyelvi eszköztárát, mindenekelőtt pedig nyílt,
uszító magyarellenességével, a

„magyar veszély” hangsúlyozásával hívta fel magára a figyelmet.
Az Akadémia 84 tagja írta alá a
felhívást, utóbb néhányan elhatárolódtak tőle, az azonban továbbra is mételyezi a köztudatot,
hiszen a rangos tudományos testületre sokan felnéznek, és hisznek is
neki. Azt is sejteti, milyen hangulatra, gyűlölködő támadásokra
számíthatunk 2018-ban az országban. A szeminárium kivetítőjén látottakból és az előadó szavaiból
azonban egyértelműen kiderült, a
szóban forgó dokumentum kezdeményezői a ‘89 decemberében
megbuktatott diktatórikus rendszer, a kommunista pártvezetés és
az azt fenntartó politikai rendőrség, a szeku, a belügy kiszolgálói,
kedvezményezettjei, feladatteljesítői voltak. A változások után is vezető
pozícióban
maradva,
esetenként „fedett” ügynökként
magasabbra emelkedve, ugyanazt
az ideológiát, ugyanazokat az erőket szolgálják, mint korábban. És
a honi közvéleményt is ugyanúgy
próbálják befolyásolni, hamis állításokkal, a valóságot, a történelmet meghamisító közleményekkel
a külföldet is olyan módszerekkel
igyekeznek félrevezetni, mint azelőtt. A professzor több személy
példájával támasztotta alá kijelentéseit, jó lenne minél tágabb körben terjeszteni adatait, néhány
sorban sajnos konkretizálni nem
tudok. A lényeg azonban ez, amit
pár mondatba tömörítettem. Kár,
hogy a többség, a románság körében csak kevesen szerezhetnek tudomást róla. Már ha egyáltalán
tudni akarják az igazságot. Ilyen
kérdésekben a legtöbb ember nagyon érzékeny és elfogult. A központi sajtó meg amúgy is ritkán
fordít figyelmet az ilyenszerű rendezvényekre. Európa s a világ se
ezekre a kisebbségi problémákra
fókuszál. Az Akadémia illetékeseinek nyilatkozataiból az derül ki,
hogy Ferenc pápa „a barátságért
és a román népért” fogadja el a
tiszteletbeli akadémiai tagságot.
Az erdélyi magyarság vajon sosem
érdemli ki, hogy ilyen befolyásos
világnagyságok álljanak barátként
melléje? (N.M.K.)

Rendőrségi hírek

Razziáztak a rendőrök
A december elseje körüli hoszszú hétvégén Maros megyében 24
órás megerősített szolgálatot (81
járőrszolgálatot) végeztek a rendőrök és hét helyen mérték a járművek sebességét. December
1–3. között 48 alkalommal avatkoztak be, ezek közül 39 esetben
a 112-es sürgősségi hívószámon
értesítették a hatóságokat. 17 bűncselekmény történt, hat esetben
tetten érték az elkövetőket. 167
bírságot róttak ki összesen 62.000
lej értékben, kilenc jogosítványt
és három törzskönyvet függesztettek fel.
Közúti balesetek
December 3-án 14 óra körül
Balavásáron egy 34 éves férfi személygépkocsijával elővigyázatlanul tért ki az útkereszteződésnél,
összeütközött egy Marosvásárhely
felől érkező járművel, és könynyebb sérüléseket szenvedett.
Másnap 6.30-kor Erdőszentgyörgyön a Berek utcában egy 19 éves
fiatal elvesztette uralmát a kormánykerék felett és frontálisan
nekiütközött az útszéli fának,
majd onnan a jármű a beton virágtartónak csapódott. Aznap délben

Görgényhodákon a főúton egy 24
éves fiatal haszonjárművével a
havas úton az ellentétes sávra csúszott, és egy másik haszonjárművel ütközött. Mindkét autó
gépkocsivezetője és utasai könynyebb sérülést szenvedtek. Délután 5 órakor Ádámoson egy 41
éves sofőr nem csökkentette sebességét a kanyarban, a síkos úton
az ellentétes sávra hajtott, és frontálisan ütközött a szabályosan arra
tartó járművel. A balesetben négyen sérültek meg, köztük egy 12
éves gyermek.
Ellopták a taxis telefonját
December 3-án a marosvásárhelyi Remeteszeg utcába hívták a
rendőröket, ahol két személy
mozgásképtelenné tett egy 17
éves fiút. Kiderült, hogy egy személy ellopta az őt szállító taxistól
a mobiltelefonját. Míg az egyik
gyanúsítottat fogva tartották, a személyleírás alapján a rendőröknek a
Tusnád utcában sikerült egy 27
éves fiatalnak a nyomára bukkanni, akinél megtalálták a taxis telefonját. Mindkettőjük ellen lopás
alapos gyanújával indítottak eljárást – tájékoztatott a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség. (v. gy.)
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Kodály Zoltánra emlékezünk

E címet viseli az az érdekesnek és nívósnak ígérkező rendezvény, amelyre december 7-én, csütörtök este kerül sor a
Kultúrpalotában. A tárlatnyitóval gazdagított zene- és táncművészeti eseményre
a Maros Művészegyüttes és a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia közös rendezésében kerül sor, a részletekről
Barabási Attila Csaba, a művészegyüttes
igazgatója tájékoztatott.

Kaáli Nagy Botond

– Az idén Kodály-évet ünnepelünk, ez adta a
rendezvényünk alapját, ugyanakkor a művészegyüttes és a filharmónia között létezik egy, a
régi időkből megmaradt kölcsönös szimpátia, hiszen utóbbi valamikor hozzánk tartozott. Nem
először kollaborálunk, a művészegyüttes hatvanadik évfordulóját megünneplő közös eseményünk is sikeres volt. Közösen emlékezünk meg
Kodály Zoltánról is, hiszen ő a klasszikus zené-
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z alacsony, sovány nő mintha mindig
fázott volna. Hajnalban a félig üres
buszon is úgy húzta össze magát, hogy észrevenni is alig lehetett. Rendszerint a jobb
oldali, utolsó előtti helyen, az ablak mellett
telepedett le, és szinte teljes mozdulatlanságban szelte át a várost. Ugyanígy ült sötétedéstől virradatig az éjjel-nappali kisbolt
ablakában, ahova cigarettáért, sörért, ritkábban tojásért, cukorért szaladt le a késői
órákban a környező tömbházakból egy-egy
lakó.
– Nem szokott félni? – kérdeztem egyszer
egy esti vásárlás alkalmával.
– Nincs mitől, zárva az ajtó – mosolyodott
el váratlanul az asszony, aztán, mivel senki
nem várakozott mögöttem, és mert már látásból ismertük egymást, ráérősen folytatta:
– Jobban szeretek ilyenkor dolgozni, mint
nappal. Valahogy gyorsabban telik az idő.
Mindig van nálam könyv, amikor nem jön
vásárló, olvasgatok. Régebb még kötnivalót
is hoztam. Csendes ilyenkor az utca, ez mindig megnyugtat. Ha tehetem, úgy intézem,
hogy az éjszakai váltás rám essen.
– Zűrös alakok, részegek nem vetődnek
olyankor errefelé?
– Hétvégén még elő-előfordul, de már
azok is ismernek, nem kötnek belém. Ha kérnek valamit, és fizetni is hajlandók, kiszolgálom őket, és kész. Persze azokat, akik alig
állnak a lábukon, hazaküldöm. Tudom, hogy

nek és a népzenének is emblematikus alakja. Kodály-feldolgozások már voltak a repertoárunkon,
így született az ötlet, hogy ezen az estén mindkét
intézmény azt vigye a színpadra, ami az övé: mi
azt, amit ő felgyűjtött, az autentikus népzenét, a
filharmónia vegyes kara pedig az általa szerzett
feldolgozásokat. Mindkét intézmény saját magát
és az általa gyakorolt művészeti ágat képviseli,
az est dramaturgiája szerint egymást váltva egy
dalt mi mutatunk be és táncolunk el, egyet pedig
a filharmónia vegyes kara. Azért esett a választás
a filharmónia vegyes karára, mert a nagyzenekar
és a mi tánckarunk egyszerűen nem fért volna el a
színpadon. Mindezek mellett az est keretében egy
premierként is értelmezhető minikoncertre is sor
kerül: a mi szervezésünkben először mutatkozik
be önálló műsorral a művészegyüttes zenekara és
Kásler Magda.
Az est azonban nem csak zenéből és táncból
áll: a rendezvényt egy nívós fotó- és dokumentumkiállítás nyitja meg 18.30 órától Kodály Zoltán, a népzenekutató
címmel. A Kodály munkásságát, gyűjtéseit, jebemutató
lentőségét
tárlatot a budapesti Hagyományok Háza felkéa
résére
Marosvásárhelyről elszármazott Pávai István
rendezte. Ez az anyag
magyarul mutatja be
Kodályt, de az estet kétnyelvűre
rendezzük,
mert nagyon sok román
anyanyelvű érdeklődő
jelezte részvételét az
eseményen. A kiállítást
Soós Zoltán, a Maros
Megyei Múzeum igazgatója, Vasile Cazan, a
Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia igazgatója,
valamint jómagam nyitjuk meg, a tárlatnyitót
követően, 19 órától kezdődik az évfordulós emlékműsor,
amelyen
fellép a filharmónia vegyes kara Vasile Cazan
karmester vezetésével
(karvezető-asszisztens
Sikó Szidónia), valamint a Maros Művészegyüttes tánckara és
zenekara (zenekarvezető Moldován Horváth
István, énekel Kásler
Magda) – mondta a
Maros Művészegyüttes
igazgatója.

Magyar négyes

Péntek: a Fölszállott a páva
negyedik elődöntője a Dunán

A Fölszállott a páva népzenei és néptánc tehetségkutató verseny pénteki, harmadik elődöntőjéből – a három külhoni
induló közül – Eötvös Rémus jutott tovább a középdöntőbe. A nézők szemmel
láthatóan egyre többen kapcsolódnak be
a műsorba, ezt a számok is bizonyítják:
a műsor közönségaránya az első elődöntő 6,9%-ánál lényegesen magasabb
volt, s a második adás 7,4%-át is megelőzte (7,5%).
E héten, december 8-án viszont már
az MTVA és a Hagyományok Háza
közös műsorának utolsó elődöntőjét
közvetíti a Duna. Ezúttal is egy tucat
versenyző lép fel, közöttük négy induló
külhonból érkezik.
„A négy elődöntő után az izgalmak
fokozódnak a Fölszállott a páva első középdöntőjében, hiszen ekkor már a döntőbe jutás a tét – osztja meg véleményét
a versenysorozatról Diószegi László, a
zsűri tagja. – Nagyon magas színvonalú
versenynek lehetünk tanúi, s megnyugvással tapasztalom a népi kultúra jelentős
tartalékait.
Még
mindig
meglepetésként jelennek meg az olyan
táncosok, zenészek és énekesek, akikről
nem is tudtunk korábban, s mégis kiválóan szerepelnek az egyenes adásban.”

Veres Mihaela Keszthelyen vette sikeresen a rajtot. A pusztinai leány jelenleg Szombathelyen tanul a Bartók Béla
Zeneiskola népzenei szakán.
A felvidéki Pósfa zenekar ugyancsak
a Balaton fővárosában alapozta meg sikerét, s tagjai nemes missziót vállaltak:
Felvidék népzenéjét kívánják a nagyközönséggel jobban megismertetni.
A nagyidai Ilosvai Selymes Péter
Néptáncegyüttes a felvidék keleti részének hagyományait osztotta meg a hajdúböszörményi közönséggel, s vívta ki a
továbbjutást. Ezúttal „nyugatiasan” gondolkodnak, s csallóközi tánccal készülnek a megmérettetésre.
Szintén hajdúsági győztes a vargyasi
Borbáth Szilveszter. Édesapja egykor
zenekar-alapítási álmokat dédelgetett,
amiből Szilveszter is merített, de a fiatalember végül a népdaléneklés mellett
tette le a voksát.
A gyimesközéploki Tatrospart Néptánccsoport Mikházáról került a középdöntőbe, s tagjai három gyimesi
települést, Felsőlokot, Középlokot és
Bükköt képviselik. Ismerve az ott élők
hagyománytiszteletét, bizton állíthatjuk,
drukkerekben nem lesz hiány.
A középdöntőket december 15-én és
22-én, a döntőt december 29-én rendezik, ahol a négy kategóriagyőztes mellett
a közönség is kiválasztja 2017 legjobb
produkcióját.
Adás: december 8., péntek (Duna
21.15) Az adások megtekinthetők:
www.mediaklikk.hu/pava

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának munkáját évek óta segítő önkéntes fiatalok
idén is átadták a MOSOLY DÍJAKAT.
A MaNóSzok saját szavazataik alapján választják meg a legnépszerűbb
színésznőt és színészt. Az ifjak elismerését idén Simon Boglárka Katalin
és Ördög Miklós Levente érdemelte
ki.
Az elismeréseket december 4-én, hétfőn Sütő András Egy lócsiszár virágva-

sárnapja című drámájának előadását követően személyesen adták át az önkéntesek idei kedvenceiknek.
Simon Boglárka Katalint legközelebb
a szilveszteri bemutatón, a Fekete Péter
című előadáson láthatják viszont, míg
Ördög Miklós Leventét január 6-án, az
Egy lócsiszár virágvasárnapja legközelebbi előadásán. Jegyek válthatók a kultúrpalotai jegyirodában, a színházi
jegypénztárban, illetve a www.biletmaster.ro honlapon. (közlemény)

A Fölszállott a páva negyedik elődöntőjével lezárul a verseny második szakasza. Az utolsó fordulót
a Duna december 8-án közvetíti,
ezúttal a tizenkét induló közül
négy külhoni versenyzőért szurkolhatunk.

Mosoly díj a Manószoktól

Az elküldött Mikulás

nehéz elhinni, de sosem erőszakoskodnak.
Egyszer rég, még huszonéves koromban, egy
másik boltban fényes nappal támadott meg
három fiatal. Levertek a földre, megrugdostak, és elvitték a kasszából a pénzt. Kórházba kerültem, hetekig
tartott a felépülés. Bármilyen furcsán hangzik,
azóta nem félek senkitől.
Ezt pedig érzik az emberek. Esténként egyébként koldusgyerekek
is szoktak erre ténferegni, néha adok nekik
cukorkát, de pénzt soha. Valamelyik szülőjük
mindig ott várakozik a sarkon, és az utolsó
baniig elveszi tőlük, amit összekéregetnek.
Egy időben egy fiatal férfinak adogattam
egy kis aprót. Félmezítláb, kicsavarodott
lábfejjel üldögélt a szemközti üzlet előtt a
lépcsőn, és úgy tűnt, tényleg rá van utalva
mások jóindulatára. Aztán egyszer megláttam, ahogy száguldott a busz után. Azóta
meggondoltabban jótékonykodom.
– Régóta dolgozik itt?
– Kilenc-tíz éve. Azelőtt egy alzheimeres
asszonyt rendeztem. Gyermekkoromból ismertem a nénit, a lánya osztálytársam volt
az általános iskolában. Évek óta külföldön
dolgozott, így csak interneten beszélgettünk
néhanapján. Amikor megbetegedett az édes-
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anyja, levélben kérdezett rám, hogy elvállalnám-e a felügyeletét. Akkoriban éppen nem
volt munkám, meg aztán az emlékek is megrohantak. Régen sokszor hívtak magukhoz
játszani, karácsony és húsvét másodnapján
is mindig megvendégeltek. Nem mondhattam
nemet.
Tudtam, hogy jóra
nem számíthatok, a
volt osztálytársam felkészített erre, mégis
megrázott az első találkozás. Nemcsak azért,
mert a néni egyetlen vonásában sem hasonlított arra a kedves, jóságos asszonyra, akire
emlékeztem. Ellenséges, agresszív lett,
mintha az egész lénye valami ijesztő átalakuláson ment volna át. A lánya a lelkemre
kötötte, hogy irányítanom kell, kiáltsak rá,
ha nem fogad szót, sőt, rázzam is meg, ha
kell. De nem vitt rá a lélek. Idővel aztán a
néni megszokta, elfogadta a jelenlétemet,
engedte, hogy megmosdassam, tisztába tegyem, nem tépte le magáról a pelenkát. Az
utolsó hetekre egészen lecsendesedett, már
a kezét sem igen mozgatta, legvégül pedig
nyelni is elfelejtett. Emberpróbáló volt a társaságában töltött idő, de érdekes módon a
távozása utáni napok még nehezebben teltek. Azt hiszem, ez az én bajom: mindig

egyetlen kártyára teszek fel mindent, teljesen
azonosulok a helyzettel. Aztán, ha megszűnik, egy kicsit én is meghalok.
– Van családja?
– Sohasem voltam férjnél, egyedül élek.
Még lánykoromban akadt egy nálam jó pár
évvel idősebb, komoly udvarlóm, akinek falusi háza, gazdasága volt. Miklósnak hívták,
a névnapján kérte meg a kezemet. Most is fel
tudom idézni azt az ijedtséget, ami akkor
úrrá lett rajtam. Ma sem értem pontosan,
miért. Egyrészt talán túl fiatal voltam, másrészt idegenkedtem a vidéki élettől. Időt kértem, de tudtam, éreztem, hogy később sem
tudok majd igent mondani. Pedig a magam
módján ragaszkodtam hozzá. Végül szép
lassan elmaradt mellőlem, megnősült, gyermekei születtek. Mostanában egyre gyakrabban eszembe jut. Talán mellette szebben
alakult volna az életem. Butaság, tudom,
néha mégis úgy érzem, mintha egyszer az
életben valóban hozzám is eljött volna a Mikulás, és én elküldtem volna.
Apró, szúrós szilánkokat éreztem a kacagásában. Mögöttem egy rövidnadrágos férfi
topogott a nulla fokos szürkületben, átadtam
neki a helyet.
– Még beszélünk – nézett rám búcsúzóul
a nő, aztán a kliens felé fordult. Gyors mozdulatokkal szolgálta ki, közben arcára viszszaült a korábbi némaság.
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Az adathalászat újabb módszerei

Virtuális áruházak

Az ünnepek közeledtével
megnő az áruajánlat, minden
lehetséges úton eladó termékekkel bombázzák az internetfelhasználó fogyasztókat
is, ezért nem árt az elővigyázatosság ezen a téren sem.

Szer Pálosy Piroska

Szerkesztette: Benedek István

Tulajdonosváltás a Praktikernél

Megvette a Praktiker Romania barkácsáruházlánc részvényeinek száz százalékát a Susli családtól a Kingfisher vállalatcsoporthoz tartozó Brico Depot Romania – közölte a Mediafax
hírügynökség hétfőn.

A barkácsáru és lakberendezési piac egyik főszereplőjének számító
Praktiker 26 áruházat működtet az országban és több mint 1600 alkalmazottat foglalkoztat. Tavaly 140 millió eurós forgalmat bonyolított le.
A Brico Depot-nak 15 áruháza és csaknem ezer alkalmazottja van Romániában, forgalma pedig tavaly elérte a 144 millió eurót.
A Kingfisher Európa egyik legnagyobb, 77 ezer alkalmazottat foglalkoztató kiskereskedelmi vállalatcsoportja, amely 1200 lakberendezési és
barkácsáruházat működtet tíz országban. A Kingfisherhez tartozik a B and
Q, a Castorama, a Brico Depot és a Screwfix kiskereskedelmi áruházlánc.
A csoport 11,2 milliárd angol font üzleti forgalom mellett 787 millió font
adózás előtti nyereséget jelentett a 2016-os évre. (MTI)

Voinea: alacsonyabb államháztartási
hiányra lenne szükség

A Román Nemzeti Bank kormányzóhelyettese bírálta a bukaresti kabinet jövő évi költségvetés-tervezetét, Liviu Voinea
szerint a 2018-ra tervezett 3 százalékos államháztartási hiánynál alacsonyabbra lenne szükség, mert a gazdaság növekedési üteme megalapozatlan.

Voinea kijelentette: az erőn felüli gazdasági növekedés miatt ajánlatos
lenne tartalékolni és csökkenteni az államháztartási hiányt.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a GDP-bővülés csak rövid távon teszi
lehetővé pluszkiadások vállalását, mert a kiadások hosszú távon állandósulnak, miközben a többletbevételek ideiglenesek.
Aggasztónak nevezte, hogy a külkereskedelmi mérleg és a folyó fizetési
mérleg hiánya egyaránt növekszik, szerinte ez a két „iker mutató” jelzi,
hogy erőn felüli a gazdasági növekedés. Ez középtávon veszélyezteti az
ország pénzügyi stabilitását – mondta.
Amennyiben romlik a nemzetközi pénzpiacok és a befektetők bizalma
a fejlődő gazdaságokkal, így például Romániával szemben, az államháztartási hiány és az államadósság finanszírozása gondot okozhat – tette
hozzá.
A kormány várhatóan a héten fogadja el a jövő évi költségvetés-tervezetet, amelyben 5,5 százalékos gazdasági növekedéssel és 3 százalékos
államháztartási hiánnyal számol. Az idén Románia 2,9 százalékos deficitet
tűzött ki célul 6,1 százalékos gazdasági növekedés mellett. (MTI)

Jelentősen nőtt a kiskereskedelmi forgalom

Az első tíz hónapban 10,2 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi
forgalom volumene a tavalyi azonos időszakhoz képest – közölte kedden az országos statisztikai intézet.

A szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint a bővülés 9,2
százalék volt. A vizsgált időszakban 13,1 százalékkal nőtt a nem élelmiszerek eladása, 12 százalékkal gyorsult az üzemanyag és 5,8 százalékkal
az élelmiszerek értékesítése.
Októberben a kiskereskedelmi forgalom volumene 13,6 százalékkal
nőtt a tavalyi tizedik hónaphoz mérten, miután a nem élelmiszerek eladása
18 százalékkal bővült, az üzemanyag értékesítéséé 13,6 százalékkal, az
élelmiszereké 8,3 százalékkal emelkedett.
Tavaly egész évben 13,5 százalékkal emelkedett a kiskereskedelmi forgalom 2015-höz viszonyítva, miután a hatóságok több lépcsőben csökkentették a hozzáadottérték-adót és jelentősen emelték a közszférában a
béreket.
Az idén a kormány 6,1 százalékos gazdasági növekedésre számít,
amelynek az egyik fő hajtóereje a belföldi fogyasztás. (MTI)

A portugál pénzügyminiszter lesz
az eurócsoport új elnöke

Mario Centeno portugál pénzügyminisztert választották az
eurócsoport új elnökévé a közös fizetőeszközt használó uniós
tagállamok tárcavezetőinek hétfői brüsszeli értekezletén.

Az új elnököt egyszerű többséggel választották meg két és fél évre az
euróövezeti pénzügyminisztereket tömörítő testület tagjai.
A csoportot jelenleg vezető, holland szociáldemokrata Jeroen Dijsselbloem mandátuma 2018. január 13-án jár le, a tisztséget ezután fogja átvenni az utódja.
Szakértők szerint a papírforma érvényesült, ugyanis a legnagyobb esélyesként az 50 éves Centenót tartották számon, aki hivatalosan független
politikusként tagja a szocialista portugál kormánynak.
Szakértők szerint a portugál politikus győzelme „új korszak” kezdetét
jelzi az euróövezet számára, és elmozdulást jelenthet a csoportot az utóbbi
években uraló megszorításpárti „mantrától”. (MTI)

Amikor az interneten egy ajánlat
túl vonzónak bizonyul, nem kell
azonnal megvásárolni a terméket,
ellenben érdemes alaposan ellenőrizni a hirdető honlap hitelességét. A fiktív virtuális üzleteket a
csalók a gyors meggazdagodás reményében azért hozzák létre, hogy
bankkártyaadatokat halásszanak.
Online rendelés előtt ezért alaposan ellenőrizni kell a webáruházakat,
amennyiben
pedig
a
bankkártya adatait megszerezték a
csalók, azonnal jelenteni kell az
esetet, és a kártya helyettesítését
kérni – áll a megyei rendőr-felügyelőség közleményében. A
cyberbűnözők különböző módszerekkel, többek között olyan programokkal
támadnak,
illetve
vírusokkal fertőznek, amelyekkel
a felhasználó által alkalmazott internetes banki applikációt vagy
egy bank informatikai rendszerét
veszik célba.
Fiktív webáruházak
Egy másik módszer, amellyel átverik az ügyfeleket, az a nem létező virtuális áruház, itt az
egyetlen cél a bankkártya-adathalászat. A közösségi oldalakon való
állandó megosztások révén a virtuális áruházak rendkívül nagy népszerűsítésnek
örvendhetnek,
főként, ha márkás termékeket kínálnak alacsony áron. Amikor a
felhasználó egy hasonló honlapon
terméket akar rendelni, a fizetés
pillanatában megnyílik egy új
oldal, ahová a bankkártya adatait
kell beírni. Ily módon a bűnözők a

Illusztráció

személyes adatok birtokába jutnak,
anélkül, hogy bármilyen promóciós termék online kifizetéséről
lenne szó. Az így megszerzett
bankkártya-adatokat azonnal felhasználják más honlapokra való
online fizetéshez, az átutalt pénzösszeg különböző pénzügyi útvonalat bejárva végül a bűnözők
birtokába jut.
A bűnmegelőző szervek tanácsa
szerint amennyiben az interneten
ellenállhatatlanul alacsony áron
forgalmazott termékeket látnak, a
pénzügyi csalás elkerülésének több
módszere is létezik. Ha egy közösségi oldalon népszerűsítik a webáruházat, ajánlott ellenőrizni, hogy
az illető termék/védjegy valóban
rendelkezik-e virtuális áruházzal,
de ezt semmiképp sem a közösségi
oldalon talált linkre kattintva kell
ellenőrizni, hanem a keresőmotorok igénybevételével.
Biztonsági elemek keresése
Általában a bűnözők által használt nem létező webáruházak kezdetlegesek, mivel sem idejük, sem
kellő forrás nem áll rendelkezésükre ahhoz, hogy az eredeti termelő vagy termékforgalmazó

honlapjához hasonlót működtessenek. Esetenként a virtuális honlap
nevének beírása a keresőbe olyan
utalásokat eredményezhet, amelylyel egyértelművé válik, hogy
hamis webáruházról van szó.
Egy másik jel, amit az interneten bankkártyával való fizetés
során figyelemmel kell követni, az
illető honlap biztonsági elemeinek
a jelenléte. A biztonságos honlapon
megtalálható a zárt lakat szimbóluma, a honlap pedig a https:// címmel kezdődik. Amennyiben csak
egy egyszerű weboldalra kell a
bankkártya adatait beírni, az oldal
címéből pedig hiányzik az „s”
betű, a cím csupán http:// formátumú, nagy valószínűséggel adathalászok ténykedéséről van szó.
Ha valaki mégis beleesik a csalók csapdájába, és egy hasonló
ügylet során megadta a bankkártyája adatait, mihamarabb keresse
fel a kártyát kibocsátó bankot és
kérje a kártya kicserélését. Hasonló esetekben a bankkártyák
adatainak birtokában az AEÁ-ban
vagy Európán kívüli országokban
működtetett honlapok révén bonyolítják le a pénzügyi sikkasztásokat a kiberbűnözők.

lejre becsülik, aminek nagy részét
megtéríti Brüsszel az uniós kohéziós alapokból.
A közlemény szerint az autópálya megépítése 62 percről 36
percre csökkenti a menetidőt Marosvásárhely és Aranyosgyéres között. A beruházást ugyan 2014-ben
kezdték el, de a különböző engedélyek kibocsátásának késlekedése
miatt állt az építkezés bizonyos alszakaszokon. A tervek szerint 2019
októberében adják át az 51 kilométeres szakaszt.

A Brassó és Bors között tervezett 415 kilométer hosszú északerdélyi autópálya megépítésére
2003-ban írt alá megállapodást a
kormány az amerikai Bechtel társasággal, de miután csak 52 kilométer épült meg Gyalu és
Aranyosgyéres között, a felek
2013-ban közös megegyezéssel
felbontották a szerződést. A hatóságok újabb versenytárgyalásokat
írtak ki több szakaszra, de egyelőre
sehol sem sikerült újabb szakaszokat megnyitni. (MTI)

hetőséggel, akkor több száz milliárd dollár friss pénz áramolhat az
amerikai gazdaságba, a vállalatok
befektetésekre költhetik a pénzt,
növelve ezzel a foglalkoztatottságot, vagy éppen nagyobb osztalékot fizethetnek, ami viszont
például élénkíti a lakossági fogyasztást.
Egyes számítások szerint az
amerikai cégek több mint 3 ezer
milliárd dollárt tartanak külföldi
számláikon, az Apple például 252
milliárd dollárt, a Pfizer gyógyszeripari vállalat pedig 22 milliárd
dollárt.
A Bloomberg hírügynökség
pedig olyan elemzői véleményeket

ismertetett, amelyek szerint a nyereség hazautalása például felgyorsítaná a vállalatfelvásárlásokat és
-egyesüléseket a biotechnológiai
ágazatban.
A The New York Times című
lapnak nyilatkozó szakértők
ugyanakkor felhívják a figyelmet
arra, hogy az amerikai cégek részben nem dollárban, hanem más devizákban, így euróban, jenben
vagy éppen svájci frankban tartják
pénzüket külföldi számláikon. Így
ha hirtelen kivonnák az amerikai
cégek a pénzeiket, és dollárra váltanák, az gyengítené ezeknek a
külföldi devizáknak az árfolyamát.
(MTI)

Jóváhagyták a Marosvásárhely–Aranyosgyéres
autópályaszakasz finanszírozását

A közlekedési minisztérium
jóváhagyta az észak-erdélyi
autópálya részét képező Marosvásárhely–Aranyosgyéres
szakasz finanszírozását – közölte pénteken a szaktárca.

A finanszírozási kérést az autópályákat építő és kezelő állami vállalat terjesztette be. A közlemény
szerint a csaknem 52 kilométer
hosszú, összesen négysávos útszakasz része a 2014-2020-as regionális operatív programnak. A
beruházás költségeit 1,826 milliárd

Az amerikai adóreform hatására több száz
milliárd dollár térhet vissza külföldről

Az amerikai cégek egyszeri
alkalommal igen kedvező
adózás mellett utalhatják
haza külföldön keletkezett
nyereségüket az amerikai
kongresszus által szombaton
jóváhagyott és várhatóan a
következő napokban végleges elfogadásra kerülő adóreform értelmében.

A szenátus által elfogadott új
adótörvény kiegészítése szerint a
repatriált nyereséget sújtó adó 14,5
százalékra csökken a jelenlegi 35
százalékról.
A The New York Times című
lap szerint, ha a cégek élnek a le-
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500 éves a reformáció

„Egymás terhét hordozzátok!”

Amikor 1934-ben világgá kiáltotta
fájdalmát a szétszórt mezőségi települések sorvadó, a többségbe beolvadó szórványmagyarságáról, Földes
Károly mezőújlaki lévita tanító nem
tudta, hogy mennyire érzékeny,
nyolcvan év távlatából is egyre időszerűbb és fájdalmasabb témával
„lármázza fel” az erdélyi köztudatot.
Manapság ugyanis már nemcsak a
mezőségi, peremvidéki települések
elszórványosodásának vagyunk tanúi,
a folyamat egész tájegységeket, életerősnek hitt faluközösségeket, korábban népes nagyvárosi gyülekezeteket
is egyre nagyobb mértékben érint.

Bodolai Gyöngyi

Földes Károly 16 oldalas írásában, amelyet
Nagyenyeden adtak ki Szórványmisszió. Jajszó a pusztuló szórványokból címen, egy öszszeomlott mezőségi gyülekezetben végzett
tizenhárom évnyi emberpróbáló küzdelméről
számolt be.
A Kolozsváron tanítói, Budapesten magyar- és történelemtanári oklevelet szerzett
fiatalemberben a szibériai fogságban töltött
hét nehéz év alatt érik meg az elhatározás,
hogy Erdélyben legyen lévita tanító, akinek
életcélja „pusztulásra ítélt lelkek megmentése”, „összedőlt templomok felépítése”, „elnémult harangok megszólaltatása”. A
megdöbbentő valóság, az elhagyott, nyomorúságos paplak, az úttalan utak, amelyeken a
fogságban megfagyott lábával nyolc szórványgyülekezetét kellett megközelítenie, és
a fájó közöny sem tudta eltántorítani céljától.
Az előadásaiból, valamint füzetének újrakiadásából származó pénzből Újlakon, Septéren
és Nagycégen templomot építtetett, az újlaki
templomba bútort faragott, a konfirmáló fiatalokat otthonában gyűjtötte össze, hogy
nemcsak a kátéra, írni, olvasni magyarul, történelemre, irodalomra is tanítsa őket. Elkeseredésében megfogalmazott írása nemcsak
panasz, a tennivalók felsorolása is: a szórványgondozás az egész közösség terhe kellene legyen, és lelkes, önfeláldozó
emberekkel meg kellene alakítani a szórvány-

A báldi református templom

missziót. Jajkiáltásával és tanácsaival teológushallgatókat nyert meg, akik lelkesen
kapcsolódtak be a szórványgyülekezeti munkába. Őrhelyét a nélkülözések ellenére sem
jószántából adta fel, Dél-Erdélyhez sorolt falvaiból a hatalom csendőrei kergették el.
Bár a mozgalom hamar kifulladt, hatása tovább munkált azokban a teológusokban, akik
a szórványmisszióban szerzett tapasztalatok
birtokában élethivatásuknak tekintették a
szórványközösségek szolgálatát.
Hit és nemzetiségi öntudat
Lázas gyűjtőmunka indult a Mezőségen, és
az adatokat felhasználva a szórványmunkára
kész Nagy Ödön (1914–1995) átfogó tanulmányt írt a szórványkérdésről, ami a Hitel
1938-as különlenyomatában jelent meg. A
szórványosodás foka és mértéke szerint a 81
közösség közül 21-et talált életképesnek, a
többit a beolvadás útját járó és a teljes beolvadás állapotába került csoportként írta le.
Nem a lélekszám, hanem a hit és a nemzeti-

ségi öntudat képes megtartani egy közösséget, de „nem lehet nemzetiségi öntudata
olyan népnek, amely nem alkot szervezett közösséget, és nem rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek a nemzeti műveltség
fenntartásához szükségesek” – összegzett tanulmányában.
A marosszéki gazdatiszt és bécsi származású nevelőnő házasságából született Nagy
Ödön a mezőpaniti gyermekkor után a marosvásárhelyi református kollégiumban tanult. Érettségi után gyalog járta be Erdélyt,
majd magyar irodalom, latin és szociográfia
szakon kezdte el tanulmányait a kolozsvári
egyetemen. Az Erdélyi Fiatalok csoportosulásának hatására mélyült el érdeklődése a
népélet iránt, aminek eredményét későbbi
néprajzi tanulmányai tükrözték. Vallásos
meggyőződése a Főiskolás Ifjúsági Keresztyén Egyesület (FIKE) összejövetelein erősödött meg, ennek hatására iratkozott át a
református teológiára. Szórványtitkárként
irányította a főiskolás fiatalok szociális munkát végző mozgalmát, szervezte a teológushallgatók szórványmisszióját, s közben
rendszeresen közölte írásait. Fiatal lelkészként, bár látta a szórványmozgalom lanyhulását, népes parókiák helyett a mezőségi
szórványgyülekezetek vonzották. A lelkészi
szolgálat mellett magyar iskolát szervezett,
könyvtárat alapított, néprajzi múzeumot rendezett be, korszerű gazdasági ismereteket terjesztett, és mély hittel, lelkesedéssel szolgálta
a mezőségi magyarságot, próbálta késleltetni
a beolvadást. Szórványlelkészi munkáját a
kissármási gyülekezetben kezdte, majd
Nagyölyvesen, Mezőújlakon, Mezőkölbölkúton, Mezőméhesen, Hariban, Istvánházán,
Mezőfelében, később Szolokmán és Havadon
hirdette az igét. Nyugdíjba vonulása után
árván maradt egykori kissármási gyülekezetében és a Felső-Tóvidék falvaiban vállalt
szórványmissziót nyugalmazott paptársaival
– Várbeli Istvánnal és Nagy Gyula, valamint
Török Ernő nyugalmazott esperesekkel.
„Újra kellett mindent éleszteni”
Nagy Ödön mellett a Földes Károly szervezésében zajló nyári mezőségi missziók
olyan legendás lelkészeket formáltak, mint
Szegedi László magyarigeni, Bányai Ferenc

kérői, Dávid Ödön plojesti lelkipásztor. Köztük volt Hermán János (1919-1999) nagysármási református lelkész is, aki édesapja
halála után anyai nagyapjánál, a Tusonban
szolgáló lévita papnál és tanítónál nevelkedett. Nagyenyeden érettségizett kitűnő eredménnyel, 1938-tól a Kolozsvári Protestáns
Teológián és a Bolyai Tudományegyetemen
tanult. A szórványmisszió diákkorában őt is
megérintette, és Nagysármás lelkészeként a
Mezőség kellős közepén hirdette élete végéig
az igét, próbálta „az őrködés hitét, a másság
értelmét fenntartani”.
„Jaj, jaj, nagy dolog volt ez az egész mezőségi munka – sóhajtott fel egy interjúban.
– Mert valahogy ez olyan volt, mint mikor
egy vadonban ott valahol elhagyva újra kellett mindent éleszteni…”
Sárban, térdig érő hóban is gyalogolt akár
negyedszáz kilométert is, ha hívták gazdátlan
gyülekezetekbe: Báldra, Nagycégre, Mezőszentmihályra, Mezőszentmiklósra, Ürmösre,

Mezőszentmártonba, Királyfalvára, Keszübe,
Oláhfenesre, Szentpéterre, Mezőzáhra, Pusztakamarásra. Járta a „háztól házig, lélektől lélekig vezető” gyalogutakat, hogy eskessen,
temessen, kereszteljen. Az ő idejében megrongálódott templomokat, egyházi épületeket
javítottak, írni tanította az írástudatlanokat,
magyar szóra az anyanyelvüket elfelejtő
gyermekeket és felnőtteket. Megszűnt óvodai, iskolai tagozatokat szervezett újra, nyomorgó hívei számára segélyakciókat
szervezett – olvasható a három papi önéletrajzot magába foglaló Palástban (Mentor
Kiadó, 2001) című kötetben. A diktatúra legkeményebb éveiben is kimondta a nagy bajt,
hosszan, szinte órákon át tudta mesélni a Mezőség történetét, a török-tatár dúlásokat,
Basta és Mihály vajda kegyetlenségeit, a
kuruc-labanc mozgalmak következményeit,
amelyek a mezőségi magyarság apadásához
vezettek.
A szórványosodás jegyzőkönyve
Megszállottan járta, kutatta a Mezőséget,
segített a rászorulókon, gyűjtötte az adatokat
Kövesdi Kiss Ferenc (1913–2004) néptanító,
magyartanár, író, költő, akit kilencvenes éveiben a Kárpát-medence legidősebb aktív presbitereként ismertünk. A 11 gyermekes
mezőkövesdi családból származó fiú kiváló
szellemi képességei miatt került a nagyenyedi
kollégiumba. Hosszú pályája során az 1940es években indult el a Mezőségre, amelynek
minden gondját-baját szívében és gondolataiban hordozta. Óriási feladatot vállalt azzal,
hogy a mezőségi falvak magyar közösségeinek szórványosodása, nyelvünk kifakulása,
múltunk fokozatos elvesztése láttán 147 mezőségi település adatait jegyezte fel. Ezeken
a településeken legalább háromszor megfordult, s így gyűlt össze a 700 oldalas, saját kezűleg bekötött monográfia több száz
fényképpel és rendkívül gazdag adattárral,
ami hosszú évekig kiadásra várt, a nyárádmenti kórusmozgalmat feltérképező dokumentumanyaggal együtt.
A sorvadás, szórványosodás, a beolvadás
jegyzőkönyvét készítette el, amelynek 117 oldalas kivonata Még szólnak a harangok címmel jelent meg mezőségi barangolásainak
hűséges társa, dr. Papp Vilmos budapest-kőbányai lelkész támogatásával. A teljes kötet
kiadását eredeti formában, amelyhez szívósan ragaszkodott, a Kráter Műhely Egyesület
gondozásában már nem érhette meg, pedig ez
volt élete nagy vágya. A Riadóra szól a harang – A mezőségi településeink helyzetképe
(1891–1991) annak az embernek a keserűségét tükrözi, aki a Mezőséggel szinte eggyé
válva, fél évszázadon át követte e tájegység
magyar lakosságának fogyását az Erdély központi részét jelentő területen, ahol Kiss Ferenc véleménye szerint népünk szíve dobog.
A mű végső kicsengése, hogy az üresen maradó templomtorony, harangláb felkiáltójelek
a fokozatosan apadó, majd bezáró iskolák ellenére; nem sóhajtások idejét éljük. Ha valamit akarunk, csak lépni kellene, amíg még
nem késő, és jól megjegyezni, hogy „akié a
gyermek, azé a jövendő”. A fuldoklónak
pedig a nagyobb, az erősebb kell kezet nyújtson, ahogy a göci templom esetében történt,
amely néhai Szabó István kertjében nyomasztó gazdagságként várta a feltámadást.
Ami csodák csodájára az isteni gondviselés
és Kiss Ferenc lelkes erőfeszítései révén
megvalósult. A mezőpanitiak nyújtottak segítő kezet, a somosdiak és néhai Lapohos
András ördöngösfüzesi nyugalmazott tanár
járult hozzá, hogy megmentsék a pusztulástól, azt példázva, hogy mekkorára nőhet meg
bennünk az erő, ha minden nagyobb gyülekezet felkarol egy szórványt.
A 25 éves Diaszpóra Alapítvány
1991. november 14-én a mezőújlaki templomban jött létre Szegedi László frissen kinevezett kőhalmi lelkész javaslatára Földes
Károly emlékének ápolására és a mai szórványszolgák munkájának segítésére a Diaszpóra Alapítvány, az Erdélyi Református
Egyházkerület keretében működő egyetlen
országos kitekintésű erdélyi szórványgondozó intézmény, amely az idén ünnepelte
megalakulásának 25. évfordulóját. Vezetői
református lelkészek: Vetési László elnök,
szórványmissziói szakelőadó és a nyugalomba vonult Jenei Tamás alelnök, belmiszsziói előadó. Az elmúlt negyedszázad alatt az
erdélyi reformátusság szinte minden töredékgyülekezetében megfordultak, felmérték a
gondokat a Mezőségen, a Bánságban, a Regátban, Erdély nagyobb városainak lakótelepein, lelkes teológusok segítségével. Száznál
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több szakmai tanácskozáson, munkamegbeszélésen vettek részt, rendszeres kapcsolatot
ápolnak minden olyan szervezettel, intézménnyel, hazai és magyarországi vezető
szervvel, amelyek a hazai szórványok ügyét
valamiben előbbre vihetik. Szolgálatuk egyik
legfontosabb területe a lelkészek és világi
szórványmunkások munkájának az elismerésére alapított, Czelder Mártonról és Földes
Károlyról elvezett szórványdíj, amit évente
adnak át. A szórványmunka szinte minden területére terveket, stratégiákat készítettek.
2000-ben, a magyar nyelvterületen elsőként
készült egy erdélyi szórványstratégia. Kidolgozták a körlelkészségek, hazai tömb-szórvány testvérkapcsolatok kialakításának és
működtetésének, a felszámolódott gyülekezetek értékeinek hasznosítási, megőrzési tervét.
A munkát csak hittel lehet végezni
Bár hosszan sorolhatnánk, hogy az elmúlt
évek alatt mi történt és mi nem történt még
szórványügyben, az országos kitekintésen túl,
visszatérve megyénkbe, Jakab István lelkipásztort, a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye esperesét kérdeztük az elért
eredményekről. Mint elmondta, a szórványgyülekezetek építészeti örökségének a mentését szolgálta, hogy egyházmegyei
adakozásból sikerült felújítani 2014 őszén a
báldi református templomot, amit egy raktárból alakítottak át, néhány héttel később szentelték fel a megújult mezőpagocsai
haranglábat, és egyházmegyei közmunkával
újították fel a mezőszengyeli templomot.
Mindhárom felszentelésén ft. Kató Béla, az
Erdélyi Egyházkerület püspöke hirdette az
igét.
– Négy éven át Galambodon, az idén Várhegyen tartottuk a gyermekbibliahetet, a kisés szórványgyülekezetekben élő gyermekek
nyári táborát.
A reformáció 500. évfordulójára májusban
szórványreformációs napot szerveztünk
Nagysármáson, ahova valamennyi mezőségi
gyülekezetünkből jöttek hívek, utaztatásukat
igyekeztünk kisbusszal megoldani, s a találkozás mindnyájunkra az élmény erejével hatott. Nagyon lehet szeretni a Mezőséget, az
ott élő meleglelkű emberekért, akik hitükkel,
kitartásukkal igazi kincset jelentenek. Az
utóbbi években a magyar kormány is jelentős
támogatással járul hozzá ahhoz, hogy a szórványgyülekezetek lelkipásztorai a javadalmazásukat felvehessék, ami az egyházkerületi
missziós program keretében történik, és amiért köszönettel tartozunk. Legtöbb gyülekezetnek van szórványautója, útiköltség címen
támogatást kap a Communitas Alapítványtól.
Ennek ellenére ezt a munkát csak hittel lehet
végezni.
„Ha nem ezt tenném, nem is én lennék”
– Úgy érzem, az Úristen bízott meg ezzel
engem – vallja Lakó Jenő marosszentgyörgyi
származású mezőzáhi református lelkész, aki
a legnagyobb mezőségi szórványban látja el
a missziós szolgálatot. A mezőzáhi anyaegyházhoz tartozó Szengyelen, Sályiban, valamint Tóháton és Cekeden, ahol az utolsó
hívek is kiköltöztek a temetőbe. Beszolgáló
lelkészként teljesít szolgálatot Uzdiszentpéteren és a hozzá tartozó Tusonban, Ölyvesen,
Pagocsán és Pagocsavölgyben, ez utóbbi két
településen négy-négy reformátust tart még
számon.
Bevallása szerint nemcsak igét hirdet, betegeket látogat, segít híveinek, ha bajban vannak, szervez, tanít, teszi, amit kell és lehet.
Bár volt lehetősége tovább menni, megszerette a mezőségi embereket, akiknek jó szíve,
ragaszkodása nap mint nap megérinti. Munkájában felesége, presbitere és gondnoka is
támogatja, és jól érzik magukat a mezőzáhi
paplakban, amelyet reményeik szerint sikerül
befejezni.
Az oldalt szerkeszti:
Ötvös József ny. lelkipásztor
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Az ajándékozásról (II.)

Az előző részben az ajándékozási szerződésről (románul „donaţie”) beszéltünk, érintve azokat a
gyakorlati eseteket, amelyek a legtöbbször problémát okoznak az
ajándékozási szerződéssel kapcsolatosan. Ezekre sorozatunk utolsó
részében még konkrét példákkal ki
fogunk térni.
Amint azt jeleztük, már a 2011.
október 1-jén életbe lépett új román
polgári törvénykönyv (Ptk.) az
ajándékozás általános jogi szabályozását a 984 – 1010. és 1011–
1033. cikkekben szabályozza.
Ezekben a paragrafusokban a
törvény az ingyenes jogügyleteket
is szabályozza, ugyanis az ajándékozáson kívül létezik még más ingyenes ügylet is, mint a
végrendeletbe foglalt örökösnevezés, illetve hagyományrendelés,
amelyeknek a román megfelelője a
„legat”. A fő és nyilvánvaló különbség a két ingyenes juttatás között az, hogy míg az ajándékozás
érvényesen megtörténik az ajándékozó életében a tulajdonjog átszállásával együtt, addig a végrendeleti
ingyenes jogügylet értelemszerűen
csak az ajándékozó halálakor lép
érvénybe.
Amint azt már jeleztük, az ajándékozás érvényességének formai
kelléke a Ptk. 1011. paragrafusa
szerint a közhiteles (autentic) irat,
viszont léteznek kivételek is. Ennek
értelmében nem kell közhiteles (általában közjegyzői) okirat a következő ajándékozásokhoz: a közvetett
(donaţie indirectă), az álcázott (donaţie deghizată) vagy kézi ajándékozáshoz (dar manual), az így
megkötött ajándékozás érvényes.
Az előző részben részletesen leírtuk, hogy mit jelent a közvetett
ajándékozás (ajándékozási szándékkal, de egy más jogügyleten keresztül részesül előnyben a
kedvezményezett, pl. lemondással,
ami előnyös helyzetet teremt a kedvezményezett számára).
A második kivétel, amikor nem
szükséges az ajándékozás érvényességéhez a közhiteles irat, az az álcázott ajándékozás. Habár ennek az
ajándékozási formának az elnevezéséből valamilyen romantikus titokzatosság árad (vagy valamilyen
törvénytelenséget sugall), az ügylet
önmagában teljesen törvényes.

Természetesen lehetséges, hogy
az álcázott ajándékozási ügylet valamilyen törvénytelen célt követ,
vagy valamilyen törvényes tiltást
próbál kikerülni, ebben az esetben
az ügylet semmis lehet, de nem
azért, mert álcázott az ajándékozás
– ami önmagában nem törvénytelen –, hanem azért, mert valamilyen
törvényes előírással megy szembe,
ami viszont bármilyen más jogügylet esetében is semmisséget von
maga után.
Az álcázott ajándékozás esetén
az ajándékozási szerződés, aminek
lényegéhez tartozik annak ingyenessége, valamilyen más, visszterhes (act oneros) vagyis mindkét fél
számára – nyereség ellenében – jogokat és kötelezettségeket előíró
jogügyletnek van álcázva.
Ugyanakkor az álcázott ajándékozás nemcsak egy másik visszterjogügyleten
keresztül
hes
valósulhat meg, hanem egy közvetítő úgynevezett közbülső (persoana interpusă) személyen keresztül.
Minkét esetben szerződéses szimulációról beszélünk, amely –
habár első hangzásra, mint azt már
fentebb jeleztük, valamilyen hátsó
szándékot feltételez – önmagában
nem törvénytelen.
A diszimuláció esetén mindig
van egy nyilvános irat, valamint
egy titkos irat, amelyek esetén az
első, a nyilvános irat elrejti a valódi, nem nyilvános jogügylet természetét.
Egy példával jobban érthetővé
válik az álcázott ajándékozás jogi
intézménye: például egy nyilvános
adásvételi szerződéssel egy ingatlan tulajdonjogát ruházzák át a
felek egymásra, a valóságban azonban az ingatlan tulajdonjoga ellenérték nélkül kerül át.
Ezt az esetet nem szabad összetéveszteni azzal a gyakorlatban sajnos sokszor megtörténő esettel,
amikor a felek a közjegyző előtt
más adásvételi összeget mondanak,
mint ami a valóságban kifizetésre
került, ekkor ugyanis fennáll az
adócsalás bűncselekménye.
Vannak viszont esetek, amikor
az álcázott ajándékozás törvénytelen, és a polgári jog semmisséggel
(nulitate absolută) szankcionálja a
szimulációt. Így például a polgári
törvénykönyv szerint a házastársak
közötti ajándékozások visszavonhatók (revocabil).
Ezzel kapcsolatosan azt kell
tudni, hogy alapesetben az ajándékozás nem visszavonható (irevoca-

bil). A gyakorlatban megtörténik,
hogy a házastársak, mivel nem szeretnék, hogy később az egymás
közt megkötött ajándékozási szerződéseket valaki visszavonassa bírósági úton (pl. valamelyik
házastárs örökösei olyan alapon,
hogy az csökkentette a hagyatékot),
azt egy adásvételi szerződésen keresztül diszimulálják.
Amennyiben a fenti esetben bebizonyításra került, hogy az adásvételi árat nem fizették ki, az
adásvételi szerződés semmissé
válik, ugyanis ez a román Ptk.
1033. paragrafusának 1. bekezdését
sérti, amelynek értelmében a házastársak közötti adományozás mindig
visszavonható.
Álcázott ajándékozás esetén formai szempontból azt az előírást kell
betartani, amely a nyilvános jogügylet formájára vonatkozik. Így
például egy gépkocsi adásvételéé,
amely egy adományt rejt el magánokirati formában (act sub semnătură privată – tehát közjegyző
közreműködése nélkül is érvényes), viszont amennyiben egy ingatlanról van szó, annak értékétől
függetlenül az „álcázó” nyilvános
szerződése közhiteles (általában
közjegyzői) formában kell megkötésre kerüljön.
Egy szimulált vagy álcázott jogügylet valódi természetét bírósági
úton lehet bebizonyítani, ezt általában az egyetemes vagy az egyetemes című örökösök (succesor
universal sau cu titlu universal) tudják igazolni, de bármilyen más érdekelt harmadik személy (tertă
persoană) is megteheti ezt. Ennek
értelme általában az, hogy az adomány mindig csökkenti a vagyont,
hiszen ellenszolgáltatás nélkül
kerül ki a vagyon egy része, az
adásvétel vagy más visszterhes jogügylet viszont nem, ugyanis az elidegenített vagyontárgyat annak
ellenértéke (az ár) helyettesíti.
Tehát a köteles résszel rendelkező örökösök (egyenes ági leszármazottak, szülők és túlélő
házastárs) az örökhagyók által tett
diszimulált ajándékozások esetén
mindig érdekeltek abban, hogy egy
jogügyletnek az adomány természetét bebizonyítsák, ugyanis
amennyiben az adomány miatt a
hagyaték részben vagy egészben
kiürült, és ezért nem kapják meg a
nekik járó részt, akkor kérhetik az
adomány mértékének csökkentését.
(Folytatjuk)

Rendőrségi tanácsok közúti közlekedéshez

Őszi, ködös útviszonyok

A téli, szeszélyes időjárás
miatt fokozottabb figyelemmel és vezetéstechnikával
kell közlekedni a közutakon,
ugyanakkor a balesetek elkerülése érdekében a rendőrségi közlemények elővigyázatosságra intik a gyalogosokat is.

A műszaki biztonság egyik alapkövetelménye a futómű és a gumiabroncs kifogástalan állapota. A
köd, a szitáló hó, a csúszós utak
mindennapossá válnak, ezért a hirtelen fékezés balesetveszélyes lehet.
Mivel rövidebbek a nappalok, a járművezetőknél hamarabb jelentkezik
a fáradtság, csökken a reakcióidő,

ezért több pihenőt ajánlatos tartani.
A pára, a köd rontja a távolságbecslő képességet, ugyanakkor a
hó, illetve csapadék fárasztja a szemet, ezért a közlekedési eszközök,
útjelzők elkerülhetik a gépjárművezető figyelmét. Nagyobb követési
távolságot tartva, lassabban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkeztének kockázata, és egy
esetleges rossz manőver esetén a
hibák könnyebben korrigálhatók.
Ködlámpa és rövid fény
A ködös időben használni kell a
ködfényszórókat és a hátsó helyzetjelző ködlámpákat. A hátsó ködlámpák láttán időben észrevesznek a
mögöttünk érkezők, amennyiben

azonban oszlopban halad a gépkocsisor, a hátsó ködzárófény zavarhatja
a
mögöttünk
haladó
gépkocsivezetőt, ezért ajánlott lekapcsolni. A fények rendkívül fontosak, mivel rossz látási viszonyok
közepette azáltal válhat a gépjármű
láthatóvá a közúti forgalomban. A
csúszós utakon a kanyarodással egy
időben nem ajánlott a fékpedált
nyomni, lehetőleg a motorféket kell
használni.
A nagyobb távolságra utazók ellenőrizzék a gépkocsijuk műszaki
állapotát: a fékrendszert, klímaberendezést, téli gumikat stb. Hasznos
időben kell tájékozódni az időjárási
körülményekről, ugyanakkor a

December 12-éig várja a
Schola Particula 1557 – Bolyai 2000 Egyesület marosvásárhelyi
középiskolások
esszépályázatát Találkozásom
Bolyai Jánossal, a ,,geometria Kopernikuszával” címmel.

A pályázaton résztvevőknek egy
esszét kell írniuk, mely megközelítheti a témát a matematika, filozófia,
zene terén, valamint Bolyai alakja
a szépirodalomban, emlékezete és
kultusza. Formai követelmények:
esszé, legtöbb öt A4 oldal terjede-

lemben, 12-es karakterek 1,5 sorközzel. Beküldési határidő: 2017.
december 12. A pályázatok az
alábbi e-mail-címre küldhetők:
spbolyai2017@gmail.com
A zsűri által legjobbnak ítélt első
három helyezett értékes tárgynyereményben részesül, mely a december 15-i Bolyai János-emlékünnepség keretében kerül átadásra.
A pályázat nyertesei az emlékünnepségen betekintést nyújthatnak
esszéik tartalmába. (sz.p.)

Rendőrképzőkbe toboroznak

A testmagasság nem akadály

Fotó: Nagy Tibor

November 22-étől eltörölték
a testmagassághoz kötött követelményeket a rendőriskolákba való felvételnél, így
azok is jelentkezhetnek az altisztképzőkbe, akik ez idáig
nem tehették meg a kizáró
jellegű kritérium, az alacsony
testméretük miatt.

A 2017. évi 144-es számú belügyminisztériumi rendelet értelmében, melyet a november 22-i
Hivatalos Közlönyben tettek közzé,
a belügyminisztérium kötelékében
foglalkoztatott személyzetet felkészítő tanintézmények versenyvizsgájára jelentkező előfeltételek
közül eltörölték egyik kizáró jellegű kritériumot, a testmagasságot.

A fizikai erőnlétet a gyakorlati útvonal megtételével, az akadályok
meghatározott sorrendben és időre
való teljesítésével értékelik, a sportteljesítmény eredményét nem lehet
megóvni, az két tanú jelenlétében
zajlik majd.
Az országos rendőrfőkapitányság emlékezteti az érdekelteket,
hogy januárban versenyvizsgákat
hirdetnek, melyek során a câmpinai
rendőriskolába 1.300, míg a kolozsváriba 300 jelentkezőt vesznek fel.
A versenyvizsgákat január 13–21.
között szervezik, a tanulmányok
időtartama egy év. A vizsgakövetelményekről bővebben a rendőrség
honlapján
ms.politiaromana.ro
lehet tájékozódni. (szer)

szükséges felszerelések – hólapát,
vontatókötél, fagymentesítő zárolajozó, élelmiszer és ital, takaró, melegebb ruhadarabok – nélkül ne
induljanak útnak.
Téli gumik – kellő féktávolság
A téli gumik használata elengedhetetlen, mely a csapadék kellő elvezetésével és a biztonságosabb
úttartással a zord körülmények között is egyenletes haladást biztosít.
A kellő féktávolságot őszi-téli útviszonyok között fokozottabban be
kell tartani, ezáltal számtalan kellemetlenség elkerülhető. Az ablakok
párátlanítását pedig indulás előtt el
kell végezni.
Havas, latyakos időben, amikor a
járda mellett széles sávban áll vagy
folyik a víz, nehezebb az úttesten
átkelni. A gyalogos arra figyel,
hogy ne lépjen a tócsába. Az autós-

nak számítania kell arra, hogy a
járda szélén leszegett fejjel álló gyalogos a következő pillanatban az úttestre, a jármű elé kerülhet.
Egyes útszakaszokon számolni kell a járművek, mezőgazdasági gépek által felhordott
sárral is, amely csúszóssá teheti
az utakat.
A gyalogosokat is óvatosságra
inti a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség sajtóközleménye, mely
szerint megelőzhetők lehetnek a
gyalogosgázolások, amennyiben
csak erre kijelölt helyeken kelnének át az úttesten, és előzőleg
megbizonyosodnának arról, hogy
testi épségüket nem veszélyezteti
jármű közelsége. A gyalogosnak
könnyebb megállni, mint a gépjárműnek a jeges, havas úton.
(pálosy)
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Mást ígért az első játszma

Csak a nyitószettben tudott ellenfele fölé nőni a fiatal marosvásárhelyi együttes.
Fotó: Nagy Tibor

Megnyerte az első játszmát
az esélyesebb Temesvári Agroland ellen a Marosvásárhelyi
CSU
Medicina
női
röplabdacsapata az A1 osztályos bajnokság 8. fordulójában, a folytatásban azonban
„helyükre kerültek a dolgok”.
Pedig nem lett volna lehetetlen bár még egy játszmát behozni, és pontot rabolni a
temesváriaktól.

Bálint Zsombor

A női röplabda A1 osztályban
jól körvonalazódtak az erőviszonyok az alapszakasz feléhez közeledve. Négyen küzdenek a
dobogóért, őket a többiek nem tudják megszorongatni, míg a többiek
közül Temesvár emelkedik ki. A
Marosvásárhelyi CSU Medicina
számára ezért lett volna fontos
pontot vagy pontokat szerezni ellene, mert így a felsőházért folyó
küzdelemben lépéselőnybe kerülhetett volna. Ennek megfelelően
kezdték a meccset Predrag Žucović tanítványai, figyelmesen védekeztek, támadásban pedig Iancu és
Varga leütései, Iancu és Diţu sáncolásai hozták a szükséges pontokat. 19-18 után állva hagyták az
ellenfelet Iancu remek nyitássoro-

zatának köszönhetően. Ezek után
nehezen magyarázható meg, hogy
mi történt a második szettben, amikor a Medicina 8 pontjából hat
(nem tévedés!) az ellenfél elrontott
nyitásából született, azaz mindöszsze két pontot értek el támadásból,

Iancu és Diţu révén! Ez pedig a
folytatásra is rányomta a bélyegét.
Noha a Medicina megpróbált viszszakapaszkodni a meccsbe, a harmadik és negyedik szettben is
érezni lehetett, hogy erre nincs esélye. A remek megoldásokat túl sok
ki nem kényszerített buta hiba követte, és tegyük azt is hozzá, hogy
a szerencse is elpártolt több esetben a házigazdáktól. Ami biztos, az
Agroland tapasztalt ütői, Bacşiş,
Lupescu és Laković minden tudásukat latba kellett vessék, hogy
megszerezzék mind a három pontot.
Az alapszakasz első feléből még
egy forduló van hátra, ennek keretében a CSU Medicina Lugosra,
közvetlen ellenfelének otthonába
látogat. Ha nyerni tud Žucović csapata, akkor felsőházi helyen végzi
az alapszakasz első felét, és előrevetíti annak az esélyét, hogy a végére is ott maradjon. Ellenkező
esetben ez roppant nehéz lesz.

Jegyzőkönyv

Női röplabda A1 osztály, 8. forduló: Marosvásárhelyi CSU Medicina –
Temesvári Agroland 1:3 (25:19, 8:25, 18:25, 22:25)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal csarnok, 400 néző. Vezette: Mihai Coman
(Bukarest), Alexandru Prodana (Bukarest). Ellenőr: Nicolae Marin (Galac).
CSU Medicina: Dobriceanu, Diţu, Varga, Buterez, Iancu, Babaş (Cauc,
Străchinescu, Mocan, Ioan, Arniceru, Dumitrescu). Liberó: Molnar.
Agroland: Cărbuneanu, Bacşiş, Balintoni, Laković, Petra, Lupescu (Calotă,
Orlandea, Pîrv, Vasilică). Liberó: Ozun.

Eredményjelző

A női röplabda A1 osztály 8. fordulójában a következő eredmények születtek:
Bukaresti Dinamo – Jászvásári Penicilina 3:0, Bukaresti CSM – Kolozsvári U
3:0, CSM Târgovişte – Lugosi CSM 3:0, Marosvásárhelyi CSU Medicina –
Temesvári Agroland 1:3, Balázsfalvi Alba Volei – Bákói Ştiinţa 3:0.

1. Bukaresti CSM
2. Balázsfalva
3. Bákó
4. Târgovişte
5. Temesvár
6. Dinamo
7. Lugos
8. CSU Medicina
9. Jászvásár
10. Kolozsvár

Gyors búcsú a kupától
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Mindkét mérkőzést idegenben játszotta a Marosvásárhelyi
CSU Medicina női röplabdacsapata a Románia-kupa negyeddöntőiben, egymás utáni napokon, a februári visszavágót is előre
hozva. Az ellenfelet ismerve, eleve tudták, hogy gyakorlatilag
nincs esély a továbbjutásra, és így pénzt is sikerült spórolni, ami
rendkívül fontos ebben az ínséges időszakban.
A női röplabda Románia-kupában, miután csak tíz csapat maradt az élvonalban, az első körben mindössze két selejtező párharcot rendeztek, a Medicina erőnyerőként jutott tovább. A
negyeddöntőben azonban már a többszörös bajnok, BL-résztvevő Balázsfalvi Alba Volei volt az ellenfele, annak a Marosvásárhelynél sokkal kisebb városnak a képviselője, amelyben nem
okoz gondot az önkormányzati (igencsak tetemes) támogatás
folyósítása, ez sem a városatyáknak, sem a prefektusnak nem
szúrja a szemét, ellenkezőleg… Ilyen körülmények között a Medicina egyetlen célja az lehetett, hogy minél jobb meccseket

Jegyzőkönyv

Női röplabda Románia-kupa, negyeddöntő 1. és 2. menet: Balázsfalvi Alba Volei –
Marosvásárhelyi CSU Medicina 3:0 (25:15, 25:11, 25:19) és 3:0 (25:11, 25:12, 25:16)
Balázsfalvi Timotei Cipariu terem. Vezették: Mircea Rus (Kolozsvár), Marius Şanta
(Kolozsvár). Ellenőr: Dinu Olăhuţ (Nagybánya).
Alba Volei: Möllers, Salaoru, Aquino, Cleger-Abel, Ilyasoglu, Onyejekwe (Barakova). Liberó:
Vujović. Illetve: Ilyasoglu, Aquino, Rus, Koleva, Onyejekwe, Barakova (Alvarez, Möllers,
Salaoru). Liberó: Vujović.
CSU Medicina: Dobriceanu, Ioan, Varga, Buterez, Iancu, Babaş (Cauc, Străchinescu, Mocan,
Diţu). Liberó: Molnar (Rancz). Illetve: Dobriceanu, Diţu, Varga, Buterez, Iancu, Mocan (Cauc,
Străchinescu, Ioan, Babaş, Arniceru, Dumitrescu). Liberó: Molnar (Rancz).

Eredményjelző

A női röplabda Románia-kupa negyedöntőiben: Balázsfalvi Alba Volei – Marosvásárhelyi
CSU Medicina 3:0 és 3:0, Lugosi CSM – CSM Târgovişte 0:3, Bákói Ştiinţa – Kolozsvári U 3:0,
Bukaresti Temesvári Agroland – Bukaresti CSM 0:3.
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Csapatmásodik a Marosvásárhelyi
ISK a Románia-kupán

Jelentős részvétellel rendezték
meg Marosvásárhelyen a serdülőkorúak birkózó Románia-kupáját.
Összesen 307 fiatal érkezett a rendezvényre, amelyen valamennyi
küzdésnemben rendeztek viadalokat.
A helyi Iskolás Sportklub (ISK)
három aranyéremmel gazdagította
gyűjteményét: Gombos Erik a 46
kilogrammosok súlycsoportjában,
Nyulas Előd az 58 kilósoknál, Bíró

Krisztián a 69 kilósoknál végzett az
élen. Dobogóközelbe Béres Adrienn, Scridon Tudor és Monai Alexandru
(valamennyien
5.
helyezettek) kerültek még, illetve
Paniş Rocco a hetedik lett.
Az egyéni eredmények összesítése alapján a Marosvásárhelyi ISK
(edzők: Fazakas Csaba, Dragoş
Vlad, Gyarmati Ferenc) a csapatverseny második helyét szerezte
meg.

Klubvilágbajnokság: A Real Madrid
sikerével 24 év után lenne címvédés

Fotó: Nagy Tibor

A házigazda egyesült arab emírségekbeli al-Dzsazira és az új-zélandi Auckland City selejtezős
összecsapásával ma kezdődik a labdarúgó-klubvilágbajnokság, amelynek döntőjét jövő vasárnap
rendezik.
A két nagy esélyes, a Bajnokok
Ligája-győztes Real Madrid és a Libertadores Kupa-címvédő brazil
Gremio kiemeltként csak a jövő heti
elődöntőben lép pályára a tornán,
amelyet 2009 és 2010 után harmadszor rendeznek az Egyesült Arab
Emírségekben. A királyi gárda rekorderként eddig ötször nyerte meg
a tornát, tavalyi diadalának megismétlésével pedig 1993 óta először
lenne címvédés. Akkor a brazil Sao
Paulónak sikerült ez a bravúr.
A Real Madridban sokan harmadik diadalukat ünnepelhetnék ebben
a sorozatban, ugyanis 2014-ben és
tavaly is tagjai voltak a keretnek.

A CSU Medicina egyetlen célja az lehetett, hogy minél
jobb meccseket játsszon, a lehető legszorosabban próbálja tartani a különbséget. Ez csupán részben sikerült.
Fotó: Nagy Tibor

játszon, a lehető legszorosabban próbálja
tartani a különbséget. Ez csupán részben
sikerült, mert játszani megpróbáltak
ugyan a lányok, a két háromjátszmás vereség szettenkénti eredményei azonban
óriási hazai fölényről tanúskodnak. A legjobban az első meccs harmadik játszmájában teljesített a marosvásárhelyi csapat,
amikor csak 15-15 után engedte elhúzni
az ellenfelét. Jegyezzük meg, hogy a Bajnokok Ligájára készülő balázsfalviak a
két meccsen két külön keretet használtak,
mindössze három belföldi játékossal.
(B. Zs.)

Ezt megelőzően még 1960-ban,
1998-ban és 2002-ben ért a csúcsra
a spanyol csapat. A Gremio 1983ban hódította el a trófeát.
A klub-vb 2005-ben váltotta fel a
klubvilágkupát, amelyen kizárólag
Európa és Dél-Amerika legjobb
együttese csapott össze. A klubvilágbajnokságon a hat kontinens legrangosabb
klubsorozatának
győztese, valamint a házigazda szerepel. A megváltozott rendszer ellenére továbbra is kizárólag
Dél-Amerikából és Európából került ki a győztes, s olyan is csak háromszor – 2010-ben, 2013-ban és
tavaly – fordult elő a kongói Mazembe, a marokkói Raja Casablanca és a japán Kashima Antlers
révén, hogy más kontinenst képviselő csapat került fináléba.
A jogelőd klubvilágkupát is beleszámítva az eddigi 55 kiírásból 30at európai, 25-öt dél-amerikai
csapat nyert meg.

Röviden

* Labdarúgó 1. liga, 20. forduló (hétfői eredmények):
Temesvári Poli ACS – Medgyesi Gaz Metan 1-1, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Bukaresti Dinamo 0-3. Az
állás: 1. Kolozsvári CFR 46 pont, 2. FCSB 41, 3.
Craiova 39, ...13. Sepsi OSK 12.
* Provokálta a Sepsi OSK szurkolóit a Dinamo második góljának szerzője. Ionuţ Nedelcearu egy pólót
tartott a hazai drukkerek elé, amelyen Avram Iancu fotója szerepelt. Iancu nemzeti hősnek számít a románoknál, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
elleni román felkelés vezetője volt. Erdélyben a védtelen magyar települések ellen hadjáratokat szervezett –
írja tudósításában a csakfoci.hu.
* Az E, az F, a G és a H csoport utolsó fordulós mérkőzéseivel zárul ma a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportköre. A műsor: E csoport: FC Liverpool – Szpartak
Moszkva, Maribor – Sevilla; F csoport: Sahtar Donyeck
– Manchester City, Feyenoord – SSC Napoli; G csoport: FC Porto – AS Monaco, RB Leipzig – Besiktas; H
csoport: Tottenham Hotspur – APOEL, Real Madrid –
Borussia Dortmund. A csoportok első két helyezettje jut
a nyolcaddöntőbe, míg a harmadikok átkerülnek az Európa-liga kieséses szakaszába. Pontazonosság esetén
az egymás elleni eredmények rangsorolnak.
* A Telekom Veszprém a harmadik, a MOL-Pick Szeged pedig az ötödik helyen tölti a téli szünetet csoportjában a férfikézilabda Bajnokok Ligájában. Az előző
idényben harmadik helyezett veszprémiek három vereség után szombaton 31-26-ra legyőzték a tavalyi BLgyőztes lengyel Vive Kielce együttesét a B csoportban,
a szegediek viszont egy hónapon belül negyedszer veszítettek, hiszen 25-24-re kikaptak a magyar válogatott
kapus Borbély Ádám csapatától, a szintén lengyel
Orlen Wisla Plocktól a B csoportban. A sorozat román
résztvevője utolsó mérkőzését is elvesztette: a Bukaresti Dinamo a Kadetten Schaffhausen otthonában maradt alul 27-25-re, így a C csoport utolsó helyén zárta
a küzdelmet, mindössze 2 ponttal.
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Előadás a panamázásról

December 7-én, csütörtökön 16 órától a Petru Maior Egyetem Jogtudományi és Közigazgatási Fakultása az egyetem Tudor Drăganu aulájában a panamázásról szervez gazdasági konferenciát. A
rendezvényen részt vesz Cătălin Ivan európai parlamenti képviselő, az
EP pénzügyi ellenőrző bizottságának alelnöke.

Nemzetközi
színháztudományi konferencia

December 8–9-én tizennyolcadik alkalommal szervez nemzetközi
színháztudományi konferenciát a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem.
A Stúdió Színház előterében tartandó rendezvény első napján romániai
és külföldi színházi alkotók, kutatók, egyetemi oktatók előadásai hangzanak el a közös színházi alkotás és a devised theatre típusú módszerek,
valamint a színház találkozásának kérdéseiről. 9-én a zenés színház és
a zeneművészet terén azonosítható devised jellegű és kollektív alkotási
módszerekkel, új zenei formákkal foglalkozó előadások kerülnek megvitatásra. A szervezők szándéka a termékeny szakmai beszélgetés,
melyre az előadások közötti szünetekben a program lehetőséget teremt.

Nőttek a termelői árak
októberben az euróövezetben

Októberben a vártnál nagyobb mértékben nőttek az
előző havihoz képest a termelői árak az euróövezetben
az Európai Unió statisztikai
hivatala, az Eurostat kedden
közzétett kimutatása szerint. Az éves áremelkedés a
vártnál kisebb lett.

Októberben átlagosan 0,4 százalékkal emelkedtek a termelői
árak az előző havihoz képest az
euróövezet 19 és az Európai Unió
28 tagállamában egyaránt. Szeptemberben 0,5 százalékos volt a
havi növekedés mindkét régióban.
Az egy évvel korábbihoz képest
az euróövezetben 2,5 százalékkal,
az EU-ban 2,6 százalékkal nőttek
a termelői árak októberben.
A piac 0,3 százalékos havi és
2,6 százalékos éves áremelkedést
várt októberre az euróövezetben.
Az euróövezetben az októberi
áremelkedés elsősorban az energiaáraknak volt köszönhető, ami
az előző havihoz képest 1,3 százalékkal nőtt. Az alapanyagok ára
0,3 százalékkal nőtt, a tőkejavak
és a tartós fogyasztási cikkek ára
viszont nem emelkedett. A nem
tartós fogyasztási cikkek ára 0,2
százalékkal csökkent. Energiaárak
nélkül a havi áremelkedés az eu-

róövezetben 0,2 százalék volt októberben. Az euróövezet termelői
árainak évi 2,5 százalékos emelkedéséhez az alapanyagok 3,5 százalékos, az energiaárak 3,1
százalékos emelkedéssel járultak
hozzá októberben. Energiaárak
nélkül a termelői árak éves emelkedése 2,3 százalék volt.
A termelői árak az előző havihoz képest a legnagyobb mértékben, 2,4 százalékkal Belgiumban
emelkedtek októberben. A második Írország volt a rangsorban 1,5
százalék, a harmadik Románia 1,0
százalék, a negyedik Spanyolország 0,8 százalék emelkedéssel.
Árcsökkenést Dániában regisztráltak októberben, az előző havihoz képest 1,5 százalékosat.
Cipruson és Lettországban 0,5
százalékkal, Észtországban 0,4
százalékkal csökkentek a termelői
árak októberben az előző havihoz
képest.
A termelői árak a legnagyobb
mértékben Belgiumban nőttek az
egy évvel korábbihoz képest októberben, 6,9 százalékkal. Bulgáriában 5,5 százalék, Lengyelországban 4,5 százalék, Magyarországon 4,4 százalék, Írországban 4,3 százalék volt az éves
áremelkedés októberben. (MTI)

Kötelező csődbiztosítás jöhet
a légitársaságoknak

A légitársaságokra kötelező
csődbiztosítás bevezetését
szorgalmazza az európai
utazási irodai szövetségek
brüsszeli székhelyű szervezete, a hátrahagyott utasok
elszállításához és kártalanításához.

Michel de Blust, az ECTAA
(European Travel Agents’ and
Tour Operators’ Association) főtitkára a szervezet budapesti közgyűlését követő háttérbeszélgetésén azt mondta: az elmúlt időszakban számos légitársaság ment
csődbe, ami ráirányította a figyelmet az egységes szabályozás hiányosságaira. Akkor ugyanis, ha
egy utazási iroda megy csődbe,
van kötelezően előírt biztosítás az
utasok kártalanítására, míg ha egy
légitársasággal történik ugyanez,
nincs biztosíték. Ezen a területen
szükségesnek látják egy új, mindenkire érvényes szabályozás bevezetését – tette hozzá. Felidézte:
a 116., Budapesten megtartott
közgyűlés fontos témája volt az

időközben bekövetkezett Air Berlin és Monarch légitársaságok
csődje is, ezért a tagság döntése
alapján az ECTAA újra megkeresi
a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetséget (IATA) és az uniós hatóságokat, hogy működő megoldást
dolgozzanak ki a hátrahagyott utasok elszállítására és kártalanítására.
Kitért arra is, hogy számos ügy
a szakma által a reméltnél lassabban halad, példaként említette az
IATA és az ECTAA közötti bírósági ügyet a Malév-pénzek visszafizetéséről, a következő tárgyalás
az ügyben jövő tavasszal lesz a
holland bíróságon. A Malév öt éve
ment csődbe, és a globális jegyeladó rendszert működtető IATA
visszatartotta azoknak a repülőjegyeknek az árát, amelyeket utazási
irodákon keresztül vásároltak,
ennek értéke jelenleg mintegy 12
millió dollár. Reményét fejezte ki,
hogy 2018 tavaszán visszakaphatják ezt az összeget az irodák és
rajtuk keresztül az utasok. (MTI)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ garzonlakás a kövesdombi
piacnál hosszú távra. Tel. 0759-111-375.
(5413)

ELADÓ lábbal hajtható új Monica
varrógép
és
szivacs
ágybetét
(200x190x10 cm) a Cuza Vodă 85. szám
alatt. Tel. 0721-672-838. (5388)
ELADÓK 8-11 kg közötti pulykák, 9
lej/kg. Érdeklődni 8–16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (60626-I)
ELADÓ 100-130 kg közötti disznó.
Tel. 0727-809-987. (5446-I)
ELADÓK mangalica disznók 60-150
kg között. Ár: 12 lej/kg. Tel. 0740-190305. (5461-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (5068)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (5068)
ELADÓ tűzifa méterben. Tel. 0747933-367. (5349)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Fazakas Dominic
névre
szóló
autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (5449)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(4942)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (4958)
KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(5365)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (5435)
HEGESZTŐT, lakatost és sofőrt (C+E
kategóriával) alkalmazok. Tel. 0766-519187. (19588)

MEGEMLÉKEZÉS

Minden mulandó ezen a
világon, mint a harmat a letört
virágon. Csak egy van, ami a
sírig vezet, szívünkben az
örök emlékezet.
Szomorú szívvel emlékezünk
december 6-án a kisillyei
KERESTELY ÁRPÁDRA halálának
17.
évfordulóján.
Emlékét őrzi felesége, két
gyermeke és azok családja.
(5385)

Fájó
szívvel
emlékezünk
DOMOKOS ZOLTÁNRA halálának
20.
évfordulóján.
Emlékét szívünkben őrizzük.
Fia, Zsolt, menye, két unokája
és felesége, Ilona. (5428)

Fájó szívvel emlékezünk december 6-án MOLNÁR JÁNOSRA
halálának első évfordulóján.
Emlékét megőrzi felesége, lánya
és családja, fia és családja, négy
unokája és dédunokája.
Nyugodjon békében! (5445-I)

Ma, december 6-án tíz éve
hunyt el a gyergyószárhegyi
születésű szeretett, drága
édesanyánk, özv. KOLCSÁR
MÁRIA. Lelkünkben mindig
mellettünk maradsz. Lányaid,
Mária, Rózsika, fiad, Ferike és
családjuk. Nyugodj békében!
(5408-I)

Fájó szívvel emlékezünk az
ákosfalvi TÓTH SÁMUELRE
halálának 20. évfordulóján. A
viszontlátás
reményében:
felesége, Anikó, fia, Attila és
családja. (5422-I)

A múltba nézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs
már. Arany volt a kezed,
munka az életed, Isten hívott,
mert szeretett. Megállt a
szíved, mely értünk dobogott,
megpihent a kéz, mely értünk
dolgozott.
Szemünkben
könnyel, szívünkben örök
fájdalommal
emlékezünk
december 6-ára, amikor egy
éve eltávozott közülünk a
szeretett
édesanya,
az
erdőszentgyörgyi
KISS
ILONKA óvónő. Szép emlékét
megőrzi egy életen át fia,
Palika és fájó szívű édesanyja.
(5439)

Megpihenni tértél, a fájdalmat
elhagyva, amit reménykedve
hordoztál
magadban.
Lehunytad a szemed, csendesen elmentél, szívedben
csak az volt, hogy minket
szerettél. Munka és küzdelem
volt életed, örökre megpihent
dolgos két kezed. Maradt a
bánat
és
egy
csendes
sírhalom, szívünkben gyász
és örök fájdalom.
Fájó
szívvel
emlékezünk
december 7-én a szerető férjre
és édesapára, a nagyernyei
születésű NAGY ANDRÁSRA
halálának 3. évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes!
Felesége, Irénke, fia, Levente,
menye, Izabella, két unokája,
Krisztike és Levike, anyósa,
valamint testvére, Rózsika és
családja. (5470)

Szomorú szívvel emlékeztünk
december 5-én NAGY IMRÉRE
halálának 5. évfordulóján.
„Ha imádkoztok, veletek vagyok,
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
Emlékem így áldás lesz
rajtatok.”
(Reményik Sándor)
Szerető családja. (5471-I)

„Nem tudunk már néküled
boldogságban élni,
S szívünkből e fájdalmat ki
sem tudjuk tépni.
Rád gondolunk éjjel, rád
gondolunk nappal,
Itt leszel te velünk a
mindennapjainkban.”
Fájó
szívvel
emlékezünk
december
6-án
MELEG
LAJOSRA
halálának
12.
évfordulóján. Emlékét őrzik
szerettei. (-)

Fájó
szível
emlékezünk
december
6-án
BIRÓ
ÁGOSTONRA halálának első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Fia, Biró Csaba és családja. (-)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, vő, após,
id. ASZALOS ZOLTÁN
65 éves korában 2017. december
2-án elhunyt. Temetése 2017.
december 6-án 13 órakor lesz a
református temetőben. Emlékét
örökké őrizzük.
Búcsúzik tőle
a gyászoló család. (5431-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett, jó testvér, sógor és
nagybácsi, a maroskeresztúri
születésű
id. ASZALOS ZOLTÁN
65 éves korában elhunyt. Temetése 2017. december 6-án 13 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben.
Búcsúzik tőle testvére, Ilonka,
sógora, Jenő, unokahúga, Olga
és családja. (5431-I)
Fájdalommal tudatjuk, hogy a
drága jó férj, apa, testvér, unokatestvér, jó barát,
PINTYI ISTVÁN
életének 48. évében elhunyt.
Drága
halottunk
temetése
december 6-án 12 órakor lesz a
református temetőben, unitárius
szertartás szerint.
A gyászoló család. (5459-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
özv. KEREKES GÁBORNÉ

szül. KÁLMÁN ZSUZSANNA
(Csucsa)

életének 92. évében folyó év

december 1-jén Németországban

csendesen

megőrizzük.

elhunyt.

Emlékét

Szerettei. (5463-I)
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Megmozdultak a szabédiak

Összefogással, önzetlenségből épül a ravatalozó

Kevesen hitték, hogy megvalósítható, a kezdeményezők
mégis tartották magukat az
adott ígéretükhöz, s novemberben befedték a szabédi ravatalozót. Mindössze négy
hónap alatt épült fel „pirosban” a középület.

Gligor Róbert László

Mivel sem állami, sem európai
támogatás nem pályázható ravatalozók építésére, a szabédiak úgy
határoztak: összefogással, önerőből
építenek maguknak. Első lépésként
a helyi RMDSZ-szervezet ebből a
célból idén március 4-én jótékonysági kosaras bált rendezett, amelyre
hazahívták az elszármazottakat is.
Hogy az együttlétet hangulatosabbá

Négy hónap alatt sikerült felépíteni a ravatalozót – a befejezés a jövő évre marad

tegyék, Ábrám Tibor nóta- és Buta
Árpád operaénekest, valamint a
nyárádszeredai színjátszó csoportot
is meghívták a jelenlevők szórakoztatására. Amikor mérleget vontak, 6.735 lejük maradt, ami nem
nagy összeg, de indulásnak jó segítséget jelentett. A református lelkész javaslatára létrehozták a
Szabédért Egyesületet, amely nem
kimondottan csak a ravatalozó
építését,
hanem általánosan a
falu fejlesztését célozza
meg. A helyiek Jakab
Gyulát találták megfelelőnek a munkára, és a
július 2-án tartott falugyűlésen a fiatalembert
meg is választották elnöknek. A tizenöt tagú
egyesületben unitáriusok, reformátusok és
katolikusok kaptak helyet, tiszteletbeli tagként pedig Jenei Sándor
helyi unitárius és Imreh
Jenő mezőkölpényiszabédi református lelkészek,
Szénégető
István marosvásárhelyi
Fotó: Szilágyi Dezső
beszolgáló plébános,

valamint Csécs Sándor és Szilágyi
Dezső helyi tanácsosok is jelen
vannak.
Önzetlenségből jeles
Az egyesület a ravatalozó megépítésére a két temető közelében, az
út mellett fekvő „kántori kertet” találta a legmegfelelőbb helyszínnek,
ezért öt ár területet igényeltek itt a
tulajdonos unitárius egyházközségtől. Miután minden beleegyezést
megszerzett, az unitárius gyülekezet 49 évre ingyenes használatra átadta a helyet az egyesületnek az
építkezés céljából. A július 2-i falugyűlésen ígéret hangzott el, hogy az
épület még az idén tető alá kerül a
közösség összefogásából: minden
18. életévét betöltő személy 100 lejjel, a munkabíró férfiak ötnapi közmunkával kötelesek hozzájárulni,
míg a nők vállalták a férfiak étkeztetését minden munkanapon. A helyiek nem igazán hitték, hogy
lehetséges az első lépés ilyen rövid
határidőn belül, de július derekán
elkezdődött a munka, és négy
hónap elteltével az épület tetőzetére
felkerült a virágcsokor is. Mindez
úgy, hogy a legtöbb férfi csak hétvégente tudott munkára menni, hétköznapokon csak alig dolgoztak.
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De néhányan igen komolyan fogták
fel a tervet: a két tanácsos megszervezte a közmunkázásokat, a munkálat levezetését a 70 éves Keresztesi
Sámuel szakember végezte ingyenesen, a szintén nyugdíjas Nagy
Sándor pénztáros pedig az anyagi
alapok biztosításáért felelt. Ez
utóbbi két személy a teljes munkálat lefolyása alatt minden munkanapon jelen volt, az első ásónyomtól
és utolsó tetőfedő cserép felhelyezéséig.
Jövő évben befejeznék
A helyiektől begyűjtött összegek
mellett a mezőcsávási önkormányzat is 15 ezer lejes támogatást biztosított a szabédiaknak, továbbá
helyi és elszármazott vállalkozók is
segítettek pénzzel, építőanyaggal és
munkagépekkel, így Szent Márton
vasárnapján befejezték az idénre
tervezett munkálatokat. Az épületben két halottaskamra, egy közösségi terem, egy-egy mellék- és
raktárhelyiség, valamint egy jókora
gyülekezőhelyiség kapott helyet.
Az épület további munkálatait a következő évben folytatják, addig elkészíttetik a nyílászárókat, ezek
kifizetése érdekében begyűjtik a
még elmaradt hozzájárulásokat is.
Ezzel a szabédiak megmutatták,
hogy tervük nem szalmaláng volt, a
kezdeményezők pedig azt remélik,
hogy egy év múlva át is adhatják az
épületet a rendeltetésének.

Eladó ingatlan Nyárádszeredában!
A malomként ismert, 3000 nm
területű udvaron 500 nm felületű
épületek, kisebb-nagyobb
átalakítással, ipari célú tevékenységre
alkalmasak, jelen felépítésben.
Építkezési céllal, két főútra nyíló
bejárati lehetősége előnyt jelent
felosztásnál kisebb családi házak
számára. Érdeklődni
a 0745-658-585-ös telefonszámon.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT kenyérüzletbe (1500
lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe és BETEGNYUGDÍJASOKAT (3as fokozat) különböző munkákra (800 lej). Jelentkezni személyesen,
önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt. (19598-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT, BÁROST, PINCÉRT, SEGÉDPINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel.
0722-268-866. (60655)

MAROSVÁSÁRHELYI HÚS- ÉS HENTESÁRUÜZLET ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal a Szabadság utca 4. szám alatt. (19607)

FOGÁSZATI RÖNTGENKÖZPONT ASSZISZTENST keres. Az
önéletrajzokat
a
következő
e-mail-címre
kérjük:
drxray.office@gmail.com (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)
KLARA javasasszony most, a közelgő ünnepek alkalmával a
legerősebb szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít. Kötéseket, átkokat old fel,
segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriazis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a magán- és üzleti
élete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével
megszabadult a kötésektől, átkoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött; János
Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)
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DECEMBERRE

Rágcsálóirtás

A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy
december 11–12-én rágcsálóirtásra kerül sor Marosvásárhelyen,
közterületen, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött
2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós szerződés alapján.
Az időtartam változhat, az időjárás függvényében.
A felhasználandó szer hatóanyaga a Brodifacoum, az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezett, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősül; ellenszere a
K1-vitamin. Ha a szervezetbe kerülne a szer, mielőbb jelentkezzenek a Megyei Kórház sürgősségi osztályán.
Kérjük, fokozottan figyeljenek a gyerekekre és a háziállatokra.
Az esetleges nézeteltérések elkerülése végett emlékeztetjük, hogy
a Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági
egységeknél egyaránt.

