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Itthonmaradásra ösztönzik a pályakezdő orvosokat

Rezidensképzés vidéki kórházakban is
Torlódáskezelési
próbát tartottak
angliai kikötők
környékén

Torlódáskezelési próbát tartottak hétfőn a délkelet-angliai nagy kikötők környékén, arra az esetre, ha a brit
EU-tagság megszűnésének (Brexit)
feltételrendszeréről szóló megállapodást nem sikerülne életbe léptetni, és
ez komolyabb fennakadásokat okozna
a nemzetközi áruszállításban.

____________3.
Esti Ivanov

Ez év január 8-án, ma este 7 órától a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Liviu Rebreanu Társulata újra műsorra
tűzi A. P. Csehov IVANOV című színműve nyomán készült előadását.

A rendelkezés az orvosokra és a
Rezidensképző központokká
válhatnak a vidéki kórházak, betegekre nézve egyaránt kedvező:
miután nemrég a képviselő- egyrészt javulhat a betegellátás viház elfogadta az RMDSZ erre déken, hiszen egy oktatókórház
vonatkozó javaslatát.
Menyhárt Borbála

densek számára az, hogy szülőföldjükön tervezzék jövőjüket. A részletekről dr. Vass Levente parlamenti
képviselővel, a képviselőház
jobb felszereltséget feltételez, más- egészségügyi bizottságának titkárárészt kívánatosabbá válik a rezi- val beszélgettünk.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

– Már a kampányban hangsúlyossá vált annak a szükségessége,
hogy a vidéki kórházak is bekapcsolódjanak a rezidensképzésbe,
aminek a törvényes kereteit most
(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

____________5.
Olimpikon és Ebbronzérmes volt
bobban: Hodos
László mindig
szívesen tér vissza

Az 52 éves Hodos László a marosvásárhelyi sportélet egyetlen olyan képviselője, aki valamilyen téli sportágban
világversenyen dobogóra léphetett:
1992-ben Königseében, a bob- és
szánkó-Európa-bajnokságon a négyes
bob versenyszámban harmadik lett.

____________7.

Szeszély

Ilyenkor, év elején, mindenki békés, boldog új évet kíván embertársainak. Ami rendjén lenne, ha nem erről a szép, de „spirituális szempontból” zaklatott országról lenne szó. Itt még a
jókívánság is „eredeti”. Az ország első embere, miután nyeglén
újból elutasította a két nagyon fontos – a fejlesztési és szállítási
– minisztérium élére javasolt jelöltet, boldog új évet kívánt, aztán
magyarázat nélkül hátat fordított, és faképnél hagyta a sajtót.
Holott ő maga is tisztában van azzal, hogy ennek az országnak
éppen infrastrukturális fejlesztésre és beruházásokra lenne szüksége. Amint azzal is tisztában kellene lennie, hogy magyarázattal
tartozik azoknak, akik az elnöki bársonyszékbe juttatták. Szeszélyeskedésnek egy államfő hivatali életében nincs helye.
Nem biztos, hogy éppen a kijelölt tárcavezetők oldották volna
meg azokat a problémákat, amelyeket a rendszerváltás utáni kormányok három évtized alatt sem voltak képesek megoldani. Ami
azon kívül, hogy rosszak az útjaink, nincsenek nagylélegzetű, fejlődést hozó és munkahelyteremtő befektetések, azt is jelenti, hogy
valakik rengeteg (köz)pénzt bezsebeltek potyára. Elvártuk volna,
hogy legalább a látszatát mímelje annak, hogy érdekli az ország
sorsa. Hiszen most már egyenesen az elnöki palotából üzent, hogy
újabb mandátumra fáj a foga.
Ha emellé odatesszük az ugyancsak „eredeti” igazságszolgáltatást, amely, mint kiderült, az utóbbi években a törvényt semmibe
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 5 perckor,
lenyugszik
16 óra 52 perckor.
Az év 8. napja,
hátravan 357 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma GYÖNGYVÉR,

holnap MARCELL napja.

MARCELL: latin családnévből lett keresztnév, amely eredetileg a Marcusból alakult.
Jelentése: Mars hadistenhez
tartozó.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. január 7.

Napos idő

Hőmérséklet:
max.40C
min.-70C

A legjobb diákokat díjazták Nyárádremetén

Megyei hírek

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,6634
4,0766
1,4515

169,2077

Marosvásárhelyen 10-e után lehet
helyi adót fizetni

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal helyi adóhivatalának igazgatója, Szövérfi László közölte, hogy csak január
10-e után lehet az idei adókat és illetékeket befizetni. Jelenleg az adatbázis frissítése, a szerverek cseréje folyik.
Ahogy ezt befejezik, elkezdődhet az adók befizetése. Azok,
akik március 31-ig befizetik az idei évre szóló teljes adót,
10 százalékos kedvezményben részesülnek. A második félévi adóbefizetési határidő szeptember 31. Az adók összege
a tavalyihoz képest esetenként csak az inflációs ráta értékével nőtt, a lakásoknál nincs módosulás, a terület- és gépjárműadók esetében minimális a növekedés. Azok, akik
nem törlesztették a múlt évi adójukat, a ghiseul.ro portálon
online megtehetik azt.

Pokorny László fogadóórája

Dr. Pokorny László megyei tanácsos január 9-én, szerdán
9 órától Marosvásárhelyen, a Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságon (Trébely u. 7. sz., C épület)
szociális és környezetvédelmi kérdésekben tart fogadóórát.

Rendkívüli újévi hangversenyek

A szórakoztató zenei fesztivál január 10-én, csütörtökön 19
órakor rendkívüli újévi hangversennyel kezdődik a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Pablo Boggiano argentin
karmester, műsoron J. Strauss-művek. A koncertre a 11-es
számú bérletek érvényesek. Az újévi hangversenyt 11-én,
pénteken 19 órakor megismétlik.

Utószilveszteri hangverseny

Január 16-án, szerdán és 17-én, csütörtökön 19 órakor
rendkívüli utószilveszteri hangversenyre kerül sor a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Shinya Ozaki, énekel Larisa Ştefan szoprán, fellép a Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia vegyes kara és szimfonikus zenekara. Műsoron: Strauss-, Csajkovszkij-, Mozart-, Offenbach-, Verdi-,
Rossini-művek. A 17-i, csütörtöki hangversenyre a 12-es
számú bérletek érvényesek.

Pótszilveszteri bál

Az Erdélyi Magyar Baloldal január 11-én tartja a pótszilveszteri bálját. Érdeklődni a Dózsa György utca 9. szám
alatt, az I. emeleti székhelyen vagy a 0744-929-299-es telefonszámon 9–11 óra között.

Kicsi Svejk háborúja

Január 16-án, szerdán 19 órakor a Kicsi Svejk háborúja
című táncszínházi produkcióra várják a nagyérdeműt a
Maros Művészegyüttes kövesdombi székhelyére. Rendező-koreográfus: Varga János, zeneszerző: Kelemen
László. Jegyek elővételben a Maros Művészegyüttes jegyirodájában hétköznapokon 13–14 és 17–18 óra között kaphatók, jegyfoglalás a 0757-059-594-es telefonszámon.

Új csoportot indít a Napsugár

A Napsugár néptáncegyüttes új tánccsoportot indít január
30-án, szerdán 18 órától gyerekeknek, kezdőknek és haladóknak. Helyszín: Forradalom utca 45. szám. További információk a Napsugár néptáncegyüttes hivatalos
Facebook-oldalán vagy a 0744-836-936-os telefonszámon.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

A remetei templomban ünnepélyes keretek között adták át a díjakat

A téli vakáció kezdete előtt legeredményesebb diákjait díjazta a nyárádremetei Dr. Nyulas Ferenc Általános
Iskola egy, a helyi katolikus templomban rendezett színvonalas zenés-irodalmi műsorral, amelyről Lokodi
Kinga Mária, Lokodi Anna és Nagy
Imre pedagógusok gondoskodtak.
Kacsó Zsuzsánna Tünde igazgatótól
megtudtuk: az önkormányzat jóváhagyásával osztottak ösztöndíjakat a
2011. évi 5576. számú tanügyminisztériumi rendelet előírásai alapján, így
a 2017–2018-as tanév diákjai közül
ötvennek tudtak érdem- és tanulmányi ösztöndíjat biztosítani egyenként
200 lej értékben, míg további tíz tanuló
100 lejes társadalmi ösztöndíjban részesült.
Tanulmányi ösztöndíjat azoknak a
felső tagozatos tanulóknak nyújtottak
át, akik legkevesebb 8,50-es évi átlageredménnyel és tízes magaviselettel
végezték el az adott tanévet. Így a nyárádremetei iskolából István József,

Kacsó Dávid József, Kalányos Zsigmond Dávid, Márton Áron Lehel,
Nyulas Szilvia, Szántó Kitti, Deák Kamilla Tamara, Kacsó Magdolna Izabella, Katona Mónika, Máthé Anna
Zsuzsánna, Török Zsuzsánna, Fodor
Dániel, Sófalvi Zsófia Sarolta, Székely
Barbara, Tódor Olga Nadasa, Ács Szilárd, Fodor Anita, Gherman Anna,
Kacsó Anita, Kakucs Dávid, Katona
Anita, Nagy Orsolya, Török Márk,
Hajdú Paula Alexa kapott ösztöndíjat,
a legjobb tanulónak az akkor 6. osztályos Fodor Dániel bizonyult 9,97-es
átlaggal. A nyárádköszvényesi iskolából a következőket díjazták: Balogh
Brigitta, Cseresznyés Andrea, Kibédi
Laura Nóra, Nagy Viktória, Orbán Szidónia, Bartus Andrea, Kajcsa Szilárd
Hunor, Kovács Beatrix Barbara, Lákó
Károly József, Lokodi István, Mátyus
Szabolcs, Rugina Anna, Rugina Alexandru, Szász Szilárd Szabolcs, Balla
Beáta, Balla Zalán, Balogh Dorottya
Angyalka, Bara Claudia Mihaela, Be-

Fotó: Bakó Nyulas Piroska

reczki Melánia Nikoletta, Balla Délia
Kinga, Orbán Vencel, Rugina Andrea,
Tóth Lajos László, ezek közül pedig a
legjobbnak Cseresznyés Andrea 8.
osztályos tanuló bizonyult tízes átlaggal. A 3. osztályos Kacsó Kriszta Johanna és Kovács Dániel Nándor
érdemösztöndíjat kaptak, amiért regemondásban és szavalásban a megye
legjobbjainak bizonyultak és az országos versenyen is becsülettel helytálltak.
Az igazgatónő elmondta: már
három éve kezdeményezték az ösztöndíjak kiosztását, de pénz hiányában a
helyi tanács csak 2018-ban hagyta jóvá
ezt. A következőkben ezt az elismerést
rendszeressé tennék, és megpróbálnak
erre pénzforrást keresni. Ez alkalommal a 8,50-es átlag volt az alsó határ,
de lehet, hogy jövőben már emelik az
alsó értéket, hogy kevesebb diák juthasson magasabb összeghez, így is
ösztönözve mindenkit a tanulásra.
(gligor)

Tejfeldolgozásról és kortárs irodalomról
az Erdély TV műsoraiban

A Nagy-Küküllő Mezőgazdasági Szövetkezet székelyA 21.30 órakor kezdődő Erdélyi kávéház vendége
keresztúri tejfeldolgozójában készült az Artériák műsor fel- Oravecz Imre költő, író, műfordító, akinek tavaly jelent
vétele, amelyet ma 20.30 órától tekinthetnek meg az Erdély A rög gyermekei trilógiájának zárókötete Ókontri címTV nézői.
mel.

RENDEZVÉNYEK

Égjen a láng!

Január 12-én és 13-án tizedszer szervezik meg az
Égjen a láng! ifjúsági keresztyén zenei fesztivált. A rendezvénynek ez alkalommal is a marosvásárhelyi Kultúrpalota ad otthont. Szombaton az Ében zenekar, a
Worship Team, a Reménység és az After 5 lép színpadra, vasárnap a Sófár, az Élő Kövek, a Graal zenekarok és a paniti gyerekkórus lép fel. A Parázsfészekben
(Kisterem) alternatív programmal várják az érdeklődőket: szombaton bizonyságtételnek és slam poetrynek le-

hetnek részesei, ezenkívül az Anima zenekar és a Chameleon Jazz Band várja a fiatalokat. Vasárnap Nyikó
Anetta és Német Ádám szolgál. A legkisebbeket a Szikrazugba várják. A rendezvény mindkét nap délután 5
órától kezdődik.

Esküvői vásár

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előcsarnokában január 19-én 10 órakor kezdődik az év első esküvői vására. A kétnapos rendezvény 20-án 19 órakor zárul. A
vásáron bemutatják az idei kínálatot: a helyiségeket, az
esküvői ruhákat, jegygyűrűket, dekorációkat, tortákat, a
lehetséges nászútajánlatokat és az esküvő minden
kellékét.
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Ideiglenes tárcavezetőket jelölt ki a kormányfő

Ideiglenes tárcavezetőket jelölt Viorica Dăncilă miniszterelnök hétfőn a regionális fejlesztési, illetve a
közlekedési minisztérium élére, miután Klaus Iohannis államfő múlt héten elfogadta az eddigi tisztségviselők lemondását, de bejelentette, hogy
elutasítja a kormányfő miniszterjelöltjeit.

A kormányfő Eugen Teodorovici pénzügyminisztert javasolta ideiglenes regionális fejlesztési miniszternek és miniszterelnök-helyettesnek, illetve Rovana Plumb európai
alapokért felelős minisztert a közlekedési tárca ideiglenes vezetőjévé.
Romániában több mint két hónapja tart a kormányátalakítás
körüli csatározás az elnök és a kormány között. A PSD nyolc
poszton akart váltást, de a kormányt rendszeresen bíráló Iohannis csak hat miniszterjelöltet iktatott be, kettőt elutasított.
Dăncilă az alkotmánybíróság elé vitte az ügyet, amely megállapította, hogy Iohannis alkotmányos konfliktust idézett elő
a kormányátalakítás hátráltatásával, és azt is előírta számára,
hogy „haladéktalanul” adja ki az elnöki rendeletet a lemondott

miniszterek felmentéséről, illetve adjon indoklással ellátott
választ a kormányfőnek az általa jelölt új tisztségviselőkkel
kapcsolatban.
Az alkotmánybírósági döntés miatt elszenvedett presztízsveszteség után – a miniszteri lemondások tudomásulvételével
és az új jelöltek elutasításával – Iohannisnak sikerült mégis
olyan helyzetet kialakítania, amelyben bebizonyította, hogy a
PSD nem diktálhat neki, és az elnök nem kerülhető meg a kormány átalakítása során. Miután a két minisztériumot nem lehetett beláthatatlan ideig vezető nélkül hagyni, Dăncilă
kénytelen volt ideiglenes tárcavezetőket jelölni.
Románia így is hiányos kormánynévsorral készül az Európai Unió soros elnökségének hivatalos átvételére, amelyet csütörtökön és pénteken szerveznek meg Bukarestben
Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke és az uniós
biztosok jelenlétében.
Az alkotmány szerint egy megüresedett miniszteri posztot
legfeljebb másfél hónapig tölthet be ideiglenesen egy másik
kormánytag. (MTI)

Megállapodás nélküli Brexit esetére

Torlódáskezelési próbát tartottak angliai kikötők
környékén

Torlódáskezelési próbát tartottak hétfőn a délkeletangliai nagy kikötők környékén, arra az esetre, ha a
brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről szóló megállapodást nem sikerülne
életbe léptetni, és ez komolyabb fennakadásokat
okozna a nemzetközi áruszállításban.

Az Európai Unióval elért 585 oldalas megállapodásról várhatóan jövő kedden szavaz a londoni alsóház – a múlt héten
már ismertté vált időpontot kormányforrások hétfőn megerősítették –, de továbbra sem garantált az egyezmény elfogadása,
főleg az ír-északír határellenőrzés visszaállításának elkerülését
célzó mechanizmus feletti súlyos nézetelérések miatt.
A hétfői próbán, amelyben 150 kamion vett részt, azt tesztelték, hogy az EU-val folytatott kereskedelemben esetleg hirtelen megjelenő vám- és egyéb ellenőrzések milyen
torlódásokat okozhatnak a délkelet-angliai kikötők környékén,
és e fennakadásokat forgalomszervezési intézkedésekkel miként lehetne kezelni.
A kamionok, amelyek üzemeltetőit a brit közlekedési minisztérium kérte fel a közreműködésre, a Canterbury városához közeli, ma már használaton kívüli Manston repülőtéren
gyülekeztek, onnan elindultak a legnagyobb forgalmú brit
kompkikötő, Dover felé, majd visszatértek a volt légikikötőbe.
A próba célja annak felmérése volt, hogy a helyi úthálózat
miként bírja el nagyszámú kamion hirtelen feltorlódását, és a torlódások kezelésében hogyan lehet felhasználni kitérő parkolóként Manston repülőterét.
A kidolgozott készenléti tervek alapján Manstonba
szükség esetén kétezer kamiont is át lehetne terelni a
közúti hálózatról, ha a térségi kikötők bedugulnának.
A brit kormány nemrégiben ismertetett hatásvizsgálatai azt mutatják, hogy a vámellenőrzések hirtelen bevezetése okozta fennakadások akár hat hónapig is
jelentősen korlátozhatnák a két legnagyobb kikötő,
Dover és a közeli Folkestone kapacitásait.
A Bank of England kormányzója, Mark Carney a
londoni alsóház pénzügyi bizottságának minapi meghallgatásán ezt gyakorlatilag megerősítette, kijelentve: a brit kikötők nincsenek felkészülve egy olyan
forgatókönyvre, amelynek alapján nem sikerül életbe
léptetni a Brexit feltételeiről szóló megállapodást, és

emiatt az Európai Unióval folytatott brit kereskedelem a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályrendszere alapján
folytatódik. Ez ugyanis vámok megjelenését és vámellenőrzések bevezetését jelentené a jelenleg vámmentes kétoldalú
kereskedelemben.
Dover és a szemközti, franciaországi Calais kikötője között
évente 2,5 millió kamion fordul meg.
A patinás Imperial College London egyetem nemrégiben
elvégzett vizsgálata kimutatta, hogy ha a francia oldalon minden egyes teherjárművet csak négypercnyi vámvizsgálatnak
vetnek alá, az a brit oldalon, a Dover kikötőjébe vezető autópályán csúcsidőben 47 kilométeres torlódást okozna.
Hétfőn 209 alsóházi képviselő eddig példátlan közös nyílt
levélben szólította fel Theresa May miniszterelnököt arra,
hogy a kormány minden lehetséges módon kerülje el a megállapodás nélküli Brexitet.
A kormánypárti és ellenzéki képviselők által aláírt felhívás
szerint ha az EU-val folytatott kereskedelem a WTO szabályrendszerére tér át, az azonnali versenyképességi hátrányt
okozna az éppen újjáéledő brit feldolgozószektornak, és ez
munkahelyek ezreibe kerülhet.
A levél szerzőit olyan világcégek vezetői is támogatásukról
biztosították, mint az Airbus, a Jaguar-Land Rover, a Ford és
a Rolls Royce. (MTI)

Golden Globe – Sok díjat vittek el a britek

Rami Malik és Christian Bale mellett számos brit színész, köztük Olivia Colman, Richard Madden és Ben Whishaw kapott Golden Globe-díjat a Hollywoodban
akkreditált külföldi tudósítók szövetségének (HFPA) 76. díjátadó gáláján vasárnap Los Angelesben – írta a BBC hírportálja.
A brit-amerikai koprodukcióban készült Bohém rapszódia
című életrajzi dráma nyerte el a Golden Globe-díjat a drámai mozifilmek versenyében, a Hollywoodban akkreditált
külföldi tudósítók Rami Maleknek, a film főszereplőjének ítélték oda a legjobb drámai színésznek járó díjat.
Christian Bale nyerte el a musical vagy vígjáték mozis kategória legjobb színészének díját az Alelnök (Vice) című filmben
Dick
Cheney
volt
amerikai
alelnök
megszemélyesítéséért.
A külföldi tudósítók 88 fős testülete Olivia Colmannak
ítélte oda a legjobb színésznő díját a musical vagy vígjáték
kategóriában A kedvenc című filmben nyújtott alakításáért.
A jelöltek mezőnyében volt még Emily Blunt – a Mary Poppins visszatér (Mary Poppins Returns), Elsie Fisher – Eighth
Grade, Charlize Theron – a Pszichoanyu (Tully) és Constance Wu – a Crazy Rich Asians című alkotásban.
Richard Madden és Ben Whishaw egy-egy BBC-produkcióban, a Bodyguard és az Egy nagyon angolos botrány című
mini életrajzi sorozatokban nyújtott alakításáért érdemelt
Golden Globe-díjat.

Forrás: Infostart

Egyáltalán nem remélte, hogy díjazzák – hangoztatta a
skót Madden, aki David Buddot, a brit belügyminiszter személyi testőrét alakítja a Netflix által felkarolt sorozatban, a
Bodyguardban.
A sorozat utolsó epizódját 17 millióan látták Nagy-Britanniában, ezzel a legnézettebb televíziós drámasorozattá vált
a szigetországban.
Madden beszédében méltatta filmbeli partnerét, a Julia
Montague belügyminisztert alakító Keeley Hawes-t, mondván: „a legjobb színésznő, akivel valaha együtt dolgozhattam”, valamint a sorozat megálmodóját, Jed Mercuriót.
Ben Whishaw a mini televíziós sorozatok kategóriájában
nyerte el a legjobb férfi mellékszereplő díját az Egy nagyon
angolos botrányban nyújtott alakításáért. A sorozatban Norman Scottot, Jeremy Thorpe liberális politikus volt szeretőjét
alakítja, akit Thorpe (Hugh Grant) gyilkosságra való felbujtással vádolt meg.
Whishaw szerint Scott „bátran szegült szembe az establishmenttel”, „egy igazi hős” volt, ezért díját neki ajánlotta.
Mark Ronson énekes, dalszerző, aki 2015 óta dolgozik
együtt Lady Gagával, közreműködött a sztár Shallow című
dalának szerzésében, amely elnyerte a legjobb eredeti betétdal Golden Globe-díját a Csillag születik című drámában.
Golden Globe-díjat kapott továbbá a BBC America számára brit filmesek által készített Megszállottak viadala (Killing Eve) című sorozat női főszerepelője, a kanadai Sandra
Oh a televíziós drámai sorozatok kategóriájában. (MTI)

Ország – világ
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Szerencsétlen forgatókönyv
lenne

Az Európai Unió (EU) Tanácsának soros elnökségét
ellátó Románia felkészült egy esetleges megállapodás nélküli Brexitre is, de reméli, hogy nem kerül sor
erre – nyilatkozta hétfőn George Ciamba európai
ügyekért felelős miniszter. A tárcavezető rámutatott,
az Egyesült Királyság 2019. március 29-én távozik
az EU-ból, addig azonban január 15-én még szavaznia kell a brit parlamentnek a Brexit-megállapodásról.
A miniszter „szerencsétlen forgatókönyvként” beszélt
a brit EU-tagság esetleges megállapodás nélküli
megszűnéséről, amelyre azonban mind technikailag,
mind törvényalkotás szempontjából fel kell készülni.
Hozzátette, a román EU-elnökség költségvetése 6080 millió euróra tehető. Januártól június végéig Románia 288 ülés házigazdája lesz, ezek közül a
legtöbbet Bukarestben tartják, de Iaşi, Nagyszeben,
Kolozsvár, Konstanca, Brassó és Gyulafehérvár is
szerepel a helyszínek között – mondta még Ciamba.
(Agerpres)

Nincsenek lezárt utak

A közúti infrastruktúrát kezelő országos vállalat
(CNAIR) csapatai január 6-án 17 órától 7-én 5.30-ig
országos szinten mintegy 6700 tonna csúszásgátlót
szórtak le, és 1040 útkarbantartó géppel dolgoztak
az utak járhatóvá tételén. A CNAIR tájékoztatása szerint jelenleg nincsenek az országban olyan utak,
amelyeket az időjárás miatt kellett volna teljesen vagy
részlegesen lezárni. Az útkarbantartók Bukarestben
például 1420 tonna, Temes megyében 748 tonna,
Kolozs megyében 893 tonna, Brassó megyében
1707 tonna, Iaşi megyében 894,25 tonna, Konstanca
megyében 621,5 tonna csúszásgátlót szórtak le vasárnap estétől hétfő hajnalig. A közleményben ugyanakkor arra kérik a gépkocsivezetőket, hogy óvatosan
közlekedjenek, és alkalmazkodjanak a télies körülményekhez. (Agerpres)

Ismét vezetőcsere lesz a DNA-nál

Anca Jurma nem kíván a továbbiakban az Országos
Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) ügyvivő vezetője
lenni – közölte hétfőn Tudorel Toader igazságügyi miniszter. A tárcavezető szerint Anca Jurma ezt a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) ügyészi
részlegének hétfői ülése közben jelentette be, amelyen éppen ideiglenes DNA-főügyészi mandátumának meghosszabbításáról kellett volna döntenie a
testületnek. Toader hozzátette, ez esetben „más
megoldás nincs”, vélhetően a CSM jövő heti ülésén
határoznak majd arról, hogy ki veszi át ideiglenes jelleggel a DNA vezetését. (Agerpres)

Februárra várható
az állami költségvetés vitája

A hét folyamán a kormány nyilvánosságra hozhatja
a 2019. évi állami költségvetés tervezetét, a parlament pedig február elején vitathatja meg a jogszabályjavaslatot, miután lezajlanak a találkozók a
társadalmi partnerekkel – jelentette be vasárnap este
Eugen Teodorovici pénzügyminiszter. Ugyanakkor
cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint a
költségvetés hiánya 5 százalék körüli, leszögezve,
annak alig a fele lesz. Teodorovici szerint a hiány idén
3 százalék alatt marad, valószínűleg a becsült 2,97
százalékot sem éri el. Mint rámutatott, a pontos értéket január 25-e után lehet majd tudni. A 114-es számú
sürgősségi kormányrendelettel kivetett kapzsisági
adó a költségvetés tervezete értelmében nem hoz jövedelmet, mint ahogy azok az összegek sem, amelyeket az energetikai vállalatoknak kell kifizetniük –
tette hozzá Teodorovici. (Mediafax)

Szeszély

(Folytatás az 1. oldalról)
véve „osztotta” az igazságot, vívta az úgymond korrupcióellenes harcot, vagy a főügyészt, aki, ugyancsak az
elnöki szeszélynek hála, továbbra is vígan ül a székében,
láthatjuk, hogy nagyon nincsenek rendjén a dolgok. A
főügyész esetében annak az intézménynek a vezetőjéről
van szó, amely az elnök ingatlanüzelmeit vizsgálja, és
próbálja kihallgatni a feleségét, akinek, úgy tűnik, esze
ágában sincs alávetni magát a törvénynek. És ami az ő
esetében „természetesen” nem jár következményekkel.
Ha az államfő őszintén a javát kívánná az országnak,
akkor tenne azért, hogy törvényesen és hatékonyan működjenek az állam intézményei, mindenki azt csinálja,
amire mandátumot kapott a választóktól.
A legutóbbi elnöki elutasítást követően a kormánypártok kijelentették, minden alkotmányos eszközt
igénybe vesznek a visszaélések ellen, beleértve a bűnvádi feljelentést is. Bár korábban fontolgatták, a felfüggesztés lehetőségével egyelőre nem kívánnak élni most,
amikor Románia vette át az Európai Unió bizottságának elnökségét. A mandátum július elsejéig tart, ami azt
is jelenti, hogy az államfő mandátumából kevesebb mint
fél év marad hátra, és mire a referendum lejárna, a
mandátum is a végére érne. Tehát egyrészt felesleges
pénzkidobás lenne, másrészt az államfő áldozatszerepben tetszeleghetne, ami kapóra jönne az újabb mandátumért vívott küzdelemben.
Az elnök egyelőre arrogánsan magabiztos, szeszélyes, mint egy nagylány, talán meg sem fordul a fejében,
hogy esetleg el is bukhat a választáson.
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Rezidensképzés vidéki kórházakban is

(Folytatás az 1. oldalról)
sikerült megteremteni. Miért volt
erre szükség?
– A rezidensképzés decentralizálása azért szükséges, mert az orvoshiány miatt az elmúlt 15-20
évben folyamatosan növelni kellett
a rezidensek számát, és az egyetemi központokban ma már nincs
elegendő műtő, kórházi ágy, illetve
beteg ahhoz, hogy a szakma gyakorlati részét alaposan elsajátíthassák a rezidens orvosok.
Ennek a helyzetnek a megoldását a választási programunkban
vállaltuk, ígéretünkhöz hűen most
megteremtettük a törvényi keretet
arra, hogy a vidéki kórházakat is bekapcsoljuk a rezidensképzésbe. A
rendelkezés a családorvosi és a járóbeteg-rendelőkre is érvényes lesz.
A gyakorlatban ez úgy fog működni, hogy az orvosi egyetemek
és egyetemi karok javasolhatnak az
egészségügyi minisztériumnak
olyan kórházakat, illetve kórházi
osztályokat, amelyeket megfelelőnek ítélnek arra, hogy rezidensképző központokká váljanak, majd
a szaktárca jóváhagyása után elindulhat a folyamat.
A kampányban tartott sajtótájékoztatónkon ismertettük annak a
felmérésnek az eredményét,
amelyből kiderült, hogy a diákok
94 százaléka szeretné, ha a vizsga
mint a rezidensképzésbe való belépési módozat megszűnne, hiszen
európai viszonylatban csupán kéthárom országban van vizsga; általában egy interjú alapján a
kórházak válogatják ki a számukra
megfelelő orvosokat. A mi politikai álláspontunk az, hogy el kellene törölni a vizsgát, hiszen a
decentralizáció szellemében a kórházigazgatók, orvos igazgatók képesek arra, hogy kiválasszák a
szakmai, valamint a beteg-orvos
kommunikáció szempontjából számukra legmegfelelőbb jelölteket.
Ennek szerves része volt az is, amit
megígértünk, hogy szeretnénk,
hogy a nagyobb vidéki kórházaink
– gondolok itt a gyergyóira, a csíkszeredaira, a székelyudvarhelyire,
a sepsiszentgyögyire, de ugyanakkor a dicsőszentmártonira, a szászrégenire, valamint a segesvárira is
– beléphetnének az oktatókórház
kategóriába. Ilyenek vannak Magyarországon, Nyugat-Európában,
ezért fontosnak tartottuk, hogy erre
lehetőséget, törvényi keretet teremtsünk, és ez sikerült is, testületileg minden politikai párt
támogatta ezt a javaslatunkat.
Egyrészt fontos, hogy egy oktatókórház ahhoz, hogy megfeleljen
az akkreditációs feltételeknek,
pluszbefektetéseket, felszerelést
igényel, ami a betegek javát fogja
szolgálni. Tehát a helyi és megyei
önkormányzatok is kell majd te-

gyenek annak érdekében, hogy az
adott intézmény oktatókórháznak
minősülhessen.
„Hazaszoktatni” a rezidenseket
A másik fontos vetülete a rendelkezésnek, hogy ösztönzi a rezidenseket, hogy hazamenjenek a
képzés ideje alatt, ahelyett hogy kizárólag egyetemi központokban
képeznék magukat, hiszen már a
rezidensképzés idején elkezdhetik
kialakítani a pacientúrát, de azt is
mondhatnám, hogy a „hazaszoktatásuk” folyamatként történhet meg.
Ennek nagy jelentősége van, hiszen ha a rezidensévek alatt hazamegy a fiatal, rájöhet, hogy ott
sokkal alaposabban el tudja sajátítani a szakma gyakorlati részét,
mert kevesebb rezidens van, így
hozzáfér a betegekhez. A vidéki
kórházakban nincs a főorvos mellett több szakorvos, akik beugorhatnak segíteni, így egy műtétnél
muszáj a rezidensre támaszkodjon,
így aztán megpróbál mindent alaposan megtanítani a számára segítő
kezet nyújtó fiatalnak. Amikor én
voltam pályakezdő, négyen voltunk rezidensek egy százágyas osztályon. A gyakorlati képzési
lehetőségek egyik része már akkor
jobb volt egyes vidéki kórházakban. Ugyanazon az osztályon ma
15-en vannak Marosvásárhelyen.
A kórházmenedzser, aki tudja,
hogy ez az orvos majd nála fog
dolgozni, ösztöndíjakkal, továbbképzésekkel próbálja segíteni a
gyakorlati oktatását, fejlődését.
Talán nem elhanyagolható
annak a motivációs ereje sem,
hogy a szülőföldjére hazatérő
orvos egy oktatókórházban oktatói pályát is magáénak tudhat,
mely szakmai tudásának a folyamatos szinten tartását és jobb betegellátást is eredményez majd.
Két év alatt sikerült több egészségügyi törvénykezdeményezést
benyújtani és megszavaztatni,
mégis ennek örvendek eddig a legjobban.

– Említette, hogy egy folyamat
eredményeként szerezhetik majd
meg az oktatókórház minősítést a
vidéki kórházak is. Ismerve a romániai bürokratikus viszonyokat,
nem lesz-e annyira bonyolult, hogy
esetleg a kisebb kórházakat eltántorítsa a szándékuktól?
– Fontos, hogy ebben a folyamatban személyesen is részt fogok
venni. Nemcsak arról van szó,
hogy elkönyveljük sikerként ezt a
törvénymódosítást, hanem hogy
annak a részleteire is oda fogunk
figyelni. Természetesen egyszerre
nem tud minden kórház belépni
ebbe a rendszerbe, nagyon fontos a
minőségi oktatás biztosítása, hiszen csak olyan osztályokon lehet
oktatást elindítani, ahol van főorvos, van szakorvos, megfelelő a
felszereltség, az illető kórházi osztály rendelkezik a szükséges esetszámmal, tehát biztosítva vannak
a minimális feltételek ahhoz, hogy
a rezidens tanulni tudjon. Mindezek ismeretében egy szakember
nagyon rövid idő alatt fel tudja
mérni, hogy az adott intézmény alkalmas-e az oktatókórház minősítésre. A dokumentáció, a
formaságok már részletkérdésekké
válnak.
– A székelyföldi, illetve a Maros
megyei vidéki kórházak mennyire
lesznek esélyesek, hogy egyes részlegeik oktatóosztályokká váljanak?
– Feladatomnak tartom a 2019,
2020-as években, hogy megnézzük, a mi kórházaink esetében ezt
hogyan tudjuk megvalósítani. Ha
Gyergyószentmiklósról beszélünk,
ott például jelenleg nem lehetne
urológiát oktatni, mert nincsen alkalmazva elég urológus ehhez. Viszont belgyógyászati ágon lehetne.
Ugyanígy Sepsiszentgyörgynek
nincs idegsebészeti központja, viszont Csíkszeredának már igen. És
ennek alapján össze lehet hangolni,
hogy például Csíkszeredában fejlesszük az idegsebészeti képzési
formát, és Sepsiszentgyörgyön egy
másik területen, esetleg az érsebészetre mehessenek rezidensek. Nagyon sok kórház: Udvarhely,
Gyergyószentmiklós, Csíkszereda,
Kézdivásárhely, Dicsőszentmárton, Szászrégen, Segesvár és kisebb mértékben a Szováta–Nyárád
kórház is eséllyel pályázik arra,
hogy oktatókórházi osztályai legyenek.
„A szakma nem a tévésorozatban
látott világ”
– Nemrég a Maros Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere jelentette ki, hogy túlképzés van, nagyon
sokan végzik el az orvosi egyetemet, ennek ellenére vidéken orvoshiányra
panaszkodnak,
sok
községben családorvos sincs…
– Két dologra hívnám fel a figyelmet: Romániában orvostúl-

képzés van, tehát ha sokan el is
mennek, sok szakember marad,
ezért elviekben nincs orvoshiány
összlakosságszinten. Azonban az
elrendeződéssel adódnak gondok,
és itt jön képbe a második probléma, hogy a fiatalok nincsenek
tisztességesen felvilágosítva a pályaválasztás pillanatában arra vonatkozóan, hogy miből áll az
orvosi szakma szépsége. Ez, valamint a rezidensképzés hiányosságai, amelyeken próbálunk javítani,
azt eredményezi, hogy a rezidensek szemében ma tévesen az lehet
a kívánatos, hogy egy egyetemi
központban töltsék el ezeket az
éveket, ügyeletezgessenek, közben
rendeljenek, majd a kilátástalanság
után megpróbáljanak egy nyugateurópai kórházban állást találni.
Senki sem magyarázza meg a leendő orvosoknak, hogy ez a
szakma nem a tévésorozatokban
látott világ, hanem az is a szépségei és szakmai elégtételei közé tartozik, hogy ott lehetsz a beteged
mellett, vagy ha végigsétálsz a kisváros utcáin, mindenki köszönti a
doktor urat, ami azt jelenti, hogy
elismerik a munkáját. Ha a rezidens hazamegy az évek alatt, és
megtapasztalja, hogy a kisvárosban milyen köztiszteletnek örvend
egy fül-orr-gégész vagy egy kardiológus, aki hazaviszi a tudást azért,
hogy a beteg ne kelljen egy egyetemi központig kilométereket utazzon, hogy megoldják egy
viszonylag banális egészségi problémáját, akkor megérzi, hogy az
egyetemi központon túl is van
szakmai kiteljesedés.
Sokszor felmerült az elmúlt időszakban, hogy ha az egyetemi központokban
is
gyenge
a
rezidensképzés, akkor majd milyen
lesz a kisebb, vidéki kórházakban.
A tapasztalat azonban azt mutatja,
hogy akiknek lehetőségük adódott
a rezidensképzés idején akár néhány hónapot egy vidéki kórházban tölteni, amikor visszatértek,
előnyösebb helyzetben voltak a
szakma gyakorlati részének az elsajátítását illetően.
Csökkent az elvándorlási kedv
– A központi sajtóban megjelent
cikkek azt vetítik elő, hogy az elkövetkező években jelentős hiány lesz
családorvosokból…
– Ma Romániában kb. 11.600
családorvos van, az elkövetkező tíz
évben egyharmaduk nyugdíjba fog
vonulni. Ma kb. 2.900 romániai
községből 500-600-ban nincsen
családorvos. Tehát nagyon akut
helyzetről van szó, amelyet egy
saját törvénymódosítással próbálok
orvosolni, amelyet RMDSZ-es, illetve szociáldemokrata és liberális
kollégák is aláírtak. Ennek értelmében a családorvosoknak lehetővé tennénk, hogy akár két
munkapontot is nyithassanak,
amennyiben pluszmunkát szeret-

Jutalmazták a nemzetközi versenyek élenjáróit

A Bukaresti Műszaki Egyetem elegáns aulájában díjazták december
20-án a nemzetköri tantárgyversenyeken dobogós helyezést elért diákokat, tanáraikat és iskolájukat.

A közoktatási minisztérium szervezésében megtartott ünnepségen Ecaterina Andronescu tárcavezető és a Román
Tudományos Akadémia képviselői értékelték a nyertesek teljesítményét, és további eredmények elérésére biztatták őket.
Az ünnepségen 255 kitüntetést adtak át,
61 aranyérmet és első díjat, 90 ezüst- és
második díjat, 65 bronzérmet és harmadik
díjat és 39 dicséretet. A díjazás pénzjutalommal járt, a diákok mellett a felkészítő
tanároknak valamint az iskoláknak is.
Megyénkből hat diákot díjaztak, akik a
nemzetközi magyar matematikaversenyen, a magyar általános iskolák nemzet-

közi matematikaversenyén, valamint az
Apáczai Csere János magyar nyelv, irodalom és kultúra nemzetközi tantárgyversenyen szerepeltek sikeresen. Öten közülük
a Bolyai Farkas Elméleti Líceumba járnak: a VI. osztályos Barta-Zágoni Csongor – felkészítő tanára Szilágyi Emőke –,
a VIII. osztályos Barta-Zágoni Bernadett
és a XII.-es Ferencz Dániel, felkészítő tanára Mátéfi István, a IX.-es Nagy Brigitta
Rebekát Soós Katalin, a X.-es László Zsuzsanna-Csillát Murvai Éva-Imola készítette fel – számolt be az eseményről Mátéfi
István, az iskola igazgatója.
A díjazottak között van a VIII.-os Nagy
Zsuzsa, a marosvásárhelyi Dr. Bernády
György Általános Iskola tanulója, akit felkészítő tanára, Bartos Honora és dr. Kupán
Edit, az iskola igazgatója kísért el az ünnepségre.

nének vállalni, pl. egy fiatal szakorvos esetében, aki esetleg családalapítás végett pluszjövedelemre
szeretne szert tenni. A biztosítóházzal kötött szerződést ki lehetne
egészíteni még egy fél normával.
Nagyon fontos, és a törvényjavaslatba is belefoglaltuk, hogy az
adott munkaponton legkevesebb
heti tíz órát kellene rendelnie. Erre
azért van szükség, hogy a helyi önkormányzat számára egyrészt biztonság, másrészt ösztönzés legyen,
hogy ha a rendelőt felújítják, akkor
az orvos valóban jelen lesz hetente
legkevesebb tíz órát. A nehézséget
látva a minisztérium nem adta a jóváhagyását, de a szenátuson szinte
egyöntetű szavazattal sikerült keresztülvinnünk a kezdeményezést.
A végső döntés februárra várható a
képviselőházban. Egyszer meg kell
teremteni a törvényes keretet,
utána meg kell néznünk, miként
ösztönözhetjük további többletfinanszírozással azokat az orvosokat, akik például olyan településen
nyitnak munkapontot, ahol nincs
családorvos.
– Az utóbbi időben jelentős előrelépés történt a rezidensek bérezése terén. Milyen mértékben
befolyásolta ez a kivándorlási
szándékukat?
– A minisztériumi statisztikák
alapján kevesebben igénylik az
egyetemi képzést igazoló okiratot,
ez azt jelenti, hogy az elvándorlási
kedv csökken. Ez jó dolog, viszont
visszás helyzet, mivel ha feltelnek
a kórházi helyek, csökken a bent
fekvő betegek száma, a rendszer
feltelik. Ha nem követi ezt egy jó
stratégia, hogy a rendszer tudjon a
járóbeteg-rendelés és a családorvoslás terén is megfelelő bérezést
biztosítani, ezáltal motiválni az orvosokat, biztatni arra, hogy minél
több, a biztosítópénztárral szerződésben levő rendelőt nyissanak,
akkor ez a trend meg fog változni,
és ismét növekedni fog az elvándorolni szándékozók száma.
Az orvostanhallgatók 50-60 százaléka választja az itthoni rezidensvizsgát és képzést. Tehát van
egy lemorzsolódás. Hasonlóképpen lemorzsolódás van annál az átmenetnél is, amikor a rezidensből
szakorvos lesz. A végzős egyetemi
hallgatók, valamint a rezidensek,
akik a képzés lejárta után vándorolnak ki, 60-80 százalékban Magyarországra mennek, majd egy
részük, miután ott kipróbálták magukat, tapasztalatot szereztek, továbblépnek nyugatabbra. Ezek
miatt a lemorzsolódások miatt fontos, hogy minden téren próbáljunk
beavatkozni. A rezidensvizsga
könnyítése, a rezidensképzés vidéken való folytatása főként a szakorvosok itthon maradását fogja
ösztönözni, ugyanakkor az orvosi
lakások építése, az ösztöndíjak biztosítása is mind ezt a célt szolgálja.
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Esti Ivanov

Ez év január 8-án, ma este 7 órától a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Liviu Rebreanu Társulata újra műsorra tűzi A. P. Csehov IVANOV című
színműve nyomán készült előadását.

A produkció ismertetője szerint Anton Pavlovics Csehov darabja Nikolaj Ivanov eladósodott földesúr történetét meséli el, aki olyan
emberekkel van körülvéve, akiket nem ért. Az
abszurd, az értelem hiánya, az egzisztenciális
zavar mind-mind Ivanov jellemzői. Ehhez
adódik hozzá a derűs és a depressziós állapotok váltakozása, amelyet az a pletykákkal,
kártyaszenvedéllyel, alkoholistákkal és újgazdagokkal teli társadalom teremt meg,
melyben Ivanov forog. Claudiu Goga rendező
a csehovi szöveg újraértelmezését javasolja a
közönségnek, s ebben segítségére vannak a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Liviu Rebreanu Társulatának kiváló színészei is.

Szereposztás: Ivanov Nikolaj Alekszejevics – Nicu Mihoc; Anna Petrovna, a felesége
– Elena Purea; Sabelszkij Matvej Szemjonovics gróf – Dan Rădulescu; Lebegyev Pavel
Kirillics – Nicolae Cristache; Zinajda Szavisna – Rodica Baghiu; Szása – Loredana
Dascălu; Lvov Jevgenyij Antinovics orvos –
Mihai Crăciun; Babakina Marfa Egorovna –
Monica Ristea; Borkin Mihail Mihájlovics –
Costin Gavază; Koszih Dimitrij Nyikitics –
Ciugulitu Csaba; Avdotya Nazarovna özvegyasszony – Cristina Holtzli; Gavrila – Ştefan
Mura; vendégek – Bianca Fărcaş, Ion Vântu,
Cristian Iorga, Sergiu Marocico; Luchian Pantea, Emilia Banciu, Gabriela Bacali, Erika Domokos, Tiberius Vasiniuc; zongorista – Zeno
Apostolache Kiss. Az alkotócsapat tagjai:
Claudiu Goga rendező, Lia Dogaru díszlet- és
jelmeztervező, Lucian Matei – video mapping,
Varga Ilarian ügyelő és Dana Arţuche súgó.

A magyar nyelvű felirattal követhető előadásra érvényesek a 4, 6 és 8 egységes szabadbérletek. Jegyek a Kultúrpalotában
működő jegyirodában (telefon: 0372-758230), a színházi jegypénztárban (telefon:
0365-806-865) és a www.biletmaster.ro honlapon válthatók.
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban
soron következő előadásai: január 9-én, szerdán 19.30 órától a Tompa Miklós Társulat
produkciója, a Gáspárik Attila által rendezett
A láthatatlan hóhér című krimi van műsoron
a Nagyteremben, 19.30 órától pedig a Liviu
Rebreanu Társulat Campionatul de improvizaţie című produkciója kezdődik a Kisteremben. Csütörtökön 17 órától a decemberben
bemutatott Tündérország című, magyarromán kapcsolatokról szóló kortárs dráma,
George Ştefan darabja látható Keresztes &
Blaga közös rendezésében a Nagyterem színpadán. (Knb.)

II. Magyar Ifjúsági Gála Dicsőszentmártonban

Félszáz tanulót díjaztak

December harmadik hétvégéjén Dicsőszentmártonban
újabb év végi számvetésre, a
II. Magyar Ifjúsági Gála rendezvényére került sor a Magyar
Közművelődési
Központban. Az Alsó Kis-Küküllőmenti Magyar Ifjúság
Szövetsége második alkalommal szervezte meg az
eseményt a volt zsinagógában, és céljuk elismerésben
részesíteni azokat a magyar
tagozaton tanuló diákokat,
akik a 2018-as tanévben kimagasló eredményeket értek
el.

Szer Pálosy Piroska

Amint Gagyi Zoltán Loránd, az
ALKISZ elnöke hangsúlyozta, az
új esztendő küszöbén hagyományteremtő szándékkal készült számvetés, értékelték az elmúlt év
munkáját, az elért eredményeket,
és közel félszáz diák részesült oklevélben és ajándékban. Pedagógus, szülő, gyerek naponta
szembesülhet a romániai oktatáspolitika hiányosságaival, ennek ellenére érdemes felfedezni és
értékelni az eredményeket, ez is
egyik üzenete az ALKISZ – ambíció, lendület, kitartás, ifjúság,
szikla közszavakból alkotott betűszó – rendezvényének. Szűkebb és
tágabb környezetüknek szeretnék
bizonyítani, hogy a Kis-Küküllő
alsó folyásánál szórványban is tudnak az anyanyelvükön tanuló magyar
gyerekek
rendkívüli

eredményeket felmutatni, amenynyiben felkészült, lelkiismeretes
pedagógusok oktatják, ösztönzik,
és a legkülönbözőbb megmérettetésekre készítik fel a diákokat. 45
tanuló kapott ajándékot, oklevelet,
valamint emlékérmet, a díjazott
óvodások és tanulók névsorának
összeállításában figyelembe vették
a felkészítő pedagógusok ajánlásait. Ezúttal a Traian Általános Iskola felső tagozatos tanulói
esetében az elvárásokat egy szinttel magasabbra helyezték, mivel
megyei és országos szintű sikerek
közül egyaránt válogathattak.
Óvodától középiskoláig
A román nyelv és irodalom tantárgyversenyeken született eredmények
bemutatása
előtt
elhangzott, hogy Dicsőszentmártonban a Traian Általános Iskola
magyar tagozatos gyerekei a
román nyelv és irodalom versenyeken a megyei és országos élvonalban foglalnak helyet, sokszor
román ajkú társaikat is maguk
mögé utasítva.
Az óvodások vers-, mesemondó,
népdaléneklő vagy rajzvetélkedője
mellett – a teljesség igénye nélkül
– emelünk ki néhányat azok közül
a megméretések közül, amelyeken
elemitől a középiskoláig dicsőszentmártoni diákok szerepeltek,
és kiemelkedő eredményeket értek
el. Ilyen volt többek között a Zrínyi
Ilona nemzetközi matematikaverseny, a szavalóversenyek, országos
történelem tantárgyverseny, különböző képzőművészeti versenyek,

népdalvetélkedők, a román nyelv
és irodalom országos tantárgyverseny, magyar irodalom tantárgyverseny, a Teleki Pál nemzetközi
földrajzverseny, a Kriza János
balladaéneklő, balladamondó és
mesemondó verseny, a TERRA
országos földrajzverseny, a SETERRA térképismereti verseny,
a romániai magyar kisebbség
történelme és hagyományai tantárgyverseny, küküllőmenti nép-
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Tanítók is oktathatják
a román nyelvet

Kihirdette Klaus Iohannis államfő
hétfőn azt a törvényt, amelynek
alapján nem szükséges felsőfokú
végzettséggel rendelkezniük a kisebbségi tannyelvű iskolák elemi
osztályaiban román nyelvet oktató
pedagógusoknak.

A szenátusban december 10-én elfogadott törvény a kormány szeptemberi sürgősségi rendeletét erősíti meg, és annak a
botránynak a végére tesz pontot, amelyet
Valentin Popa korábbi oktatási miniszter
okozott egy augusztusban hozott intézkedésével. Popa a tanévnyitó előtt néhány
héttel – a tanítók helyett – szaktanárokra
bízta a román nyelv oktatását a kisebbségi
tanítási nyelvű elemi iskolákban, anélkül,
hogy erről kikérte volna a kisebbségi érdekképviseletek vagy a kisebbségi oktatásért felelős államtitkár véleményét.
A szociálliberális kormánykoalícióval
a parlamentben együttműködő RMDSZ
elérte a magyar tanítókat hátrányosan
érintő rendelet visszavonását. Popa lemondott miniszteri mandátumáról, mert
nem értett egyet a rendelet hatálytalanításával, de nem akarta a kormány stabilitását
saját „lelkiismereti” problémáival veszélyeztetni. A kormány azonnal hatályossá
váló sürgősségi rendelete már szeptember
végén véget vetett a tanév első heteiben
keletkezett káosznak, és így azóta továbbra is az érintett kisebbségi tannyelvű
osztályokban egyébként is tanító pedagógusok oktatták a román nyelvet.
Az alkotmány szerint Romániában a
kormány sürgős esetekben azonnal hatályba lépő kormányrendelettel avatkozhat
be a törvényhozásba, de ezeket a jogszabályokat később a parlament is megvitatja, és megerősítheti, módosíthatja vagy
törölheti. Az RMDSZ-nek ezért a törvényhozásban is meg kellett szereznie a
kormánykoalíció támogatását ahhoz,
hogy kivédjen egy olyan intézkedést,
amely megítélése szerint visszalépést jelentett volna a kisebbségi oktatásban.
Az államfő ezúttal nem küldte vissza
megfontolásra a jogszabályt a parlamentnek és alkotmányossági óvással sem hátráltatta hatályba lépését. (MTI)

daléneklő és szavalóverseny stb.
Az Andrei Bârseanu Elméleti Líceum diákjai is szép eredményeket értek el a különböző
megméretéseken, folyamatosan
jelen vannak a Kárpát-medence
történelmi témájú versenyein is.
Az Örökségünk őrei – Fogadj
örökbe egy műemléket! program
2018-as kiírásán az elméleti líceum tizennégy fős csapatának
munkáját értékelték, amely révén
a dicsőszentmártoni unitárius
templomot mint a város egyetlen
középkori műemlékét ismertették.
A díjazott tanulók névsorát a felkészítő pedagógusok ajánlásai, a

javaslattételük során állították
össze, és a 2018 januárjától decemberéig eltelt időszak eredményeit
vették figyelembe.
A rendezvény megszervezése és
a díjazás nem valósulhatott volna
meg a támogatók 2%-os jövedelemadójának átirányítása és több
helyi magyar vállalkozás – az
ANTZIMOB bútorüzlet, Székely
István és Andrea, a Birotech Service és Ozsváth Jenő, valamint a
Foto Royal és Hidi Levente – önzetlen anyagi támogatása nélkül –
hangsúlyozta Gagyi Zoltán ötletgazda és szervező.

Fotó: Hidi Levente
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Buldoexkavátort vásároltak

Szerkesztette:MózesEdith

Év végi számvetés

A kitűzött célok nagyjából megvalósultak

A 2018-as esztendőt jó, sikeres évnek tartom, hiszen a terveink megvalósulni látszanak. Az év elején kitűzött célok nagyjából
valóra váltak, vagy rövid időn belül meg fognak valósulni. Öt megnyert pályázatunk van,
amelyek közül háromnak nekifogtunk, a
munkálatok folyamatban vannak – vonta
meg röviden az idei év mérlegét Vass Imre,
Makfalva község polgármestere, akit a karácsonyt megelőző napokban kerestünk meg.

Ezt a bevezetőt követően kezdte el sorolni, hogy
mivel foglalkoztak 2018 folyamán, kiemelve a kultúrotthon felújítását, az óvodaépítést, járdásítást.
Elmondta, hogy sikerült elindítani a járdásítást a
községben, térkővel, szegéllyel. Jó minőségű, kb. 1
kilométer járdáról van szó, amit Leader-pályázatból
valósítanak meg.
Kérdésünkre azt is elmondta, hogy az egyik rész
Hármasfaluban lesz az atosfalvi templomtól a szentistváni templomig. Azért tartották szükségesnek itt
kezdeni a járdaépítést, mert ezen a részen semmiféle
járda nincs, az emberek, gyermekek az úton kell jár-

janak, ezt tartották a legveszélyesebb helynek. Emellett készen vannak a járdatervek Makfalván is, és a
következő időszakban itt is elkezdik, illetve folytatják
a járdásítást.
Megújul a kultúrotthon
A községvezető elmondta, hogy a kultúrotthonban
jó ütemben halad a munka, hamarosan be lesz fedve,
a cserép a helyére kerül. A tető nagyon rossz állapotban volt, fontos volt kicserélni, ha nem sikerült volna
ezt a pályázatot megnyerni, megtörténhetett volna,
hogy be kellett volna zárják az intézményt, hiszen nagyon szúette volt már a faanyag a tetőzeten, és könynyen beszakadhatott volna a tető. 500 ezer eurós
befektetésről van szó, teljesen meg fog újulni az épület, központi fűtést kap, a falakon kívül mindent-mindent felújítanak. „A berendezésünk megvan, nincs
benne a pályázatban csak az építkezés, de már korábban felszereltük fény- és hangtechnikával, székekkel.
Az egyetlen, amit még meg kell vásárolnunk, az egy
új függöny, mert a régit nem fogjuk az új kultúrotthonba visszatenni. A munkálatot uniós pályázatból sikerült megvalósítani” – magyarázta.

Az önkormányzat vásárolt egy buldoexkavátort, amivel az ásásokat
fogják elvégezni. A polgármesteri hivatalnak vannak szakemberei, olyanok is, akik értenek a csatornarendszer kiépítéséhez. Nem új a gép, de
nagyon jó állapotban van. Az ára 30 ezer euró volt. A polgármester szerint
ez az egyik leghasznosabb gépjük. Már több száz méter ivóvízvezetéket
fektettek le a község területén, árkokat, sáncokat takarítottak vele.

Gondok
a szennyvízhálózatnál
– A szennyvízhálózatnál még gondjaink vannak, nagy összegeket kell

ráköltenünk, amíg átadhatjuk az üzemeltetőnek. A szennyvíztisztító állomás nem működik úgy, ahogy kellene, oda már megvásároltuk a szükséges alkatrészeket, várjuk, hogy felszereljék. Viszont a
szivattyúházaknál is komoly gondok vannak, szakad be a víz. Annak idején a kivitelezők nagyon gyenge munkát végeztek.
– A községnek egyetlen tisztítóállomása van?
– Igen. Akkora tisztítóállomásunk van, hogy elég lenne három községnek. Elég lett volna egy közös tisztítóállomás Sóváradnak, Kibédnek és
Makfalvának, csak senki sem akart ebbe belemenni.

Csatornázás még nincs,
de aszfaltozás lesz

A szakadó hóesésben is dolgoztak a tetőn

Ki kell használni, amit lehet

A polgármester egy másik elkezdett munkáról is beszélt,
ez az óvoda. „Ott még nem
állunk olyan jól, mint a kultúrotthonnal, a kivitelező később fogott neki, de az alap
meg van öntve, és ahogy az
idő engedi, folytatjuk a falakkal. Teljesen új épület lesz, a
jelenlegi mögé épül. A befejezésre másfél-két évünk
van, tehát még időben vagyunk. Ha a télen megállunk,
a tavasszal folytatjuk” –
mondta.

Napközi lesz, nem kell délben
hazavigyék a szülők a gyerekeket, maradhatnak öt óráig. Ebédet
is kapnak, és délután lefektetik
őket.
Nagyon régi épület, meglehetősen rossz állapotban van. A polgármester szerint voltak, akik
megkérdőjelezték az óvodaépítés
szükségességét, mert elég kevés a
gyermek, de végül mindenki belátta, hogy szükség van rá. Egyébként a régi épület felújítására nem
lett volna az önkormányzatnak

pénze, máshonnan kellett volna elvenniük. „Amit meg tudunk építeni
másnak a pénzén, azt ki kell használni. Uniós pénz, és bár sokan tiltakoztak, gondolom, ha felépül a
szép új óvoda, örülnek majd neki.
És az sem elhanyagolható szempont, hogy ha munkahelyeket teremthetnénk, akkor a fiataljaink
sem mennének el, és gyereket is
szívesebben vállalnának. Ezért az
elkövetkezendőkben azon leszük,
hogy befektetőket csábítsunk ide
munkahelyteremtés céljából” – ismertette a terveket a község első
embere.
Megtudtuk, hogy ez is közel 500
ezer eurós pályázat. Ráadásul a hasonló pályázatok már kifutottak,
ezután nem lehet már ilyesmire pályázatot benyújtani.
A régi óvodát lebontják, a
helyére játszóteret rendeznek be, és
kiegészítésképpen egy minifocipályára is szeretnének majd pályázni. Ez utóbbit a Bethlen
Gábor Alapnál, a magyar államtól,
ami kb. 40 ezer eurós befektetés
lenne.

Fotó: Nagy Tibor

A hideg téli szélben az óvodánál is dolgoznak

Letettek egy pályázatot a csatornarendszer kibővítésére. Vannak
olyan utcák, ahol a szennyvízvezeték még nincs lefektetve, de az aszfaltozásra nyertes pályázatuk van
Makfalván és Hármasfaluban is.
Azért érdekes ez, mert a csatornázásra is be volt nyújtva a pályázat, de nem nyert, mivel valamikor
a Maros Megyei Tanács úgy döntött, hogy ott, ahol 2000-nél kevesebb a lakos, nem építenek ki
csatornarendszert, ezért csomópontokat alakítottak ki. És annak
ellenére, hogy egy község, Hármasfalut és Makfalvát külön csomópontként iktatták be. Később
összevonták, de addigra a pályázatot elutasították.

– És akkor mit tesznek, előbb leaszfaltozzák, s majd feltörik, ahogy
Vásárhelyen is megtörtént régebb?
– Nem. Valahogy meg kell oldanunk. Van két utcánk, egy Hármasfaluban, és egy Makfalván, ahol
összepótoltak az emberek, és megvásárolták a csöveket, az ásást és
egyéb munkálatokat az önkormányzat végzi majd el, és így két
utca csatornázása megtörténik.
Azon leszünk, hogy a többi utcára
is találjunk megoldást, hogy az aszfaltozás előtt meglegyen a csatornázás, mert különben öt évig nem
lehet az aszfalthoz nyúlni.
– Melyik utcákról van szó?
– Makfalván az Új utcáról és
Hármasfaluban a Pap utcáról.
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Olimpikon és Eb-bronzérmes volt bobban:
Hodos László mindig szívesen tér vissza

Az 52 éves Hodos László a
marosvásárhelyi
sportélet
egyetlen olyan képviselője,
aki valamilyen téli sportágban világversenyen dobogóra
léphetett: 1992-ben Königseében, a bob- és szánkó-Európa-bajnokságon a négyes
bob versenyszámban harmadik lett. Ez azóta is a legjobb
eredmény a Román Bob- és
Szánkószövetség történetében. Az egykori sportolóval
szülővárosában, Marosvásárhelyen beszélgettünk, ahonnan elindult kiváló karrierje.

Czimbalmos Ferenc Attila

– Marosvásárhelyen születtem,
tanulmányaimat a Bolyai Farkas
Elméleti Líceumban végeztem. A
Tudor negyedben nőttem fel – a mi
tömbházunk volt egykoron az
utolsó Vásárhelyen, a Fortuna környékén – , oda is köt a gyerekkorom és ifjúságom egy része. Néha
visszagondolok a ködös estékre,
amikor társaimmal sokat csatangoltunk… 1987 óta Csíkszeredában lakom, előtte öt éven át
Bukarestben sportoltam, ott végeztem az egyetemet is.
– Mikor és hol kezdett el sportolni?
– A nyolcvanas évek elején a
Bolyai Farkas Elméleti Líceumban
atlétikával kezdtem (előbb a tízpró-

Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

bával, aztán a 100 méteres síkfutás
és a 110 méteres gátfutással próbálkoztam). Kisifjúságiként 110 méteres gátfutásban román országos
bajnoki címet szereztem, később a
nagyifjúsági korosztályban országos bajnok lettem tízpróbában. A
legtöbbet kedvenc edzőmnek,
néhai Szász Albertnek köszönhettem a sportpályafutásom során. Az
ő tanítványaként lettem bajnok tízpróbában, tehát az alapokat itt, Marosvásárhelyen fektettük le. Miután
sikeresen felvételiztem a testnevelési főiskolára, első éves voltam,
amikor a Sinaiai Városi Sportklub
bobszakosztályának edzője, Papp

Sándor megkeresett azzal a kéréssel, hogy váltsak sportágat, és fékező poszton versenyezzek kettes
bobban. Ezt elfogadtam, rövidesen
pedig a kettesek számában megnyertem az országos bajnokságot.
1989-ben részt vettem a Cortina
d’Ampezzó-i világbajnokságon,
ettől kezdve minden világversenyen tagja voltam a válogatott csapatnak.
– A bob alig ismert sportág mifelénk. Kinek ajánlják?
– Mintegy 18 éves kortól kezdik
el azok a sportolók, akiknek megvannak a megfelelő adottságaik
(gyorsaság, erő, testsúly). Engem
azután kerestek meg, hogy 10,56os időeredményt értem el 100
méter gyorsfutásban és tízpróbában
6500 pontot teljesítettem. A sinaiai
klubhoz kerültem, ott volt Románia legjobb bobpályája. Rövidesen
az olimpiai válogatottba is meghívtak, majd 1992-ben kijutottam az
albertville-i téli olimpiai játékokra,
ez sportpályafutásom csúcsidőszakát jelentette.
– Abban az évben az Európabajnokságon is remekelt.
– Igen, 1992-ben az Eb-n az
ausztriai Königseében négyes bobban harmadikok lettünk, ez azóta is
a sportág legjobb román eredménye. Viszonylag nagy meglepetésre
a Paul Neagu – Hodos László – Laurenţiu Budur – Costel Petrariu
összeállítású, román színekben

Elhunyt Szoboszlay Miklós,
a RATA volt kapusa

Czimbalmos Ferenc Attila

Január 2-án, 93 éves korában Kolozsváron elhunyt Szoboszlay Miklós, a marosvásárhelyi RATA egykori hálóőre, aki
labdarúgó pályafutása alatt a Kolozsvári
Universitatea, a Steaua, a Botoşani és a Jászvásári Armata csapatánál is megfordult.
Marosvásárhelyre a RATA-hoz az 19461947-es bajnoki idényben kölcsönjátékosként került a kolozsvári alakulattól, amely
az 1946-1955 közötti idényekben folyamatosan az A osztályban szerepelt. A RATA-t
abban az időszakban a néhai Dobay István
és Kiss Árpád edzte, az alakulat abban az
évben a tizedik helyen végzett az élvonalban, amelynek mezőnyében ott volt a fővárosi Carmen, Ciocanul és a Juventus, az
Aradi ITA, a Temesvári CFR, a Nagyváradi
Libertatea, a Ferar és a Kolozsvári Universitatea, az FC Craiova, a Petrozsény és a
Prahova Ploieşti is.

Fotó: Ziarul de Cluj

A marosvásárhelyi csapatnál Szoboszlay
csapattársa volt többek közt Szöllősi II.
László, Csiki, Szalóki, Benyovszky, Incze
I. , Incze II., Böjthe, Sinkó, Pálfi, Verzár és
Gierling György is.
Utóbbi a következőket mondta el a Népújságnak Szoboszlay Miklósról: „Dr. Halmágyi Imre barátom révén értesültem
Szoboszlay Miklós haláláról. Köztudott,
hogy nekem a legjobb barátom a néhai Józsi
Dezső volt, s a halála után újra felvettem a
kapcsolatot Szoboszlayval, akivel telefonon
értekeztem. Halála előtt egy héttel beszéltem
vele utoljára, már a hangján érződött, hogy
nagyon megviselte az idő vasfoga… Jó
kapus volt, Kolozsvárról kölcsönbe került
Marosvásárhelyre. Józsi Dezső halála után
ketten maradtunk élő tagok az egykori
RATA csapatából, most pedig már csak én
élek” – mondta el a 92. születésnapját február 5-én ünneplő marosvásárhelyi Gierling
György.

versenyző négyesbob-csapat felállhatott a dobogóra, ugyanis a harmadik helyen zártuk a versenyt a
német Harald Czudaj – Tino Bonk
– Axel Jang – Alexander Szelig,
valamint az osztrák Hubert Schösser – Hannes Conti – Martin Riedl
– Gerhard Haidacher négyes mögött.
– Mikor hagyott fel a bobbal?
– 1993-ban, családi okokból kifolyólag is, hiszen gyerekeim születtek. 2000-ben megalapítottam
Románia első női kettesbob-csapatát, Kovács Erika és Maria Spirescu felkészülését edzőként
irányítottam. 2002-ben kvalifikáltunk a téli olimpiára Salt Lake
Citybe, ahol 48 csapat vett részt 20
nemzet képviseletében. Mi a 15.
helyezést értük el, ami kiváló eredménynek számít, hiszen a semmiből kerültünk a világ legjobb 15
csapata közé.
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– Mikor hagyta abba az edzősködést?
– 2007-ben, amikor a Csíkszeredai Sportklub bobosaival ifjúsági
világbajnokok lettünk női kettes
bobban. 2007 és 2010 között a
Csíkszeredai Sportklub jégkorongcsapatának voltam az erőnléti
edzője, akkoriban mindent megnyertünk (Románia-kupát, román
bajnokságot). 2000 augusztusában
– sportolói pályafutásom elismeréseképpen – Az évszázad csíki sportolója címmel tüntettek ki,
ugyanabben az évben a Csíkszeredai Sportklub bob- és szánkószakosztályánál lettem edző.
– Melyek Marosvásárhelyen a
kedvenc helyei?
– A Bolyai-pálya és környéke,
ahol sokat edztünk hajdanán, valamint a Víkendtelep és a Cementlapok. A barátok egyre kevesebben
vannak, nem sokan maradtak
Vásárhelyen. A legtöbben kivándoroltak, csak néhányukkal tartjuk a kapcsolatot, de így is szívesen térek vissza, valahányszor tehetem.

Ottaneveabolyaisadicsőségtáblán
HodosLászló2001-benaRománBob-ésSzánkószövetségbobértfelelősalelnökelett,2010-benaszövetségszakmaiigazgatójává választották, majd 2012 októberében – Horváth László
lemondásátkövetően–aCsíkszeredaiSportklubigazgatójalett,
jelenlegisitttevékenykedik.2011-benaBolyaiFarkasElméletiLíceumsportterménekfaláradicsőségtábláthelyeztekelakollégium
egykoridiákjai–akikkiválóeredményeketértekelanyári,illetve
téliolimpiákon–tiszteletére.Ezendr.KelemenAtilla(1952,Helsinki),NagyGábor(1956,Melbourne),dr.BordyJánosvízipólós
(1968,Mexikóváros),DósaCsaba(1976,Montreal)ésNagyJózsef
(1980,Moszkva)atléták,GálIstvántornász(1976,Montreal)neve
mellettaHodosLászlóé(1992,Albertville)isszerepel.

Röviden

* Vereséget szenvedett az év első mérkőzésén a férfikosárlabda-bajnok: a Nagyváradi
CSM CSU Kolozsváron, az U-BT-től kapott
ki 93:78-ra.
* A magyar férfikézilabda-válogatott 2825-re legyőzte az olimpiai bajnok Dánia csapatát az Odensében rendezett vasárnapi
felkészülési mérkőzésen. A két csapat 41. alkalommal találkozott egymással, 17 dán
siker és három döntetlen mellett ez volt a 21.
magyar győzelem. Csütörtökön Aarhusban a
dánok 33-19-re nyertek.
* Combsérülés miatt hetekre kidőlt Gareth
Bale, a Real Madrid walesi futballsztárja. A
29 éves csatár csütörtökön a Villarreal ellen
2-2-vel zárult bajnoki mérkőzésen sérült
meg, és a szünetben le kellett cserélni. A fővárosi klub nem részletezte Bale állapotát,
aki azonban sajtóhírek szerint 2-4 hétig nem
léphet pályára.
* Az Atlético Madrid uruguayi védője,
Diego Godín kétéves szerződést írt alá az Internazionale csapatával – számolt be róla az
olasz Sky. A védő nyáron csatlakozik új csapatához. Godín, aki 2010-ben igazolt Madridba, 125 alkalommal szerepelt címeres
mezben, emellett 351 bajnoki találkozón lépett pályára Spanyolországban.

Niki Lauda ismét kórházba került

* Ole Gunnar Solskjaer vezetőedzőként
klubrekordot állított be a Manchester Unitednél azzal, hogy első öt mérkőzését megnyerte. Az MU szombaton 2-0-ra legyőzte a
másodosztályú Readinget az FA Kupa harmadik fordulójában – és bejutott a legjobb
32 csapat közé –, s az együttes a norvég szakember december 19-i kinevezése óta őrzi hibátlan mérlegét. A 45 éves Solskjaer a
legendás Sir Matt Busby klubcsúcsát állította
be, aki szintén öt győzelemmel kezdett az
1946/47-es idényben.
* Diego Maradona a következő szezonban
is a mexikói másodosztályban szereplő Dorados de Sinaloa labdarúgócsapatának a vezetőedzője lesz. A hírt Maradona képviselője,
Matias Morla jelentette be. Hangsúlyozta: a
klubhoz szeptemberben szerződtetett argentin szakember célja, hogy a teljes idényen át
ő irányítsa a csapatot, amelynek célja a feljutás az élvonalba.
* Öt hónappal sikeres tüdőátültetését követően ismét kórházban ápolják a háromszoros Forma–1-es világbajnok Niki
Laudát. Az osztrák pilóta Ibizán töltötte vakációját, onnan január elején szállították
Bécsbe, ahol intenzív osztályon influenzával
kezelik.

Fotó: AP
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Csodasarkok

A magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság hatodik éve szervezte
meg a Miénk a város! online játékot a külhoni magyar óvodások és
kisiskolások számára. A verseny
központi témája a család volt,
ugyanis 2018 a külhoni magyar
családok éve. A négy héten át tartó
játék során minden napra kaptak
egy-egy feladatot a résztvevők,
amelyhez kitartásra, odafigyelésre,
szorgalomra volt szükség. A megérdemelt jutalom a Csodasarok díj
volt, amely társasjátékokat, fejlesztő játékokat, ismeretterjesztő és
gyermekirodalmi könyvet tartalmazott (100 ezer forint érték), a
Csodasarkot nem maguknak,
hanem a közösségüknek nyerték a
gyerekek.
Decemberben Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusának
nevében a konzulok adták át a Csodasarkokat, meglátogatva a nyertes
intézményeket. Maros megyéből
két óvoda és három iskola nyert

Csodasarkot: a mezőpaniti Kádár
Márton Általános Iskola diákjai,
akik felajánlottak a nyereményt a
harcói óvodának (Barabási Bíborka óvodás, Barabási Koppány
III., Barabási Vazul I. oszt.), a Marosvásárhelyi 6-os Napközi Otthon
(Molnár Dorka óvodás), a Dr. Bernády György Általános Iskola
(Preg Péter II. C és Preg Tamás IV.
C), a Művészeti Szaklíceum (Bertalan Áron I. B, Bertalan Zalán III.
B), a nyárádszeredai Deák Farkas
Általános Iskola (Iszlai Mester
Gyopár, Csizmadia Benedek).
Óvodánkban nem mindennapi
esemény volt december 18-a, izgatottan vártuk a Csodasarok érkezését, történelmi esemény volt,
először látogatott konzul óvodánkba. A Napsugár csoport ünneplőbe
öltözve
karácsonyi
dalokkal, népi gyermekjátékokkal,
versekkel köszöntötte az egybegyűlteket. A csíkszeredai főkonzulátus megbízásából Soós Zoltán

Szerkeszti:MezeySarolta

konzul adta át a Csodasarkot a közösségnek és az oklevelet Molnár
Dorka nagycsoportos óvodásnak;
köszönetet mondott Dorkának és
az édesanyjának, hogy kitartóan
naponta gyűjtötték a pontokat, teljesítették a feladatokat. Haller Katalin Maros megyei magyar
óvodákért felelős tanfelügyelő köszöntötte a gyerekeket és a szülőket, a Csodasarok érkezését a
„magyar” angyalok ajándékának
nevezte. Arra biztatta a gyerekeket,
hogy bátran vegyenek részt a különböző versenyeken. Az óvodások
kíváncsian bontották ki a dobozokat, vették birtokba az ajándékot.
Hálásak vagyunk a magyar államnak, hogy a határon túli gyerekek számára ilyen lehetőséget
biztosít, Dorkának és az édesanyjának köszönjük a kitartást, az
eredményes munkát, azt, hogy
„gazdagabbá” tették a Napsugár
csoportot.
SzabóEnikőkántor-óvónő

A szeretet ünnepén

Gyulakután december 26-án, a Szivárvány néptánccsoport karácsonyi műsorán megérezhették a jelenlevők, hogy az isteni szeretet közénk jött.
A karácsony Jézus születésének az ünnepe, egyben
a szeretet ünnepe is.
A dédunokák iránti szeretet hozta elsőként a művelődési otthonunkba a 90-es éveikben járó két dédmamát. Utánuk sorjáztak a nagyszülők és szülők, de
többen olyanok is, akik nem kötődnek szorosan a táncosokhoz, csupáncsak csodálják őket.
A tisztelet és a gyermekek iránti szeretet hozta körünkbe községünk polgármesterét, Varga Józsefet,
Császár Károly szenátort és családjukat, a helyi tanács néhány képviselőjét, óvó nénit, tanító nénit, akik
lelkes támogatói és rajongói a Szivárványnak.
Zsúfolásig telt a művelődési otthon nagyterme
gyulakuti, szállási, kendi, kelementelki és havadtői
szülőkkel és nagyszülőkkel, akik nagy szeretettel és
ragaszkodással hozták el a gyermekeiket, mint ahogy
a heti próbákra is szokták. Illesse őket kitartásukért
és önfeláldozásukért dicséret és köszönet.
Az ünnepi beszédek után kezdődött meghitt és szeretetteljes légkörben a karácsonyi műsor, amelynek
minden tánca és jelenete egy-egy gyöngyszem volt a
gyöngysorból, amit az oktatók, Szabó Réka és Szász
Róbert, valamint a csoportszervező Magyari Edit
Csilla tanárnő fűztek össze.
Nagy izgalommal és még nagyobb lelkesedéssel
mondták el verseiket, énekeltek, furulyáztak és jelenítették meg Jézus születését a kicsi- és a középcsoport táncosai. Felemelő volt a picik műsorkezdő
tánca. Büszkén és bátran, izgalom nélkül, önfeledten

táncoltak és énekeltek Jézuskáról. Legtöbbjüknek
első feledhetetlen fellépése volt ez.
A betlehemes jelenetet és a karácsonyi verses öszszeállításokat a nagyobb csoportok néptáncai tarkították. Így vált a szeretet ünnepe is egy nagyon szép
hagyományőrző alkalommá. Remélem, mindenki
megérezte a gyermekek közösség felé áradó örömét
és szeretetét, láthatták a boldog mosolyt arcukon
minden hosszas taps után.
A lelkes közös záróének után, amelyet mintegy 85
gyermek és ifjú énekelt, újabb meglepetés következett, a gondoskodás és szeretet újabb jele: minden fellépő édességcsomagban részesült, köszönet érte a
helyi tanácsnak és a polgármesteri hivatalnak.
Nem utolsósorban köszönjük Varga Júliának és Takács Mózesnek az odaadó munkáját és igyekezetét,
amellyel szebbé varázsolták az ünnepet – néhány lelkes szülővel és táncossal együtt feldíszítették a színpadot és az előcsarnokot, illetve gondoskodtak a
műsor utáni szeretetvendégségről.
Úgy gondolom, mindenki megérezhette, hogy szeretetet adni kell ahhoz, hogy kaphassunk is, és remélem, hogy lelkileg mindenki gazdagabb lett ezen az
estén.
A műsor után távozó szülők, nagyszülők elismerő
és köszönő szavai megerősítettek abban az elhatározásunkban, hogy tovább folytatjuk a munkánkat az
új esztendőben is. Kívánunk mindenkinek erőt,
egészséget, bort, búzát, békességet, a munkában sok
sikert!
SzabóErzsébet,
aSzivárványlelkestámogatója

Szülővárosában,
Dicsőszentmártonban Gidófalvyné
Pataky Etelka festményei

Fotó: Nagy Tibor

Sajátos esemény részesei lehettünk a dicsőszentmártoni Magyar
Közművelődési Központban: születésének 120. évfordulója alkalmával megtekinthettük G. Pataky
Etelka festőművész alkotásainak
egy részét.
Dr. Kakassy Sándor, a közművelődési központ és néprajzi múzeum létrehozójának köszönhetően a megnyitón egykor a közönség már láthatta a festmények
egy részét. Akik akkor és ez alkalommal is jelen voltak, örömmel
tapasztalták, hogy gyarapodtak
most a kiállított művek. A megnyitóbeszédet Incze Csaba, a Kis-Küküllő Alapítvány elnöke mondta,
ismertette a művésznő életét és
munkásságát.
A továbbiakban a jelen levő
unoka, Orbók Ferenc, akit mi
mindnyájan Ferkónak nevezünk,
szeretettel elevenítette fel gyerekkori emlékeit. Elmondta, hogy
nagyanyja gyakran mesélt a régi –
dobokai, sövényfalvi vagy magyarsárosi életükről, ahonnan kite-

lepítették, így kerültek Vásárhelyre kényszerlakhelyre. Zaklatott életkörülményeik a második
világháború után voltak, de őt nem
akadályozták meg abban, hogy továbbra is fessen, és festett hol
megrendelésre, hol saját élvezetére,
egészen a hetvenes évek végéig,
mikor a látása megromlott. Sokoldalúságát bizonyítják akvarelljei,
olajfestményei vagy szénrajzai.
Ferkó szívesen fűzött magyarázatot
a kiállított képekhez. A tájképek, az
udvarházak, a portrék, színek
mindnyájunkat lenyűgöztek.
Azt is megtudtuk, hogy a művésznőnek sok festménye a többi
unokánál és ismerőseinél van. Mi,
látogatók, lélekben gazdagodva távoztunk volna, de Ferkó meghívott
mindenkit egy pohár borra, és
megkínált az általa sütött sós rúddal is, így hát tovább beszélgettünk, szinte családias légkörben.
Saját véleménnyel zárom soraimat: nyugtató tabletták helyett látogassunk több kiállítást!
SzlovácsekIda

A Cromatic nyomda két adminisztrátora, Marian Teofil és Vasile
Ormenişan jóvoltából december
27-én ismét ünnepélyes keretek
között találkozhattak a nyugdíjas
nyomdászok, hogy vendégfogadóikkal együtt búcsúztathassák az
óévet. Györfi Tódor közreműködésével harminc nyugdíjas nyomdász
jött el az eseményre, amelyen jelen
volt Iacob Crişan, a nyomda volt
igazgatója is.
A találkozóra a Darina vendéglőben került sor, ahol egy pohár
finom bor mellett a nyomdászok
felelevenítették a régi emlékeket.
Jelen voltak az idősebb generációt képviselve Luprik Mária és

Fülöp Ferencz, de a fiatalabbak is,
mint Király István és Halaţiu
Elena, akik sok éven át dolgoztak
a marosvásárhelyi nyomdában.
Az ünneplők egy perc néma
csenddel adóztak azok emlékének,
akik eltávoztak az élők sorából.
Ioan Suciu köszöntötte az egybegyűlteket, s megköszönte a két
adminisztrátornak, hogy idén is
megszervezték a találkozót, és jó
munkát, szép eredményeket kívánt
nekik az új esztendőben.
Kellemes hangulatban telt el a
délután, és a nyugdíjasok pár órára
megfeledkeztek a mindennapi gondokról.
MarinCăldărariu

Nyugdíjas nyomdászok
óévbúcsúztatója

Fotó: Călin Marian
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Európában ma már nem elég a helytállás

EP-választásokra készülve

Az RMDSZ megyei szervezetének decemberi küldöttgyűlésén Vincze Loránt, az
RMDSZ külügyi titkára, az
Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke bejelentette, hogy
indulni készül a májusi európai parlamenti választásokon. Erről és a FUEN-beli
munkájáról kérdeztük a politikust.

Mózes Edith

– Sokat utazik az utóbbi időben,
szinte olyan, mintha egyszerre több
helyen lenne jelen…
– Az elmúlt években a FUEN
munkája és az RMDSZ külpolitikai jelenléte is rendkívül intenzívvé vált. A FUEN-ben három
hónap alatt hét nemzetközi konferenciát szerveztünk, ez menedzsmentfeladat, és fizikai jelenlétet is igényel. Csak példaként,
hogy hogyan néz ki egy hetem:
volt, hogy hétfőn délelőtt Brüsszelben dolgoztam a FUEN irodájában,
kedden már Tbilisziben, Grúziában
a Kaukázus kisebbségei számára
szervezett FUEN-konferenciát vezettem. Egy olyan térségben hívtuk
fel a figyelmet a párbeszéd fontosságára, ahol a kisebbségi közösségeket az államok kényük-kedvük
szerint kezelik, vagy éppen dominálják. Európában mi egységesen,
a többi kisebbséggel közösen lépünk fel, és pontosan annyira támogatják a többi kisebbségek
Európában az erdélyi magyarok
ügyét, mint amennyire mi odafigyelünk például a lezgekre, mesketekre, kumikokra, németekre a
Kaukázus térségéből. Ez a belső
szolidaritás tette lehetővé a Minority SafePack sikerét.
Aztán csütörtökön már Marosvásárhelyen voltam, ahol részt vettem
a
megyei
RMDSZ
küldöttgyűlésén, onnan Bolzanóba,
Dél-Tirolba repültem, mert ott európai konferenciát tartottunk a kisebbségi és kisebbségbarát régiók
részvételével. A konferencián Háromszék képviselője is jelen volt.
Szeretném, ha Maros megyét is bemutatnánk. Így lesz fontos Marosvásárhelyen és Erdélyben is, hogy
ott legyünk más közösségek életében, közös célokat határozzunk
meg.
– Melyek ma a nagy témák Európában, és ezekhez képest menynyire
fontos
az
őshonos
kisebbségek ügye?
– Európa változik, ezért az Eu-

rópai Uniónak magának is változnia kell, bármennyire nem hajlandók ezzel egyesek szembenézni.
Ma minden a migrációról meg a
Brexitről szól, korábban a görög
válságról, miközben a brüsszeli elit
a számunkra legfontosabb ügyekben, az őshonos kisebbségek és az
európai identitás védelmében nem
nyújt valós megoldást. Próbálja
ezeket a problémákat szőnyeg alá
söpörni. Holott mi Európában születtünk, európai polgárok vagyunk,
értékteremtő közösségei ennek a
kontinensnek, ezért folyamatosan
dolgozunk azon, hogy a kisebbségek kérdése témává váljon Európában – például az európai
parlamenti választási kampányban.
Ugyanakkor tisztában kell lenni
azzal, hogy az unió intézményrendszere, prioritásai május után
változni fognak, így a mi feladatunk is változik, bővül: Európában
ma már nem elég a helytállás azokban az intézményekben, amelyekben képviseletünk van. Nem elég,
hogy próbálkozunk, hogy elmondjuk a dolgainkat, és az sem elég,
hogy csak egy-két szűk területen
teszünk szert jártasságra, befolyásra, hiszen azok nagyon kis
mértékben alakítják az erdélyi magyarok életét.
– Ilyen körülmények között
mennyire képes labdába rúgni az
RMDSZ?
– Szerencsére van amire alapoznunk: az RMDSZ külpolitikai jelenléte erősödött, mögöttünk egy
nemzetközi siker, amely egyszerre
hatalmaz fel és kötelez ennek a
munkának a folytatására. Az elmúlt
öt esztendő számomra elsősorban
az európai kisebbségvédelem átalakításáról és eredményessé tételéről,
az RMDSZ külpolitikai jelenlétének megerősítéséről szólt. Ezért

„Hatékonyan
tudtunk együtt
dolgozni
Kelemen Hunorral”

„Kelemen Hunor jól ismeri a Maros megyeiek gondjait. Sokat segített nekünk
abban, hogy 2018-ban több, a Maros megyei magyar közösség számára is fontos
projekt megvalósult. Hatékonyan tudtunk
együtt dolgozni, problémáinkat a magáénak tekintette. A korrekt, tisztességes politikai partnerség jegyében támogatjuk
Kelemen Hunort egy újabb szövetségi elnöki mandátum elnyerésében” – mondta
Péter Ferenc, az RMDSZ Maros megyei
szervezetének elnöke.
A Területi Állandó Tanács döntése értelmében az RMDSZ Maros megyei szervezete támogatja Kelemen Hunor jelölését az
RMDSZ elnöki tisztségére.
(MarosmegyeiRMDSZ,sajtóiroda)

Fotó: RMDSZ

lettem 2016-ban a FUEN elnöke,
ezért hoztuk el 2017-ben a FUEN
kongresszusát Kolozsvárra, ezért
győzhetett a Minority SafePack az
Európai Bizottsággal szemben,
ezért sikerült tavaly a több mint
egymillió aláírás összegyűjtése, és
ezzel az elmúlt évtizedek legerősebb kisebbségvédelmi projektjének kiteljesítése.
– Ön is indulni szándékozik az
RMDSZ EP-jelöltlistáján. Miért
döntött így?
– Az RMDSZ számára a cél az
európai kisebbségvédelmi törvény
kiharcolása, valamint Erdély és a
magyar közösség fejlődése. Az
erős európai képviselet ennek eszköze. Meggyőződésem, hogy a céljaink eléréséhez európai parlamenti
mandátummal, eszköztárral és lehetőségekkel jelentősen hozzá
lehet járulni. Én ezt szeretném
tenni.
Az elmúlt kilenc esztendő legfontosabb tapasztalata számomra
az európai politikában az, hogy folyamatosan próbálják elhitetni az
emberrel, hogy amit meg akar valósítani, lehetetlen. Én ezt nem tudtam, nem tudom elfogadni. Ezért
többször is figyelmen kívül hagytam azokat a tanácsokat, amelyek
túlzott óvatosságra intettek.
A Minority SafePack polgári
kezdeményezés eddigi eredménye
azt mutatja, hogy lehet és érdemes
nagy ívű tervekbe fogni, érdemes a
kilátástalannak látszó pillanatokban is kitartani az ügy mellett. Ha
az évek során elhittük volna, hogy
ebből úgysem lesz semmi, akkor
most nem tartanánk itt.
– A Minority SafePacken kívül
milyen prioritásai lennének EPképviselőként?
– A Minority SafePack természetesen nem lehet európai parla-

Veszélyesek
a hegyi túrák

A Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat arra hívja
fel a figyelmet, hogy az elkövetkezendő időszakban igen veszélyes lehet a hegyi túrázás. December 22. és január 6. között a Maros Megyei
Hegyimentő Szolgálat tevékenységi területén aggasztóan megnőtt a balesetek száma. Huszonegy
alkalommal hívták balesetet szenvedettekhez, jórészt sízőkhöz a hegyimentőket.

Ezenkívül 35 alkalommal fordultak a turisták a szolgálathoz különböző információért. A Kelemen- és a Görgényi-havasokban a hóréteg vastagsága 80 és 150 centiméter
közötti. 1500 méter felett hármas fokozatú lavinaveszély
van. A meteorológusok előrejelzése szerint a következő napokban a megye hegyvidékein erős lehűlésre lehet számítani, a hőmérséklet -8 és -16 Celsius-fok között alakul, és
havazás is várható. A hegyi túrára készülők tájékozódjanak
a tervezett útvonalról és az időjárási viszonyokról. Kötelező a téli túrafelszerelés (hótalpak, hágóvas, jégcsákány,
megfelelő meleg öltözet, tartalékolható élelem). (v.gy.)

menti jelenlétünk egyetlen területe,
még akkor sem, ha ma a legjelentősebb. Kiemelnék kettőt: valós
igény van az uniós pályázati rendszerek népszerűsítésére, mert hiába
kapunk elméletileg nagy összegeket az Uniótól, ha azokat nem hívjuk le. Vagy itt van a régiós
együttműködések európai dimenziója, amelyet pár éve kezdeményeztem a FUEN-ben: erősíteni kell a
magyar megyék és több európai kisebbségi régió kapcsolatát, együtt
gondolkodását.
– Hogyan viszonyulnak FUENes kollégái a jelöltségéhez?
– Többen megkérdezték, mi lesz
a FUEN-nel, mi lesz azzal a páratlan lehetőséggel, hogy az élén állhatunk az európai kisebbségi
ernyőszervezetnek, ha képviselő
leszek. Nos, a FUEN-elnökséget is
továbbviszem, és a tervek szerint
június után is folytatom. Júniusban
tisztújítás lesz, akkor ismét megpályázom, hiszen a két tevékenység,
amelyből a FUEN egyébként önkéntes, nem csupán formailag nem
jelent összeférhetetlenséget, hanem
elválaszthatatlanul összekapcsolódik.
A Minority SafePack civil szervezeti kezdeményező szerepe
marad ugyan a FUEN-nél, de a
munka jelentős része az uniós intézményekbe kerül át. Ott kell
megteremteni a feltételeit a kisebbségvédelmi jogszabályok elfogadásának. Ehhez pedig nem csupán
eddigi tapasztalataimmal tudok
képviselőként hozzájárulni, hanem
azt a stratégiát is látom, amellyel
tovább építjük a kisebbségvédelmi
európai törvényt.
A FUEN-ben a jelölésem lehetőségéről beszéltünk a kollégákkal,
elnökségi tagokkal, nagyobb szervezetek vezetőivel. Ők is úgy látják, hogy ha a FUEN elnöke
egyben európai parlamenti képviselő lesz, az hatalmas lehetőségeket jelent a szervezet számára,
illetve közvetett módon olyan közösségek ügyét is képviseli, amelyek saját jogon soha nem
kerülhetnek az Európai Parlamentbe.
Az európai kisebbségek mind
nagyra értékelik az RMDSZ szerepét, azt, hogy az élére állt az európai
kisebbségvédelem
legjelentősebb kezdeményezésének. Az ötlet, a kivitelezés, az aláírásgyűjtés megszervezése, a
magyar aláírások súlya az íveken
mind az RMDSZ-hez kapcsolódik.
Közös felelősségünk lesz ezt továbbvinni és eredményessé tenni.
– Megválasztása esetén miben
különbözne az ön tevékenysége a
korábbi RMDSZ-es EP-képviselőkétől?
– Szemléletváltásra van szük-
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ség: az európai képviselői mandátum nem csupán féléves, esetleg
egyéves időtartamú, hanem ötéves.
1826 napon át kell az erdélyi magyarokért és az RMDSZ-ért az Európai Parlamentben dolgozni.
Őszintén kell beszélnünk a magyar
emberekkel a következő hónapokban, de a következő öt évben is
minden nap. Nem bújhatunk európai közhelyek mögé, nem elégedhetünk meg a szakszerűnek tűnő,
de használhatatlan jelszavakkal.
Azokban a témákban kell javaslatokat megfogalmaznunk, amelyek az emberek számára fontosak:
kisebbségvédelem, fejlesztések,
mezőgazdaság, biztonság, európai
identitás. Azokra a kérdésekre kell
választ adnunk, amelyeket a polgármester kollégák, gazdák, értelmiségiek, vállalkozók, a magyar
emberek fogalmaznak meg az Európai Unióról.
Az európai parlamenti munka
ma már innovációt feltételez. Nem
elegendő ülésekre járni vagy az otthoni választókerületi munkát
többé-kevésbé ellátni. A romániai
magyar EP-képviselőknek partnereket kell keresniük, nem csupán a
parlamentben, hanem az Európai
Bizottságban, az Európai Tanácsban, a Régiók Bizottságában, az
európai fővárosokban és minden
intézményben, ahol támogatókra
van szükség közös ügyeink előmozdításához.
Meggyőződésem, hogy képviselőként ehhez döntő mértékben
hozzá tudok járulni, hiszen egyedülálló kapcsolatrendszert alakítottam ki az elmúlt években régiós
vezetőkkel, európai kormányokkal
és parlamenti képviselőkkel, egymástól nagyon különböző politikai
pártokkal, nagy civil szervezetekkel és szakértőkkel.
– Kikre számíthatunk mint szövetségesekre az Unióban?
– Az európai polgári kezdeményezéssel elértünk egy olyan eredményt, amit eddig senkinek nem
sikerült. Innen indult, tőlünk, ezt a
nemzetközi sikert hozzánk, erdélyi
magyarokhoz, az RMDSZ-hez
kötik. Ha végül európai törvényt is
sikerül elfogadtatni, akkor minden
őshonos közösség tudni fogja,
hogy azért vannak biztonságban a
jogai, mert közösen kiharcoltuk
Európában. Nekünk a következő
hónapokban itthon elsősorban
azoknak a támogatására van szükségünk, akiktől elindult az aláírásgyűjtés sikere, akik Maros
megyében, Székelyföldön, a Partiumban, a szórványban részt vettek
a Minority SafePack kampányában, illetve támogatták azt. Európa
őshonos kisebbségei bíznak bennünk, számítanak ránk. Nekünk is
bíznunk kell magunkban.
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Keresztény együttes mutatkozott be Sáromberkén

Advent negyedik vasárnapján
a hívek a szokásosnál nagyobb számban vettek részt a
sáromberki református templomban tartott istentiszteleten. Bizonyára sokan a
legnagyobb keresztény ünnepünkre várakozva nyitották
meg szívüket az ige befogadására, de valószínűleg szép
számban akadtak olyanok is,
akik kíváncsiak voltak arra,
hogy milyen egy zenés istentisztelet.

Berekméri Edmond
Az igeolvasást követően Porkoláb Levente lelkipásztor Wass Albert karácsony üzenetét olvasta fel:
„Karácsony készül, emberek!/ Szépek és tiszták legyetek!/ Súroljátok
föl a lelketek,/ csillogtassátok kedvetek,/ legyetek újra gyermekek,/
hogy emberek lehessetek!” – szól
az intelem a keresztényekhez. A
tiszteletes úr elmondta, hogy az
évek alatt életünk falára sok sértés,
bánat, gyász, kellemetlenség ragadt,
tapadt, amelyek hétköznapi életünk
során bántanak, emésztenek, gyötörnek bennünket. Ezzel veszíthet
közösségünk, gyülekezetünk, társadalmunk, a nagyvilág kereszténysége, mivel az állandó lelki terheket
cipelő ember nem képes a tökéletes
munkavégzésre, munkabírásra. „Az
adventi időszak jó arra, hogy a várakozás ideje alatt utat engedjünk a
zsoltár szavainak, és engedjük,
hogy Jézus értünk kiontott vére lemossa, felsúrolja lelkünk, életünk
falát. Ehhez szükséges a bűnbánat
őszintesége, az alázat, az imádság,

hogy tiszta szívvel fogadhassuk az
Érkezőt. Hiszem, hogy ebben az
esetben, ingyen kegyelemből,
Krisztus elvégzi bennünk is lelkünk
padlójának feltakarítását” – hangsúlyozta prédikációjában a lelkész.
A szolgálatot követően bemutatkozott az alig egy hónapja alakult,
sáromberki fiatalokból álló keresztény együttes, amelynek felkészülését Banga Gáspár szászrégeni
kántor irányította. A rátermett zenekar – Péter Botond (szólógitár),
Sándor Emőke (akusztikus gitár),
Porkoláb Botond (billentyűk),
Ötvös Roland (szaxofon), Petra Róbert (dob) – kísérete mellett, három
tehetséges lány (Porkoláb Orsolya,
Berekméri Réka és Portik-Szabó
Alexandra) énekelt Istent dicsőítő,
vallásos énekeket. Többek között
elhangzott A szeretet himnusza,
Gyere te is, áldjuk együtt, Tüzed,
Uram Jézus és más keresztény
dalok. A közönség szerepét betöltő
népes gyülekezet, a nagyszerű adventi koncertet hosszan tartó kopogtatással jutalmazta. Mint
ismeretes, a templomban nem szokás tapsolni, bár egyesek nem tartják szentségtörésnek. Szerintem az
áhítathoz nem illik, de a művészi
teljesítmény elismerésére talán
használhatnánk Isten házában is a
tapsot. Persze, ezt ítélje meg minden gyülekezet maga. A lényeg,
hogy advent negyedik vasárnapján
a sáromberki templomban szívhez
szóló, színvonalas előadást láthattunk, amely valószínűleg minden
jelenlevő tetszését elnyerte.
Érdeklődésünkre Porkoláb Ildikó
tiszteletes asszony elmondta, hogy

már hosszú ideje tervezi egy keresztény együttes megalakítását Sáromberkén.
– Októberben, Imreh Jenő lelkipásztor vezetésével, a mezőkölpényi
zenekar
lépett
fel
templomunkban egy keresztény ifjúsági találkozó keretében. A sáromberki Péter Boti akkor még
velük zenélt, de arra gondoltam,
hogy milyen jó lenne vezéregyéniségnek a mi megálmodott zeneka-

A magyar állam jelentős hozzájárulásával dolgoznak

Új parókia épül Nyárádmagyaróson

Nem kis munkálatba vágott
bele a nyárádmagyarósi református gyülekezet: az ősz
folyamán új paplak építését
kezdték el, s bár most a munkálat szünetel, májusban el
kell készülnie a hajléknak.

Gligor Róbert László

A parókia nagy udvarán álló melléképületet lebontották, és októberben egy új épület alapjait is
elkezdték építeni, mára már az első
szint falai is elkészültek. Amint az
időjárás lehetővé teszi, erre betonfödém kerül, majd a második szint
falait húzzák fel, arra pedig a tetőzetet. A munkálatokat a magyar
kormány finanszírozza pályázati támogatás révén – vezetett be a részletekbe Lázár Balázs lelkész. Az új
épület parókiaként szolgál majd, a

meglévőt pedig gyülekezeti házzá
alakítják át, ahol egy konyha, két
vendégszoba és gyülekezeti terem
áll majd a helyiek rendelkezésére.
Az új épületet május végére be kell
fejezni, június végéig el kell számolni a költségekkel. Hogy a rendelkezésükre álló keretösszeg elegendő
lesz-e, vagy a gyülekezetnek is
hozzá kell járulnia a kiadásokhoz,
még nem tudni. Egyelőre csak külső
tényezők befolyásolhatják ezt, mint
az építőanyag drágulása vagy a forint-lej árfolyam ingadozása.
Igény volt rá
A magyarósi reformátusok magyarországi testvérgyülekezete, Tahitótfalu
lelkészével
egy
beszélgetés során született meg a
gondolat, hogy ha volna egy másik
parókia, a meglévőt át lehetne alakítani vendégházzá, gyerekeket lehetne hozni néhány napos

táborozásra, kikapcsolódásra, de az
anyaországiak is évente ellátogatnak Magyarósra, őket is el kell szállásolni. Ugyanakkor gyülekezeti
alkalmakkor is szükség volna egy
konyhára, egy illemhelyre, egy tágasabb teremre – mindez egyszerre
megoldódna, ha a jelenlegi parókia
felszabadulna. A gyülekezet nem
kapta vissza a volt felekezeti iskolát, amely egy időben bentlakásként
is működött, és úgy tűnik, nem is
fogja visszakapni, tehát arra az ingatlanra nem számíthatnak. „Így
lépni kellett, amíg vagyunk” – fogalmazott a lelkész.
Használható és használják
Kérdésünkre Lázár Balázs az
„amíg vagyunk”-ot is kifejtette:
apadó gyülekezetről van szó,
amelyben 2018-ban viszonylag sok
keresztelés volt, de a temetések
száma is megnőtt az utóbbi időben.

runkba is. Felhívtam régi ismerősömet, a szászrégeni Banga Gáspár kántort, aki már tudott
tervemről. Sokoldalú zenész, több
hangszeren is játszik, így őt kértem fel a próbák levezetésére.
Aztán zenészeket, énekeseket toboroztam. Banga Gáspárral elfoglaltsága miatt heti egy próbát
tartottunk, de nélküle is sokat gyakoroltunk. A próbákat rendszerint
imádsággal kezdjük és végezzük,

minden a hit fényében történik,
Isten dicsőségére. A zenének közösségformáló ereje van, hagyjuk,
hogy szívünket is átformálja, átmossa az örömüzenet, mely kicseng a zenekar hangjain
keresztül. Hangsúlyozom, hogy
célunk nem a saját magunk szórakoztatása, hanem azt szeretnénk,
hogy az emberi lelkeket érintse
meg, s gyógyítsa a zene – nyilatkozta a tiszteletes asszony.

Az elmúlt öt és fél év alatt 65 temetést és 25 keresztelést jegyeztek
be, de vannak elköltöző, átjelentkező hívek is – ez mind az apadáshoz
vezet.
Jelenleg
a
gyülekezetnek 380 tagja van, de
nem mindenki lakik Magyaróson,
azonban kötődésük megmaradt a
szülőfaluhoz és az egyházhoz. A
gyülekezeti élet nem gyenge, van
a vallásóra, ifjúsági alkalmak, bibliaórák a téli időszakban, viszont
egyelőre nem működik a nőszövet-

ség, ám vasárnaponként délelőtt és
délután is vannak istentiszteletek.
Mintegy húsz gyerek jár vallásórára, vannak kis- és nagykátésok
is. Öt éve negyvenöten voltak, és
szorongtak a lelkészi irodában, ma
a létszám apadó. A templomot viszont az elmúlt három évben teljesen felújították, infrapanelek
beszerelésével a fűtést is megoldották. „A templom használható és
használják is” – zárta a beszélgetést
lelkipásztor.

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

ZUHANYKABINOKGYÁRTÁSA egyedi és normál méretben 25
éve. Ingyenes felmérés. Tel. 0744-238-765. (sz.)

PANZIÓBA, Marosvásárhelyre RECEPCIÓST, PINCÉRT, SZAKÁCSOT és SEGÉDSZAKÁCSOT alkalmazunk. Tel. 0744-624976. (20817-I)
VARRODA DOLGOZÓKAT alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (20815)

RAKODÓMUNKÁST alkalmazunk. Tel. 0728-169-805, 8-16 óra
között. (19/592-I)
MEZŐBÁRDOSIGONDOZÓINTÉZET alkalmaz FELNŐTTGONDOZÓKAT. Tel. 0749-480-635. (6/619)

VILLANYSZERELÉSIANYAGOKATFORGALMAZÓKFT.
alkalmaz SZÁMLÁZÓT és BESZERZŐT. Tel. 0734-123-877.
(20826-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZERELŐ-SEGÉDET és BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEKHEZ TECHNIKUST Amit ajánlunk:
vonzó jövedelem, étkezési jegyek, az utazási költségek elszámolása.
Tel. 0365/430-240, 0785-210-682, 9-17 óra között. A román nyelvű
önéletrajzot az alábbi e-mail-címre várjuk: office@consuselectric.ro
(63170-I)
FÉMCSARNOKGYÁRTÁSÁHOZ és SZERELÉSÉHEZ alkalmazunk LAKATOST, HEGESZTŐT, BÁDOGOST. Tel. 0744-511215. (2/644-I)

Októberben kezdték el az építkezést, májusban be is kellene fejezni

Fotó: Gligor Róbert László

APCHOUSEMUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most!
Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat
kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
I. OSZTÁLYÚ garzon eladó Maros-

vásárhelyen, a Kárpátok sétányon.

Ára 34.000 euró. Tel. 0755-911-482,

0745-330-565. (8/315-I)

ELADÓ héjatlan tökmag. Tel. 0747-

480-255, 0746-090-353. (5/612)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (20672)

VÁLLALUNK: csatornatakarítást, tetőja-

vítást.

Tel.

0751-471-965,

János. (14/587)

Székely

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.

Tel. 0748-020-050. (4/617)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-

543-104. (7/636-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.

0755-825-502. (5/647)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk a drága
jó édesanyára és nagymamára, a

kisbodoni születésű küküllődombói

lakosra,

JULIANNÁRA

Szomorú

szül.

emlék

PÁLOSY
Sebe.

számunkra

1996. január 5., amikor édesanyánk váratlanul távozott az

örökkévalóságba, pótolhatatlan

űrt hagyva szerettei lelkében.
Szép emlékét egy életen át szívünkben

őrizzük.

Gyermekei,

unokái és dédunokái. (-I)

Ma egy éve, hogy drága édes-

anyám, özv. BODÓ SÁNDORNÉ
szül. KOVÁCS JULIÁNNA szíve

hajnalban megszűnt dobogni.
Emlékét őrzik fiai, leánya, azok

családja és szerettei. Nyugodj

békében, drága mamánk! (-I)

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre
várjuk, enyhíti hiányát, ha álmainkban
látjuk. Az élet múlik, de akit szeretünk,
arra életünk végéig könnyes szemmel
emlékezünk.
Szomorú és fájó szívvel emlékezünk
a
székelykakasdi
GIDÓFALVI
KATALINRA halálának 10. évfordulóján.
Nyugodj békében, drága jó édesanyám!
Rozika és családja. (10/639-I)
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték, hogy a
szeretett édesanya, nagymama, feleség, testvér, sógornő, nagynéni,
anyós, rokon, jó szomszéd és ismerős,
DÁVID IDA
született Gábos
életének 64. évében türelemmel viselt
betegség után csendesen megpihent,
visszaadva fáradt, szenvedő lelkét Teremtőjének. Temetése január 9-én,
szerdán 14 órakor lesz Marosvásárhelyen, a remeteszegi temetőben, katolikus szertartás szerint.
A gyászoló család. (6/648-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
testvér, unokatestvér, anyós,
anyatárs, sógornő, rokon, jó
szomszéd és ismerős, a székelykáli születésű
özv. BARABÁSI ROZÁLIA
szül. Székely
marosvásárhelyi lakos,
a Textila Készruhagyár
volt dolgozója
életének 68. évében rövid, de türelemmel viselt szenvedés után
Isten kegyelméből január 6-án
csendesen megpihent. Temetése
a marosvásárhelyi új kórház mögötti temetőben lesz január 8-án
13 órától, római katolikus szertartás szerint.
Emlékét őrzik a bánatos hozzátartozók. (6/634-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető férj, édesapa, gyermek,
testvér, rokon, jó barát, a körtvélyfájai születésű
ifj. HAJDÚ ANDRÁS
2019. január 4-én, életének 48.
évében hirtelen eltávozott szerettei köréből. Drága halottunk temetése január 8-án 14 órakor
lesz a körtvélyfájai temetőben.
Búcsúzik tőle felesége, két lánya,
bánatos szülei, testvére. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! (-I)
Mennyei atyánk akaratát elfogadva tudatjuk, hogy szerettünk
FOGOLYÁN JÁNOSNÉ
szül. Kovács Mária
2019. január 7-én, életének 85.
esztendejében csendesen megpihent. A gyászszertartásra 2019.
január 9-én, szerdán 11 órakor a
marosvásárhelyi református temetőben kerül sor.
A gyászoló szerettei. (-I)

„Senki sem ért meg jobban saját
magadnál, de ha valaki megpróbálkozik vele, az azért van, mert
szeret téged.”
(Jim Morrison)
Fájó szívvel búcsúzunk
SIKLÓDI ATTILÁTÓL.
Nyugodj békében, drága barátunk!
A Daróczi és a Zeitz család.
(4/632-I)
Mély fájdalommal tutdatjuk, hogy
a szerető édesapa, nagyapa, élettárs, rokon, jó barát, szomszéd,
SZŐCS ZOLTÁN
életének 63. évében elhunyt. Temetése 2019. január 8-án 13 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben, katolikus
szertartás szerint. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Fia, Csongor, élettársa, Zsuzsa.
(4/646-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
testvér, kolléga és szomszéd,
ZAJICEK EDIT
született Fazakas
életének 87. évében eltávozott
közülünk. Temetése január 9-én,
szerdán 13 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben. Nyugalma legyen csendes!
A gyászoló család. (3/645-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély megrendüléssel szereztünk tudomást Toth Péter
ÉDESAPJA haláláról. Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló
családnak. Török Péter és
családja. (5/633-I)

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot, segít impotencia,
alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment
meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy
megoldja a hozzá fordulók problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után;
András Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a magánélete és vállalkozása; Erika Régenből
köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez
ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött; János
Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

MAROS MEGYEI TANÁCS

Hirdetés

A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket,
hogy kérelmet nyújtott be környezetvédelmi engedély kibocsátására a Maros megyében,
községben
kivitelezésre
javasolt
Sóvárad
„A 135-ös megyei út Marosvásárhely-Sóvárad és
Hargita megye határa közötti szakaszának felújítása” elnevezésű beruházás számára.
A javasolt projektre vonatkozó információk tanulmányozhatók a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség székhelyén (Marosvásárhely, Hídvég
utca 10. szám), hétfőnként 9–15 óra között, keddtől péntekig 9–12 óra között, valamint a projekt
tulajdonosának, a megyei önkormányzatnak a
székhelyén (Győzelem tér. 1. szám).
Az érdekeltek a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség székhelyén nyújthatják be észrevételeiket hétfőnként 9–15 óra között, keddtől péntekig 9–12 óra között.
Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor

Ovidiu Dancu
ALELNÖK

Paul Cosma
JEGYZŐ

A kidobott fenyőfákat
összegyűjtik
a lakótelepekről!

Marosvásárhelyenakidobottkarácsonyfákatösszegyűjtikalakónegyedekből,éscsütörtökön,
január 10-én elszállítjákőket.
Abel-éskülkapcsolatiosztály

Adiákok,egyetemistákés55év
fölöttinyugdíjasokfigyelmébe!

Felhívjuk a diákok, egyetemisták és 55 év fölötti
nyugdíjasokfigyelmét,hogya 2018. december 31-ig érvényes bérletek felhasználási idejét meghosszabbítottuk
2019. január 31-ig. Eddigadátumiglehetvelükutazni!
ASiletina–HelyiKözszállításiVállalat
igazgatótanácsa
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Közlemény

Marosvásárhely, a két korcsolyapályával
rendelkező város!
Rekordszámú korcsolyázó január 2-án

A lakossági
riasztórendszer
tesztelési gyakorlata

Mivelszükségestájékoztatnialakosságotaspeciálisakusztikus
riasztásijelzésekismereténekfontosságárólésközöskeretrendszertkellkidolgoznialakossági(nyilvános)riasztórendszerellenőrzésére, a katasztrófavédelmi felügyelőség havonta, minden
hónapelsőszerdaimunkanapjántesztelésigyakorlatoknakveti
aláatelepülésekriasztórendszereit.
Eszerint2019.január9-éndélelőtt10és11óraközöttMarosvásárhelyen
TESZTELIKALAKOSSÁGIRIASZTÓRENDSZERT.
Tájékoztatjukalakosságot,hogyafentemlítettidőintervallumbanegyidejűlegműködésbehozzákMarosvásárhelymegyeijogú
városközpontiriasztórendszerét,valamintatelepülésvállalkozásainakszirénáit,ésbevezetikazegyik akusztikusriasztásijelzést.
Akusztikus riasztási jelzések:
Polgárvédelmi
helyzetek
(jelzés)

Vakációsmeglepetésakicsikszámára!A12évalattigyermekeknekvanegymásodikkorcsolyapályájukis,amicsakazövék!ALigetbentalálhatópályamellettakicsikimmáraDiamant/Gyémánt
parkbanisélvezhetikajeget,naponta9óraés21.30között.Azelsőturnus(menet)9órakorkezdődik
ésmásfélóráttart,atovábbiturnusokidőpontja:11órától12.30-ig,13.30-tól15óráig,16órától17.30ig,18órától19.30-ig,20órától21.30-ig.ADiamant/Gyémántlakótelepijégpályáraabelépő8lejbe
kerül,ésnemlehetkorcsolyátbérelni.
A marosvásárhelyiek igencsak kihasználjákatéliszezont,a
Ligetbentalálhatókorcsolyapályát12.158-an
vették igénybe a megnyitástólmostanáig,és
további 100 személy
váltottbérletet.Ajégre
lépőkközültöbbmint
8000-en gyerekek voltak. A rekordot a január 2-ai részvétel
jelentette,
amikor
1500-anlátogattakkia
jégpályára.
Abel-éskülkapcsolati
osztály

Időtartam

Jelentése

3,egyenként32másod- Alakosságelőzetesriperces hangjelzés (im- asztása: légitámadás
Légiriadó-előzetes
pulzus),12másodperces következhetbeaváros
szünetekkel
(létesítmény)területén
Légiriadó

15,egyenként4másod- Alakosságriasztásalégiperceshangjelzés(im- támadásazonnalibekövetkezténekveszélyérőla
pulzus),4másodperces város(létesítmény)terüszünetekkel
letén

Alakosságtájékoztatása
5,egyenként16másod- elkerülhetetlen terméperces hangjelzés (im- szeti,technológiaivagy
Katasztrófariadó
pulzus),10másodperces biológiaikatasztrófabeszünetekkel
következtéről
vagy
ennekveszélyéről
Ariadó
befejezése

A lakosság tájékozta2 percig tartó folytotásaaveszélyelmúltános,egyenlőhangerejű
ról; a tevékenységek
jelzés
továbbfolytathatók
Dr.DorinFloreapolgármester

