
A marosvásárhelyi Vártemplom és a Bernády téri Teleki-ház
felújítása mellett, a nyár folyamán nekiláttak a Marosvásár-
helyi Kántor-tanítóképző Főiskola Forradalom utca 6. szám
alatti épülete átalakításának, bővítésének. A munkálatok-
ról Henter György vártemplomi lelkipásztor számolt be lapunk-
nak. 

170 ezer euró a magyar kormánytól
– A harmadik vártemplomi projektünk a Forradalom utca 6. szám alatt

folyik, a volt parókia épületén, ami 25 éve ad helyet a Marosvásárhelyi
Kántor-tanítóképző Főiskolának. Tudni kell, hogy a Vártemplom volt
lelkészi lakása irodahelyiséget, könyvtárat és egy-két tantermet is 
biztosított a főiskolának. Nagyon régi, kétszáz éves épületről van szó,

Számháború újratöltve
Közzétette a jövő évi költségvetés-tervezetét az új kormány. Utal-

tunk már rá, hogy ez az első komolyabb munka, amiből következtetni
lehet arra, hogy mire számíthatunk az új csapat részéről, és az első
jelek alapján nem különösen jobbra, mint a régi kabinettől. Ez főleg
hosszabb távra nézve rossz jel.

A tervezet kapcsán eddig főleg azon vitáztak, hogy felelősségvál-
lalással vagy parlamenti vitával fogadják-e el. Az utóbbi változat
lenne a sokkal jobb megoldás, mert akkor nyíltan meg lehetne kér-
dezni a kormánytól, hogy ugyan milyen tudatmódosító szerek hatá-
sára álmodoznak 4,1%-os gazdasági növekedésről jövőre, amikor
az unió őszi prognózisa szerint az eurózónára érvényes becslés 1,2,
a teljes unióra nézve érvényes pedig 1,4%-os bővülést valószínűsít
a következő évre, ráadásul a román gazdaság teljesítménye már az
idei adatok szerint is lassul. Hogyha ugyanilyen alaposan jártak el
az államháztartási bevételek tervezésénél is, akkor alapos a gyanú,
hogy a várható gazdasági bővülést és a bevételeket jócskán túlbe-
csülték, pontosan ugyanúgy, ahogy a sokat szidott elődök is tették.
De míg az előző kormány legalább megpróbálta az idén színlelni azt,
hogy betartják az uniós szabályokat, és nem lépik túl a 3%-os költ-
ségvetési hiányt – ami bírsággal járhat –, addig a mostani csapat
már nem is próbálkozik ilyen kerteléssel. Politikai szempontból nin-
csenek is rászorulva, hogy ilyen finomságokkal törődjenek, mert
amíg egy ilyen eljárás lezajlik a brüsszeli hivataloknál és az uniós
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Cipősdoboznyi
meglepetés 
A marosvásárhelyi Rotary Téka Club
angol partnere immár négy éve a Bos-
combe Soutbourne Rotary Club. Felhí-
vásukra idén is sok ezer angol
gyermek készített ajándékdobozt.
____________2.
Szülővárosa dísz-
polgárává avatták
Bocskay Vincét
A szobrász hétfőn, pontosan 70. szü-
letésnapján vehette át az oklevelet.
____________5.
Marosvásárhely 
főterén megszűnik
a lakossági 
parkolóbérlet 
Jövő év január elsejétől Marosvásár-
hely főterén módosulnak a parkolási
díjszabások. A városi önkormányzat
képviselői a 2019. szeptember 26-i
247-es számú határozattal több módo-
sítást fogadtak el. 
____________8.

Előfizetőink 
figyelmébe!

Az ünnepek miatt 
decemberben kevesebb

a munkanap,
ne feledjék időben

megújítani 
az előfizetést! 

Telefon: 0742-828-647. 

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Kibővítik a Kántor-tanítóképző Főiskolát

A harmadik vártemplomi projekt 



Az Egyesült Királyság, Argentína és
Nagysármás – ez a Maros megye pe-
remén levő szórványtelepülés – sok
ezer kilométer távolságra van egymás-
tól. A gyermekésszel szinte felmérhe-
tetlen távolságot mégis le tudta győzni
az odafigyelés, a szeretet, az ajándéko-
zás, öröme és elégtétele. 

A marosvásárhelyi Rotary Téka
Club angol partnere immár négy éve a
Boscombe Soutbourne Rotary Club.
Felhívásukra idén is sok ezer angol
gyermek készített ajándékdobozt.
Ezekből Európán át 6.100-at hoztak
Marosvásárhelyre. Amint Jeszenszky
Attila, a marosvásárhelyi klub tagja el-

mondta, a gyermekotthonok mellett a
csomagokat félreeső kicsi falvakba
juttatták el, hogy a rászoruló gyerme-
keknek örömet szerezzenek. 

A három ország jótevői, nők és fér-
fiak, idén is gondoltak a szórványra, és
kiosztották az angol gyermekek kará-
csonyi ajándékát rejtő cipősdobozokat
Nagysármáson is. A marosvásárhelyi
Rotary Téka Club banánnal kedveske-
dett a gyermekeknek. 

Kiss Sándort és Jeszenszky Attilát
elkísérte két angliai rotarys társuk,
Hannah Laidlow és Martin Ozanne
Guernsey-ből. Segítségükre volt a ma-
rosvásárhelyi sportiskolában tanuló

Santiago Zagaglia, Argentínából érke-
zett cserediák is. Amint Bartha Erzsé-
bet, a sármási Samuil Micu
Iskolaközpont igazgatóhelyettese tájé-
koztatott, először az elemi osztályos
diákoknak osztották ki a csomagokat,
akik tanítóik irányításával karácsonyi
énekekkel kedveskedtek, és három kis-
lány, Lăcătuşu Andrea, Lakatus Bri-
gitta és Székely Klára verset mondott.
A következő megálló az óvodában
volt, ahol szintén énekes előadással fo-
gadták a vendégeket. 

A nagyobb tanulók is csomagot
kaptak, így Nagysármáson 104 ma-
gyar tagozaton tanuló gyermek része-
sült az angol vendégek ajándékában.
Köszönet érte. (bodolai)

Jogi tanácsadás
December 18-án, szerdán, ma délután 4 órától szerkesz-
tőségünk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám
alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsa-
dást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdek-
lődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési
szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Szoboravatás Búzásbesenyőn
Vasárnap, december 22-én 12 órakor kerül sor Pajka Ká-
roly mellszobrának leleplezésére a búzásbesenyői köz-
ponti parkban. Pajka Károly az 1989-es decemberi
forradalom marosvásárhelyi hősi halottja, szülőfalujában,
Búzásbesenyőben van eltemetve. A mellszobor állításával
a helyi közösség méltó emléket kíván állítani Pajka Károly-
nak, egyúttal  emlékezik a 30 éve történt decemberi ese-
ményekre.

Az uszoda ünnepi nyitvatartása
A marosvásárhelyi Mircea Birău fedett uszoda december
24. és január 3. közötti nyitvatartása a következő: decem-
ber 24-e, kedd, 25-e, szerda, 26-a, csütörtök, december
31., kedd, január elseje, szerda, január másodika, csütör-
tök: zárva. December 27-e, péntek, december 28-a, szom-
bat, december 29-e, vasárnap: nyitvatartás rendes
program szerint. A vezetőség köszöni a megértést, és ál-
dott karácsonyi ünnepeket, boldog új évet kíván minden-
kinek.  

A Kaufland karácsonyi és újévi 
nyitvatartása

A téli ünnepek alatt a Kaufland nyitvatartása is megválto-
zik. December 17-től, keddtől december 23-ig, hétfőig, va-
lamint december 27-től december 30-ig az üzletlánc
valamennyi áruháza hosszított programmal működik. A nyi-
tási időpont áruháztól függően 7-7.30 óra, a zárási pedig
22-23.30 óra. Kedden, december 24-én, karácsony esté-
jén az áruházak ugyanakkor nyitnak, de hamarabb zárnak:
17-18 órakor. Szerdán, december 25-én és szerdán, ja-
nuár elsején az összes áruház zárva lesz. Karácsony má-
sodnapján, december 26-án, csütörtökön és január
másodikán a legtöbb áruház rövid programmal működik: 9
órakor nyit és 15-16 órakor zár, kivéve Maros megyében
Szászrégent, ahol mindkét nap zárva lesz. A Kaufland Grill
programja az adott áruháztól függ, december 17-e és 23-
a között 9–10 órakor nyit, 20–21.30 órakor zár, 23-án és
30-án 17–19 órakor zár. Az összes Kaufland Grill zárva tart
december 24-26. között és január elsején és másodikán.
A legtöbb Grill december 31-én zárva lesz, amelyek nem,
azok rövid programmal, 9 és 15.30 óra között tartanak
nyitva.    

Adománygyűjtés 
A Maros megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (MIET) és
Vincze Lóránt európai parlamenti képviselő közösen gyűjt
adományt a Szent Erzsébet Egyesület és a havadtői Csa-
ládotthon gyermekeinek. A csomagok tartalmazhatnak tar-
tós élelmiszert (liszt, cukor, olaj, rizs, száraztészta,
konzerv, édesség), tisztító- és tisztálkodószereket, tanfel-
szerelést (füzet, írószer, táska, tolltartó), jó állapotban levő
ruhát és cipőt. Az adományt Vincze Lóránt képviselői iro-
dájában (Marosvásárhely, Forradalom utca 1. szám, a Kö-
peczi–Teleki-ház földszintjén) fogadják december 19-ig
mindennap 9 és 17 óra között. További részletek a 0723-
587-498-as telefonszámon.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Ma AUGUSZTA, 
holnap VIOLA napja.
VIOLA: régi magyar női
név, a latin viola, azaz ibolya
szóból.

18.,szerda
A Nap kel 

8 óra 1 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 36 perckor. 
Az év 352. napja, 
hátravan 13 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. december 17.

1 EUR 4,7769
1 USD 4,2831

100 HUF 1,4468
1 g ARANY 203,6828

IDŐJÁRÁS
Nagyobbrészt napos
Hőmérséklet:
max.90C
min.-20C

Megyei hírek

A nagyok az angol vendégekkel Fotó: Bodolai Gyöngyi

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,

naponta8-14óraközött,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647

Cipősdoboznyi meglepetés 

A HIFA-Románia Egyesület az el-
telt évek során több kiállítást is szer-
vezett a fogyatékkal élők és krónikus
beteg művészek munkáiból, alkotása-
iból. Évente ismétlődő programunk a
Rejtett Gyöngyszemek, melynek kere-
tében fogyatékkal élő alkotóink mun-
káit, valamint kézműves csoportunk
alkotásait tárjuk a nagyközönség elé.
A legtehetségesebb alkotóink egyike

Magyarosi Zsuzsanna. Az általa készí-
tett képek megérdemelnek egy egyéni
tárlatot, melynek megszervezésére és
levezetésére egyesületünk vállalkozott.
A Faces portrékiállítás Zsuzsanna
szén- és pasztellmunkáit mutatja be,
amiket az elmúlt hét évben készített.
Témája a híres színészek, zenészek és
kevésbé ismert arcok bemutatása.
Célja: illusztrálni az emberek szépsé-

gét, szociális státusztól vagy bármely
másságtól függetlenül. A kiállítás állo-
másai: november 25–29. között a pol-
gármesteri hivatal; december 1–14.
között a prefektúra épületében. 
December 21-én kiállítás-megnyitóra
készülünk a K’arte egyesület kiállító-
termében. Szeretettel várunk minden-
kit 17 órától, hiszen nemcsak a ké-
peket tekinthetjük meg, hanem Zsu-
zsával is találkozhatunk. Akinek iste-
nadta tehetsége igazi ünnepre han-
goló. (közlemény)

Faces – kiállítás

Közelmúltból történelem – 30 éve
történt
A Maros Megyei Múzeum, a Kós Károly Akadémia és
Novák Zoltán Csaba szenátori irodájának szervezésében
december 19-én, csütörtökön 17 órától a Kultúrpalota elő-
csarnokában fotókiállítás nyílik Közelmúltból történelmi
esemény. 30 éves ’89 címmel. Ezt követően 17.30-tól a
kisteremben kerekasztal-beszélgetés lesz a Madisz meg-
alakulásának 30. évfordulója kapcsán. Részt vesznek az
alapító tagok. Moderátor: dr. Novák Csaba Zoltán törté-
nész, szenátor. Bemutatják a Madisz egykori székháza
homlokzatára helyezendő emléktáblát, kiállítják az alaku-
lással kapcsolatos iratokat és dokumentumokat. 

Termelők és kézművesek vására
December 20-án, pénteken 8 és 19 óra között ismét lesz
a Petry Látványműhely és Múzeum udvarán Local Far-
mers’ Market vásár. A termelők és kézművesek számos
finom, egészséges és szemet gyönyörködtető termékkel
készülnek ez alkalommal is, mindemellett pedig szezoná-
lis termékeket is megkóstolhatnak az érdeklődők. Az ün-
nepi időszakra több különlegességgel is készülnek, a
marosvásárhelyi Református Kollégium vegyes karának

előadását a vásárlók 12 órától hallgathatják meg a Rá-
kóczi lépcsőnél. A forró tea és forralt bor mellett ínyenc
kötözött sonkát, házi süteménynek valót, sült fagylaltot és
sok egyebet is megkóstolhatnak és megvásárolhatnak.

Kazettás mennyezet Jedden
Advent negyedik vasárnapján, a 15 órakor kezdődő szent-
mise keretében a jeddi római katolikus templomban Oláh
Dénes főesperes megáldja az új kazettás mennyezetet. A
65 kazettát Hegedüs Ignác készítette, ezek a marosszent-
györgyi templom kazettáinak másolatai. A szentmise
végén a főesperes bemutatja Baricz Lajos Dalban mon-
dom el című kötetét, mely 65 kazettát és 65 szonettet tar-
talmaz. A kazettákról dr. László Márton levéltáros beszél.
Közreműködik a marosszentgyörgyi egyházközség ének-
kara és a Jubilate gyerekkar.

Adventi együttlétek 
Marosszentgyörgyön
Adventi ráhangolódás jellemzi a decemberi reggeleket a
marosszentgyörgyi hátrányos helyzetű gyermekek és szü-
leik számára. A Gyulafehérvári Caritas szervezte lelki ösz-
szejöveteleken a Caritas nappali központjába járó
kisiskolás korú gyerekek és szüleik vesznek részt, akik
testben és lélekben közösen készülnek fel az ünnepre.
Kapcsolattartó: Récsei Mária (tel. 0735-735-171).

RENDEZVÉNYEK

Sorsolás pénteken 11 órakor!
ANépújságpénteken11órátóltartjaaBernádyHázban (Horeau.6.sz.)a Hűséges elő-

fizető – DECEMBER nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek)
és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Klaus Iohannis államfő az egysé-
ges Európai Unió híve, ezért nem
támogat olyan kezdeményezése-
ket, amelyek szerinte újabb „tö-
résvonalakat” nyitnának az unió-
ban.

Az elnök keddi sajtóértekezletén újság-
írói kérdésre válaszolva a magyar mi-
niszterelnök Temesváron elhangzott be-
szédére reagált így, amelyben Orbán
Viktor jelezte: Magyarország készen áll,
hogy a szomszédjaival, köztük Románi-
ával, felépítsen egy új Közép-Európát.

„Én az Európai Unióért szállok síkra,
nem más entitásért, amelyet kisebb lép-
tékben és közelebb hoznánk létre. Nem
hiszem, hogy új törésvonalakat kellene
megnyitnunk az EU-ban, ellenkezőleg:
mindannyiunknak azon kellene lehető-
ségeinkhez mérten dolgoznunk, hogy
eltüntessük a létező törésvonalakat” –
magyarázta fenntartásait a román ál-
lamfő.

Iohannis kifejtette: továbbra is elkö-
telezett híve lesz a történelmi gyökerű,

Kelet és Nyugat között továbbra is lé-
tező, az egykori vasfüggöny nyomvona-
lán húzódó törésvonal felszámolásának.
Úgy vélekedett, hogy enyhébb mérték-
ben ugyan, de különböző álláspontok fi-
gyelhetők meg az EU-ban Észak és Dél
között, és szerinte ez ellen is tenni kell.

„Nem fogok soha részt venni az 
EU-n belüli részentitások létrehozásá-
ban, amelyek újabb törésvonalakat nyit-
nának. Ez egy olyan megközelítés,
amelyet én nem fogok támogatni” –
szögezte le a román elnök.

Iohannis az Egyesült Államok új bu-
karesti nagykövete, Adrian Zuckerman
megbízólevelének átvétele alkalmából
válaszolt az újságírók aktuálpolitikai
kérdéseire. Ezek sorában reagáltatták
Orbán Viktor beszédére, amely az
1989-es forradalom kitörésének 30. év-
fordulója alkalmából rendezett temes-
vári gálaesten szombaton hangzott el.

A kormányfő akkor arról beszélt:
Magyarország ki akar törni abból a
helyzetből, hogy Európa második vona-

lába tartozik, azon európai országok
egyike akar lenni, ahol a legjobb élni, a
legkorszerűbb technológiával akar ter-
melni, és a világ egyik legbiztonságo-
sabb országa akar maradni. Ezt a
célkitűzést a szomszédos államokkal
együtt könnyebb elérni, mint egyedül –
mondta Orbán Viktor, hozzátéve: nagy-
szerű esélyt lát arra, hogy a jövőben ro-
mánoknak és magyaroknak közös
céljaik lehessenek.

A kormányfő beszédében azt tűzte ki
célul, hogy Közép-Európa a világ egyik
legsikeresebb és legversenyképesebb
térsége legyen, ahol a városokat autó-
pályák és gyorsvasutak kötik össze,
ahol mindenkinek van munkája, ahová
visszatérnek a munkások, sőt ahol az
okoz majd fejtörést, mit kezdjenek a
Nyugat-Európából érkező munkaválla-
lókkal. „Ha együttműködünk, ez lehet-
ségessé válik, és ez lesz az új euró-
pai realitás” – mondta Orbán Viktor a
temesvári forradalom 30. évfordu-
lóján. (MTI)

Rekorddöntő Angyalváró 
cipősdoboz

Idén rekordmennyiségű, 730 cipősdoboznyi kará-
csonyi adományt és ötven kilogramm tartós élelmi-
szert gyűjtött a Három Királyfi, Három Királylány
Mozgalom a Magyar Cserkészszövetséggel együtt
indított angyalváró karácsonyi akciójában, hogy se-
gítsenek az erdélyi árva gyerekeken. Magánembe-
rek, helyi közösségek, civil szervezetek és vállalatok
adakoztak, hogy szebbé tegyék a Böjte Csaba fe-
rences szerzetes által alapított erdélyi gyerekottho-
nok lakóinak karácsonyát – közölte a mozgalom az
MTI-vel kedden. A közlemény szerint a Három Ki-
rályfi, Három Királylány Mozgalom örömmel tapasz-
talta, hogy idén jóval több cég és magánember
kapcsolódott be az akcióba, és sokkal több felaján-
lást is tettek, mint korábban. Idén az Angyalváró ci-
pősdoboz akcióban a Magyar Cserkészszövetség,
a Csillaghíd Alapítvány, a NOE Ferencvárosi cso-
portja és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vett
részt. A dobozokat a Waberer’s szállítmányozó vál-
lalat juttatta célba a Gyergyói-medencébe, valamint
Parajdra. (MTI)

Eltörölhetik a különnyugdíjakat
Kedvezően véleményezte kedden a képviselőház
munkaügyi bizottsága a különnyugdíjak eltörléséről
szóló tervezetet. Az intézkedés alól kivételt képez-
nek a katonáknak és a belügyi struktúrák volt alkal-
mazottjainak folyósított speciális nyugdíjak. A
tervezet mindössze egy ellenszavazatot kapott,
három bizottsági tag tartózkodott a voksoláskor. Az
indítvány értelmében eltörölnék a képviselők és sze-
nátorok, a bírák és ügyészek, a bíróságok és
ügyészségek kiegészítő szakszemélyzete, a külön-
leges státusú köztisztviselők, a diplomáciai testüle-
tek tagjai, az alkotmánybíróság tagjai, valamint a
polgári légi közlekedési személyzet különnyugdíját.
Az Adrian Dohotaru független képviselő által benyúj-
tott módosító javaslat értelmében eltörölnék a helyi
választott tisztségviselők járandóságát is. (Agerpres)

Gumicsónakért riasztották 
a hatóságokat

A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) Maros megyei
alkalmazottait és a rendőrséget riasztották kedden,
miután egy férfi bejelentette, gyanús csomagot talált
a Kis-Küküllő egyik hídja közelében, Dicsőszentmár-
tonban. A megyei rendőr-főkapitányság, valamint a
hírszerző szolgálat szakemberei is a helyszínre si-
ettek, elkülönítették a környéket, és azonosították a
gyanús csomagot. Miután megvizsgálták a tartalmát,
kiderült, egy kisméretű gumicsónakról van szó. A
rendőrség folytatja a vizsgálatot annak felderítése
érdekében, hogy ki hagyta ott a bőröndöt. (Mediafax)

Kényszerleszállást hajtott végre
egy orosz hadászati bombázó

Hajtóműhiba miatt kényszerleszállást hajtott végre
szerdán egy Tu-22M3-as típusú orosz szuperszoni-
kus hadászati bombázó Asztrahán megyében. Az
üzemzavar az orosz védelmi minisztérium közlése
szerint előre beütemezett repülés közben keletke-
zett. A két pilóta lakott településektől távol a talajra
szállította le a gépet. A hadianyagot nem szállító gép
legénysége nem sérült meg, károk nem keletkeztek.
Atomfegyverek célba juttatására is alkalmas Tu-
22M3-as rakétahordozókat szíriai célpontok meg-
semmisítésére többször is bevetett az orosz légierő.
A gépek az állomásoztatásukra szolgáló repülőte-
rektől 2200 kilométerre eltávolodva irányítható raké-
tákat és bombákat vetettek be. Legutóbb 2019.
január 22-én Murmanszk megyében szenvedett bal-
esetet egy ilyen típusú gép, amely hóviharba került,
a leszállópályára zuhant és kigyulladt. (MTI)

bíróságon, addigra lejárnak a következő évben esedékes
helyhatósági és parlamenti választások, amelyeknek a
kampányában ez felhasználható lenne ellenük. Ezekből
az első adatokból úgy tűnik, a következő esztendőt a vá-
lasztások megnyerésére akarja felhasználni az új kor-
mány. Úgy, hogy érvényben tart az elődök szociális
intézkedéscsomagjából minden olyan intézkedést, amely
nagy tömegeket érint, legfeljebb kisebb tételeken igyek-
szik spórolni, hogy azért a haveroknak is maradjon
zsebpénzre való. De az eddigi adatok szerint egy lyukas
fityinget nem adnak arra, hogy a jövőtől érvényes sza-
bályok életbe lépésétől számítva az állami bevételek
mintegy háromnegyede megy majd fizetésekre és egyéb
juttatásokra, ami az elemzők szerint nem fenntartható.
Úgy vélhetik, hogy ezzel ráérnek jövőre is foglalkozni,
a választásokat követően. Csak úgy ne járjanak, mint a
szocdem haverok tíz évvel korábban, amikor a megnyert
választások után az egérlyukban kellett menedéket ke-
resni a válság elől, amíg a balhét elvitték helyettük a
balek demokraták. A számla viszont akkor is nekünk, az
adófizetőknek maradt, és ez ezúttal sem lesz másként.

Számháború újratöltve
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világIohannis nem támogat olyan kezdeményezéseket,
amelyek újabb „törésvonalakat” nyitnak Európában

Isten lehet, hogy nem részesíti az
embereket minden csodában,
amelyért hozzá fohászkodnak, ám
időről időre lehetőséget ad arra,
hogy ők maguk tegyenek csodát
másokkal – hangsúlyozta a köz-
társasági elnök kedden a külhoni
magyar egyházi vezetők tisztele-
tére adott ebéden elmondott ad-
venti köszöntőjében.

Áder János a Sándor-palotában rende-
zett eseményen felidézte, hogy 2019 ok-
tóberében több erdélyi városba és
Budapestre is ellátogatott Nick Vujicic.
A szerb származású amerikai lelkipász-
tor elmondta, hogy iskolás korában két
dologért imádkozott különösen: bárcsak
találkozhatna egy másik emberrel, aki
hozzá hasonlóan végtagok nélkül szüle-
tett, és bárcsak ez a végtagok nélkül élő
felnőtt eljönne az iskolájába, hogy el-

mondja a társainak, ne csúfolják, ne zak-
lassák őt a fogyatékossága miatt – fej-
tette ki.

Az államfő úgy folytatta, akkor úgy
tűnt, Nick Vujicic imái nem találtak
meghallgatásra, huszonnégy éves korá-
ban azonban egy előadásán meglátott a
tömegben egy végtagok nélküli gyer-
meket, és azt mondta a szüleinek: „ha fi-
atok iskolás lesz, és a társai zaklatni
fogják, hívjatok fel, hogy elmenjek abba
az intézménybe, és elmondjam a fiata-
loknak, mennyi fájdalmat okoz a szóbeli
vagy akár tettleges bántalmazás”. Ami-
kor pedig eljött az ideje, valóra váltotta
ígéretét – húzta alá Áder János.

Szólt arról is: az esztendő vége felé
közeledve érdemes figyelmet fordítani
mindazokra a csodákra, áldásokra, 
amelyek az elmúlt időszakban történ-
tek.

„Köszönetet kell mondanunk mind-
annyiuknak a lassan mögöttünk lévő
esztendőben végzett áldozatos munkáju-
kért” – fordult vendégei felé a köztársa-
sági elnök.

Az államfő külön is köszönetet mon-
dott a tavaly nyugdíjba vonult Pénzes
János szabadkai püspöknek, valamint az
idén nyugdíjba lépő Jakubinyi György
gyulafehérvári érseknek és Tamás József
csíkszeredai segédpüspöknek a magyar
közösségek érdekében végzett áldozatos
szolgálatukért.

„Azoknak pedig, akik tovább szolgál-
nak, sok erőt kívánok munkájukhoz, az
árvák befogadásához, az elesettek támo-
gatásához, a lelki és testi betegségek
gyógyításához, a diákok neveléséhez, a
családok és a közösségek megerősítésé-
hez szerte a Kárpát-medencében” – fo-
galmazott Áder János. (MTI) 

A külhoni magyar egyházi vezetőket fogadta 
a köztársasági elnök

Egybehangzó keddi brit sajtóérte-
sülések szerint London ki akarja
zárni a brit EU-tagság megszű-
nése (Brexit) után tervezett át-
meneti időszak meghosszab-
bításának lehetőségét.

Boris Johnson miniszterelnök hivata-
lának név nélkül idézett egyik tisztvise-
lője szerint a Brexit-megállapodás
ratifikálásának törvénytervezetében a
konzervatív párti kormány kötelező jogi
erővel tiltaná meg saját magának és a
parlamentnek az átmeneti időszak 
bármennyi időre szóló meghosszabbítá-
sát.

A Downing Street illetékese hangsú-
lyozta, hogy ez a kötelezettségvállalás a
Konzervatív Párt választási programjá-
ban is szerepelt.

Az Egyesült Királyság a jelenlegi ter-
vek alapján január 31-én lép ki az Euró-
pai Unióból.

A kilépés után kezdődő átmeneti idő-
szak – amely csak akkor lép életbe, ha a
londoni parlament a Brexit napjáig rati-
fikálja a kilépés feltételrendszerét rög-
zítő megállapodást – 2020. december
31-ig tartana, és ennek időtartama alatt
jórészt a jelenlegi szabályrendszer ma-
radna érvényben az Európai Unióval
fennálló kétoldalú viszonyrend-
szerben.

Az átmeneti időszak elsősorban arra
szolgál, hogy a brit kormány és az EU
szabadkereskedelmi megállapodást köt-
hessen. Uniós részről azonban többször

is hangoztatták, hogy ez ilyen rövid idő
alatt gyakorlatilag lehetetlen, és az EU
hajlandó lenne az átmeneti időszak meg-
hosszabbítására.

A Brexit-megállapodásban szerepel is
olyan záradék, amely kölcsönös szándék
esetén lehetővé teszi az átmeneti időszak
meghosszabbítását kétszer egy-egy évre.
Az első hosszabbításról 2020. június vé-
géig kellene dönteni.

A Downing Street kedden idézett ille-
tékese szerint azonban a Brexit-meg-
állapodás ratifikálásáról szóló törvény-
javaslatból – amely várhatóan pénteken
kerül a múlt csütörtökön jelentős kon-
zervatív többséggel újjáválasztott alsó-
ház elé – a kormány a maga részéről
kiveszi ezt a lehetőséget, és jogilag kö-
telező erővel tiltaná meg az átmeneti
időszak meghosszabbítását a 2020. de-
cember 31-i jelenlegi lejárati időponton
túl.

Számos elemzői vélemény szerint ha
addig nem sikerül szabadkereskedelmi
megállapodásra jutni az Európai Unió-
val, és ha az átmeneti időszakot ennek
ellenére nem hosszabbítják meg, annak
ugyanolyan hatása lenne a brit gazda-
ságra, mintha az Egyesült Királyság
megállapodás nélkül, rendezetlen
módon lépne ki az EU-ból.

Ebben az esetben ugyanis a jövő év
végén a Kereskedelmi Világszervezet
(WTO) szabályrendszere lépne életbe a
kétoldalú kereskedelemben, és vámok
jelennének meg az Egyesült Királyság és

az EU jelenleg akadálytalan kereskedel-
mében.

Boris Johnson miniszterelnök azon-
ban a múlt heti parlamenti választás
előtti utolsó televíziós vitában kijelen-
tette: az Egyesült Királyság a teljes sza-
bályozási és jogi harmonizáció
állapotában kezd hozzá a szabadkeres-
kedelmi megállapodásról szóló tárgya-
lásokhoz az EU-val, így megvan a
lehetőség a zéró vámtételeket és kvóta-
mentességet tartalmazó kétoldalú egyez-
mény elérésére az átmeneti időszakon
belül.

Jórészt ugyanerre a megállapításra ju-
tott az Institute for Government (IfG)
nevű, a kormányzati tevékenység elem-
zésére szakosodott független londoni
gazdasági tanácsadó és kutatóműhely
kedden ismertetett tanulmányában.

Az elemzés szerint nem esélytelen a
szabadkereskedelmi megállapodás el-
érése az EU-val 2020 végéig, de ha a brit
kormány mindenképpen ebben az idő-
szakban akar ilyen egyezményre jutni az
unióval, a megállapodás nagy valószínű-
séggel csak „szűkös kiterjedésű és seké-
lyes” lehet.

Az IfG szakértői szerint egy ilyen
egyezmény néhány alapszintű szabályo-
zást tartalmazna: a fizikai áruforgalom-
ban kizárhatná a vámokat és a
mennyiségi kvótákat, intézkedhetne az
áruk harmonizált származásigazolási
szabályozásáról, de nem terjedne ki pél-
dául a szolgáltatásokra. (MTI) 

London kizárná az átmeneti időszak 
meghosszabbításának lehetőségét
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Vasárnap délben teljesült a
közismert Ferenc-rendi szer-
zetes, Pál atya (Bakó Béla)
nagy álma, római katolikus
kápolnát szenteltek fel szülő-
falujában. A szentmisét
Tamás József püspök celeb-
rálta, és a helyieken kívül
Sepsiszentgyörgyről, Kovász-
náról, Csíkszeredából, Kolozs-
várról és Marosvásárhelyről,
valamint a környező falvakból
érkeztek vendégek, hogy
részt vegyenek a nem min-
dennapi eseményen.

Mint ismeretes, Bakó Béla, akit a
legtöbben Pál atyaként ismernek,
hosszú ideje segíti a Székelyföld
nehéz helyzetbe kerülő társadalmi
rétegeit, csoportjait. A börtönpasz-
toráció és cigánypasztoráció mellett
2000-ben hozta létre a marosvásár-
helyi ferences rendház keretében a
Szent Erzsébet Társulást árva, elha-
gyott gyerekek gondozására, ezt
irányítja Marosvásárhelyen és Ma-
rossárpatakon. Szívügyének és kül-
detésének tekinti a nehéz sorsú
gyerekek felkarolását, azért dolgo-
zik és imádkozik, hogy szebbé, bol-
dogabbá tegye az életüket.

Pál atya 2010-ben megvásárolt
egy épületet a Szent Erzsébet Tár-
sulás keretében, németországi orvo-
sok adományának segítségével, s a
későbbiekben felépítették azt a ká-
polnát, amely a helyi katolikus gyü-
lekezetet fogja szolgálni. Ennek a
szentmisék helyszínéül szolgáló,
templomszerű, kisebb épületnek 
a felszentelésére került sor vasár-
nap.

Elsőként László Szabolcs plébá-
nos köszöntötte a püspököt és a
megjelenteket, majd Pál atya tartott

részletes ismertetőt a marossárpa-
taki katolikusok múltjáról. Megtud-
hattuk, hogy a 14. században épült
az első templom a sárpatakiaknak,
valamint arról is említést tett, hogy
az 1600-as évek második feléig a
település katolikus vallású volt. Az
1700-as évek derekán a Jézus-kút-
nál állt egy kápolna, amit nagy va-
lószínűséggel a jezsuiták építettek.
Ez hosszú ideig búcsújáró hely volt,
marosvásárhelyi és távolabbi zarán-
dokok látogatták. A feljegyzések
szerint a kápolnát a Szűzanya tisz-
teletére szentelték fel. A későbbiek-
ben sem kápolna, sem római
katolikus kultikus hely Sárpatakon
nem volt. „Most eljött ez a nap,
amely történelmi eseménynek szá-
mít Marossárpatak életében, mivel
több évszázad telt el azóta, hogy
utoljára katolikus kultikus helyet
szenteltek fel itt. Az évek során úgy
éreztem, hogy a falunak tartozom
annyival, hogy ha lehetőség adódik,
egy katolikus kápolnát hozzak létre
a sárpataki katolikusok részére. Is-
tennek hála, hogy teljesült az
álmom. Bízom abban, hogy ennek
a kápolnának jövője lesz, imád-
kozni fog itt a katolikus közösség az
egyházért, a faluközösségért, a
nemzetért, mindannyiunk lelki üd-
vösségéért” – mondta Pál atya.

Ezután a Szent Erzsébet Gyer-
mekotthon lakói mutattak be haza-
fias és egyházi versekből
összeállítást.

Tamás József püspök bevezető
beszédében rendkívüli eseménynek
nevezte, hogy 370 év után újra ká-
polnát szentelhetnek fel a települé-
sen. Arra buzdította a gyülekezeti
tagokat, hogy látogassák a kápolnát,
hogy az Úristen áldása mindig
velük legyen, és segítse őket min-
dennapi feladataik elvégzésében.
Ezt követően a püspök megáldotta

azt a vizet, amivel meghintette a ká-
polna falait és a jelenlévőket. 

A szentmise keretében a püspök
rámutatott, hogy a próféta jövendö-
lésében előrebocsátja, hogy Isten
eljön majd hozzánk, s mi meg fog-
juk látni az Úr dicsőségét. Eljön
azért, hogy megfizessen mindenki-
nek tettei szerint, hogy begyógyítsa
sebeinket, hogy megszabadítson a
bűn rabságából. „Olyan Istenünk

van, aki szeret bennünket, aki gon-
dunkat viseli mindenben. Ezért a
keresztény ember örvendezéssel ké-
szül advent idején, mert nem akárki
érkezik hozzánk kegyelmi ajándé-
kaival, hanem szerető Istenünk. (…)
Számotokra a mai vasárnapnak egy
másik fontos eseménye is volt,
megáldottuk ezt a kápolnát, átadtuk
rendeltetésének, hogy szent helye
legyen az Istennel való találkozáso-

toknak. A kápolna a templom kicsi-
nyített mása, s bár sok mindenben
különbözik a hatalmas székesegy-
házaktól, templomoktól, jelentősé-
gében ugyanolyan nagy érték, mert
Isten jelenlétének és szeretetének
jelképe számunkra” – fejtette ki a
püspök.

A szentmise után Pál atya köszö-
netet mondott mindazoknak, akik
segítettek a kápolna felépítésében,
valamint az ünnepség lebonyolításá-
ban, majd bemutatta az épület bel-
sejét. Megtudhattuk, honnan
származik a kápolna bútorzata, ill. a
művészi munkák szerzőinek nevét.
A faragott oltárokat, a feszülettel
együtt, a szárhegyi kolostorból szál-
lították Marossárpatakra. A Krisztus
Pilátus előtt című dombormű, a
Szent Antal-szobor, valamint az ud-
varon felállított Szent Erzsébet-szo-
bor Miholcsa József ajándéka. A
Jézus keresztútját ábrázoló képek a
marosvásárhelyi ferences templom-
ból származnak. Németországból is
került egy oltárrész a kápolnába, a
teljes oltár nem fért volna be, ezért
szétszedték. „Legnagyobb kincsünk
a több mint 300 éves Mária-szobor,
amely a radnai kolostorból szárma-
zik, és az udvarhelyi ferences test-
vérek ajándékozták nekünk.
Jellegzetessége, hogy csodálatos
arckifejezése van. Nem volt keze,
orra, megcsonkították, restaurálni
kellett” – tudtuk meg.

Az ünnepi szertartást az udvaron
felállított sátorban, óriáskivetítőn
követhették azok, akik nem fértek
be a kápolnába. Az eseményen részt
vett több erdélyi lovagrend, az ün-
nepi hangulatot emelte a Szent Ko-
rona másolata. Az ünnepség alatt
többször felcsendült a Nyilas Sza-
bolcs vezette négytagú férfikórus,
amely egyházi énekeket adott elő. A
kápolnaszentelés a himnuszok
közös eléneklésével zárult, amit ün-
nepi ebéd követett a helyi sportcsar-
nokban.

Fejedelem albérletben... Ma di-
vatos szurkapiszka megközelítés-
ben így is indíthatnám a
marosvásárhelyi aktuális szobor-
ügy jelenlegi stádiumáról szóló
jegyzetet. És folytathatnám kajá-
nul kacsingató, gúnyos vagy dur-
vuló stílusban. De minek? Rég
meglehet mindenkinek a maga kü-
lönvéleménye az egész hercehur-
cáról. Többször írtam már a
Bethlen Gábor-szobor felállítását
övező akaratlagos vagy szándék-
talan tehetetlenségről, mindig
igyekeztem indulat- és érzelem-
mentesen kezelni a problémát, ne
menjünk be most se a bulvároso-
dás zsákutcájába. Tény viszont,
hogy Harmath István impozáns
bronzalkotása május óta kiöntve,
végleges formájába varázsolva
kinn áll a szobrász öntőmester,
Sánta Csaba szovátai családi há-
zának udvarán. Jól van ott, az idő-
járás viszontagságai ellenére is jól
érzi magát, hiszen patinázottan,
minden szokásos előkészítési fo-
lyamaton átesve került a szabad
ég alá. De nem ott a helye! Meg-
álmodói nem oda szánták. Az el-
képzelések szerint már egy ideje
Marosvásárhely főterén kellene
díszelegnie. Ott jelenleg össznépi
curáj és mindenféle év végi banzáj
uralkodik. Hogy is lehetne más-
képp? Úgy, hogy már a várost fel-
karoló nagy Fejedelem ércmása is
ráláthatna a történésekre. 2016-
tól mostanáig ezt el lehetett volna
érni. Most nem részletezem, kik és
mik akadályozták a terv kivitelezé-
sét. Arra pedig gondolni sem
merek, hogy az előbbi igét jövő
időbe tegyem. Maradjunk a jelen-
nél. Vass Levente minapi faceboo-
kos megosztásából tudhatjuk, hogy
előrelépés történt az ügyben. Ma-

rosvásárhely polgármesteri hiva-
tala kiadta az építkezési engedélyt,
az olyan végső jóváhagyást, amely
lehetővé teszi a szoborállítás el-
kezdését s mindazt, ami ezzel jár.
A parlamenti képviselő reményei
szerint február végére kijelölt he-
lyén díszeleghet az emlékmű. Ez
persze, amint a honi gyakorlatból
tudjuk, még sok mindenen és sok
mindenkin múlik. Ha nem jön
közbe megint valami vagy valaki...
A HA nagy úr Romániában. Ma-
rosvásárhelyen pláne az! Ha-ha...
Homéroszi kacaj illene ide, ha
nem tartanánk attól, hogy ismét
ajkunkra fagy majd a mosoly.
Egyébként hétfőn tiszteletemet tet-
tem Bethlen Gábornál, amikor a
fürdőváros másik jeles szobrásza,
a 70. évét aznap töltő Bocskay
Vince ünnepélyes keretek közt vette
át Szováta díszpolgári oklevelét.
Ha valaki, ő igazán megérdemli. A
vásárhelyi Bethlen-szobor zsűri-
tagjaként is teljes odaadással ve-
tette latba hozzáértését,
érvényesítette igényességét ebben
az esetben is. Tulajdonképpen nem
csak kerek évfordulója miatt ünne-
pelhetjük, egy másik jubileumra is
sort keríthettünk volna néhány
héttel ezelőtt. Huszonöt esztendeje,
hogy Vásárhely felavatta egykori
városépítő polgármestere, Ber-
nády György egész alakos szobrát,
Bocskay Vince művét. Azóta is ez
a helység egyik legjelentősebb,
művészi szempontból is egyik leg-
sikerültebb köztéri alkotása. Sok
tekintetben úttörő megvalósítás
volt. Nagy összefogás eredménye.
A szoboravatáson is több ezer
ember töltötte meg a teret 1994
őszén. Hol vagyunk már attól?! De
hátha most is, mégis...? Vagy ez
már egy másik történet? (N.M.K.)

Erről jut eszembe

Római katolikus kápolnát szenteltek fel Marossárpatakon

amelynek nagyon vizesek, salétro-
mosak és penészesek a falai. Éppen
ezért született a döntés, hogy újítsuk
fel, bővítsük ki az épületet, s tetőtér-
rel építsük be. Tehát nem csak a
földszinti termeket tesszük rendbe,
ahol az irodahelyiségek és a könyv-
tár volt, hanem tantermeket alakí-
tunk ki a tetőtérben. Ezekre nagy
szüksége van az iskolának – mondta
lapunk megkeresésére Henter
György. 

– Mikor kezdődtek a munkálatok?
Hol tartanak most? 

– A tervezés már négy éve elkez-
dődött, az engedélyeket beszereztük,
a tervekre 20 ezer eurót fizettünk.
Ha a tervek nem lettek volna készen,
semmi esélyünk nem lett volna a magyar kormány tá-
mogatására a püspökség segítségével. A nyár folya-
mán, júliusban kezdődött el az átépítés. A projekt első
felére a püspökség vállalta a költségeket, ezt azért tar-
tották fontosnak, mivel a Kántor-tanítóképző Főiskola
az egész egyházkerület ügye. A pénzösszeget, a ma-
gyar kormány támogatását, 170 ezer eurót megkaptuk.
Tervek szerint december végére az építő átadja az épü-
letet. A projekt második fele a tantermek bővítése lesz,
további öt tantermet létesítünk, ahol a Calepinus nyelv-
iskola működik majd. A nyelviskola jelenleg a hely-
szűkével küszködő Református Kollégium épületében
bérel tantermeket – tájékoztatott Henter György vár-
templomi lelkész (fotó). 

A főiskola jelenleg az Eminescu utcai öregotthon két
termében kapott otthont, a díszteremben a zenei gya-
korlásra is van lehetőség.
80 ezer lejes adomány

– Van egy hívünk, a 89 éves Szabó András, akit négy
éve rendszeresen látogatok. Felesége Szabó Ilike volt,
aki szeptemberben hunyt el. Közös döntésük volt, hogy
nagyobb adományt adnak a Vártemplomnak. Mond-
tam, hogy iskola épül, ahová nem csak marosvásárhe-
lyi diákok járnak, hanem egész Erdélyből, a
Partiumból, Csángóföldről érkeznek, hogy tanítói és
kántori oklevelet szereznek. Feleségével együtt úgy ha-
tároztak, hogy iskolaépítésre ajánlják fel az adományu-

kat, nem kis összeget, hanem 80 ezer lejt. Ezért nagyon
hálásak vagyunk – mondta a lelkész. 

Az adakozó házaspárról tudni kell, hogy aktív ko-
rukban mindketten gyógyszerészek voltak, Nagyvára-
don éltek, de Marosvásárhelyről származnak, s
nyugdíjas korukra visszaköltöztek. 
Tervezők, kivitelezők, szakértők 

Henter György vártemplomi lelkész elmondta még,
hogy a Kántor-tanítóképző Főiskola felújítására a ter-
veket Bakó Lóránt műépítész készítette, a kivitelező
Tőkés Mihály és az általa vezetett Rigips Kft. Az épü-
letgépészeti munkálatokat, a víz-gáz szerelést és a fű-
tési rendszer felújítását Klósz Bálint mérnök irányítja,
akárcsak a felújítás alatt álló Teleki-ház és a Vártemp-
lom esetében. 

Mindhárom említett projekt kivitelezését Keresztes
Géza műépítész és társai felügyelik. Minden munká-
latnál jelen van Kirizsán Ildikó ellenmérnök, az épít-
kezés műszaki ellenőre.

A helyszínen járva láthattuk a nagyszabású munká-
latokat.

A telek az Avram Iancu utcával határos, a szintkü-
lönbség körülbelül 3-4 méteres, az utca magasan, a
telek alacsonyabban fekszik. A támfal erősen megron-
gálódott, omladozik a téglafal. Ehelyett egy komoly
támfalat kell készíteni, ennek kivitelezése legalább 60
ezer euróba kerül.

A harmadik vártemplomi projekt 
(Folytatás az 1. oldalról)
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Sütő Gyula első találkozásunkkor
hosszú, piros köpenyt és nagy, fehér
szakállt viselt. Ő volt a Női Akadé-

mia jótékonysági gyermekrendezvényének
mosolygó Mikulása, akinek nemcsak a leg-
kisebb résztvevőkhöz, hanem a felnőttekhez
is volt pár kedves szava. Rövid beszélgeté-
sünk alatt elárulta, hogy valamikor ejtőer-
nyőzött, és nem mindennapi emlékek fűzik
’89 decemberéhez. Így élettörténetére kétsze-
resen is kíváncsi lettem.

A negyvenes évei végén járó férfi a meg-
beszélt időpontban, percre pontosan érkezett
a szerkesztőségbe, és az ajándékozók lelke-
sedésével halmozta elém életének meghatá-
rozó eseményeit.

– Valamikor többet jártam a levegőben,
mint a földön – vágott mindjárt a közepébe,
aztán az előzményekre tért ki. – Vajdaszenti-
ványi születésű édesapám is ejtőernyőzött,
így én már gyermekként a magasba kíván-
koztam, 7–8 évesen nem is rajzoltam mást,
csak repülőket és ejtőernyősöket. 15 éves
voltam, amikor apám elvitt a sportrepülő-
térre, hogy én is kipróbálhassam ezt a gyö-
nyörű sportot. De amikor megtudtam, hogy
csak az elméletet sajátíthatom el – amit
akkor már rég magamba szívtam –, és az
első ugrásra még évekig várni kell, lemond-
tam róla. Természetesen nem örökre. A volt
5-ös iskolában – ahol autófényező, -bádogos
szakot végeztem – volt egy osztálytársam, aki
ejtőernyőzött. Ő csalogatott vissza ebbe a vi-
lágba. 1989-ben iratkoztam be a képzésre,
akkoriban az iskolával párhuzamosan már
dolgoztam az IRA autójavító vállalatnál.
Emlékszem, az Ifjúsági Házban volt egy be-
mutató, aztán egy kemény orvosi alkalmas-
sági vizsgálat következett. A
vérnyomásméréstől tartottam leginkább, a
vizsgálatkor a megengedettnél nagyobb is
volt nálam az érték, de aztán kiderült, hogy
fehérköpeny-szindrómában szenvedek, az
otthon mért érték ugyanis már nem volt
magas. Így végül megfelelőnek találtak az ej-
tőernyősképzésre. Akkoriban még nem voltak

olyan pehelykönnyűek az ernyők, mint ma-
napság – meg is kékült a vállunk, az ágyé-
kunk –, irányítani sem igazán lehetett őket. 

– Hogyan készültek fel az első ugrásra?
– A sportrepülőtéren főleg erőnléti képzé-

sen vettünk részt, futás, emelvényekről való
leugrás, gurulás is volt a gyakorlatok között.
Emellett az elméletre is nagy hangsúlyt fek-
tettek, azt, hogy incidensek esetén – például
az ejtőernyő összecsukó-
dásakor – mi a teendő,
úgy kellett tudni, mint a
szorzótáblát. A mai
napig hálás vagyok ok-
tatómnak, Pop Remus-
nak, aki a kezdetektől mellém állt,
támogatott. 

– Milyen volt az első ugrás?
– Vakugrás volt 800 méteren. Ilyenkor

bármennyire figyel az ember, nem lát sem-
mit. Később egy nap alatt négyszer is ugrot-
tam. Versenyszintre nem jutottam el, viszont
a különféle megmérettetések előtt gyakran
mi szolgáltattuk a társaimmal a légi parádét. 

– Úgy tudom, az első ejtőernyős időszak
egy másik történettel is egybefonódik.

– Egy decemberi napon elkéreztem a mun-
kából, hogy a repülőtérre mehessek. Már a
munkaruhát is levetettem, amikor a csoport-
felelős szólt, hogy hívatnak. Az IRA-nál au-
tóbuszokat festettünk, ennek kapcsán akartak
velem találkozni az illetékes elvtársak. Akkor
még nem tudtam, hogy az előző éjszaka pár
autóbuszra felfestették a Jos Ceauşescu! (Le
Ceauşecuval!) feliratot. A hatóság emberei
úgy gondolták, tőlem kapták a festéket a
„garázdálkodók”. Két nevet kértek tőlem, de
én egyet sem mondtam. Megpróbáltak
„megpuhítani”, nem vertek meg, csak há-
romszor rám húztak a gumibottal. Először
azért, hogy miért nem vagyok civilben, aztán
azért, hogy miért írom nyomtatott betűkkel a
nyilatkozatot. Amikor az első felvetésre azzal

védekeztem, hogy repülni készültem, azt
mondták, fogok is repülni, mégpedig Maros
megyéből. Végül elengedtek, de kaptam egy
„meghívót” egy megadott időpontra a Bor-
sos Tamás utcába (a milíciára). Tudtam,
hogy onnan nem jövök ki a saját lábamon,
így azonnal tervezni kezdtem a szökést.
Apám aznap Galócásra utazott édesanyám
szüleihez, nagy csomagokkal érkezett vissza,

így eléje mentem a vo-
natállomásra. Cipeke-
dés közben, a
Kövesdombra vezető
kapaszkodó aljában
megláttuk a főtérre

tartó forradalmi tömeget. Később én is utá-
nuk mentem, de mivel a szüleim nagyon ag-
gódtak, nem maradtam sokáig. Két
szomszédunk viszont végig ott volt, egyikük-
nek el is kapta a nyakát egy golyó. 

– Ezek után még tervezte, hogy elhagyja
az országot?

– Már nem volt miért. A rendszerváltás
után rövid ideig a megszokott mederben folyt
az életem, majd 1991-ben behívtak katonai
szolgálatra. Medgyesre kerültem az ejtőer-
nyősökhöz. Hatvan fiatal közül egyedül én
voltam magyar, de ebből semmilyen nehéz-
ségem nem adódott. Az első hat hónap azért
kemény volt, a szolgálat második fele viszont
úgy telt, mint a szanatóriumban. Akkor tört
ki a háború Jugoszláviában, és mivel ilyen-
kor elsősorban az ejtőernyősöket mozgósít-
ják, öt helyett tízszer ugrottam a katonaság
alatt. 

– A leszerelés után visszatért az IRA-hoz?
– Olyan volt a gazdasági helyzet, hogy

nem vettek vissza. Egy magánszervizben vál-
laltam tetőbádogozást és autófestést, ott ta-
nultam meg igazán a szakmát. A buszok után
a Dacia-világba kerültem, napi tíz órát dol-
goztam, reggel 7-től délután 5-ig. Közben az
IRA-nál is javult a helyzet, és visszahívtak.

Mivel így több szabadidőm lehetett, vissza-
mentem. A vállalati munka mellett akkoriban
„maszekelni” is jól lehetett. Egy szentkirályi
műhelybe is bedolgoztam. Akkoriban jöttek
be az országba az első külföldi festékek, ren-
geteg volt a kliens, kerestem is becsületesen.
Igaz, hogy sokszor, mikor hazajöttem a mun-
kából, a szomszédok már a tömbház előtt
ültek törülközővel a nyakukban, mint akik
akkor érkeztek a Víkendről. Mégsem bánok
egyetlen ledolgozott percet sem. A 2000-es
évek elején jöttem el végleg az IRA-tól, egy
körtvélyfájai céghez kerültem, a mai napig
ott vagyok. Nyílászárókat és bútorokat fes-
tünk a legjobb minőségű anyagokkal.

A későbbiekben újabb mozzanatok kerül-
tek elő Gyula életéből – a marosvásárhelyi
Népi Egyetemen klasszikusgitár-szakot vég-
zett, sok évig esküvői zenészként a Parti
Music zenekarban játszott, pár éve pedig a
Kistemplom kórusában énekel, havonta egy-
szer, a zenés istentiszteleteken gitározik is.
Beszélgetésünk utolsó negyedórájában a
családról, feleségéről, Mónikáról és két fiá-
ról, Tamásról és Lehelről, végül pedig mos-
tani élete egyik legfontosabb színfoltjáról, a
jótékonykodásról is szó esett.

Párjával együtt csatlakoztak a beteg és
hátrányos helyzetű gyermekeket segítő LAB
Életmentő Kupakok Egyesület akciójához,
maguk is gyűjtik a pillepalackok kupakjait,
az iskolákban összegyűlt mennyiséget pedig
sokszor Gyula szállítja el.

– Úgy gondolom, minden gyermek egy
csillag, de egyes kiscsillagoknak nincs olyan
fényük, mint a többieknek. Nekik szeretnénk
a szeretetünkkel világítani. És miközben az
érdekükben tevékenykedünk, igyekszünk
odafigyelni arra, hogy ne legyenek köztük
hullócsillagok – tette hozzá az egykori ejtő-
ernyős. Mielőtt elköszönt volna, még megje-
gyezte, hogy az elmúlt közel öt évtizedben
sok mindenen ment át, de ő maga nem vál-
tozott, talán csak annyiban, hogy első há-
zaséveitől eltérően kezdi megszeretni a tár-
konyos levest. Nagy álma pedig az, hogy
még egyszer fent lehessen a felhők között.

Az ejtőernyős fénye

A Bernády Közművelődési Egylet kez-
deményezésére művészi és emberi
nagysága elismeréseként Szováta ön-
kormányzata a város díszpolgárává
avatta Bocskay Vince szobrászmű-
vészt. A szobrász hétfőn, pontosan
70. születésnapján vehette át az ok-
levelet.

A város képviselőtestülete úgy vélte, hogy
a születésnap kiváló alkalom a díszpolgári
cím átadására és a művész köszöntésére. A
hétfőn este a városháza dísztermében tartott
ünnepségen Mester Zoltán, a Bernády Köz-
művelődési Egylet elnöke méltatta Bocskay
Vincét. Németh László szavait idézte, misze-
rint Isten mindig ledobja a pénzét valahová.
Szovátán is ledobta a pénzét (és nem csak
egyetlen tallért), és pontosan hetven évvel ez-
előtt Bocskay Vince sírt fel a bölcsőben. Nem
véletlenül akkor, hiszen abban az évben halt
meg Erdély és a Bánság nagy avantgárd
szobrászművésze, Gallas Nándor, és a hiányt
pótolni kellett az élet nagy sorskönyvében.
Ez a pótlás pedig nagyon jól sikerült.

Az esten bemutatták a Magyar Művészeti
Akadémia által Bocskay Vincével forgatott,
A groteszk fejedelem című portréfilmet, majd
a kitüntetettet régi emlékek felidézésével kö-
szöntötte a Maros Megyei Tanács elnöke,
Szováta volt polgármestere, Péter Ferenc. 

„Köszönjük, hogy világító lámpatest vagy
számunkra! Köszönjük, hogy megmutatod
nekünk a te világodat, amit mi a másik olda-
lon nem látunk” – mondta közvetlen, baráti
hangon Fülöp László Zsolt polgármester, mi-
előtt a kitüntetésről szóló oklevelet átadta
volna a művésznek.

Az ünnepi pillanatokat Cuzic Bianca és
Tófalvi Edit zongorajátéka, Kertész Ildikó és
Szász Teréz szavalatai (Németh János: Bocs-
kay Vince születésnapjára, illetve Jánosházy
György: Bölcső, váram, szerelmem: Erdély)
tették fennköltté. 

„A Jóisten gazdag áldása kísérje léptét,
keze munkáját, szíve szerénységét, szemei
szelídségét, bölcs tapasztalatát és kiváló hu-
morát!” – szóltak elismerően a művészről
tisztelői és volt tanítványai.

Szovátától a nagyvilágig és vissza
Bocskay tehetségére tanítója figyelt fel 

rajzórákon, ezért továbbtanulásra ösztönözte
a gyereket, aki elindulása előtt, 1959-ben elő-
ször életében nézett meg kiállítást, a Kusztos
Endréét. Nagy élmény volt számára, talán
ekkor koppant a lába előtt a ledobott tallér.
1962 és 1968 között a marosvásárhelyi mű-
vészeti középiskolában tanult, érettségi után
a kolozsvári képzőművészeti egyetemen töl-
tött hat évet, majd a katonai szolgálat után,
bár sokkal kecsegtetőbb ajánlatokat is kapott,
úgy döntött, hogy szülővárosába tér vissza,
ahol rajztanári állást vállalt, s a tanítás mellett
kisplasztikákat készített műtermében. Gro-
teszk hangvételű munkáival olykor ab-
szurdba hajló, máskor esendően gyarló
emberi szoborvilágot teremtett, ami azonban
nem voltak összhangban a kor ideológiájával.
1977-től tizenkét egyéni kiállítása volt, majd
a rendszerváltás után megnyíltak számára a
kapuk az anyaországi bemutatkozás előtt is.
Ami pedig addig elképzelhetetlen volt szá-
mára, az arasznyi alkotások után alkalmat és
megbízatást kapott köztéri szobrok készíté-
sére. Szovátán elsőként Bălcescu és Petőfi
szobra került ki a keze alól a fürdőtelepi

parkba, azóta pedig nemcsak Szovátán,
hanem Sepsiszentgyörgytől Marosvásárhe-
lyen és Kolozsváron át Százhalombattáig áll-
nak a Márton Áront, Kálvint, Mikes

Kelement, Apor Vilmost, Bod Pétert, Szent
Lászlót, Sütő Andrást, Deák Farkast ábrázoló
köztéri szobrai, valamint számos emlékmű is
az ő keze munkáját dicséri. Néhány éve azt
vallotta magáról Bocskay: „Lényegében
szándékaim szerint alakult az életem. Család-
ban és nemzetben gondolkodom, élek és al-
kotok. Azok közé tartozom, akik születésük
helyén érzik a legjobban magukat” – derült
ki a laudációból.
Folytatni a munkát

Nem tartja magát prófétának a saját hazá-
jában, nem is volt szándékában az lenni. Amit
létrehozott, észrevették mások is, és úgy dön-
töttek, hogy most őt tüntetik ki – mondta el
szerényen lapunknak a díszpolgári cím átvé-
tele után a művész. Bevallotta, jó érzés ennek
a címnek a birtokában lenni, de a legfonto-
sabb számára, hogy egészségben megérhette
ezt a szép életkort. A munkát folytatja, to-
vábbi tervei vannak: addig él, amíg dolgozik,
és attól él, hogy dolgozhat. Amíg lehet, azt
szeretné csinálni továbbra is, amit ötven éve
tesz, és reméli, a gondviselés erőt ad a foly-
tatáshoz. Egyik szobrász elődje szavaival
vallja: kinek-kinek ott kell valamit létrehozni,
ahol született, mert annak a földnek adósa,
amíg él.

Isten éltesse, művész úr!

Szülővárosa díszpolgárává avatták Bocskay Vincét

Gligor Róbert László
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A Delgaz Grid, az E.ON cso-
port tagja, ebben az évben
428 millió lejt (több mint 9
millió eurót) fektetett be a
gáz- és villanyhálózat kor-
szerűsítésébe – hangzott el
azon az év végi sajtótájékoz-
tatón, amelyet Csulak 
Ferenc, az E.ON Románia ve-
zérigazgató-helyettese és a
Delgaz Grid vezérigazgatója,
valamint Claudia Griech, az
E.ON vezérigazgató-helyet-
tese tartott Marosvásár-
helyen. 

110 km-rel bővült a hálózat 
A gázhálózat korszerűsítésére 22

millió lejt, azaz 43 millió eurót köl-
töttek, s ebből 32 kilométeren újí-
tották fel a hálózatot. Ezen
túlmenően 110 kilométernyi új ve-
zetékkel bővítették a hálózatot, ami
lehetővé tette új fogyasztók rácsat-
lakozását a rendszerre. 

Maros megyében a gázvezetéke-
ket 60 kilométeren cserélték ki, a
munkálatok hét vidéki településen
és négy városban – Szászrégenben,
Marosludason, Dicsőszentmárton-
ban és Szovátán – zajlottak. Me-
gyénkben 17 kilométer új
vezetéket helyeztek el. 

Bár megyénket nem érinti,
mivel itt nem az E.ON szolgáltatja
a villamos energiát, mégis megem-
lítjük, hogy a moldvai megyékben
225 millió lejt (47,6 millió eurót)
fektettek fejlesztésekbe, 61 transz-
formátorállomást korszerűsítettek.
A villanyhálózatot 300 kilométeren
sikerült felújítani, és távirányított
berendezésekkel ellátni, továbbá
24 km új hálózatot megvalósítani. 
Negyven elektromos 
töltőállomás 

A sajtótájékoztatón szó esett
arról, hogy európai alapokból a
NEXT-program keretében 14
elektromosautó-töltőállomást he-
lyeztek üzembe. Az E.ON Energia
tagja annak a konzorciumnak,
amely romániai szinten kiépíti a

töltőállomás-hálózatot. Marosvá-
sárhelyen jövő év elején még egy
töltőállomást helyeznek üzembe, s
ezzel lezárul a Jászvásár–Marosvá-
sárhely közötti „elektromos autó-
pálya” kiépítése. A NEXT-projekt
keretében Romániában 40 gyors
elektromosautó-töltőállomást léte-
sítenek, ebből 19-et az E.ON Ener-
gia és 21-et a Mol Románia fog
megvalósítani. 

Okosházak, hatékony 
gázkazánok

A sajtótájékoztatón szó esett az
okosfalu, az E.ON Smart Village
programról, amelyet Arad megyé-
ben, Szépfaluban kísérleti jelleggel
vezettek be, s amit 25 bánsági tele-
pülésre terjesztenek ki. Ezeken a
településeken modern, kis fogyasz-
tású közvilágítási rendszert hoznak
létre, klímaberendezéseket, elekt-
romosautó-töltőállomásokat és
napelemeket szerelnek fel az E.ON
Energia vállalattal partnerségben. 

Energetikai és környezeti szem-
pontból intelligens megoldást kínál
az E.ON Smart House, amely a ha-
tékony energiafogyasztást helyezi
előtérbe. Az E.ON Life fűtésrend-
szer egy kondenzációs gázkazán-
ból áll, amelyet egy okostermosztát
távirányítással működtet, s aminek
segítségével 30 százalékkal csök-
kenthető a fogyasztás. A szolgál-

tató biztosítja a sürgősségi beavat-
kozást a villamos és a gázberende-
zések meghibásodása esetén.
Claudia Griech vezérigazgató-he-
lyettes szerint nagyon jól működik
a program, mert egyre több fo-
gyasztó választja a nagyobb haté-
konyságú kondenzációs kazánokat. 
Szakemberképzéssel 
orvosolják a munkaerőhiányt 

Csulak Ferenc vezérigazgató
fontosnak tartotta elmondani, hogy
ez az esztendő korántsem volt
stresszmentes, mert folyamatosan
alkalmazkodni kell a törvényes
előírások változásaihoz, s a módo-
sítások akadályozták a munkát.
Volt olyan, hogy két hónap alatt
hétszer változtak a törvényes elő-
írások. 

Ami a munkaerő kérdését illeti,
a vezérigazgató elmondta, hogy
szakemberhiány van, az ágazat
nem vonzza a fiatal munkaerőt.
Szerelőkre, hegesztőkre, mérnö-
kökre van szükség. A közelmúlt-
ban Medgyesen kezdték el az
alkalmazottak képzését, s hasonló
központot nyitottak Suceaván az
elektromos szektor munkavállalói
számára is. Marosvásárhelyen a
Constantin Brâncuşi Technológiai
Líceumban kezdték el az oktatást,
három év múlva 16-an lehetnek
gázszerelők a cégnél. 

Folyamatosan fejleszt az E.ON 
Kilencvenmillió eurós befektetés 

Szerkesztette: Benedek István
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Mezey Sarolta 

Fotó: Nagy Tibor

2018-ban 525.184 cég működött
Romániában – mutat rá az Erdély-
stat cégaktivitást vizsgáló elemzése.
Ez 1000 lakosra vetítve 26,1 ezre-
lékes cégsűrűséget jelent. Erős kü-
lönbség észlelhető a főváros és
környéke, valamint az ország többi
régiója között: míg Bukarestben 56,
Ilfovban 60 vállalkozás jut ezer
főre, Erdélyben 27, Havasalföldön
20, Moldvában pedig csupán 18. A
fővárosi régió kivételével az átlagos
ezer főre vetített vállalkozások, vál-
lalatok száma 22,2.

A romániai vállalkozások 2018-
ban összesen 1517 milliárd lejnyi
forgalmat bonyolítottak le. Ebből
42% a fővárosi régióban bejegyzett
cégek részesedése, az erdélyi szék-
helyű cégek részesedése 28%. Az 1
milliárd lej feletti éves forgalommal
rendelkező 136 vállalat közül 78-
nak a fővárosi régióban van a köz-
ponti székhelye.

Erdélyben 2018-ban összesen
186.173 vállalkozás működött, ami
ezer lakosra vetítve az országos át-
laghoz nagyon közeli, 27,4 ezrelé-
kes vállalkozássűrűséget eredmé-
nyez. Az erdélyi cégek teljes üzleti
forgalma 427.710 milliárd lej volt,
ami egy lakosra vetítve mintegy 63
ezer lejt jelent.

A cégaktivitásban és -teljesít-
ményben mutatkozó erdélyi régiók
közötti különbségeket a legnagyobb
mértékben az urbanizáltság foka
magyarázza. A nagyvárosok és ezek

vonzáskörzetében található közsé-
gek gazdasági értelemben össze-
függő térségeket képeznek, és nagy
előnnyel vezetnek mind a vállalko-
zások sűrűségét, mind pedig azok
forgalmát illetően. A méret szerinti
eltérések a nagyvároson és vonzás-
körzetén kívül is számítanak: minél
nagyobb egy település, annál inten-
zívebb a vállalkozói aktivitás, 
és annál nagyobb a cégek forgalma
is. 

A székelyföldi régió mutatói
a legalacsonyabbak Erdélyen
belül, a vállalkozói aktivitás és
a cégek üzleti forgalma egya-
ránt elmarad az erdélyi átlagtól.
Ennek hátterét az elemzés egy
regressziós modellel vizsgálja,
s mint kiderül, a székelyföldi
régió hátránya a nagyvárosok
hiányának tudható be, ennek
hatását kiszűrve mutatói job-
bak Észak-Erdélynél vagy Dél-
Erdélynél. A legnagyobb
cégsűrűség Közép-Erdélyre
jellemző mindegyik méretkate-
góriában, Dél-Erdély és Bán-
ság esetében a nagyobb cégek
jelenléte kiemelkedő.

A cégek tevékenységcsoport
szerinti megoszlását régiók
szerint vizsgálva látható, hogy
jelentős regionális eltérések
vannak. A fővárosi régióban fe-
lülreprezentáltak a kereske-
delmi cégek. Ennek oka, hogy
itt van bejegyezve több orszá-

gos tevékenységet folytató cég: or-
szágos kereskedelmi láncok, sze-
mélygépkocsi- és üzemanyag-
forgalmazó cégek székhelye is jel-
lemzően itt van.

Erdélyen belül a komplex ipar je-
lenléte Dél-Erdélyben és Bánság-
ban kimagasló (ezen belül
leginkább a jármű- és gépberende-
zés gyártása), a könnyűipar súlya
Székelyföldön és Észak-Erdélyben
relatív magasabb. A szellemi szol-

gáltatások ágazata Közép-Erdély-
ben (elsősorban Kolozs megyében)
erős. A szállítási ágazat súlya Parti-
umban relatív nagyobb, mint a
többi erdélyi régióban.

A különböző településtípusok
vizsgálata során az Erdélystat elem-
zése rávilágít arra, hogy a főváros
nélkül számított 100 ezer lakosnál
nagyobb városok közt cégsűrűség
szerint az erdélyi nagyvárosok a
mezőny első felében találhatók. Az
első három helyen Kolozsvár,
Nagyvárad és Brassó áll. A legke-

vesebb egy főre eső vállalkozás
Szatmárnémetiben figyelhető meg,
de még így is megelőz több nem er-
délyi nagyvárost, közöttük Krajovát
vagy Galacot. A 20 és 100 ezer
lakos közötti városok erdélyi cégsű-
rűségi rangsorát Beszterce vezeti,
ezt követi Gyulafehérvár és Zilah.
Jó helyezést ért el a székelyföldi vá-
rosok közül Székelyudvarhely és
Csíkszereda. Szászsebest kiemeli a
többi közepes város közül az egy
főre eső céges forgalom rendkívül
magas értéke, eszerint Szászsebes a

nagyvárosokat is megelőzi. A
kisebb városok erdélyi cégsű-
rűségi rangsorát a Brassó me-
gyei Vidombák vezeti, ezt
követi Predeál és a Szatmár
megyei Avasfelsőfalu. A na-
gyobb számban (35% fölötti
arányban) magyarlakta kisvá-
rosok közül Szalonta, Margitta
és Gyergyószentmiklós cégsű-
rűsége magasabb a kategória
átlagánál.

A nagyvárosi vonzáskörzet-
ben levő erdélyi községek cég-
sűrűségi rangsorát Újszentes,
Gyüreg (Temes) és Szászfenes
(Kolozs) vezetik. A nagyobb
számban magyarlakta nagyvá-
rosi vonzáskörzetben levő 
községek közül nagyobb cég-
sűrűséggel rendelkezik Ko-
ronka (Maros), Hegyközpályi
és Bors (Bihar).

Az Erdélystat teljes elemzése
az Erdelystat.ro honlapon ol-
vasható.

Cégaktivitás Romániában és Erdélyben

A 2020-as költségvetés 4,1%-os
gazdasági növekedéssel, 3,59%-os
államháztartási hiánnyal és 3,1%-os
átlagos inflációs rátával számol –
derül ki a 2020-ra vonatkozó mak-
rogazdasági helyzetről és a 2021-
2023-as időszakra vonatkozó
előrejelzésről szóló jelentésből,
amelyet kedden reggel tettek közzé
a pénzügyminisztérium honlapján.

A 2020-ra becsült bevétel
360,149 milliárd lej, a bruttó hazai
termék (GDP) 31,89%-a, a kiadáso-
kat pedig 400,694 milliárd lejre,
azaz a GDP 35,48%-ára becsülik.

A 2020-ra vonatkozó GDP-ará-
nyos költségvetési hiánycél 3,59%
(40,545 milliárd lej), az ESA szerint
számított költségvetési hiányt pedig
a GDP 3,58%-ára tervezik, ami
2023-ra a GDP 1,99%-ára süllyed,
így beilleszkedik majd az európai
szabályozások követelményeibe.

A folyó fizetési mérleg hiányát
10,6 milliárd euróra (a GDP 4,5%-
ára) becsülik 2020-ra.

A piaci árakon számított bruttó
hazai terméket 1.129,2 milliárd
lejre becsülik 2020-ra, az idénre be-
jelentett 1.040,8 milliárd lejhez ké-
pest.

„A beruházások, amelyek a gaz-
dasági növekedés és a munkahely-
teremtés motorjai, multiplikátor-
hatással és közvetlen hozzájárulás-
sal vannak a bruttó állóeszköz-fel-
halmozáshoz. 2020-ban a GDP
4,5%-át fordítják beruházásokra, ez
6,3 milliárd lejjel több, mint 2019-

ben” – írja a jelentés. Az országos
bruttó átlagjövedelem 5.429 lej, a
nettó pedig 3.324 lej lesz. A munka-
nélküliségi ráta 2020-ban a becslé-
sek szerint 3% lesz, szemben a
2019-es 3,2%-kal, a munkanélkü-
liek számát pedig 275.000-re becsü-
lik.

Az alkalmazottak száma várha-
tóan 1,9%-kal növekszik, miközben
a munkanélküliségi ráta 2020 vé-
gére 3,0%-ra csökken.

2020-ban, a becslések szerint, az
infláció évi átlaga 3,1%-ra csökken,
az év végén pedig 3% lesz.

A dokumentum a jelenlegi szin-
ten fagyasztja be a közméltóságok
jövedelmét (beleértve az élelmi-
szerpótlék értékét és az érdemjutta-
tás összegét is, amely 6.240 lej
marad), és megtiltja a nyugdíj és az
állami fizetés halmozását.

A pénzügyminisztérium szerint
felelősségteljes és hiteles költségve-
tési konstrukcióra és a prociklikus
politikák elkerülésére van szük-
ség.

„A 2020-ra vonatkozó költségve-
tés-tervezet és a 2021-2022-es becs-
lések, valamint a középtávú
költségvetési hiány lefelé mutató
iránya egyértelmű tendenciát mutat
a prociklikus fiskális politika foko-
zatos megszüntetésére, a 2020-as év
pedig az első lépés, hogy visszatér-
jenek a maastrichti szerződésben
előírt 3%-os GDP-arányos költség-
vetési hiánycélhoz” – részletezi a
dokumentum. (Agerpres)

Közzétették a 2020-as 
költségvetés-tervezetet
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Mégis élen zárja az évet a Kolozsvári CFR

Legyőzte közvetlen riválisát, és
újra élre állt az 1. ligás labdarúgó-
bajnokságban a Kolozsvári CFR. A
21. forduló utolsó mérkőzésén,
hétfő este az erdélyi alakulat 2-0-ra
felülmúlta a Gyurgyevói Astrát,
amely a múlt fordulóban átvette a
vezetést az 1. liga tabelláján, a gól-
szerzők: Andrei Burcă (23.) és 
Gheorghi Kitanov (öngól – 84.).

Ezzel a CFR megőrizte hazai pá-
lyás veretlenségét, míg a túloldalon
megszakadt az Astra kilenc mérkő-
zés óta tartó veretlenségi sorozata,
a gyurgyevóiak ráadásul zsinórban
nyolc győzelem után kaptak ki.
Gyengébb produkciójukat a meccs
után azzal magyarázták a játékosok,
hogy a klub továbbra is adós a fize-
tésükkel, bár a tulajdonos kifejezet-
ten megígérte, hogy törlesztik
elmaradásukat, miután átvették az
első helyet a kolozsváriaktól.

A hétfő esti mérkőzésen a vendé-
gek emberhátrányban fejezték be a
találkozót, ugyanis Constantin Bu-
descu csúnyán letalpalta Emmanuel
Culiót, ezért megkapta második

sárga lapját, ezzel együtt a pirosat is
(a 83. percben). Érdekesség, hogy
közvetlenül ezután az argentin kö-
zéppályás bal oldali beadásából
született a CFR második találata, az
Astra bolgár kapusa ugyanis beej-
tette a labdát a hálóba.

Culio számára nem csak ezért
marad emlékezetes a mérkőzés: a
dél-amerikai középpályás elbúcsú-
zott a közönségtől, mert hazatér ha-
zájába, ebből az alkalomból pedig ő
viselhette a csapatkapirányi karsza-
lagot a találkozón.

Bölöni 37 pontja sem volt elég

Az ünnepek közeledtével össze-
gubancolódott a férfikosárlabda 1.
liga programja. A Marosvásárhelyi
CSM elhalasztotta a Bukaresti Ag-
ronomia elleni mérkőzését a hét-
végi fordulóból januárra (amúgy az
egész fordulóban két mérkőzést
rendeztek vagy rendeznek meg),
míg a jövő heti, Kolozsvári U el-
leni találkozót korábban játszotta
le, hogy karácsony előtt már ne
kelljen pályára lépnie. A meccset
annak ellenére a vendégek nyerték
meg, hogy Bölöni Tamás vissza-
jött, és 37 pontot dobott. De hát a
nyerhető meccsek (és amivel esély
nyílt volna megszerezni egy helyet
a felsőházi rájátszásban) a múlt
héten voltak, amelyeket viszont
Bölöni hiányában elveszített az
alakulat.

A Kolozsvári U-ban két olyan já-
tékos van az alaprotációban (Bichiş
és Porime), akik a Marosvásárhelyi
Maros KK-nál nevelkedtek, most
pedig jelentősen hozzájárultak a
CSM elleni sikerhez. A kolozsvári
edző, Florin Covaciu pedig látha-
tóan nagyon ragaszkodott a maros-
vásárhelyiek elleni sikerhez, mert
hiába nevezett teljes, 12 fős keretet
a meccsre, csupán hat játékost hasz-
nált. 

A mérkőzés viszonylag kiegyen-
súlyozott volt, noha a második ne-
gyedben enyhe előnyre tettek szert
a kolozsváriak, akik aztán nem en-
gedték ki a kezükből a vezetést. Bö-
löni főleg a második félidőben
próbálkozott egyéni akciókból, tá-
voli dobásokból pótolni csapattársai
hiányosságait, azonban az U játéko-
sai egyszer sem szeppentek meg
egy-egy sikeres akciója után, mi
több, a harmadik negyed végén
Bota úgy talált be tíz méterről, hogy

a támadóidő végén félfordulásból
egy kézzel dobta rá. Ez volt az a je-
lenet, amely gyakorlatilag végleg
eldöntötte a meccset, noha időben
még lett volna lehetőség a fordí-
tásra.

Hogy miként is alakult pontosan
a találkozó, nem tudhatjuk, mert az
eredményjelző továbbra sem lát-
ható, mint ahogy a hátralévő idő
sem. Teljesen élvezhetetlen így a
meccs – jegyezte meg a lelátón a
szomszédom, és nem lehetett vitat-
kozni vele. Persze egyszerűen meg
lehetne oldani, ha még egy képer-
nyőt beszereznének, és kétoldalt is

láthatóak lennének az adatok, vagy
akár ki lehetne vetíteni a szemben
levő falra az elementáris informáci-
ókat. Egyáltalán nem lenne bonyo-
lult. Nincs rá akarat a klub részéről
– világosított fel egy bennfentes.
Ehhez pedig nehezen lehetne bármit
hozzáfűzni...

Ezzel a mérkőzéssel befejeződött
az év a CSM férfi kosárlabdázói
számára, legközelebb januárban,
két bukaresti meccsen lépnek pá-
lyára. 12-én az Aurel Vlaicu Főgim-
názium, másnap a mostanról
elnapolt meccsen az Agronomia ott-
honában szerepelnek.

Az Astra elleni mérkőzés végén elbúcsúztatták Emmanuel Culiót. Fotó: EBSR

El Clásico: Griezmann 
izgatottan várja az eddig csak 

tévében látott rangadót
Antoine Griezmann, a címvédő FC Barcelona nyáron szerződtetett

francia labdarúgója izgatottan várja karrierje első el Clásicóját, a spanyol
bajnokság ma esti csúcsrangadóját.

Griezmann – aki az Atlético Madridtól érkezett, és egyre markánsabb
szerepet vállal a katalánoknál – elmondta: számára ez egy álom. „Ezt a
mérkőzést már nagyon sokszor láttam a televízióban. Megtiszteltetés,
hogy esélyem van játszani az el Clásicón, és bizonyíthatom a képessé-
geimet” – nyilatkozta az összecsapás előtt, amelyet a Camp Nou stadi-
onban rendeznek.

Ernesto Valverde vezetőedző minden bizonnyal ezúttal is Luis Suárez
és Lionel Messi társaként veti be a franciát a támadósorban, ahonnan
Ousmane Dembélé hiányzik sérülés miatt. A madridiaknál Eden Hazard
nem bevethető ugyancsak sérülés miatt, de ő – ellentétben Dembélével
– kulcsembernek számít csapatában. Zinédine Zidane madridi edző szá-
mára a legnagyobb fejtörést így az okozhatja, hogy kivel helyettesítse a
belgát: a továbbra is hullámzóan teljesítő, sokszor hiányzó Gareth Bale
vagy a 18 éves Rodrygo legyen Karim Benzema társa az első vonalban.
Utóbbi hangsúlyozta: a Camp Nouban mindig nagyon nehéz játszani,
az el Clásico pedig a szezon legfontosabb mérkőzése.

Az idény első Barcelona – Real Madrid rangadóját eredetileg október
26-án rendezték volna, ám a heves katalóniai tüntetések miatt elhalasz-
tották. Az összecsapást most rendkívüli intézkedések előzik meg: a biz-
tonsági erők háromezer tagja igyekszik a rendet fenntartani a Camp Nou
stadionban és annak környékén. A mozgósítás előzményeként a katalán
függetlenségpárti tüntetők megmozdulást hirdettek a stadion körül, a de-
monstrációt az este kilenckor (TV: DigiSport 1) kezdődő mérkőzéshez
igazítva, alig négy órával annak kezdete előtt.

A legkönnyebb és legbiztonságosabb logisztika érdekében mindkét
csapat a stadionhoz közeli Hotel Sofíában száll meg, ami elég szokatlan,
de ezúttal szükséges és logikus lépés volt.

A magyar és a román váloga-
tott is az olimpiai selejtezőn

A magyar és a román női kézi-
labda-válogatott is kijutott a már-
ciusi olimpiai selejtezőtornára.

Már korábban biztossá vált a ro-
mánok részvétele, a magyarok
pedig annak köszönhetően „marad-
nak pályán”, hogy a Japánban ren-
dezett világbajnokság hetedik
helyezését pénteken Svédország
szerezte meg Németországgal
szemben. A németek csak győze-
lem esetén vehettek volna részt a
tavaszi selejtezőn. A svédek tudták,
hogy amennyiben veszítenek, az
Európa-bajnoki hatodik helyezé-
sükkel akkor is kijutnak a kvalifi-
kációs tornára. Őket az
motiválhatta, hogy vb-hetedikként
könnyebb csoportba kerülnek már-
ciusban, ennek ellenére csütörtö-
kön még kemény futóedzésen
vettek részt a kumamotói kastély
melletti dombokon.

Az Európa-bajnokságról az a két

legjobb csapat – a negyedik román
és a hetedik magyar – szerzett rész-
vételi jogot a selejtezőre, amely
nem vívta ki az olimpián vagy a
kvalifikációs tornán való szereplés
lehetőségét a mostani vb-n.

A magyarok Kínával, Szerbiával
és Oroszországgal kerültek össze.
A román érdekeltségű csoport ösz-
szetétele: Norvégia, Montenegró,
Románia, Észak-Korea. A „skandi-
náv” kvartett: Spanyolország,
Svédország, Argentína, Szenegál.

A csoportokból az első két-két
helyezett szerez részvételi jogot az
ötkarikás játékokon. A selejtezőt
március 19-22. között rendezik.

Az olimpiai mezőny eddig is-
mert csapatai: Japán (házigazda),
Hollandia (világbajnok), Francia-
ország (Európa-bajnok), Angola
(Afrika-bajnok), Brazília (Ame-
rika-bajnok), Dél-Korea (Ázsia-
bajnok).

Eredményjelző
* Casa Liga 1, 21. forduló:

Chindia Târgovişte – Nagyszebeni
Hermannstadt 1-1, Konstancai Vi-
itorul – Bukaresti FCSB 0-2, Ko-
lozsvári CFR – Gyurgyevói Astra
2-0.

* OTP Bank Liga NB I, 16. for-
duló: Diósgyőri VTK – Ferencvá-
rosi TC 0-1.

* Merkantil Bank Liga NB II,
21. forduló: Gyirmót FC Győr –
WKW ETO FC Győr 1-1, FC Ajka
– Duna Aszfalt TLC 1-0, BFC Si-
ófok – Szombathelyi Haladás 2-0,
Szolnoki MÁV FC – Budafoki
MTE 0-1, Vác FC – Aqvital FC
Csákvár 0-3, Budaörs – MTK Bu-
dapest 1-2, Dorogi FC – Nyíregy-
háza Spartacus FC 0-3, Soroksár
SC – Vasas FC 5-3, Békéscsaba
1912 Előre – Kazincbarcika 0-1.
Az élcsoport állása: 1. MTK Bu-
dapest 46 pont/20 mérkőzés, 2.
Budafok 42/20, 3. Gyirmót 35/20,
4. Csákvár 34/20, 5. WKW ETO
FC Győr 34/20, 6. Siófok 33/19.

Eredményjelző
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 10. forduló:
* A értékcsoport: BCM U FC Argeş Piteşti – SCM U Craiova 91:90,

Nagyváradi CSM – Kolozsvári U-BT 82:74, Temesvári SCM – Buka-
resti Steaua 84:79, Nagyszebeni CSU – Bukaresti Dinamo 89:88. Az
előző fordulóból: SCM U Craiova – Temesvári SCM 69:84, Bukaresti
Steaua – Nagyszebeni CSU 72:74. 

* B értékcsoport: CSM Focşani – Máramarosszigeti CSM 0:20 (men-
tőautó hiánya), Konstancai Athletic – Zsilvásárhelyi CSM 68:67, Med-
gyesi CSM – CSO Voluntari 83:85, Galaci CSM – Csíkszeredai VSKC
95:77. Az előző fordulóból: Máramarosszigeti CSM – Medgyesi CSM
67:83, CSO Voluntari – Galaci CSM 83:78.

Férfikosárlabda 1. liga, 10. forduló: Bukaresti Aurel Vlaicu Főgim-
názium – CSM Ploieşti 79:57, Nagyszebeni CSU II – CSU Ploieşti
84:76. Az előző fordulóból: CSU Ploieşti – Bukaresti Rapid 70:82, Ko-
lozsvári U – CSM Ploieşti 92:73. A 7. fordulóból elhalasztott mérkő-
zésen: Nagyszebeni CSU II – CSM Ploieşti 114:67. A 11. fordulóból
előre hozott találkozón: Marosvásárhelyi CSM – Kolozsvári U 73:83.
A 14. fordulóból előre hozott összecsapáson: Bukaresti Rapid – CSO
II Voluntari 85:66.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda 1. liga, 11. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Kolozs-

vári U 73:83 (20-19, 16-19, 15-21, 22-24)
Marosvásárhely, volt Petru Maior egyetem sportterme, 50 néző. Ve-

zette: Vlad Antonio Sandu (Nagyszeben), Bukuresti Loránd (Marosvá-
sárhely), Raluca Dan (Kolozsvár). Ellenőr: Cristian Vilcinschi
(Bukarest).

CSM: Bölöni 37 pont (5), Tóth 11, Şteţca 9 (1), Tălmăcean 4, Blaga
3 (1), Bot 3 (1), Györki 2, Tar 2, Mureşan 2, Barabási L., Ştefan.

Kolozsvári U: Mihăşan 18, Brie 18 (1), Văleanu 17 (3), Bichiş 15,
Porime 10, Bota 5 (1).

Az 1. liga rangsora
1. CFR                    21        12         5       4        44-16        41
2. Astra                   21        12         4       5        30-20        40
3. Craiova               21        11         4       6        31-20        37
4. FCSB                 20        11         3       6        31-24        36
5. Viitorul               21        10         5       6        41-25        35
6. Medgyes             21        9           6       6        28-25        33
7. Botoşani             21        7           9       5        29-28        30
8. Dinamo              21        8           4       9        32-36        28
9. Sepsi OSK          21        5           10     6        22-20        25
10. Jászvásár          21        5           7       9        22-29        22
11. Târgovişte         21        5           6       10      24-39        21
12. Clinceni            21        4           8       9        26-39        20
13. Nagyszeben      21        4           8       9        20-36        20
14. Voluntari           20        1           5       14      13-36        8

Elnézést kért a felfüggesztett Kim Rasmussen
A magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Kim Ras-

mussen elnézést kért, amiért a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs
világbajnokságon a Románia elleni csoportmérkőzést követően ká-
romkodott a sajtótájékoztatón, és ez a felfüggesztéséhez vezetett.
„Nem kellett volna ezt tennem. Hiba volt, sajnálom. Bocsánatot sze-
retnék kérni a nemzetközi és a magyar szövetségtől, valamint a meccs
delegátusától is” – nyilatkozta.

A dán edző a sajtótájékoztatón – némi káromkodással tarkítva –
úgy fogalmazott: személyes támadásként élte meg a bírópáros és a
delegátus tevékenységét. „Tíz másodpercre elveszítettem a fejemet
egy szélsőséges helyzetben, pályafutásom során először. Óriási csatát
hozott a meccs, a végjátékban teljes volt a káosz, utána pedig kaptam
egy rossz kérdést, ami szíven ütött. Szinte sokkos állapotban voltam”
– magyarázta a kapitány.

Hozzátette, nem fog megismétlődni, ami történt, az ügyvédjével
pedig már megvizsgálták, mit tehetnek, ha megkapják a hivatalos ér-
tesítést a büntetésről. „Főleg az érdekel, hogy szabályos, jogszerű-e a
szankció. A legnagyobb félelmem, hogy igazságtalan döntés születik”
– közölte Rasmussen.

Az NB I állása
1. Ferencváros             15        11       3           1       29-14      36
2. Fehérvár FC            16        10      2           4       31-17      32
3. Mezőkövesd            16        8        4           4       20-13      28
4. Puskás Akadémia    16        7        4           5       26-20      25
5. Újpest                      16        7        3           6       23-22      24
6. Honvéd                    16        7        3           6       19-20      24
7. Kisvárda                  16        6        2           8       18-22      20
8. Debrecen                 15        6        1           8       25-30      19
9. Diósgyőr                  16        6        1           9       16-24      19
10. Paks                       16        5        2           9       20-29      17
11. ZTE                       16        4        5           7       23-22      17
12. Kaposvár               16        3        0           13     15-32      9

Fotó: GSP

Bálint Zsombor



Jövő év január elsejétől Marosvásár-
hely főterén módosulnak a parkolási
díjszabások. A városi önkormányzat
képviselői 2019. szeptember 26-i
247-es számú határozatával több mó-
dosítást fogadtak el. A változtatások
között szerepel az is, hogy a Rózsák
terén és a Győzelem téren lakó jár-
műtulajdonosok nem parkolhatnak
ingatlanuk előtt még lakossági parko-
lóbérlettel sem. 

A lakossági parkolóbérlet általában azok-
nak a magánszemélyeknek előnyös, akiknek
nincs parkolóhelyük az ingatlanjuk belső ud-
varában vagy a központi, 0. övezeten kívül
parkolnak. Az ilyen jellegű parkolóbérletek
kérelméhez a saját tulajdonban lévő jármű
törzskönyvének a másolatát, személyazonos-
sági igazolványt és a lakcím igazolását kell
csatolni. A parkolóbérlet feljogosítja a jármű
tulajdonosát arra, hogy a megjelölt parkoló-
helyen és legtöbb 30 méteren belül a mellék-
utcák valamelyikében parkoljon. Jövőtől
azonban tilos lesz a Rózsák terén és a Győ-
zelem téren parkolóbérlettel várakozni. Az
ott lakók a lakossági parkolóbérlettel a szom-
szédos mellékutcákban parkolhatnak.

A városi parkolókat ingyen lehet használni
ünnepnapokon, éspedig: január 1., 2., 24-én,
az ortodox és katolikus húsvét első és másod-
napján, május 1-jén, június 1-jén, az ortodox
és katolikus pünkösd első és másodnapján,

augusztus 15-én, november 30-án, december
1-jén, karácsony első és másodnapján.

Tizennégy utca lakóit érinti 
a módosítás

Az alábbi 14 utca tartozik a 0. övezetbe,
ahol nem lesz érvényes a lakossági parkoló-

bérlet: Rózsák tere, Győzelem tér, Petőfi tér,
Forradalom utca (a volt Kossuth/Călăraşilor–
Posta utca közötti szakasza), a Kossuth/Că-
lăraşilor utca (Forradalom–Brăila utca
közötti szakasza), Bartók Béla utca (Rózsák
tere–Színház tér között), Horea utca (Rózsák
terétől Nyomda utcai átjáróig), Tusnád utca

(Rózsák tere–Iuliu Maniu között), Bolyai
Farkas (Rózsák tere–Márton Áron utca kö-
zötti szakasz), Brăila utca, George Enescu,
Városháza, Ifjúsági utca. 

A 0. övezetben a harmincperces parkolás
3 lejbe, az egyórás 5 lejbe kerül. Újdonság az
is, hogy azokban a belvárosi utcákban, ame-
lyek az I. övezethez tartoznak, fél óráért 2
lejt, 1 óráért 3 lejt, egynapi helyért pedig 10
lejt kell törleszteni. 

A II. övezethez tartozó utcákban félórai
várakozás 1 lej, egy óra 1,50 lej, az egész
napos parkolás pedig 5 lej.

Továbbá ha valaki elmulasztott parkolási
díjat fizetni, és a jármű szélvédőjén hagyott
büntetőcédulára írt időpontig nem fizet, 25
lejt kell fizetni egy napra az egyes és kettes
övezetben. Kivételt képez a 0. övezet, ahol
minden két órát meghaladó időtartamra 25
lejes büntetés jár. 

A lakossági parkolóbérlet árának felét kell
fizessék a háborús veteránok és a diktatúra
etnikai üldözöttjei. A lakossági parkolóbérlet
ára évente 200 lej.

Abban az esetben, ha valakinek nem sike-
rült időben törleszteni a parkolási díjat, a 25
lejes bírságot még aznap 23.59 óráig kifizet-
heti online, a büntetőcédulára írt utasítások
szerint. Aki átlépi a huszonnégy órát, díjfize-
tés nélküli parkolásként 50 lejes emelt díjat
kell kifizetnie 48 órán belül. Ennek az ösz-
szegnek a ki nem fizetése kihágásnak minő-
sül, és 200–500 lejes bírságra lehet számítani.
Bővebb felvilágosítás a parkolásfelügyelettel
megbízott Marosvásárhelyi Piacigazgatóság
honlapján található. (pálosy)

Marosvásárhely főterén megszűnik a lakossági parkolóbérlet 
Az ott lakók a mellékutcákban várakozhatnak

Jövő év január elsejétől az
inflációval arányosan nő a
„gyermekpénz”.
Ezzel kapcsolatosan kérdez-
tük Csép Éva Andrea parla-
menti képviselőt, a munka-
és szociális ügyek szakbizott-
ságának titkárát.

A Hivatalos Közlönyben megje-
lent 2019/214-es számú törvénnyel
módosították a gyerekpénzt szava-
toló 1993. évi 61-es számú tör-
vényt, mely 2020. január elsejétől
lép érvénybe. Ennek értelmében
jövő évtől az inflációval arányosan
növelik majd a gyermeknevelési
pótlékot.

– Mit jelent ez konkrétan?
– A jogszabály értelmében ja-

nuár elsejétől minden évben növe-
kedni fog a gyermekpénz, az előző
évben mért infláció 100%-os érté-
kével.

– Mikor emelték utoljára az ál-
lami gyermeknevelési pótlékot?

– Az idei évi növelést megelő-
zően 2015-ben emelkedett a gye-
rekpénz értéke utoljára, ezen
rendelkezések szerint 18 éves korig
42 lejről 84 lejre, 2 éves korig, fo-
gyatékkal élő gyerek esetében 3
éves korig pedig 84 lejről 200 lejre. 

– Mekkora az államtól kapott
gyermekpénz összege jelenleg?

– A 2019-es állami költségvetés
elfogadásakor, az RMDSZ szava-
zataival sikerült megemelni ezt az
összeget, ennek értelmében jelen-
leg 2 éves korig 300 lej, kétéves
kor fölött 18 éves korig 150 lej.

Az állami költségvetés 
parlamenti vitája

– A liberálisok módosító javas-
latának elfogadását komoly viták
előzték meg. Mi volt az indíték?

– Márciusban a késő estig elhú-
zódó költségvetési vita során több-
órás fennakadást okozott az a
váratlanul elfogadott módosító ja-
vaslat, amely a gyermeknevelési
pótlék havi összegét márciustól a
jelenlegi 84-ről 150 lejre a két év
feletti, illetve 200-ról 300 lejre nö-
velte volna a két év alatti kiskorúak
esetében. 

– A törvénymódosítás megszava-
zásában milyen szerepe volt az
RMDSZ-képviselőknek?

– Egyértelmű, hogy a „gyerek-
pénz” megemelése az RMDSZ sza-
vazatain múlott. A módosítást
végül nagyon szoros eredménnyel
szavaztuk meg: 123-an támogatták,
119-en ellenezték. A mérleg nyel-
vét az RMDSZ 18 támogató szava-
zata jelentette. Amennyiben az
államelnök nem támadta volna
meg a költségvetés-tervezetet az al-
kotmánybíróságon, már márciustól
emelt értékű gyermekpénzt folyó-
sítottak volna.

– Mire hivatkozva ellenezte a
kormánykoalíció a gyerekpénz nö-
velését?

– A kormánykoalíció a „gyerek-
pénz” növelését eredetileg a forrás-
hiányra és más családtámogatási

intézkedésekre hivatkozva elle-
nezte. Annak érdekében, hogy le-
gyen miből fedezni a „gyerekpénz”
növelését, a képviselőházban az
eredetileg megszabott 2,55 száza-
lékról 2,76 százalékra módosítot-
tuk az idei költségvetés becsült
GDP-arányos hiányát.

– Mekkora összeget különítettek
el a gyermeknevelési pótlék kifize-
tésére?

– Az idei évre a kormány erre
4,05 milliárd lejt különített el a
2019-es költségvetés-tervezetben. 

– Hány kiskorú részesül gyer-
mekpénzben országos viszonylat-
ban, és milyen összegekről van
szó?

– Jelenleg Romániában 3.523.667
gyerek részesül ebben a támogatás-
ban. Havi 84 lejes támogatásra ha-
vonta 3.125.452 lejt, illetve havi
200 lejes gyermekpénzre 337.269
lejt folyósítanak.

– Hozzávetőleges számítással, a
2018-as évi inflációt véve alapul,
miként alakulna az állami gyer-
meknevelési pótlék összege?

– Amennyiben hozzávetőleges
számítást végeznénk, a tavalyi év
4,6%-os inflációjával számolva 18
éves korig 156,9 lej, 2 éves korig
pedig 313,8 lej lenne a gyermekne-
velési pótlék. 

– Mi történik abban az esetben,
amikor történetesen nincs infláció?

– 2015-ben és 2016-ban például
mínusz volt az éves infláció. Ha-
sonló esetben nem csökkenne a jut-
tatás, hanem az előző évi érték
maradna.

– Jövő évben mennyi lehet a
gyermekpénz összege?

– A Román Nemzeti Bank előre-
jelzése szerint jövőre az éves inflá-
ció 3% körüli lesz, ez azt jelentené,
hogy 2 éves korig 309 lej, 18 éves
korig 154,5 lej lehet az állami gyer-
mekpótlék.

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Jövőtől az inflációval arányosan
Nőhet a gyermeknevelési pótlék

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor 

Maros megyében újra akci-
óba léptek  a magukat ré-
giségkereskedőnek kiadó
csalók, akik állítólag Singer
varrógépet vásárolnának, ez-
által pedig hiszékeny ál-
dozataikat jókora pénz-
összegektől fosztják meg. 

„Német gyűjtő régi, eredeti Sin-
ger varrógépeket vásárol, 60 ezer–
70 ezer eurót ajánl” – áll a
villanyoszlopokra, lépcsőházakba
kiragasztott, újságokban megjelent
hirdetésekben, a csábító ajánlat
mögött azonban csalás áll – tájé-
koztat a Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség, és felhívja a lakosság
figyelmét, hogy a hasonló hirdeté-
sekre ne reagáljanak. 

Az eljárás a következő: amikor
az eladó telefonos kapcsolatba lép
a magát német gyűjtőként reklá-
mozó csalóval, az kijelenti, hogy
csak akkor fizet, ha a tulajdonos
igazolni tudja a varrógép eredetisé-
gét. Ilyen dokumentummal kevesen
rendelkeznek, s ekkor a bűnbanda
egy másik tagjához irányítják a var-
rógép tulajdonosát, aki néhány ezer
euróért „megszerzi” a szükséges
iratot. De amikor a varrógép tulaj-

donosa a valójában értéktelen iga-
zolás birtokába jut, az állítólagos
német gyűjtővel már nem tudja fel-
venni a kapcsolatot. 

Egy másik forgatókönyv szerint
a nagy összeg kifizetését annak fel-
tételéhez kötik, ha egy adott gyár-
tási szériából az eladó egyszerre két
gépet ajánl fel. 

A szélhámosok arra biztatják
azokat, akik a hirdetésükre vála-
szolnak, hogy még egy azonos szé-
riaszámú varrógépet vásároljanak
meg, az üzletkötésben is segítenek,
összehozzák egy másik „varrógép-
tulajdonossal”, aki valójában a tár-
suk, és ezzel a két visszatérő
módszerrel csapnak be évek óta
embereket. 

Miután a megkárosított megvá-
sárolja a beépített személy megfe-
lelő szériaszámú varrógépét, a
csalók nyomtalanul eltűnnek, a hi-
székeny áldozat pedig marad a két
varrógéppel és az anyagi kárral.
Amennyiben valaki mégis bedől az
évek óta gyakorlattá váló szélhá-
mosságnak, a 112-es sürgősségi hí-
vószámon vagy a legközelebbi
rendőrőrsön jelentheti az esetet.
(pálosy)

Ünnepek előtt több lesz a csaló is
Singer varrógép a csali

Illusztráció
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Hétfőn délután a Studium
Prospero Kulturális Központ-
ban a Fókusz Öko Központ
marosvásárhelyi környezet-
védelmi szervezet bemutatta
a Van-e még energiád? című,
klímavédelemről szóló film-
esszét, amelyet a szervezettel
közösen Katyi Antal függet-
len filmes, a Pentaton stúdió
vezetője készített. A film az
Európai Klímaszövetség tá-
mogatásával készült, és ha-
marosan több nyelven el-
érhető lesz a YouTube-on is. 

Az egyórányi film csodálatos
képsorokkal mutatja be a közvetlen
környezetünket. Nem kellett na-
gyon messze menniük a filmkészí-
tőknek ahhoz, hogy bemutassák a
természet szépségét. A képeken
megjelenik a Bekecsalja, a Gyime-
sek, a Varság, az elhíresült Bigér-
vízesés és sok olyan ismert hely,
ahol bárki megfordulhat. Ellátogat-
hatunk Korondra a több száz éves,
még működő vízimalomba, láthat-
juk, miként működik Varságon a
vízimalom, amely gattert is hajt. De
megjelennek az emberi beavatko-
zások nyomai is, pl. az Úz völgyén
végighúzódó vízvezeték, amelynek
kiépítésével tönkretették a patak-
medret és a környezetet. Láthatjuk
azt is, hogy Marosvásárhely autók
által túlzsúfolt utcáin igazi bravúr
kerékpározni. És – szimbolikusan –
megjelenik egy olyan háztáji kis-
kert, ahol egy kisgyerek elültet egy
paszulyszemet azért, hogy az idő-
sebbek gondozásával ősszel a hü-
velyes növény termése a kamrába
kerüljön. Kérdések sorozata hang-
zik el, amelyekre a választ nem
adták meg a szerkesztők, hiszen 
ezt a nézőknek kell majd megtalál-
niuk. 

A vetítés után Hajdú Zoltánnal,
a Fókusz Öko Központ vezetőjével
beszélgettünk. A környezetvédő
szakember elmondta, hogy az Eu-
rópai Klímaszövetséggel közösen a
harmadik természetvédelmi filmjü-
ket készítették el. Az elsőben a
fenntartható erdélyi életformával
foglalkoztak, a másodikban a víz-
gazdálkodás kérdéseit vetették fel,
míg ez a harmadik az energiáról, a

klímavédelemről szól. A most be-
mutatott film tulajdonképpen
három parabolára épül. Végigkö-
vethető az ember élete a gyerekkor-
tól az időskorig, ez ráépül a
természet évszakokon át tartó
„örök” változásaira tavasztól őszig,
majd a harmadik a napszakról szól,
ugyanis a film keretbe foglalja azo-
kat az eseményeket, amelyek 
napfelkeltétől napnyugtáig történ-
nek. 

– Azt szeretnénk elérni a film-
mel, hogy a nézők tegyék szemé-
lyes üggyé a klímavédelmet,
gondolkodjanak el azon, hogy mit
tehetnek ezért. Bár az utóbbi idő-
ben rengeteget beszélünk erről a je-
lenségről, úgy tűnik, hogy a
tudományos érvek nem hatnak
eléggé az emberekre, pedig nagyon
sok ötlet, megoldás, tipp van a te-

endőkre. Nem úgy kezdjük a na-
punkat, hogy azt tervezzük el, ma
mit tehetek azért, hogy csökkent-
sem az ökológiai lábnyomomban a
szén-dioxid-kibocsátásrészemet.
Pedig vannak bizonyos „túlkapá-
sok”, erőráfordítások, amelyek
szén-dioxid-kibocsátással, energia-
pazarlással járnak, s amelyeket
visszafoghatok. A kérdés az, hogy
az ember mikor jön rá arra, hogy a
fogyasztói társadalom rabja? Mikor
dönti el, hogy változtat néhány be-

idegződött rossz szokáson, és meg-
próbál környezetkímélőbben élni.
Ezért is hosszú távú – a klímaszö-
vetséggel közös – projektünk jel-
mondata: Élni egyszerűen jó. Ami
azt sugallja, hogy ki-ki a saját élet-
ében kell megkeresse azokat a dol-
gokat, amelyek örömöt okoznak,
boldoggá tesznek, és sokszor ezek
nem olyan tárgyak, lépések, ame-
lyek nagy haszonnal, pénzbefekte-
téssel, energiafogyasztással járnak
– mondta Hajdú Zoltán. 

A környezetvédelmi szervezet
vezetője azt is elmondta lapunknak,
hogy jövőben lesz a kilencedik év,
amikor együttműködnek az Euró-
pai Klímaszövetséggel. A folya-
matban levő program jelmondata:
Legyen erőd a változásra! Ennek a
programnak a keretében készült el
az előző két film is, amelyeket Gö-

döllőn bemutattak a természetvé-
delmi filmek gáláján. A benevezett
1500 film közül mindössze 60-at
mutattak be, és ezek között volt a
Fókusz Öko Központ által készített
két alkotás is. A nagy nyertesek – a
BBC által készített, David Attenbo-
rough világhírű természetfilmes
nevével fémjelzett dokumentumfil-
mek – közé kerülni igazi rangot je-
lentett. 

Hajdú Zoltán szerint mindhárom
filmet azért értékeli a szakma is,

mert egyfajta kísérleti megközelí-
tésben ismertetik a környezetvé-
delmi kérdéseket. Két ha-
gyományosabb megközelítési mód
ismertebb. Az egyik a csodálatos,
érintetlen természet gazdagságát is-
merteti, míg a másik szemlélet a
környezeti katasztrófákat mutatja
be. 

– Szerintünk egyik sem felel
meg a valóságnak, mert valahol a
középút az igaz. Sajnos egyre in-
kább csökken az idillikus, „érintet-
len” természeti környezet. S az sem
jó, ha állandóan azt sulykolják,
hogy a katasztrófa szélén állunk,
mert akkor klímadepresszióba
esünk. A tudományos adatok vi-
szont tényként igazolják, hogy még
van néhány év, ameddig a környe-
zetromboló folyamatok megfékez-
hetők. Talán az emberiség
történelmében ezek a legsorsdön-
tőbb évek. Környezeti katasztrófák
mindig voltak. Csak ameddig nem
volt ennyire globális a társadalom,
leginkább helyi szinten hatottak s

érintették bizonyos közösségek
életét. Az emberek a katasztrófa
sújtotta övezetből elvándoroltak
egy másik helyre. Jelenleg a krízis
globális, nincs ahova menekülni.
Kialakult négy krízishelyzet. Az
egyik a klímaváltozás, a másik a bi-
ológiai sokféleség csökkenése, a
harmadik az energiaforrások elapa-
dása, és ezek közül a legégetőbb a
vízhiány, a negyedik az egészségi
állapot veszélyeztetettsége, ami a
háromból következik. Elgondol-

kodhatunk azon, hogy Földünk ge-
rinces élőlényeinek egyharmadát
az emberek teszik ki, a másik har-
madát pedig azok az állatok, ame-
lyeket az ember saját táplálko-
zására tart fenn. Erre fordítjuk ener-
giánk nagy részét – tette hozzá
Hajdú Zoltán. 

Majd elmondta, jövőben az Eu-
rópai Klímaszövetséggel közösen
folytatják a tájékoztató, ismeretter-
jesztő programot. Az idén elkészült
egy román és egy magyar nyelvű
kiállítás a klímaváltozás következ-
ményeiről. A pannókat bemutatták
a Bolyai líceumban és a
MOGYTTE-n (az egykori Petru
Maior egyetemen). 

Elindul egy, a klímaszövetség
által támogatott oknyomozó doku-
mentumfilm széles körű bemuta-
tása is, amely az Amazonas
őserdejében létesített, a világ har-
madik legnagyobb – bellomontei –
völgyzáró gátja építésének körül-
ményeit tárja fel, és azt mutatja be,
hogy miként „győztek” a gazdasági
érdekek a környezetvédelmi szem-
pontokkal szemben egy ilyen hatal-
mas projekt kivitelezésében. Jövőre
is szerveznek nevelési programo-
kat, ahol a fenntartható fejlesztési
célokat, a konkrét mindennapokban
alkalmazható módszereket mutat-
ják be diákoknak a kisadorjáni köz-
pontban, amelyet a Nyárádgálfalvi
Polgármesteri Hivatallal és a Ro-
tary Téka Klub támogatásával ter-
mészet házává alakítanak át.
Nemsokára elkészül egy telefonos
applikáció is, amelyhez – az Euró-
pai Klímaszövetség közvetítésével
– 1700 európai város csatlakozhat,
illetve egyénenként, csapatonként
is elérhetővé válik. A többnyelvű
program tulajdonképpen egy vetél-
kedő lesz, ahol pontszámokat lehet
gyűjteni azoknak, akik környezet-
kímélő életmódot folytatnak (pél-
dául: egy hónapig helyi terméket
vásárolnak, csapvizet fogyaszta-
nak, természetbarát közlekedési
eszközt használnak stb.). A nyerte-
seket (csapatokat) hétvégi kirán-
dulással, természetjárással jutal-
mazzák. 

A már említett két filmet eddig
több mint tízezren töltötték le, osz-
tották meg vagy tekintették meg a
www. focuseco.ro honlapon. Itt
lesz elérhető a Van-e még ener-
giád? című is. A készítők remélik,
hogy ez az alkotás minél több ér-
deklődőhöz eljut, és némiképpen
szemléletváltoztatásra ösztönzi
azokat, akik megnézték. 

Filmesszé a klímavédelemről 
Van-e még energiád?
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A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közössége a színházkedvelőkkel együtt
szeretne az ünnepekre hangolódni, ezért az alábbi eseményekkel teremtik meg
az alkalmat a találkozásra:
Díszítsük együtt! – Közös karácsonyfadíszítés a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színházban

A Tompa Miklós Társulat és a Liviu Rebreanu Társulat közös karácsonyfadí-
szítésre várja a színházkedvelőket december 19-én, csütörtökön délután 5 órától
7 óráig a színház emeleti előcsarnokában. Az eseményre kicsiket és nagyokat
egyaránt szeretettel, meleg teával és meglepetésekkel várnak.

Azon résztvevők, akik maguk által vitt díszt helyeznek el a fán, sorsoláson ve-
hetnek részt, amelyen Georges Feydeau A hülyéje szilveszteri bemutató januári
előadásaira nyerhetnek belépőt. Azokat is szeretettel várják, akik a színház díszeit
kívánják a fára aggatni.

A rendezvény ideje alatt a pénztár is nyitva tart, így akár a karácsonyi aján-
déknak szánt szabadbérletek, vagy a januári előadásokra szóló jegyek is megvá-
sárolhatók.
Játsszunk angyalosdit! – Karácsonyi gyerekfoglalkozás a színházban

December 24-én, kedden délután 3 és 5 óra között a Tompa Miklós Társulat
színészei gyerekfoglalkozást tartanak a Nemzeti Színház Kistermében. Az ese-
ményre a belépés díjtalan, viszont a helyek korlátozott száma miatt előzetes je-
lentkezés szükséges. 

Közös énekléssel, mesével, mondókákkal, kézimunkával, játékkal készülnek
a karácsonyra, valamint kipróbálják, milyen lehet a napja ilyenkor az angyalnak.

Jelentkezni a pr.office.nemzetiszinhaz@gmail.com e-mail-címen lehet (szük-
séges adatok: a gyerek neve és életkora, szülő neve és telefonszáma – amelyeket
a színház kizárólag szükség esetén ez alkalommal használ fel), illetve az alábbi
online dokumentum kitöltésével:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y1WItqbYFt3j4DFw2ZA3Di8Uvv-
RAtykyluBW85RYo5k/edit?usp=sharing 
(megtalálható a színház Facebook-oldalán, az esemény leírásában is).

Karácsonyi hangulatot idéző rendezvények a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban

Vajda György 

Fotó: Fókusz Öko Központ 



Ilyen szó nincs is? De van. Ha
az unió által szigorúan védett kár-
páti barnamedve már napi rend-
szerességgel betolakszik az
életterünkbe – eddig mi tettük ezt
vele –, akkor miért ne tolakodna
be a szókincsünkbe is, nemde?
Dedme!

Most még csak az udvarunkba,
pajtánkba, játszóterünkre jár be,
holnap már beül mellénk a mo-
ziba, megeszi-issza a popcornun-
kat, kólánkat, át kell adnunk neki
a helyünket a maxitaxin, amit idő-
vel átkeresztelünk „macitaxira”, és
ha nem terítünk neki is az aszta-
lunknál, vagy korlátozzuk a hoz-
záférését a hűtőszekrényünkhöz,
akkor a hatóságok elveszik a há-
zunkat, és mehetünk az erdőbe
lakni. Ott legalább nem lesz
medve.

Milyen büszkén mondtuk 2007-
ben: bevettek az unióba. Most azt
mondjuk: bevettük az unióval.

No de sebaj, ma így is jó a med-
vem! Kerek évfordulót ünnepe-
lünk: 30 éves a forradalomnak
csúfolt gengszterváltás, 30 éves a
hazai, eredeti demokrácia, amely

inkább eredeti, mint demokrácia.
Mit is mondott ’90-ben Silviu
Brucan? Hogy 20 év kell, amíg itt
megváltozik a komcsi mentalitás.
Elszámoltad magad, öregem. Har-
minc év alatt sem változott meg.
Csak most már lehet kapni banánt.

De aki a párhuzamos államról
beszélt, az már a lerben csücsül.
És azok is, akik telefonon vicce-
lődtek egy kukában felrobbanó pe-
tárdáról.

Ma jó a medvem! Mert szinte a
kabaré maradt az egyetlen hely,
ahol még ki lehet mondani dolgo-
kat büntetlenül. Vagy jobb, ha
mégis összekészítek egy kis cso-
magot fogkefével, cserebugyival-
zoknival és pizsamával minden
eshetőségre?

Ma azért is jó a medvem! Mert
tudom, hogy ettől üti meg őket a
guta lesötétített irodáikban. És
attól, hogy 100 év után is még
mindig itt vagyunk, és a kedvün-
ket, azt nem tudják elvenni.

Brumm!
Jó szórakozást, és boldog új

évet kíván a marosvásárhelyi
Gruppen-Hecc Kabarétársulata!

NagyIstván

Gruppen-Hecc Kabarétársulat
Ma jó a „medvem”Egy hajdanvolt mesevilág 

ízeivel, színeivel kínálja meg
olvasóit a csíkmadarasi Gáll
Tímea Kölcsönkért kovász
című könyvében, amelynek
marosvásárhelyi bemutatóját
csütörtökön este tartották a
Bolyai téri unitárius egyház-
község Dersi János termében.
A Kobak könyvesbolt szer-
vezte közönségtalálkozón a
szerzővel és a könyvet kiadó
Gáll Leventével, Tímea „férj-
urával” Trombitás Bota Melinda
beszélgetett.

Az est házigazdája az együttlét
elején első találkozását idézte fel a
gyönyörű kivitelezésű kötettel,
amelyet kezdetben, még olvasatla-
nul kimondottan ételrecepteskönyv-
nek hitt. 

– Azt gondoltam, ez nem az én
„asztalom”, továbbmentem, de va-
lami csoda folytán mégis mindig
visszakacsingattam a könyvre.
Amint kinyitottam, megbabonázott.
Kiderült, hogy jóval több, mint sza-
kácskönyv, az élet van benne. Szá-
momra a receptek másodlagosak
voltak – és ezt nem pejoratív érte-
lemben mondom –, az igazi ízvilá-
got a hozzájuk fűződő élet-
történetek hozták – mesélte Me-
linda, majd a kötet megszületésének
előzményeiről, pontosabban arról
kérdezte a szerzőt, mire volt először
igény: az ételreceptekre vagy a tör-
ténetekre?
A „beszélő” asztal

A molnár nagyszülők univerzu-
mába visszatérve, Tímea férjével
rusztikus hangulatú fogadót nyitott
az évszázados vízimalom mellett.
Három-négy évvel ezelőtt magyar-
országi vendégeik számára kezdte
lejegyezni a felszolgált fogások el-
készítési módját. A vendégek távo-
záskor mindig kérték, hogy cetlire
írja le a recepteket, ő pedig meg-
ígérte nekik, hogy összeállít egy
„lapocskát” az ételekkel. Ugyanan-
nál az asztalnál látott az íráshoz,
ahol harminc-negyven évvel azelőtt
felmenői ettek, dolgoztak, imádkoz-
tak. Ekkor történt meg a varázslat:
visszatértek hozzá, és megszólítot-
ták a nagymama intő szavai, ame-
lyek sok egyéb mellett az étel iránti
tiszteletre tanították. Az elkövetke-
zőkben – mint egy igazi tündérme-
sében – az egész környezet életre
kelt, beszélni kezdett, többek között
a nagymama rengeteg lábosa, a lisz-
teszsák és a sőberágy is hozzájárult
ahhoz, hogy a múltban őrzött világ
jelenné váljon. Így kerültek egymás
után felszínre a család egykori tör-
ténetei, amelyekről Tímea gyerme-
kei kiskorukban azt hitték, csupán a
képzelet szüleményei.

Bota Melinda – a régi nemzedé-
kek mindennapjaitól való eltávolo-
dás kapcsán – a költözésről szóló
fejezetből emelt ki egy mozzanatot,
azt, amikor az új otthonba készülők
kiveszik a megmaradt ételt a hűtő-
ből, és magukkal viszik. 

– Az étel iránti alázatot mindenki
gyermekkorában magába szívta.
Tudtuk például, hogy kenyeret nem
dobunk el. Akkoriban az ételt ki-ki
maga termelte meg, ahhoz pedig,
ami a saját kezünk munkája, más-
képp viszonyulunk, mint a meg-
vásárolt dolgokhoz – fejtette ki a
szerző.
„Mintha mindig karácsony
lenne”

A kalendarisztikus év jeles napjai
mellett a család személyes ünnepei
– a gyermekáldás, a házassági év-
forduló – sajátos ízvilágát átadó kö-
tetből az est házigazdája a számára
legkedvesebb fejezetet, a nagyszü-
lőket aranyban láttató részt is meg-
említette (Nagymama és nagytata
aranyban). Ennek kapcsán esett szó
a mindennapi szertartásokról, ame-

lyek a teljes napot átszőtték, és
amelyek az olvasót is visszajuttat-
ják saját gyermekkorába. A haját
felkontyoló, kötényt kötő nagy-
mama, az éjszakánként a vizet és a
szelet hallgató, ebből a másnapi
időjárásról tájékozódó nagytata
alakja után a szerző a legszebb
képet rajzolta hallgatósága elé, a
molnár és a molnárné ruhájáról a
reggeli fényben szálló lisztpor lát-
ványát, ami olyan, „mintha mindig
karácsony lenne”.

A továbbiakban Gáll Tímea a
csíkmadarasi malomházba vissza-
vezető utat idézte fel. Mesélt gyer-
mekkora háromszögéről, amelyet a
kizárólag egészséges ételeket ké-
szítő, esetenként az eledel mellé vi-
tamint is kínáló patikus édesanya, a
szénhidrátokat előnyben részesítő
molnárné és a falatozót működtető,
unokáját húsfélével tápláló, „bode-
gás” nagymama alkotott. 

– Mindig meggondoltam, mit is
ennék szívesen, és aszerint kérez-
kedtem valamelyik nagyszülőmhöz
– nevettette meg hallgatóságát a
szerző, aki felnőttként először az
anya útján indult el, gyógyszerész
lett. Amikor családjával visszatért a
gyermekkori környezetbe, ő is, férje
is megtartotta a munkahelyét, idővel
azonban rájöttek, hogy „egyet kell
csinálni, s jól”, így maradt a fogadó.

– Kinek főz szívesen? – tette fel
Bota Melinda a következő kérdést.

– Mindenkinek. Régi, egyszerű
ételeket szolgálunk fel, az eltűnőfél-
ben lévő erdélyi konyha fogásait.
Aki hozzánk jön, a helyi ízekre kí-
váncsi – válaszolta Tímea. Férjével
kacagva mesélték, hogy amikor a
vendég idegenkedik bizonyos ét-
kektől, elég azoknak idegen hang-
zású nevet adni, és máris vonzóvá
válnak. Így tálalják fel néha a pu-
liszkát fondüként.
,,Utolsó mohikánok” üstje

Az autentikus, székely nyelvjá-
rásból született szövegvilág mellett
– amelyhez a kiadvány végén szó-
magyarázó kapcsolódik – a könyv
másik nagy erénye a pompás kép-
anyag. Ádám Gyula fotóművész –
aki kiváló szociofotósként kezdet-
ben idegenkedett az ételek megörö-
kítésétől, de a természetköze-
liségnek főszerepet szánó házaspár
koncepcióját megértve örömmel
vállalta el a megbízatást – három év
ünnepkörét fényképezte végig a
Kölcsönkért kovász kedvéért, min-
den képének külön története van.
Hatalmas anyag gyűlt össze, a több
ezer képből sokat ki kellett hagyni.
A közönségtalálkozó résztvevői a
meg nem jelent fotókból is láthattak
egy szemnek, szájnak, szívnek
egyaránt tetsző válogatást. Birkák
vonulása és pásztoraik, a gyermek-
kori saláta-, azaz ,,nemszeretem-
leves”, vetrece (gulyás vagy
pörköltféle), a híres kék pisztráng,
puliszkát főző, ősz hajú férfi, szom-
széd nénik, szakácsnők (egyikük
számos életszakaszon kísérte végig
a szerzőt, a napközitől az egyetemi
éveken át a házasságig), fények já-
téka, hármas szivárvány, füstölt hús
körül sündörgő macska, úrnapi kör-

menet után saját készítésű kalibá-
ban imádkozó, beszélgető férfiak,
kürtőskalácsot sütő gyermekek
(Gállék aprónépe) – mind-mind a
csíkmadarasi világ festői szépségű
pillanatképei, amelyek épp olyan
erővel ejtik rabul a szemlélőt, mint
az ízes sorok.

Tímea és Levente fontosnak
érezte, hogy könyvükben benne le-
gyenek a székely hagyományos
konyha ,,utolsó mohikánjai”, azok az
idős emberek, akik még tudják a régi
rendet, az évszakoknak megfelelő
ételek idejét és elkészítési módját.

– Volt abban a világban egy
olyan periodicitás, ami egy egész
életciklust fenntartott. Ez olyan im-
munerősítőként szolgált, ami az ál-
landó banán- és narancsfo-
gyasztással nem biztos, hogy elér-
hető  – tette hozzá a kötet kiadója. 
Ami megkerült és ami eltűnt 

A vetítés után Tímea újabb ku-
lisszatitkokat árult el a Kölcsönkért
kovász megszületésének előzmé-
nyeiről. Az egyik legfontosabb
mozzanat a nagymama hozomány-
levelének megtalálása volt, amely-
ben a hat kombiné, egy korsó, két
vájdling és sok más vinnivaló után,
a 39. tételnél az ételrecepteket tar-
talmazó kosztoskönyv következett.
Ez az ősi bölcsességet őrző doku-
mentum fonódik egybe a szépírói
igényességgel papírra vetett családi
történetekkel. 

A közönségtalálkozó végén a
könyv címét ihlető történés sem
maradhatott titokban. A szerző el-
mesélte, hogy molnárné nagyma-
mája Oláhfaluból ment férjhez
Csíkmadarasra, és mint jövevény,
szülőfalujából vitte magával a lisz-
tet, amiből az unokájának örökségül
hagyott kovász is készült. Majd’
húsz évig néptelenül állt a malom-
ház, és amikor Tímea családjával
hazaköltözött újraéleszteni a gyer-
mekkori vilátgot, a kovász már nem
volt a ,,táloson”. Bármekkora szé-
gyen is ez egy molnár unokájának,
a szomszédból kért kölcsön kovászt
az újrakezdéshez, erre utal a rejté-
lyes cím.

Az est házigazdájának kérésére
Gállék arról is meséltek, hogyan
töltik idén a karácsonyt. Szenteste
náluk nincs vendégfogadás, meg-
hitt, családi körben ünnepelnek.
Tímea nem vásárol ajándékokat,
helyette süt-főz, ínycsiklandó éte-
lekkel kedveskedik szeretteinek. A
töltött káposzta elkészítésének
külön megadja a módját a család,
cserépedényben hosszú órákon át
főzik az ünnepi ételt, közben együtt
vannak, imádkoznak, és persze a fe-
nyőfa díszítése is közös öröm.

A könyv dedikálása előtt, közön-
ségkérdésre válaszolva a szerző azt
is elárulta, hogy a könyvből kima-
radt fotók egy következő kötetben
kapnak majd helyet. Már fogalmazó-
dik a folytatás, a molnár nagymama
élettörténete után a ,,bodegásét” is-
merhetik meg a székely mesevilágba
vágyók. (A Kölcsönkért kovász a
marosvásárhelyi Kobak könyves-
boltban vásárolható meg.)

Varázserejű ételek, életek
Gáll Tímea és a Kölcsönkért kovász 

10NÉPÚJSÁG ___________________________________________ KÖZÉLET–KÖZLEMÉNY_____________________________________ 2019.december18.,szerda

Nagy Székely Ildikó

Szováta, Domokos Kázmér Kultúrotthon
2019. december 30., hétfő este 7 óra. 



ADÁSVÉTEL

ELADÓ 100 kg-os disznó és mala-
cok, házhoz szállítjuk. Tel. 0728-971-
777. (5735-I)

ELADÓ jó minőségű, cukor nélküli
szilvapálinka, 35 lej/liter. Tel. 0741-
997-584. (5745-I)

MINDENFÉLE

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-
tost. Tel. 0744-572-889. (21684-I)

TETŐT, csatornát, lefolyót javítunk,
kicseréljük a törött cserepeket. Tel. 0747-
816-052, 0742-421-164. (5655)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21682-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló fáj-
dalommal emlékezem szere-
tett fiamra, KONTZ LÁSZLÓRA
halálának második évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerető
édesapja. (2/5659)

Szomorú szívvel emlékezünk
december 18-ára, mikor eltá-
vozott közülünk DEMETER
ANNA szül. Molnár. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Szomorú hozzátar-
tozói. (5746)

A temető csendje ad neki
nyugalmat, emléke szívünk-
ben örökké megmarad.
Fájó szívvel emlékezünk
december 18-ára, amikor a
halál 2 éve hirtelen elragadta a
nyomáti születésű SÓFALVI
ERNŐT. Emlékét őrzi bá-
natos édesanyja és testvére.
(5686)

Fájó szívvel emlékezünk
december 18-án a szeretett
TANÁSZI ALBERT nyárád-
gálfalvi lakosra halálának 20.
évfordulóján. Emlékét szí-
vünkben őrizzük. Szerettei.
(5693-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal és szomorú
szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték, hogy a szeretett,
drága jó férj, gondos édesapa,
nagytata, testvér, bátya, após,
rokon, apatárs, sógor, unokatest-
vér, jó barát és szomszéd, 

MOLNÁR ISTVÁN 
életének 67. évében, súlyos be-
tegség után, december 16-án
csendesen megpihent. Drága ha-
lottunk temetése december 19-
én, csütörtökön 13 órakor lesz a
református temetőben, reformá-
tus szertartás szerint. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (5744-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesapa, nagytata,
após, apatárs és jó szomszéd, 

BÁLINTH ELŐD 
84. évében csendesen megpi-
hent. Temetése december 20-án,
pénteken 13 órakor lesz a maros-
vásárhelyi református temető-
ben, unitárius szertartás szerint.
Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (sz.-I)

Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
édesanya, nagymama, dédnagy-
mama, testvér, rokon és jó isme-
rős, 

özv. SIPOS JÁNOSNÉ 
szül. OROSZ MARGARETA

(Matyó) 
szíve életének 80. évében hosz-
szú, méltósággal viselt szenve-
dés után megszűnt dobogni.
Drága halottunk temetése 2019.
december 18-án, szerdán 14 óra-
kor lesz a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben. 

Lánya, Arabella és családja.
(5742-I)

Összetört szívvel kísérem utolsó
útjára drága édesanyámat, 

SIPOS MATYÓT. 
Emléke legyen áldott, nyugodjon
békében! 

Szerető lánya, Temike. (5742-I)

Megtört szívvel búcsúzunk drága
és szerető 

MANYI mamától. 
Emléke áldott marad szívünkben
örökre! 

Szerető unokái: Macika, Evelyn
és családja. (5742-I)

Szomorú szívvel búcsúzom
drága testvéremtől, 

SIPOS MATYÓKÁTÓL. 
Nyugodj békében! 

Ildikó. (5742)

Szomorú szívvel búcsúzom ked-
ves nagynénémtől. Nyugodj bé-
kében, 

MAMÓ! 
Dezike. (5742-I)

ATIMKOPÉKSÉG 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-I)

VILLANYSZERELÉSIANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, 
SOFŐRT, VILLANYSZERELŐT. Tel. 0734-123-877. (21799-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

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)

2019.december18.,szerda _____________________________________ HIRDETÉS–KÖZLEMÉNY__________________________________________ NÉPÚJSÁG11

Jézus mondja: „Én vagyok a feltáma-
dás és az élet, aki hisz énbennem, ha
meghal is, él.”
Fájó szívvel emlékezem december 18-
án férjemre, a marosvásárhelyi szüle-
tésű MÁTÉ ISTVÁNRA (Stefi)
halálának hatodik évfordulóján. 
Kérem azokat, akik ismerték és sze-
rették, áldozzanak egy percet emlé-
kére. 
Isten nyugtassa! Nyugodj békében! 

Szerető felesége, Marika. (5673-I)

Kit éveken át annyira szerettünk, 
nem lehet már többé soha velünk.
Teste a földbe, lelke az égbe szállt,
minket egy életen át elkísér a gyász.
Sírig tartó fájdalommal emlékezünk
december 18-án a drága jó gyermekre
és testvérre, a nyárádszentlászlói ifj.
BENKE CSABÁRA halálának 21. év-
fordulóján.

Áldott, szép emlékét őrzik szülei,
testvére, Erika és családja. (5707-I)

Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk a drága jó férjre,
édesapára, a nyárádgálfalvi ZSIGMOND LAJOSRA (Ferike)
fájó elmúlásának első évfordulóján. Így búcsúztál tőlem,
Ferim: „Szervusz, köszönök mindent”. Nem felejtlek soha,
bárhová megyek, üres az otthonom. Ó be rossz, ó be nehéz
nélküled! Hiányodat mindig érzem, felejthetetlen, drága jó
Ferim. Nyugodj békében! Nem felejtlek soha!
Valamint emlékezünk a drága jó szüleimre: édesapámra,
ZSIGMOND LAJOSRA halálának 15. évfordulóján, édes-
anyámra, ZSIGMOND ILUSKÁRA született Toth halálának 3.
évfordulóján. 
Csendes álmotok fölött őrködjön a szeretet és az emlékezés.
Nyugodjatok békében, drága családom, nem felejtünk titeket!

Szeretteik. (5734)



TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egész-
ségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges kül-
dőpapír 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!

SzilveszterBulgáriában:
Albena

Időpont: 2019.12.30.–2020.01.02.
Szálloda:
PrimaSol
Ralitsa
Superior3*
Ár: 242
EUR/fő/3
éjszaka
Ellátás: 
allinclusive

Élőzene,medencehasználatazárban.
Részletek irodánkban!
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