2019. december 20., péntek
LXXI. évfolyam
292. (20373.) sz.
Ára: 3 lej
(előfizetőknek 1,43 lej)

Átadták a Kis-Küküllő új hídját

Dicsőszentmártonban feloldották az útzárat

Hirdetési irodánk
ünnepi nyitvatartása:

Nyitva: december 23-án, hétfőn 8-15 óra között
Zárva: december 24-én, kedden, december 25-én, szerdán,
december 26-án, csütörtökön
Nyitva: december 27-én,
pénteken 8-14 óra között
Zárva: december 28-án,
szombaton
Nyitva: december 29-én,
vasárnap 10.30-14.30 óra között, és december 30-án, hétfőn
8-14 óra között
Zárva: december 31-én,
kedden, január 1-jén, szerdán,
január 2-án, csütörtökön
Nyitva: január 3-án, pénteken 8-14 óra között
Érdeklődni a 0742-828-647-es
telefonszámon.
Békés ünnepet
és boldog új évet!

1989 a bizonytalan
döntések éve volt

Nagy László azt is beismerte, hogy
számukra is meglepetés volt, amikor a
keletnémetek a helyszínre érkeztek,
és azzal, hogy 1989. augusztus 19-én
több ezren átléptek a kapun, láncreakció indult el.
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Újrahasznosított
alapanyagból
Decembertől újra a megszokott útvonalon haladhatnak át Dicsőszentmárton új hídján a
Szeben megyei Medgyesről Radnót irányába
közlekedő járművek. Ünnepélyes keretek közt
adták át december első vasárnapján az egykori vashíd helyére épített új közúti hidat, melyet, akárcsak a régi vashidat, egy osztrák
cég, a közismert Strabag épített.

Szer Pálosy Piroska

A Kis-Küküllő fölött, a DN14A országút 24+067
km-énél épített új híd műszaki terveinek kivitelezését
temesvári cégre bízták, a tervek szerint hét hónap alatt
épült volna meg a létesítmény, az ütemtervet majdhogynem sikerült is tartani. 2019. április 8-án adták ki
az építési engedélyt, de a város vízellátását biztosító
fővezeték elköltöztetésének a vízszolgáltatóval folytatott vitája miatt a régi híd lebontását pár hétig halasztották.
(Folytatás a 4. oldalon)

Döntött a marosvásárhelyi tanács

Egyelőre nem lesznek kerékpársávok

Az év utolsó közgyűlésén a képviselő-testület
elhalasztotta azt a határozattervezetet, amely
a Poklos-patak mentén kiépítendő kerékpársávok műszaki dokumentációjára vonatkozott. A tervezet kapcsán felszólaló tanácsosok
úgy vélték, egyrészt a beruházás túl drága,
másrészt nem saját forrásokból, hanem uniós
pályázatokból kellene finanszírozni, úgy, mint
más nagyvárosok tették.

Antalfi Imola

A csütörtöki soros közgyűlés kezdetén a képviselőtestület némán emlékezett meg a forradalomban elesett
marosvásárhelyi mártírokról, ezt követően került sor a
napirenden szereplő tervezetek vitájára. A kezdetben
17 jelen levő képviselő (az RMDSZ-frakcióval szemközt helyet foglaló Makkai Gergely volt alpolgármester, jelenleg RMDSZ-tanácsos a későbbiekben lezárta
szavazógépét és távozott) döntött arról, hogy post mortem díszpolgári címet adományoz a Román Triatlonszövetség, valamint a Master Ski&Bike sportegyesület volt elnökének, Klósz Péternek.
(Folytatás a 4. oldalon)

Fotó: Nagy Tibor

Benedek István

A kézügyességgel és végtelen türelemmel készített termékeket az anyai
szeretet féltő mozdulataival emeli le a
polcról vagy a falról.
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Egyszerű álca

Állítólag egyszerűsítették a cégbejegyzések folyamatát. Úgy próbálják kimagyarázni a társasági törvény frissen elfogadott módosításait,
mintha azzal a vállalkozók életét könnyítenék meg, holott ez csak
annak a beismerése, hogy nem sokat tudnak kezdeni az adócsalás
egyik népszerű formájával. A valódi támogatásokat sokkal szűkmarkúbban mérik.
Az újdonság az, hogy ismét anélkül lehet majd cégszékhelyet bejelenteni akár egy tömbházlakásba is, hogy ahhoz meg kelljen szerezni
a lakóközösségi társulás és a szomszédok írott beleegyezését is. Ez
első látásra tényleg megkönnyíti egy új vállalkozás bejegyeztetési eljárását, és lehetne is gratulálni hozzá a politikusoknak. Egy normális
országban; csakhogy a miénk ettől nagyon messze áll. Európa-szinten
sereghajtók vagyunk az adók, különösen a héa – divatos szóhasználattal élve – behajtása terén, amiből papíron tekintélyes összegek kéne
az államkasszába jussanak. Csakhogy eléggé elterjedt sportág mifelénk az, hogy szemfüles egyedek bejegyeznek egy céget valamilyen
címre, és ezt csak és kizárólag adócsalásra használják fel, a szóban
forgó adónem szabályozásában levő kiskapuk szemfüles kihasználásával. Ezzel a milliárdos nagyságrendű feketeüzlettel gyakorlatilag
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 2 perckor,
lenyugszik
16 óra 37 perckor.
Az év 354. napja,
hátravan 11 nap.

Ma TEOFIL,
holnap TAMÁS napja.
TAMÁS: arameus eredetű
név, jelentése: iker. Hozzánk
görög közvetítéssel jött.

IDŐJÁRÁS

Részben napos idő
Hőmérséklet:
max. 70C
min. 00C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2019. december 19.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,7740

4,2880

1,4405

203,2330

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

24, 25, 6, 22, 9 + 9

28, 27, 39, 6, 30, 10
8, 5, 16, 26, 31, 17

NOROC PLUS: 0 0 2 9 7 7

SUPER NOROC: 8 9 9 0 7 4
NOROC: 1 3 6 1 0 2 1

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Szoboravatás Búzásbesenyőben

Vasárnap, december 22-én 12 órakor a búzásbesenyői
központi parkban leleplezik Pajka Károly mellszobrát.
Pajka Károly az 1989-es decemberi forradalom marosvásárhelyi hősi halottja, szülőfalujában, Búzásbesenyőben
van eltemetve. A helyi közösség így kíván méltó emléket
állítani Pajka Károlynak, egyúttal emlékezik a 30 éve történt decemberi eseményekre.

A Kultúrpalotában ünnepelnek a
vártemplomi hívek

A vártemplomi egyházközséghez tartozó hívek karácsony
estéjén, december 24-én 17 órától a Kultúrpalota nagytermében ünnepelnek. Itt tartják meg a gyülekezet gyermekeinek karácsonyi műsorát is. December 25-én, karácsony
első napján délelőtt 10 órától szintén a Kultúrpalota nagytermében lesz az istentisztelet és az úrvacsoraosztás.
Énekel a vártemplom Psalmus vegyes kara.

Betlehemi láng osztása
a cserkészekkel

A marosvásárhelyi 30-as számú gróf Teleki Sámuel cserkészcsapat közbenjárásával idén is eljuthat bárkihez a
betlehemi békeláng. Az érdeklődőket december 21-én,
szombaton 17 órakor a Páduai Szent Antal jezsuita templomba (minorita templom, Köteles Sámuel utca 4. szám)
várják. A cserkészcsapat arra kéri a résztvevőket, hogy lehetőség szerint vigyenek a láng elszállítására alkalmas
mécseseket, viharlámpát.

Kazettás mennyezet Jedden

Advent negyedik vasárnapján, a 15 órakor kezdődő szentmise keretében a jeddi római katolikus templomban Oláh
Dénes főesperes megáldja az új kazettás mennyezetet. A
65 kazettát Hegedüs Ignác készítette, ezek a marosszentgyörgyi templom kazettáinak másolatai. A szentmise
végén a főesperes bemutatja Baricz Lajos Dalban mondom el című kötetét, mely 65 kazettát és 65 szonettet tartalmaz. A kazettákról dr. László Márton levéltáros beszél.
Közreműködik a marosszentgyörgyi egyházközség énekkara és a Jubilate gyerekkar.

Helyi termelők karácsonyi vására

December 20-án, ma 8–19 óra között a helyi termelők karácsonyi vásárára várják az érdeklődőket Marosvásárhelyen, a Petry Látványműhely és Múzeum udvarán, illetve
a Rákóczi lépcső alatti kis utcában. Az ünnepi hangulatú
rendezvényen a Yuppi egyesület adománygyűjtő süteményvásárára is sor kerül.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Abodban ünnepelhetnek a lovagok

Múlt hét végén tartotta évzáró ülését a Szent László Társaság (1861) és
Rend erdélyi törzsszéke. N. Koncz
László Ferenc széktartó szerint mindig
jeles nap, amikor visszatekinthetnek a
rend rövid történetére, és a jövendő
terveit szövögethetik. A rend erdélyi
törzsszéke 2015-ben alakult, azóta létszámban gyarapodott, tucatnyi lovag
és ugyanannyi apród alkotja tagságát.
Idén az erdélyi törzsszéknek nem
volt saját rendezvénye, de képviseltette magát a székely majálison, a rend
budapesti központi rendezvényén, a
Szent Király Szövetség idei találkozóján, a Történelmi Vitézi Rend budapesti avatóünnepségén, október 6-án
tisztelgett az aradi tizenhármak székelyszentistváni kopjafái előtt, novemberben pedig nagylelkű adomány
érkezett a rend központi kincstárától
(500 euró) és egy anyaországi rendtagtól (10 ezer forint) a székelyabodi
gyerekotthon részére. Ebben az évben
v. Hunyadi László csúcsdíszt készített
az erdélyi törzsszék zászlajára, amiért
a központi kincstár 300 eurót fizetett
ki. N. Nagy Miklós zászlótiszti kitüntetést, n. Vass Imre érdemkeresztet kapott az idén.
A megbeszélésen szó esett arról is,
hogy szorosabb kapcsolatot alakítanak

Számba vették az idei tevékenységet és a jövő évi terveket

ki a Történelmi Vitézi Renddel, az év
végéig pedig ajándékcsomagokat juttatnak el az abodi gyermekotthon lakóinak és a rend apródjainak.
Megbeszélték a jövő évi tagbővítést
is, négy személyt jelöltek. A tagságot
csak meghívásos alapon lehet elnyerni, legalább két rendtag ajánlása
nyomán. Ugyanakkor arról is szó
esett, hogy a törzsszék jövő évi köz-

Fotó: Gligor Róbert László

ponti rendezvényét Székelyabodban
tartja a nyár elején, ahol emlékoszlopot és emléktáblát avatnak a trianoni
döntés századik évfordulóján, és a
rend központi eseményét is itt tartják,
„megélhetjük és ünnepelhetjük
együvé tartozásunkat az anyaországi
társakkal”, sor kerül lovagok avatására
is, számos külföldi személyt is vendégül látnak majd. (grl)

Kordokumentum – az RMDSZ tizedik évfordulója az Erdély TV-ben

Igazi kordokumentumot tűz műsorára az Erdélyi Magyar
Televízió. Vasárnap 18.45 órakor az RMDSZ megalakulásának tizedik évfordulója alkalmából megtartott ünnepi gálaműsort bemutató, több mint egyórás összeállítást láthatják

a nézők. A rendezvényen az erdélyi magyarság olyan kiemelkedő személyiségei, az RMDSZ alapító tagjai is láthatók, mint Domokos Géza, az RMDSZ első elnöke, Kányádi
Sándor költő és Sütő András író.

Ünnepi program az Aquaservnél

Az Aquaserv Társaság ezúton értesíti a lakosságot,
hogy a közönségszolgálat és a jegypénztárak nyitvatartási
ideje a következőképpen változik:
• december 24-én és 31-én rövid program: 8–12 óra
között
• december 25-én, 26-án és 27-én: zárva
• január 1-jén, 2-án, 3-án: zárva.
Amennyiben meghibásodásokat észlelnek az ivóvíz-,
illetve a szennyvízhálózaton, a következő telefonszámokon jelezhetik:
A Nyugdíjasok
Önsegélyző Egyesületének
marosvásárhelyi fiókja
a téli ünnepek alkalmával
tagjainak és minden
nyugdíjasnak, valamint családjuknak
egészséget, boldogságot, áldott
karácsonyt és boldog új évet kíván!

December 23. – január 5. között
az ügyintézés szünetel.

A vezetőség

RENDEZVÉNYEK

A forradalom áldozataira
emlékeznek

CALL CENTER

Marosvásárhely:
Szászrégen:
Segesvár:
Dicsőszentmárton:
Marosludas:
Székelykeresztúr:

0265/208-888
0265/512-800
0265/772-350
0265/441-035
0265/411-425
0265/242-703

Áldott ünnepet!

Az Aquaserv Társaság

Programváltozás
az ünnepek alatt a Salubriserv Rt.-nél

Az újraszerveződés alatt álló marosvásárhelyi Salubriserv Rt.
ezúton értesíti a lakosságot, hogy az ünnepek idején változik
a munkaprogram, az alábbiak szerint:
– december 25-e és január 1-je helyett, mivel ünnepnapok,
december 28-án és január 4-én, szombaton szállítják el a szemetet.

A Salubriserv Rt. áldott karácsonyt és boldog új évet kíván!

ifjúsági és gyermekprogramok – lego-robotika interaktív
bemutató, társasjátékok, mese- és kézműves-foglalkozások – lesznek, karácsonyi dalok hangzanak el. 12 órától
pedig az Evilági zenekar Csodaváró című gyerekkoncertjével zárják a karácsonyi készülődést. A belépés díjtalan.

Játsszunk angyalosdit!

Az 1989-es forradalom Győzelem téri emlékművénél
December 24-én, kedden 15-17 óra között a Marosvásárdecember 21-én délelőtt 11 órakor a marosvásárhelyi áldozatokra emlékeznek. A katonai ceremónia után koszorú- helyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának színészei gyerekfoglalkozást tartanak a Nemzeti Színház
zásra kerül sor.
kistermében. Közös énekléssel, mesével, mondókákkal,
Csodaváró
kézimunkával, játékkal hangolódnak a karácsonyra, kipróbálják, milyen lehet a napja ilyenkor az angyalnak. A beléDecember 24-én reggel 10-től gyermekfoglalkozásokra
várják az óvodásokat és kisiskolásokat a Kultúrpalotába. A pés díjtalan. Előzetesen be kell jelentkezni a színház
kisteremben, a Tükörteremben, a kórusteremben 12 óráig Facebook-oldalán megadott jelentkezési lapon.
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Módosítják a „kapzsisági” rendeletet

Mandátumát kockára téve, úgynevezett kormányzati felelősségvállalással
módosítja a jobbközép kormány a szociáldemokrata elődje által idén bevezetett
„kapzsisági” (2018/114-es számú) rendeletet – jelentették be a kabinet szerdai
ülése után.
A törvényerejű jogszabály tervezett
módosításával eltörlik az üzleti forgalom
2 százalékának megfelelő adót, amit az
energetikai cégekre vetettek ki, és a távközlési cégekre kivetett (3 százalékos)
adót – közölte Ionel Danca, a miniszterelnöki kabinet vezetője.
Eltörlik továbbá a – negyedévente fizetendő, „kapzsisági illetéknek” nevezett, márciusban már harmadára
csökkentett, de eredetileg az aktívák évi
1,2 százalékát is elérő – bankadót, amelyet azokra a pénzintézetekre vetett ki az

előző, Dăncilă-kormány, amelyek 2 százalékot meghaladó bankközi hitelkamatlábat (ROBOR) alkalmaznak.
A kancellária vezetője szerint a módosítás „megmenti” majd a nyugdíjrendszer második pillérét is, mivel már nem
lesz kötelező a magánnyugdíj-járulékokat kezelő alapoknak, hogy – a jelenlegi
11-szeresére – emeljék törzstőkéjüket. A
szerdai kormányülésen megszavazott
módosítás szerint mégsem lesz opcionális a kötelező magánnyugdíj, vagyis a
befizető nem dönthet úgy, hogy a 25 százalékos nyugdíjjárulék egy részét (a
bruttó bér 3,75 százalékát) az általa megjelölt magánnyugdíj-alap helyett az állami nyugdíjpénztárhoz irányítsa.
A kormányzati felelősségvállalással
beterjesztett törvények hatályba lépését
csak a kormány megbuktatásával akadá-

lyozhatja meg a parlament. Ha a törvényhozás három napon belül nem terjeszt be bizalmatlansági indítványt a
kormány ellen, vagy a bizalmatlansági
indítvány nem szerzi meg a kormány leváltásához szükséges többséget, a felelősségvállalással beterjesztett törvénytervezet elfogadottnak minősül.
A „kapzsisági” rendelet módosítását
és a jövő évi állami költségvetést is ezzel
a módszerrel akarja hatályba léptetni a
kormány. Ludovic Orban miniszterelnök
a parlament hétfői együttes ülésén jelenti
be a felelősségvállalást, vagyis az ellenzéknek a karácsonyi ünnepnapok időszakában lesz három napja arra, hogy – a
törvényhozók legalább 25 százalékának
támogatását megszerezve – bizalmatlansági indítványt terjesszen be a kormány
ellen. (MTI)

Iktatta az RMDSZ a családtámogató tervezetét

Nagycsaládokat támogató törvénytervezet-csomagot iktatott
az RMDSZ a képviselőházban, amely négy területen hivatott
támogatni a szülőket és gyermekeket. A tervezetet Csép Éva
Andrea, az RMDSZ Maros megyei parlamenti képviselője, a
képviselőház munkaügyi és szociális szakbizottságának titkára
dolgozta ki.
Bevezetnék az újszülöttkelengye- és a junior értékjegyeket
Az RMDSZ által kidolgozott és korábban elfogadtatott törvény értelmében jelenleg négyféle értékjegyben részesülhetnek az alkalmazottak: étkezési, vakációs, ajándék és kulturális
értékjegyekben. A most iktatott kezdeményezés bővíti ezek
körét, és további két értékjegyet vezet be: az újszülöttkelengye, valamint a junior értékjegyeket. Az 1500 lejben maximalizált újszülöttkelengye értékjegyben egy gyermek után
egyszeri alkalommal részesül a család. A juttatás kizárólag az
elsődleges babaápolási és ruházati cikkek megvásárlására fordítható. A junior értékjegy nem haladhatja meg a havi 250, illetve alkalmanként a 700 lejt, amelyet a gyermekek oktatására,
tankönyvek megvásárlására, illetve iskolai táboroztatására fordíthatnak a szülők.

Gépkocsivásárlásban segítenék a nagycsaládosokat
A törvénytervezet legtöbb 35 ezer lejes állami támogatást
biztosít azoknak a nagycsaládoknak, akik egy hétszemélyes
családi gépkocsit vásárolnának. A program 2020. július elsejétől indulna, és azok a családok vehetnék igénybe, ahol legkevesebb 3 gyermeket nevelnek.
Járjon több szabadnap a szülőnek,
ha beteg a gyermek
Az RMDSZ által kidolgozott jogszabálytervezet megteremti a lehetőséget arra, hogy a szülő egy év leforgása alatt
maximum 5 szabadnapot igényelhessen a munkaadójától,
amennyiben a gyermekét orvoshoz kell vinnie. Jelenleg a törvény egy szabadnapot ír elő.
Szorgalmazzák a nagyszülői GYES bevezetését
A szövetség által kezdeményezett törvénymódosítás megadná a lehetőséget arra, hogy amennyiben a szülő két évnél
korábban menne vissza dolgozni, akkor a nagyszülő élhessen
a gyermeknevelési szabadság lehetőségével, ha nem részesül
nyugdíjban. (közlemény)

Az amerikai képviselőház Donald Trump
alkotmányos felelősségre vonására szavazott

Az amerikai képviselőház csütörtökre
virradóra megszavazta, hogy Donald
Trump elnököt felelősségre vonják az ellene felhozott mindkét vádpontban, a hatalommal való visszaélés és a
kongresszus munkájának akadályozása
miatt, és ezzel döntött az elnök elmozdítását célzó alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) lefolytatásáról.
Az amerikai kongresszus alsóháza
(képviselőház) csütörtökre virradóan
külön-külön szavazott a demokrata törvényhozók által megfogalmazott két
vádpontról. Először 230:197 arányban
azt fogadták el, hogy az elnök felelősségre vonható a hatalommal való visszaélés miatt, majd 229:198 arányban
megszavazták az eljárás lefolytatását a
második vádpontban, a kongresszus akadályozása címén is.
A törvényhozók párthovatartozás szerint voksoltak, az első információk szerint csupán egyetlen demokrata párti
képviselő, a hawaii Tulsi Gabbard nem
szavazott a pártjával együtt, az adatok
pontosításakor azonban árnyaltabb kép
bontakozott ki. Kiderült, hogy két demokrata párti képviselő – Jeff Van Drew
New Jersey-ből és a minnesotai Collin
Peterson – mindkét vádpontban a republikánusokkal együtt voksolt, Jared Golden, Maine állam demokrata párti
törvényhozója pedig az első vádpontot
megszavazta, a másodikat illetően azonban nemleges szavazatot adott le. Elemzők ezzel kapcsolatban megjegyezték:
Van Drew, Peterson és Golden olyan
körzetek képviselői, ahol Donald Trump
a 2016-os választásokon nagyarányú
győzelmet aratott.
A voksolást megelőző vita több mint
nyolc órán keresztül tartott, történelmi
ihletésű magyarázatok és rendkívül
heves szócsaták tarkították. A képviselők
pártjaik álláspontját ismételve érveltek,
és rendszerint nagy tapsvihar tört ki,
amikor a republikánusok azt bizonygat-

ták, hogy az elnök ellen felhozott vádpontok alaptalanok és nem bizonyítottak.
Ezért az egész eljárással a demokraták
szerintük a jövő évi választásokat akarják befolyásolni.
A demokraták szerint viszont Donald
Trump korrupt módon visszaélt a hatalmával, amikor a Volodimir Zelenszkij
ukrán elnökkel folytatott telefonbeszélgetésében azt vetette fel, hogy Kijev indítson vizsgálatot a demokraták egyik
elnökjelöltje, Joe Biden volt alelnök és
fia, Hunter Biden ukrajnai üzleti ügyeiben. A demokrata törvényhozók állítása
szerint az elnök ezzel idegen hatalmat
buzdított arra, hogy beavatkozzék az
amerikai választási folyamatba, és egyben veszélybe sodorta az amerikai nemzet biztonságát is.
A demokraták, köztük is például
Adam Schiff, a képviselőház hírszerzési
bizottságának vezetője, úgy vélekedtek,
hogy sürgősen lépéseket kellett tenniük
az elnök ellen. Jerrold Nadler, a képviselőház igazságügyi bizottságának elnöke
pedig az amerikai demokráciát fenyegető
veszélyekről beszélt, részletekbe nem
bocsátkozva.
„A hatalomról van szó. Donald
Trumpnak van hatalma, a demokraták
pedig akarják a hatalmat” – hangsúlyozta
Matt Gaetz floridai republikánus képviselő. Liz Cheney wyomingi republikánus
törvényhozó – Dick Cheney volt alelnök
lánya – pedig arra figyelmeztetett, hogy
a Trump elleni impeachment megszavazása hosszú távon okoz károkat az amerikai demokráciának.
Az elnök elmozdítását célzó alkotmányos felelősségre vonási eljárás megosztja az amerikai közvéleményt. Az
elemzők szerint a demokraták iránt elfogult CNN hírtelevízió mindjárt a voksolás
után
közzétett
egy
közvélemény-kutatást, amely arról tanúskodik, hogy az impeachment éppen
Donald Trumpot erősítheti a jövő évi elnökválasztás előtt. A felmérést még szer-

dán, a voksolás előtt készítette a Gallup
intézet. Kiderült, hogy amióta októberben a demokraták formálisan is megindították az impeachment előtti
vizsgálatokat, Donald Trump népszerűsége 39 százalékosról 45 százalékosra
emelkedett, az impeachment támogatottsága pedig 52 százalékosról 46 százaléknyira csökkent.
Nancy Pelosi demokrata párti házelnök a voksolás után tartott sajtótájékoztatóján az Egyesült Államok számára
„nagyon szomorúnak”, de az alkotmányosság szempontjából „nagyszerűnek”
nevezte az impeachment megszavazását.
A házelnök két képviselőházi bizottság
vezetőivel, Adam Schiff-fel és Jerrold
Nadlerrel közösen tartott sajtótájékoztatót. Ezen Adam Schiff úgy fogalmazott:
„most az a kérdés, hogy (Mitch) McConnell szenátor (a szenátus republikánus frakciójának vezetője) lehetővé
tesz-e egy tisztességes eljárást a szenátusban”.
A képviselőházi szavazás után
ugyanis az impeachment-folyamat a szenátusban folytatódik, ahol szabályszerű
tárgyalást folytatnak le. Ennek vezetője
az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bíróság elnöke, John Roberts
lesz, a szenátorok pedig egyszerre látják
el az esküdtek és a bírák feladatát.
Az elnöki hivatal, a Fehér Ház közleményben reagált a voksolásra. Hangsúlyozta, hogy Donald Trump meggyőződése szerint a szenátus helyreállítja
majd a törvényes rendet, és tisztázza őt
a vádak alól. Stephanie Grisham szóvivő
a szavazást „az amerikai történelem
egyik leggyalázatosabb politikai epizódjának” minősítette. Kiemelte, hogy
„a demokraták egyetlen republikánus szavazat és bűncselekményre
utaló egyetlen bizonyíték nélkül keresztülnyomták a képviselőházban az
impeachment törvénytelen cikkelyeit”.
(MTI)

Ország – világ
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A kilépés szerepel a brit
kormányprogram élén

A konzervatív párti brit kormány elsődleges feladatának tekinti az Egyesült Királyság kiléptetését az
Európai Unióból a távozás jelenleg érvényes január
31-i határnapján – áll a Boris Johnson vezette kormány csütörtökön bemutatott új törvényalkotási és
cselekvési programjában. A programcsomag fő
pontjait II. Erzsébet királynő ismertette a brit parlament felső kamarájában, a Lordok Házában. A 93
éves uralkodó által felolvasott program szerint a kormány törvénytervezeteket is beterjeszt az alsóház
elé annak biztosítására, hogy a brit EU-tagság valóban megszűnjön január 31-én. A programban szerepel az is, hogy a brit kilépés (Brexit) után London
szabadkereskedelmi megállapodáson alapuló új viszonyrendszerre törekszik az Európai Unióval,
ugyanakkor kereskedelmi tárgyalásokat kíván kezdeni más globális gazdasági erőcentrumokkal is. II.
Erzsébet királynő csütörtöki trónbeszédével hivatalosan megkezdődött az egy héttel ezelőtti választások után megalakult új brit parlament első
törvényalkotási évadja. (MTI)

Újrázhat a lengyel elnök

Andrzej Duda hivatalban lévő lengyel elnök a jövő
tavaszi elnökválasztás legesélyesebb jelöltje két felmérés szerint. A fő ellenzéki párt, a Polgári Platform
jelöltjét, Malgorzata Kidawa-Blonskát a politikai színtéren újoncként fellépő független jelölt, Szymon Holownia követi a sorban. Az onet.pl német tulajdonú
lengyelországi hírportál számára végzett, szerda
este nyilvánosságra hozott felmérésben Dudát a
megkérdezettek 39 százaléka támogatta az államfői
posztra. Ezzel a jelenlegi elnök a legsikeresebb jelölt
lenne a választás első fordulójában. A közvetlen lengyel elnökválasztás akkor kétfordulós, ha az első fordulóban a győztes jelölt nem szerzi meg a
szavazatok több mint felét. A második fordulóban
ebben az esetben a két legsikeresebb jelölt mérkőzik meg egymással. Duda hivatalosan még nem erősítette meg jelöltségét, élvezi viszont a kormányzó
Jog és Igazságosság (PiS) párt támogatását. (MTI)

Moszkvának nem áll
szándékában kiélezni
az energetikai helyzetet

Moszkvának nem áll szándékában kiélezni az energetikai helyzetet, és kész fenntartani az orosz gáz
ukrajnai tranzitját – jelentette ki Vlagyimir Putyin
orosz elnök a csütörtökön Moszkvában tartott éves
sajtótájékoztatóján. „Függetlenül az olyan új infrastrukturális objektumok megépítésétől, mint amilyen
az Északi Áramlat, az Északi Áramlat 2 és a Török
Áramlat, fenn fogjuk tartani a tranzitot Ukrajnán keresztül. A kérdés a tranzit mennyiségében és ütemezésében van, amivel kapcsolatban szerződést lehet
kötni” – mondta Putyin. Az orosz elnök kényelmes
és bejáratott útvonalnak nevezte az ukrajnai csővezetéket. Mint mondta, Oroszország nem azért igyekszik átmeneti szerződést kötni a tranzitról, hogy
később beszüntesse. Hozzátette, hogy az Európába
vezető ukrajnai útvonal hosszabb és drágább, mint
a balti-tengeri. Kifejezte készségét arra, hogy az
anyagi vitákban olyan egyezség szülessen, amely
az ukrán felet is kielégíti. (MTI)

Egyszerű álca

(Folytatás az 1. oldalról)
egyik kormány alatt sem tudott érdemben mit kezdeni az
adóhatóság. Pár éve azzal próbáltak gátat szabni a jelenségnek, hogy egy kicsit szigorítottak a cégbejegyzési
folyamaton, de mivel ezt nem követte a hatóság technikai
korszerűsítése is, az nagy eredményt nem hozott, a szemfülesek köszönték szépen, és lapátolták tovább a pénzt.
Mostantól még annyit sem kell bajlódniuk, mint amenynyire az utóbbi időben rá voltak kényszerülve. És erre a
nemrég megbukott koalíció idején összefércelt, de csak
most elfogadott tervezetre még vállalkozóbarát címkét is
sikerült ragasztani. Lexikonba illő balkáni sikertörténet.
Azzal bezzeg már nem dicsekednek, hogy a kezdő vállalkozások támogatására irányuló pályázat közel tízezer
idei nyertese közül alig több mint ezernek jut pénz is a
program jövőre tervezett költségvetéséből. Vagyis:
mintegy kilencezer újdonsült kisvállalkozóval megíratták
a pályázatot, a balszerencsésebb részük talán már hitelt
is vett fel a tevékenysége beindításához valamely banktól, aztán mikor fizetni is kéne az elnyert támogatást,
akkor ott hagyják őket üres kézzel. Csak hogy értsük: aki
dolgozna, azt elgáncsolják, aki csalni akar, az segítő
kezet kap. Na ezért menekülnek milliószámra e szép haza
polgárai a világ minden égtája felé.
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Újabb autóra gyűjtenek
a tűzoltók

Ők oda sietnek, ahonnan mások
menekülnek. Szabadidejüket legtöbbször nem a munka utáni pihenésre és a családra, hanem a
felkészülésre, készenlétre, beavatkozásra szánják. Önzetlenségüket
és szakmaiságukat egyre inkább értékeli a lakosság, és lassan a felszereltségük is elfogadható szinte jut.
Mozgalmas év volt az idei is – állapította meg Kacsó István parancsnok, amikor arra kértük, értékelje a
Népújságnak a nyárádszeredai önkéntes tűzoltóalakulat záruló évét.
Az évet a már másodszor megszervezett sikeres tűzoltóbállal indították, amelynek bevételéből
tudták felszerelni a tavalyi adományokból vásárolt terepjárót, amit
munkába is állítottak, hiszen a tavaszi szárazság miatt számos tarlótűzhöz riasztották őket. Emellett jutott
idő az utánpótláscsapat felkészítésére is, amely a megyei tűzoltóversenyen első és második helyezést
ért el, s ennek jutalma egy borszéki
kirándulás lett, amikor három
napon át pihentek, szórakoztak,
barlangásztak és hegyet másztak a
gyerekek. Azonban a felnőttcsoport
miatt sem kellett szégyenkezniük,
az előkelő harmadik helyet szerezte
meg a megyei versenyen.
Áprilisban a tűzoltóparancsnok
Szerencsre utazott, ahol a helyi katasztrófavédelmi hivatal vezetőjével kötött ismeretséget, aki
felajánlotta, hogy egy leselejtezésre
kerülő hétezer literes tartályú fecskendős kocsit adományoznának a
szeredaiaknak, akik vállalták, hogy
megjavítják és hazaszállítják. Ezért
a tűzoltók újabb gyűjtésbe kezdtek
idén a lakosság körében. A támogatásért a vállalkozóknak és az önkormányzatnak is köszönet jár.
A felszereltség mellett a képzésre

is figyeltek, több szakmai gyakorlaton vettek részt az önkéntes tűzoltók, éles helyzetekben tanultak
Vármezőben, Csíkfalván, Gyergyóalfaluban és Székelykeresztúron,
továbbá több nyárádmenti iskolában is tűzoltó-bemutatókat tartottak.
Bevetéseik száma évről évre nő,
a három éve alakult önkéntes csapatot idén már 46 alkalommal riasztotta a lakosság vagy az egységes
katasztrófavédelmi
hívószámot
(112) kezelő diszpécserszolgálat,
ahonnan többnyire erdő-, tarló- és
lakástüzekhez, valamint balesetekhez rendelték őket, de segítségüket
kérték kútszivattyúzásban, vízhordásban, fák kivágásában, a villanyvezetékekre
hajló
ágak
metszésében és állatok kimentésében is. Gyors beavatkozásaiknak
köszönhetően sikerült megelőzni
néhány katasztrófát. Téli időszakban általában megszaporodnak a
kémény- és lakástüzek, ezek okoznak leginkább gondot – állapította
meg a parancsnok, hozzátéve, hogy
a felnőtt csapat létszáma húsz körül
állandósult.
A csapat karitatív tevékenységet
is folytatott, tartós élelmiszert, ruházatot, tanszereket, édességet osztott ki rászoruló helyi családoknak,
a berei és torboszlói óvodáknak
pedig játékokat adományozott.
A szeredai Bocskai női dalkar
kezdeményezésére az adventi négy
vasárnap kulturális rendezvényei
során gyűlt adományokat az önkéntes tűzoltóalakulat kapja meg az
idén. A parancsnok köszönettel fogadta a felajánlást, és azt ígérte: a
lakosság kézzelfogható jelét fogja
látni a támogatásnak, amikor a felújított tartálykocsit hazahozzák Magyarországról. (GRL)

(Folytatás az 1. oldalról)
Dicsőszentmárton vashídját az
Osztrák–Magyar Monarchia idején
építették. Az 1912-ben átadott vashíd szerkezete az évek során meggyengült, a nagy kapacitású
teherszállítók számára az áthaladás
veszélyessé vált. A híd aljzata 0,75–
1 méterrel a megállapított árvízszint
alatt volt, egy nagyobb árhullám
esetén a híd visszatarthatta volna a
folyóvizet, és az eláraszthatta volna
a várost.

A beruházás fő célja a biztonságos közlekedés és a közúti forgalom folyamatossá tétele volt. A
bontást végző vállalkozás szakemberei szerint a Kis-Küküllőn átívelő
hidat igencsak kikezdte az idő vasfoga. Az elbontott elemek nagyfokú
korrózióról tanúskodtak, ami a járművek és gyalogosok számára
egyaránt veszélyt jelentett. A vasbeton szerkezetbe szivárgó víz miatt a
tartószerkezet helyenként erodálódott, a fém tartóoszlopok talapzatá-

Egyelőre nem lesznek kerékpársávok

(Folytatás az 1. oldalról)
A Poklos-patak mentén, 4,3 kilométeren (a Jeddi út és a Budai
Nagy Antal utca közötti szakaszon)
kialakítandó kerékpársávokra vonatkozó tervezet kapcsán a POLképviselők szólaltak fel, valamint
Papuc Sergiu alpolgármester.
Pápai László hangsúlyozta: támogatja a kerékpársávok, sétálóterek
kialakítását, de szerinte a 4 kilométernyi beruházásra előirányzott 14
millió lej – amennyi a tervezetben
szerepel – túl nagy összeg. Ugyanakkor azt sem érti, miért nem lehet
más nagyvárosok példájára európai
uniós alapokból megépíteni. „Nagyobb szabású, komolyabb, megvalósíthatóbb, olcsóbb tervek
kellenek” – jelentette ki. Radu
Bălaş szerint a polgármesteri hivatal nem kellene kerékpárok bérbeadásával foglalkozzon, mint
ahogyan a tervezetben van, ezt a
tevékenységet magáncégek kellene
végezzék, versenytárgyalás alapján. Papuc Sergiu alpolgármester
közölte, a megvalósíthatósági tanulmány elkészült, erre pénzt
adtak ki, majd javasolta, a tanács
ne utasítsa el a tervezetet, hanem
halassza. A testület úgy döntött,
egy későbbi közgyűlésre halasztja
a tervezet vitáját.
A napirenden csütörtökön is szerepelt az Állomás téri tömbház
megépítésére vonatkozó tervezet,
amelyről a tanács frakciói pozitívan nyilatkoztak. A beruházók nevében Móra Ákos ismét bemutatta
a tervet, hangsúlyozva, hogy a terv
többször módosult, minden szakmai javaslatot figyelembe vettek,
és végül minden, törvény által előírt engedélyt beszereztek. Papuc
Sergiu alpolgármester szerint modern, innovatív épületről van szó,

Átadták a Kis-Küküllő új hídját

nak egy része is málladozott, ezért
is sürgőssé vált az új híd megépítése.
A beruházás értéke 5.441.971 lej
volt héa/TVA nélkül, az országos
helyi fejlesztési program (PNDL)
keretében a regionális fejlesztési
minisztérium finanszírozta. A közbeszerzési eljárás befejezése, a műszaki terv elkészítése és a szerződés
aláírása után a beruházás TVA-val
együtt 7.571.856 lej, ebből az építési és szerelési munkálatok értéke

Az Állomás térre tervezett beruházás látványterve

a beruházókat pedig támogatni kell.
Az RMDSZ részéről Vajda György
hangsúlyozta, a frakció egyetért az
övezeti városrendezési tervvel, de
néhány urbanisztikai változtatásra
szükség lesz, úgymint egy tanulmányra az Állomás téri gépkocsiforgalom könnyítése érdekében,
autóbusz-megállót kell kialakítani
a vonatállomás épülete előtt, és az
önkormányzatnak fontolóra kellene vennie az állami vasúttársaság
tulajdonában levő terület megvásárlását. „Hosszú távú fejlesztésben kell gondolkodni” – jelentette
ki Vajda György, hozzátéve: az
RMDSZ-frakció határozattervezetet fog benyújtani az Állomás tér
korszerűsítésére. Moldovan Călin
szerint a vasúttársaság tulajdonát
képező terület továbbra is nyilvános parkoló kell legyen, majd utalt
hozzáadottérték-adóval
együtt:
6.475.946 lej.
Az új négysávos közúti híd teljes
hossza 37,54 méter, a szélessége
15,20 méter. A járművek 12 méter
széles közúti hídon kelhetnek át,
két-két forgalmi sávot három méter
szélesre alakították ki, a gyalogosok
számára tervezett két járda szélessége egyenként 1,60 m, a gyalogosok által használható felület 1,40 m.
A híd aljzata és a folyóvíz felülete
közötti magasság 4,30 m.
A tervezéshez szükséges engedélyek beszerzését, a műszaki doku-

Fotó: Antalfi Imola

arra, hogy miként került a beépítendő telek a beruházó tulajdonába.
Bakos Levente is a vasúttársasággal
szemben a város érdekeit tartotta
prioritásnak, „melyekért a vasúttársasággal is érdemes szembemenni”, Pápai László közölte,
tartózkodni fog, hiszen, „bár a terv
modern, szép, rossz helyen van”,
Peti András a főépítész véleményére volt kíváncsi. A testület jelen
lévő tagjai végül Pápai László tartózkodása mellett egyhangúlag
megszavazták az Állomás téri városrendezési tervet.
A testület arról is döntött egyebek közt, hogy a város közvagyonából a magántulajdonába kerüljön át az a Ballada utcai épületrész, amelynek lebontásával
korszerűsíthetik a szóban forgó
utcát.

mentáció összeállítását, a műszaki
tervet, a kivitelezési részleteket, a
feladatfüzetek elkészítését és felülbírálását, az új híd építését a versenytárgyalást megnyert osztrák
cég vállalta el, akárcsak az építés
idejére ideiglenesen felállított gyalogoshídét. A munkálatok elvégzéséhez a kivitelező feladata többek
között a régi híd lebontása, az új híd
megépítése, a munkálatok idejére
egy ideiglenes gyalogátkelő építése,
a híd közvilágításának kialakítása,
az utcának és járdáknak a híd aszfaltburkolatával való szintbe hozása, a területnek környezetvédelmi
szempontból az eredeti állapotban
való átadása volt.
Az építés idején a városon áthaladó nehézgépjárművek forgalmát
az Ádámos község felé vezető terelőútra irányították, a személyautók
pedig a Fenyő utcán Csüdőtelke
felé kerülhettek. Az átadást megelőző hetekben egy halálos kimenetelű baleset híre nyomta rá bélyegét
a hídépítés miatt elrendelt forgalomelterelésre. Egy máramarosi kamionsofőr Kolozsvár irányába haladva a forgalomelterelést jelző
irányítótábla ellenére tanácstalanná
vált, a jelek szerint számára nem
volt egyértelmű, hogy miként jut el
Kolozsvárra a Dicsőszentmárton–
Ádámos–Küküllődombó–Dicsőszentmárton felé terelt irányban.
Megállt a 107D megyei út 50+900
km-énél, és egy személygépkocsi
vezetőjétől kért útbaigazítást. Ekkor
gázolta halálra egy ádámosi gépkocsivezető. A rossz látási
viszonyok mellett a kamion felkapcsolva hagyott fényszórói miatt a
személygépkocsi vezetője nem észlelte időben az úttesten álló személyt, aki sajnos a helyszínen életét
vesztette.
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Rendszerváltás Kelet-Európában
(Folytatás december 13-i
lapszámunkból)

A december 6-i lapszámunkban indult, a november végén,
a megyei tanács gyűléstermében – a rendszerváltás 30. évfordulója alkalmából – tartott
történelmi konferencián elhangzottakból kiinduló sorozat zárórésze olvasható.

Vajda György

Tűszúrás a diktatúrák
léggömbjén

Harminc évvel a páneurópai piknik szervezése után Nagy László a
Népújságnak arra a kérdésére,
hogy mennyire tudatosan, a rendszerváltást sürgető eseményként
szervezték a pikniket, a következőket válaszolta:
– Az is igaz, hogy tudatosan
szerveztük a rendezvényt, de az is,
hogy nem. Nyíltan deklaráltuk,
hogy a berlini falat akartuk ledönteni. De ha akkor valaki a helyszínen azt mondja, hogy ehhez csak
három hónap kell, igencsak elcsodálkoztunk volna. Azt hittük, hogy
mi elindítunk valamit, és akkor a
példát követve több száz vagy ezer
tüntető vonul ki Csehországban, a
cseh–osztrák határon, a keletnémet
belhatáron. Hittem, és biztos voltam benne, hogy leomlik a fal, csak
nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan. Tudtuk, hogy ezzel elindítjuk
a dominót, de arra nem számítottunk, hogy eljut odáig, hogy megdől a jaltai rendszer: jött a
határnyitás, november 9-e, a bárso-
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1989 a bizonytalan döntések éve volt

nyos forradalom, a KGST, a varsói
szerződés és 1991. december 21-én
felbomlott a Szovjetunió, és ezzel
vége lett a jaltai világrendnek. Nem
tudtuk, hogy olyan volt a helyzet,
mint egy túlnyomás alatt álló légballon, amibe csak egy kis tűt kell
beszúrni, és leereszkedik. A páneurópai piknik volt a tű.
Nagy László azt is beismerte,
hogy számukra is meglepetés volt,
amikor a keletnémetek a helyszínre
érkeztek, és azzal, hogy 1989. augusztus 19-én több ezren átléptek a
kapun, láncreakció indult el.
– Természetesen ez így történt
volna akkor is, ha mi nem csinálunk pikniket, de nem véletlen,
hogy erre szükség volt, mert a történelemben mindig kell egy kezdeményező, ami elindítja az
eseményeket, amire a politikusok
reagáljanak. Ez volt a piknik, a katalizátor, amely felgyorsította az
eseményeket. Jókor voltunk jó helyen, de nem tudtuk, hogy mi lesz
az eredménye – fűzte hozzá Nagy
László, majd hozzátette, akkor,
1989-ben benne volt a pakliban az
ellenzéki mozgalmak elfojtása is.
És ennek kockázatát személyes történettel illusztrálta.
– Kétemeletes házban lakunk.
Édesanyám az alsó szinten, mi fölötte. 1989-ben gyerekeink öt-,
négy- és kétévesek voltak. Együtt
jártam a feleségemmel az MDFgyűlésekre. Ez idő alatt édesanyám
vigyázott a három gyerekre. 1989
szeptemberében történt, a piknik és
a határnyitás után. Megyünk haza
az egyik gyűlésről, és azzal fogad

anyám, hogy „hideg fejjel végiggondoltam a dolgot, és úgy döntöttem, ha MDF-gyűlésre mentek,
nem vigyázok a gyerekekre, ha
színházba, moziba, barátokhoz

mentek, igen”. Megkérdeztem,
hogy miért? Azt mondta, hogy logikus döntés, „mert neked 32 évesen nem tilthatom meg, hogy
elmenj az MDF-gyűlésre. Ha nem
vigyázok a gyerekekre, akkor a feleségednek itthon kell maradnia, és
akkor csak téged fognak felakasztani, majd ő felneveli a gyerekeket.
Kérdem tőle: Ki fog felakasztani?
Kiírjuk a választásokat, kiseperjük
a kommunistákat, és vége. Erre azt
válaszolta, hogy 1956-ban a pesti
srácok is így gondolták, és most
egy méterrel a föld alatt vannak. Az
1926-os születésű édesanyám mit
élt meg? Kisgyerekkorában világválság, világháború, bejöttek a németek, aztán az oroszok, jött 1956,
következtek a megtorlások, utána a
kommunista diktatúra, 1968-ban a
csehországi események, majd a
gdanski tüntetés, amikor Lech Walesát egyszerűen jó időre eltüntették, lecsukták. Volt példa rá, hogy
a világrengető forradalmak elbuktak. Mi akkor nem féltünk. Annyira
hittünk abban, hogy igazunk van,
és jót teszünk, hogy erre nem is
gondoltunk. Csak egy dolgot nem
vettünk figyelembe, hogy hányszor
fordult elő a történelemben, hogy
olyant akasztottak fel, akinek igaza
volt és jót tett. Csak az utókor rehabilitálta. De ez annak, akit kivé-

Nagy László

geztek, nem jelentett semmit. A történelemkönyvekben, amikor nagy
rendszerek összeomolnak – mint
ahogy 1989-ben történt Kelet-Európában –, arról nem beszélnek,
hogy az átmenet lent a mélyben hogyan történik, miként éljük meg,
hanem arról, hogy hogyan éljük túl.
A történelem sohasem a kisemberekről szól. Kellett a katalizátor, de
a változások az eseményt meghatározó emberek döntésén vagy döntésképtelenségén (is) múltak.
Gorbacsov mindig virágnyelven
beszélt Német Miklóssal, aki gazdasági indoklással akarta megszüntetni a vasfüggönyt, és rábízta a
döntést. Helmut Kohl nem hitte el,
hogy mit mondott neki Német Miklós (megnyitják a határt), bizonytalan volt a következményeket
illetően, ezért tesztelte ötször a
helyzetet. Bella Árpád határőr parancsnok nem tudta eldönteni, hogy
adjon-e lövési parancsot vagy
sem... Bizonytalan helyzetben az
érintettek majdhogynem ösztönszerűen hoztak döntéseket. Szerencsére jól, de ez csak utólag derült ki
– összegezte 30 évvel az események után a piknik egyik szervezője.
A dominó utolsó kockája Románia volt, 1989. december 22-én dőlt
le.
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A természet kalendáriuma (CCCLXXXIX.)

Kiss Székely Zoltán

El-elnézlek ti hontalan fenyők,
Ti erdő-testből kitépett tagok.
Hányan mondhatják el ma veletek:
Óh én is, én is hontalan vagyok!

Reményik Sándor ezzel kezdi 1930-ban
versét; A karácsonyfa panaszkodik emígy:
Piacra vitték testem, s a lelkem,
És alkusznak az életem felett.
És fehér vattát aggatnak reám:
Mű-zúzmarát a zúzmara helyett.

Tudom: elszárad a levágott kar.
Tudom: én vissza nem jutok soha
Az ősrengeteg anyakebelére.
Sorsom: lapály a csúcsokért cserébe.
S a végtelen helyett egy szűk szoba.

December. Nagy Péter orosz cár 320 éve,
1699-ben az orosz-bizánci naptár helyett bevezette a Julián-naptárat, így a „világ keletkezésétől” számított 7208-as esztendő az
1700-as sorszámot kapta, az év pedig, parancsára, szeptember elsején kezdődött. (A Gergely-naptárat Péter cár katolikus, vagyis
„eretnek” volta miatt utasította el.) Ellentmondásos reformátor zsarnok volt. 1698-ban
szakálladó címén 50 rubelt vetett ki azokra,
akik nem vágatták le a szakállukat, de rendeletben kötelezte az udvaroncokat és a hivatalnokokat is a nyugati öltözékek viselésére.
Viszont életcélját – országát igazi európai
nagyhatalommá fejleszteni – megvalósította.
1703 májusában alapította meg a Néva deltájában a későbbi Szentpétervárt, amit égi patrónusáról, Szent Péter apostolról nevezett el.
December. Egy másik zsarnok bukása. 30
éve, 1989 decemberében döntötték meg a
Ceauşescu-rezsimet.
2019. december. Tőkés László szavaival
üzen Temesvár: a megmaradt nép „él és élni
akar, állja a kedvezőtlen idők és körülmények
ostromát.”
Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek,
S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek.

Ady Endre A Tűz csiholója verse illő
igéje a 2017-ben megjelent Hit és nemzet –
Tőkés László breviáriuma című kötet invokációja:
Az első emberi bátorság
Áldassék: a Tűz csiholója...

Erre is felel Reményik Sándor A karácsonyfa énekel című replikaverse. Folytassuk
ezzel december közepi sétánkat:
Ha szűk szoba: hadd legyen szűk szoba.
A szűk szobában is terem öröm,
Gyúl apró gyertya ínség idején,
Óh csak ne legyen sorsom bús közöny,
Óh csak legyek a fény forrása én,
Apró gyermekek bálványozott fája,
Én az idegen, én a jövevény,
Égő fenyőfa, égő áldozat,

Akit az Isten ősi otthonából
Emberek örömére elhozat.
Csak rajzolódjék mélabús árnyékom
Imbolyogjon a szűk szobák falán,
Mindegy, hogy mi lesz velem azután.

24-én, karácsony napján született, 1856ban Feszty Árpád, A magyarok bejövetele
festője. Első természetélménye a felvidéki
Martos, apjának birtoka. (Ma a legnagyobb
turulábrázolás – egy szabadtéri színház formájában.) Martosra az út még kocsin is vagy
fél napig tartott a víztükrök, mocsaras rétek,
nádasok közti vég nélküli kanyarulatok miatt.
A táj olyan volt, mint a honfoglalás utáni idők
egyik itt maradt darabja.
Budán a reáltanodában tanára volt Izsó
Miklós, aki rajzolni tanította. Az iskola szigora miatt Feszty elszökött, s beállt vándorszínésznek. És festette a díszleteket is. A
városról városra vándorlás élménye köszön
vissza később művészetében: a természeti táj
varázsa. Alföldi táj, Pusztai találkozás télen,
Bányaszerencsétlenség – képeit a Vasárnapi
Újságban méltatták.
1880. Nem csupán a Golgota képe lett az
őszi képtár szenzációja, de ő festette a Természet hangjai című operaházi freskókat is.
1891-ben kezdett hozzá legismertebb alkotása, a körkép megfestéséhez. Jókai Mórnak,

Feszty Árpád: Bányaszerencsétlenség

Híres erdélyi magyarok
(1000–1990)

Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira emlékezünk, akikről talán nem tudunk semmit, de ők tették naggyá Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tetemes részt vállaltak az egyetemes magyar kultúra és tudomány
gazdagításában. (Forrás: Magyar életrajzi lexikon, 10001990. Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes)

Összeállította: Kuti Márta

TORMA KÁROLY (Kudu, ma Várkudu, 1829. dec. 10.
– Porto d’Anzio, Olaszo., 1897, febr. 28.): régész, egyetemi
tanár, az MTA tagja (l. 1861, r. 1881). ~ József fia. Jogi tanulmányainak elvégzése után 1848-ban az erdélyi országgyűlésen követi írnok, majd Bem alatt honvéd. A szabadságharc
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apósának a fantáziáját megragadta egy körkép festésének
az ötlete, de Feszty eredeti témaválasztásával, az özönvíz
megfestésének gondolatával
nem értett egyet. Mivel pár év
múlva a millenniumot ünnepelné az ország, a magyar történelemből
kell
témát
választani – érvelt. Nyáron a
Vereckei-szorosnál elkészültek az első vázlatok. Kutatás,
adatgyűjtés,
megfeszített
munka. (A körképen ábrázolt
tájat, a festés helyszínét
Popovics Béla munkácsi
tanár, helytörténész azonosította, miután 1996-ban a
képet látva, felismerte a Munkács környéki hegyeket.)
1894 tavaszán befejeződött
a nagy mű, a millenniumi rendezvénysorozat fénypontja.
Rengetegen, akár szekéren is,
zarándokoltak Pest-Budáig,
látni a Kossuth-mauzóleumot,
s megtekinteni A magyarok
bejövetelét. Kis méretű litográfia és a Kossuth-sírról
egy szál préselt virág tanú
reá dédnagyapám hagyatékából.
A vásznat később lebontották és Londonba szállították a
Világkiállításra. Hatalmas
anyagi bukás: a külföldet nem
Zimankós fenyvesekből előoson…
igazán érdekelte A magyarok
(...).
Zimankós
fenyvesekből
bejövetele. (Nincs ez manapság sem máselőoson
a
téli
szürkület.
képp, nem csak festmények vonatkozásáGunnyasztó házak ködrongyokba bújva
ban…) 1909-ben vitték vissza Budapestre,
koldus szatyorban gondot gyűjtenek.
majd 1909. május 30-án sor került A magyarok bejövetele második ünnepélyes megnyiEgy vonat sípol messze valahol.
tójára. A festményt az utaztatás megviselte:
Fulladtan vész el fák között a hang.
rossz állapota miatt fel kellett újítani. A körSóhajt az erdő. Csönd. Valahol messze
kép látogatottsága csökkent; oka volt ennek
kísértethangon fölsír egy harang.
az is, hogy egy városligeti, rosszul megépített
épületbe került. Másrészt az embereket ekOlyan este ez is csak, mint a többi:
korra már egyre inkább a mozgókép érdeolyan a színe, nyirkos ködszaga.
kelte, a körkép már nem számított akkora
Pedig valahol szent titokpalástban
látványosságnak, mint néhány évvel korábcsodát takargat ez az éjszaka...!
ban.
A Karácsonyi versek közül eme elsőt
Feszty Árpád 1914-ben halt meg, pünkösd
Wass Albert Bajorerdőn írta, Plarnhofban,
hajnalán.
A II. világháborúban bombatámadás érte a 1945 karácsonyán.
körkép épületét is, a festmény károkat szenAngyalok húznak a világ fölött.
vedett, a vásznat nem védte semmi az esőtől,
Hírét
hozzák, hogy földre szállt a béke!
hótól. A határmódosítások után megmentője,
Megszületett az Igazság, a Jóság,
Feszty István, a festő unokaöccse „külfölakit úgy vártunk: megszületett végre!
divé” vált, Feszty Masának, Feszty Árpád lányának pedig nem volt lehetősége, hogy
(...) A jászol fölött fölragyog egy csillag,
megmentse a képet. A kép darabjait később
néhány angyal és gyermek énekel...
összegöngyölték és különböző raktárakban
Szelíden száll az ének és a pára
tárolták. Nemzedékek nem láthatták: nagyszurtos ólból a fényes égre fel...
szüleim, szüleim nemzedéke.
(...) Mintha nem történt volna semmi sem.
Az 1970-es években határozat született a
Meresztgetik szemeiket a kandik
Nemzeti Történeti Emlékpark építéséről
királyok, bölcsek, költők, hadvezérek...
Ópusztaszeren. Megkezdődtek a restaurálási
amíg lassan a csillag is kialszik.
folyamatok, és a körképcsarnok építése is. Az
építés 1979-ben abbamaradt, a vászon darabA zord-sötét zimankós fenyvesekből
jait újra hengerekben raktározták el.
előoson a téli virradat.
1991-ben egy lengyel restaurátorcsoport
Ködrongyokban gunnyasztanak a házak
nyerte el a körkép helyreállítására kiírt pályás vacognak vedlő gondjaik alatt...
zatot.
Feszty alkotása 1995-től újra az eredeti
Áldott, békés karácsonyt kívánva, maraszerepét tölti be Ópusztaszeren. Megtekintése dok kiváló tisztelettel.
Kelt 2019-ben, a téli napforduló táján
lélekajándék.

után Csicsókeresztúron főleg a régészetnek élt, amelybe apja
már korán bevezette. A közeli Ilosván római castrumot ásott
fel, Dácia történetéhez gyűjtött anyagot. 1863-ban a szebeni,
1865-ben a kolozsvári országgyűlésen követ, majd 1867-ig
a pesti országgyűlésen Deák-párti képviselő. 1867-től 1872ig Belső-Szolnok vm. főispánja, majd 1875-ig ismét országgyűlési képviselő. 1876-ban a közjog tanára Kolozsváron,
1878-tól 1887-ig a pesti egyetemen a régészet tanára. Bp.-en
Aquincum romjainak feltárásával (1879-87) és az aquincumi
múzeum megalapításával szerzett érdemeket. 1887-ben nyugalomba vonult, és Róma környékén telepedett le. Közreadta
többek között Rettegi György, gr. Gyulai Ferenc, Thököly
Imre stb. naplóit, feljegyzéseit. F. művei: Adalékok északnyugati Dácia föld- és helyiratához (Pest, 1864); Repertorium
Dácia régiség és felirattani irodalmához (Tört. Ért. Bp. 1880);
Az aquincumi amphiteatrum északi fele (Tört. Ért. Bp.,
1881).
JÁNOSI FERENC (Dés, 1819. dec. 20. – Bp., 1879. jan.

3.): tanár, publicista. Nagyenyeden jogot és teológiát tanult,
majd németo.-i egyetemeken kémiát és természetrajzot.
1848-ban honvédhuszárnak állt, de hamarosan a nagyváradi
hadianyaggyárba rendelték, ahol a puskaporgyártás körül tevékenykedett. A szabadságharc után vizsgálati fogságot szenvedett, majd 1850-től Nagykőrösön természetrajz-kémia
szakon gimnáziumi tanár. 1853-tól Pesten újságírói és publicisztikai tevékenységet folytatott. A kiegyezés után az igazságügyi minisztériumban titkár. 1867-77-ben az Országos
Törvénytárat és a Rendeletek Tárát szerkeszti. Népszerű természettudományi cikkeket is írt, ezek sorában 1860-ban
Mo.-on az elsők között ismertette Darwin tanait (Új természetrajzi elmélet. A nemek eredete. Bpesti Szle, 1863).
Fordított természettudományos és történelmi munkákat (Lamartine, Stuart Mill, Reuchlin). F. művei: Föld- és
természetrajz (Pest, 1852); Találmányok könyve (Salamon
Ferenccel, Pest, 1857); Magyarország alkotmánya (Bp.,
1873).
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Adventi koszorú, asztaldísz, falidísz…
Adventi koszorúval, karácsonyi asztaldísszel, kopogtatófalidísszel,
szebbnél
val,
szebb élővirág-költeményekkel örvendezteti meg szeretteit – és azokat, akik
újrahasznosított természetes
alapanyagokból
készített
egyedi alkotásokban gyönyörködnének – a küküllődombói Dudás Katalin.

Szer Pálosy Piroska

A kézügyességgel és végtelen türelemmel készített termékeket az
anyai szeretet féltő mozdulataival
emeli le a polcról vagy a falról, és
meséli el a történetüket, mert a
tárgyaknak itt múltjuk, de saját
életük is van. A kiállítóteremnek is
beillő helyiségekben mindvégig ott
lebeg az ünnepi hangulat, a gyertyagyújtás és egy asztali dísszel, adventi koszorúval hangulatosabbá
varázsolt karácsonyi teríték látványa.
Több mint tíz éve foglalkozik
kézműves-tevékenységgel, mint
mondta, kezdetben csak hobbiszinten keresett elfoglaltságot, majd
egyre jobban belemélyült a szebbnél szebb virágköltemények és
dísztárgyak készítésébe. Célja nem
az értékesítés, mindenekelőtt önmaga örömére állítja elő, két egyforma munka sosem kerül ki a keze

Újrahasznosított alapanyagból

alól, talán ebben is rejlik az általa
készített dísztárgyak művészi jellege. A melegházukban és kertjükben
termesztett
virágokból
gyönyörű kompozíciókat állít
össze, melyek időközönként a közösségi események megragadó
színfoltját képezik.
Kívülállóként a szemlélődő önkéntelenül teszi fel a kérdést, hogy
hol vagy kitől tanulhatta a művészi
szintre emelt kézműves-tevékenységet. Elmondása szerint sok mindent autodidakta módon sajátított el
a világhálón megtalálható ötletbörzék között céltudatosan keresgélve,
de a változatos technikákat is
ugyanott sajátítja el.
Tízárnyi területen kertészkednek
a férjével, és a piackutatásuk során
arra a következtetésre jutottak,
hogy szalmavirágot nem vagy csak
elvétve árusítanak, így rátértek
annak termesztésére is. Amit a dísztárgyak, adventi koszorúk, falidíszek,
ikebanák
készítéséhez
felhasznál, majdnem mindent
megtermesztenek a saját kertjükben.
– Gondolkoztam, hogy melyik
fának milyen termése van, melyiket
lehet szárítani, mert azáltal marad
meg a természetes színe. Arra törekszem, hogy lehetőleg ne kelljen
festékanyagot használni, mert azzal
úgysem lehet visszaadni az eredeti
színeket – nyújtott egy kis betekin-

tést a szakmai rejtelmekbe is. Az általa készített dísztárgyak alapja
többnyire papír vagy karton, de
minden elképzelhető alapanyagot
újrahasznosít. A munkaasztalán többek között csuhé, papírguriga,
parafa dugó, bambuszalap, fogpisz-

káló, különböző méretű fadarabok,
legkülönbözőbb fajta fenyőtobozok, csillagánizs, fahéjrúd, levendula, búza, kötözőzsineg, de a
kávéfőző használt filtere, kávébabszemek, kalász stb. vár feldolgozásra.

80 éve mutatták be az Elfújta a szél című amerikai filmet

Nyolcvan éve, 1939. december 15-én mutatták be minden idők egyik legsikeresebb
filmjét, a Margaret Mitchell
regényéből készült Elfújta a
szelet Vivien Leigh és Clark
Gable főszereplésével. Az
MTVA
Sajtóadatbankjának
anyaga:

Amikor David O. Selznick egy
hónappal az Elfújta a szél megjelenése után 50 ezer dollárért megvásárolta a korábban ismeretlen, ám
első regényével Pulitzer-díjat nyerő
írónőtől, Margaret Mitchelltől a
megfilmesítés jogát, még nem tudta,
hogy filmtörténelmet ír. Azelőtt még
senki nem fizetett ennyit egy szerző
aláírásáért.
A film alapjául szolgáló regényt
Mitchell 1926-ban egy bokatörés
után lábadozva, unalmában kezdte
papírra vetni. Az atlantai születésű,
tűzrőlpattant asszony, aki egyébként
nagyon hasonlított később világhírűvé vált hősnőjéhez, Scarletthez,
ágyhoz kötött, egyhangú óráit olvasással töltötte. Férje hamarosan

megunta, hogy ládaszámra hordja
haza az olvasnivalót, ezért meglepte
egy használt, hordozható Remington írógéppel, és a következőket
mondta: „Drágám, a matematikakönyveken kívül már mindent elolvastál a könyvtárból, itt az ideje,
hogy szórakozásul magad írj egyet.”
A regényt 1929-ben fejezte be, bár
az első fejezet és még további kettő
hiányzott. 1930-ban és 1931-ben ittott „csinosítgatta” még, majd borítékokba csomagolta, és betette a
szekrénybe. Nem volt biztos benne,
hogy az évek alatt teleírt megannyi
oldal érhet valamit.
Műve 1936. június 30-án jelent
meg, és bár hallatlanul drágán,
három dollárért árulták, fél év alatt
több mint egymillió példány kelt el
belőle. A cselekményt szinte mindenki ismeri: egy család, pontosabban Scarlett O’Hara sorsát meséli el,
melyhez a díszleteket a rabszolgatartó Dél adja a polgárháború idején.
A háború előtt Scarlett legnagyobb
gondja az volt, hogy miként csavarja el udvarlói fejét. A háború ki-

törése után a megélhetést biztosító
családi birtokot próbálta kézben tartani. Valódi drámája azonban az,
hogy álmai férfiját sosem kaphatta
meg. Ebből a történetből rakta össze
David O. Selznick minden idők legnagyobb kasszasikerét. Kezdetben
nem volt túl magabiztos. Egyetlen
alkalmas színésznőt sem látott saját
stúdióján, az International Pictures
berkein belül, a válogatás ezért két
évig húzódott. Mindenkire gondolt,
aki számított Hollywoodban, Katharine Hepburntől Susan Haywardon
át Carole Lombardig. A legesélyesebb színésznő sokáig Charlie
Chaplin szeretője, Paulette Goddard
volt, de amikor kiszivárgott, hogy a
pár vadházasságban él, a stúdió a
botránytól tartva törölte a színésznőt
a jelöltek listájáról. Végül a kevéssé
ismert angol Vivien Leigh mellett
döntött, mert úgy érezte, hogy a
híres színésznők korábbi szerepei
csak beárnyékolnák a történetet.
Leigh akkoriban Laurence Olivier
szeretője volt, miközben egyikük
sem vált el korábbi párjától, így a

stúdió – megelőzve a második Scarlett feláldozását a közerkölcs oltárán
– megtiltotta nekik, hogy találkozzanak a forgatás alatt.
Rhett Butler szerepének eljátszására mindenkinek Clark Gable jutott
először eszébe, ő azonban karriergyilkosságnak tartotta a szívtipró
megformálását, és kitartóan ellenállt
a felkérésnek. Az Elfújta a szélre afféle női filmként tekintett, nem beszélve arról, hogy Rhett szerepében
nem szeretett volna a vásznon sírni.
Selznick végül egy igen csinos öszszegről szóló csekkel tudta meggyőzni a vonakodó sztárt.
Az Elfújta a szélhez számtalan
„leg” fűződik, majdnem minden
szavazáson a legjobb filmek között
tartják számon, és az inflációval kiigazítva ez minden idők legtöbbet
jövedelmező alkotása is. A film öszszesen 15 Oscar-jelölést kapott, és
tíz aranyszobrocskát el is nyert, amit
csak húsz évvel később múlt felül a
Ben Hur. A Mamát játszó Hattie
McDaniel volt az első afroamerikai,
akit Oscarra jelöltek, és meg is kapta
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Fotó: Nagy Tibor

– Én soha nem unatkozom. Míg
munkahelyem volt, még akkor is,
amikor három váltásban dolgoztam,
fáradtan hazaérve a munkaasztalom
előtt tudtam csak igazán kikapcsolódni – mondta mosolyogva Katalin.

a díjat. Gable és Leigh legendás
csókjelenete „minden idők legjobb
filmes csókja”, a film végén Rhett
Butler szájából elhangzó „Frankly,
my dear, I don’t give a damn”
(Őszintén szólva kedvesem, fütyülök rá!) mondat pedig az Amerikai
Filmintézet szavazásán minden idők
legjobb filmidézete lett.
Az ominózus mondat a harmincas évek erkölcsi cenzúráján fennakadt ugyan, de végül a bemutató
előtt másfél hónappal a cenzorok
mégis rábólintottak, és engedélyezték minden további használatát is
akkor, ha „elengedhetetlen és szükséges egy történelmi tényeken vagy
folklóron alapuló jelenet megfelelő
történeti ábrázolásához”.
Margaret Mitchell és férje tíz
évvel a filmbemutató után, 1949.
augusztus 11-én moziba indultak.
Éppen átkelni készültek az úttesten,
amikor hirtelen megjelent egy autó.
A férje visszalépett, Mitchell pedig
előre. Az írónőt elütötte az autó,
soha többé nem nyerte vissza az eszméletét. Öt nappal később, negyvennyolc évesen halt meg anélkül,
hogy kiadott volna másik művet.

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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Az óKORI VÉLEMÉNY

című pályázat nyertesei:
Gocz Klára,
Marosvásárhely, 1848. út
Jakab László,
Marosvásárhely, Kárpátok sétány
A pályázati rejtvény megfejtése:
AZ ÉLET NEM MÁS, MINT UTAZÁS A HALÁL FELÉ.
SENECA

u
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q

Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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VÍZSZINTES: 1. Római kat. püspök, egyházi író, 150 éve született (Nándor). 5.
Unitárius püspök, egyházi író, 150 éve született (Miklós). 11. Történelmi korszak. 12.
Becézett Sándor. 13. Tanár, publicista, 48-as, 200 éve született (Ferenc). 18. Makacs.
20. Költői sóhaj. 21. Moszkva vára. 22. Vasúti kocsi. 23. Csernátoni várrom. 24. Görög
betű 25. Magas növény. 26. Estefele! 27. Szerves gyök. 28. Robbanóanyag (röv.). 29.
Törlőgumi. 31. Lyuk (nép.). 32. Ésszel. 34. Hosszú nyakú öveg. 36. Nutriafej! 38. Férfinév
(febr. 27.). 39. Búzaőrlemény. 40. A hiba lényege! 42. Kadmosz lánya. 44. Francia arany.
45. Magyaros dal. 46. S felesége. 47. Seprű anyaga. 49. Angol filozófus (sir Thomas).
50. Elmesport. 51. Bencés apát, csillagász, 200 éve született (Jusztinián). 52. Francia
festő, 150 éve született (Henri).
FÜGGŐLEGES: 1. Király (francia). 2. Indíték. 3. Áll alatti zsírpárna. 4. Szállítómunkás. 6. Lopakodik. 7. Zongorista (Jakov). 8. Tétlen tan! 9. Ilyen ér a carotis. 10. Festő,
150 éve született (Dániel). 14. Tamási … (író). 15. A bruttóból marad meg. 16. Palóc
alma. 17. Lyukas sál! 19. Na, mi lesz? 21. Koronai ügyész, jogi író, 400 éve halt meg
(János). 22. Savanyú mártás. 23. Füzet. 25. Út mellé ültethetik. 27. Díszterem. 29. Cifra
művészi stílus. 30. Mint bent! 31. Claude Autant…, francia rendező. 33. Kipling kígyója.
34. … Lao, laoszi mozgalom. 35. Énekesmadár. 37. Egyesülés. 39. … jelenti (Radó S.).
41. Erdőmérnök, szakíró, 150 éve született (Albert). 43. Orvosi szak (röv.). 45. Név
(francia). 46. Címermadár. 48. Eblak. 49. … fair lady (musical). 50 Kétes!
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket január 2-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
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Havas, zúzmarás a táj,
a fenyőfa már készen áll,
útnak indul egy nagy térre,
nagyvárosnak főterére.
Új ruhája ragyog rajta,
magát ilyen szépnek még
soha nem láthatta.
Színes gömbök, fényfüzérek
átölelik, gyertyák égnek.
Hull a hó, de ő nem fázik,
...
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Ádám Istvánné
Mindenki karácsonyfája
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PÁLYÁZATI REJTVÉNY

u

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Honoré de Balzac francia
író egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésként egy betűt előre beírtunk.

uq

NUKLEONSZÁM JELE

q

Megfejtések
a december 13-i számból:

Ikrek:
Az ős Kaján

Skandi:
Három a sörösüvegen ült,
kettő a telefonon.

VÍZSZINTES: 1. Javaslat – Kaptató, élesen emelkedő. 7. Fiatalos köszönés – Hecc
közepe! 8. Sovány ló – Törpe. 9. Az arany … (Sztoev) – A nitrogén, a kén és az oxigén
vegyjele. 11. Halotti lakoma – Páratlan sógor! 12. Színültig – Mózes öt könyve. 14.
Tiltószó – Igevégződés. 15. Tol – Gleccserhordalék. 18. Tüzet éleszt – Slavici regénye.
19. Alföldi város Romániában – Vulkáni kőzet. 22. Méltóság – Osztrák és olasz gépkocsijelzés. 23. Gárdonyi egyik regényhőse – Adót megszab. 25. Központi égitest – Rés,
népiesen. 27. Morajlik – Részben fakad! 28. Munkácsy inasa teszi – Nagyon régi. 30.
Netán – Téli csapadék. 31. Agancsos állat – Nyeles szemüveg.
FÜGGŐLEGES: 1. Szorult helyzetből kiszabadít – Kolostorvezető szerzetes. 2.
Festőeszköz – Iga. 3. Nanométer, rövidítve – Legvégén! 4. … Vegas, kaszinóváros –
Védett darab! 5. Vulkanizált kaucsuk – Torokgyulladás. 6. Ünnepi sütemény – Ráma. 10.
Dél-európai nép – Zamat. 13. Népi hosszmérték – Táplálkozik. 16. Mályvaféle növény –
Hajlam, affinitás. 17. Borszesz – Elképedés. 20. Szivárványhártya – Alarm. 21. Ruhatartó
– Őserdő. 24. Faragatlan, tapló – Öltözet. 26. Koreai autómárka – Szemcse. 29. Azonos
betűk – Csendben tűr!
Koncz Erzsébet
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Táncost és technikai kisegítőt keres
a Bekecs Néptáncszínház

Légy Te is csapatunk tagja! Női és férfi táncos, valamint technikai
kisegítő munkakörbe keresünk lendületes, rugalmas, a tánc és a színház
világa iránt elhivatott új kollégákat.
• A táncos állás teljes vagy részmunkaidős, illetve bedolgozói munkakörre terjed ki. Az együttes programja egy hónapra előre szerveződik,
így a munkaprogram előre látható, kiszámítható. Repertoárjainkban
néptáncszínházi produkciók, gyerekműsorok, valamint folklórelőadások szerepelnek. A próbafolyamatok Nyárádszeredában zajlanak, ahol
módunkban áll lakhatást is biztosítani, illetve az útiköltséget megtérítjük. Előadásaink zöme az országban valósul meg, illetve havonta egy
alkalommal külföldi turnét is szervezünk.
Elvárásaink közé tartozik a jó ritmusérzék, néptánc szaktudás, színpadi tapasztalat, nyitottság, jó megjelenés, megfelelő erőnlét.
A munkáért megegyezés szerinti előnyös bérezést ajánlunk.
• A technikai csapatunkat is bővíteni kívánjuk.
A technikai kisegítői állásunk is teljes vagy részmunkaidős, illetve
bedolgozói munkakörre terjed ki. Az álláshoz tartozó elvárások: önállóság, felelősségteljes, precíz munkavégzés, terhelhetőség, B kategóriájú hajtási jogosítvány. Legfőbb feladatok közé tartozik a színpad
építése és előkészítése az adott produkcióra.
A munkáért megegyezés szerinti előnyös bérezést ajánlunk.
Jelentkezni a bekecs.neptancegyuttes@gmail.com e-mail-címen
lehet fényképes önéletrajzzal, 2020. január 31-ig.
További információkért a 0746-856-310 (Benő Barna-Zsolt)
telefonszámot hívhatják.

Eladási közlemény

A B&B Insolvency Solutions IPURL – székhelye: Csíkszereda, Márton Áron utca 18., Hargita megye – a
csődbe jutott Emivas Cons Kft. cégfelszámolója, nyilvános árverést hirdet a cég alábbi ingó és ingatlan javainak értékesítésére:
1. Ingatlan: 14-es számú farm bejárata – gyümölcsraktárak és betonrámpa, 623,07 négyzetméter beépített
felület, a hozzá tartozó 2.454 négyzetméteres összfelülettel, a 14-es számú farm bejáratánál, Dedrád falu
külterületén, 50 méterre a DJ154 jelzésű megyei úttól, amely összeköti Szászrégent Bátossal. Kikiáltási ár
120.607,2 lej.
2. Ingatlan: 14-es számú farm – gyümölcsraktárak, istállók, üzemanyagraktárak, karám, fészer, szálláshelyek 2.814,02 négyzetméteres beépített felülettel, 3.279,02 négyzetméteres
teljes felülettel, a hozzá
tartozó 20.446 négyzetméter területtel és a teljes állóeszközkészlettel, kb. 800 méterre a DJ 154 jelzésű
megyei úttól, ami összeköti Szászrégent Bátossal. Kikiáltási ár: egy tömbben: 1.037.596,70 lej.
3. Ingatlan: 1-es számú farm (volt raktár és szálláshelyek), műtrágya, vegyszer, valamint gyümölcs átmeneti
raktározására alkalmas helyiségek, szálláshelyek, irodák, mezőgépészeti karbantartóműhely, egyéb helyiségek (kapusfülke, istálló, ponyvával fedett raktér, mosdó, kukoricakas). Beépített összfelület 2.069,97 négyzetméter, teljes felület 2.366,97 négyzetméter, 30.535 négyzetméter hozzá tartozó területtel Bátos község
külterületén, mintegy 4–5 km-re a község határától, a vajolai kijárat felé. Kikiáltási ár: egy tömbben: 264.600
lej.
Az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverésen részt vehet bármely jogi és/vagy magánszemély, aki/amely igazolja, hogy 24 órával az árverés
előtt garanciaként befizette a kikiáltási ár 10%-át, a részvételi díjat, és megvásárolja a feladatfüzetet. Az árverés a cégfelszámoló székhelyén lesz 2019. december 27-én 14 órától, és a javak értékesítéséig minden
pénteken ugyanabban az időpontban megismételik.

Bővebb felvilágosítás a 0366/100-551-es és a 0748-836-713-as telefonszámon.

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)

Álláshirdetés

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

AUTÓSZERELŐT és -FESTŐT alkalmazunk teljes munkaidővel.
Javadalmazás a tapasztalat függvényében. Tel. 0722-567-401. (-I)

NEMZETKÖZI FUVAROZÁSRA SOFŐRÖKET keresek ponyvás, nyerges kamionokra, magyar-német viszonylatra, hosszú távra.
Tel. 00-36-304-672-801. (5419-I)
SZALAGFÜGGÖNY, ROLÓ, KÜLSŐ REDŐNY, SZÚNYOGHÁLÓ, PÁRKÁNY SZERELÉSE. Tel. 0744-504-536. (64124)

TERMOPÁN NYÍLÁSZÁRÓK, VASAJTÓK, SZALAGFÜGGÖNYÖK JAVÍTÁSA ÉS BEÁLLÍTÁSA. Tel. 0744-504-536. (64124)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz ELÁRUSÍTÓNŐKET: Unirii és környéke (Annamari, tel. 0756-128-308), November 7. negyed és környéke (Lilla, tel. 0756-128-311); Meggyesfalva (Kinga, tel.
0756-128-309); Tudor negyed (Andi, tel. 0756-128-312), Rozália, tel.
0756-128-310. (64225-I)

HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; neurológia; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64299-I)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget aláírok. Tel. 0756-760-667.
(21731-I)

A THEREZIA TEJGYÁR ÉLELMISZERIPARI MÉRNÖKÖT alkalmaz. Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a therezia@therezia.ro email-címre. Érdeklődni lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon.
(sz.-I)

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

SZILVESZTEREZZEN a GEMINI VENDÉGLŐBEN Marosszentgyörgyön, a legjobban, kedvező áron! Érdeklődni a 0265/319-306-os
telefonszámon. (sz.-I)

Nagyernye Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet a következő végrehajtó köztisztviselői állások betöltésére, meghatározatlan
időre:
– helyi rendőr – I. besorolású, asszisztensi szakmai fokozatú – a
helyi rendőrség ügyosztályon (egy állás).
– tanácsadó – I. besorolású, fő szakmai fokozatú – a pénzügy-könyvelés, közvagyonkezelő, adó-, illeték- és végrehajtói ügyosztályon
(egy állás).
A jelentkezők eleget kell tegyenek a közigazgatási törvénykönyv,
57/2019-es sürgősségi kormányrendelet 465-ös cikkelyében felsorolt
általános követelményeinek, valamint az alábbi sajátos követelményeknek:
– az I. besorolású, asszisztensi szakmai fokozatú helyi rendőri álláshoz: befejezett felsőfokú tanulmányok, illetve licenc- vagy annak megfelelő oklevél a jogtudományok terén, a tisztség betöltéséhez szükséges,
a végzettségnek megfelelő szakmai tapasztalat: legalább 1 év és B kategoriás jogosítvány.
– az I. besorolású, fő szakmai fokozatú tanácsadói álláshoz: befejezett felsőfokú tanulmányok, illetve licenc- vagy annak megfelelő oklevél a gazdaságtudományok vagy a jogtudományok terén és a tisztség
betöltéséhez szükséges, a végzettségnek megfelelő szakmai tapasztalat:
legalább 5 év.
Az írásbeli vizsga 2020. január 21-én 10 órától kezdődik a Nagyernyei Polgármesteri Hivatal székhelyén.
A beiratkozási dossziékat a Nagyernyei Polgármesteri Hivatal székhelyén, azaz Maros megye, Nagyernye 439. sz. alatt kell benyújtani
december 20. és január 8. között.
A sajátos feltételek, a könyvészetre vonatkozó részletek és a beiratkozási dosszié tartalmára vonatkozó követelmények a Nagyernyei Polgármesteri Hivatal www.primariaernei.ro és a Köztisztviselők Országos
Ügynöksége www.anfp.gov.ro honlapján lesznek közzétéve december
20-án.
Bővebb tájékoztatás a 0265/335-206-os telefonszámon (108-as mellék).

MISSISSIPPI
SZŐNYEGMOSÓ

Szőnyegmosás, -szárítás
professzionális
módon.

Rögzített padlószőnyeg

mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúratisztítás.

Rendelésért

és egyéb információkért hívja
bizalommal

a 0799-998-899-es

telefonszámot. (sz.-I)

2019. december 20., péntek ____________________________________________ HIRDETÉS _________________________________________________ NÉPÚJSÁG

A Siletina Impex Kft.
– Helyi Közszállítási
Rt. Társulás

alkalmaz

AUTÓ-VILLANYSZERELŐT
Követelmények:
– autó-villanyszerelői szakképesítés
Előnyt jelent:
– autó-elektronikai ismeretek
– gyakorlat a szakmában

AUTÓBUSZSOFŐRÖKET VÁROSI
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA

Követelmények:
– D kategóriás hajtási jogosítvány
– érvényes szakmai tanúsítvány
(attesztát)
A kérvény önéletrajzzal,
végzettséget igazoló irat, a hajtási jogosítvány és a szakmai
tanúsítvány (attesztát) másolatával, esetleg ajánlással a cég
Marosvásárhely, Béga utca 2.
szám alatti székhelyén, a titkárságon nyújtható be hétfőtől
péntekig 10–15 óra között.
Tel. 0265/269-077
vagy 0733-090-691.
A hirdetési rovatban

megjelent közlemények,

KIADÓ kétszobás tömbházlakás a
Kövesdombon. Tel. 0748-854-362.
(5691-I)

TÁRSKERESÉS

46 ÉVES, JÓKÉPŰ FIATALEMBER
barátnőt keres – 40 éves korig – komoly
kapcsolat céljából. Tel. 0726-942-621.
(5758)

MINDENFÉLE

Demény Péter keresi egykori osztálytársát, ALBERT JÓZSEFET – úgy
tudja, Marosvásárhelyen él. Az inasiskolában jártak együtt az ötvenes
évek elején. Tel. 0754-705-554.
(5766-I)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21682-I)
ALKALMAZUNK hegesztőt és lakatost. Tel. 0744-572-889. (21684-I)
AUTOMATA mosógépeket és hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-825502. (5717-I)

reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó

vállalja a felelősséget!

MEGEMLÉKEZÉS

ADÁSVÉTEL
INGYEN ADOK 2 doboz lágy kapszulás Vessel Due F 250 ULS (vérhígító)
gyógyszert. Tel. 0745-388-286. (sz.-I)
ELCSERÉLNÉM 1,6 l-es, 37.000 kmben levő Dacia Logan autómat Dacia
Duster 4X4-re. A különbözetet fizetem. A kocsi garázsolt, kitűnő állapotban van. Tel. 0740-180-058. (v.-I)
ELADÓK új, eredeti férfi- és női
szőrmesapkák. Tel. 0265/222-841, 0747657-424. (5578)
ELADÓ kövér disznó. Tel. 0740-463935. (5695)
ELADÓ bor és szilvapálinka.
0265/222-267. (5749)

ELADÓ Székelyudvarhelyen családi
ház a központban, megfelel bármilyen üzleti tevékenységre, irodáknak
is. Irányár: 125.000 euró. Tel. 0748391-100. (5607-I)

Tel.

ELADÓ jó műszaki állapotban levő
gázkonvektor. Tel. 0749-753-324.
(5764-I)
JÓ MINŐSÉGŰ gyümölcspálinka eladó.
Ára: 30 lej/liter. Tel. 0740-334-468.
(5777)

LAKÁS

ELADÓ négyszobás ház Szentgerice
központjában – aszfaltút a kapuig –,
sok gazdasági épülettel, gazdálkodásra kiváló feltételekkel. Igény esetén eladunk öt hektár szántóföldet és
72 ár gyümölcsöst. Irányár: 35.000
euró. Tel. 0740-808-298. (5551-I)
KIADÓ garzon fiúnak. Tel. 0744-958660. (5773-I)

A búcsúszó, amit nem
mondtál
ki,
elmaradt.
Elmentél,
de
szívünkben
örökké velünk vagy.
Fájó
szívvel
emlékezünk
PÁLFI ATTILÁRA halálának 2.
évfordulóján. Emlékét őrzi
édesanyja, testvére, István és
az ő felesége, Editke. (5559)
A temető csendje ad neki
nyugalmat. Jézusom, te adtál
erőt. Minden szenvedésben
adj
örök
nyugodalmat
lelkének a mennyben.
Fájó
szívvel
emlékezünk
SZENTKOVICS ERIKÁRA, aki
az 1989-es forradalomban
hősi
halált
halt
Nagyszebenben. Soha nem
szűnő fájdalommal, édesapja
és testvére, Otilia és családja.
(5727-I)
Halálának
20.
évfordulóján
szeretettel
gondolok
édesanyámra,
HORVÁTH
MARGITRA, a Népi Alkotások Tartományi Házának koreográfusára.
„Olyan jó néha angyalt lesni,
s angyalt lesve a csillagok
közt
Isten szekerét megkeresni.
Ünneplőben elébe menni,
mesék tavában megferedni,
s mesék tavában mélyen,
mélyen
ezt a világot elfeledni.”
(W.A.)
Lánya, Kati. (5769)

Fájó szívvel emlékezünk a
jobbágyfalvi születésű INCZE
ILONÁRA
halálának
4.
évfordulóján.
A jószívű, drága nagymamára
mindig szeretettel gondolunk,
emléke
örökké
él
a
szívünkben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Bánatos lányai, menye, vejei,
tíz unokája és tizenegy
dédunokája.
Nyugodj
békében, drága nagyi! (5771-I)
Szomorúan,
fájó
szívvel
emlékezünk
drága
édesanyánkra, UDVARHELYI
JÓZSEFNÉRE szül. MÁTHÉ
MÁRIA, aki 2012. december
30-án itthagyott minket; és
édesapánkra,
UDVARHELYI
JÓZSEFRE,
aki
1978.
december 26-án halt meg.
Kegyelettel
emlékezünk:
lányaik, Marika és Ágnes
családjukkal,
valamint
a
rokonok,
barátok
és
szomszédok. (5792)

ELHALÁLOZÁS
Szívünk mély fájdalmával, de
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nevelőapa, nagyapa,
testvér, após, apatárs, rokon, jó
barát, ismerős és szomszéd,
SZÉKELY KÁLMÁN
életének 69. évében 2019.
december 17-én tragikus hirtelenséggel csendesen megpihent.
Virrasztását december 20-án,
pénteken délután 5 órakor tartjuk
a Pax temetkezési vállalat Papiu
utcai ravatalozójában.
Drága halottunk temetési szertartása december 21-én, szombaton
délután 2 órakor lesz a marosvásárhelyi református temető cintermében. Emléke legyen áldott,
nyugalma békés, csendes!
A gyászoló család. (5783-I)

Megrendülten, fájó szívvel búcsúzom drága jó édesapámtól,
SZÉKELY KÁLMÁNTÓL.
Gondoskodó szereteted mindörökké velünk marad.
Lányod, Katika és családja.
(5783-I)

Fájó szívvel búcsúzunk tőled,
drága, nemes lelkű nagytatánk,
SZÉKELY KÁLMÁN.
Áldott emléked örökké őrizzük
szívünkben.
Unokáid: Csabika, Csanád,
Orsika, Boglárka, Gergő, Kincső
és Böbe.
Pihenésed áldott legyen! (5783-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya,
nagymama,
KÁLMÁN ILEANA
életének 84. évében folyó hó 18án örökre megpihent. Temetése
december 20-án, pénteken 13
órakor lesz a remeteszegi temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi fia, Gyuri és családja, lánya, Mirela és unokái.
(5784-I)
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Elérkezett a legszomorúbb nap, ami
életünk végéig fájó emlék marad.
Azok, akik ezelőtt 30 évvel életüket áldozták a forradalomban, egy igazságosabb, szebb és jobb jövőért tették.
De sajnos az a jövő még 30 év után is
várat magára.
Fájdalmas szívvel emlékezünk 1989.
december 21-ére, amikor a 32 éves
PAJKA KÁROLYT a gyilkos golyók elragadták közülünk. Emlékét szívünkben őrizzük.
Szerettei. (5776-I)

Harmincesztendős fájdalommal a szívünkben emlékezünk egyetlen gyermekünkre, HEGYI LAJOSRA, akinek
fiatal életét gyilkos golyó oltotta ki
1989. december 21-én.
Ő már nincs. Testét az általa annyira
szeretett édes anyaföld őrzi, de lelkének nyugodalma addig nem lehet,
amíg legalább nagyjából nem válnak
valóra azok a célok, amiért életét feláldozta.
Rövid élete, ifjúsága, emléke számunkra szent, amelyet őrzünk, s amelyet Istenünk kegyelmébe ajánlunk.
Köszönjük a sok virágot, amelyet az emlékezők sírjára helyeztek halottak napján.
Őt soha nem felejtő öreg szülei. (5751-I)

Fájdalmas

szívvel

emlékezünk

ifj. DOCZÉ ANDRÁSRA, a drága fi-

amra, aki 14 éve hagyott itt minket,

alig 47 évesen.

Gyászolja édesanyja, három testvére

családjukkal, két lánya, két unokája:
Karla, Dávidka.

Nyugodjál

(5775-I)

békében,

drága

Fájdalommal, megtört szívvel tu-

datjuk, hogy a szeretett feleség,
édesanya, nagymama,

BÉRES MARGIT
szül. Győrfi

a régi szülészet volt dolgozója,

életének 79. évében rövid szen-

vedés után elhunyt. Drága halot-

tunk temetése december 20-án,

pénteken 15 órakor lesz a refor-

mátus temetőben, katolikus szer-

tartás szerint.

Búcsúzik tőle férje, László, lá-

nyai: Kati és Panni, veje és unokája.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (5786-I)

Összetört szívvel tudatjuk, hogy

a drága jó feleség, édesanya,
nagymama, anyós, anyatárs, sógornő, jó szomszéd,

BALOGH MÁRIA
szül. Palavits

életének 65. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk te-

metése 2019. december 20-án,
pénteken 14 órakor lesz a katoli-

kus temető felső kápolnájából,

református szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család. (5796-I)

tata!

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy
TAMÁS TERÉZIA
2019. december 18-án életének
79. évében megpihent. Temetése
december 20-án, pénteken 11
órakor lesz a galambodi temetőben. Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
Nagy Andrea kolléganőnknek
szeretett ÉDESANYJA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Maros Megyei
Sürgősségi Kórház – 1-es
Számú Gyógyszertár munkaközössége. (5780-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazon
közeli és távoli rokonnak és sok
jó barátnak, akik szerettünk,
JANKA IBOLYA szül. Csizmadia
(Vadasdon) temetésén részt
vettek
és
fájdalmunkban
osztoztak. Nyugodjon békében!
Bánatos férje, két fia, két menye
és unokája, Balázska. (5737)
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MAROS MEGYEI TANÁCS
Műszaki Igazgatóság
munkálatkövetési osztály
Hirdetés

A MAROS MEGYEI TANÁCS Műszaki Igazgatósága értesíti az érdekelteket, hogy környezetvédelmi engedély kibocsátására nyújtott be kérelmet a Maros
megyében, Küküllőszéplak községben, Héderfája faluban kivitelezésre javasolt „Vasbeton híd javítása
a 151B jelzésű, Nyárádtő–Kápolna-Bonyha-Szeben
megye határa közötti megyei úton, a 13+013 kmnél” elnevezésű beruházásra.
A projektre vonatkozó információk tanulmányozhatók a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség
székhelyén (Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám)
hétfőnként 9-15 óra között, keddtől péntekig 9-12
óra között.
Az érdekeltek a környezetvédelmi ügynökség
székhelyén nyújthatják be észrevételeiket hétfőn 915 óra között, keddtől péntekig 9-12 óra között.
Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor

Paul Cosma
JEGYZŐ

Ovidiu Dancu
ALELNÖK

