
Hangulatos meseházikó, benne ínycsik-
landozó mézeskalácsillattal – ez fogadja
a gyerekeket a marosvásárhelyi Színház
téren az Eldi pékség mézeskalácské-
szítő műhelyében. A kiváló kezdemé-
nyezésnek tavaly is nagy sikere volt,
több mint ezer gyerek próbálta ki a mé-
zeskalácssütést, és vihette haza az ál-
tala készített édességet. 

Lehet csillag alakú, fenyőfa vagy hóember
formájú, a karácsonyi ünnepkör szinte elmarad-
hatatlan kelléke a mézeskalács. Talán nincs gye-
rek, akinek ne lenne életre szóló élmény, amikor
édesanyjával, nagymamájával vagy barátokkal
közösen készítik a karácsonyi asztalra vagy fel-
fűzve a karácsonyfára kerülő finomságot, mi-
közben a fahéj és a szegfűszeg jellegzetes illata
lengi be a lakást. Erre a szép hagyományra épít
az Eldi pékség, december 22-éig mézeskalács-
műhelyt működtet a Színház téren, ahol a leg-

kisebbek kipróbálhatják a mézeskalácskészítést,
azt, hogy miként lesz a lisztből, mézből és fű-
szerekből finom, omlós sütemény. 

Az egrestői székhelyű Eldi pékségnek sike-
rült valóságos kis mesevilággá varázsolni a
Színház téren újonnan felállított házikót, ahol
ebben az időszakban egymásnak adják a kilin-
cset a gyerekek. Bent szépen feldíszített fe-
nyőfa, jellegzetes karácsonyi dekoráció és az
elmaradhatatlan mézeskalácsillat. A piros 

Minimál-hozzáértés
Két lépésben vezette be a kormány a jövő évtől érvényes mini-

málbér-emelést, ám útközben kénytelenek voltak le is mondani egy
nagyhangú ígéretről. Járnak így olyan politikusok, akik civilben
nem sok szalmaszálat tettek keresztbe azon a szakterületen, amely-
nek törvényeket alkotnak.

Már amikor kitalálták novemberben, hogy a szolgálati idő (ré-
giség) függvényében különböző szintű lesz a minimálbér, sejthető
volt, hogy úgy szállnak majd le erről a kérdésről, mint a viccbeli
sündisznó az ártatlan kaktuszról. Az ötlet magában nem rossz, de
a kivitelezése – pláne szép hazánk intézményes viszonyai mellett –
nem kis munkát és hozzáértést feltételez. Ugyanis mintegy hét éve
felszámolták a papíralapú munkakönyveket, és azóta elektronikus
adatbázissal dolgozik a munkaügyi szakhivatal. A munkavállalók-
nak emellett vannak még adatai a nyugdíjpénztárnál, az egészség-
biztosítónál és az adóhivatalban is, lévén ezek az államnak azon
szervei, amelyekhez befizetik a munkájuk után az államnak járó il-
letékeket. A fenti intézmények mindegyikénél számítógépes rend-
szerek működnek, azonban ezek nincsenek összekapcsolva. Pedig
még az ezredfordulón regnáló szocdem kormány alatt nekifogtak
a nagy számítógépesítési hadjáratnak, és akkor azt ígérték, hogy
egy szép napon majd az összes ilyen kormányzati rendszert össze-
kapcsolják. Nos, az a szép nap még nem jött el, és azt sem tudni,
hányat kell még aludni az érkeztéig, de az tény, hogy a mostani vi-
szonyok mellett a hét évnél hosszabb ideje a munka mezején tar-
tózkodó adófizetőknek a munkaügyi szerződéses viszonyait tisztázni
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Benedek István

Bővül az erdélyi 
falugazdászprogram
December 5-én az idén hetedik alka-
lommal tartották meg Budapesten, az
Agrárminisztériumban az összefogás
fórumát, amely alkalmat teremtett a
Kárpát-medence jelentős gazdaszer-
vezetei és szakemberei számára az
év végi összegzőre. 

____________6.
Ünnepvárás 
Szovátán
Gazdag programkínálat várja a szová-
taiakat, sóvidékieket az adventi idő-
szakban: az önkormányzat, civil
szervezetek és egyházak szerveznek
kisebb-nagyobb közösségi és jóté-
konysági eseményeket.

____________7.
Petárdázáshoz is
engedély kell!
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség
Tűzijáték! – Miként tegyük széppé tör-
vényesen a téli ünnepeket? címmel el-
lenőrző akciókat tart, melyek során
pirotechnikai anyagokat forgalmazó
cégeket és kereskedőket ellenőriznek
november 19-étől január 7-éig.

____________8.Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

December 22-ig várják a kis „pékinasokat”

Mézeskalácsműhely a város szívében



Jogi tanácsadás 
Ma délután 4 órakor szerkesztőségünk marosvásárhelyi,
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár
Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák ma-
gukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos
minden iratot. 

Betlehemezés és adományozás 
A búzásbesenyői Dósa Dániel Általános Iskola diákjai a
Székely kapuk – Zöld kapuk nemzetközi vetélkedő keretén
belül néprajzilag is értékes, rövid (15-20 perces) betlehe-
mes játékot mutatnak be egyházi, szociális, kulturális, köz-
szolgálati intézményeknél hagyományőrzés, valamint
jótékonysági céllal. A kis betlehemezők a pénzadományo-
kat rászoruló gyerekek megsegítésére ajánlják fel. Az elő-
adások a következő helyszínen és időpontokban lesznek:
december 16-án a kerelőszentpáli római katolikus temp-
lomban, a 12 órától kezdődő szentmise keretében; decem-
ber 17-én 11 órakor Kerelőszentpálon a polgármesteri
hivatalban; december 18-án a teremiújfalusi Isteni Irgal-
masság Gyermekvédelmi Központban; december 19-én a
búzásbesenyői Gondviselés Házban (idősek otthona) dél-
előtt 10 órakor, valamint 16 órától a helyi Rátoni János kul-
túrotthonban. A záróműsor december 23-án a
kerelőszentpáli református templomban lesz a 12 órakor
kezdődő istentiszteleten.

Gyöngykoszorúk gyöngye 
December 15-én, szombaton a Maros Művészegyüttes kö-
vesdombi előadótermében tartják az idei Gyöngykoszorúk
gyöngye néptánctalálkozót. Az ünnepi előadás 13 órakor
kezdődik. 18 órától a népzenészek adventi koncertjére
kerül sor, 20 órakor pedig szakmai megbeszélést és tánc-
házat tartanak. A belépés díjtalan, adományokat elfogad-
nak. A begyűlt összeget az idős zenészek segítésére
fordítják. Támogatók: Maros Megyei Tanács, Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt., Hagyományok Háza, Pro Folk
Dance Egyesület.

Díjazzák az élsportolókat 
Ma, december 12-én 12 órától a Boema bálteremben (Se-
gesvári út 394. szám – Koronka) a megyei sport- és ifjú-
ságügyi igazgatóság díjazza az év Maros megyei kiváló
sportolóit. A hazai és nemzetközi sportrendezvényeken si-
kereket elért sportolókat elismerő oklevéllel és pénzbeli jut-
tatással díjazzák. 

Rendőrségi összegző 
A Maros megyei rendőrök december 6-a és 10-e között
215 bevetésen vettek részt, ezek közül 191 esetben a 112-
es sürgősségi hívószámon értesítették őket. 89 bűncselek-
ményt állapítottak meg, kilenc személyt tetten értek, hetet
letartóztattak. Jogszabálysértésért 711 bírságot róttak ki
összesen 270.000 lej értékben, elkoboztak 2000 lej érték-
ben különböző javakat. Közlekedési kihágásokért 64 jogo-
sítványt és 30 forgalmi engedélyt tartottak vissza. 

Ellenőrzött 
a munkavédelmi felügyelőség 

Novemberben 37 alkalommal ellenőriztek a megyei mun-
kavédelmi felügyelőség alkalmazottai. Többek között meg-
állapították, hogy 14 személy munkaszerződés nélkül
dolgozott. 24 gazdaságiegység-vezetőt büntettek meg, kö-
zülük kilencet feketemunkáért. Ezenkívül 20-at figyelmeztet-
tek egyes hiányosságok kiküszöbölésének szükségességére,
19-szer pedig összesen 324.000 lejre bírságoltak. November
19–29. között köz- és teherszállító cégeket ellenőriztek. Ez
alkalommal két személyt figyelmeztettek, kettőt pedig ösz-
szesen 21.500 lej értékben megbírságoltak. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma GABRIELLA, 
holnap LUCA, OTÍLIA napja.
LUCA: a latin Luciából alakult,
a Lucius név női párja, jelen-
tése: hajnalban született. 
OTÍLIA: a germán Ode férfi-
név női párjából, az Odíliából
alakult, jelentése: öröklött va-
gyon.

12., szerda
A Nap kel 

7 óra 56 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 34 perckor. 
Az év 346. napja, 
hátravan 19 nap.
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Megyei hírek

A hét végén még dolgoztak a pálya feltöltésén, szerdától lehet siklani Fotó: Gligor Róbert László

Ünnepi műsor keretében nyílik meg ma este a szovátai
jégpálya. Bár eredetileg hétvégi nyitást terveztek, műszaki
meghibásodás miatt a kivitelező cég még a hétvégén is a
pálya feltöltésével, fagyasztásával foglalatoskodott, így a
nyitást el kellett halasztani. 

Az önkormányzat ünnepélyesebb keretek között sze-
retné átadni használatra a műjégpályát, ezért a frissen el-
készült siklófelületet elsőként Kenéz Aletta Zselyke
országos bajnok műkorcsolyázó póbálja ki, aki egy rövid

versenyprogram bemutatásával is megörvendezteti a kö-
zönséget, amely a nyitóestén ingyenesen léphet jégre. Csü-
törtöktől a pályát a már megszokott program szerint vehetik
igénybe a korcsolyázást kedvelők: délelőttönként 10 és 12
óra, délután 17 és 18.30 között, majd egy rövid „pihentető”
után este 19 és 20.30 óra között ismét lehet siklani a városi
sporttelepen kialakított létesítményen. A délelőtti belépés 3
lejbe kerül, délután 5 lejt kell fizetni – értesültünk Gál
Krisztától, az önkormányzat szóvivőjétől. (gligor)

Szovátán is indul a korcsolyaszezon

Angyalok 
a városban 

Ezzel az elnevezéssel szervezett jótékonysági
tevékenységet a marosvásárhelyi II. Rákóczi Fe-
renc Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai-
nak egy csoportja. Képeslapokat adtak el, és a
befolyó összegből ötven személynek készítenek
élelmiszercsomagot, hogy szebbé tegyék szá-
mukra a karácsonyt. A tevékenységben Baranka
Katalin, Blága Barbara, Boér Róbert, Nagy Szi-
lárd vett részt Borsos Szabolcs tanár vezetésével,
akik köszönetet mondanak a megvásárolt képes-
lapokért. 

Bolyai-emlékünnepség 
A Schola Particula 1557–Bolyai 2000 Egyesület minden
évben megszervezi a Bolyai János-emlékünnepséget,
mely a hagyományápolás eszmeiségében a mindenkori
diákság főhajtása az iskola szellemisége, valamint a vi-
lághírű matematikus hagyatéka előtt. Az idén a 18. alka-
lommal sorra kerülő rendezvény december 13-án,
csütörtökön 12.30 órakor kezdődik a Bolyai Farkas Elmé-
leti Líceum – Református Kollégium dísztermében. 

A Látó nívódíjai 2018-ban
2018-ban huszonhetedszer osztja ki a Látó szépirodalmi
folyóirat szerkesztősége a lapban publikált szerzők közül
válogatva évzáró nívódíjait. Huszonhat év alatt több mint
50 alkotó vehette át a vers, próza, esszé és debüt kate-
góriában az elismerést. Az idén Codău Annamária, Már-
ton László, Ozsváth Zsuzsa és Závada Péter veheti át a
díjjal járó pénzjutalmat december 15-én, szombaton 17
órától a marosvásárhelyi G. Caféban. Házigazda: Kovács
András Ferenc. 

Amiről nem beszélünk 
December 16-án, vasárnap 12 órától a Bolyai téri unitá-
rius egyházközség Dersi János termében festészeti kiállí-

tással egybekötött könyvbemutató lesz. Jung Ildikó Judit
Amiről nem beszélünk című kötetét Bodolai Gyöngyi új-
ságíró méltatja. A vendégeket Nagy László unitárius lel-
kész köszönti, majd Kilyén Ilka színművész olvas fel
részletet a könyvből.

25 éves a Kolping Család 
December 15-én ünnepli a marosszentgyörgyi Kolping
Család fennállása 25. évfordulóját. 10 órától a maros-
szentgyörgyi római katolikus templomban hálaadó szent-
mise lesz, főcelebráns ft. Bakó Pál. A rendezvény 12
órától a kultúrotthonban folytatódik. A köszöntő után A
Kolping szellemében címmel fotókiállítás nyílik, majd az
egyesület hagyományőrző együttesének műsora követ-
kezik. Ezután könyvbemutatót tartanak, a műsort a Táltos
csoport előadása zárja. 

Keresd a helyit! 
Az RMGE Maros december 15-én Keresd a helyit! jel-
mondattal az egyesület székházában (Marosvásárhely,
Laposnya utca 23. szám) karácsonyi vásárt szervez,
amelyen Maros megyei kistermelők állítják ki portékáju-
kat. Tej és tejtermékek, friss kenyér, 
különböző szörpök, lekvárok, bor, pálinka, karácsonyi
díszek, egyéb különlegességek várják a vásárlókat. 

RENDEZVÉNYEK
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Bevezették a differenciált 
minimálbért

Differenciált minimálbért vezetnek be 2019. január
elsejétől a felsőfokú végzettséggel és legalább egyé-
ves munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók
számára. A pénteki kormányhatározat szerint jövő
évtől kezdődően a jelenlegi 1900 lejről 2080 lejre nö-
velik a bruttó minimálbért valamennyi teljes munka-
időben dolgozó (havi 167 órás átlagos munkaidőre
alkalmazott) munkavállaló számára, ami 12,43 lejes
órabért jelent. A felsőfokú végzettséget igénylő mun-
kakörben alkalmazott és az illető munkakörben leg-
alább egy éve teljes munkaidőben dolgozó
munkavállalóknak jövő évtől kezdődően nem lehet
2350 lejnél kisebb a bruttó bére, ami legalább 14
lejes órabérnek felel meg. A kormányhatározatba
nem került bele az a korábban beharangozott, de a
munkáltatói szervezetek által kifogásolt előírás,
amely általában minden, legalább 15 éve munkavi-
szonyban lévő alkalmazottnak az emelt minimálbért
irányozta volna elő. (MTI)

Mérséklődött az éves infláció
Az októberben jegyzett 4,3%-ról novemberben
3,4%-ra mérséklődött az éves infláció Romániában.
2017 novemberéhez viszonyítva az élelmiszerek
2,68%-kal, a nem élelmiszer jellegű iparcikkek
4,24%-kal kerültek többe, a szolgáltatások ára 2,5%-
kal emelkedett – közölte kedden az Országos Sta-
tisztikai Intézet (INS). A kimutatás szerint októberhez
képest novemberben 0,13%-kal csökkentek a fo-
gyasztói árak, az élelmiszerek 0,27%-kal, a nem
élelmiszer jellegű iparcikkek 0,13%-kal lettek olcsób-
bak, a szolgáltatások ára 0,11%-kal lett magasabb.
Az év első tizenegy hónapjában az infláció havi át-
lagos értéke 0,3% volt, amely nagyjából a tavaly
ilyenkor regisztrált értéknek felel meg. (Agerpres)

Foglalkoztatottsági rekord 
az EU-ban

A harmadik negyedévben három és fél éve a legki-
sebb mértékben nőtt, de így is rekordot ért el a fog-
lalkoztatottak száma az euróövezetben az Európai
Unió statisztikai hivatala, az Eurostat pénteken köz-
zétett kimutatása szerint. Az Európai Unióban a har-
madik negyedévben elért 239,3 milliós, ezen belül
az euróövezeti 158,3 milliós foglalkoztatás rekord-
nak számít. A pénzügyi válságot követő foglalkozta-
tási mélypont, az euróövezetnél 2013 második
negyedéve, az EU estében pedig 2013 első negye-
déve óta az euróövezetben 9,6 millióval, az EU-ban
15,2 millióval nőtt a foglalkoztatás. (MTI) 

minimum nyomozói szimatot igényel. Csak négy hiva-
talból kéne adatbázist lekérni, azokat összeegyeztetni,
és ha a négy forrás adatai nem vágnak egybe – aminek
az esélye nem kicsi, ismerve a balkáni bürokratikus
rendszer munkamorálját –, akkor kideríteni, hogy me-
lyik hibás, és hol az igazság. Aktahuszár legyen a tal-
pán, aki erre vállalkozik, és meg is birkózik vele, ez a
kihívás, nem a hasra csapós törvényalkotás!

Ha nem sürgősségi rendelettel akartak volna bért
emelni, hanem úgy, ahogy egyébként a törvény minden-
féle adózást befolyásoló szabálymódosítás esetén meg-
követeli, nyilvános vitával és a tervezet alkalmazás előtt
fél évvel való bemutatásával, akkor a szakértők még a
szabályírás kezdetén szólhattak volna nekik, hogy a
szolgálati időtől függő minimálbérszint ötlete úgy al-
kalmazhatatlan, ahogy van. Egyszer az érintett intéz-
mények számítógépes rendszereit kéne egységes
hálózatba fogni, hogy áttekinthető legyen minden mun-
kával kapcsolatos adat és pénzmozgás, aztán, amikor
már látható, hogy mennyi is az annyi, akkor lehet sza-
bályozni. Csakhogy, ha egyszer rendbe szednék ezeket
az intézményi adatbázisokat, akkor a kampányaikat
pénzelő haverok nagyon idegesek lennének, mert nem
tudnának többé úgy halászni a zavarosban, mint most.
Így a kormány vágott egy huszáros hátraarcot, és letett
a szolgálati idő szerinti minimálbér ötletéről. Nekünk,
adófizetőknek, a minimál-hozzáértésű kormányokról
kéne letennünk, de az sokkal nehezebb feladat.

Minimál-hozzáértés
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ
A választók 69 százaléka szerint le kell váltani a 
Viorica Dăncilă vezette kormányt, 21 százalékuk
maradását támogatja – közölte hétfőn a Mediafax
hírügynökség a BCS közvélemény-kutató intézet
friss felmérésének eredményét ismertetve.

A Traian Băsescu volt államfő által alapított, ellenzéki Népi
Mozgalom Pártja (PMP) által rendelt felmérés szerint a jelen-
legi kormányt támogató PSD–ALDE–RMDSZ parlamenti
többség részéről a legtöbben (6,4 százalék) Călin Popescu Tă-
riceanu szenátusi elnököt, a liberális ALDE elnökét látják leg-
alkalmasabbnak a kormányfői szerepre.

Amennyiben a jelenleg ellenzékben lévő jobboldali pártok
– a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát
Szövetség (USR) és a PMP – jelölhetnének miniszterelnököt,
a legtöbb válaszadó (6,8 százalék) Băsescut bízná meg kor-
mányalakítással.

A közvélemény-kutatás kiterjedt arra is: milyen szerepet tu-
lajdonítanak a megkérdezettek az igazságszolgáltatás függet-
lenségének biztosításában és a korrupcióellenes harcban
Románia négy eddigi államfőjének. A válaszadók 25 százaléka
szerint Klaus Iohannis jelenlegi államfő tett a legtöbbet a kor-

rupció megfékezéséért, míg 19 százalékuk Băsescut, 6 száza-
lékuk Emil Constantinescut és 3 százalékuk Ion Iliescut jelölte
meg. Az ország demokratizálásában és uniós integrációjában
játszott szerepük tekintetében az eddigi román elnökök közül
Băsescu került az élre.

Ha a jövőre esedékes elnökválasztást most rendeznék meg,
az első fordulóban a válaszadók 19 százaléka szavazna a PNL,
14,4 százaléka a Szociáldemokrata Párt (PSD), 6,2 százalékuk a
PMP, 5,7 százalékuk az ALDE, 5,3 százalékuk az USR jelöltjére.
Az európai parlamenti választási jelöltlisták támogatottságánál
– a lehetséges listavezetők nevét is figyelembe véve – a PNL-t
15,8, a PSD-t 12,8, a Dacian Cioloş vezette Románia Együtt pár-
tot 7,7, a Victor Ponta vezette Pro Romániát 6,7, az ALDE-t 6,6,
a PMP-t 6,3, az USR-t 5,5, az RMDSZ-t pedig 2,9 százalékon
mérték. A több mint ezer véletlenszerűen kiválasztott felnőtt
megkérdezésére alapozott országos felmérést november 27. és
december 5. között készítették, a hibahatár háromszázalékos.

Múlt héten az IMAS közvélemény-kutatása is azt mutatta
ki, hogy történelmi mélypontra, 25 százalék alá esett a buka-
resti kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt tá-
mogatottsága. (MTI)

A választók többsége kormányváltást akar?

Brexit
Megtorpanás az utolsó 24 órában

Beindították és 10 százalékos teljesítményszintre
kapcsolták Oroszország és a világ első úszó atom-
erőművének egyik reaktorát – tájékoztatta az 
MTI-t hétfőn a Rosatom Central Europe magyaror-
szági fióktelepe.

A Lomonoszov Akadémikus nevet viselő úszó erőművet a
szentpétervári hajógyárban építették meg, és a Balti-tengeren
keresztül, a Skandináv-félszigetet megkerülve tavasszal von-
tatták Murmanszkba, ahol reaktorait feltöltötték nukleáris fű-
tőanyaggal. A szükséges előkészítő műveletek és vizsgálatok
után a két reaktor közül a hajótest első, jobb oldalán található
reaktort helyezték üzembe a gyártó szentpétervári üzem szak-
emberei. A tervek szerint a közeljövőben az úszó atomerőmű
mindkét reaktorának teljesítményét a névleges szintre emeli,k
és  ellenőrzik a paramétereket.

Alekszej Lihacsov, a Roszatom orosz állami atomenerge-
tikai konszern vezérigazgatója ebből az alkalomból elmondta,
hogy sikeresen és az ütemtervnek megfelelően zárultak az
úszó atomerőmű tesztjei, és jövő ősszel végső állomáshelyére,
a Csukcsföldi Autonóm Körzetben található Pevek városba
vontatják a Lomonoszov Akadémikust. A legészakibb nukle-
áris létesítményként villamos energia termelésével fokozato-
san váltja ki a bilibiniói atomerőművet és a csaunszki

szénerőművet. „Az úszó atomerőművet olyan új terméknek
tartjuk, amely nemcsak az oroszországi sarkvidéki régió szá-
mára fontos, hanem a világ számos más országa számára is
megoldást jelenthet az elektromos energiaellátás terén. A kis
teljesítményű reaktorok sorában az úszó atomerőművet refe-
renciatechnológiaként mutatjuk be lehetséges partnereinknek”
– tette hozzá Lihacsov.

A Roszatom tájékoztatása szerint az úszó atomerőmű teljes
mértékben megfelel a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség
biztonsági követelményeinek, és nem jelent veszélyt a kör-
nyezetre. A 70 megawatt villamos teljesítménnyel rendelkező
két, KLT-40C típusú reaktor egy hozzávetőleg százezer lakosú
város folyamatos energiaellátását képes biztosítani. A blokkok
sziget üzemmódban is üzemelhetnek, és alkalmassá tehetők
tengervíz sótalanítására is.

A Roszatom már dolgozik az úszó atomerőművek második
generációján, amelyet optimalizált úszó atomerőműveknek
neveztek el, ezek két RITM-200M reaktorral épülnek, ame-
lyek teljesítménye egyenként 50 MW lesz. Az úszó atomerő-
művek az északi és távol-keleti területeken működnek majd,
és céljuk, hogy energiával lássák el a távoli iparvállalatokat,
a kikötőket, illetve biztosítsák a nyílt tengeren lévő olaj- és
gázfúrótornyok energiaellátását. (MTI)

Beindították a világ első úszó atomerőművének
egyik reaktorát

Két és fél évvel a brit EU-tagság megszűnéséről
(Brexit) döntő népszavazás és több mint másfél
évvel a kilépési folyamat hivatalos elindítása, vagyis
a lisszaboni szerződés 50. cikkelyének aktiválása
után, a szó szoros értelmében az utolsó 24 órában
torpant meg a brit kormány, miután Theresa May
brit miniszterelnök hétfő este bejelentette a Brexit-
feltételekről szóló megállapodás kedd estére kitű-
zött alsóházi szavazásának elhalasztását.

A halasztásról hozott döntés hosszú ideje a levegőben volt,
annak ellenére, hogy a Downing Street szóvivője még hétfő
délelőtt is a szavazás keddi megtartásáról tájékoztatta a sajtót.

Hetek óta lehetett ugyanis tudni, hogy a megállapodás par-
lamenti elfogadásához messze nincs meg a kormánytöbbség,
és csak a vereség mértéke volt kérdéses.

Valószínűsíthető, hogy a kormányzó Konzervatív Párt alsó-
házi frakciójának „rendőrei”, a whipek – a brit parlamentariz-
mus e sajátos tisztségének viselői felelősek a frakciófegyelem
fenntartásáért és az alsóházi pártcsoport munkájának folyama-
tos szervezéséért – hétfőn még egyszer felmérték a tory frakció
hangulatát és szavazási szándékát, és miután meggyőződtek
arról, hogy továbbra sem biztosítható a Brexit-megállapodás
elfogadásához a többség, erről tájékoztatták a kormányfőt, aki
ezután döntött a szavazás elhalasztásáról.

A fenyegető vereség mértékéről a halasztási döntés előtt
csak becslések voltak, de ezek közül a legóvatosabbak is azt
valószínűsítették, hogy az alsóház három számjegyű többség-
gel vetné el a Brexit-feltételekről kötött egyezményt. Ez a mo-
dern brit politikatörténetben példa nélküli kormányzati vereség
lett volna, és jó eséllyel végzetes mértékben destabilizálta
volna Theresa May kabinetjét, amely a tavalyi előre hozott vá-
lasztások óta egyébként is kisebbségben kormányoz.

A Brexit feltételrendszerét rögzítő 585 oldalas megállapo-
dásra és a majdani kapcsolatrendszer főbb elemeit körvona-
lazó, 26 oldalas, egyelőre jogilag nem kötelező erejű politikai
nyilatkozatra több mint ötszáz tárgyalási nap után, a november
végi soron kívüli EU-csúcson került aláírás, de már akkor le-
hetett tudni, hogy Theresa May gyakorlatilag a lehetetlenre
vállalkozott, amikor hozzálátott a rendkívül szkeptikus brit
parlament meggyőzéséhez.

A rendkívül erőteljes ellenállás a tartalékmegoldásnak for-
dítható backstop-mechanizmussal szemben alakult ki.

A backstop a Brexit feltételeiről szóló megállapodásban sze-
repel, és arról intézkedik, hogy szükség esetén egységes vám-
ügyi szabályozás lépne életbe az Európai Unió és az Egyesült
Királyság között az ír–északír határellenőrzés újbóli beveze-
tésének elkerülésére.

Ezt abban az esetben alkalmaznák, ha a Brexit jövő márci-
usra várható dátuma után előirányzott, várhatóan 2020 decem-
berének végéig tartó átmeneti időszak lejártáig nem jönne létre
olyan átfogó megállapodás az Egyesült Királyság és az Euró-
pai Unió majdani kétoldalú kereskedelmi kapcsolatrendszeré-
ről, amely önmagában feleslegessé tenné a hosszú évek óta
nem létező fizikai határellenőrzés felújítását az Ír Köztársaság
és Észak-Írország 499 kilométeres határán.

Ez a határszakasz lesz az Egyesült Királyság és az EU
egyetlen közös szárazföldi vámhatára a Brexit után, tekintettel
arra, hogy London ki akar lépni az EU egységes belső piacáról
és vámuniójából is.

E határ szabad átjárhatóságának fenntartása sarkalatos je-
lentőségű, tekintettel arra, hogy a korábbi évtizedekben kato-
nai szigorral felügyelt határon az észak-írországi megbékélési
folyamatot elindító, történelmi horderejű 1998-as nagypénteki
megállapodás egyik legfőbb vívmányaként szűnt meg a fizikai
ellenőrzés.

Az ír sziget két része között azóta végbement integráció
egyik látványos példája az a 30 kilométeres új országúti sza-
kasz, amely két írországi települést köt össze úgy, hogy közben
hatszor lépi át oda-vissza az ír-északír határt.

Az újbóli határellenőrzés elkerülésére kidolgozott mecha-
nizmust mégis súlyos bírálatok érik elsősorban a keményvo-
nalas tory Brexit-tábor részéről. E frakciócsoport fő érve az,
hogy a megállapodásban nem szerepel végdátum a backstop-
rendszer érvényben tarthatóságának maximális időtartamára,
emellett Londonnak és az EU-nak a másik hozzájárulását kell
kérnie, ha véget akar vetni e backstop-szabályozásnak.

A keményvonalas tory Brexit-tábor szerint mindezek alap-
ján az Egyesült Királyság meghatározatlan időre „beleragad-
hat” egy vámuniós mechanizmusba az EU-val úgy, hogy nem
tud más országokkal saját kereskedelmi egyezményeket kötni.

Ugyanezekkel az érvekkel utasítja el mereven a megállapo-
dást a legnagyobb észak-írországi protestáns britpárti erő, a
tory Brexit-táborhoz hasonlóan rendkívül EU-szkeptikus
irányvonalú Demokratikus Unionista Párt (DUP).

A DUP álláspontja azért sarkalatos jelentőségű, mivel a
Konzervatív Párt jelenleg csak a DUP tízfős alsóházi frakció-
jának eseti külső támogatásával tud kormányozni.

Theresa May ilyen hazai politikai háttérrel tér vissza Brüsz-
szelbe, megpróbálva valamilyen biztosítékokat kieszközölni
az EU vezetésénél a lázongó parlamenti hátország megbékí-
tésére. Az előjelekből nem sok biztatást meríthet: az uniós in-
tézmények vezetői egymás után szögezték le hétfőn, hogy a
Brexit-megállapodásról szóló tárgyalások nem nyithatók újra.
(MTI)



Ismeretlen tettes(ek) a hét végén fes-
tékszóróval próbálták lefesteni 
a magyar feliratot Kisszentlőrinc hely-
ségnévtábláján, a Marosvásárhely felőli
faluvégen. Tóth Sándor polgármester va-
sárnap értesült az incidensről, és a
helyszínen tájékozódott. Megkeresé-
sünkre hétfőn délelőtt csak annyit
mondott: értesíti a megyei tanácsot, hi-
szen ez az útszakasz annak ügykezelé-
sébe tartozik. 

A táblákat alig két hete helyezte ki a megyei
tanács, illetve cserélte le az addigi egynyelvűt
kétnyelvűre. Az ügyben megkerestük a megyei
intézményt is, amelynek részéről a műszaki
osztály nevében Lukács Katalin sajtószóvivő
annyit közölt: feljelentést tesznek a rendőrsé-
gen ismeretlen tettes ellen, továbbá a munka-
társak megvizsgálják a mázolást, és
amennyiben a festéket nem lehet eltávolítani,
a táblát leszerelik, és újat rendelnek helyette,
majd kicserélik. Kedden a helyszínen a festéket
eltávolították, így a tábla a helyén maradt.

Nyárádszereda polgármestere nem kívánta
lapunknak különösebben kommentálni az ese-
tet, de hétfőn egy közösségi oldalon tett be-
jegyzésben az önkormányzat ennek kapcsán
megjegyezte: „A városvezető szerint a román
anyanyelvű tanácsosokkal is jó az együttmű-
ködés, így egyelőre nem lehet tudni, hogy mi
az alapja a rongálásnak. A város vezetősége el-

várja és követeli, hogy a közösség minden tagja
tartsa tiszteletben a többségben magyarok lakta
település nyelvhasználathoz való jogát”. Ké-
sőbb az önkormányzat helyesbített: nem Kis-
szentlőrincen, hanem az egész közigazgatási
egységben vannak többségben a magyar etni-
kumúak.

Bár a nyilatkozatban az szerepelt, hogy
„Nyárádszeredában és a hozzá tartozó telepü-
léseken eddig nem volt hasonló etnikai feszült-
séget keltő megnyilvánulás”, az igazsághoz
hozzátartozik (és később ezt is pontosította az
önkormányzat), hogy 2012 januárjában a vá-
roshoz tartozó Székelymoson bejáratánál is
máig ismeretlen tettes barna festékkel lemá-
zolta a magyar megnevezést. Értesüléseink sze-
rint a falubeli románokat nem is a magyar
felirat, hanem az abban szereplő Székely- elő-
tag zavarta. Akkor a városvezetés azt ígérte,
hogy hamarosan kicserélik a táblát, de az a mai
napig is a helyén van – igaz ugyan, hogy idő-
közben a barna festék szinte teljesen lepattog-
zott róla, így ismét olvasható a magyar
megnevezés is. Mivel jelenleg a Székelymo-
sonon áthaladó községi utat korszerűsítik,
ennek befejeztével pedig új helységnévtáblá-
kat helyeznek el, a polgármestert megkérdez-
tük: nem tart-e attól, hogy ismét lefestik a
magyar megnevezést Székelymosonban? Az
elöljáró egyelőre nem számol ezzel a lehető-
séggel. (GRL)
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Székelymoson után a Kisszentlőrinc megnevezés is zavaró lett 
Fotó: Tóth Sándor

Bevett szokás, hogy ilyenkor decem-
berben a záruló év legeit teszi közzé a
média: a legjobb, legrosszabb, legna-
gyobb, legkisebb, leggazdagabb, leg-
szegényebb valamik, valakik listáját. A
divat, a viselet viszonylatában 2018-
ban alighanem a mellény viszi el a pál-
mát. A sárga természetesen. Onnan jött,
ahol általában elsőként jelennek meg a
divatos trendek, Párizsból. Csak pár
hete mutatkozott meg, de máris féke-
vesztetten terjed. Nem csodálkoznék, ha
rövidesen Romániába is begyűrűzne.
Nagy bolondulást tudna okozni. Itt min-
den autós családban van legalább egy
sárga mellény. A törvény is előírja. És
amúgy is paprikás a hangulat, a 89-es
decemberi események évfordulója körül
különösen az. Ezzel jeleztem is, ha ne-
talán bárkinek is kétsége lett volna,
hogy nem a mondén öltözködés, nem
egy divatkellék diadalútja foglalkoztat,
komoly társadalmi bajok késztették ext-
rém tiltakozásra, randalírozásra a
sárga mellényeseket. A szociális gon-
dok, a politikai csőd, az agresszíven tér-
hódító abszurditás nálunk is feje
tetejére állított mindent, de ebbe most
nem megyek bele, maradjunk csende-
sebb vizeken, a mellény témánál. A fe-
hérnél. Az elegánsabb is a sárgánál.
Frakkhoz viselik a hagyományokhoz ra-
gaszkodó disztingvált urak, amikor
Stockholmban a svéd királyi ünnepsé-
gen december 10-én átveszik a Nobel-
díjukat. Persze nincs béke a skandináv
nyírfák alatt, nemegyszer robbant ki vi-
lágraszóló botrány amiatt, hogy kiknek
ítélték az elismerések talán legfontosab-
bikát. Hogy is lenne másképp, ha a díj
alapítója, a névadó a dinamit feltalá-
lója?! Na, ez rosszindulatú megjegyzés
volt a hírneves kémikussal szemben,
csak hát az ember mindig leüti a magas
labdát. A Nobel-díj viszont mindenkép-
pen a legfőbb emberi értékeket, a hu-
manizmust, a szellemi, tudományos
előrehaladást igyekszik ösztönözni, az
ilyen irányú rendkívüli teljesítményeket
jutalmazni. A dolgok természetéből
adódóan nem mentesen a szubjektivi-
tástól. És ebből következik a békétlen-
ség. Mindig akadnak olyanok, akik a
díjkiosztó testület döntését megkérdője-
lezik. Hol kisebb, hol meg határtalan a
közfelháborodás, az idén pedig annyira
botrányossá dagadt a bírálatözön, hogy
a 2018-as irodalmi Nobel-díjat ki se
osztották. Úgy határoztak, hogy jövőre
adnak majd kettőt belőle. Ha addig nem

derül fény újabb olyan tényre, amely
ismét megingatná a közvélemény bizal-
mát a 18 tagú döntőbizottságban. Most
a szivárogtatás, a zaklatás, a korrupció
vádja járatta le a testületet, néhányan
le is mondtak tagságukról, noha elmé-
letileg ez nem lemondható, egy életre
szól. Az egyik bizottsági tag, Katarina
Frostenson svéd költőnő francia férje,
a fotós Jean-Claude Arnault indította el
a lavinát. A # metoo mozgalom buktatta
le, kitudódott, hogy az eltelt években so-
rozatosan zaklatott nőket, nemrég nemi
erőszakért börtönbüntetésre is ítélték.
Állítólag a házaspár volt az, amelyik
előzetesen kiszivárogtatta a média egy
részének, hogy kik a díjak várományo-
sai. És más korrupciós vádak is felme-
rültek, ami megrendítette a zsűri
tekintélyét. Ez az idei rendhagyó meg-
oldás lényege. Részletezni nincs he-
lyem, de önök olvashattak, hallhattak
róla eleget a korábbiakban. Nyilván vi-
tatták is sokszor a döntéseket az elmúlt
esztendőkben, hiszen több olyan író
kapta meg a díjat, akikről addig jófor-
mán nem is volt tudomásunk, az álta-
lunk legérdemesebbnek vélt tollforgatók
pedig kimaradtak a díjazásból. Az iro-
dalom esetében azonban aligha beszél-
hetünk teljes objektivitásról,
politikamentességről. És valószínű,
hogy ez a jövőben is fennáll majd,
hiába fognak mindent elkövetni, hogy a
díjkiosztók iránt teljes mértékben visz-
szaálljon a bizalom. Már csak azért
sem, mert az ismertség nagyon viszony-
lagos. Próbálja ki, kedves olvasó, az
1901 óta kitüntetett irodalmi Nobel-dí-
jasok közül hány az olyan, akitől, akiről
nem olvasott semmit, sőt a nevét se
jegyezte meg. Túlságosan sok. És leg-
alább annyit képes lenne felsorolni, aki
Ön szerint megérdemelte volna, hogy
díjazott legyen. Az idei kiesést póto-
landó, svéd írók, színészek, újságírók
erre az alkalomra megalakították az Új
Akadémiát, és alternatív irodalmi
Nobel-díjat hoztak létre. Ezzel – széles
körű közvélemény-kutatást követően –
Maryse Condé francia guadeloupe-i
írónőt jutalmazzák. Nem kétlem, hogy
alaposan megfontolták a döntést, mégis
attól tartok, hogy a kiválasztott eddigi
életművét kevesen ismerik a világon. De
gratulálok neki, és igyekszem bepótolni
a róla szóló tudnivalókat. És be is feje-
zem, nehogy valaki úgy gondolja, azért
okoskodom itt percek óta, mert túl nagy
a mellényem. (N.M.K.)

Erről jut eszembe

Lefestették, majd letakarították a magyar feliratot Szentlőrincen

székeken kis fehér kötényke, papírból készült kis
péksapka, az asztalokon pedig vágódeszka, sod-
rófa várja a szorgos „pékinasokat”. A házigazdák,
Asztalos Éva, Kabai Elek cégtulajdonos lánya,
valamint Rusu István pék kedvesen fogadják a
gyerekeket, elbeszélgetnek velük, és munka köz-
ben bizony jólesik a forró tea, a friss, ropogós
croissant, amivel megkínálják a hozzájuk betérő
apróságokat. 

A gyerekeknek óriási élmény már az is, hogy
ők maguk lisztezhetik be a vágódeszkát, gyúrhat-
ják és nyújthatják ki a gombócnyi tésztát, majd a
tepsire helyezhetik az általuk választott formákra
szaggatott mézeskalácsot, amit a pékmester pil-
lanatokon belül kisüt, és a kis szorgoskodók meg
is kóstolhatják munkájuk gyümölcsét, hazavihe-
tik a maguk készítette falatokat. Mi több, a gye-
rekeknek távozáskor újabb meglepetéssel
kedveskednek, a feldíszített fa alól előkerül egy-
egy kis ajándékcsomag, benne az Eldi pékségben
készült finomságokkal.

Bár sok családban van egy, a felmenőktől örö-
költ vagy a világhálóról ellesett recept, amire a
háziasszony esküszik, és aminek alapján kará-
csony tájékán elkészül a mézeskalács, néha
bosszúságot okoz a háziasszonynak, ha ragad a
tészta vagy megkeményednek a kalácsok. Az
anyukák, valamint a gyerekcsoportokat elkísérő
óvónők, tanítónők örömére a recept, aminek
alapján az Eldi-műhelyben a finomság készül,

nem titkos, Asztalos Éva szívesen megmutatja,
és azt is elárulja, fontos, hogy jó minőségű
mézet használjunk. Hogy a recept tényleg ki-
váló, arról magunk is meggyőződhettünk,
ugyanis a sütemény négy nap elteltével is
ugyanolyan puha, mint amikor a pékmester kie-
melte a sütőből. 

Kabai Elek Csaba, az Eldi pékség vezetője la-
punknak elmondta, immár a harmadik éve, hogy
a karácsony előtti időszakban megnyitotta kapuit
az általuk működtetett mézeskalácskészítő mű-
hely, amely idén új helyszínre, a marosvásárhelyi
várból a Színház térre költözött. Itt december 22-
ig, hétfőtől szombatig naponta 10 és 18 óra között
fogadják a szervezetten érkező csoportokat, vala-
mint a szüleikkel, nagyszüleikkel betérő óvodá-
sokat, iskolásokat. A műhely csak vasárnapokon
van zárva.

A tavaly is óriási sikere volt a műhelymunká-
nak, több mint ezer gyerek fordult meg náluk. Vi-
szont, hogy a szervezetten érkező csoportok
mellett az éppen arra sétáló apróságok is kipró-
bálhassák magukat a sütögetésben, idén úgy dön-
töttek, hogy délelőttönként fogadják az óvodás,
iskolás csoportokat, délután pedig a szülőkkel,
nagyszülőkkel érkező gyerekeket. 

Kabai Elek Csaba elárulta, régóta szeretnének
kialakítani Marosvásárhelyen egy látványpéksé-
get, ahol rendszeresen szervezhetnének ilyen jel-
legű programokat gyermekeknek, remélhetőleg
hamarosan megvalósul ez a tervük. 

Mézeskalácsműhely a város szívében
(Folytatás az 1. oldalról)



Zsófi néni ebéd előtt mindig ki-
rándult egyet. Nem az ottho-
nától húszpercnyi járásra eső

erdőbe, még csak a közeli parkba sem, csu-
pán a negyedik emeletről a földszintig. Nem
túlzok, számára ez igazi túra volt, lefelé épp-
úgy, mint felfelé. A lépcsőfordulókban rend-
szerint megállt, szusszant egy nagyot, ha
pedig épp akkor érkeztem haza vagy vihar-
zottam el otthonról, ösztönösen húzódott
össze, hogy elférjünk egymás mellett.

– Menjen csak, magának jobb a lába! –
mondta halvány mosollyal, aztán nagyot só-
hajtva továbbhaladt. A napi újságért eresz-
kedett alá minden hétköznap a meleg
fészekre emlékeztető, kétszobás lakásból,
amelynek egyik helyisége érintetlen renddel
várta a látogatót.

– A fogadott unokánk szokott időnként
meglátogatni – magyarázta, amikor nemrég
kávé és aprósütemény mellett a vendégszo-
bában üldögéltünk. – Balázsék itt laktak a
szomszédban. Kilenc-tíz éve költöztek el, ne-
hezen szoktuk meg a hiányukat. Nagyon ked-
ves, jóravaló családként ismerte őket
mindenki, csak nem volt szerencséjük, kicsú-
szott a kezükből a pénz. Ezért kellett elad-
niuk a lakást. Amikor elmentek, a fiuk már
a nyolcadikos vizsgákra készült. Kiskorától
nagyon ragaszkodott hozzánk, és mivel a
szülei általában reggeltől estig dolgoztak,
szívesen elvállaltuk, hogy foglalkozunk vele.
Az óvodába és negyedikes koráig az isko-

lába is a férjem ment utána, nálunk ebédelt,
aztán leültem vele tanulni. Mindig vágytunk
gyermekre, és mivel sajátunk nem lett, bol-
dogan pátyolgattuk a kisfiút. Úgy is hívott
minket, hogy pótmama, póttata. Miután el-
költöztek, egy darabig
nem láttuk, de a követ-
kező március 8-án be-
csengetett hozzánk egy
csokor virággal. Azután
újra rendszeresen jött.

– A szülei is látogatják önöket?
– Nem. Talán szégyellik a történteket, azt,

hogy túl kellett adniuk a lakáson, vagy egy-
szerűen csak nem kívánkoznak ide. Falura
költöztek a férfi szüleihez, de a munkahelyük
és a gyerek iskolája miatt régebb naponta
bejártak a városba. Most nem tudom, mi van
velük. Meg is kérdezem Balázstól, ha majd
itt lesz.

– Karácsonyra várják?
– Igen. Még egyszer sem fordult elő, hogy

ne látogatott volna meg ünnep táján, de idén
küldetése is van, úgyhogy mindenképpen
jönnie kell. Emlékszem, amikor kicsi volt,
mindig elrejtettünk neki valami ajándékot a
nagy, kétajtós szekrényben, és ő egész haj-
tóvadászatot rendezett a meglepetés felkuta-
tására. Hiába mondtuk neki, hogy az még az
angyalnál van, ahogy nem voltunk résen,

mindent felforgatott. De soha nem haragud-
tunk rá ezért. Érdekes módon a szekrény so-
káig elkerülte a figyelmét, aztán egyszer azt
is ostrom alá vette. A fenti polcokat persze
nem érte el, de alulról mind kihúzta a ruhát.

Az ajándék, persze,
odafönt volt, hatalmas
pulóverek között, így
nem találta meg.
Ennek a detektívesdi-

nek is megvolt a varázsa. Harmadikos vagy
negyedikes lehetett Balázs, amikor el-
mondta, hogy már jó ideje tudja, kitől jön az
ajándék, és pár éve csak a mi kedvünkért
játssza az izgatott nyomozó szerepét. Akkor
elkacagtuk az egészet, de azért az elkövet-
kező években ugyanúgy elrejtettük előle a
karácsonyfa alá valót. Csakhogy akkor már
ő is megajándékozott minket. Mindig na-
gyon jó kézügyessége volt, és emlékszem, az
első karácsonyi meglepetés, amit tőle kap-
tunk, egy gyurmából készített betlehem volt.
Sokáig őrizgettem. 

– Az önök ünnepvárásában voltak, van-
nak rituálék? – tereltem a szót a házaspárra,
akik tudomásom szerint több mint fél évszá-
zada élnek együtt. 

– Régebb magunk készítettük az adventi
koszorút, az utóbbi években azonban köny-
nyebb nekünk, ha megvásároljuk. Mivel én

nehezebben mozgok, és síkos időben félek is
kimenni a tömbházból, erről a férjem gon-
doskodik. Egyébként a mi készülődésünk
ugyanolyan, mint bárki másé. Az adventi va-
sárnapokon sötétedés után meggyújtjuk a
koszorún a gyertyákat, minden alkalommal
eggyel többet, és a fenyőfát is együtt díszít-
jük fel, igaz, mi nem szentestén, hanem az-
előtt egy nappal. Így többet
gyönyörködhetünk benne. Régen, még a
kommunista időkben mennyezetig érő fát
vettünk, talán ez volt a mi néma tüntetésünk
a karácsonyi csodát tagadó kor ellen. A fér-
jem karácsony előtt pár nappal kiment a vo-
natállomásra, és várta, hogy érkezzenek a
fák. A hegyekből hozták, és aki szemfüles
volt, jó áron gyönyörű példányhoz juthatott.
A rendszerváltás utáni években még egy da-
rabig nagy fánk volt, aztán ahogy teltek az
évek, úgy zsugorodtak nálunk a karácsonyi
fenyők. Idén is egészen kicsi fát veszünk, a
férjem a tegnap ki is nézett egyet, csak nem
volt nála elég pénz. De úgy tervezzük, hogy
ma megveszi.

– Hogy töltik a szentestét?
– Templomba megyünk, aztán megvacso-

rázunk, tévét nézünk. Az ajándékot kará-
csony első napján szoktuk átadni
egymásnak. A férjem ajándékát idén Ba-
lázska hozza el, megkértem, hogy vegye meg
helyettem, hogy ne kelljen végigaraszolnom
a városon. De hogy mi lesz a meglepetés, azt
ne kérdezze, mert a párom is újságolvasó. 
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Nyomozás pótmamánál

A hét folyamán, december 13–14-én Szín-
ház és történelem – a jelen lévő múlt címmel
szervez újabb nemzetközi színháztudományi
konferenciát a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem. 

Amint azt az eseménysorozatot ismertető
közleményben tudatják a szervezők, a kon-
ferencia és az eseményhez kapcsolódó, A
vándor színtársulatok nagy évtizede Kolozs-
váron (1837–1848) című plakátkiállítás
megnyitójára 13-án, csütörtökön 11 órától
kerül sor a Stúdió Színház előcsarnokában.
Sorin Crişan egyetemi professzor, a Maros-
vásárhelyi Művészeti Egyetem rektora és
Balási András prorektor köszöntője után
Egyed Emese professzor asszony (Babeş–
Bolyai Tudományegyetem) tart előadást
ebben a témakörben, az eseményt Haáz
Bence oboaművész játéka gazdagítja. A
konferencia további előadásai az egyetem-
nek az Eminescu utca 9. szám alatt található
Színháztörténeti és Multimédia Kutató Inté-
zetében zajlanak.

A múlt aktualitását a mai előadóművésze-
tek esztétikájának és gyakorlatának szem-
szögéből megközelítő, a hazai és
nemzetközi viszonylatokat összefüggésük-
ben vizsgáló interdiszciplináris beszélgetés
az egyesülés centenáriuma alkalmából szü-
letett. A témából fakadó kérdések a múlt (el-
apadt vagy még élő) forrásait járják körül,
azt kutatva, hogy ez a hátunk mögött hitt
időtartomány a mai színházi gyakorlatnak
mércéje vagy inkább olyan ihlető forrása-e,
amely állandó vitatémát biztosít, miközben
előadóművészeti fogalmakat és fogásokat
elevenít fel.

A rendezvény a színházművészet forrásai
és lehetőségei iránt érdeklődők, valamint az
előadóművészetek és más területek metszés-
pontjaival foglalkozó egyetemi oktatók, ku-
tatók, doktoranduszok előadásait
sorakoztatja. A konferencia nyelvei: francia,
angol, román, magyar. 

Mivel a konferencia nemzetközi, a román
és magyar nyelvű előadásokon pedig szink-
rontolmácsolást biztosítanak, az egyetem az
ilyen jellegű eseménysorozatok nemzetközi
hagyományai szerint angol nyelven küldte

el a beszélgetéssorozat programpontjait, így
az előadások címét is e világnyelven közöl-
jük. A programot az alábbiakban olvashat-
ják.

December 13., csütörtök: a Marosvásár-
helyi Művészeti Egyetem előcsarnoka. 11
óra – megnyitóünnepség és tárlatnyitó. 15
óra – a konferencia kezdete, Színháztörté-
neti és Multimédia Kutató Intézet (Emi-
nescu utca 9.). Moderátor: Balási András.
15.00 – 15.15: Orquídea Borges – Dialectic
Rise Coming from the Debate between Tra-
dition and Innovation. 15.15 – 15.30: Albert
Mária – Theatre Anniversaries – History
Performed. 15.30 – 15.45: Anda Cadariu –
The Emergence of Independent Theatre in
the Romanian Postcommunist Society.
15.45 – 16.00: Raluca Blaga – The border
between political and popular theatre – Look
Who’s Back!, directed by Theodor-Cristian
Popescu – Tompa Miklós Company, Târgu-
Mureş National Theatre. 16.00 – 16.20 ká-
vészünet. 16.20 – 17.00. Moderátor: Raluca
Blaga. 16.20 – 16. 35: Balási András – His-
tory and Story – Shakespeare’s Historical
Plays. 16.35 – 16.50: Mátravölgyi Dorottya
– Past, Present And Future On The Stage –
The Dramaturgy Of Intermediality. 16.50 –
17.05: Mandl Erika – József Ruszt’s Audi-
ence that „Plays Together”. 17.05 – 17.20:
Denisa Badea – National Character in the
Romanian Classical Dance from the 20th
Century to the Present. 17.20 – 17.40: be-
szélgetés, kávé. 

December 14-e, péntek, Színháztörténeti
és Multimédia Kutató Intézet (Eminescu
utca 9.). 10.00 – 11.00. moderátor: Sabin Sa-
badoş. Keynote Conference: Music in „The
Divine Comedy” delivered by Professor
Laszlo Alexandru, PhD, National College
„George Bariţiu”, Cluj-Napoca. 11.00 –
11.20: kávészünet. 11.20 – 12.00. Moderá-
tor: Sabin Sabadoş. 11.20 – 11.35: Cristian
Stamatoiu – „The Caragiale-world”: the All
Times Media Between „Karkaleki” and
„Gogumano”. 11.35 – 11.55: Lips Adrián,
Mátravölgyi Dorottya, Sztruhár Bettina –
Theatrical Ideal and Directing: The Actua-
lity of the Past in Attila Vidnyánszky’s
Csongor and Tünde. 11.55 – 12.15: kávészü-
net. 15.00 – 16.00. Moderátor: Albert Mária.

15.00 – 15.15: Marcela Livia Dan – The first
Theater Schools in the Romanian Language.
Theatre’s Mission in Education. 15.15 –
15.30: Jánosi Maria-Magdalena – Moments
of the Century Beginning in the World of
Târgu-Mureş Theatre. 15.30 – 15.45: Angela
Precup – An Interwar Project – the First
Drama Art School in Târgu-Mureş (1934-
1937). 15.45 – 16.05: kávészünet. 16.05 –
17.00. Moderátor: Denisa Badea. 16.05 –
16.20: Lia Codrina Conţiu – Theatre in Edu-
cation – a Tool for Developing Competen-
cies and Intercultural Communication. 16.20
– 16.35: Cătălina Elena Mihăilă – Then and
Now. Other Appearances – Same Essences.
16.35 – 16.50: Tiberius Vasiniuc – Interwar
Generation – Ideology and Culture. 16.50 –

17.10: kávészünet. 17.10 – 18.00. Moderá-
tor: Denisa Badea. 17.10 – 17.25: Sabin Sa-
badoş – Aesthetic Features and the Potential
of Theater in the Context of the Great
Union. 17.25 – 17.40: Adriana Boantă – The
Spectacular and Violent Gesture. 17.40 –
17.55: Sergiu Marocico – Censorship – The
Creation Restraining Tool. 17.55 – 18.10:
Kovács Ferenc – Architecture at the turn of
the 19th and 20th centuries -inspiration in
the theater. Case study – the golden age of
the spa resorts in Transylvania. 18.25: kávé,
beszélgetés. 

A megnyitón és konferencián való rész-
vétel a közönség számára nyitott, a szer-
vezők minden érdeklődőt szeretettel
várnak.

Színház és történelem – a jelen lévő múlt
Ismét nemzetközi színháztudományi konferenciát szerveznek Marosvásárhelyen

Kaáli Nagy Botond



December 5-én az idén hetedik alka-
lommal tartották meg Budapesten, az
Agrárminisztériumban az összefogás
fórumát, amely alkalmat teremtett a
Kárpát-medence jelentős gazdaszer-
vezetei és szakemberei számára az év
végi összegzőre. Nemrég indult be a
kiterjesztett Kárpát-medencei falu-
gazdászprogram, melynek működte-
tésére évi 420 millió forint
kormányzati támogatás áll rendelke-
zésre. A fórumon átadták a program-
ban részt vevő szervezetek számára a
részvételt igazoló okleveleket. 

Farkas Sándor, a magyarországi szaktárca
államtitkára köszöntőbeszédében elmondta,
hogy a rendelkezésre álló összegből több
mint száz külhoni szakember láthatja el fon-
tos információkkal és a gazdálkodáshoz szük-
séges tanácsokkal a határon túl élő magyar
termelőket. A falugazdászok munkájának
eredményeként a külhoni mezőgazdászok be-
kapcsolódhatnak az anyaországi kül- és bel-
kereskedelembe is, a támogatások által pedig
megerősödhetnek a határon túli magyar gaz-
daságok – tette hozzá. Az államtitkár hangsú-
lyozta, hogy az agrártárca 2012-ben kezdte el
kiépíteni külhoni agrárkapcsolatait, aminek
köszönhetően a minisztérium mostanra egy
jól működő, az agrárium egészét átfogó kap-
csolati hálóval rendelkezik. A mezőgazdaság,
a vidékfejlesztés a Kárpát-medencében rend-
kívül fontos, hiszen a külhoni magyar lakos-
ság mintegy 70 százaléka vidéki
környezetben él, és 30 százalékuk tartósan az
agráriumból tartja el családját. Mintegy 40
külhoni civil kapcsolattal van folyamatos
kapcsolata az agrártárcának, amellyel mint-
egy félmillió külhoni magyar gazdálkodó
szólítható meg – fogalmazott Farkas Sándor.
Az államtitkár szerint nemcsak Magyarorszá-
gon, hanem az egész Kárpát-medencében fo-
lyamatosan jelen lévő kérdés a
generációváltás problémája. Ezért prioritás a
szakképzés támogatása. A tárca 2014-ben in-
dított, és azóta minden évben megvalósított

ösztöndíjprogramja az agrár szakon tanuló,
kiemelkedő teljesítményt nyújtó külhoni
egyetemista fiatalokat támogatja. Emellett
fontos a felnőttek szakképzésének támoga-
tása, valamint a határon túli helyi termelők
segítése is. 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért fe-
lelős államtitkár is azt hangsúlyozta, hogy a
gazdaság, mezőgazdaság támogatása fontos
érdek. A jövő évi költségvetési törvényben 50
milliárd forint áll rendelkezésre a gazdaság-
fejlesztési programok megvalósítására a Kár-
pát-medencében, a határon túli magyar
régiókban. Közölte, hogy eddig mintegy 100
milliárd forint elérhető forrás jelent meg a ha-
táron túli vállalkozások támogatására.

Jakab István, a Magyar Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségé-
nek (MaGOSZ) elnöke azt említette, hogy a
külhoni magyarsággal az országot összeköti
és segíti a Kárpát-medencei Magyar Gazdák
Egyeztető Fóruma (KEF), valamint a Magya-
rok kenyere – 15 millió búzaszem jótékony-
sági program.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) elnöke elmondta: 14 évvel

ezelőtt, december 5-én nemzeti sokk érte a
magyarságot, az a nap szégyenfoltként vonult
be a magyar történelembe, mély sebeket ejtett
a magyar közösségek lelkén, hosszú időn át
terhelte méltatlanul a magyar–magyar kap-
csolatokat. 2010 óta a magyar kormány nem-
zetegységet kihangsúlyozó programjának
eredménye, hogy mára egymillió magyar vált
közjogilag is a magyar nemzet részévé, egyre
erősebb az összetartozás érzése, egyre több
együttműködési fórum van, amely a Kárpát-
medencei összefogást segíti – tette hozzá a
NAK elnöke.

A Kárpát-medence gazdavezetőinek fel-
szólalásai rendjén Csomortányi István, az
EMGE szövetség elnöke elmondta, hogy a
szövetség tagszervezetei számára az erdélyi
agrárium kérdése nem csupán egyszerű gaz-
dasági, gazdaságossági kérdés, és nem szól-
hat csak a nagy profitot termelőkről. Az
elmúlt századokban ugyanis a vidék volt az,
mely biztosította a magyarság túlélését, és a
történelemben nem volt még példa arra a ka-
tasztrofális népességfogyásra, melyet falva-
inkban az utóbbi évtizedekben
tapasztalhatunk. Éppen ezért a vidék és a gaz-
dák felemelése elsőrendű nemzetpolitikai
kérdés, szigorúan véve létkérdés. Mindent
meg kell tenni azért, hogy a gazdák gyara-
podni tudjanak, meg tudják tartani a termő-
földet, és munkájukkal megtartsák falvainkat

is. Ezért előremutató és nélkülözhetetlen a fa-
lugazdászprogram, melyért köszönet jár a mi-
nisztériumnak, és mindent meg kell tennünk
az erdélyi gazdaságfejlesztési program sike-
réért – összegzett Csomortányi.

A falugazdászprogramban részt vevő gaz-
daszervezeteknek járó, a minisztériummal
való együttműködést igazoló oklevelet az Ér-
melléki Gazdák Egyesülete nevében Csomor-
tányi István, a Szilágysági Gazdák
Egyesülete részéről Bákai Attila elnök, a
Hosszúmezői Agráregyesület részéről Vár-
kola Tibor elnök, az Aranyosszéki Gazdák
Egyesülete részéről Fancsali Ernő ügyvezető
elnök, az RMGE-Maros részéről Fazakas
Miklós elnök, az Udvarhelyszéki Mezőgaz-
dászok Egyesülete részéről Jakab Ernő elnök
vette át. Majd átadták a minisztérium segít-
ségével a Kárpát-medencei magyar agrár sza-
kos egyetemi hallgatóknak biztosított
ösztöndíjakat elismerő okleveleket is. Erdély-
ben az EMGE szövetség hat, a Sapientia Er-
délyi Magyar Tudományegyetemen tanuló
diáknak biztosít ösztöndíjat. Az erről szóló
szerződéseket Tiboldi László alelnök adta át.
Emellett az Érmelléki Gazdák Egyesülete a
minisztérium segítségével további három, a
Partiumi Keresztény Egyetemen kihelyezett
szakként működő agrárképzésben részesülő
diáknak biztosít ösztöndíjat a 2018–2019-es
tanévben – áll az EMGESZ közleményében. 
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Szerkeszti: Vajda György

Gyakoribbá válnak az 
állategészségügyi ellenőrzések 

A közelgő ünnepek alkalmá-
val az afrikai sertéspestis
miatt az Állategészségügyi és
Élelmiszer-biztonsági Igazga-
tóság november 30. és de-
cember 24., valamint 2018.
december 27. és 2019. január
7. között jól meghatározott
program alapján fokozottan
ellenőrzi a vágóhidakat és 
-pontokat, valamint a hentes-
áru-forgalmazó cégeket, pia-
cokat. Elsősorban – az
Európai Bizottság szabályza-
tának megfelelően – az állati
eredetű élelmiszerek szárma-
zási helyét és mozgását vizs-
gálják. 

Az állategészségügyi igazgató-
ságnál és az állatorvosi rendelőkben
az említett időszakban hétvégeken
is állandó szolgálat lesz. Az orvo-
soknak kötelezően ki kell függesz-
teniük a rendelőknél a
munkaprogramot és a szolgálatos
orvos telefonszámát. A háztáji gaz-
daságokban a trichinellavizsgálatot

a szabadfoglalkozású állatorvosok
végzik el a megszabott és az állat-
orvosi rendelőknél kifüggesztett
címen levő laboratóriumokban. A
hatóságok képviselői az állatok – az
élő sertés – szállítására, a hentesáru
raktározására vonatkozó előírások
betartását követik, különösképpen
az állat eredetére és a termékek hi-
giéniájára vonatkozó dokumentu-
mokat. 

A rendőrség segítségével a jár-
műveket is ellenőrzik. Továbbá
azokat a közélelmezési egységeket
(vendéglőket, panziókat stb.) is 
felkereshetik, ahol szilveszteri mu-
latságot szerveznek. A megbetege-
dések, fertőzések elkerüléséért az
állategészségügyi hatóság képvise-
lői azt ajánlják, hogy ebben az idő-
szakban kizárólag engedélyezett
élelmiszerüzletekből vásároljanak
húst, felvágottat – áll az Állat-
egészségügyi és Élelmiszer-biz-
tonsági Igazgatóság által szerkesz-
tőségünkhöz eljuttatott közlemény-
ben. 

Az összefogás fóruma
Bővül az erdélyi falugazdászprogram

Terepjárásaink alkalmával
nem véletlen, hogy felkeres-
sük azokat is, akik állatte-
nyésztéssel foglalkoznak,
hiszen falun sok esetben az
állattartás az egyetlen jöve-
delemforrás. Magyarózdon is
többen gazdálkodnak, jól mű-
ködő farmok biztosítják a csa-
ládok megélhetését. Magyari
Márton és Anna-Zsófia takaros
gazdaságot vezetnek a falu
végén. Szeles, csípős hideg-
ben csöppentünk a portá-
jukra, ahol a vállalkozásukról
beszélgettünk.

Ahogy kitárult az istálló ajtaja,
kétoldalt gondozott szarvasmar-
hákkal találtuk szembe magun-
kat. A takarmányt éppen akkor
tette eléjük a gazda, a nyárízű
szénát megrohamozták a jószá-
gok. Tizenkét fejőstehén és tizen-
két növendék lakja be az istállót.

– A malomban dolgoztam Ma-
gyarbükkösön, de amióta megszűnt,
megszűnt a munkahelyem is. Tizen-
négy éve gazdálkodunk. Nem volt
könnyű az indulás, hiszen egy mi-
nifarm beindításához is pénz kell.
Szerencsénk volt, mert egy Bichis-
Bükkös nevű hollandiai alapítvány
támogatott. Tízéves lefutású hitelt
adott, amit a mai napig törlesztünk.
Még ezer eurót kell megadnunk.
Volt olyan esztendő, amikor nem
tudtunk törleszteni, mert olyan ala-
csony volt a tej felvásárlási ára,
hogy lehetetlen volt a megszabott
összeget összegyűjteni. Ezt megér-
tették, s megegyeztünk, hogy amint

lehetőségünk lesz, fizetünk – tájé-
koztatott Magyari Márton.

A tejet egy mezősályi közvetítő
vásárolja fel, amely az Olympus és
a Romfulga tejfeldolgozónál érté-
kesíti. 1,20 lejt fizetnek egy liter te-
jért. A gazda szerint, ha ekkora lett
volna a tej ára az elmúlt években,
már régen törlesztették volna a fel-
vett hitelt. De volt idő, amikor 50
baniért vitték el a tejet a farmról,
ami azt jelenti, hogy még az önkölt-
ségi árát sem fizették meg. 

A gazda elmondta, hogy felesé-
gével, Anna-Zsófiával dolgoznak.
Hajnaltól estig. A felesége minden-
ben segít. 

– Az állattartásban nincs szünet,
nincs vakáció. Mi műveljük a föl-
det, átlagban minden szarvasmar-
hára jut egy hektár föld, kaszáló,
legelő és szántó. A takarmányt, a
szénát, a silót mi állítjuk elő. Ez

egész év folyamán rengeteg munká-
val jár, amiből az egész család, a két
fiunk is kiveszi a részét. Gépeink
vannak, de korszerűbbekre lenne
szükség ahhoz, hogy könnyítsünk a
munkánkon – fogalmazott Magyari
Márton, aki kifejtette, hogy a gaz-
daságból származó jövedelem elég
a család megélhetésére, viszont fej-
lesztésre nem. Nehezményezte,
hogy nem kapnak elegendő támo-
gatást, úgy, ahogy például a mező-
ségi gazdák kaptak a Pro
Economica Alapítvány révén a ma-
gyar államtól. 

Ilyen szép állomány láttán meg-
fogalmazódik a kérdés, hogy a fris-
sen érettségizett nagyobbik fiú vagy
a kisebbik, aki idén érettségizik,
folytatja-e a gazdálkodást. Szüleik
példáját követve otthon maradnak-
e vagy ők is az elvándorlást választ-
ják, mint olyan sokan a faluból? 

A magyarózdi Magyari család portáján
Akik az otthon maradást, 

a gazdálkodást választották

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

A fórum résztvevői Fotó: AM/Krasznai-Nehrebeczky Mária



Gazdag programkínálat várja
a szovátaiakat, sóvidékieket
az adventi időszakban: az ön-
kormányzat, civil szervezetek
és egyházak szerveznek ki-
sebb-nagyobb közösségi és
jótékonysági eseményeket.

Szombaton hangos térzene és
több mint kéttucatnyi standra kihe-
lyezett áru várta a látogatókat a
placcon, az önkormányzat és a Szo-
vátai Ifjúsági Szervezet adventi vá-

sárán. Adventi koszorúk, asztaldí-
szek sokasága, kézműves-üdvözlő-
lapok és ékszerek mellett festett
üveg és kerámia, horgolt virágok,
csengettyűk, angyalkák sorakoztak,
de a fázósabbakra gondolva meleg
sapkákat, pampókat is készítettek az
ügyes kezűek. A még fázósabbak-
nak forralt bort és forró teát kínáltak
a szervezők, hogy mindenkinek le-
gyen kedve szemügyre venni a kí-
nálatot. Volt ott szovátai méz, lépes
méz, virágpor és viaszfigurák, de
mézbe ágyazott csipkebogyó, dió,
levendula, fenyőrügy és fahéj is.

Szárított, csomagolt gyógyteákat,
bogyókat is kínáltak, valamint héj
nélküli tökmagot nyersen, őrölve és
olajként. A marosvásárhelyi Fe-
renczi Hunor István és Réka eperá-
gyas pálinkát és meggybort kínált:
nem olcsón, mert az üzleti italok
sem olcsóbbak. Három éve termel-
nek, fesztiválokon és vásárokon
mutatkoznak be termékeikkel, Szo-
vátára most érkeztek első ízben. A
gyergyócsomafalvi Madarász Zsu-
zsánna Székely termék védjegyes
szörpöket, lekvárokat, zakuszkát,
savanyúságot kínált, ő már vissza-

térő termelő a fürdőváros vásárain,
fesztiváljain, mert úgy érzi, megéri
ide járni.

Sok a vásáros, a számuk megkét-
szereződött a tavalyihoz viszo-
nyítva, és a huszonhét jelenlevőnek
fele már szovátai, itt is bátorkodnak
már néhányan előállni a saját készí-
tésű termékeikkel, még a nagyma-
mák is. A többi árus gyergyói,
udvarhelyi, marosvásárhelyi –
mondta el lapunknak a szervezők
egyike, Katona Gyöngyvér. Csak
egyetlen szombaton szerveznek vá-
sárt, nem mernek nagyobb dologba
belevágni, mert kisvárosról van szó,
nehéz megmozgatni az embereket.
Ennek ellenére meglepően nagy
volt az érdeklődés a délelőtti órák-
ban, a vásárosok sem panaszkodtak,
forgott az áru és a pénz. Hogy a jó-
kedvet és érdeklődést fenntartsák
egész nap, a szervezők kis előadá-
sokkal is próbálták ide csábítani a
lakosságot: délben a helyi citerások
léptek fel, délután a Dési László
által működtetett Latino Feeling
táncolt, majd zárás előtt Abodi
Nagy Blanka lépett fel karácsonyi
koncerttel.

A szovátaiak már megszokták a
marosszentgyörgyi Rhéma alapít-
vány jelenlétét: az árva és HIV-fer-
tőzött gyerekeket ápoló otthon lakói
maguk készítette dísztárgyakat, üd-
vözlőlapokat, apróságokat árusíta-
nak egy nagy asztalon. A helyiek
már tudják, hogy a bevétel jó helyre
kerül, ezért szívesen segítenek
azzal, hogy innen is vásárolnak,
vagy kisebb adományokat is hátra-
hagynak. 
Könyvvásár és zsoltárbemutató

A városközponti „déli” óvodában
szombaton adventi könyvvásárt is
szerveztek, ahol a Novum Kiadó
gondozásában megjelent könyveket
vehették kézbe a betérők: többnyire
gyerekkönyveket, de történelmi,
földrajzi, gasztronómiai, ünnepváró
és karácsonyi kiadványokat, encik-

lopédiákat, gyerekeknek szóló ké-
pességfejlesztő társasjátékokat is. A
hatodik alkalommal megrendezett
vásár jogosultságát nemcsak az
előző évek tapasztalata igazolja,
hanem az a tény is, hogy a kisvá-
rosban nincs ilyen árut forgalmazó
könyvesbolt, pedig igény volna rá.
Így legalább ilyenkor tudnak ilyen
jellegű könyveket keresgélni a he-
lyiek, s ezen a napon leginkább a
meséskönyvek fogytak, az „angya-
lok” leginkább ez iránt érdeklődtek
– tudtuk meg Kiss Enikő pedagó-
gustól, aki férjével szervezi a vá-
sárt. Kiss János továbbá egy
érdekes eseményre is felhívta a fi-
gyelmünket: az unitárius templom-
ban szombaton délután egy
zsoltáros CD-t mutattak be. A Bo-
gáti Fazakas Miklós és Thordai
János énekköltők, fordítók által a
16-17. században magyar nyelven
közreadott unitárius zsoltárok nagy
népszerűségnek örvendtek az új
vallás születése hajnalán. A 19-20.
század fordulóján ezek a zsoltárok
ismét a figyelem középpontjába
kerültek, így néhányuk visszake-
rült az unitárius énekeskönyvekbe.
A lemez ezekből a középkori zsol-
tárokból ad ízelítőt az adott kor
hangszeres (lant, koboz) kíséreté-
vel.
Áhítatok, előadások, koncertek

A kisváros központjában, a plac-
con betlehemes és adventi koszorú
várja a szovátaiakat: advent minden
vasárnap délutánján egy-egy gyer-
tya meggyújtása mellett a katolikus,
unitárius és református lelkészek
tartanak áhítatot a hangulathoz illő
műsor kíséretében, míg 23-án a
város polgármestere köszönti a la-
kosságot. December 19-én, szerdán
Abodi Nagy Blanka tart jótékony-
sági koncertet a művelődési házban,
míg 22-én, szombaton ugyanott az
Intermezzo kamarakórus évzáró jó-
tékonysági hangversenyére kerül
sor.
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Idén is sokan érdeklődtek a vásár iránt a placcon  Fotó: Gligor Róbert László

Csendes, de nem alszik a kisváros
Ünnepvárás Szovátán

A marossárpataki Adorjáni
Károly Általános Iskola veze-
tősége szerény költségvetés-
ből gazdálkodik, ezért
igyekeznek minél többet pá-
lyázni, minden lehetőséget ki-
használni. Mózes Sándor
igazgatót az idei év fontosabb
eredményeiről, megvalósítá-
sairól, illetve a jövőbeni ter-
vekről kérdeztük.

Ebben a naptári évben már a má-
sodik tantermet sikerült felszerelni
Mimio rendszerű interaktív eszkö-
zökkel a központi iskolában. A pro-
jektet Magyarország kormányának
támogatásával tudták megvalósí-
tani, miután a Bethlen Gábor Alap-
tól sikeresen pályáztak meg egy
Mimio Touchboard típusú interak-
tív táblát, amit saját forrásból egé-
szítettek ki egy laptoppal, aktív
hangfallal, digitális vetítővel és
egyéb tartozékokkal.
Szaktermek vagy kulturális 
műhelyek?

A tanterem a magyar nyelv és
irodalom tantárgy mellett magyar-
ságtörténeti órák, iskolán kívüli te-
vékenységek színhelye is,
szakképesített és minősített tanárok
vezetésével. 

– Szeretnénk elérni azt, hogy ta-
nulóink számára a korszerűsített,
interaktív eszközökkel felszerelt
szaktantermek ne csupán kellemes
környezetet, hanem funkcionális
kulturális műhelyt is jelentsenek,
ahol a gyerekek megfelelő, moti-
váló környezetben tökéletesíthetik
anyanyelvüket, sajátíthatják el
történelmüket és élhetik meg kul-

túrájukat. Tanintézményünk szo-
ros partnerségi kapcsolatban áll a
helyi közösséggel (civil szerveze-
tek, hagyományőrző néptánccso-
port, önkormányzat, helyi
egyházak, helyi gyermekotthon és
más szociális intézmények).
Ebből az következik, hogy infrast-
ruktúránkat – így a korszerűsített
szaktantermet is – szélesebb kör-
ben használhatják különböző ha-
gyományőrző és művelődési
eseményekre, rendezvényekre az
iskolai programon kívül is – tájé-
koztatott Mózes Sándor iskola-
igazgató. 

Egy korszerű, interaktív eszkö-
zökkel felszerelt magyar nyelv és
irodalom szaktanterem bizonyára
nem csupán a tanintézmény közvet-
len szükségleteit elégítené ki,
hanem a helyi közösség kulturális
igényeire is válaszolna.

Az intézményvezetőtől megtud-
tuk, hogy az iskolának két magyar
nyelv és irodalom szakos, valamint
három történelem szakos tanára is
van. Mindannyian megfelelő kom-
petenciákkal rendelkeznek, hogy a
tanterem interaktív jellegét rendel-
tetésszerűen kihasználják. 

– Tanáraink rendszeresen vesz-
nek részt továbbképzéseken, így
nemcsak a tananyagot tudják köz-
vetíteni interaktív digitális környe-
zetben, hanem képesek új digitális
tananyag létrehozására is. Az álta-
luk létrehozott digitális tartalom
már amúgy is szerepel a napi okta-
tói gyakorlatban, így ezek könnyen
alkalmazhatók lesznek az új, inter-
aktív környezetben is – hangsú-
lyozta az intézményvezető. Ez az
eszközkészlet folyamatosan műkö-
dik, idegennyelv- és művészeti órá-
kon kiválóan használható, de a

tanulók megemelkedett létszáma,
valamint a jelen pályázati célok jel-
lege szükségessé tette a most meg-
valósított rendszer beindítását,
amely ezúttal a magyar nyelv, iro-
dalom és kultúra elsajátítását, ápo-
lását és megélését közvetlen módon
segíti elő.
Új használati eszközök 
az óvodában

Tekintettel arra, hogy a projekt-
nek nagy a sikere és valós a haszna,
a kibővítését, folytatását tervezik a
közeljövőben. Szándékuk szerint az
elemi osztályokba is szereznének be
hasonló eszközöket, hogy a kisdiá-
kok digitális kompetenciáit sikere-
sen megalapozhassák. Ezt segíti a
tankönyvkiadók újítása, amely digi-
tális tankönyveket bocsát a tanin-
tézmények rendelkezésére
(hagyományos tankönyv és CD
lemez) elemi és V–VIII. osztályok-

ban egyaránt. Marossárpatakon
egyre jobbak az oktatási körülmé-
nyek, a közelmúltban az óvoda ré-
szére is sikerült beszerezni három
laptopot, három fóliázógépet, két
kivetítőt és egy kivetítővásznat.

Mózes Sándor elmondta, hogy
egy játszóteres pályázatukat is nyer-
tesnek bírálták el, ami újabb, kor-
szerűbb játékszerek beszerzésére ad
lehetőséget. Az építkezési engedé-
lyeket akadálymentesen sikerült
megszerezni a helyi és megyei ta-
nácstól, a kivitelezés folyamatban
van. Egy másik újdonság az iskolai
könyvtárt érintette: bevezették egy
elektronikus leltárba, majd vonal-
kóddal látták el a könyveket, ami
lehetővé teszi a vonalkódolvasó
használatát és megkönnyíti a
könyvtáros munkáját. 
Iskolabővítésre is készülnek

Tavasszal, ugyancsak pályázati
pénzekből az iskolaépület teljes fel-
újítását és bővítését tervezik Maros-
sárpatakon. A gyereklétszám
növekedése, valamint a régi, több
mint 100 évvel ezelőtt épített,
északi fekvésű iskola állapota
igényli a változásokat. 

– Az 1967-ben épült új iskolát 8
tanteremmel, 3 mosdóval, T alakban
szeretnénk bővíteni. Korszerűsítjük
a villany- és internethálózatot, az
osztálytermek berendezése, felsze-
relése önköltséggel történik. Idén
nyáron a hozzánk tartozó pókai tan-
intézményben nyílászárókat cserél-
tünk egy helyi támogató
adományának és önkormányzati tá-
mogatásnak köszönhetően. Az
anyagi beruházások mellett a peda-
gógusok továbbképzésére is hang-
súlyt fektetünk. Jelenleg 25 kolléga
vesz részt a PROFi nevű program-
ban, amit a Tanítók Háza szervez –
tudtuk meg az iskolaigazgatótól.

Folyamatosan pályáznak, egyre nagyobb sikerrel

Berekméri Edmond

Gligor Róbert László



A Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség Tűzijáték! – Miként
tegyük széppé törvényesen a téli
ünnepeket? címmel ellenőrző
akciókat tart, melyek során
pirotechnikai anyagokat for-
galmazó cégeket és kereske-
dőket ellenőriznek november
19-étől január 7-éig. A for-
galmazói engedéllyel rendel-
kező kereskedelmi egységek,
valamint a piacok, vásárok,
kereskedelmi egységek kör-
nyékén tartanak terepszem-
lét.

Az akció országszerte zajlik, a
cél a téli ünnepek közeledtével a
lakosság biztonságának megőr-
zése, a pirotechnikai anyagok bir-
toklására, raktározására,
forgalmazására és használatára vo-
natkozó törvényes előírások betar-
tatása magán- és jogi személyek
által – tájékoztat közleményében a

megyei rendőrség. Tilos a szóra-
koztatási kategóriába tartozó F2 –
ide sorolják a petárdát is –, F3 és F4
jelzésű pirotechnikai eszközök en-
gedély nélküli birtoklása, használata
és értékesítése.  Rendfenntartási,
biztonsági, közbiztonsági és kör-
nyezetvédelmi okok miatt a 2, 3, 4-
es kategóriákba tartozó
pirotechnikai cikkeket, a T1 és T2
jelzésű, színpadi használatra készül-
teket, valamint a P2 jelzésűeket ma-
gánszemélyek nem birtokolhatják,
nem használhatják és nem forgal-
mazhatják, a P2 jelzésűeket pedig
csak tűzszerészek kezelhetik. A rob-
banóanyagokra vonatkozó és a tűzi-
játékok használatát szabályozó
1995. évi 126-os törvény szerint a
2-es, 3-as és 4-es kategóriába tar-
tozó pirotechnikai eszközök enge-
dély nélküli használata, birtoklása,
forgalmazása vagy a velük végre-
hajtott bármilyen művelet bűncse-
lekménynek minősül, és emiatt
három hónaptól egy évig terjedő
szabadságvesztés vagy tetemes bír-
ság szabható ki.

Tilos pirotechnikai eszközöket
használni:

• éjfél és hajnali 6 óra között;
kivételt képeznek a helyi, orszá-
gos vagy nemzetközi rendezvé-
nyek, amelyeket a helyhatóságok
jóváhagytak

• a négyemeletes épületek 50
méteres körzetében és a négyeme-
letesnél magasabb épületek 100
méteres körzetében

• a magasfeszültségű villamos
berendezések, a cseppfolyós vagy
szilárdüzemanyag-lerakatok, gáz-
berendezések, a tűz- vagy robba-
násveszélyes vegyipari és
kőolajipari objektumok 500 méte-
res körzetében 

• a közúti forgalom számára
fenntartott közutakon, sétányokon
és tömegrendezvényeken

• földcsuszamlásnak vagy lavi-
naveszélynek kitett helyeken és
500 méternél közelebb az erdőhöz
Mikor és ki szervezhet 
tűzijátékot?

Az érvényben lévő jogszabá-
lyok értelmében az F3 és F4 kate-
góriába tartozó szórakoztató
pirotechnikai eszközökkel csak a
polgármesteri hivatal, a megyei
vészhelyzeti felügyelőség, és a
megyei rendőrség engedélyezésé-
vel szervezhetnek tűzijátékokat.

– Miként ismerhetők fel a veszé-
lyes kategóriába tartozó pirotech-
nikai eszközök? A szilveszter-
éjszakai tűzijátékdömpingben me-
lyekhez kell engedély? – kérdeztük
a Maros megyei rendőrség vezető-
ségét.

A 2–4 besorolású, valamint P.2
és T.2 pirotechnikai eszközöket
magánszemélyek nem birtokol-
hatják, nem forgalmazhatják és
nem használhatják. Következés-
képp a lakótelepeken csoportosuló
baráti társaságok szilveszteréjsza-
kai tűzijátéka – amennyiben nem
engedéllyel rendelkező személy

kezeli – a törvény értelmében
büntethető. Amint a rendőrségen
elhangzott, sokan külföldi – pél-
dául a lengyel – piacokról jutnak
olyan pirotechnikai eszközökhöz,
amelyek az illető ország törvényei
szerint engedély nélkül is forgal-
mazhatók és használhatók, ez a
román jogszabályok értelmében
azonban bűncselekménynek minő-
sül, és ahhoz mérten bírságolnak.
Az egyetlen kategória az F1,
amely akár egész évben lehet ma-
gánszemélyek tulajdonában. Ebbe
a besorolásba a pukkanók, bengáli
gyufák, római gyertyák, zümmögő
szikraesők, durranó borsók stb.
tartoznak. Bár az említetteket a
szórakoztató eszközök kategóriá-
jába sorolják, csak a 16 év fölötti
személyeknek árusíthatják. A pe-
tárdák árusítása is engedélyhez kö-
tött, ugyanakkor minden terméken
fel kell legyenek tüntetve a beso-
rolások, a vásárlóknak azt ellen-
őrizni kell, ugyanakkor a román
nyelvű használati utasítás sem hi-
ányozhat róla. A jogi személyek,
amelyek raktározzák, forgalmazzák,
szállítják vagy működésbe hozzák a
pirotechnikai eszközöket, a területi
munkaügyi felügyelőséghez és a
megyei rendőr-felügyelőséghez kell

forduljanak engedélyeztetés végett,
amit évente kell láttamoztatniuk.
Maros megyében 25 kereskedelmi
egység rendelkezik engedéllyel,
közülük tíz csak F1 besorolású tű-
zijátékokat forgalmazhat. 
Tetemes bírság és börtönbüntetés

A tűzijátékok használatát sza-
bályozó 1995. évi 126-os törvény
szerint a 2-es, 3-as és 4-es kategó-
riába tartozó pirotechnikai eszkö-
zök (petárda, pukkanó, illetve
szikrát szóró tűzijátékok) magán-
személyeknek való eladása, hasz-
nálata, birtoklása miatt három
hónaptól egy évig terjedő szabad-
ságvesztés vagy tetemes bírság
szabható ki. Az engedély nélküli
forgalmazás, szállítás, a nem meg-
felelő tárolás esetén a bírság
1.000–2.500 lej közötti, de a jog-
szabályok különböző cikkelyeinek
be nem tartása miatt 3.000–6.000
lejes büntetéseket is kiszabhatnak.
A román nyelvű használati utasítás
hiánya, illetve az érvényesség dá-
tumának, a használat során esedé-
kes veszélyekre való
figyelmeztetés hiánya miatt
5.000–7.500 lejes bírság róható ki.
A jogi személyekre kiszabható bír-
ság mértéke az előbbiek kétszerese
is lehet. 

Korábbi cikkünket folytatva,
jelen írásban is az immár néhány
éve érvényben levő büntetőjogi új-
donságokat ismertetjük. Cikkünk
aktualitását az adja, hogy az elmúlt
időszakban a kormány egyik 
legvitatottabb kezdeményezése a
büntetőjogi szabályozások megvál-
toztatása. Az előre jelzett változta-
tásokat még nem elemezzük,
hiszen ezeknek még nincs meg
sem a végleges formájuk, sem a
kivitelezési módjuk (a parlamen-
ten keresztül vagy kormányrende-
lettel). 

A jelenlegi Btk.-ban a régi, sztá-
linista inspirációjú Btk.-hoz képest
szigorúbban büntetik a többes (plu-
ralitatea de infracţiuni), vagyis 
az a helyzet, amikor egy személy
jogerős bírósági döntés meghoza-
tala előtt több bűncselekményt
követ el (concurs de infracţiuni), il-
letve a visszaeső bűnözőt (recidi-
vist). 

Ennek értelmében halmazati
bűncselekmény (concurs de infrac-
ţiuni) esetén, tehát valamely
ügyben jogerős döntés meghoza-
tala előtt ha egy személy több bűn-

cselekményt követ el, a bíró ki-
szabja végső büntetésként a külön-
külön mindegyik cselekményért
alkalmazott büntetések közül a leg-
súlyosabbat, amelyet kötelező
módon megnövel (aplicarea unui
spor) a többi büntetések egyharma-
dával. A régi szabályozásban nem
volt kötelező a többletbüntetés ki-
szabása.

Példaképpen megemlítenénk
annak a bukaresti kereskedelmi
törvényszéki bírónak az esetét, akit
halmazati büntetésként 22 év letöl-
tendő börtönbüntetésre ítéltek ja-
nuárban: a büntetés egy hatéves
alapbüntetésből és egy 15 éves
többletbüntetésből jött létre,
ugyanis a bíró ellen több bűncse-
lekmény elkövetéséért emeltek
vádat, amelyekben egyenként
mindegyik cselekményért „csak” 6
év körüli büntetéseket kapott, vi-
szont ezek összege 45 év fölött
volt, aminek egyharmada 15 év…

Amennyiben pénzbüntetés és
börtönbüntetés kerül külön-külön
kiszabásra, ezeket halmazati bün-
tetésként együtt alkalmazzák. Visz-
szaeső esetén (ha az illető személyt
már minimum egyéves börtönbün-
tetésre ítélték, és a rehabilitációig
újabb szándékos bűncselekményt
követett el) két eset lehetséges: íté-

let utáni, valamint végrehajtás
utáni visszaesés. Első esetben az új
büntetéshez hozzáadják az első
büntetés hátralevő – le nem töltött
– részét, második esetben, a bünte-
tés letöltése utáni visszaesésnél az
új bűncselekmény büntetési tételeit
(limitele pedepsei) – azon határok,
amelyek között a büntetést ki lehet
szabni – megnövelik egyketteddel. 

Folytatólagos vagy összetett
bűncselekmény esetén (infracţiuni
continuate, infracţiuni complexe) a
kiszabott büntetést a büntetési tétel
maximumáig emelheti a bíró, ami-
hez egy 3 évig terjedő többletbün-
tetést is adhat.

A feltételes szabadlábra helye-
zés követelményei is szigorodtak:
életfogytiglani börtönbüntetés ese-
tén minimum 20 év letöltése után
lehet szabadlábra helyezni az el-
ítéltet, 10 év fölötti börtönbüntetés
esetén a háromnegyedének letöl-
tése szükséges, 10 év alatti börtön-
büntetés esetén kétharmadot kell
letölteni. 60 év feletti elítélteknél
ezek a részek kétharmadra, illetve
a felére csökkennek. Abban az
esetben, ha a maradék letöltendő
büntetés több mint 2 év, az elítél-
tet speciális megfigyelési kötele-
zettségek betartására is
kötelezhetik. Mindegyik esetben a

szabadlábra helyezés csak a pol-
gári kártérítés megtérítése után
történhet meg. 

A főbüntetések mellett léteznek
mellékbüntetések és kiegészítő
büntetések is (pedepse accesorii,
pedepse complementare): bizonyos
jogoktól 1-től 5 évig való eltiltás,
amelyet a főbüntetés mértékétől
függetlenül alkalmazhatnak. Az el-
tiltható jogok a következők: a vá-
laszthatóság és a szavazati jog,
szülői jogoktól való eltiltás, fegy-
verviselési jogosultság, hivatalvi-
selési jog, járművezetési
jogosultság, bizonyos helységek-
ben vagy nyilvános helyeken való
tartózkodási jog, a sértett féllel
való kommunikáció joga. Más
mellékbüntetések a katonai lefoko-
zás, a büntető határozat sajtóban
való közlése az elítélt költségén.

Nem büntetések, de beszélni
kell a biztonsági intézkedésekről
is, amelyek egy bizonyos veszély-
helyzet elhárítását vagy bűncselek-
mény elkövetését hivatottak
megakadályozni: orvosi kezelésre
való kötelezés, kötelező orvosi be-
utalás, hivataltól vagy foglalkozás-
tól való eltiltás, a speciális és a
kiterjesztett vagyonelkobzás (ez
utóbbiról meg kell jegyezni, hogy
az alkotmánybíróság egyik dönté-
sének értelmében ezt az elkobzást
nem lehet alkalmazni a Btk. életbe
lépése előtt szerzett javakra vonat-
kozóan).

Meg kell említeni zárójelben,
hogy habár csak néhány éve van
életben az új Btk., már számos
előírását alkotmányellenesnek ta-
lálta az alkotmánybíróság. Ezek

közül sokat még nem ültettek
gyakorlatba, ez az egyik, névle-
ges oka a jelenlegi kormány jog-
szabálymódosító igyekeze-
tének…

A kiskorú elkövetőkkel kapcso-
latos új rendelkezéseknél meg kell
említeni, hogy őket börtönbünte-
tésre nem lehet ítélni. Büntetőjogi
szankciót velük szemben akkor
lehet alkalmazni, ha 16 és 18 év
között vannak, vagy ha 14 és 16 év
közöttiek, és bebizonyítható, hogy
ítélőképességük birtokában voltak
(au avut discernământ) a cselek-
mény elkövetésének pillanatában. 

Meg kell jegyezni, hogy bünte-
tőjogi szempontból a törvény a 14–
18 év közötti személyeket tartja
kiskorúnak, ezen belül pedig a 16
év alatti és fölötti személyek bün-
tetőjogi elbánás szempontjából ké-
peznek külön alkategóriát. Velük
szemben csak nevelő intézkedése-
ket lehet alkalmazni (măsuri edu-
cative), amelyek nem mindig
járnak szabadságkorlátozással. Így
például állampolgársági nevelésre
lehet kötelezni a kiskorú bűnözőt,
amely nem lehet hosszabb, mint
négy hónap, vagy megfigyelésre
kötelezni, amely 2–4 hónapig tart-
hat, hétvégi „szobafogságra” 4–12
hétig, napi megfigyelés alatt tartani
2–6 hónapig. A szabadságkorlátozó
intézkedések a javítóintézetbe vagy
fegyházba való internálás, amely
előbbi esetben 1–3 évig, utóbbi
esetben 2–5 évig vagy 5–15 évig
tarthatnak. Felnőtté válás esetén a
szabadságkorlátozó büntetéseket
börtönben letölthetővé változtat-
hatják. 

(Folytatjuk)
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Mintegy 45 éves barátság köti
össze Geréb Zoltánt és Márton
Gézát: a két egykori labdarúgó
még a hetvenes évek elején ismer-
kedett meg egymással, kezdetben
ellenfelekként méregették egymást
a pályán, aztán az 1974-1975-ös
idényben csapattársakká váltak,
nem sokkal később pedig már szét-
szakíthatatlannak bizonyuló barát-
ság kötötte össze őket. 
A Viitorul Prodcomplexnél 
is futballoztak

A jelenleg 62 éves Geréb évek
óta Svédországban, a Stocholm
megyei Danderydben lakik. Vasár-
naponként még mindig kispályázik
barátaival, szomszédjaival. Leg-
utóbb, amikor Marosvásárhelyen
járt, újra találkozhatott régi jó ba-
rátjával. 

– 1962-ben, azaz 8 éves korom-
ban kezdtem el futballozni az egy-
kori cukorgyári pályán, néhai Kiss
Árpád volt az edzőm. A ranglétrát
végigjárva az ASA ifjúsági együt-
teséig jutottam el mint középpá-
lyás, onnan kerültem át a Kajlik
Péter által edzett Viitorul csapatá-
hoz, ahol Márton Géza csapat-
társa, majd jó barátja lettem –
mondta el Geréb Zoltán. – A Vii-
torultól az akkor Végh János által
edzett egykori Elektromaros
együtteséhez kerültem, ahol csa-
pattárs voltam többek közt Ioan
Miculival, Szabó Józseffel, Ştefan
Gligoréval (Paloma), Puji János-
sal (Náni), Bükkösi Lászlóval,
Szántó Jánossal (Öcsi), Márton
Leventével és Mihály Ferenccel.
Az Elektrótól Gernyeszegre vitt
az utam, ahol többek közt az egy-
kori metalotehnicás Aszalos Já-
nossal, Emil Dobozival és a néhai

Olasz Lajossal futballoztam 3
éven át. Végül a Szovátai Medve-
tó együttesénél hagytam abba a
labdarúgást 36 évesen, aztán Szo-
vátán edzősködtem egy ideig –
tette hozzá Geréb, aki – mint ki-
hangsúlyozta – a gyerekkorát fel-
áldozta a futballért, de nem
gondolt arra, hogy vele egy idő-
ben hány és hány további tehetsé-
ges fiatal játékos ismerkedett a
játékkal, akik miatt aztán nehéz
volt bekerülnie az ASA felnőttcsa-
patába. 
A Bastiánál kispályáztak

Labdarúgó pályafutása végén
Geréb Zoltán és Márton Géza is
kispályázni kezdett, majd mindket-
ten tagjai voltak a víkendtelepi baj-
nokságban többszörösen bajnok
Bastiának. Ezt az időszakot a kö-
vetkezőképpen értékeli Márton
Géza, aki a Viitorul mellett a Der-
magant, a Gyergyószentmiklósi Vi-
itorul, a Csíkszeredai Tractorul
(utóbbi kettő C osztályos), az
Elektromaros és az Ilefor együtte-
sében is futballozott: – Magas szin-
ten fociztunk a víkendtelepi
kispályán, előbb Geréb, aztán én is
tagja lettem a Bastiának, ahová a

Racingtól kerültem át. Visszaem-
lékszem, hogy a nyolcvanas évek
közepén voltak olyan Bastia–Ra-
cing-meccsek, amelyekre mintegy
5-600 ember volt kíváncsi. Abban
az időben vasárnaponként reggel
nem jártak a buszok, sőt annak
idején kemény telek voltak, de mi
gyalog képesek voltunk a találko-
zók előtt fél órával korábban jelen
lenni, sőt akkor még a pálya szé-
lén öltöztünk át. 1985 telére is
visszaemlékszem, amikor reggel
8 órától mínusz 36 fokos hideg-
ben kezdtük az Ajax–Racing-ta-
lálkozót. A szépszámú
nézőseregben volt olyan szurkoló,
akinek az orra és fülcimpája is
megfagyott – idézte fel emlékeit
a most 65 éves Márton Géza, aki
a néhai Rónai Ferenc egykori fut-
balledző és Bartha szervező által a
Marosvásárhelyen először megren-
dezett utcai bajnokságok kétszeres
bajnoka volt: 1964-ben és 1967-
ben. 
Márton Géza meghívta Geréb 
barátait egy találkozóra

Geréb Zoltán korábban többször
is említette barátjának, Márton
Gézának, hogy nagyon szeretne
találkozni egykori csapattársaival,
jó barátaival, valamikori kispá-
lyás ellenfeleivel. Márton Géza,
amikor Geréb legutóbb hazaláto-
gatott, megragadta az alkalmat,
összehívta a régi barátokat vacso-
rára, így szerezve meglepetést
egykori csapattársának. A találko-
zón többek közt jelen volt Uţă
Sándor, Lukács Lajos, Dudás Jó-
zsef, Kósa Géza (Ajax), Aszalos
János, Ungvári István, Zöldi
Endre, Tóth Márton, Pop Mircea,
Nae Emil, Surányi Béla (Bastia),
Ruszi József (Monaco és Bastia),
Ioan Nicolae Miculi (Bastia), Ba-
róti Vilmos (Racing), Márton
Sándor (Racing és Bastia), Puji
János (Elektromaros), Tiberiu Bi-
diga stb. 

A magyar válogatott csak 
a románok elleni győzelemmel

lehet elődöntős
A magyar női kézilabda-váloga-

tott csak akkor juthat elődöntőbe a
franciaországi Európa-bajnoksá-
gon, ha ma este legyőzi Románia
csapatát a középdöntő harmadik
fordulójában, Nancyban.

A csoportból lapzártakor még öt
mérkőzés volt hátra, s számos for-
gatókönyv volt elképzelhető. Az
biztos, hogy a magyarok a német
válogatott vasárnapi 26-25-ös le-
győzésével életben tartották esélyü-
ket a legjobb négy közé jutásra,
amit kizárólag úgy valósíthatnak
meg, ha megverik Romániát.

Azonban a siker sem jelentene
biztos továbbjutást. Amennyiben
két csapat azonos pontszámmal
zárja a középdöntőt, közöttük az
egymás elleni eredmény rangsorol,
ez a spanyolok, a németek és a ro-
mánok esetében a magyaroknak
kedvezne, a hollandok és a norvé-
gok esetében nem.

Ha kettőnél több csapat végez
ugyanannyi ponttal, akkor közöttük
– az egymás elleni eredményeikből

számolt – minitabella dönt, ami a
gólkülönbség miatt nem lenne elő-
nyös a magyar válogatottnak.

Ha a tegnap lapzárta után rende-
zett mérkőzéseken a románok le-
győzték a spanyolokat, a norvégok
pedig a hollandokat, majd ma délután
a norvégok a spanyolokat is megve-
rik, a magyar együttesnek annak tu-
datában kell pályára lépnie 19 órától
Romániával szemben, hogy győze-
lem esetén sem lehet elődöntős.

Mindkét középdöntős csoportból
az első két helyezett jut az elődön-
tőbe, a harmadik pedig az ötödik
helyért játszhat, ugyancsak Párizs-
ban. Érdekesség, hogy utóbbira a
románok elleni döntetlennel is ma-
radna esélye a magyar csapatnak,
de még egy győzelemmel is lema-
radhat róla, ha számára szerencsét-
lenül alakulnak az eredmények.

A kontinenstorna győztese kvótát
szerez a 2020-as tokiói olimpiára, s
a további két dobogóshoz hason-
lóan kijut a jövő decemberi kuma-
motói világbajnokságra.
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Czimbalmos Ferenc Attila

Az orosz válogatott az első elődöntős
Elsőként az olimpiai bajnok orosz női kézilabda-válogatott biz-

tosította helyét az elődöntőben a franciaországi Európa-bajnok-
ságon, mivel fölényesen legyőzte Dánia csapatát a középdöntő
hétfői játéknapján. Az eredmény: Oroszország – Dánia 32-21 (14-
9). A nantes-i mérkőzés legjobb játékosa az orosz Anna Szedojkina
kapus volt, 41 százalékos hatékonysággal védett. Csapata az első
félidőben leginkább neki köszönhette, hogy elhúzott ellenfelétől,
majd magabiztos előnyre tett szert, és ezt a második felvonásban
növelni tudta. Az oroszok, akik 73 százalékos hatékonysággal ér-
tékesítették helyzeteiket, az I. csoport további eredményeitől füg-
getlenül biztosították, hogy az első helyen jutnak a párizsi
elődöntőbe.

Ugyancsak hétfőn Montenegró válogatottja izgalmas mérkőzé-
sen nyert Szerbia csapata ellen. A szerb kapus, Katarina Tomase-
vic az ellenfél első öt lövéséből kettőt kivédett, de a 11. percben
súlyosnak tűnő térdsérülés miatt le kellett cserélni. Ennek ellenére
egy 5-0-s sorozattal fordított csapata, és 25 percen át vezetett. A
második félidőben előbb egyenlített, majd egy 4-1-es sorozattal for-
dított Montenegró, és nagyot hajrázva végül győzni tudott. Az
eredmény: Montenegró – Szerbia 28-27 (12-15).

Az állás: 1. (és már elődöntős) Oroszország 8 pont/4 mérkőzés,
2. Franciaország 5/4, 3. Montenegró 4/4, 4. Svédország 3/4, 5. Szer-
bia 2/4 (103-104), 6. Dánia 2/4 (99-120).

A II. csoport további programja
Tegnap lapzárta után játszották: Spanyolország – Románia,

Hollandia – Norvégia.
Ma játsszák: Spanyolország – Norvégia (16.45 óra), Magyaror-

szág – Románia (19.00, TV: M4 Sport, TVR 1, TVR HD), Hollan-
dia – Németország (22.00).

Az állás: 1. Hollandia 6 pont/3 mérkőzés, 2. Románia 4/3 (84-
76), 3. Németország 4/4 (111-110), 4. Magyarország 4/4 (108-117),
5. Norvégia 2/3, 6. Spanyolország 0/3.

Kazai Anita, Háfra Noémi és Tóvizi Petra (b-j) a magyar válogatott edzésén Nancyban, a Jean
Weille Sportközpontban 2018. december 11-én. MTI/Kovács Tamás

Az egész várost összefogta a minifoci
Márton Géza Lőrincz Păcurar Istvánnal (Paksi) együtt –

Márton szerint ő a legelső, aki kispályás bajnokságot szervezett
Marosvásárhelyen és egyben Romániában 1969-ben (és nem
Magyari Dénes, mint ahogyan sokan állítják) – szeretne egy
olyan öregfiú-találkozót szervezni, amelyre meghívnák a jelenleg
még élő, egykori kispályás vezetőket, játékosokat, akik az első
kispályás bajnokságokon részt vettek a megyeszékhelyen. 

Mint Varó Gyula marosvásárhelyi testnevelő tanár, egykori-
jelenlegi kispályás labdarúgó elmondta, a 80-as és 90-es években
Marosvásárhelyen több minifoci-bajnokságot is rendeztek: a Ví-
kendtelepen, a Tudor negyedben három helyen, a „Ketrecben”,
a Poklos-patak mellett, a volt 3-as általános iskola (George Coş-
buc) pályáján és a csendőrlaktanya melletti pályán, a Köves-
dombon (előbb a volt 15-ös általános iskolánál, aztán a zsidó
temető mellett), a volt 2-es számú általános iskolánál (jelenleg
Dr. Bernády György), az Egyesülés negyedbeli volt 8-as iskolánál
(jelenleg Al. Ioan Cuza), Meggyesfalván, a Sportiskolánál és az
Ady negyedbeli egykori 12-as számú általános iskolánál (jelenleg
Nicolae Bălcescu) is.

Geréb Zoltán és Márton Géza barátságáról

A labdarúgó Bajnokok Ligájában szerdán kerül sor
a csoportkör utolsó fordulójának záró játéknapjára,
amelyen az E, az F, a G és a H jelű csoportban sze-
replő csapatok játsszák le hatodik mérkőzésüket.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. (utolsó) forduló:
* E csoport (22 óra): Benfica (portugál) – AEK

Athén (görög) (TV: Telekom Sport 3), Ajax Amster-
dam (holland) – Bayern München (német) (M4 Sport,
DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Plus). A csoport
állása: 1. (és továbbjutott) Bayern München 13 pont,
2. (és továbbjutott) Ajax Amsterdam 11, 3. (és Eu-
rópa-ligás) Benfica 4, 4. AEK Athén 0.

* F csoport (22 óra): Manchester City (német) –
Hoffenheim (német) (DigiSport 4, Telekom Sport 4),
Sahtar Donyeck (ukrán) – Olympique Lyon (francia).
A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Manchester City

10 pont, 2. Olympique Lyon 7, 3. Sahtar Donyeck 5,
4. Hoffenheim 3.

* G csoport (19.55 óra): Plzen (cseh) – AS Roma
(olasz) (DigiSport 2, Telekom Sport 2, Look Sport),
Real Madrid (spanyol) – CSZKA Moszkva (orosz)
(DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Plus). A csoport
állása: 1. (és továbbjutott) Real Madrid 12 pont, 2. (és
továbbjutott) AS Roma 9, 3. Plzen 4, 4. CSZKA
Moszkva 4.

* H csoport (22 óra): FC Valencia (spanyol) –
Manchester United (angol) (DigiSport 3), Young
Boys (svájci) – Juventus (olasz) (DigiSport 2, Tele-
kom Sport 2, Look Sport). A csoport állása: 1. (és to-
vábbjutott) Juventus 12 pont, 2. (és továbbjutott)
Manchester United 10, 3. (és Európa-ligás) FC Valen-
cia 5, 4. Young Boys 1.

Bajnokok Ligája: A mai program



ADÁSVÉTEL

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú tömb-
házlakás. Tel. 0748-845-176. (9/255-I)

ELADÓ jó karban levő Skoda Fabia
kombi. Tel. 0799-981-197. (4/309)

VÁSÁROLOK vagy bérbe veszek 1
ha földet. Tel. 0744-852-002. (13/259-I)

ELADÓ hízott disznó. Tel. 0740-463-935.
(17/295)

MINDENFÉLE

CSERÉPTETŐ-JAVÍTÁS, csatornák
kitisztítása, padlócsempe- és fali-
csempe-lerakás, szigetelés poliszti-
rénnel. Tel. 0751-471-965,
0726-638-909. (15/102)

VÁLLALUNK tetőkészítést, -javítást,
csatornakészítést, -javítást, beltéri
festést. Tel. 0754-317-752. (4/274-I)

ALKALMAZUNK lakatost termopán-
műhelybe; C, D kategóriás sofőrt. Tel.
0744-572-889. (20683)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk LEVAY
TIBORNÉRA szül. GAIER
ARANKA halálának 6. évforduló-
ján és férjére, LEVAY TIBORRA
halálának 11. évfordulóján. Uno-
kahúga, Rozália fiával és család-
jával.
„Mert én élek, és ti is élni fogtok.”

(Jn. 14, 19b)         (4-I)

Fájó szívvel emlékezünk decem-
ber 12-én a lőrincfalvi születésű
VERESS MÁRIA MAGDOLNÁRA
szül. Moldován halálának 4. év-
fordulóján. Bánatos édesanyja,
fia, Zsolt, testvére, Jutka és só-
gora, Jóska. Nyugodjál békében!
(6/313)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, testvér, rokon, só-
gornő, 

özv. TROZNAI ARANKA 
szül. Novák 

2018. december 7-én, életének
75. évében hirtelen elhunyt. Te-
metése Monoron (Magyarország)
lesz december 14-én du. 2 óra-
kor. 

A gyászoló család. (7/314-I)
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„Csak a jók mennek el.”
Őszinte részvétet kívánunk
a gyászoló családnak sze-
retett rokonunk, PAP
PÉTER karateedző, me-
nedzser elhunytával.
Derűs mosolyod, humorod
örökre megmarad.
Nyugodj békében!
Keresztanyja, Váradi Ilona
és a Tóth család. (2/307

Összehívó
Marosvásárhely polgármesterének 2018. december 11-ei 5015-ös számú rendelete értel-

mében rendes ülésre hívják össze a marosvásárhelyi tanácsot 2018. december 18-án, kedden
14 órára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére,
a 45-ös terembe, a következő

NAPIRENDDEL:
1. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról „Részletes városrendezési terv

(PUD) – helyszíni tanulmány lakóház építéséhez, valamint bejáratok szabályozásához”, Éden utca,
szám nélkül. Tulajdonos-haszonélvező: Pungea Georgeta-Xenia és Pungea Gabriel-Vasile.

2. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról „Részletes városrendezési terv
(PUD) – helyszíni tanulmány szuterénes, manzárdos családi ház építéséhez, valamint bejáratok
szabályozása”, Nagyerdő köz 27. szám. Tulajdonos-haszonélvező: Oltyán László és Oltyán Zsu-
zsanna. 

3. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció érvényességének meghosszabbításáról: Maros-
vásárhely megyei jogú város általános városrendezési terve, a helyi vonatkozású városrendezési
szabályozással, az új általános városrendezési terv hatályba lépéséig, haszonélvező: Marosvásárhely
megyei jogú város.

4. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Lakosság-nyilvántartó Hivatal szervezési és működési sza-
bályzatának módosításáról és kiegészítéséről.

5. Határozattervezet a 4-es számú projekt elfogadásáról, bejegyzési szám 6198/2018, a kivitelezéshez,
a „Jel-szimbólum (totem) Marosvásárhely bejáratainál” tematikájú projektverseny lezárultával,
amelyet a 2017.03.30-ai 109-es helyi tanácsi határozat rögzít.

6. Határozattervezet bizonyos, nem lakás rendeltetésű helyiségek bérleti szerződésének meghosszab-
bításáról, valamint a város tulajdonát képező helyiség kiutalásáról.

7. Határozattervezet arról, hogy a 2010. 03. 05.-i 22/202662. számú, az Aquaserv Rt.-vel megkötött, az
ivóvíz- és csatornaszolgáltatás átruházására vonatkozó szerződésbe belefoglalják a 2014. 06. 11.-i
107. számú szerződés alapján elvégzett „Bejárat, ivóvíz- és csatornahálózat a székelykakasdi hul-
ladékátrakó, -válogató és -komposztáló állomásnál” beruházásokat, a 2018. 02. 08.-i 26. számú
szerződés alapján elvégzett „Bejárat, ivóvíz- és csatornahálózat a hulladékátrakó, -válogató, -kom-
posztáló, -tömörítő, -csomagoló állomásnál és a hulladéktelepről származó szennyvíztisztító állo-
másnál – Szennyvíz-szivattyútelep és föld alatti tűzcsap telepítése” a marosvásárhelyi Határ
utcában. 

8. Határozattervezet a 2019-re vonatkozó helyi érdekeltségű munkálatok tervéről a garantált mini-
málbér haszonélvezői számára. 

9. Határozattervezet a munkafolyamat jóváhagyásáról a garantált minimálbérre vonatkozó, utólag
módosított és kiegészített 2001. évi 416-os törvény 2-4-es bekezdésének 28-as cikkelye értelmében
megítélt gyorssegély kiutalása kapcsán. 

10. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város 30%-os önrészének jóváhagyásáról 2019-
re, a tömbházak energiahatékonyságának növelését célzó projektek támogatása során. 

11. Határozattervezet az ANL által rezidens orvosok és az egészségügyi rendszerben dolgozó fiatal
szakemberek számára, a Gh. Marinescu utca szám nélküli telkén építtetett lakások odaítélési sor-
rendjét meghatározó kritériumok jóváhagyásáról, javaslati szakaszban.

12. Határozattervezet a marosvásárhelyi lakóhelyi parkolóhelyek használatba adási, odaítélési/licitálási
szabályzatának elfogadásáról.

13. Határozattervezet a 2018. július 26-ai 214-es helyi tanácsi határozat módosításáról, amely arra vo-
natkozott, hogy a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező, a Locativ Rt. kezelésében
levő bizonyos ingóságokat ingyenesen átadnak a közterületfelügyelő hatóság és a parkok, üveghá-
zak és zöldövezetek igazgatósága ügykezelésébe, javítások és karbantartás elvégzésére kizárólag
Marosvásárhely megyei jogú város közterületén. 

14. Határozattervezet a 86/2008-as helyi tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről, amely az
állati vontatású járművek közlekedésével kapcsolatos bizonyos intézkedésekre vonatkozott Ma-
rosvásárhelyen. 

15. Határozattervezet bizonyos pénzösszeg elkülönítéséről a helyi költségvetésből a marosvásárhelyi
közoktatásban részt vevő diákok érdemösztöndíjaira. 

16. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város és a kereskedelmi/közintézmények közötti
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Fogadj
örökbe egy zöldövezetet! elnevezésű projektjének kivitelezéséhez. 

17. Határozattervezet kiegészítő okirat megkötésének jóváhagyásáról a 2011. 07. 01-i 198. számú ha-
szonbérleti szerződés határidejének meghosszabbításához 2026.07.01-ig, amely Marosvásárhely
megyei jogú város és az Ingatlan- és Piackezelő Kft. között köttetett.

18. Határozattervezet a telekcsere jóváhagyásáról Niţu Ioan Marcel és Marosvásárhely megyei jogú
város között és a 2011. 06. 30-i 268. számú határozat 4-es cikkelyének visszavonásáról. 

19. Határozattervezet a 349/2013. sz. helyi tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről, amely a
Marosvásárhely területén folytatott taxitevékenység engedélyeztetési, szervezési, működtetésének
odaítélési és végrehajtás-ellenőrzési szabályzatára vonatkozik. 

20. Határozattervezet a „Műemlékmentés – Margaréta utca 17-18. szám” tematikájú tervpályázat
megszervezéséről. 

21. Határozattervezet taneszközök vásárlásáról a marosvásárhelyi általános iskolák számára. 
22. Határozattervezet taneszközök vásárlásáról a marosvásárhelyi középiskolák számára. 
23. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi dokumentáció (SF szakasz) és a műszaki-pénzügyi mutatók

elfogadásáról, beleértve a megvalósításra javasolt beruházás vázlatos leírását tartalmazó mellék-
letet is, a „Marosvásárhely belterületén található bizonyos elhagyatott és használaton kívüli telkek
és felületek funkcionális átalakítása és/vagy újrafelhasználása” elnevezésű beruházáshoz, a 2014-
2020 közötti Regionális Operatív Programban.

24. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi dokumentáció (SF szakasz) és a műszaki-pénzügyi mutatók
elfogadásáról, beleértve a megvalósításra javasolt beruházás vázlatos leírását tartalmazó mellék-
letet is, a „Városi terek átalakítása multifunkcionális központtal a marginalizált lakóövezetekben,
annak érdekében, hogy Marosvásárhely marginalizált övezeteiben közhasználatú létesítményeket
teremtsen” elnevezésű beruházáshoz.

25. Határozattervezet a „Marosvásárhelyi zöldövezeti regiszter” elfogadásáról.
26. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Közlegelő utca 2. szám alatt található ingatlan (telek és

építmény) nyilvános árverésen való eladásának jóváhagyásáról. 
27. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Rózsák tere 1. szám, Posta utca 1. szám alatt található

C3 építménynek Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába vételéről.
28. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Városi Sportklub igazgatóinak kiválasztására vonatkozó kri-

tériumok, eljárások és teljesítménykritériumok jóváhagyásáról.
29. Határozattervezet a 2016. 07. 28-i 13. számú helyi tanácsi határozatban jóváhagyott versenybi-

zottság módosításáról, amely a szezonális utcai kereskedelemre vonatkozó helyszínek nyilvános ár-
verésen való odaítéléséről dönt. 

Dr. Dorin Florea polgármester

SÍTÁBOR
Az OUTWARD BOUND-SÍTÁBOR azoknak a GYEREKEKNEK szól,

akik kezdő vagy középhaladó szinten síelnek. A síoktatást
szakképzett oktatók biztosítják, felosztva a résztvevőket
csoportokba a sítudásuk szerint. Célcsoport: 9-14 éves iskolások,
akik kezdő vagy középhaladó szinten síznek. 
Meghirdetett periódusok: 
2019. január 2–7. 
2019. január 29. – február 3. 
2019. február 4–9. 
Érdeklődni és iratkozni december végéig az
info@outwardbound.ro e-mail-címen vagy a 0769-224-290-es
telefonszámon lehet.

A vámosgálfalvi PETIT PARIS KFT. megnyitotta BORÁSZÜZLETÉT
a volt gálfalvi állomásépületben. Minőségi küküllőmenti borok
kaphatók saját termésből.
Érdeklődni a 0749-332-894-es telefonszámon. (20788)



A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz a következő programmal: hétfőtől szombatig, hétfőtől
péntekig és csak szombatra. Bővebb információ az üzletvezetőktől: központi és Unirii övezet: Annamari,
tel.: 0756-128-308; Tudor övezet: Andi, tel.: 0756-128-312; November 7. és meggyesfalvi övezet: Lilla,
tel.: 0756-128-311. PÉKEKET is keresünk. (62968-I)

KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST. Tel. 0726-361-700.
(20780-I)

MAGÁNCÉG ÁLTALÁNOS ORVOSI ASSZISZTENST alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon
lehet 8-16 óra között: 0265/211-127. (sz.-I)

MAGÁNCÉG TAKARÍTÓNŐT alkalmaz munkakönyvvel. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet
8–16 óra között: 0265/211-127. (sz.-I)

VÁSZON ALAPANYAGÚ FALIKÉPEK NYOMTATÁSÁVAL, KERETEZÉSÉVEL ÉS FORGAL-
MAZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ CÉG MUNKATÁRSAKAT keres az előállítási osztályra. Jelentkezni na-
ponta 9-16 óra között az office@norand.ro e-mail-címen vagy a 0748-238-740-es telefonszámon lehet. (sz.-I)

A NORAND KFT. sürgősen alkalmaz ELŐKÖNYVELÉSI ISMERETEKKEL RENDELKEZŐ MUNKA-
TÁRSAT. Az önéletrajzokat az office@norand.ro e-mail-címre várjuk. (sz.-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja
lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá be-
nyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

A PC HOUSE megbízható friss nyugdíjast alkalmaz ÉJJELIŐRNEK. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá be-
nyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

A PC HOUSE felvesz megbízható, minimum B kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT. Az öné-
letrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a
Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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A Szovátai Polgármesteri Hivatal (Maros megye)
álláshirdetése

A közpénzből fizetett, közszférában dolgozó személyzet esetében egy üres vagy ideiglenesen megüre-
sedett állás betöltésének – a szerződési munkaköröknek és a szakmai előrelépési feltételeknek megfe-
lelően – az általános feltételeire vonatkozó keretszabályzatot jóváhagyó, utólag módosított és
kiegészített 2011. évi 286-os kormányhatározat 7. cikkelyének 1. bekezdése értelmében a Szovátai Pol-
gármesteri Hivatal – Maros megye, CUI 4436895 – versenyvizsgát hirdet a polgármesteri hivatal szak-
apparátusa keretében megüresedett alábbi szerződéses állás betöltésére:
– I. besorolású, kezdő szakmai fokozatú tanácsosi állás a közkapcsolati és információs részlegen.
Az iratkozási dossziékat a Szovátai Polgármesteri Hivatal székhelyén, a Fő út 155. szám alatt, a 4-es
irodában lehet benyújtani jelen hirdetésnek a Románia Hivatalos Közlönye III. részében való közzé-
tétele után számított tíz munkanapon belül, és az alábbi iratokat kell tartalmazniuk:

– az intézmény vezetőségéhez címzett beiratkozási kérvény;
– a személyazonossági igazolvány fénymásolata;
– az iskolai végzettséget és egyéb szakképesítéseket igazoló iratok fénymásolata;
– a munkakönyv vagy esetenként az adott szakmában és/vagy szakképesítés után a régiséget igazoló

iratok fénymásolata;
– erkölcsi bizonylat;
– a jelölt megfelelő egészségi állapotát igazoló, családorvos által kibocsátott orvosi igazolás;
– a keresztlevél és a házasságlevél (ha fennáll) fénymásolata;
– esetenként a katonakönyv fénymásolata;
– önéletrajz.

A versenyvizsgán való részvételhez a jelölteknek a 2011. évi 286-os kormányhatározat 3. cikkelyében
előírt feltételeknek kell megfelelniük.
Sajátos feltételek a versenyvizsgán való részvételhez és a megüresedett szerződéses állás betöltéséhez:
– közgazdaság szakon végzett, államvizsgával zárt egyetemi/főiskolai tanulmányok, illetve államvizs-
gával vagy azzal egyenértékű vizsgával zárt, nappali tagozaton végzett felsőfokú tanulmányok;
– régiség a közalkalmazotti állás gyakorlásához szükséges szakképesítés terén nem követelmény.
A vizsga három részből áll:
1) Az iratcsomók kiválasztása, amelyre az iratkozási határidő után legtöbb két napon belül sor kerül; 
2) Írásbeli vizsga, amelyre 2019. január 7-én 10 órai kezdettel a Szovátai Polgármesteri Hivatal szék-
helyén kerül sor;
3) Állásinterjú, amelyre 2019. január 8-án 10 órai kezdettel a Szovátai Polgármesteri Hivatalban kerül
sor.
A versenyvizsga végleges eredményét az interjút követő három munkanapon belül függesztik ki az in-
tézmény hirdetőtábláján. A könyvészetet az intézmény székhelyén teszik közzé.
Bővebb tájékoztatás a 0265-570-218-as telefonszámon, a 127-es mellékállomáson kapható.

Fülöp László Zsolt polgármester 

Maros Megyei Tanács 

álláshirdetés
a Maros Megyei Tanács 2019. 01. 14-én verseny-
vizsgát szervez a megyei önkormányzat szakappa-
rátusának gazdasági igazgatóságához tartozó
kiszolgáló – beszerzési szolgálat keretében egy
szerződéses szakmunkási állás betöltésére:
• szakmunkás (lakatos/villanyszerelő), i. fokozat –
középfokú és/vagy általános iskolai tanulmányok –
egy állás
Részvételi követelmények
a Maros Megyei Tanács szakapparátusának gazda-
sági igazgatóságához tartozó kiszolgáló – beszer-
zési szolgálat keretében meghirdetett
szakmunkási szerződéses állásra szervezett ver-
senyvizsgára jelentkezőknek teljesíteniük kell a
következő feltételeket:

– rendelkezzenek középfokú és/vagy általános
iskolai végzettséggel;
– lakatos/villanyszerelő vagy kapcsolódó szakké-
pesítési tanfolyam elvégzéséről bizonyítvány;
– legkevesebb 9 éves szakmai régiség;
– műszaki-szervezési ismeretek és adottságok.

A versenyvizsga lebonyolításának a körülményei
a versenyvizsga gyakorlati próbából és interjúból áll.
a versenyvizsgára a Maros Megyei Tanács Marosvá-
sárhely, győzelem tér 1. sz. alatti székhelyén
kerül sor.
a gyakorlati próba 2019. 01. 14-én 10 órától lesz
a vizsgáztató bizottság által meghatározott terv
alapján.
az interjú a gyakorlati próba napjától számított
legtöbb négy munkanapon belül lesz megtartva.
az interjú pontos időpontját és helyszínét a gya-
korlati próba eredményeinek a kifüggesztésével
egy időben fogjuk közölni.
a beiratkozási dossziékat a hirdetés megjelenésé-
től számított 10 munkanapon belül lehet benyúj-
tani.
a beiratkozási dossziékat a megyei tanács székhe-
lyén lehet benyújtani (Marosvásárhely, győzelem
tér 1. sz.), a 63-as irodában cismaş Lucia-Feliciá-
nak, a humánerőforrás-szolgálat tanácsadójának
(tel: 0265-263-211, 1236 belső, fax: 0372-651-
236, e-mail: cismas.lucia@cjmures.ro).

az eLnÖK nevében Paul cosma
szász Zoltán-Tibor JegyZŐ
KÖZÜgyinTÉZŐ
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Ha szereted a kihívásokat,
szeretsz egy jó csapatban

dolgozni, 
akkor nálunk a helyed. 

Munkádért cserébe 
megbecsülés, bónuszok 

és versenyképes juttatás jár. 
Küldd önéletrajzodat 

a hr@kovacs.ro címre, 
vagy érdeklődj 

a 0727-092-727-es 
telefonszámon. 


