
Mi lesz az elnéptelenedő falvak sorsa?

Egyre kevesebb a gyermek

Száz év múlva?
Lejártak a centenáriumi rendezvények, lecsengtek az összefo-

gásról szóló hangzatos nyilatkozatok. Újra beindulhat a gyűlö-
letgép, minden visszazökken a megszokott kerékvágásba.

Az államelnök a parlamenti ünnepi ülésen tartott szánalmas
beszédet követően – amelyet politikai elemzők egyhangúlag gyen-
gének és oda nem illőnek neveztek – egyetlen napig bírta ki, hogy
ne ócsárolja a kormányt. Utána azonban megint gőzerővel vetette
bele magát az újabb hadakozásba, ezúttal a kormányátalakítás
és a miniszterek felmentése/kinevezése kapcsán. Az elnöki sárdo-
bálás tehát a „hagyományoknak megfelelően” tovább folytató-
dik.

Az utóbbi napokban a botránykampányba bekapcsolódott az
igazságügyi tárca vezetője is, aki tegnap készített elő egy projek-
tet, amelyet az Alkotmánybíróság elé kíván tárni az államelnök
és a kormány közötti konfliktus miatt.

És ha valaki azt gondolná, hogy eközben megfeledkeznek a ma-
gyarokról, téved. A „centenáriumi” „carpa secuiasca” és az al-
pári jelzőkkel illetett magyarok szidalmazása mellett tegnap öles
betűkkel jelent meg a hír, hogy „miután egy évvel korábban – az
RMDSZ-szavazatok reményében – az oktatási tárca legfontosabb
célkitűzése a marosvásárhelyi római katolikus iskola újraindítása
volt, most, a centenárium évében a prioritások élén egy Nagyvá-
radon létrehozandó szakmai továbbképző központ áll, amelyet

Nagyon szomorú, amikor ki kell mon-
dani, hogy Magyarbükkösön megszűnt
a magyar iskola. Csak a román tagozat
működik a községközpontban. Magyar-
ózdon van a magyar tagozat, de egyre
kevesebb a gyermek. 

– Lándorból, Gabucról, Magyarózdról isko-
labusszal utaztatják a román tagozatos gyer-
mekeket a községközpontba. Bükkösről két
gyermeket visznek Ózdra. Egy kompromisz-
szumos megoldás volt, hogy Bükkösön
román, Magyarózdon magyar tagozatot léte-
sítsenek, így működhet mindkét iskola. Bük-
kösön 16 óvodás, 13 elemi osztályos és 12

felső tagozatos, összesen 41 gyermek tanul.
Magyarózdon hét óvodás, kilenc elemista és
hat felső tagozatos általános iskolás, azaz ösz-
szesen 22 gyermek tanul. Ózdról négy, míg
Bükkösről öt gyermek ingázik a marosludasi
általános iskolába – számolt be Balog Csaba
iskolaigazgató.
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A közelmúltban elkezdtek dol-
gozni a Székelybere községhez
tartozó Kendőbe vezető úton. A
községközpontot tavaly aszfalt-
úttal kötötték össze Márkoddal,
de az innen Kendőig vezető út
nem volt része az akkori terv-
nek.

Nem sikerült belefoglalni a Helyi
Fejlesztések Országos Programjába
(PNDL) a Kendőbe vezető községi út
leaszfaltozását, de az ottaniaknak meg-
ígérték, hogy ha a többi községi út kor-
szerűsítését befejezik, önerőből is
felújítják azt a szakaszt. A községnek
volt némi megtakarított pénze, két-
három évig spórolt erre, de a kormány
idei költségvetési politikája arra akarta
rákényszeríteni őket, hogy „feléljék” a
pénzt, a közigazgatás működtetésére
használják fel. Azonban sikerült az
összeg nagy részét megtartani, így le-
folytatták a közbeszerzési eljárást, és
nemrég el is kezdték a munkálatokat –
mesélte el az előzményeket Benedekfi
Csaba polgármester.

Aszfalt 2019-ben lesz
Először az utak mentét, a sáncokat

teszik rendbe, ássák ki, hidakat, átere-
szeket építenek, és szeretnék legalább
az alapozó kőréteget leteríteni, az asz-
faltozás jövőre marad.

A munkálat értéke 800 ezer lej (héa
nélkül), és közel 1,5 kilométer utat
foglal magába Márkod kijárata és
Kendő bejárata között. A márkodi tető
övezetében támfalat építenek, mert itt
egy kissé el kellett „mozdítani” az utat,
a meredekké vált oldalt pedig csak így
tudják megvédeni a csuszamlástól. A
polgármester is belátja: vakmerőség
egy kis község részéről, hogy ilyen bi-
zonytalan pénzügyi helyzetben önerő-
ből ilyen beruházást végezzen, de
mivel igyekeztek a szükséges pénzt
kispórolni és a kendőieknek tett ígére-
tet megtartani, végül belevágtak.

A községi utakat csak a települése-
ket összekötő szakaszokon aszfaltoz-
zák le, a falvak belterületét nem, és a
közeljövőre ezt nem is tervezik.
Ugyanis van vízellátási tervük, része-
sei a megyei mestertervnek, így ha
aszfaltozás után fel kellene az utakat
bontani, hogy vízvezetékeket fektesse-

nek le, a község önerőből nem volna
képes az út helyreállítására.

A vízellátási tervet illetően az első lé-
péseket megtette a megyei társulás, a
községet és Nyárádszeredát összekötötte
egy fővezetékkel, de egyelőre nem tudni,
mikor és honnan lesz benne víz, és mikor
épül ki a helyi vízhálózat. A községnek
van csatornázási terve is, amit ugyan fel
kell újítani, de ha egy ilyen beruházás is
elkezdődne, fel kellene bontani az asz-
faltutakat. A tisztítóállomás helye ki van
jelölve, közterületté van nyilvánítva, be
van telekelve, de pénzforrás egyelőre
nincs ilyen beruházásra. 
Az okos(kodó) is téved

A nyár folyamán a Számvevőszék
átvizsgálta a község pénzügyeit, és ki-
fogásolnivalót talált a mintaprojektnek
tartott tavalyi aszfaltozásban. Azt állapí-
totta meg, hogy a kivitelező cég a kelle-
ténél kevesebb aszfaltot terített le, ezért
40 ezer lejt követelt vissza tőle. Szak-
emberekkel és ügyvéddel egyeztetve az
önkormányzat óvást nyújtott be a döntés
ellen, ezt követően, másfél hónap múlva
a Számvevőszék elismerte a tévedését,
és elrendelte a megrovás érvénytelení-
tését.

IDŐJÁRÁS
Havas eső várható
Hőmérséklet:
max.50C
min.-10C

Ma BORBÁLA,BARBARA,
BORÓKA,
holnap VILMA napja.
BORBÁLA: a Barbara régi,
magyaros alakja. 
VILMA: német eredetű, a Vil-
mos latinos női párja. Jelen-
tése: erős akaratú védelmező. 
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Nem lesz közvetlen vonat 
Budapestre

December 9-től, vasárnaptól megszűnik a közvetlen vonat-
járat Marosvásárhely és Budapest között. 9-étől csak ko-
lozsvári átszállással lehet jegyet váltani a szóban forgó
útvonalon. A román vasúttársaság tudakozója szerint az
ünnepek közötti időszakban, december 22-étől január 2-ig
közlekedni fog a Marosvásárhely és Budapest közötti köz-
vetlen vonatjárat. 

A Kecskemét–Marosvásárhely 
Baráti Társaság találkozója 

Ma, december 4-én 15 órától a polgármesteri hivatalban a
Kecskemét– Marosvásárhely Baráti Társaság találkozót
tart, amelyre várják az érdeklődőket és mindazokat, akik
bekapcsolódnának a szervezet életébe. 

Jogi tanácsadás
December 5-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztősé-
günk Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, az 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.

Műkedvelő színjátszók találkozója
A szászrégeni Eugen Nicoară Művelődési Ház és a Hu-
mana Regun Egyesület szervezésében december 8-án,
szombaton kerül sor a műkedvelő színjátszók X. szászré-
geni Kemény János-találkozójára. 15.30-kor a művelődési
ház előcsarnokában fotókiállítás nyílik, az előadások 16
órakor kezdődnek. A találkozón szászrégeni, erdőszent-
györgyi és marosvásárhelyi színjátszó csoportok lépnek fel.
A rendezvény végén a résztvevők megemlékeznek Tamás
Ibolyáról, aki évekig vezette a régeni Népszínház Kemény
János Társulatát, a Csim-Bumm gyermekszínjátszó cso-
port oktatója, a Humana Regun Egyesület egyik alapító
tagja és a színjátszó találkozó egyik kezdeményezője volt.
A belépés ingyenes. 

Karácsonyi vásár a Philotheában
A marosvásárhelyi Philothea klubban december 5–18. kö-
zött karácsonyi vásár lesz. A szervezők hétfőn, szerdán és
pénteken 10–16 óra között, kedden és csütörtökön 10–18
óra között várják a Kossuth utca 2. szám alatti székhelyre
az érdeklődőket.

Angyalváró mesemondás 
a Spectrum Színházban

A Spectrum Színház a mesék varázsával igyekszik az ad-
venti időszakban az ünnepre hangolódni. December 9-én,
advent második vasárnapján 17 órakor Szabó Enikő me-
semondót, meseterapeutát hallgathatják meg a gyermekek
és felnőttek a színház Rózsák tere 13. szám alatti székhe-
lyén. Jegyek a biletmaster.ro honlapon válthatók.

Titán-koncert Szászrégenben
Még lehet jegyet kapni a Titán együttes karácsonyi koncert-
jére, amelyre december 18-án, kedden este 7 órai kezdet-
tel kerül sor a szászrégeni Eugen Nicoară Művelődési Ház
nagytermében. A 15. születésnapját ünneplő együttes ven-
dégei Kalapács József, Szabó Gyula Győző és Márton Fru-
zsina. Belépőket a művelődési ház jegypénztáránál lehet
vásárolni munkanapokon délelőtt 9 és délután 5 óra között.
Helyek elővételben a 0741-024-882 vagy a 0757-109-450-
es telefonszámokon is foglalhatók. Egy belépő ára 25 lej.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

4.,kedd
A Nap kel 

7 óra 48 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 35 perckor. 
Az év 338. napja, 
hátravan 27 nap.
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Gligor Róbert László

Megyei hírek

Elkezdték a kendői út korszerűsítését

Elkezdték az előkészítő és alapozási munkát, de aszfaltozás csak jövőben lesz

Vers és meditáció
Vers és meditáció címmel tart előadást dr. Puskás Attila
a spirituális életről, belső elcsendesedésről, meditációról
december 8-án, szombaton 18 órakor a Maros Művész-
együttes előadótermében. Az előadó évek óta Sri Chim-
noy indiai származású spirituális tanító filozófiáját
követi. Belső tapasztalatairól versei nyelvén beszél. A
belépés díjtalan. 

XXIX. egyházzenei napok 
– fesztiválnyitó hangverseny

A 29. alkalommal megszervezett egyházzenei fesztivál
december 6-án, csütörtökön 19 órakor rendkívüli szim-
fonikus hangversennyel kezdődik a Kultúrpalota nagy-
termében. Vezényel: Max Bragado-Darman, Amerikai
Egyesült Államokból érkező karmester, zongorán játszik
Josu de Solaun spanyol művész. Műsoron: Corelli-, C.
Saint-Saëns-, C. Franck-művek. A hangversenyre a 8-
as számú bérletek érvényesek.

Újra Marosvásárhelyen a Studio 9
Csíkszeredai képzőművészek társultak több mint tíz
évvel ezelőtt, és mutatkoznak be időről időre közös tár-
laton Studio 9 néven. Országjáró vándorkiállításuk Ma-
rosvásárhelyre is többször eljutott. Az alakulat festő és
szobrász tagjai – Bara Barnabás, Gergely Miklós
Csaba, Gergely Zoltán, Kristó Róbert, Ráduly Mária Pi-
roska, Szabó Árpád, Turcza László, Váncsa Mónika és
Xantus Géza – munkáival a december 6-án, csütörtö-
kön 17 órakor nyíló kiállításon találkozhat először a Ber-
nády Galériába látogató vásárhelyi közönség.

Megnyitóbeszédet Nagy Miklós Kund mond. Közremű-
ködik az Altezza vonósnégyes.

Szász Attila könyvbemutatója
Szász Attila Villanófény a Zászpád alatt. Emléktöredé-
kek egy református lelkipásztor életéből című könyvét
mutatják be december 6-án, csütörtökön 18 órakor a
marosvásárhelyi Gecse utcai református egyházközség
gyülekezeti házában (Ştefan cel Mare utca 26. szám).
A kötetet ismerteti és a szerzővel beszélget Lakatos
Péter lelkipásztor.

16. századi zsoltárok
December 7-én, pénteken 18 órakor a marosvásárhelyi,
Bolyai téri unitárius templomban Kátai Zoltán ének-
mondó Bogáti Fazakas Miklós és Thordai János 16.
századi zsoltárfordításait szólaltatja meg lanton és ko-
bozon. 

Szilveszteri Hahota-kabaré
A Hahota színtársulat december 28-án, pénteken este
7 órától Marosvásárhelyen mutatja be a Hülyeség nem
akadály című zenés szilveszteri kabaré-előadását a
Maros Művészegyüttes előadótermében. Fellépnek:
Puskás Győző, Székely M. Éva, Cseke Péter, Gönczi
Katalin, Kelemen Barna, Gáll Ágnes, Szőlősi P. Szilárd
és Halmágyi Éva. Énekel: Jakab Bodoni Ildikó. Ren-
dező: Kovács Levente. További előadások: december
29-én, szombaton este 7 órától, 30-án, vasárnap dél-
után 4 és este 7 órától, 31-én szilveszteri előadás dél-
után 4 és este 7 órától, január 2-án, szerdán és 3-án,
csütörtökön este 7 órától, 4-én, pénteken és 5-én,
szombaton délután 5 és este 8 órától, 6-án, vasárnap
este 7 órától. Jegyek már kaphatók elővételben a Maros
Művészegyüttes és a Kultúrpalota jegypénztáraiban.

RENDEZVÉNYEK



A feszültség fokozását célzó ab-
szurd kísérletnek minősítette a
Kreml szóvivője az ukrán elnök-
nek azt az állítását, amely szerint
Moszkva az Azovi-tenger partvi-
dékének elfoglalásával szárazföldi
korridort kíván nyitni a szakadár
Donyec-medence és az Ukrajnától
elcsatolt Krím félsziget között.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő
erről hétfőn Moszkvában nyilatkozott új-
ságíróknak. Úgy vélekedett, hogy a már-
cius végére kitűzött elnökválasztás
közeledtével Petro Porosenko ukrán ál-
lamfő egyre gyakrabban tesz majd ilyen
kijelentéseket.

„Oroszország soha semmit sem fog-
lalt el, és semmilyen folyosókat nem épí-
tett ki” – fogalmazott Peszkov.

Hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin
orosz elnök, mint ahogy eddig sem, az
elkövetkező napokban sem kíván telefo-
non beszélni Porosenkóval. Arra a kér-
désre válaszolva, hogy vajon nem
kellene-e az orosz-ukrán-német-francia
„normandiai formátumban” megvitatni a
tengeri incidens ügyét, Peszkov azt han-
goztatta, hogy a történtek nem tartoznak
a délkelet-ukrajnai konfliktus megoldá-
sáról tárgyaló négyes felállás kompeten-
ciájához.

Peszkov ismételten valótlanságnak
minősítette azt az ukrán állítást, amely
szerint orosz részről korlátozzák az

ukrán hajók áthaladását az Azovi-tengert
a Fekete-tengerrel összekötő Kercsi-szo-
roson. Állítása szerint az ukrán parla-
ment emberi jogi ombudsmanja
mindeddig nem fordult Moszkvához a
november 25-i orosz-ukrán tengeri inci-
dens során őrizetbe vett 24 tengerész és
kémelhárító ügyében.

Nyikolaj Polozov, az egyik elfogott
ukrán ügyvédje hétfőn az Interfax hír-
ügynökségnek elmondta, hogy vala-
mennyiüket tiltott határátlépéssel
vádolták meg, még október 27-én. A jo-
gász elmondta, hogy ügyfelével nem
volt még módja kapcsolatba lépni, ezért
nem tudja, hogy a vádlottak közül bárki
is elismerte-e bűnösségét. Közölte, hogy
a nap folyamán megpróbál majd bejutni
védencéhez a moszkvai lefortovói bör-
tönbe.

Az elfogott ukránokat az orosz bün-
tető törvénykönyv 3. fejezete 322. cikke
alapján, az orosz államhatár csoportosan,
előzetes összeesküvés alapján vagy szer-
vezett csoportban, erő alkalmazása vagy
erővel való fenyegetés mellett történt til-
tott átlépése címén vádolták meg. Ha a
bíróság bűnösnek találja őket, hat évig
terjedő szabadságvesztés lehet a bünte-
tésük. 

November 25-én a Fekete-tengeren,
a Kercsi-szoros közelében, a Krím
partjaitól 13-14 tengeri mérföldre az
orosz parti őrség tüzet nyitott három ki-

sebb ukrán hadihajóra, amelyeket el-
foglalt, a 24 főnyi legénység ellen
pedig tiltott határátlépés címén eljárást
indított.

Kijev szerint az ukrán hajók előre je-
lezték áthaladási szándékukat a Kercsi-
szoroson, de nem kaptak választ, ezért az
orosz fél indokolatlanul nyitott rájuk
tüzet, megsértve az ENSZ tengerjogi
egyezményét, valamint az Azovi-tenger
és a Kercsi-szoros használatáról szóló
kétoldalú megállapodást is. Moszkva
ezzel szemben azt állítja, hogy az ukrán
járművek sértették meg Oroszország te-
rületi vizeit, és a figyelmeztető lövéseket
is semmibe véve haladtak a Kercsi-szo-
ros felé, amelyen az áthajózás engedély-
köteles. Orosz állítás szerint az ukrán
hajók vették elsőként célba az orosz parti
őrség járműveit.

A történtek miatt Petro Porosenko
ukrán elnök 30 napra hadiállapotot – az
ukrán jog szerint a rendkívüli állapot
egyik fajtáját – vezette be Ukrajnában. A
nyugati országok zöme agresszióval és a
nemzetközi jog megsértésével vádolta
Oroszországot, önmérsékletre intette
mindkét országot, és követelte az ukrán
tengerészek elengedését. Moszkva sze-
rint a kercsi „provokáció” ürügy volt a
hadiállapot bevezetésére Porosenko szá-
mára, aki ekként igyekszik növelni esé-
lyeit a március végén esedékes
elnökválasztáson. (MTI)

Emelkedik a háborúsveterán-, 
hadiözvegy- és -rokkantpótlék
összege

Átlagosan ötszörösére emelkedik a háborús veterá-
nok, hadiözvegyek és -rokkantak pótlékának összege
január elsejétől – jelentette be Viorica Dăncilă minisz-
terelnök a múlt csütörtöki centenáriumi kormányülé-
sen. A Gyulafehérváron tartott ünnepi kormányülésen
Dăncilă azt mondta, havi 259 lejről átlagosan 1.500
lejre emelik az első fokú hadirokkantaknak, 231 lejről
1000 lejre a másodfokú hadirokkantaknak, 196 lejről
900 lejre a harmadfokú hadirokkantaknak járó pótlé-
kot. Az építkezési szektorban a minimális bruttó havi
bér 3000 lejre nő, mivel a kormány ezt az ágazatot
„prioritásként és nemzeti jelentőségűként” fogja ke-
zelni – mondta a miniszterelnök. Hozzátette: további
intézkedések is várhatók annak érdekében, hogy
visszaszorítsák a feketemunkát az építkezésben.
Dăncilă arról is beszélt, hogy a kormány és a repre-
zentatív tanügyi szakszervezeti szövetségek közötti
megállapodás értelmében az oktatás finanszírozá-
sára szánt összeget minden évben legalább 15 szá-
zalékkal emelik meg az előző évhez képest, oly
módon, hogy végül elérje a bruttó hazai termék (PIB)
6%-át. Az eredetileg 2022-re beütemezett fizetés-
emeléseket előre hozzák 2020. szeptember elsejére,
és évente két bruttó fizetést kapnak a tanárok sze-
mélyes fejlődésük és oktatási segédanyagok költsé-
geinek fedezésére – mondta a kormányfő a
centenáriumi ülésen. (Agerpres)

Háromezer bevetés 
a hosszú hétvégén

Országszerte csaknem háromezer bevetésük volt a
katonai tűzoltóknak a december 1-jei hosszú hétvé-
gén – tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi
Felügyelőség (IGSU). A közlemény szerint november
30-a és december 2-a között a katasztrófavédelmi
felügyelőségek több mint ötezer alkalmazottja telje-
sített szolgálatot naponta. A három nap alatt össze-
sen 2980 esethez riasztották őket. 302 alkalommal
tűzoltáshoz hívták ki őket, 2387 esetben pedig a ro-
hammentős egységek közbelépésére volt szükség.
A legtöbb tűzesetet december 1-jén jegyezték, ekkor
országszerte 121-szer riasztották a tűzoltókat. A leg-
több esetben a nem megfelelően kitisztított kémény
vagy a szakszerűtlenül bekötött elektromos vezeté-
kek okozták a tüzet – derül még ki az IGSU közlemé-
nyéből. (Agerpres)

Prioritás a fogyatékkal élők 
alapvető jogainak támogatása 

A fogyatékkal élők alapvető jogainak tiszteletben tar-
tása a kormány prioritásai közé tartozik – hangsú-
lyozza Viorica Dăncilă miniszterelnök a fogyatékkal
élők világnapja alkalmából kiadott üzenetében. A kor-
mányfő rámutat: a fogyatékkal élők fontos szerepet
töltenek be a társadalomban, és nap mint nap bebi-
zonyítják, hogy bármilyen akadály legyőzhető, ezért
tisztelet illeti meg őket. „Az egységes és inkluzív tár-
sadalom fő jellemzője az ő különleges szükségleteik
megértése, valamint a méltóságteljes, független élet-
vitel biztosítása az oktatáshoz, egészséghez és mun-
kához való egyenlő hozzáférés esélyének
megteremtése révén. Ezért a fogyatékkal élők érté-
keinek és alapvető jogainak támogatása prioritást
képez mind a kormány, mind a magam számára” –
fogalmaz üzenetében a miniszterelnök. (Agerpres)
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magyar nyelven oktató pedagógusok számára hoznak
létre”. Ezt a hallatlan szörnyűséget úgy kommentálták
egyesek, hogy ez a kormány karácsonyi ajándéka az
RMDSZ-nek. 

Valóban még november közepén kormányhatározat-
ban rögzítették a romániai magyar pedagógus-tovább-
képző központ létrehozását, amely magyar tanerők
számára anyanyelvükön biztosít majd szakmai fejlődési
lehetőséget. Az intézmény beindítása egy újabb lépést
jelenthet afelé, hogy a magyar közösséget érintő kérdé-
sekről az érintettek önállóan dönthesenek. Bár a 2011-
ben elfogadott oktatási törvény lehetőséget biztosít
kisebbségi továbbképző központok létrehozására, és az
RMDSZ javaslatára három éve folyamatosan anyagi
forrást is sikerül elkülöníteni az állami költségvetésből
a magyar intézményre, a kezdeményezés a bürokrácia
áldozatává vált. A novemberi kormányhatározat ezt kor-
rigálná. Egy olyan 15 fős központ létrehozásáról dön-
tött, amely a magyar oktatás minőségi javítását
szolgálná, segíti a magyar pedagógusokat szakmai elő-
menetelükben, hogy a magyar gyermekeknek verseny-
képes tudást biztosítsanak a magyar iskolában. 

A magyar intézmény ellen tiltakozók szerint a tan-
ügyminisztériumban létezik egy „RMDSZ-sejt”, amely-
nek egyetlen célja a magyar oktatás javítása, aminek
egyenes következménye a román oktatás gyengítése. 

Ez csak egy „pillanatkép” a centenáriumi magyarel-
lenesség tárházából. Száz év együttélés és harminc év
„demokrácia” is kevésnek bizonyult e zsigeri gyűlölet
levetkőzésére. Talán újabb száz év múlva?

Száz év múlva?
(Folytatás az 1. oldalról)

ENSZ-főtitkár: a világ túl
keveset tesz a klímaváltozás

megállításáért
A világ túl keveset tesz a klímaváltozás megállításáért, a pá-

rizsi klímaegyezményt meg kell valósítani – hangsúlyozta 
Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára hétfőn a lengyelországi
Katowicében, az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye
24. éves ülésének (COP24) hivatalos megnyitóján.

„Tekintve a jelenlegi klímaváltozásokat (…), továbbra is túl
keveset teszünk, túl lassan cselekszünk, hogy megállítsuk azo-
kat” – jelentette ki Guterres. A főtitkár szorgalmazta a párizsi
klímaegyezmény megvalósítását, egyebek közt azzal érvelve,
hogy az ENSZ tagállamai közös felelősséget viselnek a „glo-
bális klímakáosz” elhárításáért, a Párizsban felvázolt pénzügyi
vállalások megerősítéséért, a legsérülékenyebb nemzetek meg-
segítéséért.

Célul tűzte ki, hogy a szén-dioxid-kibocsátás 2030-ra világ-
szerte 45 százalékkal csökkenjen 2010-hez képest, 2050-re
pedig „nettó nullával” legyen egyenértékű. A megújuló forrá-
sokból 2050-ig világviszonylatban az energia kétharmadát kell
biztosítani, a szénalapú energia pedig kevesebb mint 7 száza-
lékot adjon, miközben jelenleg az áramfogyasztás mintegy egy-
harmadát teszi ki – sorolta az ENSZ-főtitkár. (MTI)

Lengyel elnök: a világnak
készen kell lennie 

a párizsi klímaegyezmény
megvalósítására

Az Egyesült Nemzetek Szervezete tagállamainak be kell
bizonyítaniuk, hogy készen állnak a 2015-ös klímaegyez-
mény megvalósítására – hangsúlyozta Andrzej Duda lengyel
elnök hétfőn a lengyelországi Katowicében, az ENSZ Ég-
hajlat-változási Keretegyezménye 24. éves ülésének
(COP24) hivatalos megnyitóján.

Duda szerint a párizsi klímaegyezmény megvalósítása
esélyt adna a világ kiegyensúlyozott fejlődésére. A klíma-
változás negatív következményei mindenhol a világon érez-
hetőek, a probléma kezelése csak globális szinten lehetséges,
tette hozzá.

Lengyelország a maga részéről kész vállalni a felelősséget
a nemzetközi biztonságért, a klímapolitika terén is – hang-
súlyozta a lengyel elnök. Aláhúzta, hogy Lengyelország jó
példát ad: folyamatosan csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást,
miközben a lengyel gazdaság dinamikusan fejlődik. (MTI)

Ország – világ

Emmanuel Macron francia elnök arra kérte Édouard
Philippe miniszterelnököt, hogy fogadja valamennyi
parlamenti párt vezetőjét és a tüntetők képviselőit,
hogy közösen találjanak kiutat az üzemanyagadó
emelése ellen tiltakozó sárga mellényesek megmoz-
dulásait kísérő, egyre erőszakosabb zavargások
nyomán kialakult válságból – jelezte vasárnap a
francia elnöki hivatal.

Az egyeztetések hétfőn kezdődtek a pártvezetők és Anne
Hidalgo, Párizs főpolgármestere mellett „a sárga mellényesek
azon csoportjaival, amelyek jelezték, hogy hajlandók párbe-
szédre a kormánnyal”.

A miniszterelnök pénteken már kísérletet tett a sárga mel-
lényesek szóvivőivel a párbeszéd megkezdésére, de az egyez-
tetés kudarcba fulladt, miután a két tüntető, aki megjelent a
miniszterelnöki hivatalban, nem érezte magát legitimnek ér-
demi kérdésekben dönteni.

A köztársasági elnök vasárnap válságtanácskozást tartott hi-
vatalában a kormányfővel, Christophe Castaner belügyminisz-
terrel és államtitkárával, Laurent Nunezzel, valamint Francois
de Rugyvel, az energetikai átmenetért felelős tárcavezetővel az
előző napi országszerte 263 sérültet követelő zavargásokról.

A megbeszélés után Emmanuel Macron nem szólalt meg,
de az elnöki hivatal jelezte, hogy az elnök méltatta a rendőri
erőket és a mentőket, akik szombaton „példátlan bátorságról
tettek tanúbizonyságot”. Az elnökség ígéretet tett, hogy egyet-
len bűncselekmény sem marad büntetlen.

Jóllehet a belügyminiszter szombaton nem zárta ki, hogy a

további zavargások elkerülésére a kormány teljesíti a rendőr-
ség kérését, és bevezeti a rendkívüli állapotot, sajtóértesülések
szerint ezt a lehetőséget nem vitatták meg a kormánytagok a
válságértekezleten. Nicole Belloubet igazságügyi miniszter
vasárnap este úgy vélte, hogy vannak „más megoldások” is a
rend helyreállítására. Emmanuel Macron ezért azt kérte a bel-
ügyi tárcától, hogy gondolják át a rendfenntartási intézkedé-
seket a következő tüntetésekre a zavargások megakadályozása
érdekében.

A prefektúra összesítése szerint a zavargásokban 263-an
megsérültek, köztük 81 rendőr. A hivatalos tájékoztatás szerint
682 embert előállították, és közülük még 378-an voltak vasár-
nap este is őrizetben. Többségük gyorsított eljárásban a hét
elején bíróság elé kerül és várhatóan börtönbüntetést kap.

Rémy Heitz párizsi főügyész szerint az őrizetbe vettek
többsége vidékről érkezett, 30 és 40 év közötti, „társadalmilag
beilleszkedett” férfi, aki azért ment a fővárosba, hogy össze-
verekedjen a rendőrökkel. Hozzájuk csatlakoztak ultrabalol-
dali és ultrajobboldali szélsőségesek, akik utasításokat adtak
a feldühödött tüntetőknek, amikor a rendőrség elkezdte könny-
gázzal oszlatni a tömeget. A szélsőbaloldaliak antikapitalista
jelszavakat skandáltak a tömegben, és feliratokat festettek a
házfalakra, az Action francaise és a Bastion social nevű ultra-
jobboldali csoportok pedig hivatalosan is bejelentették, hogy
tagjaik részt vettek a zavargásokban.

Az ügyészség szerint a kora esti fosztogatásokban a párizsi
elővárosokból érkezett fiatalok is részt vettek, de a kiskorúak
száma elenyésző volt közöttük. (MTI)

Macron kérésére fogadja a francia miniszterelnök 
a sárga mellényesek képviselőit

Moszkva nem tervez korridort nyitni 
a Donyec-medence és a Krím között
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Kopjafát avattak Fodor Imre emlékére 

Sógor Csaba: 
További lépésekre van szükség a kisebbségek európai szintű védelme érdekében
Nemzetközi szakkiadvány-
ban számol be Sógor Csaba a
romániai magyar kisebbség
jogi helyzetéről és jogsérel-
meiről. 

„A 2007-es uniós csatlakozást
követően még sokáig élt a remény,
hogy az Európai Unió tagjaként
Románia nem engedheti meg ma-
gának, hogy ne tartsa be azt, amit
a kisebbségek védelme érdekében
a csatlakozás előtt megígért. Úgy
tűnik, mégis ez a helyzet, ezért
ismét az EU-n a sor, hogy a tagál-
lamok megváltoztassák hozzáállá-
sukat a nemzeti kisebbségek
helyzetéhez” – nyomatékosít az
RMDSZ európai parlamenti képvi-
selője.

A Dél-tiroli Népcsoportok Inté-
zetének gondozásában megjelent
kiadvánnyal az egyik legelismer-
tebb európai kisebbségi szakértőt,

a dél-tiroli Christoph Pant köszön-
tötték a közelmúltban Dél-Tirol-
ban, a 80. születésnapja alkalmából
szervezett eseményen. Christoph
Pan professzor egész életpályáját
Dél-Tirol gazdasági, társadalmi
helyzete, illetve autonómiája kuta-
tásának szentelte, és arra törekedett,
hogy mindezt a mintát más régiók
számára is ismertté és követendő
példává tegye. Hosszú és tartalmas
életművében a professzor azt val-
lotta és vallja, hogy a kisebbségek
védelme hozzájárul a fenntartható
béke megteremtéséhez.

A kiadvány egyik felkért szerző-
jeként Sógor Csaba kifejtette: az
EU-s csatlakozás óta az látszik,
hogy még a meglévő törvények
végrehajtása is akadozik, sőt, sok
esetben a meglevő törvényeket
egyáltalán nem is alkalmazzák. Ez
a helyzet az oktatási törvény kap-

csán és a kommunista időszakban
államosított egyházi ingatlanok
esetében is. Bár Románia az euró-
pai integrációs folyamat során vál-
lalta azt is, hogy visszaadja az
egyházaknak azokat az ingatlano-
kat, amelyeket államosítottak 1945
után, a restitúciós folyamat elakadt,
a Mikó-ügyben pedig még vissza is
államosították az ingatlant a jogos
tulajdonostól.

Az erdélyi képviselő a kiadvány
hasábjain azt a problémát is felve-
tette, hogy az EU-ban a nemzeti ki-
sebbségek és a regionális nyelvek
védelme ma is a kilencvenes évek-
ben elfogadott dokumentumokon
alapszik, amelyeket az Európa Ta-
nács keretében fogadtak el. „Az
azóta eltelt évtizedek tanulsága az,
hogy ezek az egyezmények csak
korlátozott mértékben képesek ha-
tást gyakorolni az érintett tagálla-

mokra. Jelentések igazolják, hogy
Románia például messzemenően
figyelmen kívül hagyja az egyez-
ményben foglaltakat” – érvel a
képviselő, aki szerint ma már egyre
többen mondják Európában, hogy
további lépésekre van szükség a ki-
sebbségek európai szintű védelme
érdekében, az eddigi megoldások
nem elegendőek.

Sógor Csaba ismertette: már az
Európa Tanács is újra elővette ezt
a témát, és újabb jelentések szület-
nek éppen azért, mert az eddigi
megoldások már nem elegendőek.
Ezzel párhuzamosan az Európai
Unióban is kezdik felismerni, hogy
nem lehet többé a szőnyeg alá sö-
pörni a kérdést, mert a problémák
maguktól nem fognak megoldódni.
A képviselő hangsúlyozta, az összes
uniós intézmény közül az Európai
Parlament foglalkozik leginkább a

nemzeti kisebbségek védelmével.
Beszámolt az Európai Parla-

mentben ebben a mandátumában
végzett munkáról is. „Számos par-
lamenti jelentésben és határozatban
szólítottuk fel a Bizottságot egy
közös kisebbségvédelmi keret lét-
rehozására” – magyarázta.

Sógor Csaba szerint erre a folya-
matra erősít rá a Minority SafePack
európai polgári kezdeményezés is,
amely 1,3 millió aláírással nyoma-
tékosítja: az európai polgárok is
érzik a problémát, amelyre választ
várnak az EU-tól. Ezért a követ-
kező lépésnek arra kell irányulnia,
hogy az EU közösen lefektetett
alapelvek mentén értékelje a tagál-
lami gyakorlatokat, és a legjobb
megoldásokat előtérbe helyezve
vegye rá tagállamait, hogy változ-
tassák meg hozzáállásukat a nem-
zeti kisebbségek helyzetéhez.

Év végén összegzett a Diakónia Alapítvány
Együtt az életért 

A Diakónia barátai címmel
szerveztek beszélgetőestet a
marosvásárhelyi Deus Provi-
debit Ház Szent Mihály ter-
mében, ahol a Diakónia
Keresztyén Alapítvány Ma-
rosvásárhelyi Fiókszervezete
idei tevékenységét és ered-
ményeit Ábrám Noémi ügyve-
zető igazgató ismertette.
Áhítatot tartott Kántor Attila
felsővárosi lelkész, a kurató-
rium tagja.

A Diakónia Keresztyén Alapít-
vány Marosvásárhelyi Fiókszerve-
zete 2005-ben alakult az Erdélyi
Református Egyházkerület ernyője
alatt tíz marosvásárhelyi reformá-
tus gyülekezet, az unitárius és
evangélikus gyülekezet bevonásá-
val. Az alapítvány koordinációs
irodája jelenleg a Forradalom utca
45. szám alatt működik 16 alkal-
mazottal. Ami a leglényegesebb, a
Diakónia 515 állandó gondozottat
látott el idén. Havonta további 80
alkalmi betegellátást végeznek. 

A Diakónia Maros megyei háló-
zatában tíz munkaponttal rendelke-
zik: Marosvásárhelyen, Nagysár-
máson (két munkapont), Mezőpa-
nitban, Mezőmadarason, Nagyer-
nyében, Marossárpatakon,
Marosszentannán, Backamadara-
son és Gegesben. A tíz munkapont
31 települést „fed le”, ami azt je-
lenti, hogy a községközpontokhoz
tartozó legkisebb és legeldugottabb
településekre is eljutnak a szociális
gondozók. 

A vetített képes bemutatón derült
ki igazán, hogy az egészségügyi
gondozók milyen áldozatos munkát
végeznek, beteg és gyengélkedő
idős emberekhez jutnak el, olya-
nokhoz, akiknek sok esetben senki
be nem nyitja az ajtaját rajtuk
kívül. Jó szó mellett vérnyomást
mérnek, sebes, üszkös lábat kötöz-
nek, deformált lábfejet masszíroz-
nak, gyógyszert adagolnak. Nem
könnyű munka, de a tettre kész dia-
kónusok együttérzéssel végzik fel-
adatukat. Ehhez a szóbeli beszámoló
kevés, a képek beszédesebbek. 

Kántor Attila lelkész, a Diakónia
Keresztyén Alapítvány kuratóriumi
tagja a rendezvény címére reflek-
tálva a barátokról beszélt, arról,
hogy ki is az igazi barát, ki a mi
igaz barátunk. 

– Boldog ember az, aki elmond-
hatja, hogy vannak igaz barátai.
Nagyon értékes az igazi barát.

Akkor jó, ha megtapasztalhatjuk az
igaz barátságot. A Diakónia Alapít-
ványnak, a segítőknek is vannak
barátai, akik támogatják őket mun-
kájukban. Az igazi barátság misz-
térium, titok. Azt kell érzékelnünk,
hogy Isten barátságos szeretettel
viszonyul az emberekhez. Jézus
Krisztusban mutatta meg az irán-
tunk táplált barátságát. Létezhet-e
ennél nagyobb barátság? – tette fel
a kérdést a lelkész, kifejezve azt az
óhajt, hogy a Diakónia nagy csa-
ládjában az egymás iránti szeretet,
a barátság és felelősségérzet tegye
gazdagabbá a közösséget. 

Ábrám Noémi ügyvezető igaz-
gató elmondta, hogy az utóbbi
években és az idén is nagyon nehéz
időszaka volt a Diakónia Alapít-
ványnak. A Diakónia barátainak
köszönhető, földi értelemben, hogy
még léteznek. A Jóisten szándéka
azonban az, hogy a Diakónia to-
vább éljen. A megnyitott munka-
pontokon folyik a munka, eddig
még egyet sem kellett bezárni, bár
voltak nehéz idők. Az elnök köszö-
netet mondott azoknak a reformá-
tus lelkészeknek, gyülekezeteknek,
amelyek támogatják a megyénkben
található tíz munkapont tevékeny-
ségét. De jó az együttműködés az
unitárius, evangélikus és katolikus
egyházzal, azoknak különböző in-
tézményeivel is. 

– A Diakóniában valójában az
ökuménia szellemében tudunk dol-
gozni. A különböző vallású – bele-
értve az ortodoxokat is – gondozók,
gondozottak, önkormányzati veze-
tők között nagyon jó az együttmű-
ködés. A nagysármási ortodox
vallású polgármesterrel például
példaértékűen lehet dolgozni. Az
önkormányzatok hathatós segítsége
nélkül nem működhetne a Diakó-
nia. Egy község – Mezőmadaras –
kivételével minden önkormányzat a
segítők mellé állt – mondta el az
ügyvezető igazgató, és köszönetet
mondott minden támogatónak, vál-
lalkozónak, cégvezetőnek, akik se-
gítették az alapítványt. 

A Diakónia fő támogatója az Er-
délyi Református Egyházkerület, a
HEKS svájci alapítvány, a Bethlen
Gábor Alapítvány, a Szociális, Csa-
lád- és Munkaügyi Minisztérium és
a Maros Megyei Tanács, amelyek
nélkül a gondozottak ágya mellett
nem állhatna ápoló.

A Diakónia baráti estjén alkalom
nyílt a beszélgetésre, tapasztalat-
cserére, hogy a jövőre nézve zök-
kenőmentesebben folyhasson a
munka.

Vasárnap délben az Outward Bound Romá-
nia Társaság az Ifjúságért (OBR) szervezet
szovátai nemzetközi központjának udvarán
kopjafát avattak Fodor Imre, az egykori ala-
pító, elnök emlékére, tiszteletére. A szerve-
zet Marosvásárhely egykori
polgármesterének köszönheti létét. Élete
végéig aktívan hozzájárult ahhoz, hogy az
OB-n keresztül az élménypedagógiai mód-
szerek meghonosodjanak országunkban.
Több mint százan vettek részt az esemé-
nyen, a szervezet tagjain kívül  jelen volt a
család, barátok és sokan azok közül, akik
tisztelték és szerették Fodor Imrét. 

A kopjafát Vass Sándor szovátai fafaragó mester
készítette, és a telephely udvarán állították fel az egy-
kori istálló, most ebédlő és közösségi terem előtt. A
rendezvényt, az OB szelleméhez és mindahhoz iga-
zodva, amit Fodor Imre képviselt, a szovátai Inter-
mezzo kamarakórus (karnagy Fülöp Judit) nyitotta
meg Bárdos Lajos Tábortűznél című szerzeményé-
nek előadásával. Kovács István, az Outward Bound
Romania elnöke üdvözölte a vendégeket, majd Köllő
Tibor szovátai katolikus plébános imát mondott és
megáldotta a kopjafát, amelyet aztán Horváth-Ko-
vács Ádám, az OBR ügyvezető igazgatója és Fe-
renczy Barna Fodor Imre-díjas oktató lepleztek le.
Ezt követően az ügyvezető igazgató méltatta Fodor
Imrét. Többek között elmondta, hogy Fodor Imre
nemcsak Marosvásárhely polgármestere, hanem sok-
rétű civil és közéleti személyiség is volt. A Pro Eu-
rópa Liga megalakulásától fogva vezetőtanácsának
tagjaként is tevékenykedett. Hitt abban, hogy európai
jövőt magyarok és románok csak közösen tudunk
biztosítani Erdélyben. Közben az Outward Bound
Románia elnökeként a szervezeti élet minden fontos
mozzanatánál jelen volt, tanácsokat adott, bátorított,
kitartásra buzdított, kapcsolatai révén támogatókat
szerzett. Fontosnak tartotta, hogy a 11 éven át, a ma-
rosvásárhelyi Örökmozgó egyesülettel közösen szer-
vezett és Erdély különböző hegységeiben tartott
nemzetközi szintű Kárpáti kalandverseny minden ki-
adására eljöjjön, és személyesen köszöntse a részt-
vevőket, akik emberfeletti erővel birkóztak meg a
több mint 150 kilométeres verseny próbáinak és
főleg önmaguk gyengeségeinek leküzdésével. Na-
gyon szerette a természetet, együtt gondolták ki a
májusi túrázás és gulyásozás tervét. Fontosnak tar-
totta a civil szervezetekkel, valamint a testvérváro-
sokkal való kapcsolattartást. Neki köszönhetően
nyerte el Marosvásárhely az Európai Tanács dísz-
zászlaját. 

A felszólalás alatt Tófalvi Zoltán riportfilmjének
részletei peregtek: Fodor Imre mesélt az OBR tevé-
kenységének kezdeteiről. Horváth-Kovács Ádámot
követően Tófalvi Zoltán közíró, Fodor Imre emlék-
iratainak szerkesztője a nagynevű Fodor család múlt-
járól beszélt, kiemelve az erdélyi magyarság jelentős
közszereplője, Fodor Imre, a család eszméinek to-
vábbéltetője szerepét. Bogdán Zsolt színművész Ká-
nyádi Sándor Levéltöredékek című versét adta elő,
majd Ganea Viorel román nyelven Fodor Imre sok-
színű személyiségét méltatta.

Tőkés László egykori püspök, az EMNT elnöke,
európai parlamenti képviselő üzenetét testvére, 
Tőkés András tolmácsolta. A képviselő kiemelte:

Fodor Imre egész életművében jelen van a múltból
eredő és jövőben gondolkozó, az egymást követő
nemzedékéket összekapcsoló közösségi feladat és fe-
lelősségvállalás. Dédnagyapja Bem táborok seregé-
ben szolgált, nagyapja a nácizmussal szembeszálló
tábornok volt, édesapját, Fodor Pált az 1956-os ma-
gyarországi forradalom bukása után meghurcolták,
bebörtönözték. Fodor Imre is elődeihez méltóan foly-
tatta életében ezt a hagyatékot – hangzott el a levél-
ben. 

Péter Attila, az OBR oktatója dr. Zsigmond Barna
Pál volt csíkszeredai főkonzul üzenetét olvasta fel.
A konzul személyes élményét osztotta meg a levél-
ben. Elmondta, hogy a fiával volt jó barátságban, és
Imre bácsit a kombinátban dolgozó mérnökként is-
merte meg, majd többször találkozott vele a Somos-
tetőn, a Cinege-tetőn, a sípályák lejtőin. „Micsoda
életút: a csíksomlyói Fodor-háztól a kommunista ül-
döztetésen keresztül a legnagyobb erdélyi magyar
város polgármesteri székéig. Igazából csak utólag
értjük meg, mekkora feladat volt a vásárhelyi polgár-
mesterség, milyen alattomos erőkkel kellett nap mint
nap megküzdeni. Imre bácsi polgármesterként, ki-
kezdhetetlen jellemével az erdélyi, talán sosem volt
toleranciára építette munkáját”– hallhatták többek
között a jelenlevők. 

A felszólalások után a jelenlevők megkoszorúzták
a kopjafát. A csíkszeredai főkonzulátus nevében
Márki Dániel konzul, majd az OBR, az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt Hargita megyei szervezete, az Erdélyi
Kárpát-Egyesület, az SZNT egykori marosszéki el-
nöksége nevében, valamint a Fodor család tagjai és
magánszemélyek is helyeztek el koszorút és virá-
gokat a kopjafánál. Az eseményt követő díszebédnél
Fodor Pál, Fodor Imre ikertestvére köszönte meg a
család nevében a kopjafaállítást mindazoknak, akik
hozzájárultak ehhez, és felelevenített néhány ese-
ményt Fodor Imre életútjából. 

Vajda György 
Mezey Sarolta

Fotó: Kerekes Péter Pál



A II. Rákóczi Ferenc Római
Katolikus Teológiai Líceum
diáktanácsa játékos és kultu-
rális jellegű tevékenységeket
szervez a diáktársak szá-
mára.

Ebben az iskolában a nagyszü-
netek kéthetente egy alkalommal
eltérnek a megszokottól: tíz perc-
cel hosszabbak és tevékenységek-
ben gazdagabbak.

Így történt legutóbb is. Kicsen-
getés előtt már javában folytak az
előkészületek az épület előtti füves
területen. A diáktanács tagjai min-
den igyekezetükkel azon voltak,
hogy e heti tevékenységük – az
előző alkalmakhoz hasonlóan –
minden résztvevő számára emléke-
zetessé váljon.

Ahogy lejárt az óra, egyre több
kíváncsiskodó diák jelent meg a
helyszínen. Vidámak, tettre készek
voltak, létszámuk egyre csak növe-
kedett. Még az egyszerű járókelők
számára is nyilvánvalóvá vált,
hogy itt történni fog valami. Kér-
dés, hogy mégis mi?

Játék, de nem akármilyen: a di-
ákságot megmozgató, szórakoz-
tató, és a legügyesebbeket díjazó.
Bizony, itt a résztvevők értékes
nyereményekkel is gazdagodhat-
nak – ezek legutóbb könyvek vol-
tak, a Marosvásárhelyi Könyv-
mentők jóvoltából. 

Jókedvű és aktív diákok, érde-
kes tevékenység… Mindez egy
idilli iskolai szünet látszatát kelti,
azonban ez nem volt mindig így.
Az elmúlt másfél év számos meg-
próbáltatást tartogatott számukra.
Ebben az időszakban a diákokban
nem igazán volt jelen a hovatarto-
zás érzése. Nem tudták, hogy ho-
gyan is fog alakulni iskolájuk
sorsa, újra fog-e valaha is indulni. 

Szeptemberben azonban minden
megváltozott: nagy örömükre
megtörtént az iskola újraalapítása.
Ugyanebben a hónapban létrejött a
diáktanács is. Már hét hete aktívak,
és ez idő alatt három nagyszünetes
program szervezésén vannak túl.
Szabó Erzsébet-Zsófia, a diákta-
nács elnöke bővebben mesélt mun-
kásságukról:

– Úgy gondolom, hogy elég
nehéz feladatunk van, több szem-
pontból is: egyrészt, hogy nemrég
alakultunk, másrészt pedig nincs
minden évfolyamon osztály. Mind-

ezek ellenére nagyon kellemes
meglepetés volt, hogy az első tevé-
kenységünket hatalmas lelkesedés-
sel fogadták: körülbelül 150-en
vettek részt rajta. Tanáraink is tá-
mogatnak bennünket. 

Nyilván vannak különféle javas-
latok a diákok és tanárok részéről
egyaránt. Kritikákkal is szembe-
sültünk, viszont ezek építő jelle-
gűek voltak. A lényeg az, hogy
senkit sem hagy hidegen ez a tevé-
kenység – mondta az elnök.

– Mi a célotok ezekkel a tevé-
kenységekkel?.

– Kéthetente egy alkalommal
kapunk egy hosszabb nagyszüne-
tet, amelynek elsődleges célja a di-
ákok közti szocializálódás
elősegítése. Szünetekben megfi-
gyelhető az egymással való kom-
munikálás hiánya, állandóan a
telefonokat nyomkodjuk, és keve-
set tartózkodunk az udvaron, a friss
levegőn. Ezen a magatartáson sze-
retnénk változtatni! Játékos prog-
ramjaink célközönsége az általános
és középiskolás tanulók. Az általá-
nos iskolások esetében célunk,
hogy meglássák az iskolának ezt az
oldalát is, és továbbra is itt marad-
janak. A középiskolások esetében
pedig elsődleges szempont, hogy
együtt legyünk, jól érezzük ma-
gunkat, és legyen pörgős a diák-
élet. 

– Mivel tevékenységeitek szabad
téren zajlanak, mennyire tudtok az
időjáráshoz alkalmazkodni?

– Próbálunk igazodni hozzá,
annak ellenére, hogy nem igazán
lehet előre kiszámítani. A nagy lét-
szám miatt – több mint 100 diák –
nehéz lenne egy osztályteremben
összegyűlni. Így is elég sokat tar-
tózkodunk ebben a térben. Éppen

ezért, úgy gondolom, hogy 25-30
percet ki lehet az udvaron bírni, hi-
szen folyamatosan mozgásban tart-
juk a jelenlévőket. Igazából
mindenkinek megéri ott lenni, idő-
járástól függetlenül!

– Szerinted ezek a játékos prog-
ramok hozzájárulnak a diákok kö-
zötti összetartás megerősítéséhez?

– Úgy gondolom, hogy igen. Itt
a résztvevők együtt lehetnek és fel-
szabadulhatnak, mivel nem kell
annyira komolynak lenni. Ezért is
tartom jó ötletnek az általunk szer-
vezett programokat.

Az elnök szavai munkássága
iránti mély elhivatottságáról árul-
kodnak. Csapatával együtt jobbá
szeretnék tenni a diákéletet: egy
erős, összetartó közösség létreho-
zására törekednek. Azt is megtud-
hattuk, hogy a jövőben milyen
jellegű eseményeket fognak szer-
vezni: 

– Elsősorban folytatni szeret-
nénk a szociális és kulturális jel-
legű tevékenységeinket. A
közeljövőben lesz a diáktaná-
csunknak egy képzéshétvégéje,
amelyre különféle előadókat hí-
vunk: lesznek előadások pályaori-
entációval kapcsolatban,
keresztény előadónk is lesz – mivel
ez egy egyházi iskola, ahol fontos
az erkölcs. Ugyanakkor egy olyan
közéleti szereplő is megtisztel
majd jelenlétével, aki az ő korában
aktív diáktanácsos volt. Ezzel
megpróbáljuk azt közvetíteni,
hogy a diáktanács egy jó dolog,
amit nemcsak egyforma személyi-
ségű emberek alkotnak: a „koc-
kák” és a „menők” egyaránt jelen
vannak, és ettől lesz igazán jó a
csapat – zárta gondolatmenetét a
diáktanács elnöke.
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Szabó Erzsébet-Zsófia

Mozgalmas nagyszünetek
Közösségépítő diáktanács

Török Tímea

„Nélkülünk ez sem volna…”
November 19-én és 21-én zajlott a Ma-

rosvásárhelyi 7-es Számú Általános Iskolá-
ban a Nélkülünk ez sem volna című
diákvetélkedő. A versenyre 9 csapat jelent-
kezett, a következő marosvásárhelyi isko-
lákból: Bolyai Farkas Elméleti Líceum, II.
Rákóczi Ferenc Rómiai Katolikus Teoló-
giai Líceum, Művészeti Líceum, Serafim
Duicu, Friedrich Schiller, Romulus Guga,
George Coşbuc, Dacia általános iskolák,
valamint egy csapat a szervező iskolából,
a 7-es Számú Általános Iskolából. A ver-
seny tematikáját az utóbbi 100 évben élt
és alkotott magyar nemzetiségű hírességek
élete és munkássága adta. Egy, a szerve-
zők által kiadott színes, 50 oldalas nyom-
tatott anyagból kellett a versenyzőknek
készülniük, így mindenki azonos eséllyel
indult. A verseny első napján a csapatok
egy számítógépes kvízpróbán mérhették
össze a tudásukat. 50 kérdésre kellett vá-
laszoljanak a kivetített képek vagy szö-
vegrészletek alapján. Az első nap végén a
Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjai
voltak a legjobbak, akik az 50 kérdésből

41-re helyesen válaszoltak. Szorosan kö-
vették őket 40 helyes válasszal a II. Rá-
kóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai
Líceum diákjai, harmadik helyen a Dacia
Általános Iskola négy tanulója állt. A ver-
seny második napjára szerdán, november
21-én került sor. Ekkor a kilenc csapat
három témakörben tehette próbára az
ügyességét: az egyik teremben három
csapat irodalmi kreativitási vetélkedőn
vett részt. 20 megadott szó felhasználásá-
val kellett egy verset költsenek, egy
másik teremben három másik csapat ze-
nefelismerő próbán vett részt, magyar
eredetű hangszereket és magyar zenei elő-
adókat kellett felismerjenek. A harmadik
próbán mindenik versenyző egy akadály-
pályán kellett a lehető legrövidebb idő
alatt végigmenjen, pontokat szerezve. Mi-
után mindenik csapat végigjárta mindhá-
rom állomást, ismét összegyűltek a végső
eredmény kihirdetésére. Nagy izgalom
közepette olvasták fel a szervezők, Hö-
gyes Katalin történelem szakos tanárnő és
Körtesi Sándor iskolaigazgató a végered-

ményeket. Ennek alapján a Bolyai Farkas
Elméleti Líceum diákjai, Forgó Ágnes,
Hunyadi Virág, Vass Réka Rebeka és
Tekse Hunor által alkotott Emlékek őrei
nevű csapat végzett első helyen, értékes
könyvjutalmakkal és egy kirándulással
gazdagodva. Őket követték második he-
lyen a rákóczisok, Bardócz Eszter,
György Boglárka, Nemes Áron Botond és
Újfalvi Loránd Attila Kurucok nevű csa-
pata, a dobogó legalsó fokára pedig a Mű-
vészeti Líceum Diesel nevű csapata
állhatott fel: Ercsey Anna, Kovács Vivien,
Szakács Krisztina és Lázár Loránd Edu-
árd. A verseny végén mindenki egyönte-
tűen kijelentette, hogy nagyon jól érezte
magát, és nagyon szeretné, ha jövőre is
megszerveznék ezt a versenyt. A nyomta-
tási költségeket, a sportpróbához szükséges
felszerelést, a protokollköltségeket a szer-
vezők a Communitas Alapítvány és a ma-
rosvásárhelyi TiBoo Webshop cég
segítségével tudták előteremteni. 

KörtesiSándorGábor
iskolaigazgató,szervező
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Fotó: Nagy Tibor

Szerkesztette:MezeySarolta

Jövőben leaszfaltozzák a község főutcáit

A magyarózdi gyülekezet 275 lelket számlál,
a kis gyülekezetek közé tartozik, pedig a
múlt század fordulóján több mint ezren vol-
tak. Császár Béla tizenkét éve a magyarózdi
gyülekezet lelkésze. Előzőleg, hat éven át,
Gógánban teljesített szolgálatot. 

A lelkész ugyanazt a jelenséget vázolta fel, amit a
polgármesteri hivatalban és az iskolában is elmond-
tak. Ez az Ózd nem az egykori Ózd, és ez nagyon fáj
az idős embereknek. 

– Magyarózd életképes, munkás közösség volt.
Mára a falu kiöregedett, elnéptelenedik, hiszen a fia-
talok a megélhetésért szétszóródnak. Kiüresedik a
falu, nem születnek gyermekek. A magyarózdiak na-

gyon ragaszkodnak a családhoz,
az idősebb nemzedék nagyon
sokat segíti a gyermekeit. Nagy
múlttal rendelkező közösség, tisz-
telik a hagyományaikat. Minden
ünnepen legátust fogadnak, leg-
utóbb is 1500 lejt gyűjtöttek össze
neki. Az ózdiak nagyon vendég-
szeretők. A gyülekezetben na-
gyon szép alkalom, amikor
minden év augusztusában haza-
hívják az ötvenéveseket. Évfolya-
monként tíz-húsz ózdi érkezik
haza, nagyon megható együtt
látni őket. Viszont kár, hogy nem
itt élnek a faluban, a gyerekeik
nem itt születtek meg, nem itt jár-
tak iskolába – fogalmazott a lel-
kész. Azt is megtudtuk, hogy a
templomuk százéves, a faluban

élő báró segítette a gyülekezetet, hogy felépíthesse.
Ő vásárolta az anyagot, a gyülekezet pedig közmun-
kát vállalt. 

A beszélgetés során az is kiderült, hogy az ózdi
gyülekezet testvérkapcsolatot ápol a hollandiai Has-
selttel, ahonnan minden évben 20–30-an érkeznek.
Nagyon szeretik a falut, ezért támogatásukkal egy or-
vosi rendelő épült közvetlenül a parókia mellett. Ide
kéthetente jár ki a családorvos, dr. Horváth Éva, az
asszisztensnő hetente teljesít szolgálatot. 

A polgármesteri hivatal segítségével felújították a
visszaszolgáltatott felekezeti iskolát, ami most kul-
túrotthonként működik. 

Ez az Ózd nem a régi

Egyre kevesebb a gyermek

Magyarbükkös és Magyarózd
két olyan település, amely
megyénkben a legszebb
névvel büszkélkedhet. Kiej-
tésük is tiszteletet paran-
csol. Megemlíthetjük azt is,
hogy mindkettőben nyo-
mot hagyott az erdélyi
arisztokrácia: előbbiben
Kemény János fejedelem
született, míg utóbbiban 
a Pekry–Radák-kastély
uralja a falut. A mindössze
850 lelket számláló Ma-
gyarbükkös polgármeste-
rével, Mihály Ferenccel a
község történéseiről beszél-
gettünk. 

– Jó hír, hogy 2017 őszén finan-
szírozási szerződést írtunk alá a
Fejlesztési Minisztériummal a köz-
ségben levő főutak leaszfaltozá-

sára, melynek értéke 15,4 millió
lej. Ez év augusztusában aláírtuk a

kivitelezési szerződést, amelynek
értéke a 11,5 kilométer útra végül
13,2 millió lej. Ez azt jelenti, hogy
Bükkösön, Ózdon, Gombóctelkén
a főutak le lesznek aszfaltozva. Az
előkészületek már elkezdődtek, re-
méljük, jövő kora tavasszal meg-
kezdjük a munkát. 

– Milyen fejlesztések lesznek
még a községben?

– Van még pályázatunk, amit a
Környezetvédelmi Minisztériumtól
nyertünk meg, s ami egy községi
trágyatároló megépítését teszi le-
hetővé. Ez azért is jó, mert a köz-
ségben sokan foglalkoznak
állattartással – 120 állattartó van,
közülük nyolcan nagyobbacska
szarvasmarhafarmot üzemeltet-
nek, ezenkívül 20-an tartanak kecs-
két, gazdánként körülbelül 200
állatot –, és gondot jelent a trágya

környezetbarát tárolása, ezzel vi-
szont megoldódna ez a gond. A
másik előnye, hogy a tárgyából
származó nitritek és nitrátok nem
szennyeznék tovább a talajt. A lé-
tesítményt Bükkös és Ózd között
építenék fel, lebetonozott felülete
1500 négyzetméter lenne. A pá-
lyázaton nyert gépek közé egy
traktor és homlokrakodó, pótko-
csik, trágyaszóró és tartály is tar-
tozik. A költségek 1,5 millió lejt
tesznek ki, melynek nagy részét a
világbank finanszírozza. Mind az
aszfaltozással, mind a tárolóval
2020-ra elkészülnek.

– Magyarbükkös szívében, a
polgármesteri hivatal előtt, amely
egykor a magyargyerőmonostori
Kemények ősi birtokát képezte,
egy romos épület áll, a volt ma-
lomé. Nagyon sokat ront a falu

arculatán. Mi lesz ezzel az épület-
tel? 

– A volt uradalmi malomról van
szó, amely nem a tanácsé, és
amelyet az 1-es számú, Lupu-féle
törvény alapján igényeltek visz-
sza. Legutóbb egy 12 tagú korlá-
tolt felelősségű társaság 2005-ig
üzemeltette. Él egy idős asszony
a faluban, aki a törzstőke 5 szá-
zalékát birtokolja, a többi résztu-
lajdonos nem tartózkodik a
faluban. Felszólítást küldtünk,
hogy tegyenek valamit az épület-
tel, mert veszélyes, de semmit
sem tettek. A régi malom felsze-
relése, még a mérleg is a romos
épületben van – fogalmazott a
polgármester. Hogy milyen jogi
eljárást találnak e lehangoló lát-
vány felszámolására, egyelőre még
nem tisztázott. 

Kiváló eredményeket itt is fel lehet
mutatni

– Nem igaz, hogy kis létszámú
iskolában nem lehet eredményeket
elérni, ha a gyermekek akarnak ta-
nulni. A magyarózdi Császár
Mózes, aki most a nagyenyedi Re-
formátus Kollégium matematika-
informatika osztályában tanul, a
Zrínyi Ilona matematikaverseny
megyei szakaszának nyerteseként
továbbjutott a debreceni döntőbe.
Ugyanez a diák első helyezést ért
el a falusi iskolák versenyén –
mondta az igazgató, az iskola ma-
tematikatanára. 
A hatvanas években húsz gyerek
is volt 
egy osztályban

Csütörtökön a magyarbükkösi
iskolában az egyesülést ünnepel-
ték a gyermekek, míg Ózdon taní-
tás folyt. 

Bíró Irén tanítónő – aki 24 éve
tanít az iskolában – elmondta,
hogy az iskola tanulóinak három-

negyede roma családból szárma-
zik, de mindenik megtanult ma-
gyarul. A tanítás összevont
osztályokban folyik. Így három
tanteremben elfér az egész intéz-
mény. Előkészítő osztálytól ne-
gyedik osztályig kilenc
gyermekkel foglalkozik a taní-
tónő. Édesanyja, Kocsis Irén is pe-
dagógus volt, 34 évet tanított az
iskolában. A hatvanas években két
iskola működött, és két tanítónő
tanított. A kastélyban volt az
óvoda. Az osztálylétszámok 15–
20 között váltakoztak korosztá-
lyonként. Volt gyermek, volt
akivel dolgozni. Életképes volt a
közösség – fogalmazott a tanítónő.
Azt is elmondta, hogy a mostani
kis gyermeklétszám ellenére igye-
keznek megtartani az ünnepeket,
most éppen a Mikulás-ünnepélyre
készülnek. 

Ottjártunkkor a negyedikesek-
nek angolórájuk volt, Keresztesi
Magdolna foglalkozott a gyerme-
kekkel. Az V–VIII. osztályban
Csegöldi Erika tartotta a magyaró-

rát, mivel hatodikos nincs, s az
egyetlen hetedikes hiányzott, öt
gyermeknek. Az óvodában Szász
Réka óvónő mutatta be kis óvodá-
sait, némelyik most tanul magya-
rul. 
Ózdiak Erdély-szerte

Mihály Ferenc polgármester
mondta el, hogy a két falu lakos-
ságának 70 százaléka 50 év fölötti,
a 20–30 évesek elköltöztek, vagy
úgy vállalnak munkát, hogy az év
jelentős részében távol vannak. 

– A kommunizmus hatása most
érződik igazán. Az államosítás, a
kollektivizálás arra kényszerítette
a fiatalokat, hogy az iparban ke-
ressék a megélhetést. Erdély-
szerte, szinte minden városba
szétszóródva élnek ózdiak. 

Szintén a polgármester mondta
el, hogy Ózdon 1981-ben egyedül
ő született, míg 1982-ben egy kis-
lány. Ennyi. A gyermeklétszámra
vonatkozó szomorú adatok halla-
tán feltevődik a kérdés, mi lesz
ezekkel a falvakkal, ha ennyire
kevés a gyermek? 

(Folytatás az 1. oldalról)

Hálaadó nap – felújították 
a terápiás otthont 

November 24-én hálaadó napot
tartottak Magyarózdon abból az al-
kalomból, hogy a Református
Mentő Misszió és az ernyője alatt
működő Bonus Pastor Alapítvány
25 éve nyújt segítséget az alkohol-,
drog-, szerencsejáték- és más füg-
gőségben szenvedőknek, valamint
hozzátartozóiknak. A rendezvény a
templomban és a terápiás otthonban
zajlott. Az eseményről, illetve az
otthon felújításáról Szabó István, az
alapítvány ügyvezető igazgatója
számolt be. 

Az ózdi rendezvény tulajdonkép-
pen az alapítvány 25 évét ünneplő
rendezvénysorozat záróakkordja
volt, amelyet istentisztelettel kezd-
tek. Csűry István, a Királyhágómel-
léki Egyházkerület püspöke
hirdette az igét, utána dr. Horváth
Levente, a Bonus Pastor Alapítvány
elnöke tartott előadást a misszió lé-
nyegéről. Köszöntés hangzott el
James Cambell, a Blythswood igaz-
gatója, továbbá Csép Andrea parla-
menti képviselő részéről. 

Üdvözletét küldte Balog Zoltán
volt miniszter, aki támogatást nyúj-
tott a terápiás otthon felújítására.
Ennek köszönhetően sikerült újra-
festeni az épületet, az épületgépé-
szetet teljesen kicserélni és új
hőközpontot szereltetni. Ez utóbbi

volt a nagyobb, 13 ezer eurós beru-
házás. 

Több társszervezet képviseltette
magát, jelen volt a Kék Kereszt
partnerszervezet képviselője, a deb-
receni csoportból heten, a ráczke-
resztúri drogterápiás otthonból
ketten vettek részt a rendezvényen. 

Megható momentum volt a terá-
piás otthon lakóiból álló kórus gi-
tárral kísért éneke. Énekelt még
Szabó Péter operaénekes. A gyüle-
kezet az alkoholfüggőségből szaba-
dult Lackovics Károly és Bartha
Zsolt bizonyságtételét is meghall-
gathatta. 

– A rendezvényhez nagyon po-
zitívan és támogatóan állt hozzá
az ózdi református gyülekezet és
Császár Béla lelkipásztor. Ugyan-
így az önkormányzat is. Jelen
volt a polgármester, az asszonyok
házi kenyeret sütöttek erre az al-
kalomra, ami nagyon kedves
gesztus – mondta az ügyvezető
igazgató. 

Az alapítvány szakemberei több
mint 70 rövid terápiás programot,
sok ezer ambuláns terápiás alkal-
mat tartottak, közel 500-an fordul-
tak meg a magyarózdi terápiás
otthonban, több ezer gyerek és ti-
zenéves vett részt iskolai preven-
ciós programokon. 



A magyar női kézilabda-váloga-
tott 28-25-re kikapott a legutóbb
ezüstérmes Hollandia csapatától a
Franciaországban zajló Európa-
bajnokság csoportkörének első for-
dulójában szombaton
Montbéliard-ban. A két csapat 44.
alkalommal találkozott egymással,
a magyarok negyven győzelem
mellett mindössze negyedszer kap-
tak ki.

Az előző Európa-bajnokság
ezüst-, illetve a tavalyi világbaj-
nokság bronzérmesével a mostani
torna selejtezősorozatában kétszer
is találkozott a magyar válogatott
idén márciusban: Győrben és Eind-
hovenben is egygólos vendégsiker
született. Azóta a Győri Audi ETO
beállója, Yvette Broch bejelentette,
hogy szünetelteti a pályafutását, a
Ferencváros beállója, Danick Snel-
der pedig sérülés miatt hiányzik a
mostani holland keretből.

Schatzl Nadine szerezte a ma-
gyarok első és második gólját is, de
a kettő között több mint hat perc
telt el, mert a hollandok remekül
védekeztek, és Tess Wester kapus
is bravúrokat mutatott be. Bíró
Blanka védéseire alapozva vissza-
vette a vezetést a magyar váloga-
tott (4-3), amelynek ekkor és a
folytatásban is szinte minden gólért
alaposan meg kellett küzdenie,
mert nem működött olajozottan a
támadójátéka.

A magyarok emberhátrányban is
eredményesek voltak, később
azonban Planéta Szimonetta hét-
méterest hibázott, Kiss Éva viszont
kivédett egyet. A védekezés a belső
posztokon ezúttal is hatékony volt,
a csapat három találattal elhúzott
(8-5), ám a technikai hibákat, lab-
daeladásokat kihasználva a hajrá-
ban felzárkózott, majd a szünet
előtt egyenlített az ellenfél (11-11).

A huszadik percben a nyári deb-
receni junior világbajnokságon
aranyérmes magyar válogatott csa-
patkapitánya, Lakatos Rita bemu-
tatkozott a felnőtt nemzeti
együttesben.

A második felvonás elején sem
látszott változás a magyarok játé-
kában, így ismét kétgólos hát-
rányba kerültek. Kim Rasmussen
szövetségi kapitány kapust cserélt,
és Bíró helyett Kiss Évát küldte pá-
lyára, majd a 41. percben időt kért,
mert ebben az időszakban már a
védekezés sem működött hatéko-
nyan (15-18). Háfra Noémi és Ko-
vacsics Anikó vezérletével, illetve
Kiss Éva újabb büntetővédésének
köszönhetően sikerült az egyenlítés
(22-22), ám emberelőnyben megint
elléptek a hollandok. Tess Wester a

hajrában több bravúrt is bemutatott
a kapuban, társai pedig felszaba-
dultan, lendületesen kézilabdáztak,
és hét perc alatt egy 5-0-s sorozat-
tal eldöntötték a meccset.

A hollandok legeredményesebb
játékosa Lois Abbingh volt hat gól-
lal, a meccs legjobbjának pedig a
Győr irányítóját, Cornelia Nycke
Grootot választották, aki három-
szor talált be.

A kapusok közül Tess Wester 37
lövésből 12-t, Bíró Blanka 34-ből
11-et, Kiss Éva pedig hétből kettőt
védett.

2018.december4.,kedd_________________________________________________ SPORT_______________________________________________________ NÉPÚJSÁG7
A hollandoktól elszenvedett vereséggel kezdett 

a magyar válogatott a női kézilabda Eb-n

Eredményjelző
NőikézilabdaEurópa-bajnokság,csoportkör,eredmények:
*Acsoport,1.forduló:Szerbia–Lengyelország33-26,Dánia–

Svédország30-29;2.forduló:Lengyelország–Dánia21-28,Svéd-
ország–Szerbia22-21.Acsoportállása:1.Dánia4pont,2.Szerbia
2,3.Svédország2,4.Lengyelország0.
*Bcsoport,1. forduló:Franciaország–Oroszország23-26,

Montenegró–Szlovénia36-32;2.forduló:Szlovénia–Franciaor-
szág21-30,Oroszország–Montenegró24-23.Acsoportállása:1.
Oroszország4pont,2.Franciaország2,3.Montenegró2,4.Szlo-
vénia0.
*Ccsoport,1.forduló:Magyarország–Hollandia25-28,Spa-

nyolország–Horvátország25-18.Acsoportállása:1.Spanyolor-
szág2pont,2.Hollandia2,3.Magyarország0,4.Horvátország0.
*Dcsoport,1.forduló:Norvégia–Németország32-33,Románia

–Csehország31-28.Acsoportállása:1.Románia2pont,2.Né-
metország2,3.Norvégia0,4.Csehország0.
AzEurópa-bajnokságtöbbmérkőzését(beleértvearománér-

dekeltségűeket)közvetítiaTVRHD,amagyarcsapatösszecsapá-
saipedigazM4Sportadásánkövethetőkfigyelemmel.

Románsikerazelsőmérkőzésen
RomániaháromgólosgyőzelmetaratottCsehországellenanői

kézilabdaEurópa-bajnokságcsoportkörénekelsőfordulójában
szombatoneste.Azalakulatnakezzelsikerültelégtételtvenniea
2017-es,vb-nyolcaddöntőskudarcért.Arománcsapatnagyonjól
kezdteatalálkozót,a9.percbenmár6-1-revezetett,a26.-ban
pedighétgólosra(16-9)növelteelőnyét,amelycsakeggyelcsökkent
aszünetig(17-11).Amásodikjátékrészelsőharmadábanazered-
ményjelzőnregisztráltkülönbségnyolcgólosrahízott(21-13a37.
percben,23-15a39.-ben),deaztánfokozatosancsökkennikezdett,
miutánazAmbrosMartinirányítottaalakulatvisszavettatempó-
ból.Acsehekéltekalehetőséggel,ésfokozatosanledolgoztákhát-
rányukat,ahelyzetpedigmár-márveszélyesséváltarománok
számára,amikornégyperccelavégeelőttellenfelefeljöttkétgólra
(28-26).Ahajrámégsemvoltizgalmas,acseheknemtudtakköze-
lebbkerülni,31-28lettavége.
Játszottak:
Románia: JulijaDumanszka (13mentés),DenisaDedu (1)–

LauraChiper(1gól),AnetaUdriştioiu(3),GeigerMelinda(1),
Ana-MariaDrăguţ(2),GabrielaPerianu,CristinaLaslo,ElizaBu-
ceschi(9),CrinaPintea(5),RalucaBăcăoanu(1),CristinaNeagu
(8),CristinaFlorică(1),ValentinaArdeanElisei.

Csehország: PetraKudlackova(4mentés),LucieSatrapova(2)
–JanaKnedlikova(4gól),SaraKovarova(3),HelenaRysankova,
KristynaMika(2),IvetaLuzumova(5),JanaSustakova(3),Do-
minika Zachova, Marketa Jerabkova (4), Veronika Mala (5),
SarkaMarcikova,PetraAdamkova(1),KamilaKordovska(1),Ve-
ronikaMikulaskova.

Jegyzőkönyv
Eredmény,csoportkör,1.forduló,Ccsoport:Hollandia – Ma-

gyarország 28-25 (11-11)
Montbéliard,3500néző,vezette:Alpaidze,Berezkina(oroszok).
Lövések/gólok:47/28,illetve43/25.
Gólokhétméteresből:4/2,illetve3/2.
Kiállítások:10,illetve10perc.
Magyarország: Bíró–Lukács3gól,KovácsA.5,Kovacsics3,

Mészáros1,Háfra5,Schatzl4,cserék:Planéta,TóthG.2,Pálos-
Bognár,Tóvizi1,Lakatos,Kazai1.

Hollandia:Wester–Bont3,VanderHeijden5,Kramer1,Dulfer
5,Groot3(1),Smeets1,cserék:Polman3,Abbingh4(1),Visser1,
Rozemalen1,Malestein1.

Rossi: Horvátország kiemelkedik az Eb-selejtező csoportunkból
Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a világbajnoki ezüstérmes

horvát együttes kiemelkedik a magyar labdarúgó-válogatott ellenfelei
közül az Európa-bajnokság selejtezőcsoportjában, a többi csapat ellen
azonban „leginkább rajtunk múlik, hogy milyen eredményt érünk el”
– az olasz szakvezető ezt a magyar szövetség (MLSZ) honlapjának
hangsúlyozta a vasárnapi, dublini sorsolást követően, amelyen ne-
gyedik kalapos együttese a horvátok mellett Wales, Szlovákia és
Azerbajdzsán nemzeti csapatát kapta ellenfélnek az E csoportban. „A
horvátokat nem kell bemutatni senkinek, a vb-ezüstérmes csapat tel-
jesen más szintet képvisel, mint a csoport többi együttese. Wales ese-
tében nagy szerencsénk, hogy Ryan Giggs nem játszik, hiszen már
szövetségi kapitány. De a viccet félretéve, azt gondolom, hogy a cso-
port második helyéért velük és Szlovákiával leszünk majd harcban”
– fogalmazott. Hozzátette: a szlovákokkal egészen biztosan nagyon
izgalmas mérkőzéseket játszik majd otthon és idegenben is a magyar
válogatott. „Emellett Azerbajdzsánt sem szabad alábecsülnünk, bár
az is igaz, hogy ha felkészülten, fejben is tisztán lépünk pályára el-
lenük, akkor könnyebb dolgunk lehet ellenük, mint a többiek ellen”
– vélekedett.

A magyar érdekeltségű mellett még négy csoportba sorsoltak öt-
öt válogatottat, további ötbe pedig hatot-hatot. Mindegyikből az első
kettő jut ki a kontinensviadalra, melynek 12 ország 12 városa ad ott-
hont, köztük Budapest is, ahol három csoportmérkőzésre és egy nyol-
caddöntőre kerül sor. „Igazán különleges lesz a 2020-as Eb, a
budapesti rendezésnek köszönhetően pedig számunkra még egye-
dibb, hiszen szinte az otthonunkban rendezik a világ egyik legna-
gyobb sporteseményét. Azt megígérhetem, hogy a lehető legjobban
felkészítem a csapatot a selejtező-mérkőzésekre” – tette hozzá a szö-
vetségi kapitány.

Az MLSZ elnöke, Csányi Sándor ugyancsak a helyszínen figyelte
a sorsolást, és az mlsz.hu-nak úgy nyilatkozott: „Magyarország és a
magyar szurkolók mindenképpen nyertesei az Eb-nek, mert 2020-
ban, az Európa-bajnokság egyik társrendezőjeként Budapest lesz a
torna egyik helyszíne, és így a kontinens legjobb csapatai mérkőznek
meg a magyar fővárosban.” A sorsolásról elmondta: három olyan csa-
pat is van az E csoportban, amely az elmúlt időszakban sikeresebben
szerepelt, mint a magyar válogatott. Csányi Sándor külön kiemelte a

vb-ezüstérmes horvátokat, illetve hozzátette: sokat elárul a walesiek
erejéről, hogy elődöntősök voltak a legutóbbi Európa-bajnokságon,
amelyen egyébként a szlovákok is a nyolcaddöntőig jutottak.

Megúszták 
a selejtező kört

Erőnyerőként jut tovább a női kézi-
labda Románia-kupa selejtező köréből a
Marosvásárhelyi CSM. A sportági szövet-
ség kiírása szerint a tizenhatoddöntőben
a Virágok Ligája 13 csapata mellett (a ti-
zennegyedik Románvásári CSM meg-
szűnt) 19 A osztályos vehet részt, hogy
teljes legyen a 32 csapatos tábla. Mivel
az A osztályban 22 feljutási joggal ren-
delkező csapat van (az ifjúsági kerettel
induló, illetve az élvonalbeli klubok má-
sodik csapatai a kupában sem vesznek
részt), háromnak kell búcsúznia a selej-
tező körben.

A sorsolás értelmében december 23-án
a következő három mérkőzést rendezik:
Székelyudvarhelyi Női Kézilabdaklub –
Köröskisjenői Crişul, Activ Plopeni – Da-
nubius Călăraşi, Resicabányai CSU – Bu-
karesti Spartac. A többi A osztályos
csapat, közöttük a Marosvásárhelyi CSM,
egyenesen a tizenhatoddöntőben kezd. A
mérkőzéseket februárban rendezik, a sor-
solás januárban lesz, kiemelési rend
nincs, ami azt jelenti, hogy Mihaela Evi
csapata akár a BL főcsoportjába került
Bukaresti CSM-vel is összekerülhet, és a
rendezői jogot is a sorsolás dönti el!

Jelenleg a női kézilabda Európa-baj-
nokság miatt szünetelnek a bajnokságok,
és az ifjúsági keret is részt vesz egy ba-
rátságos tornán Oroszországban. A keret-
ben ott lesz a CSM három játékosa is,
Monica Bărăbaş, Flavia Munteanu és
Andreea Târşoagă, utóbbi az Eb-t előké-
szítő Kárpát-kupán is játszott Románia B
csapatában, és öt gólt lőtt, egyet a világ-
bajnok Oroszország kapujába, amelyet
amúgy legyőzött a B válogatott. 

Az idén még egy fordulót rendeznek az
A osztályban, december 20-án, amikor a
CSM Resicabányát fogadja azzal a céllal,
hogy megőrizze a bajnokság első felében
a százszázalékos mérlegét. (bálint)

Szlovákiábankezd
amagyarválogatott,Svédországbanaromán

Amagyar labdarúgó-válogatottmárcius 21-én Szlovákiában
kezdia2020-asEurópa-bajnokságselejtezősorozatát,háromnap-
palkésőbbpedigahorvátokkaljátszikitthon.MarcoRossiszövet-
ségikapitánycsapataawalesiekelleni,idegenbeliösszecsapással
zárjaakvalifikációtnovember19-én.
Arománcsapatmárcius23-ánSvédországbankezdi,ésnovem-

ber18-ánSpanyolországbanzárjaasorozatot.
Amagyarválogatott2019-esEb-selejtezőinekidőpontjai:már-

cius21.:Szlovákia(vendég),március24.:Magyarország(hazai),
június8.:Azerbajdzsán(v),június11.:Magyarország(h),szep-
tember9.:Magyarország(h),október10.:Horvátország(v),októ-
ber13.:Magyarország(h),november19.:Wales(v).
Arománcsapatprogramja:március23.:Svédország(v),már-

cius26.:Feröer-szigetek(h),június7.:Norvégia(v),június10.:
Málta(v),szeptember5.:Spanyolország(h),szeptember8.:Málta
(h),október12.:Feröer-szigetek(v),október15.:Norvégia(h),no-
vember15.:Svédország(h),november18.:Spanyolország(v).
AzEb-selejtezőamegújulókvalifikációsszabályokmiattmind-

összenyolchónapigtart.Azötötcsapatosésöthatcsapatoscso-
portbólaz elsőkét-kéthelyezett jutkiakontinensviadalra. A
selejtezőtkövetőenakijutásróllemaradócsapatokközülaNem-
zetekLigájábanelérthelyezésekalapjántovábbi16válogatottnak
leszesélyekiharcolniazEb-részvételtarájátszásban,közülükné-
gyenlesznekrésztvevőiazEurópa-bajnokságnak.

CosminContranemesettkétségbe
Nemalegnehezebb,denemisalegkönnyebbcsoportbasorolták

a román csapatot, reagált az alakulat szakvezetője, Cosmin
Contra,miutánkiderült,hogyazegyüttesSpanyolországot,Svéd-
országot,Norvégiát,aFeröer-szigeteketésMáltátkaptaellenfélül.
„Mindenerőnkkelharcolunkatovábbjutásért.Úgygondolom,
sokatszámítmajdamérkőzéseksorrendje,nemmindegy,azévnek
melyikszakábanmérkőzünkmajdazellenfelekkel”–fogalmazott.
Aválogatottalapjátékosai,ígyNicolaeStanciu,GeorgeŢucu-

dean,PaulAnton,AlexandruChipciu,CiprianTătăruşanu,Vlad
ChiricheşésRăzvanMarinisoptimistánnyilatkoztakacsoport
összetételéről.KözülüktöbbenSpanyolországotjelöltékmegato-
vábbjutásraabszolútfavoritként,mígamásodikhelyreszerintük
Svédország,NorvégiaésRomániapályázhateséllyel.

Lapzárta:elkészültaNemzetekLigája
négyesdöntőjénekpárosítása

Elkészítette hétfőn az Európai Labdarúgó-szövetség
(UEFA)aNemzetekLigájaelődöntőjénekpárosítását.AzA
osztálynégycsoportjánakgyőzteseiPortugáliábanjátszanak
majdasorozatelsőgyőztesecímért,ésaházigazdaválogatott
Svájccal,mígHollandiaAngliávaltalálkozikadöntősszerep-
lésjogánakelnyeréséért.

Háfra Noémi (k) a franciaországi női kézilabda Európa-bajnokság első fordulójában játszott
Magyarország – Hollandia mérkőzésen a montbéliard-i Axone Arenában 2018. december 1-
jén. MTI/Kovács Tamás



„Aki zenével indul az életbe, be-
aranyozza minden későbbi tevé-
kenységét, az életnek olyan kincsét
kapja ezzel, amely átsegíti sok
bajon. A zene tápláló, vigasztaló
elixír, és az élet szépségét, s ami
benne érték, azt mind meghatvá-
nyozza.” (Kodály Zoltán)

A marosludasi hármas ünnepet
megnyitó köszöntő első szavaiként
a fenti idézet volt hallható. Odaillőbb
gondolat nem is hangozhatott volna
el, hiszen amint szétnyílóban volt a
függöny, felhangzott az Ördögszekér
egykori brácsásának, jelen alkalom-
mal prímásának hegedűjéből a 
„Sok születésnapokat vígan megél-
hess…” és Boros Erzsébet csom-
bordi kántor-énekesnő ajkáról
csendült fel a széki népdal, köszöntő.
Mindenki tudta: a 19 éves Hajdina
néptáncegyüttesnek szól a köszöntő.

Tóth Sándor, az alapító-vezető
nyitószavai után Sikó Domokos
Csaba mezősámsondi református
lelkipásztor Jeremiás próféta siral-
maiból olvasott fel. 

Ezt követően Kis István alpol-
gármester köszöntőbeszédében a
marosludasi hármas ünnep fontos-
ságát méltatta. 

Kőrösi Viktor Dávid konzul a
magyar szórvány napja üzenete-
ként arra hívta fel figyelmet: „A
megmaradás nem létszám, hanem
bátorság, akarat kérdése (…) Az
erős közösség biztosítéka az össze-
tartozás (…) Az évszázados kishi-
tűséget magunk mögött hagyni,
(…) nincs okunk azt gondolnunk
magunkról, hogy minderre nem
vagyunk képesek (…) A mi dönté-
sünk, hogy irányt mutatunk-e gye-
mekeink számára”. 

Az ünnepi műsort dr. Székely
Károly magyar nyelv és irodalom

szakos tanár és Aszalos Rozália
igazgatóhelyettes állította össze.
Az 1-es Számú Általános Iskola
szórványnapi műsorában felléptek:
Aszalos Krisztina-Eszter, Balog
Bernadett, Bükkösi Kriszta-Mária,
Hajdu Brigitta-Evelin, Halmágyi
Zsuzsánna, Kali Rebeka, Kali
Sára, Moldován Lenke-Szílvia,
Nagy Ádám-József, Sükösd Nóra-
Abigél, Szabó Kinga, Szekeres
Izabella, Tégla Myra-Bríszéisz,
Vásárhelyi Brigitta-Ibolya. 

„Nyelvében él a nemzet”, és
hozzátehetjük: énekében, zenéjé-
ben, táncában is. Ezt támasztotta
alá a folytatásban a mezősánsondi
citera- és népdalcsoport, a csom-
bordi Pipacs néptánccsoport, a
Hajdina három hajtása: a Haricska,
táncoktató Kásler Magda és Farkas
Sándor Csaba, a Tatárka, amely
premierrel köszöntötte a Hajdinát,
valamint a Pohánka, ők is premier-
rel, magyarlapádi táncokkal ruk-
koltak elő, akiknek a Csoóri

Sándor Program 2017-es pályázata
révén rendelt fiú/leány székely
népviseletet illett megmutatniuk. 

Az 1999. november 9-én kezdő
Hajdina táncosait több generáció
követte. A mostani a harmadik ge-
neráció. Magyarpalatkai táncokkal
bűvölték el a jelenlevőket. 

A rendezvény szellemi és anyagi
támogatója Magyarország Csíksze-
redai Főkonzulátusa, az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő, a BGA
Zrt., a Communitas Alapítvány, az
önkormányzat, az Eldi pékség stb.
A művelődési ház halljában nép-
rajzi kiállítás fogadta a belépőket.
Megtekinthették megannyi folklór-
zóna népviseletét, amelyek táncait
a hajdinások valaha is színpadra vit-
ték. Nagy nézettségnek örvendett a
generációkat felsorakoztató fotóki-
állítás Ambrus Szilvia Dalma, Lel-
kes Noémi, Pap Tímea Beáta,
Fekete Andrea Enikő és Kiss Gel-
lért István hajdinások jóvoltából. 

AndrássyPéter
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Hármas ünnepség Marosludason 
a magyar szórvány napján

Tiszta ének tiszta forrásból

A marosvásárhelyi Kéknefe-
lejcs nótatársulat immár negyed-
szer szervezte meg a Csak tiszta
forrásból című népdal- és nótaver-
senyt. A verseny célja a tehetségek
felkutatása, hagyományaink ápo-
lása, megőrzése, a magyar népdal
megismertetése és megszerette-
tése a gyerekekkel és a fiatalokkal.
A verseny során a tiszta, csengő
hangot, a szép hangszínt, az össze-
állított listán szereplő népdalok ér-
tékét és az előadásmód
hitelességét, meggyőző erejét ér-
tékelte a zsűri, amelynek tagjai a
6–10 éves kategóriában Feiffer
Kinga és Ritziu Ilka Krisztina, a
10 éven fölüliek kategóriájában
Buta Árpád Attila, Kacsó Ildikó és
Koszorús Kálmán voltak. A szín-
vonalas versenyen a 6-7 évesek
kategóriájában első helyezett lett a
nyárádremetei Péter Edina Renáta,
második a marosvásárhelyi Józsa
Júlia, harmadik pedig a székely-
bósi Balizs Bence Krisztián. Di-
cséretben részesültek: Ördög

Botond Levente (Magyaró), Ko-
vács Benedek (Nyárádszentimre),
Ambrus Anita (Marosvásárhely).
A korcsoport különdíjasa lett a
legfiatalabb versenyző, a mezőpa-
niti Barabási Rékácska. A 8-9 éve-
sek közül első helyezett lett a
marosvásárhelyi Ferenczi Attila
Levente, második helyen végzett
a körtvélyfáji Szász Csanád
László, a harmadik helyen a ma-
rosszentannai Tőkés Anna Lídia.
Dicséretben részesültek: Nagy
Linda (Mezőbánd), Csiszér Viola
(Nyárádszereda), Iszlai Henrietta
Brigitta (Göcs), Farkas Boglárka
(Marosvásárhely) és Császár Bo-
tond Barna (Göcs). A 10–14 éve-
sek kategóriájában a legjobbnak
bizonyult a Dózsa György-i
Dombi Mónika, második helye-
zett lett a szovátai Katona Sarolt,
a harmadik helyen pedig két ver-
senyző osztozott: a szovátai Szilá-
gyi Anna és a göcsi Pap Dániel.
Dicséretben részesültek: Siklódi
Réka (Nyárádszereda), Németi

Balázs (Marosvásárhely), Kovács
Péter (Nyárádszentimre), Gyar-
mati Gyopár (Marosvásárhely),
Lukács Boglárka (Marosvásár-
hely), Gorbai Eszter (Marosvécs)
és Gálfalvi Rebeka (Csittszenti-
ván). A 14–18 évesek kategóriájá-
ban első helyezést ért el a
marosvásárhelyi László Szandra
Leila, második lett a bodoni
Simon Csenge Alexandra, a har-
madik pedig a gyergyótekerőpa-
taki György Hunor. A felnőtt
korosztályban az első díjat a szo-
vátai Nagy József nyerte, a máso-
dikat a gyergyószárhegyi Kolcsár
Endre, a harmadik díjas a sárom-
berki Sándor Botond lett. Dicsé-
retben részesült a kolozsvári
Bajkó Kinga. Különdíjat kapott a
gyergyóremetei László Arianna. A
jó hangulatú rendezvénynek lesz
folytatása, amelyet a marosvásár-
helyi Kéknefelejcs nótatársulat
vállal fel továbbra is. 

SomodiTiborka

A Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal

különböző szakterületek
kiválóságait díjazta

Fontosszakterületeken(orvostudomány,oktatás,rendőrség,tűzol-
tóság,művészet,kultúra,gazdaságstb.)tevékenykedő50szakember
vehetettátkitüntetéstaMarosvásárhelyiPolgármesteriHivataltól
acentenáriumévében.Aszakmaikiválóságoknak2018.november
28-án,szerdánDorinFloreapolgármestergratuláltésnyújtottaát
adíjakat.Atevékenységüksoránkimagaslóeredményeketelértma-
rosvásárhelyiekamunkájukirántitiszteletkifejezésekéntésaváros
hírnevéneköregbítéséértvehettékátakitüntetéseket.Azünnepiren-
dezvényreamarosvásárhelyivárosháza45-östermébenkerültsor.
Ímeaközösségnektöbbletértéketnyújtómarosvásárhelyiekjegy-
zéke:
CristianIosifHanuszépítészmérnök
AdelaVăcaronkológusszakorvos
DaciaHîncuszemészszakorvos/önkéntes
GabrielaPâncărádiósújságíró
IosifVajnarfotóművész
AndreiMihalyfotóművész
DorinaMatişAgerpres-tudósító,újságíró
CristianTălmăcian,európaipénzalapoklehívásáraszakosodottta-
nácsadó
MariaJudea,európaipénzalapoklehívásáraszakosodotttanácsadó
CristinaCojocaru,RomániaiMéhészekSzövetsége,Marosmegyei
kirendeltség
IuliuFlorea,aMarosvásárhelyiOrtodoxIfjúságiLigakoordinátora
AdelaMorarupszichológus–egyetemidocens,dr.
AmzaMărgăritvállalkozó,Marosmegyeisporttámogató,szervező
MariaButilănépművész
CălinPinteaíró–kulturálisrendezvényszervező
CălinBogăteanképzőművész–kulturálisrendezvényszervező
SimonaCifpszichológus–azEgészségésReményEgyesületönkén-
tese
AndreiVornicukulturálisújságíró–ZideZinapilap
AnaMariaGaleazenész–kulturálisrendezvényszervező
SzabóZoltánvívóedző
ValicsLehelIT-vállalkozó/önkéntes
DorinŞerbănaţi,aMarosmegyeiOmniasigigazgatója
BekeIstvánFerenc,aHarmoniaCordisnemzetköziklasszikusgitár-
fesztiválfőszervezője
TheoMartonszínművész/önkéntes
AlinaSolovăstruközgazdász/egyetemiadjunktus,dr.
GabrielaPâncărendőrfőkapitány,aMarosMegyeiRendőrkapitány-
ságbűnmegelőzésiéselemzésiszakrészlegénekvezetője
AlexandruLucafrancianyelv-tanár
CălinHandreaezredes–aHoreasürgősségimentőalakulatfőfel-
ügyelője
MariaRaţiusporttanár/TAIJIQUANedző
LauraCiocaUnicredit-munkatárs/önkéntes
VasileBarbu,aMureşRunnerselnöke
AlexandraBotoş,JCIRománia,Marosmegyeiszervezet
LucianSăcălean,aMOGYTMEegyetemitanársegéde
PaulBirişradiológusszakorvos
DorinColceriuvállalkozó–azEnergoElectricmenedzsere
CosminMihalteépítészmérnök
HoraţiuVargaönkéntes–Samaritanusmentőszolgálat
GenţianaGaneazeneművész
RemusGramazeneművész–MarosvásárhelyiÁllamiFilharmónia
LokodiCsabaZsolt,aDraculaDogShowigazgatója
DanielŞtefan,egyetemistavállalkozókközpontja
MihaelaManpszichológus–azAquaservhumánerőforrás-igazga-
tóságánakvezetője
OctavRussuortopédszakorvos
MariusGiurgiuközgazdász/önkéntes
DumitruBotoştanár
BeatriceBudeatanár
GustavRobertMircea,aMarosmegyeisporttámogatója,szervező

Abel-éskülkapcsolatiosztály



Magunk mögött tudjuk immár
advent első vasárnapját, elkezdő-
dött az év legünnepibb, legmeghit-
tebb, a keresztény kultúrkörben
pedig talán legfontosabb, de min-
denképp leginkább családcentrikus
időszaka. A december a szeretet ün-
nepéről szól, és ez nem csak a hó
végi karácsonyt jelenti – erre utal
az, hogy Marosvásárhelyen is el-
kezdődtek az ünnepre hangoló ese-
mények. Igaz, még csak december
elejét írjuk, de már ma is sor kerül
egy adventi-karácsonyi jellegű ren-
dezvényre, ezért csokorba szedtük
azokat az eseményeket, amelyeket
ezen tematikában szerveznek, és a
hónap elején kerül sor rájuk.

Sorrendben elsőként december
4-én, ma délután kezdődik a ren-
dezvények láncolata, ekkor a Mese-
hetes – Jön a Mikulás a Jazzbe
című koncertre kerül sor értelem-
szerűen a Sörház utcai Jazz&Blues
Clubban. Az este 6 órakor kezdődő
zenés eseményen a Mesehetes
együttes játszik rajzfilmzenét gye-
rekeknek és felnőtteknek egyaránt.
A Mesehetes egy 2009-ben alakult,
héttagú csíkszeredai zenekar, egy
énekesnő, egy színésznő és öt ze-
nész alkotják, akik igencsak bátor
feladatra vállalkoztak, amikor so-
kunk kedvenceit, a magyar rajzfil-
mek zenéit dolgozták át.
Repertoárjuk a leghíresebb magyar
rajzfilmek zenéit tartalmazza né-
hány Walt Disney-sláger magyar

változatával megtűzdelve, ám nem
a rajzfilmzenék pontos másolatát
adják elő, hanem egy új feldolgo-
zásban készítették el azokat. Az is-
mert dallamok dzsessz, funky, rock,
bossanova és egyéb stílusok ötvö-
zésében ismerhetők fel. Célközön-
ségükben megtalálható a legkisebb
óvodástól a legidősebb felnőtt kor-
osztályig mindenki. A friss, olykor
gyermekkori élményt felidéző nép-
szerű filmslágerek nosztalgikus
hangultot keltenek a felnőttekben,
míg a gyerekek kedvenc mesefigu-
rájuk dallamos megjelenítésének
örvendenek önfeledten. A zenekar
tagjai: Szilágyi Nóra (ének), Zsig-
mond Éva-Beáta (ének), Bene Zol-
tán (zongora), Boldizsár Szabolcs
(fuvola), György Csongor (dobok),
Krizbai Imre (gitár), Szakál Attila
(basszusgitár) – áll a formáció is-
mertetőjében.

December 7-én a Studium–Pros-
pero Kulturális Központ várja a
népmesére szomjazó gyermekeket
és felnőtteket. Mint írják, „újabb
történetekkel, dallamokkal pakoltuk
meg tarisznyánkat, s így várunk ki-
csit és nagyot a közös meseteker-
gésre az élőszó útján. Állítsd most
irányba orrodat te is, s oltsd mese-
szomjadat a télelő-telelő Tekergő
mesedélutánok alkalmával”. 17 órá-
tól óvodásokat, 18 órától pedig is-
kolásokat várnak „tekeregni”, a
gyermekprogramokra előre jelent-
kezni a következő telefonszámon
lehet: 0745-820-944. 20 órakor
pedig a Mesekorsó felnőtteknek
című est veszi kezdetét a Téka Bist-
róban, ahol a nap végén a felnőtt

hallgatók számára is színültig töltik
a mesekorsót néhány hozzájuk
szóló, itt-ott pajzánkodó, máskor
komolyra forduló történettel. A be-
lépés díjtalan, a Tekergő mesedél-
utánok vándor programsorozat
négy erdélyi városban a Hagyomá-
nyok Háza, a Hagyományok Háza
Hálózat – Erdély, a Világló Egyesü-
let, a Kaszaj Egyesület, az Udvar-
hely Néptáncműhely, a Gutenberg
könyvesbolt, az Ólommadár Kul-
túrkocsma, a Heltai Folk Center, a
Téka Bistro, valamint a Tekergő
Meseösvény Egyesület együttmű-
ködésével jöhetett létre.

December 8-án két eseményre
várják a kicsiket és nagyokat. A
Marosvásárhelyi Női Akadémia a
Divers Egyesület égisze alatt aznap
10 és 18 óra között a várban, a
gömb alakú információs központ-
ban Mosolygó Mikulás címmel jó-
tékonysági eseményt szervez. A
vásáron ott lesz a Mikulás is, aki
szeretettel várja az óvodásokat és
kisiskolásokat, és örömmel veszi,
ha a gyerekek verssel, énekkel lepik
meg. Cserébe mesét mond és süte-
ménnyel kínál meg mindenkit. Akik
ünnepi hangulatban, az üzletek ri-
degségétől távol, egyedi ajándéktár-
gyakat keresnek, azok
kézművesstandok változatos kíná-
latából választhatnak. A gyerekek
az önkéntesek segítségével almából
és más anyagokból Mikulást készít-
hetnek. Ezenkívül mézeskalácsot
süthetnek, megismerkedhetnek a fa-
faragással, és papírból, gyapjúból,
textíliából ünnepi díszeket készít-
hetnek a jelen lévő kézművesek irá-
nyításával. Belépőként köszönettel
fogadnak 5 lej adományt, ezt a te-
vékenységek anyagszükségletére
fordítják. A Női Akadémia idén a

Divers Egyesület által támogatott
hátrányos szociális helyzetű csalá-
dokat szeretné ünnep előtt elsősor-
ban iskolafelszereléssel (füzetek,
munkafüzetek stb.), fogápoló és
tisztálkodószerekkel, valamint tar-
tós élelmiszerrel és játékokkal tá-
mogatni. Gyerekcsoportok
látogatása esetében kérik jelezni,
hogy mindenkinek jusson hely a
kézműves-foglalkozásokon, illetve
a Mikulás mellett. További infor-
mációkért kérik, hívják naponta 18
és 19 óra között a 0740-598-563-as
telefonszámot.

Ugyancsak december 8-án,
szombaton délelőtt 10 órától téli ha-
gyományokkal és a karácsonyi ün-
nepkör népszokásaival
ismerkedhetnek az 1–4. osztályo-
sok a Néprajzi és Népművészeti
Múzeum szervezésében. A főtéri
Tholdalagi-palotában működő in-
tézményben népdalok, népi játékok,
karácsonyfadísz-készítés, mézeska-
lács-díszítés és sok más érdekesség
várja a gyerekeket, szülőket, nagy-
szülőket. A belépő 5 lej, jelentkezni
a következő elérhetőségeken lehet:
gyimola@yahoo.com, 0742-920-
390. Szervező: Világló Egyesület,
Néprajzi és Népművészeti Mú-
zeum. A program szakmai partnere
a Hagyományok Háza.

December 9-én Angyalváró me-
semondás címmel szervez az ün-
nepi időszakhoz kapcsolódó
eseményt a főtéri Spectrum Szín-
ház. A délután 5 órától kezdődő ren-
dezvényre az intézmény
székhelyén, a Rózsák tere 13. szám
alatt kerül sor. A Spectrum Színház
ezúttal a mesék varázsával igyek-
szik az adventi időszakban az ün-
nepre hangolni. Advent második
vasárnapján a vendégelőadó Szabó

Enikő mesél kicsiknek és nagyok-
nak. „Az Angyalváróba a földke-
rekség legszebb népmeséiből
gyűjtöttem. Mesélek a szeretetről,
boldogságról, jóságról, barátságról,
megértésről, igazi emberi értékek-
ről. A válogatás különlegessége,
hogy a meséket élőszóban hallot-
tam számomra fontos emberektől,
ezért én is szeretném ugyanígy to-
vábbadni őket, pontosan úgy, aho-
gyan őseink is tették” – vallja
Szabó Enikő mesemondó, mesete-
rapeuta.

Szintén december 9-én, vasárnap
kerül sor a Winter Sounds című
zenei estre, a Művészeti Szaklí-
ceum diákjainak koncertjére. Az
este 6 órakor kezdődő koncertnek a
Jazz&Blues Club ad otthont. Amint
azt a szervezők írják, „szeretettel
várunk mindenkit a már hagyomá-
nyossá vált karácsonyi koncer-
tünkre, amelyet a marosvásárhelyi
művészetis diákok előadásában
hallhatnak. A koncertünk célja a ka-
rácsonyra való hangolódás, hiszen
az ünnep akkor igazán szép, ha ké-
szülünk rá, ha időt adunk magunk-
nak a fogadására. A fiatal
tehetségek színes repertoárral ké-
szülnek, a klasszikus zenétől a mo-
dern popzenéig terjedő népszerű
dallamokkal fogják megajándé-
kozni a kedves közönséget, sőt nem
fognak hiányozni a meglepetések
sem. Olyan örömzenélésre készül-
nek, ahol kicsitől nagyig, tanártól
diákig mindenki részt vesz az alko-
tásban. Az együtt zenélés ereje,
egymás elfogadása, a szabad és el-
várások nélküli örömzene egy
olyan világot tár elénk, ahol minden
nyugodt és érzelemben gazdag” –
áll az előadók koncertismertetőjé-
ben.

Zenés és meseestek a hónap elején
Ünnepre készülve

IdénjúniusbanLaviniaCosmaMarosme-
gyeiképviselőközvitátkezdeményezetta
tinédzserekdrogfogyasztásárólajelenség
megelőzéseésvisszaszorításacéljából.Ez
voltazelsőahasonlótémájútalálkozókso-
rában.Azeddigitalálkozókonahasonló
profilúintézményekképviselői,iskolaigaz-
gatók, pszichológusok, tanulók vettek
részt.

A kampány a következő szakaszokat fogja
át:

• Egy, a tanulók által névtelenül kitöltött
adatlap, valósághű adatok begyűjtése érdeké-
ben (Maria Georgescu tanárnő és a Tanulók
Megyei Tanácsa segítségével). Az adatok egy
szociológiai tanulmányban lesznek fellelhe-
tők.

• Felkészítőt tartottak azoknak az oktatási
rendszeren kívüli pszichológusoknak, akik
önkéntesen részt kívánnak venni a kampány-
ban (a Pszichológusok Kollégiuma és a Drog-
ellenes Központ támogatásával).

• Munkatalálkozó az iskolai tanácsadókkal
(a CJRAE támogatásával).

A Drogok nélkül! kampány célja az iskolai
drogfogyasztás megelőzése és visszaszorí-
tása. Sikerült egy asztalhoz ültetni, Lavinia
Cosma képviselő mellett, a Maros Megyei
Tanfelügyelőség, a Drogmegelőzési, Felmé-
rési és Tanácsadó Központ, a Terrorizmus és
Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság (DII-
COT), a Marosvásárhelyi Szervezett Bűnözés
Elleni Csoport, a Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség, a Maros Megyei Hírszerző Igaz-
gatóság, Marosvásárhely Polgármesteri

Hivatala, a Marosvásárhelyi Helyi Rendőr-
ség, a Maros megyei Spiru Haret tanügyi
szakszervezet, a Maros megyei Ifjúsági és
Sportigazgatóság, a Pszichológusok Tanácsa,
a „Mentsétek meg a gyermekeket” civil szer-
vezet, a Megyei Forrás és Nevelési Tanácsadó
Központ (CJRAE), a Maros Megyei Diákta-
nács képviselőit.

A közeljövőben ezen intézmények képvi-
selői közös erőfeszítéssel fognak támogatni
egy sor iskolai akciót, amelyeken a tanulók-
nak és a szülőknek a drogfogyasztás súlyos
következményeiről beszélnek. Nagyon fon-
tos, hogy mind a tanulók, mind a szülők tu-
datosítsák, hogy ez egy mind gyakoribbá váló
jelenség, a szülők megtanulják, hogyan ke-
zeljék a helyzetet, gyakorlatilag mit tehetnek,
ha a gyermekeik drogot fogyasztanak. 

(x)

Folytatódik a fiatalok drogfogyasztását megelőző kampány
Drogok nélkül!
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Kaáli Nagy Botond

Korunk 
Impériumváltás Erdélyben

(1918–1920). Bár Erdély és a csat-
lakozó részek Romániához kerülé-
sét csak az 1920. június 4-én aláírt
trianoni békeszerződés szentesí-
tette, az impériumváltásra tényle-
gesen már 1918 végén és 1919
elején sor került. E konfliktusoktól
nem mentes folyamat egyik fontos
eseménye volt az 1918. december
1-jén, Gyulafehérváron megrende-
zett ún. román nemzetgyűlés,
amely nemcsak Erdély Magyaror-
szágtól való elszakadási szándékát
nyilvánította ki, hanem a Román
Királysággal való egyesülési óha-
ját is.

Az összeállítás gerincét öt olyan
tanulmány képezi, amelyek e két-
éves folyamat egy-egy csomópont-
ját elemzik. Szakály Sándor az
1918. őszi katonai összeomlást és
az ellenségeskedés befejezését mu-
tatja be, különös tekintettel az
1918. november 3-ai padovai fegy-
verszünetre és az ezt kiegészítő no-
vember 13-ai belgrádi katonai
konvencióra. Fodor János tanulmá-
nya követi az 1918. november-
decemberi erdélyi
fejleményeket, beleértve nem-
csak a gyulafehérvári román,
hanem a november 28-ai maros-
vásárhelyi székely és a decem-
ber 22-ei kolozsvári magyar
népgyűlést is. Gottfried Barna a
Székely Hadosztály megalakulá-
sát mutatja be, míg Főcze János
Paál Árpád és társai 1919 eleji
kísérletét ismerteti a Székelyföld
önálló köztársasággá alakítására.
A tanulmányok blokkját Rom-
sics Ignác írása zárja. Ennek tár-
gya az 1919 januárjától ülésező
békekonferenciának a Bánság
megosztásával és a román-ma-
gyar határ kijelölésével kapcso-
latos vitái és döntései.

Az öt tanulmányt hat forrás-
közlés egészíti ki. Ezek közül

négy – a gyulafehérvári nemzet-
gyűlés határozata, Gyárfás Elemér
1919-es tervezete Erdély belső be-
rendezkedéséről és a Román Ki-
rálysághoz való viszonyáról, a
párizsi békeszerződés által kidol-
gozott és Románia által is elfoga-
dott kisebbségvédelmi szerződés
és végül a magyar békedelegáció
1920-as alternatív javaslata Erdély
államjogi státusáról és belső viszo-
nyainak svájci típusú rendezéséről
– a régió leendő státusával és ehhez
kapcsolódóan a többség és kisebb-
ség együttélésének kívánatos for-
máival foglalkozik. Kettő pedig –
Márki Sándor naplója és Janovics
Jenő visszaemlékezése – az impé-
riumváltás szubjektív olvasatát
adja. 

Az 1918-1920-as esemé-
nyek/döntések következtében az
erdélyi magyarság merőben új
helyzetben találta magát, amelyből
adódóan saját jövőjének újragon-
dolása legfőbb teendőjévé – való-
jában sorskérdésévé – vált.



ADÁSVÉTEL

VALÓDI MÉZ a termelőtől! Tel. 0744-
474-863. (10318)

VÁRMEZŐBEN, a főút mellett eladó
5 és 28 áras telek, a telekkönyvi pa-
pírok rendben vannak. Ár: 5-8
euró/m2. Tel. 00-36-20-334-8629.
(11285)

ELADÓK 120-140 kg-os disznók.
Házhoz szállítjuk. Tel. 0728-971-777.
(19/106)

ELADÓK 160, 170, 180, 200 kg-os
disznók. Tel. 0265/323-361, 0754-895-
544. (9/160)

ELADÓK: sétaszekér, fémdetektor,
hóhányó gép, színes tévé, Vesta me-
legítőkályha, 2 db antik érckályha, 50
literes rézfazék. Tel. 0745-657-820.
(3/77-I)

KEMÉNY tűzifa eladó, 150 lej métere.
Tel. 0749-707-713. (5/133)

MINDENFÉLE

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

RÉGEN központjában kiadó üzlethe-
lyiség (raktárral, fürdővel), megegye-
zés alapján árukészlettel,
gyógynövényboltként (Plafar) vagy
csendes tevékenységre. Tel. 0745-
657-820, eeszter_fekete@yahoo.com
(4/78-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel. Tel. 0749-543-104. (1778-I)

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

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

VÁLLALUNK tetőszigetelést, garázs-
szigetelést, tömbházszigetelést bitu-
mennel, kátránnyal. Tel. 0743-618-971.
(26/113)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (8/178)

LAKÁSFELÚJÍTÁS a-tól z-ig kedvező
áron. Tel. 0741-573-144. (2/201)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk a vajda-
szentiványi születésű BARABÁS
BÁLINT (Balázs) volt marosvá-
sárhelyi lakosra halálának 18. év-
fordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(2/76-I)

Az élet elmúlik, de az emlékek
élnek, míg élünk, szívünkben
őrizzük őket. 
Szomorúan emlékezünk 
CÂMPIAN ALEXANDRURA halá-
lának 11. évfordulóján. Nyugod-
jon békében! Szerettei. (8-195)

Múlnak az évek, te nem vagy már
velünk, de tovább élsz szívünk-
ben, soha el nem feledünk.
Fájó szívvel emlékezünk drága jó
édesapámra, CSALÓKA 
JÁNOSRA halálának 15. évfordu-
lóján. Szép emlékét egy életen át
őrizzük. Emléke legyen áldott, pi-
henése csendes! Szerető lánya,
Enikő és családja. (10/197)

Kegyelettel emlékezünk MÁTÉ
ZITÁRA szül. Biró halálának 14.
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Szeret-
tei. (3/189)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó feleség, édesanya,
anyós, nagymama, testvér,
rokon, szomszéd, jó ismerős, 

TOMA IRMA 
született Lőrinczi 

szerető szíve életének 75. évé-
ben december 3-án rövid szenve-
dés után megszűnt dobogni.
Drága halottunkat december 5-én
15 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a Jeddi úti temetőbe. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (7/194-I)

Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk,
hogy 

id. GYÖNGYI JÁNOS
türelemmel viselt betegség után
2018. november 30-án életének
71. évében hazatért a Megváltó
Úrhoz. Szeretett halottunktól
2018. december 6-án veszünk
végső búcsút a csengelei teme-
tőben, Magyarországon. Drága
emléke örökké él szívünkben. 
Gyászolják: felesége, gyermekei,
unokái és azok házastársai, déd-
unokája, a rokonok és mindazok,
akik szerették. (4/190-I)

Itt hagytál mindent, amiért küz-
döttél, elváltál azoktól, akiket
szerettél. Szívünkben itt él emlé-
ked örökre, mosolygós arcod itt
maradt szívünkben.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető édesapa, férj és após, 

BODI ALBERT  
életének 47. évében hirtelen eltá-
vozott közülünk. Drága halottunk te-
metése 2018. december 5-én 13
órakor lesz az ákosfalvi temetőben. 
Fájó szívvel búcsúzik felesége,
Manyi, fia, Bercike és menye,
Emese. (3/202-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó testvér, 

BODI ALBERT
életének 47. évében hirtelen eltá-
vozott. Drága halottunk temetése
2018. december 5-én 13 órakor
lesz az ákosfalvi temetőben. 
Búcsúzik tőle szerető testvére,
Pityu, sógornője, Imola és uno-
kaöccse, István. (3/202-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
BALOG AMÉLIA 

(Lilike, szül. Nagy) 
született 1938-ban, december 2-
án hirtelen elhunyt Svédország-
ban. Emléke legyen áldott! 

A gyászoló család. (1/200-I)

Búcsúzunk az első sor 1-es szé-
ket „bérlő” kedves nézőnktől, a
mi humoros barátnőnktől, 

IRMA nénitől. 
A Hahota színtársulat nevében
Győző, Zsombor, Barna. (-I)

Fájó szívvel búcsúzunk a mi
drága

MUCIKÁNKTÓL. 
Nagyon fájdalmas volt az élettől
való megválása. Nagyon sokat
szenvedett türelmesen, szerette-
ivel körülvéve. 

Zsombor és Nóra. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten vettük tudo-
másul, hogy ERŐS VIKTOR, az
Országos Értékpapír-felügyeleti
Bizottság (CNVM) volt alelnöke
elhunyt. Erős Viktor halála nagy
veszteség nemcsak családja,
közvetlen hozzátartozói
számára, hanem közösségünk
számára is. Kezdettől fogva
tagja volt a Maros megyei
RMDSZ-nek, felelősségtudata,
szorgalma példaértékű volt
mindannyiunknak, munkáját
mindig becsülettel és
odaadással végezte. Az RMDSZ
Maros megyei szervezete
őszinte részvétét fejezi ki a
gyászoló családnak. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Maros megyei RMDSZ
(-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály
nyilvános árverést szervez 2018. december 18-án 12 órai kezdettel az
intézmény Köztársaság utca 30. szám alatti székhelyén a következő javak
értékesítésére:
– Schwarzmüller félpótkocsi, MS-15-GMC, kikiáltási ár 12.182 lej,  Kogel
félpótkocsi, MS-16-GMC, kikiáltási ár 14.024 lej, Volvo vontató, MS-09-GMC,
kikiáltási ár 24.675 lej, Schmitz félpótkocsi, MS-24-GMC, kikiáltási ár 13.431 lej,
Mercedes haszonjármű, MS-04-GMC, kikiáltási ár 37.325 lej, Schmitz
félpótkocsi, MS-27-GMC, kikiáltási ár 18.116 lej, Mercedes haszonjármű, MS-26-
GMC, kikiáltási ár 39.563 lej. 
– 1548 négyzetméteres beltelek épületekkel (raktár, csarnok, adminisztratív
helyiségek) Bonyhán, a Viilor utca 40. szám alatt, kikiáltási ár 850.598 lej.  A
kikiáltási ár nem tartalmazza a héát.
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó  2015. évi 207-es     törvény 250.
cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások értelmében felkérjük
mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy
értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt. 
A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja, valamint  7.
bekezdése értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább egy
nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási
ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a
pénzt a Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN RO84TREZ4795067XXX001785
számlára kell átutalni, címzett a  Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám
4322637 – vagy banki  garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek
a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány  másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és
időben részt vehessenek az árverésen.  
Az árverésről szóló közlemény  kifüggesztésének időpontja: 2018. december 4. A
közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, a
Bonyhai Polgármesteri Hivatal, az adós cég székhelyén és megjelenik a
Közpénzügyi Minisztérium weboldalán.   
Bővebb felvilágosítás  a  végrehajtói irodában (Bălţatu Gheorghe felügyelő) vagy
a 0265/443-312-es telefonszámon. 

A szállító neve és címe Útirány Indulás Visszatérés Irányár

TRANSERVICE
Călăraşilor (Kossuth) u. 
52. sz., tel.: 0265/216-242 

Marosvásárhely – 
Budapest

Hétfő 18.30 ó., kedd 18.30 ó.*,
szerda 8 ó., csütörtök 18.30 ó.,

péntek 8 ó.,
vasárnap 8 ó., a Voiajor 
távolsági buszállomástól 

(Dózsa György utca)

* Időszakos járat

Kedd 18.30 ó.,
szerda 18.30 ó.*,
csütörtök 18.30 ó.,

péntek 18.30 ó., szombat 8 ó, 
vasárnap 18.30 ó, Népliget,

Volán buszállomás

* Időszakos járat 

Előnyös árak

ROYAL GTS.
Ştefan cel Mare u. 23. sz.,
0265/269-308,  
0731-89-89-89, 
Hu: 0036-30-60-53-753

Marosvásárhely – 
Budapest

Mindennap,
Voiajor autóbuszállomás, 18 ó.

Mindennap Budapestről, 
a Népligetből  15.30-kor,  

a 30-as peronról

Egy út 100 lej, 
menet–jövet 180 lej, 

nyugdíjasoknak és diákoknak 
170 lej.

INTER TOURS
Rózsák tere 61. 
(bejárat a Petőfi térről), 
tel. 0265/264-011, 
0733-013-166 

Marosvásárhely –
Szalonta – Gyula – 

Békéscsaba – 
Szeged – Kistelek –

Kecskemét

Péntek 7 ó.  
a Nemzeti Színház mögötti 

parkolóból 

Péntek 17 ó. 
Kecskemét, 

távolsági buszállomás; 19 ó.
Szeged, Mars téri buszállomás

Budapesti járatok 100 lejtől.
Szegedi és kecskeméti járatok:

menet-jövet 200 lej. 
10% kedvezmény nyugdíjasoknak,

egyetemistáknak, tanulóknak. 
50% kedvezmény 10 éven aluli 

gyermekeknek. 
Minden 6. út ingyenes.
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REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek,
automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (ko-
porsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)
ATRIPLASTKFT. automatizálásban is jártas VILLANYSZERELŐT alkalmaz. Előnyben részesülnek
az ipari karbantartásban tapasztalattal rendelkezők. Az önéletrajzokat a Dózsa György utca 197. szám
alá, a titkárságra várjuk vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre. További információ a 0742-147-717-es
telefonszámon. (62980-I)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST. Tel. 0726-361-700.
(20780-I)
ALKALMAZUNK szakképzett, illetve szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ
ÜZEMBE. Érdeklődni lehet a következő telefonszámokon: 0265/253-233, 0773-316-377. (62997-I)
TELJESORVOSIELLÁTÁS– HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csí-
pőproblémák); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím:
Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (sz.-I)
SEPSISZENTGYÖRGYISZÁLLÍTÓCÉG alkalmaz GÉPKOCSIVEZETŐKET belföldi és nemzet-
közi tartályos és ponyvás szállításra. Érdeklődni a 0724-313-990-es telefonszámon vagy a 
comenzi@hopesped.ro e-mail-címen. (62883)
NEMZETKÖZISZEMÉLYSZÁLLÍTÓCÉG D kategóriájú AUTÓBUSZVEZETŐKET alkalmaz.
Fényképes önéletrajzát behozhatja a Kossuth utca 52. szám alá 8-17 óra között. (sz.-I)
VÁSZONALAPANYAGÚFALIKÉPEKNYOMTATÁSÁVAL,KERETEZÉSÉVELÉSFOR-
GALMAZÁSÁVALFOGLALKOZÓCÉG MUNKATÁRSAKAT keres az előállítási osztályra. Je-
lentkezni naponta 9-16 óra között az office@norand.ro e-mail-címen vagy a 0748-238-740-es
telefonszámon lehet. (sz.-I)
ANORANDKFT. sürgősen alkalmaz ELŐKÖNYVELÉSI ISMERETEKKEL RENDELKEZŐ MUN-
KATÁRSAT. Az önéletrajzokat az office@norand.ro e-mail-címre várjuk. (sz.-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Arezidensorvosokésazegészség-
ügyi rendszerbendolgozófiatal
szakemberekszámárabiztosított
lakásokkérelmezőinekfigyelmébe

Marosvásárhelymegyeijogúvárosfelhívjaafigyelmet,
hogya2018.11.26.–2018.12.31.közöttiidőszakbanfellehet
iratkozniaprioritásilistaösszeállításavégett,amelyalapján
meghatározzákazANLáltalrezidensorvosokésazegész-
ségügyirendszerbendolgozófiatalszakemberekszámáraa
Gh.Marinescuutcaszámnélkülitelkénépíttetettlakások
szétosztását.
Azigazolóokiratokatistartalmazótípusnyomtatványel-

érhetőawww.tirgumures.rohonlapon,aLocuinţe–locuinţe
pentrutineri(ANL),azazLakások–lakásokfiataloknak
(ANL)résznélvagyazintézmény10-esirodájában.

Dr.DorinFloreapolgármester

CosminBlaga-Zătreanu MarinaCiugudean
helyettesügyvezetőigazgató osztályvezető

A lakossági riasztórendszer
tesztelési gyakorlata

Mivel tájékoztatni kell a lakosságot a speciális
akusztikusriasztásijelzésekismereténekfontosságá-
rólésközöskeretrendszertkellkidolgoznialakossági
(nyilvános)riasztórendszerellenőrzésére,akataszt-

rófavédelmi felügyelőség havonta, minden hónap első szerdai
munkanapjántesztelésigyakorlatoknakvetialáatelepülésekri-
asztórendszereit.
Eszerintdecember5-éndélelőtt10és11óraközöttMarosvá-

sárhelyen
TESZTELIKALAKOSSÁGIRIASZTÓRENDSZERT.
Tájékoztatjukalakosságot,hogyafentemlítettidőintervallum-

banegyidejűlegműködésbehozzákMarosvásárhelymegyeijogú
városközpontiriasztórendszerét,valamintatelepülésvállalkozá-
sainakszirénáitésbevezetikazegyikakusztikusriasztójelzést.
AKUSZTIKUSRIASZTÁSIJELZÉSEK:

Dr.DorinFloreapolgármester

Lőgyakorlatok éles lőszerrel 
a marosszentgyörgyi lőtéren
Adecember4–7.közöttiidőszakban8-tóleste6-ig

amarosszentgyörgyilőtérenlőgyakorlatokattarta-
nak,amelyeksoránéleslőszerthasználnakahonvé-
delmi, közrendi és nemzetbiztonsági rendszer

intézményeinekMarosmegyeiegységei.
Felkérjükatérséglakosságát,hogyilyenkörülményekközött

kerüljeelalőtérkörnyékét,mertfennállatestisérülésvagyakár
azelhalálozásveszélye.EllenkezőesetbenaHonvédelmiMinisz-
tériumnemvállalsemmilyenfelelősséget.

A2018.11.29-ei292-esszámúátiratkivonata,kibocsátó:
marosvásárhelyi01010katonaiegység

Sürgősségiesetekértfelelősönkéntesszolgálat,Marosvásárhely

Nyílt nap a kutyamenhelyen
Marosvásárhelymegyeijogúváros,aközterület-felügyelőhivatalsintér-ésgazdátlan

ebeketkezelőszolgálatarévénmeghívjaazállatbarátokataMikulás-napalkalmából
szervezettnyíltnapra,

hogy egy kutya számára szebbé tegyék az ünnepeket. 
Azünnepekalkalmábólteisadjotthontegyállatnak,vagysegítsanevelésében,amenhelyen,juttass

ételtéstakarókat,hogytélennefázzon!
Azeseményrecsütörtökön,december6-ánkerülsoraMarosvásárhelyiPolgármesteriHivataláltal

fenntartottkutyamenhelyen,aPrututca24.számalatt,
9és18óraközött.
Mindazok,akikhűségesbarátotszeretnénekmaguknak,meglátogathatjákamenhelyet,ételt,ta-

karótvagyegyébtextíliátadományozhatnak,amelyekkelkényelmesebbéteszikazállatokfekhelyét.
Pénzbeliadományokatnemfogadnakel.
Várjukszeretettel!

FlorianMoldovanigazgató

Polgárvédelmi
helyzetek
(jelzés)

Időtartam Jelentése

Légiriadó-előzetes
3,egyenként32másod-
perces hangjelzés (im-
pulzus),12másodperces
szünetekkel

Alakosságelőzetesri-
asztása: légitámadás
következhetbeaváros
(létesítmény)területén

Légiriadó
15,egyenként4másod-
perceshangjelzés(im-
pulzus),4másodperces
szünetekkel

Alakosságriasztásalégi-
támadás bekövetkezté-
nekazonnaliveszélyéről
aváros(létesítmény)te-
rületén

Katasztrófariadó
5,egyenként16másod-
perces hangjelzés (im-
pulzus),10másodperces
szünetekkel

Alakosságtájékoztatása
elkerülhetetlen termé-
szeti,technológiaivagy
biológiaikatasztrófabe-
következtéről vagy
ennekveszélyéről

Ariadó
befejezése

2 percig tartó folyto-
nos,egyenlőhangerejű
jelzés

A lakosság tájékozta-
tásaaveszélyelmúltá-
ról; a tevékenységek
továbbfolytathatók

KLARA gyógyító és javasasszony a
leghatékonyabban, gyógynövényekkel, taliz-
mánokkal, a legrövidebb idő alatt oldja meg az
önök problémáit. Segít az átkok és kötések
feloldásában, szétesett családokat egyesít, sikert
visz otthonukba és vállalkozásukba, segít az
impotenciában, epilepsziában, alkoholizmusban,
depresszióban, psoriasisban, reumában, gyógyít-
hatatlan betegségekben stb. szenvedőknek.
Köszönetnyilvánítások: a marosvásárhelyi
Kelemen hálás, mert Klara segítségével
meggyógyult epilepsziás gyermeke; Dicsőben
Karinához visszatért a kedvese; Margit
Gyergyóban kigyógyult a depresszióból, és
sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András
hálásak, mert gyermekük született; Corina
köszöni, hogy férje kigyógyult az impotenciából, alkoholizmusból; a
marosvásárhelyi Enikő köszöni, hogy ismét együtt lehet a kedvesével; Márton
Ákosfalváról a játékszenvedélyből gyógyult ki a segítségével; Marika hálás, mert
megszabadult a kötésektől, és ismét boldog lehet; Attila Marosvásárhelyről
köszöni, hogy újra együtt lehet a feleségével, hosszú és szomorú távollét után. 
Hívják bizalommal Klara asszonyt! 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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MAROS MEGYEI TANÁCS

Álláshirdetés
A Maros Megyei Tanács 2019. január 7-én verseny-
vizsgát tart a Megyei Tanács szakapparátusához
tartozó Terület- és Városrendezési Igazgatóság en-
gedélyezési, láttamozási és ellenőrzési szakosz-
tályán megüresedett I. besorolású, felső szakmai
fokozatú tanácsosi állás betöltésére.
Általános feltételek:
A pályázónak meg kell felelnie a közalkalmazottak
státusára vonatkozó, utólag módosított és kiegészí-
tett, újrakiadott 1999. évi 188-as számú törvény
54. cikkelye valamennyi előírásának.
Sajátos feltételek:
A meghirdetett közalkalmazotti állás betöltésére
szervezett versenyvizsgán való részvételhez a pá-
lyázónak meg kell felelnie az alábbi sajátos felté-
telek mindenikének:
Ø alapszintű egyetemi tanulmányok záróvizsgával
(a 2018. évi 158-as számú, utólag módosított kor-
mányhatározat értelmében ideértve más, egyenér-
tékű képzéseket, a felsőfokú tanintézeteknek a
végzés időpontjában érvényes felépítése és az
egyetemi szakképzések/programok szerint), a kö-
vetkező szakok valamelyikén:
• (DFI) Humán- és művészettudományok – (DL) épí-
tészet/városrendezés;
• (DFI) Mérnöki tudományok – (DL) civil mérnöki
tudományok/villamosmérnöki tudományok;
(DL) Geodéziai mérnöki tudományok – (S) földmé-
rés és kataszter;
(DL) Szállításmérnöki tudományok;
(DL) Kertészet – (S) tájépítészeti szakosodás;
(DL) Környezetmérnöki tudományok;
Ø (DFI) Társadalomtudományok – (RSI) jogtudo-
mány/közigazgatási tudományok;
(RSI) szociológia – (S) szociológia/antropológia
(RSI) közgazdaságtan – (DL) kibernetika, statisztika
és gazdasági informatika.
Ø hét év szolgálati idő a közalkalmazotti állás be-
töltéséhez szükséges szakképzettség terén a köz-
alkalmazottak státusára vonatkozó, utólag
módosított és kiegészített, újrakiadott 1999. évi
188-as számú törvény 57. cikkelye 5. bekezdésé-
nek c) pontja előírásai szerint 
– kommunikációs készség, elemző- és összegző-
készség, kezdeményezőképesség;
Ø B kategóriás hajtási jogosítvány.
A versenyvizsga körülményei:
A versenyvizsgát a Maros Megyei Tanács marosvá-
sárhelyi, Győzelem tér 1. szám alatti székhelyén
tartják az alábbiak szerint:
Az írásbeli vizsgára 2019. január 7-én 10 órakor
kerül sor;
Az interjút az írásbeli vizsgától számított legtöbb
öt munkanapon belül tartják meg. Az interjú pon-
tos időpontját az írásbeli vizsga eredményeivel
egyszerre teszik közzé.
A vizsgadosszié:
A versenyvizsgára jelentkezők a hirdetés Románia
Hivatalos Közlönyének III. részében való közzété-
telétől számított 20 napon belül adhatják le a vizs-
gadossziét a tanács székhelyén: Győzelem tér 1.
szám, 63-as iroda, Marosvásárhely, Maros megye –
Lucian Petruţa-Oroiannál, a humánerőforrás-rész-
leg tanácsosánál, tel.: 0265-263.211, 1236-os mel-
lékállomás, fax: 0372-651-236, e-mail-cím:
petruta.lucian@cjmures.ro.
A tanácselnök nevében

Alexandru Cîmpeanu alelnök 
Paul Cosma jegyző

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. 


