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Legyen boldog a karácsony

Háromtonnányi élelmiszer az Ökumenikus Segélyszervezettől

Előfizetőink
figyelmébe!

Az ünnepek miatt

decemberben kevesebb
a munkanap,

ne feledjék időben
megújítani
az előfizetést!
Telefon: 0742-828-647.

Szégyenfolt esett
Kolozsváron

A turné során Kolozsvárra is elérkeztek. Az előadást este 7 órára hirdették
meg, de 6 órakor már jókora sor kígyózott a BT Aréna előtt. Hidegben,
pár fokkal nulla alatt. Eltelt fél 7, háromnegyed 7, s az ajtók még mindig
zárva voltak. 7 előtt tíz perccel már
mindenki mocorgott, kérdezősködött:
mi történik itt, hiszen rövidesen kezdődnie kell a korcsolyagálának, és
semmi sehol. Aztán jött egy férfi, a
sorban állók közül, s bejelentette,
hogy az előadás elmarad.

Több mint három tonna adománnyal érkezett Marosvásárhelyre hétfőn a magyarországi Ökumenikus Segélyszervezet
Lévai Anikó jószolgálati nagykövet és Lehel László elnökigazgató kíséretében. A Lazarenum Alapítvány által támogatott rászorulók között tartós élelmiszereket, a gyerekeknek
pedig édességet és játékokat osztanak szét az ünnepek előtt.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Immár hagyománnyá vált, hogy az adventi időszakban az Ökumenikus
Segélyszervezet megajándékozza a Lazarenum Alapítvány által felkarolt
szegény sorsú és árva gyermekeket, nagycsaládosokat, valamint az idősotthon lakóit. Hétfőn ottjártunkkor az anyaországi jótevők az alapítvány
munkatársaival közösen állították össze a csomagokat, amelyeknek köszönhetően a zömében vidéki településeken, mélyszegénységben élő
(Folytatás a 4. oldalon)

____________4.
Mintegy 150 ezer
köztisztviselő
elbocsátását
helyezte kilátásba
a kormány

A központi közigazgatásban dolgozók
„átvilágítását” Raluca Turcan, a kormány miniszterelnök-helyettese jelentette be az elmúlt hétvégén. Szerinte
elsősorban az előző, szociáldemokrata kormány által a minisztériumokba
és más állami hivatalokba megfelelő
képesítés és tapasztalat nélkül felvett
„rokonok, szeretők és ismerősök”
mondhatnak búcsút állásuknak.

____________6.

Lekésett helyi járat

Benedek István

Úgy tűnik, a polgármester-választások kérdése lehet a következő
politikai válság kiváltó oka. A politikusokat elvileg azért fizetjük az
adóinkból, hogy jól vezessék az országot, működtessék az intézményrendszerét, és ebben a vonatkozásban az, hogy egy, avagy két fordulóban választunk majd júniusban polgármestereket, nem a
legégetőbb tényező.
Az egy, avagy két fordulóban való polgármester-választás lényeges
kérdés a pártoknak, mert szerepet játszik a parlamenti választások
viszonylatában is. Ám a jelenlegi törvényhozási erőviszonyok mellett
nem látszik megoldás arra, hogy az új kormányoldal keresztülvigye
az akaratát, de arra sem, hogy előre hozott parlamenti választásokat
kényszerítsen ki, ahogy azt az újraválasztott elnök szeretné. A választójog módosításával, illetve az előre hozott választásokkal az új kormányoldal a legújabb felmérések szerint megnövekedett választói
bizalmi indexét szeretné voksokra váltani, de ha ennek érdekében belemennek egy kilátástalan iszapbirkózásba, abból csak vesztesen jöhetnek ki.
Mert ha túlfeszítik a húrt, a kormányt nem nagy ügy megbuktatni
egy bizalmatlansági indítvánnyal. Ám a liberális remények szerinti
előre hozott választásokig onnan még hosszú az út, egymás után két
kijelölt kabinetnek kellene ahhoz elhasalnia a beiktatás előtt esedékes
bizalmi szavazáson. És a túloldalon van elegendő szavazat hozzá,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 56 perckor,
lenyugszik
16 óra 35 perckor.
Az év 345. napja,
hátravan 20 nap.

Ma ÁRPÁD,
holnap GABRIELLA napja.
GABRIELLA: a héber Gábriel név latinos női alakja. Jelentése: Isten embere.

IDŐJÁRÁS

Részben napos
Hőmérséklet:
max. 60C
min. -20C

Megnyitották a szovátai korcsolyapályát

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2019. december 10.
1 EUR
4,7787
1 USD
4,3149
100 HUF
1,4411
1 g ARANY
203,2034

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Látó-nívódíjak

December 14-én, szombaton 17 órától a Yorick Stúdióban
(marosvásárhelyi vár) az idén a huszonnyolcadik alkalommal osztja ki a Látó szépirodalmi folyóirat szerkesztősége,
a lapban publikált szerzők közül válogatva, évzáró nívódíjait. Az idén a nívódíj az 1000 dollárral járó Jackovics-díjjal
bővül, amit a legjobb dráma szerzőjének oszt ki a szerkesztőség. 2019-ben Kántor Péter (vers), Kész Orsolya
(kritika), Magyary Ágnes (próza), Tófalvi Zselyke (debüt)
veheti át a díjjal járó pénzjutalmat. A Jackovics-díj idei
nyertese Ayhan Gökhan.

Patak Márta könyvbemutatója

December 12-én, csütörtökön 17 órától a marosvásárhelyi
G Caféban, a Látó Irodalmi Játékok rendezvénysorozatán
a szépirodalmi folyóirat és a Lector Kiadó bemutatja Patak
Márta Mindig péntek című regényét. A szerzővel Láng
Zsolt beszélget. Patak Márta író, műfordító Kaposváron
született 1960-ban. Eddig megjelent kötetei: A test mindent
tud (regény), Forum, Újvidék, 2015; Enyhítő körülmények
között (elbeszélések), Scolar, Budapest, 2017.

Kölcsönkért kovász – könyvbemutató

A marosvásárhelyi Kobak könyvesbolt szervezésében Gáll
Tímea Kölcsönkért kovász című könyvét mutatják be december 12-én, csütörtökön 18 órakor a Bolyai téri unitárius
egyházközség tanácstermében. A közönségtalálkozón egy
sokak által visszavágyott, régi világról, olyan autentikus
ízekről és hagyományokról zajlik beszélgetés, amelyek a
szerző családi portáján még mindig élnek.

Trinidad – könyvbemutató

Ma 17 órától a marosvásárhelyi Bernády Házban bemutatják Kovács Levente tanár, rendező legújabb könyvét. A
Trinidad messze van című regényt Nagy Miklós Kund
ajánlja az érdeklődők figyelmébe. Részleteket olvas fel
Vajda Boróka, Göllner Boróka, Németh Kristóf, a Művészeti Egyetem hallgatói, valamint Kilyén László színművész, közreműködik Bodoni Ildikó előadóművész.

Megáll az ész!
– szilveszteri Hahota-kabaré

A Hahota színtársulat december 28-án, szombaton este 7
órától mutatja be a Megáll az ész! című szilveszteri kabaréelőadását Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes
előadótermében. További decemberi előadások: 29-én, vasárnap este 7 óra, 30-án, hétfőn délután 4-től és este 7től, valamint 31-én, kedden délután 4-től és este 7 órától.
Továbbá Szovátán január 6-án és 7-én, mindkét nap este
7 órától a Domokos Kázmér művelődési házban. Szászrégenben január 8-án és 9-én este 7 órától az Eugen Nicoară művelődési házban vendégszerepel a társulat. Az
előadásban fellépnek: Puskás Győző, Kelemen Barna,
Gönczi Katalin, Cseke Péter, Székely M. Éva, Szőlősi P.
Szilárd, Halmágyi Éva és Gáll Ágnes. Énekel: Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. A marosvásárhelyi, a szovátai és a szászrégeni pénztárak már elkezdték a jegyek
értékesítését. A teljes műsorrend megtekinthető a
www.hahota.ro weboldalon.
Hírszerkesztő: Vajda György

Első este ingyen lehetett siklani a jégen

Fotó: Fülöp Edmund

Aki siklani akar a műjégen, az előző évekhez hasonlóan
mindennap délelőtt 10 és 12 óra között, délután 17 és
18.30, este 19 és 20.30 között használhatja a pályát. A délelőtti órákban 3, a délutáni és esti órákban 5 lej a belépőjegy ára.

Két dolog volt újdonság az idei avatáskor: a pálya
köré ünnepi díszvilágítást szereltek fel, továbbá rendhagyó módon csíki műkorcsolyások bemutatójával kezdődött a megnyitó: a 22 éves Kecskés Dorián országos
bajnok, Ureche Andreea 18 éves ifjúsági, Bartalis Hajnalka ifjúsági bajnok, Csíki Tünde, az országos műkorcsolya reménysége, valamint Karda Oszkár országos
bajnok léptek jégre szemet gyönyörködtető koreográfiával. A fiatalokat edzőjük, Bogyó Ioffler Mária kísérte
el Szovátára.
A bemutatót mintegy százan nézték végig, majd a korcsolyázást kedvelők pénteken este ingyen vehették igénybe
a pályát. (grl)

Adománygyűjtő akció és előadás a színin
A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem harmadéves színészosztálya a közelgő karácsony alkalmával adománygyűjtő akciót szervez. Adománygyűjtő dobozokat helyeztek
ki az egyetem előcsarnokába, a G kávézóba, a Tutun, a La
Frog kávézókba, valamint az András Lóránt Társulat előadótermének előterébe. A dobozokba tisztálkodószereket,
tanfelszerelést, tartós élelmiszert helyezhetnek el az adományozók. Az ajándékokat december 16-ig lehet elvinni a
kijelölt helyekre, ugyanis az adományt a diákok 17-én juttatják el a rászorulókhoz. Ezenkívül a december 12-én, csütörtökön 19 órától az egyetem Stúdió Színpadán műsorra
tűzött Szutyok című előadás előtt és után is elfogadnak tárgyi és pénzadományt. December 15-én, vasárnap a G kávézóban karácsonyi vásár lesz, az eladott tárgyakból befolyt
összeget is jótékony célra fordítják.
Egy cipősdoboznyi szeretet
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt Maros megyei szervezete hetedszer szervezi
meg Egy cipősdoboznyi szeretet című jótékonysági akcióját. Az adományok minden évben sok szegény sorsú és árva
gyermek ünnepét teszik szebbé, hangulatosabbá. A szervezők december 18-ig várják az adományokat – nem romlandó élelmiszert, édességet, játékot, ruhaneműt – a Mihai
Viteazu (Klastrom) utca 10. szám alá, hétfőn és szerdán 10–
15, kedden, csütörtökön és pénteken 10–13 óra között. Bővebb tájékoztatás a 0365-430-902, 0762-248-657
telefonszámokon.
Adventi jótékonykodás Szászrégenben
December 14-én, szombaton 9 és 14 óra között a Kolping
Család adományokat fogad a Merkúr áruházban (Unirii –
Egyesülés negyed) a vásárlóktól. Közben a vásárlók karácsonyi dalokat hallgathatnak meg az In Aeternum zenekar
előadásában. A Kolping Család szervezet a helyszínen átveszi a vásárolt ajándékokat, és eljuttatja a rászorulókhoz.
Helyi termékek vására az RMGE-Marosnál
December 12-én 10 és 18 óra között az RMGE-Maros a
marosvásárhelyi, Laposnya utca 23. szám alatti székházában az idén is megszervezi a karácsonyi vásárt Keresd a helyit! jelmondattal. A gazdakörhöz tartozó kézművesek és
helyi termelők kínálják eladásra termékeiket.

Vásár a Philotheánál
December 3-án nyílt meg a marosvásárhelyi Philothea
Klub karácsonyi vására, amely december 17-ig látogatható.
A Kossuth utca 2. szám alatti klubban hétfőtől péntekig 10
és 18 óra között lehet válogatni a vásár kínálatából.
Könyvvásár a DIO Házban
December 13-án, pénteken 12 órától a Mentor Könyvek
Kiadó karácsonyi könyvvásárt szervez a szászrégeni DIO
Ház előcsarnokában. Bemutatják Dubb László Zsinagógán
villámhárító? és Pál-Antal Sándor Székely századok című
könyvét. Meghívott vendégek: Sebestyén Mihály fordító,
történész és Káli Király István író, szerkesztő.
Biovásár az Intim teraszán
December 15-én, vasárnap Szászrégenben, az Intim vendéglő teraszán harmadszorra tartják meg a bioDorf kézműves- és termelők vásárát. Gyerekfoglalkozásokkal, bio- és
kézművestermékekkel, kisméretű szobanövényekkel, „sült
fagyival”, pálinkával és sajtkóstolóval várják az érdeklődőket 10 és 17 óra között. 15 és 16 óra között pálinkakóstolás lesz.
Hangverseny Marosvásárhelyen
Jön a karácsony címmel rendkívüli szimfonikus hangversenyre kerül sor december 12-én, csütörtökön 19 órakor
a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Constantin Adrian
Grigore, hegedűn közreműködnek Kokas Katalin és Kelemen Gáspár magyarországi művészek. Műsoron: Vivaldi-,
Bach-, Händel-, Hacsaturján-, Csajkovszkij-, Loewe-, J.
Strauss-, L. Anderson-, S. Pautza-művek. A hangversenyre
a 10-es számú bérletek érvényesek.
Ünnepi koncertek Szászrégenben
December 16-án, hétfőn 17 órától a helyi Titán együttes
ünnepavató akusztikus koncertet tart a szászrégeni református templomban. A belépés díjtalan. A Titán zenekar
mindenkit szeretettel vár a koncertre. 17-én, kedden 19 órától az Eugen Nicoară művelődési ház nagytermében lesz
karácsonyi koncert, fellépnek: Homonyik Sándor és Vikidál
Gyula, zenél Nagy Robert Brai (gitár), Ördög Ödön (billentyű), Demeter Attila (basszusgitár) és Janky Zsolt (dob).
Előzetes helyfoglalás a 0741-024-882-es és a 0757-109450-es telefonszámon.
Összeállította: Vajda György

Múlt pénteken délután Szovátán is megnyílt a
műkorcsolyapálya. Az előző évekhez hasonlóan
továbbra is a városi sporttelepen van a 600 négyzetméteres pálya, ugyanakkora, mint a tavalyi,
de jóval nagyobb az előző évek pályáinál. Ennek
köszönhetően megnőtt a korcsolyázás iránti érdeklődés is. A nagyobb pálya ugyanakkor biztonságosabb is, a szervezők szerint.

Ünnepi és jótékonysági rendezvények
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A „normandiai négyek”
újabb csúcstalálkozót tartanak

Négy hónap múlva újabb csúcstalálkozót tartanak
a kelet-ukrajnai helyzet rendezéséről a „normandiai
négyek”, azaz Ukrajna, Oroszország, Németország
és Franciaország – jelentette be hétfő este Emmanuel Macron francia elnök a négy ország vezetőjének Párizsban megrendezett megbeszélése után.

„Előreléptünk a csapatkivonás, a fogolycsere, a tűzszünet
és a politikai rendezés kérdésében, és azt kértük minisztereinktől, hogy egy újabb, négy hónap múlva esedékes csúcstalálkozóig dolgozzák ki Kelet-Ukrajnára vonatkozóan a helyi
választások megrendezésének részleteit” – mondta a francia
államfő Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán
elnökkel, valamint Angela Merkel német kancellárral tartott
közös sajtótájékoztatóján.
A párizsi Élysée-palotában tartott megbeszélés elsődleges
célja az volt, hogy három év után életre keltse a 2015-ben
Minszkben aláírt békemegállapodást. A „normandiai négyek”
legutóbb 2016-ban tartottak csúcstalálkozót Berlinben.
Most két óránál tovább tárgyaltak négyen. Majd következett Putyin és Zelenszkij kétoldalú tárgyalása, amely a francia
szervezők szerint a tervezett háromnegyed óra helyett másfél
órán át tartott. Az utolsó tíz percben a két elnök négyszemközt
tárgyalt. Ezután következett a négy vezető közös sajtótájékoztatója.
Zelenszkij most először találkozott személyesen Putyinnal,
és jóllehet több intézkedésben is megállapodtak az ukrajnai
békefolyamat beindítása érdekében – mint mondta –, a politikai kérdésekben nem értettek egyet, és emiatt ő elégedetlen.
Az ukrán elnök beszámolója szerint megállapodás született
egy újabb, „mindenkit mindenkire” elv alapján történő fogolycsere tető alá hozásáról december 31-ig, a Donyec-medencei
frontvonal újabb három pontján hajtanak végre csapatszétválasztást, valamint az év végéig teljes, átfogó és korlátlan tűzszünet lép életbe a Donyec-medence harcok sújtotta
övezetében.
Hozzátette: a megbeszéléseken hangsúlyozta, hogy a kérdések átfogó megoldása lehetetlen a fő alkotóelem, a biztonság szavatolása nélkül. Kijelentette, hogy Ukrajna bizonyos
dolgokra soha nem lesz hajlandó, nem válik például szövetségi állammá, és nem mond le területről. A Krím félszigetet
és a Donyec-medencét Kijev változatlanul Ukrajna részének
tekinti – mondta.
Ukrajna ragaszkodik ahhoz, hogy helyreállíthassa az ellenőrzést az orosz–ukrán államhatár teljes hosszán – szögezte le.
Zelenszkij közölte: Putyin orosz elnökkel ellentétes vélemé-

nyen van a határellenőrzés és a választások kérdését illetően.
Ragaszkodik ugyanis ahhoz, hogy előbb álljon helyre az ukrán
ellenőrzés a teljes határszakaszon, és csak ezután tartsák meg
a helyhatósági választásokat a Donyec-medence ideiglenesen
megszállt területein, míg az orosz elnök előbb választásokat
követel, és utána ígéri a határ fölötti ellenőrzés visszaadását
Kijevnek. Az Ukrajnán átvezetett orosz gáz tranzitszerződéséről az elnök annyit mondott, hogy a kérdést „feloldották”,
és szakértők szintjén tárgyalnak tovább a részletekről, remélhetőleg az év végéig megállapodnak.
Vlagyimir Putyin elégedetten nyilatkozott a párizsi csúcstalálkozó eredményeiről. „Yes, I am happy (Igen, elégedett
vagyok)” – jelentette ki angolul a csúcsról tudósító újságíróknak az Elysée-palotában rögtön a kétoldalú találkozó után. A
közös sajtótájékoztatón pedig elmondta, hogy fontos lépés történt a feszültség csökkentése érdekében.
„Az a tény, hogy egymás mellett ülünk, már önmagában
fontos eredmény” – vélte Emmanuel Macron, aki a kelet-ukrajnai helyzetet „nyílt sebnek” nevezte „az európai kontinens
közepén”.
„Még nagyon sok munka vár ránk, de az a benyomásom,
hogy megvan a jó szándék a nehéz problémák megoldására”
– mondta a sajtótájékoztatón Angela Merkel, pozitív jelként
értékelve a tűzszünet megerősítését, az újabb fogolycserét az
év vége előtt és a csapatszétválasztásokat március végéig.
A négy vezető megállapodott abban, hogy a politikai konfliktusok meghaladásának reményében megbízzák külügyminisztereiket a kelet-ukrajnai választások „politikai és
biztonsági feltételeinek kidolgozásával” az újabb, négy hónap
múlva esedékes csúcstalálkozójukig.
A négyes találkozó előtt Angela Merkel német kancellár és
Vlagyimir Putyin orosz elnök tárgyalt egymással. Napirendjükön szerepelt a két orosz diplomata Berlin általi kiutasítása
nyomán kialakult helyzet rendezése. A német külügyminisztérium szerdán arra hivatkozva minősítette nemkívánatos személlyé az orosz nagykövetség két munkatársát, hogy az orosz
hatóságok Berlin szerint nem működtek kellőképpen együtt
egy augusztusi berlini gyilkosság felderítésében, amelynek áldozata egy Moszkva által terroristának minősített, georgiai állampolgárságú csecsen emigráns volt.
Putyint megkérdezték a sajtótájékoztatón, hogy Oroszország milyen választ ad két diplomatájának kiutasítására, mire
ő azt mondta: „Az ilyen esetekben íratlan szabályok vannak.
Ha az egyik fél kiutasítja a másik diplomatáit, akkor a másik
is ezt teszi válaszul.” (MTI)

Lövöldözés egy cseh kórházban, többen meghaltak

Hat embert megölt és hármat megsebesített egy perceken belül megérkeztek a helyszínre, és három rendőrségi
férfi kedd reggel az észak-morvaországi Ostrava helikopter is részt vett a támadó utáni hajszában a városban.
egyik kórházában; az elkövető magával is végzett. Az elkövetőt mintegy háromórás kutatás után megtalálták.

A vérengzés a nagy morva iparváros 1200 fekvőhelyes
egyetemi kórházában történt.
Jirí Havrlant kórházigazgató azt mondta, hogy a támadó
negyed nyolc körül nyitott tüzet a kórház traumatológiai osztályának várótermében. Négy áldozat a helyszínen meghalt,
ketten pedig műtét közben haltak bele sebesüléseikbe. Az
igazgató szerint a halálos áldozatok közül négy férfi és két
nő. A három sebesült közül kettőnek az állapota súlyos, de
nem életveszélyes.
Andrej Babis kormányfő „nagy tragédiának” nevezte a történteket, lemondta hivatalos programját, és a belügyminiszter
után ő is elindult a helyszínre.
„A támadó a váróteremben lévőkre tüzelt. Kivégzésszerűen
lőtt, közvetlen közelről fejre, nyakra és mellkasra célzott” –
mondta a kormányfő.
A tettes indítékairól egyelőre nem tudni semmi kézzelfoghatót. Nem hivatalos információk szerint személyes okok állhatnak a lövöldözés mögött. Egy helyi lakos azt mondta, hogy
az elkövetőt korábban a kórházban kezelték, de úgy érezte,
hogy nem foglalkoztak vele kellőképpen.
Jan Hamácek belügyminiszter szerint a rendőrség különleges egységei, köztük gyorsreagálású osztagok kommandósai

„Amikor az egyik helikopterünk megtalálta a keresett kocsit, a támadó főbe lőtte magát. A 42 éves férfi fél órára rá belehalt sebesüléseibe” – közölte Tomás Kuzel, az ostravai
regionális rendőrség parancsnoka. A támadó pisztolyt használt, de érvényes fegyvertartási engedélye nem volt – tette
hozzá.
A rendőrség eredetileg egy 180 centiméter magas, piros kabátos férfit keresett, akit a tettesnek véltek. A sajtó közzétette
a feltételezett támadó fényképét is, de kiderült, hogy az illető
nem a tettes, hanem csupán egy szemtanú.
Mintegy két órával a lövöldözés után a rendőrség újabb
fényképet tett közzé, amelyen már valóban a lövöldöző férfi
volt látható, aki autóval menekült el a kórházból. A rendőrség
közzétette a gépkocsi rendszámát is.
A vérengzés után a rendőrség lezárta a kórházat és a közelben lévő egyetemet is. Az intézményben keddre felfüggesztették az oktatást.
Csehországban négy éve, 2015 februárjában történt hasonló
vérengzés. Akkor egy férfi a dél-morvaországi Uhersky Brod
egyik vendéglőjében lövöldözött. Nyolc férfi és egy nő meghalt, a kilencedik halálos áldozat pedig maga a támadó volt,
aki végzett magával is. (MTI)

Az orkanagymamák segítik unokáik életben maradását –
állapította meg egy új brit tanulmány.
Az unokák életben maradási aránya még magasabb volt,
ha az orkanagymama már átesett a menopauzán – írta a BBC
News a tanulmány alapján. A kutatás megállapításai rávilágítanak a menopauza rejtélyeire, köztük arra, hogy egyes
fajok nőstényei miért élnek még hosszú ideig azután, hogy elvesztették a reprodukciós képességüket. Ilyen fajból mindössze
ötöt ismerünk: a kardszárnyú delfin vagy más néven orka, a
rövidszárnyú gömbölyű fejű delfin, a beluga vagy fehér delfin,
a narvál és az ember. Az embereknél közismert az úgynevezett
nagymamaeffektus, vagyis az, hogy a nagymamák segítik a
gyerekeik és az unokáik életét. Az orkáknál hasonló hatást fedeztek fel a tudósok.
„Ha egy orkanagymama meghal, a halálát követő években
az unokái nagyobb valószínűséggel halnak meg” – emelte ki
a tanulmány egyik megállapítását Dan Franks, a brit Yorki
Egyetem kutatója, a tanulmány vezető szerzője.
Franks szerint ez a megfigyelés segíthet megérteni, miért
fontos, hogy a nőstények a reprodukciós képességük elvesztése után is még hosszú ideig élnek. „Evolúciós szempontból
továbbra is átadhatják génjeiket és genetikai örökségüket
azzal, hogy unokáiknak segítenek” – magyarázta a kutató.
Más szóval, ha nem folytatják a szaporodást, az orkanagy-

mamák valójában többet tesznek annak érdekében, hogy génjeik átöröklődjenek, mint ha szaporodnának.
A kutatók az amerikai tudományos akadémia lapjában
(PNAS) publikált tanulmányhoz a Csendes-óceán északi részén, Kanada és Amerika partjainál 36 év alatt az orkapopulációkról készült fotókat elemezték. Minden populáció
különböző családcsoportokból épült fel.
Franks felidézte, korábbi kutatások már igazolták, hogy az
orkapopulációkban a nagymamák fontos vezető szerepet töltenek be. Például gazdag tapasztalataik és tudásuk miatt általában a csoport elején úsznak, ha élelmet keres a család. A
tudós szerint mivel már nem képesek a szaporodásra, „jobb
helyzetbe kerülnek a csoport vezetéséhez”.
A nagymamák szerepe az unokák életében különösen azokban az időkben jelentős, amikor valamiben szükséget szenvednek, például kevés a táplálékul szolgáló lazac. De azt is
megfigyelték már, hogy az idősebb nőstény orkák közvetlenül
etetik az ivadékaikat és unokáikat. Emellett a kutatók azt is
gyanítják, hogy valamiféle bébiszitterszerepet is betöltenek az
unokák mellett: ha az anyaállat táplálékot keres, a nagymama
marad az unokákkal – állapította meg Franks.
A kutatók az elkövetkező időkben drónfelvételeket készítenek a kardszárnyú delfinekről, hogy jobban megértsék interakcióikat és viselkedésüket. (MTI)

Menopauzás orkanagymamák

Ország – világ
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Lemondott tisztségéről
Mircea Duşa prefektus

Lemondott kedden tisztségéről Mircea Duşa, Maros
megye prefektusa. „Van méltóságom és becsületem.
Amikor változik a kormány, így természetes” –
mondta. Mircea Duşa a Mediafax tudósítójával közölte, kedden el is küldte lemondását a bukaresti illetékeseknek. „Ma reggel kértem a visszahívásomat
a prefektusi tisztségből. Annyi tisztségem volt már a
romániai közigazgatásban, hogy nem érdekelnek a
tisztségek. Van méltóságom és becsületem, nem
tudok demagóg lenni. Tisztelnek az emberek, nem
lehet egyik nap ilyen, másik nap amolyan lenni. Úgy
gondolom, hogy amikor változik a kormány, így természetes” – fogalmazott a leköszönő prefektus.
„Úgy gondoltam, jobb így. Nem tehetek a kormányzati célkitűzéssel ellentétes kijelentéseket. Néhány
napja még arról volt szó, hogy januártól nőnek a fizetések. Most a befagyasztásukról beszélnek” –
tette hozzá. Mircea Duşát valamivel több mint egy
éve nevezték ki Maros megyei prefektusnak, ezt
megelőzően védelmi miniszter volt.

Nem nő a büntetőpont értéke

A kormány befagyasztja a büntetőpont értékét jövő
évre, de módosítani kell kiszámításának módját,
mivel a jelenleg hatályos előírás, amely értelmében
az országos minimálbérrel kell arányos legyen, nem
megfelelő, jelentette ki kedden Ludovic Orban miniszterelnök. „Úgy döntöttünk, hogy azt tesszük, amit
az előző kormányok is tettek, azonban mindenképpen meg kell változtatni ezt a rendszert. A büntetőpont értéke össze van kapcsolva a minimálbér
értékével, előbbit azonban sorozatosan nem emelték akkor, amikor utóbbi nőtt. Mi is ehhez a megoldáshoz folyamodunk most, nem emeljük a
büntetőpont értékét” – válaszolta Orban az azt firtató
kérdésre, hogy növeli-e a kormány a büntetőpont értékét a minimálbérrel együtt.

Năstasét megfosztják
kitüntetésétől

Visszavonja Iohannis államfő azoknak a személyeknek az állami kitüntetését, akiket büntetőperben jogerősen elítéltek. Az elnök a Cotroceni-palotában
nyilatkozott erről kedden délután. Megkérdezték tőle
az újságírók, hogy visszavonja-e Adrian Năstase volt
miniszterelnök kitüntetését. „Igen, és úgy döntöttem,
hogy minden olyan személy kitüntetését visszavonom, akiket büntetőperben elítéltek, és akik esetében alkalmazható az állami kitüntetések
visszavonására vonatkozó törvényi előírás” – válaszolt az államfő. Iohannis hozzátette, hogy már elkezdte az ezt célzó eljárást, amely „rövidesen” le fog
zárulni.

Döntésképtelen a CSM

Elhalasztotta új elnökének megválasztását a Legfelsőbb Igazságszolgáltatói Tanács (CSM). Az intézményhez közel álló források arról tájékoztatták az
Agerpres hírügynökséget, hogy az elnöki tisztségre
jelölt Nicoleta Margareta Ţînţre két ízben is egyenlő
számban szavaztak igennel, illetve nemmel (9 támogató és 9 ellenszavazat), és mindkét esetben egy
szavazat érvénytelen volt. Nicoleta Margareta Ţînţ
CSM-elnöki tisztségbe való jelöléséről kedden szavazott a CSM bírói részlege.

Lekésett helyi járat

(Folytatás az 1. oldalról)
hogy ha az új kormányosok önszántukból beugranak
egy ilyen kátyúba, akkor ne hagyják őket onnan egyszerűen kimászni.
Tehát minden adott egy minimum több hónapos, de
akár a következő parlamenti választásokig is simán elhúzható cirkuszhoz. Még abban az esetben is, ha minden érintett párt benne volna az előre hozott
választásokhoz vezető játszmában, erre a tavasz előtt
nehezen lehetne sort keríteni, szóval nem havazás miatt
fehér hollóval szinte ugyanakkora esélyünk van találkozni e télen, mint júniusban két fordulóban polgármester-választás végett urnához járulni. A választójog
megváltoztatása helyett inkább arra kellene fordítani az
energiát, hogy az új évre legyen ésszel megtervezett állami költségvetés, hogy az intézményrendszer tudjon
tisztességesen működni. Az, hogy a polgármestereket
egy, avagy két fordulóban választhatja meg, az adófizetőnek nem életbevágóan lényeges kérdés. Ennél sokkal
fontosabb, hogy az új, avagy régi településgazdáknak
álljon rendelkezésére elegendő forrás ahhoz, hogy tudják működtetni a hatáskörükben levő intézményeket, és
fejleszteni a településeiket. Ezen kéne júniusig dolgoznia a kormánynak és a pártok törvényhozóinak a hatalmi játszmák helyett.
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Legyen boldog a karácsony

(Folytatás az 1. oldalról)
sokgyerekes családoknak vagy
egyedülálló szülőknek is lesz mit
tenniük a karácsonyi asztalra. A
csomagokba több mint húszféle termék: nem romlandó élelmiszerek,
gyümölcs, édesség is került, a gyerekeket pedig a finomságok mellett
játékokkal, meséskönyvekkel is
megörvendeztetik.
A hétfői ünnepélyes átadáson
Fülöp Ilona köszönetet mondott az
anyaországi jótevőknek azért, hogy
hosszú évek óta szívükön viselik az
erdélyi nehéz sorsú családok, gyerekek sorsát. Lévai Anikó, a segélyszervezet „lelke” rámutatott,
mindig nagy örömmel jönnek Erdélybe, évente több alkalommal:
szeptemberben iskolakezdéskor
tanszerekkel segítik a hátrányos
helyzetű gyerekeket, most az adventi időszakban, január végén
pedig ismét várható egy segélyszállítmány.
Lévai Anikó hozzátette, ellátogattak a magyarfülpösi Szivárvány
Házba, ahol negyven hátrányos
helyzetű gyereket karol fel a Szivárvány Alapítvány, és elismerésre
méltó, ahogyan a pedagógusok, önkéntesek foglalkoznak velük.
Fülöp Ilona, a Lazarenum Alapítvány vezetője lapunknak elmondta:
a szállítmánynak köszönhetően sok
rászorulónak tudják szebbé tenni a
karácsonyát, köztük a Lídia gyermekotthon bentlakóinak, az utcagyerek-misszióként működő Pici
Házba járó kiskorúaknak, valamint
olyan nagycsaládoknak, ahol

egyébként üres lenne az ünnepi asztal.
Az alapítvány több mint húsz éve
támogatja a nagycsaládosokat,
ugyanis munkájuk során folyamatosan tapasztalják, hogy nagyon sok
a szegény, különösen vidéken, akiknek az is gondot jelent, hogy a mindennapi
betevőt
biztosítsák
gyermekeiknek, és az sem áll módjukban, hogy sok esetben értelmes,
jó képességű gyerekeiket taníttassák.

Lehel László, Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója lapunk érdeklődésére kifejtette:
– A cél az, hogy a családokat segítsük a mindennapi betevő előteremtésében, hogy valamelyest
tehermentesítsük őket a napi kiadások alól, hiszen sok gyereket nevelő
nagycsaládosokról, árvaházi gyerekekről és idős, egyedül maradt emberekről van szó, ez pedig három
olyan célcsoport, ahol bizony nagyon elkel a segítség – mutatott rá.

Szégyenfolt esett Kolozsváron

Még a nyáron, karácsonyi
ajándék gyanánt, december
7-ére a Kings on Ice parádés
műkorcsolyagálára kaptunk
jegyeket a kolozsvári BT Arénába. Nagy volt az örömünk,
hiszen a 2006-os torinói
olimpiai játékok idején a világhírű Edvin Marton hegedűművész és Evgeni Plushenko műkorcsolyabajnok
belopták magukat a szívünkbe. Bizonyára sokan emlékeznek még, hogy Edvin
Marton jégre lépve kísérte
minden idők legeredményesebb, legdíjazottabb műkorcsolyázóját, Plushenkót, aki
az olimpiai aranyérmet zsebelte be.

Mezey Sarolta
A sikeren és a nagy népszerűségen felbuzdulva indították el a Királyok a jégen című show-t, amelyet a
világ számos városában ezrek örömére, nagy sikerrel adtak elő.
A turné során Kolozsvárra is elérkeztek. Az előadást december 7én este 7 órára hirdették meg, de 6
órakor már jókora sor kígyózott a
BT Aréna előtt. Hidegben, pár fokkal nulla alatt. Eltelt fél 7, háromnegyed 7, s az ajtók még mindig zárva
voltak. 7 előtt tíz perccel már mindenki toporgott, kérdezősködött: mi
történik itt, hiszen rövidesen kezdődnie kell a korcsolyagálának, és
semmi sehol. Aztán jött egy férfi, a
sorban állók közül, s bejelentette,
hogy az előadás elmarad.
Ekkor az ezres tömeg megmozdult, mindenki az ajtóhoz tódult,
kérdezősködtek, kiabáltak. Mi van?
– Nem készült el a jég. Az előadás elmarad. Aki akar, legyen itt
vasárnap fél 10-re, aki nem, annak
visszaadják a pénzét – mondták a
biztonságiak. Miközben a szervezők sunyítottak, senki sem vette a
fáradságot, hogy hangosbemondón
közölje a tömeggel, ne várjon, mert

Mint mondta, ez a segítség annak az
országos pénzadománygyűjtésnek
köszönhetően valósulhat meg, amely
immár Magyarország legnagyobb
pénzadománygyűjtő akciójává nőtte
ki magát. Az országos adventi pénzadománygyűjtés évről évre növekedve, az ország legnagyobb ünnepi
összefogása lett. A felhívás állandó
mottójává vált „szeretet.éhség.” és a
tört mézeskalácsszív mára évente
több százezer ember számára jelent
egyet a karácsony egyik legfontosabb üzenetével: a cselekvő szeretettel, a szegények, a hiányt szenvedők
támogatásával.

Szerveződő újságíró-társadalom

Együttműködési
megállapodások

December 6-án a Kovászna
megyei árkosi művelődési
központban két együttműködési megállapodást írt alá
a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete. Az egyiket a
Vajdasági Magyar Újságírók
Egyesületével, míg a másikat
a Magyar Újságírók Romániai Egyesületével kötötték
meg.

szervezési baki miatt az előadást törölték. A hangosbemondó csak jó
későre került elő, s akkor is a biztonságiak beszéltek bele. A tömeg
zúgolódva, felháborodva állt, nem
értette, hogyan történhet meg
ilyesmi a kincses Kolozsváron.
Amikor egyórai fagyoskodás
után tisztává vált, hogy hiába állunk, csalódottan és felháborodva
elballagtunk.
Másnap reggel tartották meg a
gálát. A pórult járt emberek a látványos produkció reményében lehiggadtak. De a jég minősége
akkor sem volt megfelelő. A jég
ezer sebből vérzett, azaz folyt belőle a víz. Ilyen csapnivaló jégen
kellett korcsolyázniuk a világsztároknak, Plushenkónak és társainak. Köztük Adelina Szotnyikova
olimpiai, Yuko Kavaguti és
Alekszander Szmirnov európai
bajnokoknak és Plushenko kisfiának, Alexandernek, aki hatévesen
máris a jég hercege.
Visszatérve a jégre. Nemhogy a
pálya szélén folyt belőle a víz,
hanem a közepén is. Kínos volt,

– Közel húszezer magánszemély
adományozója van a segélyszervezetnek, és közöttük olyanok is vannak, akik havi rendszerességgel
utalnak át összegeket. Sok kicsi
sokra megy alapon ez hihetetlen
nagy dolog, és bizonyítéka annak,
hogy nagyon nagy ereje van az öszszefogásnak, a szeretetnek, a szolidaritásnak. Ezen túlmenően van egy
komoly céges háttere a szervezetünknek, vannak stratégiai partnereink, olyan cégek, akik a társadalmi
felelősségvállalást komolyan veszik, és szeretnének egy olyan partnert maguk mellett látni, aki
szakszerűen és átláthatóan végzi a
segélyezést. Mindemellett van egy
telefonszámunk, amelyet tárcsázva
250 forintot lehet adományozni. Ha
mindezeket összevetjük, több százezer adományozóról beszélünk –
hangsúlyozta a segélyszervezet
elnök-igazgatója.
Miközben az átlaggyerek kapásból felsorol legalább tíz dolgot, amit
kér karácsonyra, a Pici Házba járó,
valamint a Lídia otthonban lakó
gyerekek közül a legtöbben azt állították, hogy ők nem szoktak írni
az angyalnak. Egy iskolás kislány
elárulta, ő sem ír kívánságlistát,
nem kér játékokat, csupán azt szeretné, hogy legyen boldog karácsonya és hogy essen a hó…
Ha nem is kértek ajándékokat, az
Ökumenikus Segélyszervezet gondoskodott arról, hogy őket se kerülje el „az angyal”, ők is
megélhessék az ajándékozás örömét. Viszonzásképpen karácsonyi
dalokkal kedveskedtek az anyaországi jótevőknek.

Fotó: Mezey Sarolta

amikor az egyik páros kűrje után kilyukadt a jég. Az „intézők” lapáttal,
vederrel érkeztek, hogy eltüntessék
a vizet, s betömjék a jeget. Hogy
mentse a kínos helyzetet, Edvin
Marton – Stradivarijával – műsoron
kívül is hegedült. Aztán amikor másodszor is megjelent a lapátos, Marton intett neki, hogy távozzon.
Odaállt a tócsához, hogy a korcsolyázók véletlenül se csusszanjanak
bele a lyukba.
Szóval, a szervezők minden tekintetben leszerepeltek. A művészeknek kellett menteni a
menthetőt. Hiába volt a színvonalukhoz méltó, felemelő, csodálatos
a produkció, a szervezők által kreált
kínos helyzetek keserű szájízt hagytak a nézőkben, akik 112 lejtől 330
lejig terjedő árfekvésű jegyeket váltottak.
S még valami: szombaton este
végül a művészek néztek szembe a
közönséggel, kértek elnézést a rajongóktól, s adtak magyarázatot
arra, hogy miért maradt el az előadás: elvégre vízen nem tudnak
korcsolyázni!

A két egyezménnyel tulajdonképpen hivatalossá tették azt a
kapcsolatot, amelyet egyébként a
mintegy két éve létrejött regionális egyesület fenntartott mindkét
szervezettel.
A felek abban egyeztek meg,
hogy „kölcsönösen elismerik
egymást, s mint a romániai magyarság szakmai szervezetei,
együttműködésükkel is a romániai magyarság alapvető céljait
szolgálják, a sajtó sajátos eszközeivel”, és ezáltal a magyar
közösség érdekérvényesítő képességét szeretnék előmozdítani,
ugyanakkor érvényesítenék a
szabadságjogokat, s támogatják a

Máriás Endre és Bedő Zoltán

tisztességes újságírói magatartás
megnyilvánulását.
Mindkét szervezet irányába tett
lépés elsősorban a különböző rendezvények szervezéséhez szükséges pályázati együttműködést
erősíti. A MÚRE a kezdeményezője volt a Külhoni Magyar Újságíróegyesületek Konvenciójának
(KMÚEK), amelynek égisze alatt
több olyan rendezvény, riporttábor
volt, amelyeken az erdélyi médiában dolgozóknak alkalmuk volt találkozni vajdasági, kárpátaljai,
felvidéki, muravidéki és anyaországi kollégákkal. Fontos lépés ez
a tapasztalatcserék tekintetében is,
hiszen a Kárpát-medencei magyar
újságírók hasonló gondokkal küzdenek, legyen az írott sajtó vagy
audiovizuális média, ezért is fontos, hogy minél gyakoribbá váljanak a közös rendezvények,
amelyek a szakmaiságot erősítik.
A szerződést a SZMÚE részéről
Bedő Zoltán, a vajdasági kollégák
képviseletében Máriás Endre, míg
a MÚRE nevében Szűcs László elnökök írták alá. (v.gy.)

Fotó: Vajda György
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Ismét Marosvásárhelyen játsszák a nagy sikerű előadást

Sára asszony

Ismét láthatja az érdeklődő közönség
azt az előadást, amely ugyan nagy sikernek örvend, objektív és érthető okokból
mégis ritkán látható Marosvásárhelyen. A
Sára asszony című produkcióról van szó,
amelyet a budapesti Nemzeti Színház és a
marosvásárhelyi Spectrum Színház közös
előadásaként mutattak be, a két társulat
közösen színpadra vitt produkciója azóta
a Spectrum egyik emblematikus előadásává vált.
A produkció december folyamán többször is színpadra kerül Marosvásárhelyen:
14-én, szombaton este 8 órától, 15-én, vasárnap délután 5 órától, 16-án, hétfőn este
7 órától, 17-én, kedden este 8 órától, valamint 18-án, szerdán este 7 órától látható a
Vidnyánszky Attila által rendezett előadás.
Amint azt az alkotók írják a produkcióról, a Sára asszony című előadás egy 19.
század eleji, sokgyermekes család története. Ez a család lehetne akár hétköznapi
is, ám kálváriája s az ezt követő végkifejlet
mégis példává, sőt, történelmi jelentőségűvé emeli. Sára asszony és férje, György,
Misikét, hetedik gyermeküket temetik.
Sára fásult, György összeomlott. A gyermekáldás bősége eddig végeláthatatlan
tragédiába fulladt. A tiszteletes vigasztaló
szavai gépies és öncélú védőbeszédekké
silányulnak, az Úr kegyelemteljes hatalma
gyilkos súlyként nehezedik a világra, az
orvos tehetetlensége pedig, mintha visszájára fordítaná a segíteni akarást, szinte
meghívja a halált, hogy megállapíthassa:
ember itt nem tehet semmit. És ekkor,
mintha csak parancsszóra, megérkezik Demeter Bendegúz, a felvilágosult fiatalember, a tiszteletes unokaöccse, aki büszkén
vállalja ateista voltát. A fiatal lázadó jelenléte és szavai végleg ellehetetlenítik hitében Sára asszonyt. György még küzd, de
a „pallón átsuhanó” boszorkányság szelleme ösztönös, pogány gondolatok felé űzi
a családot. Az istentelenség teret hódít a
faluban, Sára asszony nyíltan bevallja, ő
már nem hisz. Harcot vív önmagával és
környezetével is, érvényes válaszokat keresve gyümölcstelennek tűnő élete romjain. Azután ismét áldott állapotba kerül,
de már a temetésre is készül, hiszen elkerülhetetlennek tartja az elkövetkező sorscsapást. De vajon ki lesz az új jövevény?
A válasz szentesíti az újjászülető hitet
Arany János személyében.
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A dráma szerzője, Döbrentei Sarolta
(1973) számos sikeres nagyjáték- és tévéfilm forgatókönyvének elkészítésében vett
részt. Dramaturgként dolgozott többek között a Kincsem és a Liza, a rókatündér
című filmekben.
„Az előadás cselekménye és tematikája
a kortárs művek között egyedülálló,
ugyanakkor a produkció több érdekességgel is büszkélkedhet: ezek egyike, hogy
szerzője nem drámának szánta – a realista
stílben íródott, korhű szöveg eredetileg
filmforgatókönyvként készült, annak összes helyszín- és idősíkváltásával, képvágásával egyetemben. Ezt színpadon
kivitelezni nagyon nehéz, szinte lehetetlen, de a rendező mégis ragaszkodott
hozzá. Az eredmény őt igazolja: a deszkákon szokatlan és egy teljesen más műfaj
szakmai sajátosságai szerint íródott
alapmű színpadi megfogalmazása elemeli
az előadást a realista szövegvilágtól, és
egy teljesen új dimenzióba helyezi azt. (…)
A rendezés, a színpadi tér, a néző és játszó
közelsége, a hangokban és mozdulatokban
hol történetmesélő, hol azt aláfestő, hol
abban éppen részt vevő, népi jellegű zene
és táncosok, a sejtelmes fények, hosszú
sötétek, sokatmondó kellékek és sokértelmű sorok nagyon szép ívű előadást építenek, amely a születésben, az
újjászületésben, a keresztelő névadás momentumában, az igazán kiérdemelt, utolsó
utáni esélyben éri el zenitjét, és válik
fényben kitartott, örökkön érvényes pillanattá” – írta a produkcióról kritikájában
Kaáli Nagy Botond.
Az előadás szereplői a budapesti Nemzeti Színház és a marosvásárhelyi Spectrum Színház művészei. Sára – Söptei
Andrea m.v., György – Szarvas József
m.v., Demeter Mór, lelkipásztor – Beretytyán Sándor m.v., Bözsi néni – Szász
Anna, Erzsike – Márton Emőke-Katinka,
Miksai Tibor, doktor – Tatai Sándor, Demeter Boldizsár, diák – Ruszuly Ervin,
Idős lelkipásztor – Varga József m.v. Prímás: Kiss B. Ádám m.v., táncosok: Sosovicza Fanni, Bodnár Dániel m.v.
Díszlettervező: Székely László. Dramaturg: Verebes Ernő. Jelmeztervező: Bianca
Imelda Jeremias. Ügyelő: Lencsés István.
Súgó: Kabódi Szilvia. Rendezőasszisztens: Herpai Rita. Rendező Vidnyánszky
Attila. (Knb.)

mesének egyetlen téli álma volt.
Körülbelül ötéves korától a középiskolás időszakig, a fagy beálltától
olvadásig naponta lepörgött előtte a kép,
amelynek mindenáron szeretett volna a részesévé válni. Fél évszázad telt el azóta, a
sóvárgó érzésre azonban most is tisztán emlékszik.
– A kertünket egy kerítés választotta el az
Akarat (Voinţa) sportpályától, ahol nyáron
bokszmeccseket tartottak, télen jégpálya működött – kezdte történetét a hatvanas éveiben
járó nő. – Decembertől februárig zenére siklottak a korcsolyázók, akiket a kisgyermekek
minden szenvedélyével irigyeltem. A kerítés
tövében egresbokrok sorakoztak, azok közé
bújtam be jégtáncot nézni. Mindig jól összeszúrtak az ágak, de nem törődtem vele.
Néha, ha kilazult egy deszka a kerítésből,
szépen kiemeltem, így akár a pályára is besurranhattam volna, de nem mertem. Tudtam,
hogy
édesanyámék
nagyon
haragudnának.
– Tiltották a korcsolyázást? – szóltam
közbe.
– Igen, mert a nővéremnek egyszer volt
egy csúnya balesete a jégen. Igaz, ő a Maroson tette próbára az ügyességét. De mivel
nagy volt köztünk a korkülönbség, engem a
kevésbé veszélytelen dolgoktól is féltettek a
szüleim. Mindenesetre már kisiskolásként elhatároztam, hogy ha felnövök, jól fizető állásom lesz, hogy ne függjek senkitől, és
megvehessem magamnak a világ legszebb,
hófehér korcsolyáját. Tudtam, hogy ez csak

Erről jut eszembe

Most csak a jóról, az adventi időszak bővelkedik ilyesmiben. És ne törődjünk a szóbeszéddel, miszerint ebből is megárt a sok. Ámbár
ellent is mondhatok magamnak, ugyanis amiről írni akarok, a könyv, terhére is lehet az embernek, ha túl sok van belőle a lakásban.
Persze közben úgy érezzük, könyvből sose lehet
elegünk. A novemberi vásárhelyi könyvvásár
ismételten bizonyította, nagyon sokan éreznek,
gondolkodnak így. Varázslatos tud lenni a Gutenberg-galaxis. És biztos számos családban
kerül majd egy-két szép kötet a karácsonyfa
alá. Talán a varázslóinas, Harry Potter története is ott lesz közöttük, noha újdonságnak már
nemigen tekinthető. Húsz éve, hogy a fantasysorozat első kötete magyarul is megjelent.
Azóta a könyvből készült filmet is többször
megnézhettük, ilyenkor, decemberben előszeretettel műsorra tűzik a filmcsatornák. És újra
megelevenednek J. K. Rowling rokonszenves
hősei és félelmetes gonoszai, véget nem ér a
hátborzongató kaland. Meggyőződhettünk, az
írónő fantáziája kimeríthetetlen, de az olvasóké is az, volt mire alapoznia. A valóság és
képzelet különben szervesen ötvöződik az írásaiban, erről is gyakran lehetett olvasni. Pár
hónapja a portugáliai Portóban csodálkozhattam rá, hogy milyen mélyen ágyazódott a realitásba a meseregényben szereplő roxforti
varázslóiskola könyvtárának a leírása. Mondhatni, hogy mása a Livraria Lellónak, amely a
szép luzitán város egyik fő turistacsalogató
attrakciója. A világ legszebb könyvesboltjaiként számontartott létesítmények egyikeként
1906-ban történt felavatása óta vonzza az érdeklődőket. Nyilván a Harry Potter könyvek és
filmek megjelenése óta sokkal többet, mint korábban. Írják, hogy naponta 4-5000 látogató
keresi fel a különleges hangulatú, bűbájos üzletet a jókora kaptató tetején levő Rua das
Carmelitas utcában. A színesen díszített, neogótikus épület kívülről is pompázatos látványt
nyújt, de a belseje az igazán, ami elkápráztatja
az embereket. Már ha bejutnak. Mert aligha
van olyan napszak, amikor ne lenne sor a bejárat előtt. Sorba állni egy könyvesbolt ajtajában? Ki hallott ilyet?! Itt úgy van. És nem is
csak egyszer kell kivárnod a sorod. Belépőjegyet kell váltani egy pár száz méterrel távolabbi helyen. Van érdeklődő, aki, amikor
megtudja, feladja. De a nagy hányad belemegy
a játékba. És bizonyára nem bánja meg. Az
öteurós jegy árát levásárolhatja, persze kevés
olyan könyv van, amely csak ennyibe kerülne.
De a benti élmény kárpótol a várakozásért,
ami azért is szükséges, mert annyi a kíváncsiskodó, hogy csak akkor mehetnek be néhányan,
amikor legalább annyian ki is jöttek. Aki pedig
bejutott, az már nem siet, ámul, bámul, lapozgat, telefonál, tolakszik, hogy a legjobb helyről
fotózhasson, szelfizhessen, fennforogjon stb. A

A jégleső

úgy valósítható meg, ha jól tanulok, így nem
sajnáltam a szabadidőmet a könyvek mellett
tölteni.
– Azokon a régi teleken milyen szórakozási lehetőségek kínálkoztak? – késleltettem
az időutazás folytatását.
– Édesapám fából készített nekem szánkót,
azzal csúszkáltam órákon át a kertünkben
lévő kis dombon. A fáskamránkban mindig
akadt néhány tégla,
deszka, amiből igazi lesiklópályát alakítottam
ki magamnak. Akkoriban, a hatvanas évek
végén, a hetvenes évek
elején nagy telek voltak, nem kellett a négy
fal között unatkozni. Barátnők nem nagyon
jártak hozzánk, de édesapám hétvégeken kirándulni vitt az erdőbe. Sötétedésig sétáltunk
a havas fák között, magasan fölöttünk egymás után gyúltak ki az apró, fehér fények.
Apját mindig is érdekelte a csillagászat, az
Élet és Tudomány című folyóiratból – amelyből vaskos gyűjteménye volt – kivágta az égitestekről szóló cikkeket, és ezekről az
olvasmányélményekről nekem is szívesen
mesélt. Gyermekfejjel, persze, nem sokat értettem az egészből, de szerettem, ahogy a
hangja bensőségesen titokzatossá válik, akár
reggelig hallgattam volna. Néha egészen
más irányt vett a történet, az eltávozottakról

beszélgettünk, akik apám szerint valamelyik
csillagra költöztek. Édesanyám mindig aggódott, ha túl későn értünk haza, meg is dorgált a maga szelíd módján, miközben
szapora, boldog mozdulatokkal tette elénk a
meleg vacsorát. Idővel aztán kinőttem ezekből az esti kalandozásokból. A középiskolában egy kutyás barátnőmmel jártunk
télen-nyáron a Kishegyszőlőbe. Rex, a kutyusa farkas ősökkel
büszkélkedhetett, így a
közelében biztonságban éreztük magunkat.
Abban az időben medvetámadástól nem kellett tartani, más kutyák vagy rossz emberek
jöhettek csak számításba, de tudtuk, hogy
Rex megvéd, így bátran kószáltunk a fák közt
alkonyatig. Egyszer, egy ködös estén el is tévedtünk, legalább egy órát kerestük az utat
hazafele. De akkor sem féltünk, mi több, az
egész bolyongást végigkacagtuk. Csak később, felnőttkoromban fogtam fel, hogy bajunk is eshetett volna. A Jóistennek
köszönhetjük, hogy, ha a túloldalon is, de
szerencsésen kiértünk a sűrűből. Persze, jó
későn értünk haza, de mivel azon az estén a
barátnőmnél aludtam, csak az ő szülei toltak
le, édesanyámék szidását megúsztam.
– A gyermekkori korcsolyás álom végül
megvalósult?
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falak mentén a földszinti padlótól a második
emeleti plafonig kötetekkel telített, hatalmas
könyvespolcok sorakoznak. A közbülső részt
egy csalogató vörös feljárat, kettéváló, majd
egymásba csavarodó díszes, faragott csigalépcső uralja. Igazi stratégiai pont. Akit onnan elsodort a tömeg a társától, valamikor ott újra
találkozhat vele. Ha éppen nem a furcsa, fordított piramis alakú lampionok, a sokszínű, dekoratív, festett mennyezeti üvegtető, a bronz
domborművek vagy a polcokra illesztett írófejek, a szecessziós faragványok, kerámia, üveg
és egyéb különlegességek vonják el a figyelmét. Van, akit a hátsó terem, a Harry Potter
szoba nyel el. Ott egyenruhás „varázslótanoncok” igazítják el. Mások a tárlóknál lábatlankodnak. Nagy a nyüzsgés, de tartós az ott
szerzett emlék. Aki szerencsés, híres szerzők,
zenészek találkozójának is részese lehet. A 112.
születésnapjára kívül-belül teljesen felújított
könyvesbolt több mint 100.000 különböző kiadvánnyal rendelkezik több nyelven, köztük
olyan portugál tehetségek angol fordításait kínálva, mint Fernando Pessoa és José Saramago. Magazinokat, CD-ket, antik könyveket
is kínálnak igen nagy választékban.
A sok nehézséggel, hosszú ideig anyagi
problémákkal küszködő J. K. Rowling 1991ben költözött Portóba, akkor már a regényén
dolgozott. Angolt tanított, a tanítványai Rolling Stone-nak becézték. Ide, a Lello testvérek
egykori könyvtárába is gyakran betért, amíg
1993-ban haza nem települt Nagy-Britanniába. Megkedvelte a sejtelmes, patinás helyet.
Akkor még nem volt belépőjegy, azt az utóbbi
években vezették be, amikor a bolt megrendült
anyagilag, mert inkább csak néztek, nem vásároltak a látogatók. Ma már javult a helyzet.
Az írónőnek sincsenek pénzgondjai. 2004-től
a milliárdosok táborába tartozik. Ő az első
ember a földön, aki könyvírással vált milliárdossá. De nem szállt el a dollármilliárdoktól
és a jóléttől. Visszahúzódva, csendesen él, ír,
dolgozik és jótékonykodik. Hajléktalanok istápolója. Sajátos módon nyilván. Könyvei hivatalos megjelenése előtt két héttel többször
is lehetővé tette, hogy svájci, ausztriai, németországi hajléktalanok által árusított „aszfaltlapok” közöljenek részleteket munkáiból, s így
jussanak támogatáshoz. A Harry Potter 6. kötetének 1. fejezete is a magyarországi Fedél
Nélkül című lapban jelent meg először. És
ehhez nem is volt szükség földrengető csodára. Persze azt se tagadja, amit időnkét a
szereplői révén próbál bevinni a köztudatba:
„Néha mindenkinek szüksége van egy kis bűbájra, hogy elhiggye, még a legnagyobb problémákat is le lehet győzni”. Karácsonyra
várva, a szokásosnál talán érthetőbb, átérezhetőbb ez a mondás mindenki számára.
(N.M.K.)
– A sportpálya idővel eltűnt, áruház épült
a helyébe. Ezzel számomra valahogy megszűnt a varázslat, sok évig nem is foglalkoztatott a jégen siklás gondolata. Közben
elvégeztem az egyetemet, munkába álltam,
és meggyőződtem arról, hogy a nagy szorgalom és kitartás nem feltétlenül jár együtt
az anyagiakban számolt gazdagsággal. Helyette más kincsekre tettem szert: férjhez
mentem, megszületett a lányom. Négyéves
volt azon a télen, amikor a párom mindhármunknak vásárolt egy-egy pár korcsolyát.
Akkoriban, a nyolcvanas évek első felében
két műjégpálya is volt Marosvásárhelyen,
az egyik a Ligetben, a másik – ha jól emlékszem – a Kossuth utcában működött. Mi
azonban a tömeg elkerülése végett a házunk előtti járdán próbáltuk ki először a
korizást. Akkor derült ki, hogy erre a
sportra teljesen alkalmatlan vagyok, legalábbis miután hosszú perceken át hiába
próbáltam megállni a jégen, nem kínlódtam tovább.
– Csalódás volt?
– Gyerekként biztosan úgy éltem volna
meg, de így könnyen vettem. Az elkövetkező
években sokat jártunk a férjemmel és a kislányunkkal a ligeti műjégpályára, és én mindig a pálya szélén álldogáltam, a kezemben
száguldva köröző szeretteim forró teájával.
Jólesett ez a szerep, egészen belenőttem, és
mostanában újra sokszor eszembe jut.
Ugyanazzal a sóvárgással térek vissza
hozzá, mint az egykori egresbokrok közé, álmaim régi rejtekhelyére.

6 NÉPÚJSÁG ____________________________________________________________ GAZDASÁG ____________________________________ 2019. december 11., szerda

Az EU hadat üzent a Facebook Librának

Elmarasztalta a pénzügyminisztert a szenátus
Szerkesztette: Benedek István

Megszavazta a pénzügyminiszter elmarasztalását célzó úgynevezett
„egyszerű indítványt” hétfőn a parlament szenátusa, amelyben továbbra
is az egy hónapja ellenzékben politizáló Szociáldemokrata Pártnak (PSD)
van többsége.
A nemrég véget ért elnökválasztási kampányban a PSD arra alapozta a
retorikáját, hogy Klaus Iohannis államfő újraválasztása és a jobbközép
Nemzeti Liberális Párt (PNL) kormányra kerülése a – PSD-kormányok
által megemelt – nyugdíjaknak és közalkalmazotti béreknek a lefaragását
fogja eredményezni. Ezt a vádat próbálták a szociáldemokraták a köztudatban rögzíteni első ellenzéki megnyilvánulásukkal is, egyszerű indítványuknak ugyanis azt a címet adták, hogy „PNL-kormány:
megszorítások a neved”.
A PSD a dokumentumban azt vetette Florin Cîţu pénzügyminiszter szemére, hogy a PNL-kormány beiktatása nyomán meggyengült a román fizetőeszköz. A szociáldemokraták szerint a lej árfolyamának sokat ártottak
az új tárcavezető pánikkeltő nyilatkozatai, aki szerint a PSD hatalmas hiányt hagyott az államkasszában, fedezet nélküli költségekbe verte az államot, és nem létező költségvetési bevételekre alapozva emelte a béreket
és nyugdíjakat.
A szenátorok 59 vokssal 56 ellenében szavazták meg a pénzügyminiszter elmarasztalását célzó és leváltását kezdeményező PSD-indítványt. Az
úgynevezett „egyszerű indítvány” egy miniszter teljesítményét vagy egy
ágazati szakpolitikát kiértékelő vitára biztosít alkalmat a parlamentben,
és ugyanúgy szavazással zárul, mint a kormány leváltását célzó bizalmatlansági indítvány. Az egyszerű indítvány elfogadása azonban nem eredményezi automatikusan az elmarasztalt tárcavezető leváltását.
Ludovic Orban miniszterelnök a szavazás után leszögezte: esze ágában
sincs leváltani Cîţut, és szerinte „az ország pénzügyeit romokban hátrahagyó, a költségvetésből csúfot űző PSD” az utolsó, amely véleményt
mondhat a kormány jelenlegi pénzügyi politikájáról.
Tánczos: az RMDSZ politikusai nem szavazták meg az indítványt
Az RMDSZ politikusai nem szavazták meg a pénzügyminiszter ellen
benyújtott egyszerű indítványt, nyilatkozta Tánczos Barna hétfőn Bukarestben.
„Az elsődleges szempont az, hogy Romániának minél előbb legyen
költségvetése, az előreláthatóságot, az önkormányzatok működésének biztosítását tartottuk szem előtt. A költségvetéssel kapcsolatosan felmerülő
gondok megoldása a cél, nem a politikai viszály” – nyilatkozta a szenátor
az RMDSZ közleménye szerint.
Tánczos Barna hangsúlyozta: jelen körülmények között nagy kihívás
a jövő évi büdzsé összeállítása, ez a mindössze egy hónapja kinevezett
miniszter feladata. „Nem nyújtana megoldást az új tárcavezető leváltása.
Azt várjuk el a pénzügyminisztertől, hogy megoldásokkal jöjjön, ezért az
RMDSZ szenátorai a ma tárgyalt indítvány ellen szavaztak” – mutatott
rá a pénzügyi szakpolitikus. (hírösszefoglaló)

Az Európai Unióban egyetlen globális stabil
kriptopénzrendszer sem kezdheti meg a működését mindaddig, amíg jogi, szabályozási
és felügyeleti problémák és kockázatok merülnek fel velük kapcsolatban, és ezeket nem
tudják kezelni – jelentette ki az Európai Unió
Tanácsa és az Európai Bizottság a stabil kriptopénzekről közösen elfogadott nyilatkozatban múlt héten. Hozzátették: egyértelmű
jogi helyzetet kell kialakítani.

A nyilatkozattal nagy valószínűséggel a Facebook
Librára utalhattak.
A nyilatkozat szerint a technológiai innováció jelentős gazdasági haszonnal járhat a pénzügyi ágazat
számára, előmozdítja a versenyt, bővíti a fogyasztók
választási lehetőségeit, növeli a hatékonyságot, költségmegtakarítást eredményez a pénzügyi intézmények és általában a gazdaság számára.
Az aláírók arra figyelmeztettek ugyanakkor, hogy

Moody’s: Európában a középés kelet-európai EU-gazdaságok szenvednek
a leginkább a munkaerőhiánytól

Európán belül a közép- és kelet-európai EUgazdaságokban okozza a legnagyobb gondot a munkaerőhiány, és ez növekedési
kockázatként is terheli a térség kilátásait –
áll a Moody’s Investors Service hétfőn Londonban ismertetett éves szektorjelentésében.

A nemzetközi hitelminősítő a 11 oldalas tanulmányban kiemeli, hogy a betöltetlen állások rátája –
vagyis a gazdaság munkaerőigényének fedezetlen
hányada – a közép- és kelet-európai térségben folyamatosan emelkedik az elmúlt tíz évben.
Mindeközben a munkaerőhiányról beszámoló feldolgozóipari cégek aránya is drámai módon emelkedik ebben az országcsoportban. A toborzási
gondokkal küszködő gyáripari vállalatok arányának
súlyozatlan régiós átlaga 2019 harmadik negyedében
36,3 százalék volt.
A térségi átlagon belül Magyarországon volt a legmagasabb, 53,7 százalék a munkaerőhiánytól szenvedő feldolgozóipari cégek hányada – áll a Moody’s
jelentésében.
A cég kiemeli, hogy az Európai Unió egészének
átlagában a feldolgozószektor vállalatainak 16,7 százaléka küzd munkaerőhiánnyal.
A munkaerőhiány az elmúlt években nem akadályozta meg a közép- és kelet-európai EU-gazdaságok
gyors növekedését: a térség hazai összterméke
(GDP) tavaly „egészséges” ütemben, átlagosan 4,3

Mintegy 150 ezer köztisztviselő elbocsátását
helyezte kilátásba a kormány

Mintegy 150 ezer köztisztviselő elbocsátását,
a közméltóságok tiszteletdíjának befagyasztását
és a kiemelt nyugdíjak eltörlését helyezte kilátásba a kormány, hogy lefaragja a bruttó hazai
termék (GDP) négy százalékát meghaladó költségvetési hiányt – írta hétfőn az Adevărul hírportál.
A központi közigazgatásban dolgozók „átvilágítását” Raluca Turcan, a kormány miniszterelnök-helyettese jelentette be az elmúlt
hétvégén. Szerinte elsősorban az előző, szociáldemokrata kormány által a minisztériumokba
és más állami hivatalokba megfelelő képesítés
és tapasztalat nélkül felvett „rokonok, szeretők
és ismerősök” mondhatnak búcsút állásuknak.
Turcan példaként említette, hogy a regionális
fejlesztési minisztériumban a vezetői szinten a
köztisztviselők 30, végrehajtói szinten pedig az
alkalmazottak 20 százalékának elbocsátását tervezi a tárcavezető.
Mivel tavalyi adatok szerint 1 millió 190 ezer
közszolgálati dolgozót – közülük 765 ezer köztisztviselőt – fizetnek az állami költségvetésből,
az Adevărul számításai szerint a húszszázalékos
leépítés a központi közigazgatás legalább 150
ezer alkalmazottját érintheti.

a rendszerek kockázatokat is jelentenek például a fogyasztóvédelem, a magánélet tiszteletben tartása, az
adózás, a kiberbiztonság, a pénzmosás, a terrorizmusfinanszírozás, a jogbiztonság terén.
Egyes közelmúltban megjelent globális léptékű
projektek nem szolgáltak kellő tájékoztatással arra
vonatkozóan, hogy pontosan hogyan kívánják kezelni
a kockázatokat és működtetni üzleti tevékenységüket.
Mindaddig nem tanácsos globális stabil kriptopénzprojekteket és -rendszereket működésbe léptetni,
amíg nincs megoldás a kockázatokra és el nem oszlanak a velük kapcsolatos aggályok – írták.
Kijelentették, a globális stabil kriptopénzekkel járó
kihívások kezeléséhez összehangolt globális válaszra
van szükség. Az uniós tanács és a bizottság készen áll
arra, hogy gyorsan, az Európai Központi Bankkal
(EKB), valamint a tagállami és az európai felügyeleti
hatóságokkal együttműködve fellépjen – szögezték
le. (MTI)

A kormány takarékossági intézkedéseit ismertetve a lap kitért arra, hogy Ludovic Orban
miniszterelnök a magas rangú állami tisztségviselők tiszteletdíjának befagyasztását is kilátásba
helyezte. A közméltóságok juttatásait a törvény
– bizonyos szorzókon keresztül – a minimálbérhez köti, amelynek emeléséről jelenleg a munkáltatókkal és szakszervezetekkel tárgyal a
kormány.
A kormány beszüntetné azt a lehetőséget,
hogy az állami költségvetésből működő intézmények nyugdíjasokat alkalmazzanak, és eltörölnék a kiemelt nyugdíjakat is, a katonákét,
ügyészekét és bírákét kivéve, akiknek – egy korábbi hasonló takarékossági intézkedés alkalmával – alkotmányossági óvással sikerült
megvédeni szerzett jogaikat.
A kormány múlt héten elfogadott költségvetés-kiigazítása szerint az államháztartási hiány
idén a GDP 4,4 százalékát fogja kitenni, a jövő
évi büdzsét pedig 3,5-3,6 százalékos hiánnyal
tervezik. Az egy hónapja hivatalba lépett
Orban-kabinet szerint az előző szociáldemokrata kormány tudatosan túlbecsült költségvetési
bevételeket tervezett be, hogy megteremtse a
jogalapot populista intézkedéseihez, a közalkalmazotti bérek és nyugdíjak emeléséhez. (MTI)

százalékkal növekedett – hangsúlyozza a Moody’s
tanulmánya.
A hitelminősítő hozzáteszi, hogy a következő
években a GDP-növekedés ütemének fokozatos
lassulásával számol ebben az országcsoportban –
az idei évre 3,8, jövőre 3,3, 2021-ben 3 százalékos
átlagos térségi növekedést valószínűsít –, várakozása szerint azonban ez a gazdasági aktivitás is elősegíti a jövedelmek további közelítését az uniós
átlaghoz.
A munkaerőhiány azonban a gazdasági erőre kifejtett hatás révén gyakorolja a legnagyobb nyomást
a szuverén adósminőségre, és hosszú távon komoly
mértékben korlátozhatja a gazdasági növekedést,
mivel rontja a vállalatok képességét üzleti igényeik
fedezésére és aktivitásuk bővítésére. Mindemellett a
feszes munkapiaci helyzetből eredő magasabb bérek
a fiatalokat munkavállalásra késztethetik, és nem
arra, hogy oktatási, szakképzési programokban vegyenek részt, és ez is hátrányosan befolyásolhatja a
hosszú távú növekedési kilátásokat – áll a Moody’s
tanulmányában.
A cég szerint ugyanakkor az is igaz, hogy a munkaerőhiánynak közép- és hosszú távon akár kedvező
hatásai is lehetnek, ha következményeként mind szélesebb körben elterjed egyes munkatípusok automatizálása, és ennek révén a humán munkavégzésben a
magasabb hozzáadottérték-tartalmú tevékenységek
felé tolódik a hangsúly. (MTI)

EB: egyre kevesebb cég tartja
a korrupciót széles körben
elterjedt problémának

Noha a vállalkozásoknak még mindig
jelentős hányada – uniós szinten 63 százalékuk – tartja a korrupciót széles körben elterjedt problémának, arányuk
uniós szinten 4 százalékkal csökkent
2017-hez képest – közölte az Európai
Bizottság a cégek korrupcióval kapcsolatos véleményéről készített felmérésében hétfőn.
A korrupcióellenes világnap alkalmából közzétett felmérés szerint a válaszadók szkeptikusak a korrupció elleni
fellépést illetően.
Uniós szinten 51 százalékuk tartja valószínűtlennek, hogy a korrupt személyeket és vállalkozásokat feljelentik a
rendőrségnél vagy az ügyészségnél, illetve azt, hogy az illetékes hatóságok lefülelik őket.
A felmérés szerint az unióbeli vállalkozások 5 százaléka tapasztalta mindössze, hogy valaki szívességet, ajándékot
vagy pluszpénzt várt volna el szolgáltatások teljesítése érdekében.
A cégek 30 százalékban tapasztalták

azt az elmúlt három évben, hogy a korrupció meggátolta volna őket egy nyilvános pályázati vagy közbeszerzéses
eljárás elnyerésében.
A részrehajlást az üzleti életben ismerősök vagy családtagok irányába az
uniós válaszadók 45 százalékban tartották elterjedtnek. Ez az arány a közintézmények tekintetében 42 százalékos.
Az uniós vállalkozások 34 százalékban tartották elterjedtnek a politikai pártok finanszírozását közbeszerzések
elnyeréséért vagy politikai döntéshozatalba való beleszólásért cserébe. Az adócsalást vagy az áfa meg nem fizetését a
vállalkozások 30 százalékban tartották
elterjedtnek. Egy szolgáltatásért cserébe
ajándék vagy ingyenes utazás felajánlását a válaszadók 27 százaléka tartotta elterjedtnek. A megvesztegetést az
unióban 23 százalékban tartották meglévő jelenségnek, amíg a kenőpénzek elfogadását a cégek 23 százalékban
tartották elterjedtnek – közölte az uniós
bizottság. (MTI)
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Nosztalgiázott is Marosvásárhelyen Unchiaş Rémusz

Beszélgetés Unchiaş Rémusszal, az AS
Armata egykori középhátvédjének, a
nemrégiben elhunyt Unchiaş Dumitrunak (Demeternek) a fiával, aki nemrégiben néhány napot szülővárosában
töltött párjával.

Czimbalmos Ferenc Attila

Gyerekkor
– Milyen alkalommal jöttetek haza?
– Pihenni érkeztünk Szovátára, egyben látogatóba a szülővárosomba. Gyakran járok
Erdélybe: évente háromszor-négyszer.
– A rendszerváltás után kerültetek ki családostul Magyarországra, akkor még iskolás
voltál. Emlékszel még azokra az évekre?
– Hát persze! A sportiskolánál futballoztam
a rendszerváltásig – édesapám akkor ott edzősködött –, aztán a szüleim úgy határoztak,
hogy kitelepedünk Magyarországra. Annak a
korosztálynak Kanyaró Attila volt az edzője,
a mérkőzéseket pedig a cukorgyári pályán játszottuk. Nagyon jó társaság volt, az akkori
futballnak másmilyen volt a hangulata.
– Mint kisgyerek, téged elvitt magával
édesapád az AS Armata aranycsapatának
mérkőzéseire?
– Persze, rendszeresen. Az ASA akkori játékosai hazai sztárok voltak, sok edzésen ott
téblábolhattam közöttük a pályán, ami élmény
volt számomra. Gyermekfejjel fel sem fogtam, hogy milyen szeretett, értékes emberek
voltak, nekem hétköznapiaknak tűntek. Hajnalra, Bölönire, Ispirre a mai napig mint ikonikus emberekre nézek fel, utóbbival
édesapám évekig a belső hátvéd párost alkotta
az együttesben. Én mindig bejáratos voltam
az edzésekre is, az öltözőbe is, sokszor velül
együtt szaunáztam.
,,Édesapám gladiátor volt!”
– Édesapád milyen volt a pályán futtballistaként?
– Ne tudd meg, rossz volt. Mindig nyerni
akart. Az első nyírbátori meccsem előtt komolyan mondta, hogy „nincs olyan, hogy elfáradsz, és a térdedre teszed a kezed”, itt
hajtanod kell! Ő akkor Nyírbátorban edzősködött, sok kiöregedett NB I-es játékos volt
az együttesben, nem akart leégni, ezért próbált
maximálisan felkészíteni engem a mérkőzésre. Egy edzésen visszaszóltam neki, de akkora füles pofont adott, hogy egy hétig
csengett a fülem, majd elzavart az edzésről.

Én mint a fia jobban kellett teljesítsek, mint a
csapattársaim, s ezzel kivívta a többi játékostársam tiszteletét.
– Édesapád nemrég távozott az élők sorából. Nagy tisztelettel és megbecsüléssel néztek
fel rá Vásárhelyen, megbízható, szorgalmas
futballista volt. Te hogy tekintettél rá?
– Kisgyerekkoromtól fogva a gladiátort láttam benne, igazi sportember volt. A futballt és
a magánéletet különválasztotta: a pályán nagyon szigorú volt, otthon pedig inkább a néhai
édesanyám volt szigorú. Csak annyit tudtam
édesapámról, hogy mindent el tudott intézni:
munkahelyet, egyetemre való bejutást stb.
Tőle tanultam meg egy életre, hogy nagyon
könnyű valakinek rosszat tenni, de jót sokkal
nehezebb.
– Magyarországra való kitelepedésetek
után hol folytattad a futballozást?
– Miután 1990-ben családostul kikerültünk
Nyírbátorba, édesapám ott edzősködött évekig. Én az akkori NB III-as csapatban 14 évesen mutatkoztam be a felnőtteknél. Akkor
Diósgyőr vagy Balmazújváros ellen nagy élmény volt játszani: délelőtt iskolába jártam,
délután az edzések vagy a mérkőzések következtek. Az érdekesség az, hogy öt felnőttmérkőzésen az NB III-ban édesapámmal voltam

Párjával, Kádár Évával

Bajnokok Ligája: szerdán zárul a csoportkör

Az A, a B, a C és a D csoport hatodik, utolsó fordulós mérkőzéseivel zárulnak szerdán
a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportküzdelmei.
A program
* A csoport: Paris Saint-Germain (francia) – Galatasaray (török) (22.00 óra, TV: Telekom
Sport 4, Telekom Sport 2), Club Brugge (belga) – Real Madrid (spanyol) (22.00, DigiSport
2, Telekom Sport 2, Look Sport 3). A csoport állása: 1. (már továbbjutott) Paris Saint-Germain 13 pont, 2. (már továbbjutott) Real Madrid 8, 3. Club Brugge 3, 4. Galatasaray 2.
* B csoport: Bayern München (német) – Tottenham Hotspur (angol) (22.00, DigiSport
1, Telekom Sport 1, Look Plus), Olimpiakosz (görög) – Belgrádi Crvena zvezda (szerb)
(22.00). A csoport állása: 1. (már továbbjutott) Bayern München 15 pont, 2. (már továbbjutott) Tottenham Hotspur 10, 3. Crvena zvezda 3, 4. Olimpiakosz Pireusz 1.
* C csoport: Zágrábi Dinamo (horvát) – Manchester City (angol) (19.55, DigiSport 1,
Telekom Sport 2, Look Plus), Sahtar Donyeck (ukrán) – Atalanta (olasz) (19.55, DigiSport
2, Telekom Sport 3, Look Sport). A csoport állása: 1. (már továbbjutott) Manchester City
11, 2. Sahtar Donyeck 6, 3. Zágrábi Dinamo 5, 4. Atalanta 4.
* D csoport: Bayer Leverkusen (német) – Juventus (olasz) (22.00, DigiSport 3, Telekom
Sport 3, Look Sport), Atlético Madrid (spanyol) – Lokomotiv Moszkva (orosz) (22.00, DigiSport 4). A csoport állása: 1. (már továbbjutott) Juventus 13 pont, 2. Atlético Madrid 7,
3. Bayer Leverkusen 6, 4. Lokomotiv Moszkva 3.

csapattárs úgy, hogy mindketten belső hátvédek voltunk a Nyírbátor együttesében, a sok
sérülés és eltiltás miatt, bár ő akkor nem futballozott, csak edzősködött, de 45 évesen is jó
erőben volt még.
Nyírbátor, Nyíregyháza, Nancy,
majd edzősködés
– Nyírbátorból hová kerültél?
– Nyíregyházán folytattam a futballozást,
és a Vasvári Pál Gimnáziumban tanultam, ott
is érettségiztem. Az akkori nyírbátori edzőnk
később a Nyíregyháza elnöke lett, így sokat
segítettek rajtam, hogy főiskolára felvételizzek. Időközben Békéscsabán is játszottam,
aztán újra visszakerültem Nyíregyházára.
– Mint értesültem róla, a Bölöni László
által edzett Nancynál is játszottál egy évig.
Melyik korosztályú csapatnál?
– A Nancyhoz természetesen édesapámnak
köszönhetően kerültem ki, de ott nem volt
profi szerződésem, csak az azt megelőző aspiráns szerződésem, ugyanis a klub akadémiáján játszottam, amelynek tiszteletbeli elnöke
Aldo Platini volt, Michel Platini apja. A
Nancytól akkor jöttem el, amikor a szüleim
súlyos autóbalesetet szenvedtek – sajnos,
édesanyám elhunyt –, pedig onnan csak akkor
mentem volna el, ha elzavarnak. Apám a baleset után abbahagyta a futballt, de később
még tanított Nyírbátorban mint testnevelő
tanár.
Amikor édesanyám meghalt, édesapám írt
egy levelet nekem, amelyet mindig elolvasok,
ha lelkileg úgy érzem…
– Hol hagytad abba a futballozást?
– Miután a Nyíregyházával felkerültünk az
NB I-be Őze Tibor vezetésével, egy év után
keresztszalag-szakadást szenvedtem. Akkor
ifiválogatott voltam, de utána Demecserre kerültem, amely akkor a megye II-ben szerepelt.
Őze vissza akart hívni Nyíregyházára, de a
térdem nem bírta volna, így visszakerültem a
Nyírbátori FC-hez, onnan Mátészalkára, az
NB III-ba. 28 évesen hagytam abba a labdarúgást, de időközben testnevelő tanárként is
dolgoztam, és az edzői képesítés megszerzését is kezdeményeztem. 2018-ban Nyírbátorban még az U15-ös csapatot edztem,
párhuzamosan a nagycsapattal, de sajnos a
nagycsapat megszűnt. Idővel Makay Robin,
Nyíregyháza csapata volt szakágvezetője –
aki jelenleg a nyírbátori futballal foglalkozik
a helyi városvezetés részéről – odavitt edzőnek, így a megyei harmadosztály Nyírség cso-

7

A néhai Unchiaş Dumitru

portja éllovasánál, a Nyírbátori LSE együttesnél vagyok edző.
Jó barátja a City’us volt teremlabdarúgója
– Mint értesültem róla, anyaországi ifjúsági válogatott is voltál. Kik voltak a csapattársaid?
– Torma Gábor (Cercle Bruges), Kenesei
Krisztián (MTK), Kabát Péter (Újpest FC)
voltak többek közt a csapattársaim, ott 12
mérkőzésen szerepeltem.
– Van egy unokatestvéred, aki ugyancsak
futballista volt. Raul Oliver Unchiaş hol focizott?
– Raul az édesapám bátyjának a testvére,
első unokatestvérem. A Medgyesi Gaz Metan
(1994–1996), az ASA (1996–1997), a Temesvári Politehnica (199–2000), a Năvodari-i AS
Midia (2000–2002), a Konstancai Farul
(2002–2005) és a Gyulafehérvári Unirea
(2005–2005) együttesében is játszott.
– Nyírgyulaj mennyire van közel Nyírbátorhoz? Ott ugyanis egy Marosvásárhelyen is
játszott teremlabdarúgó, a szovátai illetőségű
Csoma Alpár futsalozik.
– Alig 7,5 kilométerre. Alpár jó barátom,
kiváló teremlabdarúgó, a Nyírgyulaj KSE
együttesének az erőssége.
– Mit jelent neked Marosvásárhely, ahol
most pároddal, Kádár Évával megismertelek?
– Nagyon sokat, főleg a gyerekkorom emlékeit. Sokat változott a város, a Tudor negyedet alig ismertem fel… Marosvásárhely és
Nyírbátor jelenti az életemet.

Megismétlődhet a 38 évvel ezelőtti döntő
a klubvilágbajnokságon

A svédek kiejtették a románokat

Svédország válogatottja 34-22-re legyőzte Románia csapatát a Japánban zajló
olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének keddi második
fordulójában.
A svédek a szünetben már öt góllal vezettek, ezért a románok a teljes második félidőben
létszámfölényes
támadójátékkal
próbálkoztak, amivel a csoportkörben a magyar együttest legyőzték, de ezúttal esélyük
sem volt felzárkózni.
A skandinávok újabb sikere azt jelenti,
hogy amennyiben a középdöntő utolsó fordulójában, szerdán Svédország nem kap ki
Montenegrótól, Hollandia pedig legyőzi a
Koreai Köztársaság csapatát, akkor a 14. helyen végzett magyar válogatott biztosan ott
lesz a márciusi olimpiai selejtezőn.
A legutóbbi Európa-bajnokságon hetedik
helyezett magyar csapat akkor jut ki a tavaszi selejtezőre, ha a tavalyi kontinenstorna
2-6. helyezettjei, vagyis Oroszország, Hollandia, Norvégia, Svédország és Románia

közül legalább négy válogatott kivívja az
olimpiai szereplés, illetve a selejtezőn való
részvétel jogát a világbajnokságon.
A sok hibát hozó, közepes színvonalú
keddi meccsen eldőlt, hogy ez a románoknak már biztosan nem sikerülhet.
Az Európa-bajnokságról az a két legjobb
csapat szerez részvételi jogot a selejtezőre,
amelyek nem vívják ki az olimpián vagy a
kvalifikációs tornán való szereplés jogát a
mostani vb-n.
Eredményjelző, ranglista
Női kézilabda-vb, középdöntő, 2. forduló,
2. csoport: Svédország – Románia 34-22
(14-9), Spanyolország – Japán 33-31 (1713), Oroszország – Montenegró 35-28
(17-16).
Az állás: 1. (és elődöntős) Oroszország 8
pont, 2. Spanyolország 7, 3. Svédország
5, 4. Montenegró 4, 5. Japán 0 (106-130),
6. Románia 0 (82-119).

Tavaly a Real Madrid nyert

A házigazda katari al-Szadd és az új-kaledóniai Hienghene selejtezős összecsapásával
ma elkezdődik a labdarúgó-klubvilágbajnokság, amelynek döntője jövő szombaton
lesz.
A két nagy esélyes, a Bajnokok Ligájagyőztes FC Liverpool és a Libertadores
Kupa-címvédő brazil Flamengo kiemeltként
csak a jövő heti elődöntőben lép pályára a
tornán, amelyet először rendeznek Katarban.
A Vörösök még soha nem hódították el a trófeát, amelyre eddig három lehetőségük volt,
de 1981-ben, 1984-ben, majd 2005-ben is
alulmaradtak. A brazil klub is csupán egyszer
diadalmaskodott, méghozzá éppen 1981-ben,
amikor a Liverpoolt verte 3-0-ra.
A klub-vb 2005-ben váltotta fel a klubvi-

Fotó: AS

lágkupát, amelyen kizárólag Európa és DélAmerika legjobb együttese csapott össze. A
klubvilágbajnokságon a hat kontinens legrangosabb klubsorozatának győztese, valamint a házigazda szerepel.
A megváltozott rendszer ellenére továbbra
is kizárólag Dél-Amerikából és Európából
került ki a győztes, olyan is csak négyszer –
2010-ben, 2013-ban, 2016-ban és tavaly –
fordult elő a kongói Mazembe, a marokkói
Raja Casablanca, a japán Kashima Antlers és
az egyesült arab emírségekbeli al-Ain révén,
hogy más kontinenst képviselő csapat került
fináléba.
A jogelőd klubvilágkupát is beleszámítva,
az eddigi 57 kiírásból 32-szer európai, 25ször dél-amerikai diadal született.
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A MOL Románia és A Közösségért
Alapítvány közös programja

Jogosítvány a jövőhöz

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Ötödik kiírásához érkezett a
MOL Románia és A Közösségért Alapítvány által meghirdetett Jogosítvány a jövőhöz
program, mely a hajtási engedély megszerzésének költségeit
fedezi
hátrányos
helyzetű fiataloknak. A pályázatok benyújtásának határideje 2020. január 25.

A különleges körülmények között ledolgozott évekre

Megemelték a korhatárkedvezményt

Minden különleges körülményben ledolgozott év után
négy hónappal csökken a
nyugdíjkorhatár. A törvényalkalmazásáról
módosítás
kérdeztük Csép Éva Andrea parlamenti képviselőt, a munkaés szociális ügyek szakbizottságának titkárát.

Szer Pálosy Piroska

– Mikor lépett érvénybe a nyugdíjkorhatárra vonatkozó törvénymódosítás?
– November 17-től érvényben
van a 2019. évi 215-ös számú törvény, amely a 2010. évi 263-as
számú nyugdíjtörvényt módosítja.
Eszerint minden, különleges körülmény között ledolgozott év után
(volt II-es munkacsoport) négy hónappal csökken a nyugdíjkorhatár.
– Kikre vonatkozik ez a törvény?
– A jogszabály értelmében 2001.
április 1-jétől számítva az eddigi
háromról négy hónapra emelik a
korhatárkedvezményt minden különleges körülmény között ledolgozott év után. Ez azt jelenti, hogy
minden év után jár 4 hónap plusz
hozzájárulási időszak. Ugyanakkor
minden ledolgozott év után számolódik a kedvezmény, nem csak 6 év
után, ahogy eddig történt.
– Mivel indokolták a törvénymódosítást?
– A törvénymódosítást többek
között azzal indokolták, hogy a különleges körülményben végzett
munka fokozott erőfeszítést igényel, és magasabb szakmai kockázattal jár.
– Milyen előnyökkel számolhatnak a különleges munkakörülmények között dolgozók?

– Eddig aki 6 évet dolgozott különleges munkakörülmények között, 1 évvel hamarabb vonulhatott
nyugdíjba. A módosítás értelmében
ez megduplázódott, így 2 év korhatárcsökkentés jár 6 ledolgozott év
után.
– Mennyi a legkevesebb idő, amit
különleges körülmények között kellett ledolgozni ahhoz, hogy valaki
részesüljön a kedvezményben?
– Eddig 6 különleges körülményben ledolgozott éve kellett legyen
valakinek ahhoz, hogy csökkentésben részesüljön – ma már elegendő
1 év is.
– Mennyi a maximális kedvezmény?
– A maximális kedvezmény
eddig 8 év volt, a módosított
nyugdíjtörvény szerint ez 10 év
lett. A november 17-étől érvényben lévő törvényt megelőzően 3
hónap járt a különleges körülmények között ledolgozott évek után,

a módosítást követően már 4
hónap jár.
– Néhány példával lehetne-e hozzávetőleg illusztrálni a korhatárcsökkentést?
– Egy év után négy hónap, két év
után nyolc hónap, három ledolgozott év után egy év, négy év után
egy év és négy hónap, öt év után
egy év és nyolc hónap, hat év után
két év, tizenöt év után öt év, tizennyolc év után hat év, húsz év után
hat év és nyolc hónap, huszonöt év
után már nyolc év és négy hónap,
huszonhét év után kilenc év, harminc év nehéz munkakörülmények
után tíz év korhatárcsökkentés jár
– Milyen időszakokra érvényesíthető a korhatárcsökkentés?
– Ezek a kedvező feltételek csak
a 2001. április elseje után ledolgozott évek után járnak. Kizárólag
azokra a személyekre vonatkozik,
akik 2019. november 17-e után
mennek nyugdíjba.

A Jogosítvány a jövőhöz program olyan fiatalok számára fedezi
a bármilyen kategóriájú hajtási engedély megszerzésével járó költséakik
nehéz
anyagi
geket,
körülmények között élnek, és akiknek a munkavállalásnál feltétel
vagy előny a jogosítvány, illetve
hasznos eszköz a munkaköri teendők ellátásában vagy kiterjesztésében azoknak, akik már dolgoznak.
A pályázatokat online vagy postai
úton lehet benyújtani 2020. január
25-ig.
A Jogosítvány a jövőhöz programban 17–25 év közötti, hátrányos körülmények között élő
fiatalok vehetnek részt, akik B, C
vagy D kategóriájú gépjárművezetői engedélyt szeretnének szerezni,
beleértve a traktorra, trolibuszra és
villamosra érvényes hajtásit is.
„Idéntől online is be lehet nyújtani
a pályázati kérelmeket, de tekintettel azokra a pályázókra, akiknek
nem áll módjában az elektronikus
kommunikációs eszközöket használni, papíron is elfogadunk pályázatokat. A beiratkozás ideje alatt,

Adománygyűjtés rászoruló gyerekeknek

Radnóti diákok betlehemezése

Idén első alkalommal örvendeztetné meg a közösséget betlehemezéssel a Radnóti Általános
Iskola diákjainak Betlehemi csillagok nevű csoportja. A karácsonyra hangolódás mellett a
diákok célja az adománygyűjtés,
az összegyűlt pénzösszeget a rászoruló gyerekeknek juttatnák
el.

Betlehemi jászol Rómában, a Szent Péter téren – illusztráció

két hónapon át, minden érdeklődőnek tájékoztatással szolgálunk.
Fontos, hogy a pályázó találjon egy
mentort, egy támogatót, aki segít
neki a sofőriskolai tanulmányok
folytatása idején és a vizsgára való
felkészülésben. Világosan motivált
pályázatokat várunk, amelyek részletezik a hajtási engedély megszerzésének
szükségességét
és
hasznosságát” – nyilatkozta András
Imre, A Közösségért Alapítvány
ügyvezetője.
A programmal és a pályázattal
kapcsolatos bővebb tájékoztató a
www.kozossegert.ro és a www.molromania.ro honlapokon található. A
pályázatok benyújtásának határideje 2020. január 25. A támogatások összértéke 75.000 lej. Az
ötödik kiírás meghirdetésére Bukarestben, az Intézményben NevelkeFiatalok
Tanácsának
dett
székházában került sor. A rendezvényen részt vett kilenc olyan fiatal, aki a korábbi kiírások keretében
már megszerezte a hajtási jogosítványt.
A program négy kiírásában
eddig 69 fiatalnak sikerült megszerezni a jogosítványt: 59 személy B
kategóriás, 8 személy C/CE kategóriás, 1 személy B96, 1 személy
pedig B kategóriás – fogyatékkal
élők számára adaptált gépkocsira
tette le sikeresen a vizsgát. További
57 kedvezményezett a tanulmányait folytatja vagy vizsgára készül. (sz.p.)

A radnóti iskolások 9–13 éves diákokból álló tizenöt fős csoportja a szegedi Európai Magyar Fiatalságért
Alapítvány Székely Kapuk-Zöld
Kapuk nemzetközi vetélkedőjének keretében hagyományőrzés és jótékonysági céllal nevezett be idén első ízben.
A győztes csapatok számára kiírt jutalmak pedig ösztönzik a diákokat a legjobb helyezésért való küzdelmükben.
A Székely Kapuk-Zöld Kapuk
közép-kelet-európai hagyományőrző
versenyének résztvevői adventi küldetésként örömmel és nagy lelkesedéssel
szeretnék megörvendeztetni műsorukkal karácsony előtt Radnóton több
helyszínen, valamint Szentpálon is a
helyi közösségeket – tájékoztattak a
szervező pedagógusok: György-László
Enikő, Molnár Annamária, Győrfi
Apollónia és Simon Emese.

A betlehemezés a legismertebb és
legelterjedtebb karácsonyi népszokások közé tartozik, a misztériumjáték a
Kárpát-medencében közismert. A betlehemezés középpontjában a betlehemi pásztorok párbeszédes, énekes
játéka áll. A dramatikus játék fő eleme
a pásztorjáték, amely a három pásztor,
köztük a nagyothalló öreg tréfás párbeszédére épül. A betlehemezés fő kelléke a templom alakú betlehemi
jászol, amelyben a szent család látható.
Első alkalommal december 18-án,
szerdán 15 órától a városi könyvtárban
mutatják be műsorukat. December 19én, csütörtökön 15.30 órától a Radnóti
Általános Iskolában adják elő a misztériumjátékot. December 22-én, vasárnap 14 órától a szentpáli katolikus
templomban betlehemeznek. December 24-én, kedden 16 órától a radnóti
katolikus templomban, 17.30 órától
pedig a református templomban elevenítik fel Jézus születésének történetét.
Annak reményében, hogy minél nagyobb számban lesznek kíváncsiak a
műsorukra, mindenkit szeretettel várnak. (pálosy)
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Mikulás-posta a Bolyaiban

Mit jelent a mai fiataloknak a Mikulás?

Gyerekkorban mindenki hisz
a csodákban és a természetfeletti lényekben. Ez most
sincs másképp, csak éppen,
ahogyan sok minden más, ez
is megváltozott. Nem is olyan
régen a gyerekek úgy várták
a Mikulást, hogy szépen megtakarították a cipőjüket, és
megpróbáltak ébren maradni,
hogy lessék meg az öreg szakállast, amint éppen lecsúszik
a kéményen, beteszi az ajándékot a bakancsba, és közben
nagyon reménykedtek, hogy
nem kapnak virgácsot.

Nagy-Bodó Szilárd

Ez a szokás mára eléggé megváltozott. Nagyon sok kisgyerek már
nem hisz a Mikulásban, sőt már
olyanokat is lehet hallani, hogy a
szülők elmondják a kisgyerekeknek, hogy ez csak mese, a valóságban nem létezik sem a Mikulás, sem
az angyal. Persze ezzel megóvják a
későbbi csalódástól, de ugyanakkor
elvesznek tőle egy, a gyerekek számára meghatározó élményt.
Tény, hogy előbb vagy utóbb
minden gyerek rájön, miként is működik az ajándékozás. Azonban ezután az sokat veszít fényéből és
hangulatából. Szerencsére vannak
olyan fiatalok is, akik megpróbálják
visszahozni a gyerekkori Mikulás
hangulatát, hogy még legyen várokozás és legyenek igazi meglepetések.
A Bolyai Farkas Elméleti Líceum
diákjai minden évben megszervezik
a Mikulás-postát. Az esemény kapcsán a Bolyai Diákszövetség tiszteletbeli elnökét, Lukács Henriettát
kérdeztük.
– Hogyan született meg a Mikulás-posta ötlete?
– Ezelőtt három évvel, amikor én
is bolyais lettem, már létezett. Én is,

mint sok más diáktársam, úgy
érzem, hogy ez nagyon jó lehetőség
arra, hogy átadjuk valamilyen formában a jókívánságainkat a diáktársaknak. Szerintem ez briliáns
ötlet volt az előző évfolyamok részéről.
– Mennyire népszerű a diákok
körében?
– A Mikulás-posta és az ehhez
hasonló postás megmozdulások nagyon népszerűek szoktak lenni a diákság körében. Sokan küldenek kis
jókívánságokat a társaiknak, barátaiknak és bárkinek az iskolából. Sőt,
még a tanároknak is lehet küldeni
leveleket, erre külön fenn van tartva
egy postaláda, természetesen a tanárok is írhatnak üzeneteket a diákoknak, osztályoknak és a
kollégáknak is. Pozitív esemény az

iskola életében, feldobja az utolsó
heteket a téli vakáció előtt, és segít
megteremteni a karácsonyi hangulatot.
– Csak leveleket lehet vele küldeni, vagy elszállítja az ajándékokat
is?
– A Mikulás-posta úgy van megoldva, hogy az iskola főbejáratához
ki van rakva hat kisebb doboz, négy
a különböző évfolyamok, egy a tanárok számára és egy a Református
Kollégium diákjainak. Ezeknek a
dobozoknak túl kicsi a nyílása
ahhoz, hogy egy ajándékdoboz átférjen rajtuk, de nagyon sokan például szaloncukrot vagy kisebb
csokoládét csatolnak a levelekhez.
Azonban többnyire kis levelekről
beszélünk a Mikulás-posta esetében.

lovas hintón érkezett, és ajándékokat osztogatott a faluközponti szoborparkban
összesereglett
apróságoknak.
Szovátán idén a fiatalok is kivették a részüket abból, hogy a sóvidéki
gyerekek számára emlékezetessé
váljon az ajándékozás: a Szovátai
Ifjúsági Szervezet (SZISZ) idén is
meghirdette a Mikulás házhoz
megy akciót, így negyven családhoz látogatott el a fürdővárosban és
a környező településeken a szerve-

zet által útnak indított nyolc „öregúr”. A szolgáltatásokért 20 lejt kellett fizetniük az igénylőknek, a
begyűlt összeget pedig jótékony
célra fordították a fiatalok: a Kicsigomba étterem által meghirdetett
JÓTevő JÓtevő akció keretében
megvacsorázva két család megsegítéséhez járultak hozzá.
A SZISZ egy másik egyedi ajándékozási akcióval is meglepte a
szovátaiakat az Elhagytam egy Mikulás-csomagot elnevezésű meg-

Idén is járt a Mikulás

Idén sem feledkezett meg a jóságos, ajándékokat osztogató északi
mesefigura a sok-sok, őt kíváncsian
váró gyerekről, és aki megérdemelte, annak legtöbb helyen kijárt
az ajándékcsomag. Míg családjuk
körében többnyire csütörtökön este
vagy éjszaka kereste fel az apróságokat az ősz szakállú, addig pénteken a közösségekben bukkant fel,
sok helyen kopogtatott be iskolákba, óvodákba, ahol egy-egy
rövid pihenője alatt a gyerekek
megpróbálták dalokkal, szavalatokkal megörvendeztetni, amit ő nyilván hatalmas zsákja tartalmával
hálált meg. Sok helyen ilyenkor találkoznak a legkisebb gyerekeknek
először a Mikulással, netán meg is
érintik, ami életre szóló élményt jelent számukra. Mivel az öregapó
egymaga nem tud mindent mindenkihez elszállítani, az önkormányzatok is segítettek neki, hogy tele
zsákja mindenhová eljuthasson.
Nyárádremete községben 510 gyerekhez jutott el édességcsomag, míg
a 70 évet elért idősek között 400
élelmiszercsomagot osztottak ki,
erre a célra a község húszezer lejt
fordított. Nyárádszereda tanintézményeibe 580, egyenként tíz lej értékű édességcsomag érkezett az
önkormányzat és a Surtec áruház
jóvoltából, Ákosfalva község településein 516 csomag jutott el a gyerekekhez mintegy tízezer lej
értékben, Csíkfalva községben 292
gyerek juthatott egyenként 13 lejes
édességestasakhoz az iskola révén.
Eredeti módon találkozhattak a Mikulással a marossárpataki gyerekek,
hozzájuk múlt csütörtökön este

Mindenütt örömmel fogadták a gyerekek a Mikulás ajándékát

– Milyen levelek születnek ilyenkor? A Bálint-napi postán a szerelem a téma, de mit ír december
elején a Mikulás?
– A Mikulás-posta alkalmával jókívánságok születnek, az egyik cél
ezzel a ráhangolódás a szeretet ünnepére, a karácsonyra. A másik fontos dolog, hogy a diákok
valamilyen szinten visszanyerjék az
ünnepi, szeretetteljes hangulatukat
társaik jókívánságának köszönhetően.
A Mikulás-postát természetesen
nem úgy kell elképzelni, hogy az
öreg szakállas írja a leveleket. Mindenki kreativitására van bízva, hogy
milyen levelet küld a társának. A
feladó azonban lehet anonim is.
– Ezzel a lehetőséggel csak bolyais diákok élhetnek?

mozdulásával. A kezdeményezést
egy magyarországi fiatalember indította útra a közösségi médiában,
azzal az elgondolással, hogy december 6-án hagyjunk az utcán egy
Mikulás-csomagot, ezúton szerezve
örömet egy ismeretlennek. Az akcióhoz csatlakozott a középiskola néhány diákja is, akik a szervezet
tagjaival együtt állították össze és
csomagolták be az ajándékokat, a
csomagokat csütörtökön este
„hagyták el” a város különböző részein. Nem bízták teljesen a véletlenre, az ajándékokat a város
forgalmasabb, központi részein tet-
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– Szorgalmazzuk ezt, kivétel a
tavaszi bál. A postás rendezvények
során van lehetőségük a Református
Kollégium diákjainak is levelet küldeni. Egyáltalán nem lehetetlen,
hogy külsős emberek is becsempésszék a leveleiket a postaládába,
hiszen senki nem ellenőrzi, hogy ki
dobja be a levelet, viszont ez főként
a bolyais és refis diákoknak van
fenntartva.
– Mennyire van még varázsa a
Mikulásnak a nagyobb diákok körében?
– Úgy érzem, hogy nagyon is van
varázsa, hiszen ahogy az előbbiekben is említettem, feldobja a hangulatot az iskolában. Tehát pusztán a
tudat, hogy közeledik a karácsony,
a Mikulás-járás, mindenkiben egy
kis buzgóságot alakít ki, hogy
ebben az időszakban több kedvességet és szeretetet árasszon a diáktársai felé.
– Mennyire számít az ajándék értéke a tinédzserek körében?
– Ezt személye válogatja. Vannak
olyan fiatalok, akiknek számít,
hogy minél drágább ajándékot kapjanak, és tudjanak vele úgymond
villogni. Nekem nem számít, hogy
mekkora az értéke az ajándéknak.
Sokkal inkább azt tartom fontosnak,
hogy az illető, akitől az ajándékot
kapom, szívből adja, vagy esetleg a
kreativitását vesse latba. Talán a
legszebb ajándékok a saját kezűleg
elkészítettek, véleményem szerint
ezeknek van a legnagyobb értéke.
– Hogyan lehetne még hangulatosabbá tenni ezt az alkalmat?
– Tavaly az iskolában volt egy
teljes karácsonyi kavalkád, több diákcsoportosulás témaköreinek és
szakágainak a megmozdulás-sorozata. Volt karácsonyi posta, a Bolyai
diákújságjának, a Tentamennek volt
teadélutánja, ezenkívül karácsonyi
filmvetítés és még számos ezekhez
hasonló esemény, ami színesebbé
tette az ünnepet.
Ezek mind a vakáció előtti héten
zajlottak, négy napon át, és úgy
érzem, hogy ez hozta el a legjobban
az ünnepi hangulatot, és nagyon reménykedem abban, hogy hagyománnyá válik az iskola életében.

ték le útszélre, padra, hogy biztosan
gazdára leljenek. A visszajelzések
egyértelműen pozitívak voltak,
másnap több helybeli is érdeklődött
afelől, hogyan kapcsolódhatnának
be az ajándékozásba. Ez arra ösztönzi a kezdeményezőket, hogy jövőben a lakosságot is vonják be,
hogy bárki eljuttathasson ily módon
egy-egy csomagot valakihez – tudtuk meg Gál Krisztától. Ez nem egy
klasszikus jótékonykodás, és nem
kimondottan rászorulóknak lehet
örömet szerezni vele, hanem bárkinek, aki szerencsés, és megtalálja a
csomagot. (gligor)

Fotó: facebook.com
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Meggyúlt a második gyertya is

Vidéki értékőrzők

Advent második hétvégéjén a
remény gyertyái gyúltak ki a
koszorúkon. A nyárádszeredai
főtéren vasárnap az andrásfalvi református gyülekezet
kórusa énekelt a közösségi
koszorúnál, míg Gecző András
lelkész arra intette az összegyűlteket, hogy advent ne
csak a várakozás ideje legyen,
hanem a felkészülésé is.
Életünkből elkopott az ünnepi
érzés, álmaink reménység
nélküliek, de advent egy kicsit
másabb, többet akar adni, felkészíteni a Jézussal való találkozásra.

Gligor Róbert László

Az egykori Judit-napi vásárok
hagyományához kötődően vasárnap
délután a városháza előtti téren
megnyitották az adventi vásárt, ahol

harminc kézműves és termelő rakta
asztalra portékáját: az adventi és karácsonyi asztaldíszek, koszorúk
mellett kézműves gyertyák, illóolajok, horgolt dísztárgyak, hímzett terítők, szőnyegek, festett üveg- és
porcelántárgyak, filctáskák, ékszerek csalogatták a nézelődőket. Kézműves sajtokat, méztermékeket,
mézes pogácsát, almaszirmot, házi
süteményeket lehetett kóstolni és
vásárolni, valamint szörpöket, pálinkát és forralt bort. Alkonyatkor
az ünnepi díszvilágítás fénye árasztotta el a teret, így a bámészkodás,
terefere kora este is folytatódott. A
vásárt a következő két vasárnap is
fel lehet keresni.
Az év utolsó foglalkozása
A vásárral egy időben az önkormányzat kézműves-foglalkozást
szervezett a kultúrotthonban, ahová
főleg a gyerekek tértek be és szorgoskodtak, hogy a térre visszatérve

A Judit-napi vásárok hagyományát követve Szeredában is megnyílt az adventi vásár
Fotó: Gligor Róbert László

RENDEZVÉNYEK
Van-e még energiád?

December 16-án este 6 órától a Studium-Prospero
Kulturális Központ (Forradalom utca 8. szám) klubtermében levetítik a Van-e még energiád? című, a Fókusz Öko Központ által a klímaváltozásról – Hajdú
Zoltán elnök és Katyi Antal filmes révén – készített filmet. A film szakmai tanácsadója Simonffy Katalin televíziós újságíró. Világszerte kísérleteznek, hogyan
lehet érthető, vonzó, érdekes módon eljuttatni a klímaváltozás elleni küzdelemről szóló információkat az
érintettekhez. A 30 perces kisfilm készítőinek ez egy
lehetséges válasza erre a világméretű problémára.

Színháztudományi konferencia
a Művészeti Egyetemen

December 13–14-én a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetemen nemzetközi színháztudományi konferenciát tartanak. A XX. alkalommal megszervezett rendezvény címe: Dokumentum és előadás. Az
előadások témája: színházelmélet és színháztörténet, irodalomelmélet és irodalomtörténet, továbbá
más kutatási területek irányából közelítik meg a különböző előadásformák és dokumentumok közötti
összefüggések témáját. A konferenciát az Eminescu
utca 9. szám alatti színház és multimédia-kutatóközpontban tartják. A megnyitó december 13-án 9 órától
lesz, ezután következik a tudományos előadások sorozata. A belépés ingyenes.

A mi történelmünk

December 17-én 17 órától a marosvásárhelyi várban
a Maros Megyei Múzeum konferenciatermében a
Kastély Erdélyben program keretében bemutatják a
History is Our Story című interaktív webdokumentumfilmet, amely a bonyhai Bethlen-kastély, az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély és az erzsébetvárosi
Apafi-kastély történetén, valamint kastélytulajdonosokkal, szakértőkkel, adminisztrátorokkal készített interjúk révén járja körül az említett kastélyok helyzetét.
A dokumentumfilm lehetővé teszi, hogy a néző/felhasználó interaktív módon fedezze fel magának a
kastélyokat és a bennük rejlő történeteket. A History
is Our Story a PONT Csoport által koordinált Kastély
Erdélyben program keretében készült, rendezte Felméri Cecília, koncepció és forgatókönyv: Balázsi-Pál
Ágnes, Felméri Cecília és Porcsalmi Balázs. A webes

megmutathassák alkotásaikat a szülőknek.
Szovátán sem múlhat el az adventi időszak kézműves-foglalkozás nélkül. Pénteken délután az S.
Illyés Lajos iskola sportcsarnokában gyűltek össze a gyerekek és az
őket elkísérő szülők, nagyszülők. A
tevékenység része a Szovátai Népi
Játszóház éves programjának, az
egyesület minden hónapban valamilyen foglalkozást szervez valamely
jeles nap kapcsán. Böjti időszak
lévén, adventben nem tartanak táncos eseményeket, ezúttal a decemberhez kapcsolódó népszokásokat,
hiedelmeket, időjóslásokat ismerhették meg a gyerekek, majd csuhéangyalokat, viaszgyertyákat és
asztali díszeket készíthettek – tudtuk meg Kiss Enikőtől, a szervezet
vezetőjétől.
Gazdagodjon a közösség
A Szovátai Népi Játszóház önkéntes pedagógusai több mint egy
évtizede azon munkálkodnak, hogy
a felnövekvő nemzedékekben felkeltsék és ébren tartsák a néphagyományok, népzene, néptánc, népi
kézművesség iránti érdeklődést a
városban és a gazdag népi kultúrával rendelkező Sóvidéken.
A programokba bekapcsolódó
gyerekek idén is megismerkedhettek sóvidéki farsangi, húsvéti, pünkösdi, szüreti, fonóbeli, karácsonyi
népszokásokkal, és a nagyon kedvelt kézműves-foglalkozásokon az
adott ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományos technikákat tanulhattak
meg, saját kezűleg készítettek használati és dísztárgyakat.
A játszóház a városi rendezvényeken is rendszeresen tart gyerekfoglalkozást, ezáltal színesebb a
Medve-tó-napok vagy éppen a tökfesztivál rendezvény. A nagy érdeklődésnek örvendő programok közé
tartoznak a nyári foglalkoztatások,
táborok is.
Az éves játszóházas tevékenységek sikeres megvalósulásáért kö-

felületet Fülöp Loránd készítette, az arculatterv
koordinátora Porcsalmi Balázs. Megtekinthető a
http://historyisourstory.ro elérhetőségen.

Közelmúltból történelem
– 30 éve történt

A Maros Megyei Múzeum, a Kós Károly Akadémia és
Novák Zoltán Csaba szenátori irodájának szervezésében december 19-én 17 órától a Kultúrpalota előcsarnokában a Maros Megyei Múzeum
rendezésében fotókiállítás nyílik Közelmúltból történelmi esemény. 30 éves ’89 címmel. Ezt követően
17.30-tól a kisteremben kerekasztal-beszélgetés lesz
a Madisz megalakulásának 30. évfordulója kapcsán.
Részt vesznek az alapító tagok. Moderátor: dr. Novák
Csaba Zoltán történész, szenátor. Bemutatják a Madisz egykori székháza homlokzatára helyezendő emléktáblát, kiállítják az alakulással kapcsolatos iratokat
és dokumentumokat.

Motorsportgála

December 15-én 12 órától a Kiscserged közelében
levő Transilvania motorsportpályán motorsportgálát
tartanak. A Román Motorsport-szövetség (RMSZ), a
Maros Megyei Tanács és a Transilvania Motor Ring
díjazza az RMSZ-Bajnokok gálája keretében a hazai
és nemzetközi versenyeken kiváló teljesítményt elért
sportolókat. Jelen lesznek többek között: Józsa Norbert Levente, 2019 legjobb sportolója, Robert Andrei
Mureşan, Ionel Pascotă, valamint Maros megye legendás motorosai, Gagyi Péter, Pop Florian, Nagy
Daniel, a Tóth fivérek (Gyula és Attila), Festő Péter,
Pop Dumitru, Birtalan Kámlán, ifj. Gagyi Péter, Pákai
György.

Dincolo – Túl

December 14-én 19 órától Marosvásárhelyen, a 3G
Színházban, a Mészárosok bástyájában újra látható
Elise Wilk Dincolo – Túl című darabja. Zene: Vlaicu
Golcea, díszlet: Mihai Păcurar, rendezte és játssza:
Ándi Gherghe. Az előadás Bobi Busuioc, egy kitalált
személy története arról, hogy miként távolodunk el
vezérelveinktől, mennyire nehéz az életben győzni,
és mennyire könnyű elveszíteni mindent. Többek között kiderül, hogy mi köze a főtt kivinek az Európai Bizottság elnökéhez, Jean-Claude Junckerhez vagy
Michael Jackson tánclépéseinek a dákokhoz, és az
is, hogy faluhelyen miért olyan népszerű a törölköző
Romániában.

A szovátai foglalkozáson mintegy negyvenen vettek részt

szönetet mondanak rendszeres támogatóiknak, a Bethlen Gábor
Alapnak, a Jeles Napok rendezvényhálózat keretében a Hagyományok Háza – Erdély Hálózatnak,
valamint Szováta város önkormányzatának a programok megvalósításához szükséges anyagi háttér
biztosításáért. Nem utolsósorban

Fotó: Kiss Botond

köszönet illeti a lelkes játszóházas
pedagógusokat, akik évek óta felvállalják a többletmunkát, hogy
azzal a közösség gazdagodjon,
épüljön, hogy gyermekeink életének szerves részét képezzék őseink hagyományai – ismertette
lapunkkal a Népi Játszóház éves
programját Kiss Enikő.

MAROS MEGYEI TANÁCS

KÖZLEMÉNY
A Maros Ipari Park Rt. kereskedelmi társaság a veze-

tőtanácsában betöltetlenül levő nem végrehajtó
ügyintézői állás (a felettes hatóság képviselője, az
auditáló bizottság tagja) betöltésének érdekében, a
lebonyolítás feltételeit és naptárját figyelembe

véve,

A Maros Megyei Tanács – székhelye: Maros megye,

Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. – felettes ható-

sági minőségben, a Parc Industrial Mureş – Maros
Ipari Park Rt. ügykezelése biztosításának az érdeké-

ben, egyes intézkedéseknek a meghatározására vo-

natkozó 114/2019. sz., Maros megyei tanácsi
határozattal létrehozott válogató bizottság által,

közli: a Maros Ipari Park Rt. kereskedelmi társaságnak a vezetőtanácsában betöltetlenül levő nem vég-

rehajtó ügyintézői állás (a felettes hatóság
képviselője, az auditáló bizottság tagja) betöltésének érdekében, válogatást tart.

A válogatást, az utólag módosított és kiegészített,
a

közvállalatok

vállalatirányítására

vonatkozó

109/2011. sz. sürgősségi kormányrendelet és a közvállalatok vállalatirányítására vonatkozó 109/2011.

sz. sürgősségi kormányrendelet egyes előírásainak

az alkalmazási metodológiai normái jóváhagyásáról

szóló 722/2016. sz. kormányhatározat előírásai szerint szervezik meg a felettes közhatóságnak a székhelyén.

A jelentkezés határidejére, a válogatási eljárás le-

bonyolításának a naptárára, a válogatási feltéte-

lekre és egyéb információkra vonatkozó további
felvilágosítás a Maros Megyei Tanácsnak a www.
cjmures.ro Anunţuri internetes oldalán, valamint a

Maros Ipari Park Rt. www.industrial-park.ro internetes oldalán található.

Az ELNÖK nevében

Szász Zoltán-Tibor
megyemenedzser

Paul Cosma

FŐJEGYZŐ
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A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Nyárádkarácsonba. Bővebb információ a 0265/224-300-as
telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro weboldalon a Cariere
címszónál. (sz.-I)

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között,
valamint szombaton 8–13 óra között.

Várjuk Önöket!

Találkozó adófizetőkkel

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal 2019 decemberében és 2020 januárjában több találkozót szervez az adófizetőkkel és cégek képviselőivel, amelyeken elsősorban az ellenőrzéseken tapasztaltakat
szeretnék ismertetni. A jogi személyiségeknél (cégek) végzett ellenőrzéskor azt vizsgálták, hogy miként számítják ki a beruházásokból származó jövedelemadót vagy a hozzáadottérték-adót, illetve
írják le a héát, továbbá alkalmazzák-e a különböző kedvezményeket.
A találkozókon részt vesznek pénzügyi ellenőrök, akik konkrét
eseteket vázolnak majd fel, ugyanakkor a hiányosságok kiküszöbölésének a módozatait ismertetik.
A találkozók programja megtalálható a pénzügyi hivatal honlapján az INFO Publice/Servicii oferite de ANAF elérhetőségen.
Bővebb felvilágosítás a www.anaf.ro honlapján és az adófizetők
telefonszolgálatán a 031-403-91-60-as számon.
A közkapcsolati és sajtóosztály

Álláshirdetés

A Szovátai Polgármesteri Hivatal – adószám: 4436895 – a
286/2011-es számú, módosított és utólagosan kiegészített kormányhatározat alkalmazási keretszabályzatának 7. cikkelye első bekezdésében
a
meghatározott/meghatározatlan
időtartamra
meghirdetett szerződéses állások esetében előírt általános feltételeket teljesítő jelentkezőknek versenyvizsgát hirdet egy I. besorolású,
szerződéses sofőri állás betöltésére a polgármester szakapparátusa
keretében az önkéntes katasztrófavédelmi osztályon.
A pályázati iratcsomót a hivatal székhelyén – Szováta, Fő út 155.
szám, 4-es iroda – lehet benyújtani a hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III. részében való megjelenésétől számított 10 munkanapon
belül.
A beiratkozási iratcsomónak a következőket kell tartalmaznia:
a) beiratkozási kérvény, az intézmény vezetőjének vagy a szervező közintézménynek címezve;
b) a személyazonossági irat másolata;
c) a tanulmányokat, esetleg a szakképesítést, továbbképzést igazoló oklevelek, iratok másolata;
d) a munkakönyv és/vagy esetenként annak az iratnak a másolata, amelyből kiderül a szolgálati idő, a szakmai gyakorlat;
e) erkölcsi bizonyítvány vagy saját felelősségre tett nyilatkozat,
hogy nem büntett előéletű, ami összeférhetetlenné tenné az állással;
f) a háziorvos vagy más felhatalmazott egészségügyi intézmény
által kibocsátott, hat hónapnál nem régebbi egészségügyi bizonylat,
melyből kiderül, hogy a jelentkező alkalmas a betöltendő állásra;
g) önéletrajz
h) a születési bizonyítvány és a házasságlevél (ha van) másolata
j) pszichológiai jóváhagyás.

A versenyvizsgán való részvételhez a jelentkezőknek meg kell
felelniük a 2011. évi 286-os kormányhatározat 3. cikkelyében előírtaknak.
Részvételi feltételek:
– legalább tíz év gyakorlat a szakmában
– szakiskolai végzettség
– B, C és E kategóriás hajtási jogosítvány
A versenyvizsga három szakaszból áll: dossziéválogatás (legtöbb
két nappal az iratkozás lejárta után); írásbeli vizsga (a polgármesteri hivatal székhelyén, a Fő út 155. szám alatt, 2020. január 9-én
11 órakor); állásinterjú (január 10-én 10 órakor a hivatalban).
Az eredményt az állásinterjú után legtöbb három nappal kifüggesztik a hivatal hirdetőtábláján.
A könyvészet jegyzékét a polgármesteri hivatalban függesztik ki.
Bővebb felvilágosítás a 0265/570-218-as telefonszámon, 127-es
mellékállomás.
Fülöp László Zsolt polgármester

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz ELÁRUSÍTÓNŐKET: Unirii és környéke (Annamari, tel. 0756-128-308), November 7. negyed és környéke (Lilla, tel. 0756-128-311); Meggyesfalva (Kinga, tel.
0756-128-309); Tudor negyed (Andi, tel. 0756-128-312), Rozália, tel.
0756-128-310. (64225)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓK disznók (70–100 kg). Tel. 0754895-544, 0265/323-361. (5638)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (5138)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21682-I)
ALKALMAZUNK hegesztőt és lakatost. Tel. 0744-572-889. (21684-I)
VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést, csatornajavítást, csatornakészítést, hófogó készítését, bármilyen
szigetelést, cserépforgatást. Tel.
0759-467-356. (5383-I)
AUTOMATA mosógépeket és hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-825502. (5642-I)
TETŐT, csatornát, lefolyót javítunk,
kicseréljük a törött cserepeket. Tel. 0747816-052, 0742-421-164. (5655)

VÁLLALUNK: festést, udvartakarítást,
padló-, falicsempe-lerakást, javítunk
csatornát és lefolyót. Tel. 0747-816-052.
(5656)

MEGEMLÉKEZÉS

„Nem vársz már minket ragyogó
szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető
szíveddel.
De bennünk él egy arc és a végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem
vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak
évek,
szívből szeretünk, s nem felejtünk téged.”
Megtört szívvel emlékezünk december 11-én SINKA LÁSZLÓRA
halálának 8. évfordulóján. Emlékét szeretettel őrzi felesége, Angela, lánya, Csilla és fia, Botond.
(5618)

Egy szál gyertya, mely lassan
végigég,
egy élet, mely percek alatt véget
ér.
Itthagytad azokat, akik szerettek
téged,
emléked örökre a szívünkbe
égett.
Fájó szívvel emlékezünk december 11-én SINKA LÁSZLÓRA halálának 8. évfordulóján. Emlékét
szívünkben őrizzük. Szerető
édesanyja és nővére, Jutka. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (5621)

Soha el nem múló szeretettel
gondolunk SZŐCS KATALINRA
szül. Iklandi halálának 4. évfordulóján. Szerettei. (5639-I)

ELHALÁLOZÁS
„Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én
porom felett megáll.”
(Jób könyve 19,25)
Mély fájdalommal, de a feltámadás és az örök élet reménységével tudatjuk, hogy
JANKA ÖDÖNNÉ
– JANKA IBOLYA
szül. Csizmadia
(Vadasdon)
életének 77. évében rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése december 11-én, szerdán 14 órakor lesz a marosvásárhelyi római katolikus temetőben,
református szertartás szerint.
Emléke legyen áldott!
Fájó szívvel gyászolja szerető
férje, két fia, két menye és unokája. (5617-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett testvér,
JANKA IBOLYA
szül. Csizmadia
életének 77. évében elhunyt.
Örökké a szívünkben őrizzük emlékedet.
Testvéred, Irénke és családja.
(5634-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett apa, após, rokon és jó
barát,
DASCĂL MARTIN
volt fizika- és kémiatanár élete
73. évében megpihent. A temetési szertartás 2019. december
11-én, szerdán 12 órakor lesz a
Nyár utcai zsidó temetőben.
A gyászoló család. (5640-I)
Fájdalommal tudatjuk, hogy
VERESS LÁSZLÓ
életének 77. évében elhunyt. Temetése december 12-én, csütörtökön 14 órakor lesz a római
katolikus temetőben.
A gyászoló család. (5648-I)
Fájdalommal tudatjuk, hogy
DÁN LAJOS
az Elektromaros
és Számológépgyár volt mestere
2019. december 6-án, 71 éves korában Őrbottyánban elhunyt. Temetése 2019. december 13-án,
pénteken 14 órakor lesz Őrbotytyánban, az őrszentmiklósi temetőben.
Fia, Árpi, menye, Erzsébet, unokái: Gyopár és Pálma, valamint
párja, Anikó. (5647-I)
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Fájó szívvel tudatjuk, hogy
TURC IRÉN
született Szövérfi
életének 80. évében türelemmel
viselt hosszas szenvedés után e
hónap 9-én elhunyt.
Temetésére december 12-én,
csütörtökön délután 3 órától
kerül sor a marosszentgyörgyi
temetőben, református szertartás szerint.
Gyászoló szerettei. (-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a gyergyóremetei születésű marosszentgyörgyi lakos,
LÁSZLÓ-LŐRINCZ JÁNOS
életének 84. évében elhunyt. Temetése december 11-én, szerdán
13 órakor lesz a marosszentgyörgyi katolikus temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (-I)
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya,
nagymama,
dédnagymama,
anyós,
özv. MIHÁLY ILONA
(Cica)
életének 83. évében folyó hó 9-én
örökre megpihent. Temetése
december 11-én 14 órakor lesz a
marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Emlékét őrzik: lánya, Évi és családja, Meli és családja, fia, Gyurika, unokái és rokonai. (5660-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorúan búcsúzunk egykori
osztálytársunktól,
KOVÁCS ZSOMBOR almérnöktől. Nyugodjon békében!
Őszinte részvétünk családjának. A Bolyai Farkas Líceum
1960-ban végzett A osztálya.
(5633-I)

Mély megrendüléssel vettünk
tudomást DÁN LAJOS őrbotytyáni
lakos
haláláról.
Őszinte részvétünk párjának,
Anikónak, fiának és családjának.
A marosvásárhelyi rokonok:
nagynénje, Mária, sógora,
Gyurka, unokatestvérei: Irén,
Zsuzsi és családjuk. Emlékét,
drága, vidám alakját megőrizzük. (5647-I)

Szomorúan vettük tudomásul
DASCĂL MARTIN tanárnak,
1967-ben végzett évfolyamtársunknak a halálát. Őszinte
részvétünk a gyászoló családnak. Nyugodj békében, kedves kollégánk! (5652-I)

Szomorúan
értesültünk
Dr. WESZELY TIBOR, iskolánk
kiváló matematikatanára haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük
ki
a
gyászoló
családnak. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A
Bolyai Farkas Elméleti Líceum munkaközössége. (-I)

Szomorú szívvel búcsúzom
anyatársamtól,
MIHÁLY
ICÁTÓL. Isten nyugtassa békében! A hozzátartozóknak
lelki békességet kívánok. Özv.
Varga Elekné. (5658-I)
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