
Közösségformáló
játék 
A hét végén, péntektől vasárnapig
zajló rendezvényt a Bodor Péter Mű-
velődési Egyesület a Hagyományos
Kultúra és Művészeti Oktatás Maros
Megyei Központjával közösen szer-
vezi a helyi kultúrotthonban.

____________2.
60. évfordulót 
ünnepel a Bolyai
Farkas Elméleti 
Líceum
Ma a Bolyai Farkas Líceum a bölcses-
ség fellegvára, a humánum szentélye,
Erdély és az ország egyik legjelesebb
szellemi műhelye, ahol az elmúlt évti-
zedek alatt – a Bolyai-szellem 
jegyében – számtalan kitűnő szemé-
lyiség sajátította el az egyetemes
tudás legújabb vívmányait.

____________4.
Körülményes, 
de sikeres év 
Elsődleges volt az infrastruktúra fej-

lesztése, mindegyik településen a
szükségleteknek és a lakók igényei-
nek megfelelően.

____________6.
Hideg után 
meleg
Makacsul próbálja bizonyítani a Ma-
rosvásárhelyi City’us teremlabdarúgó-
csapata, hogy márpedig kitart a
legmostohább anyagi körülmények kö-
zött is.

____________7.
Lapszemle
A térségbeli orosz

befolyás 
erősödéséről írnak

A román lapok az orosz befolyás meg-
erősödéseként értékelték hétfőn, hogy
mind a Moldovai Köztársaságban, mind
Bulgáriában oroszbarát jelölt győzött a
vasárnapi elnökválasztás második for-
dulójában.

A hétfő reggel ismeretté vált részeredmények
szerint Chişinăuban Igor Dodon, a Moldovai
Szocialisták Pártjának (PSRM) jelöltje, Szófiá-
ban pedig a hivatalosan függetlenként induló, de
az ellenzéki szocialisták támogatását élvező,
oroszbarát Rumen Radev készül átvenni az el-
nöki hivatalt.

A Hotnews.ro hírportál Egyre jobban szorul
az oroszbarát harapófogó Románia körül címmel
közölt vezércikket, amelyben Cristian Pantazi
azt fejtegeti, hogy az amerikai rakétapajzsot be-
fogadó Románia immár valamennyi szomszéd-
jánál – a „rendkívüli” helyzetű Ukrajnától
eltekintve – a „Kremlnek kedvező vagy éppen-
séggel annak alárendelt” vezetők kerültek hata-
lomra.

Bár az időjárás-előrejelzések beharangozták a havazást, a ha-
tóságokat, valamint a gépkocsivezetőket is felkészületlenül
érte a vasárnap reggel beköszöntő tél. A vulkanizálóműhelyek
előtt hosszú sorok kígyóztak, sok autós csak most cserélte le
a nyári gumiabroncsokat télire. A megyei utakon sok helyen
nagyon nehezen lehetett közlekedni, bár a vidéki önkormány-
zatok próbálták saját hókotróikkal járhatóvá tenni a megyé-
hez tartozó szakaszokat is. Megyeszerte több száz család
töltötte az éjszakát fűtetlen lakásban, ugyanis több mint hu-
szonnégy órán át szünetelt az áramszolgáltatás. 

Havas utakon nyári gumival
Gheorghe Ispas, az Országos Útügyi Igazgatóság Maros megyei rész-

legének igazgatója lapunknak elmondta, jelentősebb fennakadások nem
voltak, a megye területén közel harminc hókotró dolgozott az országutak
járhatóvá tételéért. Kisebb forgalmi dugók kialakultak, viszont ezeket in-
kább az okozta, hogy nagyon sok gépkocsivezető nem vette figyelembe
az útviszonyokat, és nyári gumival indult el a havas utakon. A közösségi
oldalon napvilágot látott fényképek, illetve videók egyértelműen igazol-
ják, hogy nemcsak gépkocsik, hanem személyszállítók, teherjárművek is
közlekedtek a havas utakon nyári gumiabronccsal. 

Kampánystart
Hivatalosan is beindult a parlamenti választásokat

megelőző kampány a hét végén. Az új választási törvény-
kezés állítólag szigorúbb keretek közé terelte a kampányo-
lást, legalábbis látszólag. Mert azzal, hogy tilos
óriásplakátokon hirdetni, hangszórós járművekből kam-
pányüzenetet harsogni és ajándéktárgyakat osztogatni, ez
csak felszíni változás. Ezeknél sokkal rosszabb az a fajta
hazug kampányolás, ami a médián keresztül ömlik a vá-
lasztók nyakába, és nincs is hivatalos határidőhöz kötve,
egyes pártok a törvényhozási ciklus teljes időszakában
művelik. Nem csoda, hogy a választási reformcsomag nem
terjed ki a hazug üzenetek tiltására, amitől egyes szereplők
örök hallgatásra kényszerülnének.

Kiemelkedő példa erre az egykori liberális kormányfő,
aki új pártjának kampányindítójában azt fejtette ki, hogy
növelni kellene a költségvetési hiányt, hogy több pénz jus-
son beruházásokra, mert csak így tudjuk életszínvonalban
utolérni a kontinens nyugati felét. Ezzel lényegileg csak
annyi a baj, hogy nem részletezte azt, hogy a Nyugat előt-
tünk évtizedekkel már olyan piacgazdaságban élt, ahol a
gazdasági növekedésből származó hasznot nem állami bé-
rekre, hanem beruházásokra költötték. Ezzel szemben 
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Fűtetlen lakások, nehezen járható utak



1956 áldozatairól
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szervezésében, a
magyarországi székhelyű 1956-os Emlékbizottság jó-
voltából néhány napig Marosvásárhelyen is látható
lesz az 1956-os szabadságharcot felelevenítő kiállítás.
A magyarországi és erdélyi résztvevőket bemutató ki-
állítás megnyitójára ma 17 órakor kerül sor a Kultúrpa-
lota előcsarnokában. A megnyitó után levetítik A
kolozsvári Bolyai egyetem 1956-os meghurcoltjait és
áldozatait bemutató, 30 perces dokumentumfilmet. A
kiállítást Soós Zoltán, a Maros Megyei múzeum igaz-
gatója nyitja meg. A belépés díjtalan.

Emlékezés Marosszentgyörgyön
November 16-án, szerdán 18 órakor a marosszent-
györgyi plébánia tanácstermében a marosszentgyör-
gyi önálló plébánia újraalapításának 80. évfordulóját
ünneplik. Az est folyamán Nagy Miklós Kund művé-
szeti író bemutatja Baricz Lajos Visszatekintő (Nyolc-
vanéves az újraalapított önálló marosszentgyörgyi
plébánia) című könyvét, Bölöni Domokos író pedig Ba-
ricz Lajos Múlnak az évek című publicisztikai kötetét.
Közreműködik az egyházközség énekkara, a Szent
Cecília együttes, a Jubilate Deo dalcsoport és a Kol-
ping család énekkara, valamint Pataki Ágnes. Műsor-
vezető: Moldovan Bencze Irén.

Marton Erzsébet kiállítása – 
szerdán 5 órakor

A Föld virágai és az ég csillagai között címmel nyílik
kiállítás Marton Erzsébet préselt virágokból készült al-
kotásaiból november 16-án, szerdán délután 5 órakor
a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi Ház-
ban. A kiállítást megnyitja Oláh Dénes főesperes. A
tárlat december 31-ig naponta 9–16 óra között látogat-
ható. 

Történelmi előadás – A magyar
honvédség a II. világháborúban

Folytatódik a Kós Károly Akadémia Alapítvány nagy si-
kerű történelmi előadás-sorozata. A következő elő-
adást Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet
főigazgatója tartja november 17-én, csütörtökön 17.00
órai kezdettel a marosvásárhelyi Bernády Házban
(Horea u. 6. sz.), A magyar honvédség a II. világhábo-
rúban címmel.

Kettős könyvbemutató Szovátán
A Bernády Közművelődési Egylet szervezésében ket-
tős könyvbemutatóra kerül sor november 18-án, pén-
teken 17 órától Szovátán, a polgármesteri hivatal
tanácstermében. A Dr. Bernády György Közművelő-
dési Alapítvány gondozásában megjelent Bernády, a
városépítő című monográfia Marosvásárhely legendás
polgármestere életét, munkásságát, tárgyi, szellemi
hagyatékát bemutató hiánypótló kiadvány. Szerzői át-
fogó tanulmányokban mutatják fel Bernády egyénisé-
gét, életművét, örökségének utóéletét. A politika
színpadán című beszélgetőkönyvben Ágoston Hugó
kérdéseire Borbély László, egy rendszerváltó nemze-
dék egyik meghatározó képviselője nyíltan, a további
politikai szerepvállalás terhétől felszabadultan vála-
szol. A köteteket bemutatják: Nagy Miklós Kund művé-
szeti író és László Loránd történész, majd Borbély
László Péter Ferenccel beszélget.

Könyvbemutató Szászrégenben
November 18-án, pénteken 18.30-tól a Sokarcú irgal-
masság – vallomások, interjúk, tanulmányok című
könyvet mutatják be a szászrégeni városi könyvtár-
ban. Meghívottak Bereczki Szilvia, a könyv szerkesz-
tője, Szőcs Csaba, a kolozsvári Verbum Kiadó
igazgatója, Bara László plébános, Csog Ildikó pszi-
chológus, Csog Árpád kémikus és Ludescher László,
a Caritas ágazati gazgatója. Házigazda Kiss-Miki Me-
linda.

Máltai nyílt nap
A marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat november 19-
én, szombaton délután 3 órai kezdettel nyílt napot tart a
szervezet fennállásának 25. évfordulója alkalmából a
Berek utca 1. szám alatti Máltai Házban. Ez alkalommal
kerül sor az újjáépített Máltai Ház felszentelésére, majd az
elmúlt 25 évet ismertetik és az önkénteseket ünneplik.

Diabétesz-világnap
November 14-én, tegnap volt a diabétesz világnapja. A
marosvásárhelyi Cukorbetegek Jövője Egyesület 19-én,
szombaton emlékezik meg a világnapról. A Deus Provide-
bit Tanulmányi Házban délelőtt 10 órakor kezdődő rendez-
vényen dr. Szabó Mónika főorvos, dr. Burkhardt Noémi
Csilla pszichiáter, dr. Szatmári Krisztina belgyógyász tart
előadást. Kulturális műsor is lesz, fellép a Napsugár nép-
táncegyüttes, Bölöni Anna népdalokat énekel és citerán
játszik. Ezt követően hipokalóriás ételek bemutatójára
kerül sor. A rendezvényen ingyenes vércukor-, vérnyo-
más-, illetve glikálthemoglobin-mérést végeznek a Deus
Providebit Házban.

Grafikai tárlat Magyarrégenben
Ma délután 5 órakor a magyarrégeni református templom
tanácstermében kerül sor ifj. Jorga Ferenc kisgrafikai kiál-
lításának megnyitójára.

Szimfonikus hangverseny
Szimfonikus hangversenyre várják a zenebarátokat no-
vember 17-én, csütörtökön este 7 órától a marosvásárhelyi
Kultúrpalota nagytermébe. Vezényel Gordon Hunt angliai
karmester, oboán játszik Ludovic Arminn Cora. Műsoron:
Elgar-, R. Strauss-, Beethoven-művek. A hangversenyre a
6-os számú bérletek érvényesek.

Szórakozóhelyeket ellenőriztek
A Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség a hét
végén, péntek és szombat éjjel klubokban és diszkókban
végzett ellenőrzéseket. A felügyelőség szakemberei a szó-
rakozóhelyek biztonságosságát, a vészhelyzetekben
használatos berendezések, vészkijáratok meglétét, illetve
az azokhoz való hozzáférést, valamint azt is ellenőrizte,
hogy vannak-e rögtönzött, főként elektronikai berendezé-
sek a létesítményekben. A mulasztások miatt négy eset-
ben büntettek az ellenőrök, a pénzbüntetések összértéke
9000 lej.  

Jogi tanácsadás
November 16-án, szerdán délután 4 órakor jogi tanácsa-
dást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd szerkesz-
tőségünk Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a
II. emeleti 57-es irodában. Az érdeklődőket kérjük, hogy
hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel
kapcsolatos minden iratot.

RMDSZ-fogadóórák
A marosvásárhelyi önkormányzat RMDSZ-frakciójának no-
vemberi fogadóórái keretében ma Magyary Előd, 16-án,
szerdán Kovács Lajos-Alpár válaszol a kérdésekre. A fo-
gadóórákat minden alkalommal 16.30 órától tartják a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma ALBERT és LIPÓT, 
holnap ÖDÖN napja. 
ÖDÖN: az Eugén magyar meg-
felelője, eredeti alakja Ögyén.
A 19. században az Ödön nevet
mesterségesen az Edmund, il-
letve Edmond nevekkel azonosí-
tották, míg az Eugén nevet
a Jenővel.

15., kedd
A Nap kel 

7 óra 24 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 48 perckor. 
Az év 320. napja, 
hátravan 46 nap.

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

24. alkalommal ad otthont Erdőszentgyörgy a
Kis-Küküllő menti műkedvelő színjátszó fesztivál-
nak. A hét végén, péntektől vasárnapig zajló ren-
dezvényt a Bodor Péter Művelődési Egyesület a
Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatás
Maros Megyei Központjával közösen szervezi a
helyi kultúrotthonban, támogatók: a Maros Me-
gyei Tanács, Erdőszentgyörgy városi tanácsa, a
Communitas Alapítvány és az RMDSZ. Az évtize-
dek során hagyományossá vált fesztivál részlete-
iről Kovrig Magdolnát kérdeztük.

– Amikor csaknem két és fél évtizeddel ezelőtt elindí-
tottuk ezt a fesztivált, elsősorban a helyi és környékbeli
színjátszókat szerettük volna megszólítani. Időközben
aztán a régiek elmaradtak, helyettük újak jöttek. A szász-
régeni színjátszókkal a legrégebbi a kapcsolatunk, ők szinte
minden fesztiválunkon jelen voltak, most is többen – gyer-
mek-, ifjúsági és felnőttcsoporttal – jön-
nek. Régóta tartjuk a kapcsolatot a
magyarországi, celldömölki Soltis
Lajos Színházzal is, amely egy majd-
nem hivatásosnak számító társulat. Ter-
mészetesen őket is várjuk, akárcsak a
sepsiszentgyörgyi Visky Árpád Amatőr
Színjátszó Társulatot, a mezőkövesdi
színjátszó egyesületet, a makfalvi, csík-
falvi gyermekeket, a nyárádgálfalvi két
csoportot. Visszatérő vendégünk lesz a
szovátai Szarkafészek felnőttszíntársu-
lat és a dicsőszentmártoni csoport. A
Kolozs megyei Magyarfenes színjátszói
viszont első alkalommal érkeznek hoz-

zánk. A fesztiválon az erdőszentgyörgyi két gyermekcso-
port, illetve a két nagyobb csoport – az 5–8. osztályosoké
és a középiskolásoké – is mutat be előadást.

– Beszéljünk egy kicsit a programról.
– Péntek délután 3 órakor kezdünk a felújított erdőszent-

györgyi kultúrotthonban. Ekkor a gyermekcsoportok, di-
ákszínjátszók lépnek közönség elé, este pedig a
mezőkövesdiek szórakoztatnak. Szombaton szintén 3 órai
kezdettel a felnőttcsoportoké a színpad. Vasárnap már dél-
előtt elkezdődnek az előadások, ekkor az erdőszentgyörgyi
és a csíkfalvi színjátszók szerepelnek. A produkciókat kor-
csoportonként értékeli a szakavatott zsűri. 

– Mi a legfontosabb célja, üzenete ennek a fesztiválnak?
– Elsősorban a műkedvelő színjátszás színvonalát igyek-

szünk évről évre emelni. A színjátszás fontos szerepet kap
a szép magyar beszéd művelésében és a személyiségfejlő-
désben is. A többi színjátszó csoporttal nemcsak ezen a
fesztiválon, hanem más hasonló rendezvényeken is talál-
kozunk, egy kis közösség formálódott belőlünk az évek
során.
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A tavalyi nyertes: az Artsy M Diákszíntársulat                                                        Fotó: Vajda György 

Megyei hírek

Színjátszó fesztivál Erdőszentgyörgyön
Közösségformáló játék 

A Román Államvasutak (CFR) marosvásárhelyi
székhelyén és 53 magánlakásban tartott házku-
tatást szombaton a Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség gázolaj- és motorolajlopás ügyében. 

A CFR székhelyén és a gyanúsítottaknál tartott házku-
tatások nyomán a Maros megyei rendőrség munkatársai há-
romezer liter gázolajat, kétszáz liter motorolajat,
üzemanyaglopó eszközöket, hatvanhat liter, az országban
palackozott, zárjegy nélküli etil-alkoholt, két engedély nél-
kül birtokolt és nem megfelelően tárolt légfegyvert, vala-
mint tízezer lejt foglaltak le.

A Maros megyei ügyészség által minősített lopás ügyé-
ben indított nyomozás eddigi adatai szerint 2015–2016-ban
a gyanúsított személyek különféle eszközökkel több ízben
is nagy mennyiségű gázolajat loptak ki azoknak a mozdo-
nyoknak az üzemanyagtartályából, amelyeken szolgálatot
teljesítettek. Az eltulajdonított gázolaj egy részét saját célra
használták fel, illetve a piaci árnál olcsóbban értékesítették
– áll a Maros megyei rendőrség sajtóközleményében.

Az ügyben több mint hatvan személyt állítottak elő és
hallgattak ki a Maros Megyei Rendőr-felügyelőségen. Az
összehangolt akcióban több mint 125 rendőr vett részt a
megyei rendőrség, a rendkívüli bevetések osztályáról, va-
lamint a csendőrség két egységének munkatársai.

Sz. Pálosy Piroska

Házkutatás a marosvásárhelyi fűtőháznál
Gázolajat loptak a vasutasok

RENDEZVÉNYEK



Előzetesben marad 
az ANAF korábbi elnöke

Előzetes letartóztatásban marad az Országos Adó-
hatóság (ANAF) korábbi elnöke, Sorin Blejnar – dön-
tött a Ploieşti-i Ítélőtábla. Az ítélőtábla ezzel
elutasította Blejnarnak a Prahova Megyei Törvény-
szék döntése ellen benyújtott fellebbezését, amely-
ben az előzetes letartóztatására vonatkozó bírói
határozat ellen emelt óvást. A Ploieşti-i Ítélőtábla dön-
tése jogerős. Sorin Blejnart befolyással való üzérke-
dés gyanújával november 7-én vették őrizetbe az
Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) 
ploieşti-i ügyészei. A vádhatóság szerint Blejnarnak
20 százalékos részesedést ígért egy üzletember cse-
rében azért, hogy gondoskodjon arról, az ő cége ke-
rüljön ki győztesként az adóhatóság által kiírt
bizonyos közbeszerzési eljárások során. A DNA köz-
leménye szerint 2011 novembere és 2012 januárja
között Sorin Blejnar és az ügybe bevont alárendeltjei
összesen 13.172.520 lejhez jutottak egy általuk el-
lenőrzött cég révén, amellyel fiktív szerződéseket kö-
tött az üzletember vállalata. (Agerpres)

Csökkent az EU ipari termelése
Szeptemberben a vártnál kisebb mértékben csökkent
az előző havihoz képest az ipari termelés az euró-
övezetben és az EU-ban – derül ki az Európai Unió
statisztikai hivatala, az Eurostat hétfőn közzétett ki-
mutatásából. Szeptemberben az euróövezet 19 tag-
országában 0,8 százalékkal, az Európai Unió 28
tagországában pedig 0,7 százalékkal csökkent sze-
zonális kiigazítással az ipari termelés az augusztusi-
hoz képest. Elemzők az euróövezetben 1,0
százalékos havi csökkenést vártak szeptemberre. A
termelés az előző havihoz képest a legnagyobb mér-
tékben Dániában csökkent szeptemberben, 8,1 szá-
zalékkal. Németországban 1,9 százalék,
Görögországban 1,8 százalék volt a havi csökkenés.
A legnagyobb havi növekedést Svédországban re-
gisztrálták szeptemberben, 7,6 százalékosat. Íror-
szágban 6,4 százalékkal, Észtországban 5,2
százalékkal nőtt az ipari termelés szeptemberben
havi bázison. (MTI)

Steinmeier a német kormány-
pártok közös jelöltje 

Frank-Walter Steinmeier külügyminiszter, a szociál-
demokrata párt (SPD) politikusa a német kormány-
pártok közös jelöltje az államfői tisztségre – jelentette
be hétfőn Berlinben Sigmar Gabriel alkancellár, az
SPD elnöke. A politikus elmondta, hogy a koalíciós
partnerek vezetőivel, Angela Merkel kancellárral, a
kereszténydemokrata CDU elnökével és Horst See-
hofer bajor miniszterelnökkel, a CSU elnökével együtt
szerdán mutatják be hivatalosan a közös államfője-
löltet. Erre csak időpont-egyeztetési gondok miatt kell
várni szerdáig. A külügyminiszteri tisztség betöltésé-
ről később döntenek, Frank-Walter Steinmeier egye-
lőre a német diplomácia vezetőjeként dolgozik tovább
– tette hozzá Sigmar Gabriel. Az államfőválasztásra
hivatott szövetségi közgyűlés (Bundesversammlung)
február 12-én ülésezik. (MTI)
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a szóban forgó hazai politikus kormányzása alatt az ál-
lami apparátust és annak a bérköltségét sikerült néhány
bőséges év alatt akkorára emelni, hogy attól a 2008-as
válság beütésekor szinte csődöt mondott az állam. Ha
valakinek nagyon hallgatnia kellene a felelős gazdaság-
politikát illetően, az pont ez az illető.

Az már nem is újdonság, hogy a múlt választásokat
kiütéssel nyerő balliberális szövetség eme illusztris kép-
viselőjének szemében mindenért a volt elnök a hibás.
Szerinte ugyanis a manapság már kispártot kormányzó
tengerész vállalta fel az unióval kialkudott 3 százalékos
hiánycélt, amire manapság elég sokat szoktak hivat-
kozni, nemcsak nálunk, hanem sok más országban is.
Ez akkora hazugság, amit politikusok még nálunk is rit-
kán szoktak mondani. Az Európai Uniót létrehozó 1992-
es maastrichti szerződés tartalmazza a fenntartható
államháztartási helyzetre vonatkozó követelményeket,
ezek része a 3 százalékos költségvetési hiánycél. Amikor
ezt a szerződést elfogadták, a volt országkapitány még
csak vasluii képviselő volt a parlament alsóházában, az
unió keleti bővítése pedig még szóba sem került. Az
akkor lefektetett követelményeket az európai vezetők is
csak a 2008-as válság és az azt követő görög krízis ha-
tására kezdték komolyan is venni. Ha nagyon tartották
volna magukat hozzá, szép hazánk még most sem lenne
uniós tagállam, mert alig volt még olyan legény a regáti
prérin, aki annak a követelményrendszernek legalább a
közelébe tudott kerülni kormányzati teljesítményben.

Kampánystart
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Dodon az EU-hoz és Romániához való közeledés helyett
Moldovának az orosz-fehérorosz-kazah vámunióhoz történő
csatlakozását támogatja, és több ízben kifejezte csodálatát Vla-
gyimir Putyin orosz elnök iránt – sorolja a szerző, aki szerint
Radev is bevallottan arra törekszik, hogy javítsa az EU és
NATO-tag Bulgária „amúgy is szoros” kapcsolatait Oroszor-
szággal. Pantazi felidézte, hogy a bolgár vezetők a varsói
NATO-csúcs előtt „egyik napról a másikra” kihátráltak Romá-
nia mögül, amikor az a NATO fekete-tengeri jelenlétének erő-
sítését kezdeményezte.

Romániának így Lengyelország maradt az egyedüli olyan
szövetségese a térségben, amelyik ellenáll az orosz befolyás-
nak. Bukarest számára ezért „kritikus fontosságú” az Egyesült
Államok támogatása, de ez is kétségessé vált Donald Trump
választási győzelme után – értékeli a Hotnews cikkírója.

Az Adevărulban a moldovai elnökválasztás eredményére

utalva Mircea Morariu arról ír, hogy Románia „ismét határossá
vált Oroszországgal”, ami szerinte jogos aggodalomra ad okot
az ország nemzetbiztonságában illetékes bukaresti vezetőknek.
Mivel a „baj sosem jár egyedül”, Bulgáriában is az a Rumen
Radev győzött, „akiről köztudott, hogy Vlagyimir Putyin cárt
tekinti vezérlő csillagának” – ironizál a szerző.

„Ha hozzátesszük, hogy a szomszédos Magyarországon a
nacionalista és elszigetelődő Orbán Viktor nem igazán haj-
landó már teljesíteni Strasbourg és Brüsszel utasításait, az EU
és a NATO pedig el is tűri túlkapásait, hogy Szerbia és Szlo-
vákia is vörös, és Lengyelország sem túl biztató színű, hogy
az EU is gyengélkedik, és nem tudni, mennyire tartja majd
fontosnak a NATO-t a megválasztott amerikai elnök, nos,
akkor azt kell mondanunk, amit Jurij Andropov volt KGB-
főnök mondott, amikor megtudta, hogy lengyel pápát válasz-
tottak: van egy problémánk” – fogalmazott a cikkíró. (MTI)

A térségbeli orosz befolyás erősödéséről írnak

Népszavazásra bocsáthatja a török vezetés jövő évben az eu-
rópai uniós csatlakozás kérdését – mondta Recep Tayyip Er-
dogan török elnök hétfőn Ankarában. Erdogan a múlt héten
arra kérte az EU-t, hogy döntse el végre, fel akarja-e venni Tö-
rökországot a tagállamok közé. A török államfő hétfői beszé-
dében jelezte, hogy 2016 végéig várnak türelemmel. Erdogan
hozzátette: a referendumon a halálbüntetés visszaállításának
kérdését is felvethetik. A július 15-i puccskísérlet után Erdogan

nyilvános felszólalásaiban több alkalommal kilátásba helyezte
a kivégzések esetleges újbóli bevezetését, miután hívei a tö-
megrendezvényeken azt skandálták: „Halálbüntetést!”. A már-
ciusban kötött EU-török menekültügyi megállapodás
Törökország csatlakozási tárgyalásainak felgyorsításáról is ren-
delkezett, de a hatalomátvételi incidenst követő törökországi
tisztogatások aggodalmat keltettek Brüsszelben és a kapcsola-
tok Ankarával mélypontra jutottak. (MTI)

Népszavazásra bocsáthatja Törökország az EU-csatlakozás kérdését

A biztonság érdekében meg kell erősíteni Európa
védelmét, de ez nem feltétlenül a közös hadsereg
felállítását jelenti. Európa már most szuperhatalom
– jelentette ki Federica Mogherini, az EU kül- és biz-
tonságpolitikai főképviselője hétfőn, az uniós kül-
ügy-, illetve védelmi miniszterek brüsszeli
találkozóját megelőzően.

Mogherini újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta, az
európai védelempolitikának hitelesebbnek, hatásosabbnak és
határozottabbnak kell lennie a jelenleginél.

Mint mondta, az Európai Unió sokat tesz a világban az eu-
rópai polgárok védelme érdekében. Tizenhét misszió teljesít
szolgálatot uniós zászló alatt, s ezek közül több a migrációs
válság megfékezésén dolgozik.

Ez azt mutatja, hogy az uniónak van védelmi képessége, de
vannak még kihasználatlan lehetőségei, amelyekhez megvan-
nak a feltételek. Az európai védelmi akcióterv előkészítésére
azért van szükség, hogy Európa autonóm módon tudjon vála-
szolni az esetlegesen érkező agressziókra – tette hozzá 
Mogherini.

A főképviselő a törökországi helyzet kapcsán leszögezte,
Ankara fontos partner Európa számára, a kapcsolatokat azon-
ban nehezíti a halálbüntetés visszaállításának lehetősége, a vé-
leménynyilvánítás szabadságának korlátozása, valamint a
török parlamenti képviselők mentelmi jogának felfüggesztése.
Ezekekről a kérdésekről az uniónak egységes álláspontot kell
kialakítania – közölte.

A hiteles politikai folyamatokhoz való visszatérés és a po-
litikai párbeszéd elengedhetetlenek a demokrácia gyakorlásá-
hoz és a régió stabilitásához – vélekedett a volt olasz
külügyminiszter.

Sajtótájékoztatóján Boris Johnson brit külügyminiszter úgy
fogalmazott, hogy Donald Trump megválasztott amerikai
elnök olyan ember, akivel az Egyesült Királyság és az Európai
Unió is „üzletelhet” a jövőben. „Úgy gondolom, ki kell vár-
nunk, mivel állnak elő, de szerintem lehetőségként kell tekin-
tenünk (a történtekre)” – mondta.

Johnson, aki a szigetország EU-tagságáról nyáron tartott
népszavazás előtt a Brexit-tábor frontembere volt, pozitív lé-
pésnek nevezte az uniós tagállamok védelmi együttműködé-
sének fokozását, illetve a katonai kiadásaik emelését, de
hangsúlyozta, nem szabad, hogy ez a NATO kárára történjen.

Miroslav Lajcák, az EU soros elnökségét jelenleg betöltő
Szlovákia külügyminisztere azon véleményének adott hangot,
hogy Európának nem kell félnie Donald Trump amerikai el-
nökválasztási győzelmétől, viszont mielőbb fel kell majd
venni a kapcsolatot az új washingtoni kormányzattal.

Didier Reynders, a belga diplomácia vezetője kijelentette,
Európának kötelessége megerősíteni a védelmét és növelni a
védelmi kapacitását.

Törökországgal kapcsolatban Reynders aggasztónak ne-
vezte, hogy Ankara számos újságíró ellen adott ki elfogatópa-
rancsot és parlamenti képviselők ellen folytat eljárást. „Az
Európai Uniónak át kell gondolnia kapcsolatait egy ilyen or-
szággal” – fogalmazott a belga miniszter.

Johannes Hahn, az Európai Unió bővítési biztosa a tanács-
kozásra érkezve kijelentette, elképzelhetőnek tartja, hogy ha-
marosan megállapodás születik két keleti partnerország
polgárainak uniós beutazását illetően. Ugyanakkor hangsú-
lyozta, Ukrajnának és Grúziának minden feltételt teljesítenie
kell ahhoz, hogy előre lehessen lépni a vízummentesség meg-
adásának ügyében. (MTI)

Mogherini szerint meg kell erősíteni Európa védelmét

Erdély jövőjéről, infrastruktúráról, vidékfejlesztés-
ről, illetve a kommunizmus idején államosított föl-
dek visszaszolgáltatásáról beszélt Nagyváradon
tartott sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor, az
RMDSZ szövetségi elnöke. Elmondta, sem az autó-
pálya, sem a vasúthálózat, sem pedig a megművel-
hető terület nem etnikai ügy: a román és a magyar
embereket ezek a kérdések egyformán érintik. 

A szövetség elnöke hosszan beszélt arról a törvényről
(165/2013), amelyet 2015 decemberében fogadott el a Cio-
loş-kormány sürgősségi kormányrendelettel, és amely ki-
mondja: a föld-visszaszolgáltatási folyamatnak be kell
fejeződnie 2017. január elsejéig. Azok a területek, amelyeket
nem sikerült visszaszolgáltatni, visszakerülnek az állami föld-
alapba. „Az újraállamosítás óriási hiba lenne, mert bár a tu-
lajdonosok nem hibáztak, ők veszíthetnek. Emberek százezrei
26 éve várják, hogy visszakapják földjeiket, amelyeket elvet-
tek a kommunisták. A visszaszolgáltatás nehézkességének
több oka van, de az világosan látszik, hogy 2017. január else-
jéig nem fog rendeződni. Az a kérésünk, hogy ezt a határidőt
sürgősségi kormányrendelettel hosszabbítsák meg 2020-ig.
Egy újabb államosítás nem lehet megoldás” – szögezte le az
elnök, hozzátéve, hogy az RMDSZ már hónapokkal ezelőtt
benyújtotta az erre vonatkozó törvényjavaslatát, azonban
mivel az még nem került a parlament asztalára, sürgősségi
kormányrendelettel kell ezt a határidőt 2020-ig meghosszab-
bítani. 

A mezőgazdaság, a vidékfejlesztés, az infrastruktúra bőví-
tése és feljavítása egyaránt prioritásként szerepel az RMDSZ
programjában. Ennek kapcsán Kelemen Hunor elmondta, az
államnak segítenie kell a vidéki családi vállalkozásokat úgy,
ahogy ez már több európai országban megvalósul. Azt kezde-
ményezik, hogy a kormány 50 ezer euróval és háromévi adó-
mentességgel támogassa a családi mezőgazdasági

vállalkozásokat annak érdekében, hogy egyre többen válasz-
szák ezt a területet, amely bár nem lesz a gazdasági növekedés
alapja, lehet a gazdaság motorja. „Arra is hangsúlyt kell fek-
tetnünk, hogy támogassuk a vállalkozókat, hogy a megtermelt
javakat feldolgozzák, és úgy értékesítsék, ne csak a nyersanya-
got kínálják a piacon. Ha csak gabonát, pityókát termelünk és
eladjuk, az is jó, de a növekedés hozzáadott értéket is feltéte-
lez: a feldolgozott termékek jobb áron értékesíthetők” – mu-
tatott rá. 

A szövetség elnöke azt is kihangsúlyozta, hogy sem a me-
zőgazdaság, sem az infrastruktúra nem etnikai ügy: román és
magyar emberek egyaránt közlekednének autópályán, utazná-
nak vonattal, amennyiben azok léteznének, vagy a vonatok
esetében, kiszámíthatóan, gyorsan közlekednének. Mint
mondta, az RMDSZ azon dolgozik majd, hogy ne tartson 5
óránál tovább Erdély egyik szegletéből a másikba jutni vonat-
tal. Ehhez a vasúti sínek korszerűsítésére, új szerelvényekre
van szükség, és arra, hogy a 345 km vasúti hálózatot felújítsák. 

Újságírói kérdésre arról is beszélt, hogy a magyar gyerme-
keknek speciális módon, külön tankönyvből kell románul ta-
nulniuk, mert sok esetben ők idegen nyelvként találkoznak a
románnal az iskolában. Mint mondta, egymás nyelvének meg-
ismerése elvezethet ahhoz, hogy a két nemzet könnyebben
megértse egymást. „A két nappal ezelőtti marosvásárhelyi tün-
tetésen odajött hozzám egy ember, 1964-1965-ből származó
iskolai ellenőrzőt hozott magával, amelyben minden írás ma-
gyarul volt. A ’60-as években nem volt gond, hogy az ellen-
őrző magyar nyelvű legyen. Ha megnézzük ma a jogosítványt,
a személyi igazolványt, románul, angolul és franciául látunk
benne szöveget, magyarul nincs egy szó sem. Azt gondolom,
senki nem veszítene, sem a románok, sem a magyarok, ha ten-
nénk egy lépést a többnyelvűség irányába, ha nyitottak len-
nénk és közelebb kerülnénk a valósághoz” – fogalmazott.
(közlemény)

Kelemen Hunor: Az újraállamosítás óriási hiba lenne

(Folytatás az 1. oldalról)



Szinte lépésben csúszkáltak a
forgalmas szakaszokon, hosszú ko-
csisorokat felsorakoztatva maguk
mögött. 

A vulkanizálóműhelyek előtt va-
sárnap már a reggeli órákban hosz-
szú sorok kígyóztak, a
gépkocsivezetők ugyanis minded-
dig elmulasztották felszerelni a téli
gumiabroncsokat járműveikre. 

A jelenlegi jogszabály értelmé-
ben a téli gumiabroncsokkal való
felszerelés nincs időponthoz kötve,
hanem az úttest állapota a megha-
tározó. Amennyiben havas, jeges,
nedves úttesten téli gumiabroncs
nélkül közlekednek téli hónapok-
ban, bírságokra számíthatnak a so-
főrök. A tömegszállítást végző
járműveket és az áruszállítókat is
fokozottan ellenőrzik, esetükben a
téli gumi mellett kötelező hólánc és
a lapát. A téli gumiabroncs hiánya
havas időben 1.125 lej és 2.500 lej
közötti bírságot von maga után. Va-
sárnap a közúti rendőrség csoport-
jai már megyeszerte több
szakaszon ellenőriztek, Andreea
Pop, a Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség sajtószóvivője szerint a
közlekedésrendészet 28 esetben
bírságolt meg sofőröket, mivel
havas úton téli gumiabroncs nélkül
jártak, hat esetben pedig az útkar-
bantartókra róttak ki bírságot,
mivel nem gondoskodtak a hatás-
körükbe tartozó szakasz járhatóvá
tételéről. Országszerte, összesen ti-
zennégy esetben, megközelítőleg
20 ezer lej értékben bírságolta meg
a Román Rendőrség azokat a
Fehér, Kolozs, Maros és Suceava
megyei cégeket, amelyeket külön-
böző útszakaszok hótalanításával
bíztak meg, ám nem végezték el
megfelelően a munkát. 
A vidéki önkormányzatok 
besegítettek

Bár a hatóságok szerint nem vol-
tak jelentősebb fennakadások a
közlekedésben, a közösségi olda-
lon közzétett képek, valamint olva-
sóinktól érkezett panaszok alapján
vasárnap a megyei utak több sza-
kaszán nehézkesen lehetett közle-
kedni. Ahol szükség volt rá, a
vidéki önkormányzatok saját mun-
kagépeikkel igyekeztek járhatóvá
tenni a megyei utakat is. Olvasóink
jelezték, hogy Szovátáról Nyárád-
remete irányában szerettek volna
hazajönni Marosvásárhelyre, vi-
szont olyan hóréteg volt az úttes-
ten, hogy inkább visszafordultak,
és más útvonalat választottak. Szé-
kelyhodos környékén az iszlói
hegy környékén voltak fennakadá-
sok a megyei úton, viszont a ho-
dosi önkormányzat saját
munkagépével járhatóvá tette az
utat, ameddig a megye által megbí-
zott cég járművei a helyszínre értek
– tudtuk meg Barabási Ottótól,

Székelyhodos polgármesterétől.
Nyárádtő–Ákosfalva között is fő-
ként a helyi önkormányzatok taka-
rították a megyei utat a három
községet, Nyárádkarácsont, Dózsa
Györgyöt és Ákosfalvát érintő sza-
kaszon. 
Két térségre nincsen szolgáltató

Mint ismeretes, a megye hét
övezetre van osztva, és ezek közül
csak öt esetében biztosított a hóel-
takarítás, a Marosszentkirály és Se-
gesvár övezetéhez tartozó megyei
utakra nincs szolgáltató. 

Szászrégen és Vámosgálfalva
körzetében az utak takarítására töb-
béves keretszerződést kötött a me-
gyei tanács a 2016 és 2020 közötti
időszakra. A Mezősályi, Nyárád-
szereda és Gernyeszeg körzetébe
eső megyei utak takarítására köz-
vetlen tárgyalás útján sikerült szol-
gáltatót találni, múlt héten írták alá
a szerződést. A Marosszentkirály
és Segesvár övezetéhez tartozó me-
gyei utak esetében azonban senki
sem tett ajánlatot a szolgáltatásra,
emiatt a Maros Megyei Tanács
nem tudja biztosítani az utak taka-
rítását a törvényes előírásoknak
megfelelően. 

Tegnap Péter Ferenc, a Maros
Megyei Tanács elnöke lapunknak el-
mondta, csütörtökön újabb tárgya-
lásra kerül sor a két lefedetlen térség
ügyében, sok céget kerestek meg és
kérték, küldjenek ajánlatokat. 

– Remélem, hogy a hét végéig
Segesvár és Szentkirály körzetét is
sikerül lefedni, hiszen mindkettő
közel száz kilométeres úthálózattal
rendelkezik. Azt is kell elemezzük,
hogy miért ennyire előnytelen a cé-
geknek ez a szolgáltatás. Pillanat-
nyilag egyetlen cég van, amely
hóeltakarítást végez az öt övezet-
ben, más nem jelentkezett. Bizo-
nyára az is közrejátszik, hogy az
utóbbi években, például tavaly is
gyenge tél volt, így nem éri meg
nekik egész idényben készenlétben
tartani az autókat, az embereket. A
vasárnapi időjárásra való tekintet-
tel megkértük az érintett polgár-
mestereket, hogy segítsenek be
saját gépeikkel, amelyekkel a köz-

ségi utakat takarítják, és készsége-
sen támogattak, így nem voltak ko-
molyabb torlaszok, a
gépkocsivezetőknek nem kellett
órákig várakozniuk – tájékoztatott
a tanácselnök. 

Felvetésünkre, hogy voltak sza-
kaszok, ahol a hóeltakarítással
megbízott szolgáltató késve indult
el, és a helyi önkormányzatok tet-
ték járhatóvá a megyei utat is, Péter
Ferenc hangsúlyozta, már kért
helyzetjelentést, hogy hol milyen
gyorsan léptek közbe az ezzel meg-
bízott cégek, viszont sajnos min-
den évben az a tapasztalat, hogy
mindenkit meglepetésszerűen ér a
havazás, így késik a beavatkozás.
Több mint 24 órás áramszünet

A vasárnapi hóvihar miatt Maros
megyében 89 településen több
mint kétezer fogyasztó maradt
áramszolgáltatás nélkül. Többek
között Marossárpatakon vasárnap
reggel 8 órakor szakadt meg a szol-
gáltatás, és a falu egy részében hét-
főn délelőtt még nem volt áram a
lakásokban. Azok a családok, akik
központi fűtéssel melegednek,
most fűtetlen otthonaikban töltöt-
ték az éjszakát, bár a település pol-
gármesterének megígérte az
Electrica áramszolgáltató vezető-
sége, hogy vasárnap estére újrain-
dul a szolgáltatás. Laura Praja, az
áramszolgáltató sajtószóvivője la-
punknak tegnap azt nyilatkozta,
Maros megyében 89 települést
érintett az áramkiesés, helyenként
a kidőlt fák, máshol pedig a veze-
tékekre hullt hóréteg súlya okozta
a meghibásodást. Vasárnap reggel
óta megyeszerte több mint húsz,
szakemberekből álló csapat dolgo-
zott az egyes helyszíneken, és hét-
főn reggel már csak hét településen
nem volt áram. Az Electrica la-
punkhoz eljuttatott közleménye ér-
telmében a nem betervezett
áramkiesések esetén a szolgáltató
városi környezetben, megfelelő
időjárási viszonyok közepette leg-
több 8, vidéken pedig 18 órán belül
köteles újraindítani a szolgáltatást.
Különleges időjárási viszonyok kö-
zepette ez a határidő 48 órára toló-
dik ki. 

Fotó: Vajda György

(Folytatás az 1. oldalról)

Második alkalommal szervez-
tek gólyabált a Marosvásár-
helyi Művészeti Szaklíceum
magyar nyelvű osztályainak
tanulói, azaz szokás szerint a
XII.-esek a gólyáknak, a líce-
umot kezdőknek, hogy a
zene-, a képzőművészeti és a
színészosztály képviselői be-
mutatkozzanak. Az idén a
szervezők, a XII. B és D osz-
tályos ötletgazdák Lewis 
Carroll Alice Csodaországban
című meséjének világába ka-
lauzoltak el. 

Nem vallottak szégyent a gólyák,
hiszen a szervezők, akik ezúttal iga-
zán pörgő, színvonalas előadást
rendeztek, alkalmat adtak arra,
hogy ki-ki a maga fantáziája és te-
hetsége szerint megcsillogtassa tu-
dását, rátermettségét. A humoros
bemutató filmecske jól tükrözte a
fiatalok világát. S mi sem bizonyítja
jobban azt, hogy ezek a gólyák jó
fészekbe – a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Szaklíceumba – „repültek”,
mint az egyéni produkciók. Annak
ellenére, hogy helyenként volt meg-
ingás, bizonytalan énekhang és el-
hibázott tánclépés, igazán
csodálnivaló volt az, ahogyan a
gyerekek bizonyították sokrétű fel-
készültségüket, tehetségüket. Nem
könnyű színpadra lépni annak, aki
sohasem tette, s olyat bemutatni,
ami szórakoztató, az egyéniséget
megvillantó, ugyanakkor egy jól
szerkesztett műsor részét képző
produkció része is. A gólyák dere-
kasan megállták a helyüket. El-
hangzott népdal, pop- valamint
rocksláger, klasszikus zene, volt
nép- és modern tánc, humoros jele-
net. A szokáshoz híven a diákok
szórakoztató vetélkedőn is ügyes-
kedtek. A műsort pedig találóan

egészítette ki az élőzene, olyan te-
hetséges előadók tolmácsolásával,
akiket érdemes követniük azoknak,
akik most léptek be a líceum kapu-
ján, és tanáraik segítségével belőlük
is olyan gólyák lesznek, akik ha el
is vándorolnak messzi tájakra, azért
mindig hazatérnek. Mert az kétség-
telen, hogy az előző, de különösen
a most végzős osztályokban is van-
nak zene és képzőművészet terén
olyan kimagasló tehetségek, akik-
nek a nevével pár éven belül még
találkozunk, nagyszínpadokon vagy
kiállítótermekben. 

S mivel a gólyabálok hagyomá-
nya azt is diktálja, hogy királyt és
királynőt kell választani, ezért a
zsűrinek (Vajda Boróka, a 2013-as
gólyabál nyertese, dr. Gyéresi Júlia,
a Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem beszédtechnika-tanára, Imre
Zsolt, a művészeti líceum történe-
lemtanára, Veér Renáta, a líceum
igazgatója és Ávéd Éva, a líceum
aligazgatónője) el kellett döntenie,
ki lesz a nyertes. Természetesen, a
siker szimbolikus kulcsát a végén
mindenki megtalálta, s most már
rajtuk áll, hogy miként kamatoztat-
ják tehetségüket, nemcsak mindab-
ban, amit megmutathattak a bálon,
hanem azt is, ami még rejtve van, s
a tanáraiktól is függ, miként csalják
elő belőlük. 

Álljon tehát itt azok neve, akik
gólyaként felléptek és szórakoztat-
ták a közönséget: Erdős Kata és Ba-
rabás Botond, akik elnyerték az első
helyet, Székely Krisztina – Nagy-
György Ottó második helyezettek,
Domahidi Sára – Szabó Mihály har-
madik díjasok, Orbán Anett (Nép-
szerűség díjas), Jánosi Orsolya,
Kerekes Zsuzsanna, Győrfi Panna,
Dávid Gergely, Málnási Zoltán,
Kabát Arnold és Székely András. 

Jó volt kalandozni a művészeti lí-
ceumos diákokkal a MűFészek cso-
daországában! 

A Művészeti Szaklíceum gólyabálja 
MűFészek Csodaországban 
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Iskolánk névadásának 60. évfor-
dulóján, 2016. november 17-én 13
órakor a Bolyai Farkas Líceum
dísztermében ünnepi megemléke-
zést tartunk.

Dr. Bálint István, az iskola igaz-
gatójának megnyitó beszéde után
Kirsch Attila, az Öregdiákok Baráti
Körének elnöke méltatja a törté-
nelmi jelentőségű eseményt. Ezt
követően dr. Gyéresi Árpád nyugal-
mazott egyetemi tanár, az iskola
volt diákja emlékezik az 1956. no-
vemberi eseményekre, és feleleve-
níti személyes élményeit az azt
követő felújítási, átépítési és bőví-
tési munkálatokkal kapcsolatosan.
A megemlékezés iskolánk tanulói-
nak ünnepi műsorával zárul.

1956. november 17-én, városunk
magyar nyelvű lakosságának nagy

megelégedésére hosszú várakozás
után végre engedélyezték a 399
éves magyar iskolának a Rangheţ
Iosif elnevezés helyett BOLYAI
FARKAS nevének felvételét.
Annak a tudós professzornak a
nevét, aki 47 éven át tanított ebben
a kollégiumban, és több tudomá-
nyos matematikai könyvet illetve
tankönyvet írt. Igazi polihisztorként
számos művészeti, technikai és tu-
dományos téren jeleskedett. Fia, a
zseniális Bolyai János, bővíteni
óhajtván apjától megtanult ismere-
teit, ide iratkozott be, majd eminens
diákként itt tette le a maturandusi
szigorlatokat 15 évesen. Földi léte
zenit és nadír közt telt el…

Az 1956. november 17-i időzítés
a legmegfelelőbb volt, hiszen
három nap múlva, halálának 100.

évfordulóján a nagy Bolyai Far-
kasra emlékezett a tudományos
világ. A kegyelet és hála jele volt
ez! Hasonló érzésekkel emlékezünk
most, halálának 160. évfordulóján. 

Egy év múlva az iskola előtti
téren leleplezték Csorvássy István
és Izsák Márton közös alkotását: a
két Bolyait ábrázoló köztéri szobor-
kompozíciót. A magyar tudomány-
történet eme két tündöklő
csillagának emelt emlékmű örök
mementó: hirdeti a két kőbe vésett
lángelme életművének halhatatlan-
ságát, dacolva az idővel, és a hiper-
bolikus tér végtelenjében a minket
fenyegető pusztító, gyilkos szelek-
kel.

1956. november 17-ét követően
– a párt- és államhatósági szervek
rendelkezése nyomán – az iskola

homlokzatáról eltávolították a
Rangheţ Iosif nevet, és helyébe a
„Bolyai Farkas Középiskola” név-
tábla került.

A névváltoztatást az iskola ak-
kori tanári kara és a szülői bizottság
kezdeményezte. Ebben kiemelkedő
szerepe volt dr. Kozma Béla igaz-
gatónak és Pálffy Antal matemati-
katanárnak. E két tanár határozott,
következetes kiállásának, bölcs ér-
velésének köszönhetően valósulha-
tott meg a nemes cél. Kitartó
munkájukat nemzeti kultúránk
iránti aggódás és felelősség, ugyan-
akkor józan előrelátás jellemezte.
Kiemelkedő szerepük a mindenkori
utókort hálára és tiszteletteljes fő-
hajtásra kötelezi.

Ma a Bolyai Farkas Líceum a
bölcsesség fellegvára, a humánum

szentélye, Erdély és az ország egyik
legjelesebb szellemi műhelye, ahol
az elmúlt évtizedek alatt – a Bolyai-
szellem jegyében – számtalan ki-
tűnő személyiség sajátította el az
egyetemes tudás legújabb vívmá-
nyait, hogy a későbbiekben erre a
szilárd alapra tovább építkezve az
egyetemes tudomány és kultúra ma-
gasabb csúcsaira szárnyaljon, min-
denhol és minden korban hirdetve a
Bolyai-eszmeiség diadalát és fénye-
sítvén szeretett iskolánk hírnevét
szerte a nagyvilágban.

A megemlékezésre – melyre a
Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a
Református Kollégium–Bolyai Far-
kas Líceum Öregdiákok Baráti
Köre rendezésében kerül sor – min-
den érdeklődőt várunk. 

Buksa Éva-Mária ny. tanár

60. évfordulót ünnepel a Bolyai Farkas Elméleti Líceum

Fűtetlen lakások, nehezen járható utak

Vajda György



A hét végén Dicsőszentmár-
ton magyar civil szervezetei
ünnepi rendezvénysorozattal
emlékeztek a város névadó
szentje, Szent Márton szüle-
tésének 1700. évfordulójára.

Pénteken a Sipos Domokos Mű-
velődési Egyesület Vegyes Kara
fennállásának 25. évfordulóját, va-
lamint a Kökényes Néptáncegyüttes
névadó ünnepségének 10. évfordu-

lóját ünnepelték. Szombaton a
Szent Márton Borlovagrend a ha-
gyományos Márton-napi borver-
senyt, valamint a megyei tanács
támogatásával helytörténeti szim-
póziumot szervezett. Ezzel párhu-
zamosan az anyaországi
testvértelepüléssel, Hajdúszo-
boszlóval való kapcsolat 25. évfor-
dulóját ünnepelték a helyi
önkormányzat támogatásával. A
kétnapos ünnepségsorozatot a
szombat esti Szent Márton-napi
magyar bál zárta. A kulturális ese-
ményeket a helyi civil egyesületek
– Népszínház, Szent Márton Borlo-
vagrend, Sipos Domokos Művelő-
dési Egyesület, Kökényes
Néptáncegyüttes – és az önkor-
mányzat rendezésében valósították
meg.

Amint a Sipos Domokos Műve-
lődési Egyesület elnöke, Szilágyi
András kifejtette, hosszú, sokszor
igencsak göröngyös utat tettek meg
a negyed évszázad alatt. Ötven-hat-
van taggal kezdték el kulturális te-
vékenységüket, most alig van
huszonöt kórustag. Jelenleg főleg a
vegyes kar tevékenységeire össz-

pontosítanak, melynek karnagya a
vámosgálfalvi Szabó Gyula kántor-
tanító, aki sokrétű tudását és tehet-
ségét a dicsőszentmártoni
egyesületnél is kamatoztatja. Amint
az egyesület elnöke hangsúlyozta,
nehéz az utánpótlás, a kórustagok
többnyire nyugdíjas helybéliek, il-
letve a Balogh tanár házaspár
Bonyháról ingázik a dicsői pró-
bákra és fellépésekre. Hétfőnként
19 órától tartják a próbákat a három
egyházközség által fenntartott Ma-
gyar Házban. Arra a kérdésre, hogy

mennyivel támogatja az önkor-
mányzat tevékenységüket, megtud-
tuk, hogy a helyi tanács az idei
pályázatukra egy csekély összegű
támogatást irányzott elő, követke-
zésképp a kiszállásokat a tagok áll-
ják, vagy az alkalmankénti
adományokból fedezik, amelyek
főleg magánszemélyektől származ-
nak.
A Kökényes névadó ünnepsége

Fodor Sándor József, a Köké-
nyes Néptáncegyüttes vezetője kér-
désünkre elmondta, hogy a
2005-ben alakult tánccsoport 2006-
ban vette fel a Kökényes nevet, a
múlt pénteki ünnepségen a névadás
tizedik évfordulóját ünnepelték. Az
elnevezés eredetéről kérdezve az
együttes vezetője kifejtette a hon-
foglalás előtti avar vagy bolgár–
török eredetű Küküllő szavunk
jelentését: kökényes, tágabb értel-
mezésben töviskés, bozótos. A hon-
foglalók átvették ezt a szót, és
mindmáig használjuk. A XVII. szá-
zadban keletről betelepülő szlávok
trnava szava, vagyis trn (tövis) +
ava (víz) jelentése ugyancsak köké-
nyes, töviskés, bozótos. Innen a

néptáncegyüttes elnevezése is.
Amint Fodor József hangsúlyozta,
az együttes létrejötte és fennmara-
dása Varró Huba oktatónak, a
Maros Művészegyüttes volt tánco-
sának és Vásárhelyi Mónika társok-
tató munkájának, az együttestagok
szüleinek, illetve a Communitas
Alapítvány, a Bethlen Gábor Alap
és a helyi tanács támogatásának kö-
szönhető. Az elmúlt évek során a
néptánctanulás mozgalommá fejlő-
dött, ugyanis nemcsak dicsőszent-
mártoni, hanem környékbeli

gyerekek és fiatalok is megízlelték
a népi kultúra világát. 2005–2008
között a Kis-Küküllő Alapítvány,
2008–2015 között az Alsó-Kis-Kü-
küllő menti Ifjúsági Szövetség vál-
lalta fel a gazdasági menedzselést
Kakassy Sándor, illetve Gagyi Zol-
tán irányításával. Tavalytól az
együttes jogi személyi státussal bír.
Amint az egyesület elnöke el-
mondta, a külföldön és belföldön
egyaránt sikeresen szereplő együt-
tes különböző korcsoportokból álló
tánckara tíz év alatt huszonnégy táj-
egység néptánc- és népdalörökségét
tudta hitelesen megjeleníteni a szín-
padon, ugyanakkor mesefeldolgo-
zásokat és táncszínházi
produkciókat is rendszeresen műso-
rukra tűztek. A kezdetektől hozzá-
vetőleg háromszáz gyerek és fiatal
fordult meg az együttesben. Évente
átlag húsz fellépésük volt, az eltelt
évtizedben ez több mint kétszáz
előadást jelent. 
Színfolt 
a szórványmagyarság életében

Szabó Albert, az RMDSZ Dicső-
szentmárton kerületi elnöke a pén-
tek esti ünnepségen elhangzott

köszöntőjében a dicsőszentmártoni
magyar közösség nevében köszön-
tötte az anyaországi vendégeket és
kiemelte a magyar közösség idei
ünnepségsorozatának jelentőségét.
Mint hangsúlyozta, „ebben a zűrza-
varos politikai, gazdasági helyzet-
ben, a választási kampány
hangulatában a magyarellenesség
felerősödik, támadják intézménye-
inket és azok vezetőit, ezért a város
magyar közössége számára szín-
foltnak számít az olyan eseményso-
rozat, amelyen egy kulturális civil
szervezet megalakulásának huszon-
ötödik évfordulóját ünneplik, amely
egyben megmaradásunk zálogát is
jelenti”. A borverseny eredményeit
két hét múlva hirdetik ki, mivel a
Márton-napi eseménysorozatra
szervezte az önkormányzat a test-
vértelepülési évforduló megünnep-
lését, ami zsúfolttá tette volna a
szokásos, borkóstolásos vacsorával
és ünnepélyes ceremóniával egybe-
kötött eredményhirdetést – jelezte a
megyei tanácsos. A Szent Márton
születésének ezerhétszázadik évfor-
dulójára szervezett helytörténeti
szimpóziumot fontosnak tartotta, a
Szent Márton Borlovagrend tagjai-
ként ugyanis feladatuknak érezték a
névhez való kötődés tisztázását és
ismertetését. Mint hangsúlyozta, a
magyar bál megszervezésének ha-
gyománya van, a magyar közösség
igényli is, ezért évente kétszer –
Márton napján és farsangkor – a
Kis-Küküllő menti település ma-
gyarsága együtt szórakozhat. 

Szent Márton és Dicsőszentmárton 
Székely-Varga Mária Melinda és

Gagyi Zoltán Loránd történelem
szakos tanárok szombaton, a Három
Fenyő vendéglőben tartott helytör-
téneti előadás keretében egymást
tökéletesen kiegészítve ismertették
a Kis-Küküllő menti település név-
adójának, Szent Mártonnak (316–
2016) az életútját, a nevéhez fűződő
cselekedeteket, csodákat, Márton-
napi népszokásokat. A jelenlévők
végigkövethették Szent Márton
életútját, a mai Szombathelyen po-
gány szülők gyermekeként napvilá-
got látott hittérítőt, a szegények
támogatóját, aki 22 éves korában
keresztelkedett meg Amiens-ben. 

Amint  Székely-Varga Melinda
hangsúlyozta, Dicsőszentmárton
névadója az egyetlen olyan szent,
akit életében végzett missziós tevé-
kenysége elismeréseként avattak
szentté, nem pedig mártíromsága
okán. Apostoli buzgósága, példa-

mutató alázata miatt Gallia-szerte
ismerték és tisztelték. Így 371-ben,
tiltakozása ellenére, Tours püspö-
kévé választották. Magyarország,
Burgenland tartomány és Francia-
ország védőszentjéről Magyaror-
szágon és Európában, illetve azon
kívül is több mint tízezer  templo-
mot és plébániát neveztek el, csak
Franciaországban 3672 plébánia és
485 település viseli Szent Márton
nevét – hangzott el a szakszerű is-
mertetés során. Maros megyében
Dicsőszentmárton mellett Kóród-
szentmárton, Mezőszentmárton és
Nyárádszentmárton viseli a szegé-
nyek gyámolítójának nevét. 

Dicsőszentmárton első írásos
említése 1278-ból származik
Tychen sent Martun néven, ami az
idők során számtalan változáson
esett át. 1750-ben Syent Marton,
1760-tól két éven át Ditső Szent
Márton néven jegyezték, 1805-ben
Dicso Szent Marton, 1854-ben
Dicso Szent-Marton, 1920–1926
között megjelenik a Târnava-Sân-
mărtin/Diciosânmărtin páros hasz-
nálata, 1941-től a Târnăveni
elnevezés válik hivatalossá. 

Amint Gagyi Zoltán értekezésé-
ben kifejtette, a dicsőszentmártoni
jelenlegi unitárius templom, a város
egyetlen középkori műemléke, az
1270-es években épült. Akkori ren-
deltetése katolikus templom volt, a
szent életű püspökről, Szent Már-
tonról nevezték el és tiszteletére
szentelték fel. A reformációt köve-
tően a katolikus hívek száma meg-

csappant, és jelentősen megnőtt az
unitáriusoké, így a templom is az
unitárius felekezet birtokába került.
A XVI. században átépítették, azon-
ban megtartották a román elemekre
jellemző támfalakat, a templom bel-
sejében pedig megfigyelhetők az
ablakok csúcsíves, gótikus elemei.
Az 1880-as évekig a katolikusok-
nak nem volt templomuk, a miséket
egy kápolnában tartották. Ezt az ál-
datlan állapotot a Pekry család ado-
mánya révén oldották meg, és
1889-ben birtokba vehették a barokk
stílusban épült jelenlegi katolikus
templomot, melynek védőszentje a
hittérítő és csodatevő Szent Márton
püspök. 397. november 8-án hunyt
el Candes-ban és 11-én helyezték
örök nyugalomra a tours-i temető-
ben, ezt a napot utólag Szent Márton
emlékének szentelték. Magyarorszá-
gon a 2016-os évet Szent Márton-
emlékévnek nyilvánították –
hangzott el az értekezések során. 
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Székely-Varga Melinda és Gagyi Zoltán előadók                            Fotó: Szer Pálosy Piroska

A  Sipos Domokos Művelődési Egyesület Vegyes Kara 

Dicsőszentmárton védőszentjére emlékezve 
Márton-napi ünnepségsorozat

Szer Pálosy Piroska

A Kökényes Néptáncegyüttes                                                                                                                                                              Fotó: Magó Attila

Helytörténeti előadás



Varga József polgármesterrel a
község megvalósításait vettük
számba. Többek között a havadtői
óvoda udvarán is játszóteret ren-
deztek be, 600 négyzetméternyi
járdát raktak le,  építettek egy falu-
múzeumot, egy ravatalozót. Mivel
a falunak nincs saját iskolája, azt is
szeretnének építeni. „Tekintettel
arra, hogy a református egyház
visszakapta azt az épületet, amiben
az I.-IV. osztály működik, elindítot-
tunk egy iskolaépítési tervet a nem-
zeti vidékfejlesztési program
keretében, az óvoda udvarán fog
épülni, kb. 749 ezer lej értékben”.
Pályázatot nyertek Havadtő  víz- és
csatornahálózatára. Erre már kiírták
az egymillió lejes előleget. A pályá-
zat összértéke megközelíti az 1 mil-
lió 900 ezer eurót, kb. 5800
folyóméter hosszúságú a gerincve-
zeték. Nagy valószínűséggel jövőre

hozzákezdhetünk a munkálatokhoz”
– tájékoztatott a község első embere.
Felújítanák a bordosi művelődési
otthont

Bordoson folytatták az aszfalto-
zást, a nyáron be is fejezték, így
Bordosnak is minden egyes utcáját
aszfaltréteg borítja. Van még két
községi út, amelyeket pályázattal
akarnak rehabilitálni. A regionális
vidékfejlesztési program révén
most készül egy pályázat a műve-
lődési otthon felújítására. 
Aszfaltozásra pályáztak Ravában 

Ebben a faluban a legnagyobb
probléma az aszfalt hiánya.  Ravát
a 46-os számú kövezett községi út
köti össze Havadtővel, aminek a
karbantartása meglehetősen sok
pénzt emészt fel. 

Az önkormányzat nemrég készí-
tett egy pályázatot, amely magába
foglalja a Havadtőt Ravával össze-
kötő 8,5 kilométeres községi utat,
a 100 méter hosszú ravai temetőu-
tat, illetve a Ravát Bordossal ösz-
szekötő 1.750 méteres útszakaszt,
ami kb. 15 kilométerrel rövidítené
le az utat. Ezenkívül az  I.-IV. osz-
tályos iskolába egy pumparendszer
segítségével a meglévő kútból be-
vezették a vizet, és benti illemhe-
lyeket is kialakítottak. 
Csöbön is aszfaltoznának

Csöb a község legkisebb faluja.
Akárcsak a ravai utat, idén ezt is
kétszer rehabilitálták, lekövezték,
lehengerelték. Itt is indítottak egy
pályázatot, aszfaltozásra. Ez 2.400
folyóméter aszfaltszőnyeget jelent,
valamint egy hidat.

Falumúzeum és új ravatalozó Havadtőn
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Véleményem szerint elég
nehéz, körülményes év vége
felé tartunk, de nem mond-
hatjuk, hogy ez negatív
módon befolyásolta volna a
községnek az előremenetelét.
Én a 2016-os évet általában a
megvalósítások, az előre ha-
ladás évének szoktam ne-
vezni. Úgy gondolom, hogy az
önkormányzat minden egyes
munkatársa odafigyelt min-
den feladatra, és meggyőző-
désem, hogy a községnek
mind a hat településéért tet-
tünk, úgy, ahogy a lehetősé-
gek megengedték.

Így vezette fel beszélgetésünket
a második mandátumát töltő Varga
József polgármester, majd sorba
vette a község mindegyik települé-
sét, és elmondta, mit sikerült tenni
az ott lakókért. Elsődleges volt az
infrastruktúra fejlesztése, mind-
egyik településen a szükségletek-
nek és a lakók igényeinek
megfelelően. 

Elmondta, hogy az önkormány-

zat támogatta az iskolai, óvodai ren-
dezvényeket, az egyházakat, a Szi-
várvány gyermek-néptánccsoportot,
amely már külföldi fellépésekkel is
dicsekedhet, a szabadfogású birkó-
zók csapatát, amely szintén szép
eredményekről számolhat be. „A
marosvásárhelyi sportiskolának
olyan ifjú birkózót tudtunk adni,

Bíró Norbertet, aki már háromszo-
ros országos bajnok, Balkán-ezüst-
érmes. Alakítottunk és támogatunk
egy taekwondo-csapatot is, és elég
jó eredményeket értünk el az
utóbbi időben. Folyamatosan támo-
gatjuk az otthoni beteggondozást,
mind a kistérséget, mind a Caritas
szolgáltatásait. Támogatjuk a Re-
ménység időscsoport tevékenysé-
gét, a GYÖNGY, azaz Gyulakutai
Ötletes Nők Gyülekezetének a te-
vékenységet. Ők szokták megszer-
vezni a kihívás napját – sorolta a
községvezető.

– Mi a kihívás napja? 
– Ez egy nemzetközi rendez-

vény, ami internetes kapcsolaton
keresztül megy, és arról van szó,
hogy egy bizonyos település kere-
tén belül hány embert tudnak egy
bizonyos napon megmozgatni,
hogy tornásszon, mozgást végez-
zen. Az egyik évben mi egy vene-
zuelai településsel kerültünk össze.
Ugyanis sorsolással társítják a tele-
püléseket. Aki bemegy mozogni,
felírja a nevét, interneten leközöl-

jük, összehasonlítják a két telepü-
lésnek a tevékenységét, és innen jön
ki a győztes.  

Ebben részt vesznek az iskolá-
sok, sportolóink, az idősek cso-
portja, a Gyulakuti Ifjúsági
Közösség, a GYIK, az anyukák ba-
bakocsival, kerékpártúrára is sor
kerül, összegyűl 50-60 ember, a
bordosi úton kimennek Véckéig, és
vissza. A nagyszünetben a gyerekek
tornásznak, tehát elég nagy létszá-
mot szoktunk megmozgatni. A kihí-
vás napját a GYÖNGY szervezi
meg, pólókat készít, almát, vizet
osztanak ki a résztvevőknek, kihan-
gosított zene van. 

Az idén kijöttek a hegyimentők,
mászófalat hoztak, tanították
mászni a gyerekeket. Ez a rendez-
vény Romániában még gyerekcipő-
ben jár, tavalyelőtt hárman

jelentkeztek be, ebből az egyik
Gyulakuta volt. Az idén rajtunk
kívül már csak egyetlen település
nevezett be. 

A kihívás napja kezdeményezés
1982-ben indult Kanadából. Két
szomszédos város vezetői elhatá-
rozták, hogy egész napos verseny
keretében döntik el, melyik város
sportosabb. Május utolsó szerdáján
ezért 0 órától este 9 óráig folyama-
tosan számolták, hányan végeznek
aktív testmozgást legalább 15 per-
cen át. A kihívás napja hamar meg-
honosodott szerte a világon.
Új toronyóra 
a református templomon

A községközpontban, Gyula-
kután 18 utcát aszfaltoztak le „El
volt maradva az Internátusi út, a Te-
mető út, a Barcag, a Posta tér, a Ba-
rakk és az új negyed, de ezeket még

a választások előtt si-
került  leaszfaltozni,
egyetlen kivétel a Tor-
más utca, amelyre még
várjuk a pályázati tá-
mogatást”. A járdahá-
lózatot kiépítették:
járda került a Nagy ut-
cába, a Kenderes
kertbe, a Kertmege ut-
cába, a Bánt szorosra, a
kultúrház körül díszkö-
vesre cserélték a régi
járdát, és járda került a
napközi otthon környé-
kére is. Több mint
2.500 négyzetméter a
díszkővel lerakott felü-
let. Önkormányzati tá-
mogatásból vásárolt a
református egyház egy
toronyórát, amely ne-
gyedóránként figyel-
meztet az idő
múlására. A 3-as
számú iskola mellé
modern játszóteret ren-
deztek be. 

Körülményes, de sikeres év 

Szerkeszti: Mózes Edith

Fotó: Nagy Tibor

Kelementelkén idén is folytatták
az aszfaltozást, a két kimaradt utcát
is leaszfaltozták,  mára a falu min-
den egyes utcáját aszfaltszőnyeg
borítja. Ezenkívül a református
templom előtt parkot alakítottak ki
virágokkal, tujákkal, valamint a
templom udvarának a belső járdáit
is díszkővel rakták ki 450 négyzet-
méter összfelületen. Folytatták a
járdahálózat kiépítését, és közel 350
négyzetméter járdát alakítottak ki
a faluban. 

Varga József elmondta, hogy a
vízhálózati program keretében az
idén sikerült befejezni ezt a mun-
kálatot. „Köztudott, hogy Kele-
mentelke vízben szűk, borban
gazdag falu volt. Ebben a hónap-
ban már megtörtént az átvétel,
ami 3.300 folyóméter gerincve-
zetéket jelent, és kb. 270 aknát:
ennyi ingatlan csatlakozott rá”.  

Emellett korszerű játszóteret
alakítottak ki az óvoda udvarán,
támogatták a szőlőhegy alatt
megtartott szüreti mulatságot.
Rendbe rakták, legyalulták, le-
hengerelték a szőlőhegyre vezető
utat.

Kelementelkén nincs kultúrott-
hon, most nyertek egy pályázatot
egy kulturális központ kiépíté-

sére. „Nyertünk egy pályázatot a
nemzeti befektetési tanácson (CNI)
keresztül. A volt téesz helyén van
nekünk egy 66 áras területünk, ott
fog megépülni a kulturális központ.
A területet felmérték, és a CNI át is
vette, hogy megkezdhesse az épít-
kezési munkálatokat. A központ
1900 négyzetméter felületen terül
majd el”. 

Kulturális központ épül 
Kelementelkén



Makacsul próbálja bizonyí-
tani a Marosvásárhelyi
City’us teremlabdarúgó-csa-
pata, hogy márpedig kitart a
legmostohább anyagi körül-
mények között is, mi több,
eredményes is tud maradni,
noha többségében csak a fia-
tal helybéli játékosok marad-
tak a keretben. Ezúttal
Galacon tudott nyerni, ahol
még abban az időben is ne-
hezen győzött, amikor
egyébként uralta a bajnoksá-
got: két éve a Duna partján
elszenvedett 0-7 gyakorlati-
lag a bajnoki címébe került a
marosvásárhelyi csapatnak,
de a tavaly is csak 3-3-ra fu-
totta.

Az idén azonban 4-3-ra nyert a
City’us, a Székelyudvarhelytől el-
szenvedett hazai hideg zuhanyt kö-
vetően (bár jegyezzük meg,  akkor
sem állítható, hogy rosszul játszott
a csapat), egy olyan együttes ottho-
nában, amely legyőzte Székelyud-
varhelyt, döntetlent ért el Dévával,
korábban nem kapott ki hazai pá-
lyán, s csak az előző héten szen-
vedte el első vereségét
Temesváron. Igen, ennek a Galac-
nak az otthonában nyert a fiatal
marosvásárhelyi csapat!

Ráadásul úgy, hogy miután 2-0-
ra vezetett, és a házigazdák a szü-
net előtt néhány másodperccel
szépítettek, Galac a 22., majd a 24.
percben szerzett találattal a maga
javára fordította 3-2-re az ered-
ményt. A City’us ekkor sem omlott
össze lélektani szempontból,
hanem újabb két gólt szerezve
megnyerte a csatát. A remekül
védő Molina elzárta a szögeket,
míg a marosvásárhelyi játékosok a
labdát eldugva próbálták – sikere-
sen – megfékezni a galaciak lendü-
letét.

A City’us legközelebb pénteken
lép pályára, Resicabányán játszik
18 órai kezdettel a visszavágók
első fordulójában, hogy a jövő
héten Lisszabonba utazzon, az
UEFA-kupa elitkörére. Emiatt el
kell halasztania a Dévai Autober-
gamo elleni bajnokiját, pedig még

azt sem lehet tudni, hogy mikor
játssza le a Temesvár és a Kézdivá-
sárhely elleni elmaradt találkozóit.

Az biztos, hogy december előtt
aligha, de valószínűbb, hogy 2017-
re maradnak a mérkőzések.
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A Székelyudvarhely elleni hideg zuhany után nem várt sikerrel örvendeztette meg szurkolóit
a City’us. Képünk a marosvásárhelyi csapat legutóbbi hazai pályás mérkőzésén készült.

Fotó: Nagy Tibor

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 1. liga, 11. forduló: Galaci United – Marosvá-

sárhelyi City’us 3-4 (1-2)
Galac, Duna-csarnok. Vezette: Vald Ciobanu (Jászvásár), 

Georgian Ionescu (Buzău). Tartalék: Robert Stanciu (Buftea). El-
lenőr: Radu Petre (Bukarest).

City’us: Molina – Duque, Stoica, Ţipău, Covaci (Csala, Dobai,
Togan, Küsmödi, Boroş).

Gól: Duque 2, Ţipău, Covaci. 
A teremlabdarúgó 1. liga 11. fordulójának további eredmé-

nyei: Resicabányai Munkás – Temesvári Informatica 0-6, Dévai
Autobergamo – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 10-0, Székelyud-
varhelyi FK – Kézdivásárhelyi SE 8-3. A Dunărea Călăraşi –
Jászvásári Poli mérkőzés lapzárta után fejeződött be. A Kolozs-
vári Clujana állt.

A magyar labdarúgó-válogatott
vasárnap hazai pályán 4-0-s győzel-
met aratott a pont nélküli, sereg-
hajtó Andorra felett a 2018-as
oroszországi világbajnokság euró-
pai selejtezősorozatának negyedik
fordulójában. Bernd Storck szövet-
ségi kapitány csapatában előbb
Gera Zoltán, majd Lang Ádám volt
eredményes, utóbbi az első gólját
szerezte a válogatottban. A második
félidőben Gyurcsó Ádám is bevette
a vendégkaput, majd Szalai Ádám
állította be a végeredményt.

A két együttes harmadszor talál-
kozott egymással, a magyarok
mindháromszor kapott gól nélkül
nyertek. A története első válogatott
meccsét napra pontosan húsz évvel
ezelőtt játszó andorraiak 12 eszten-
deje győztek legutóbb.

Az első perctől kezdve a magyar
válogatott birtokolta többet a labdát,
de a kapura egyáltalán nem volt ve-

szélyes. Hiába passzolgattak Bernd
Storck szövetségi kapitány tanítvá-
nyai az andorrai térfélen, egyetlen
helyzet sem alakult ki, mert kevés
volt a mozgás elöl. A vendégek egy-
szer-egyszer kiszabadultak az
amúgy nem túl nyomasztó szorítás-
ból, egy ízben még lövésig is elju-
tottak, de az pontatlan volt, így
Gulácsinak nem volt dolga. Annyi
negatívum azért volt, hogy Kleinhe-
isler sárga lapot kapott, és mivel
neki ez a második volt a sorozatban,
így nem játszhat márciusban az Eu-
rópa-bajnok portugálok vendége-
ként. Az első komoly magyar
helyzetre 26 percet kellett várni,
amikor Dzsudzsák beadása után
Szalai úgy vette át a labdát, hogy
becsapta védőjét, de aztán közelről
a kapusba lőtt.

A lehetőséget követően kissé
megélénkült a meccs, előbb Dzsu-
dzsák végezhetett el szabadrúgást

veszélyes helyről, majd Korhut pró-
bálkozott ígéretesen. A gólra sem
kellett sokat várni, Dzsudzsák újabb
veszélyes jobb oldali beadását kö-
vetően Gera csapott le a kipatta-
nóra. A csapatkapitány lendülete
mit sem változott a megszerzett ve-
zetés hatására, a szélről érkező szo-
kásos beadásaiból aztán Lang is
eredményes volt még a szünet előtt,
így a magyarok kétgólos előnnyel
vonultak az öltözőbe.

Nagy lendülettel kezdte a máso-
dik játékrészt a magyar csapat, zá-
poroztak a lövések az andorrai
kapura, próbálkozott Gyurcsó,
Gera, Kleinheisler, de a labda vagy
célt tévesztett, vagy a vendégek ka-
pusa hárított. Jószerivel csak az volt
a kérdés, hogy mikor és mennyivel
nő a két gárda közti különbség.
Előbb Gyurcsó talált kapuba, a haj-
rában pedig Szalai alakította ki a
megérdemelt 4-0-s végeredményt.

A magyar csapat márciusban az
Európa-bajnok Portugália vendége-
ként folytatja a kvalifikációs soro-
zatot.

Négygólos magyar győzelem Andorra ellen

Hideg után meleg Labdarúgó-bajnoki 
eredmények

* 2. liga, 16. forduló: Clinceni – Brassó 2-1, Tatrang – Baloteşti 1-3,
Afumaţi – Brăila 1-1, Nagyváradi Luceafărul – Resicabánya 3-1, Buka-
resti Juventus – Râmnicu Vâlcea 0-0, Szatmárnémeti – Târgovişte 0-0,
Sepsiszentgyörgy – Suceava 6-1. Az élcsoport: 1. Juventus 36 pont, 2.
Brassó 34, 3. Sepsiszentgyörgy 31.

* 3. liga, I. csoport, 12. forduló: Csíkszereda – Râmnicu Sărat 3-1, Li-
eşti – Bákói SC 3-1, Barcarozsnyó – Roman 1-2, Chişcani – Vaslui 0-3,
Galaci Metalosport – Miroslava 3-4, Valea Mărului – Paşcani 2-1, Szé-
kelyudvarhely – Szászhermány 2-2. Az állás: 1. Csíkszereda 29 pont, 2.
Szászhermány 26, 3. Lieşti 23, ...13. Székelyudvarhely 8.

* 3. liga, V. csoport, 12. forduló: Kolozsvári Sănătatea – Lénárdfalva
0-2, Zilah – Nemeszsuk 2-1, Medgyesi Gaz Metan II – Fugyivásárhely
5-2, Beszterce – Radnót 1-4, Pusztadaróc – Kudzsír 0-1, Dés – Szászré-
geni Avântul 1-0, Sülelmed – Marosvásárhelyi ASA II 2-1. Az állás: 1.
Nagyszeben 31 pont, 2. Zilah 25, 3. Sănătatea 23, ...10. Avântul 15, 11.
ASA II 13, 12. Radnót 9.

RÖVIDEN
* A világbajnoki címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája

nyerte a kétszer félbeszakított vasárnapi Forma-1-es Brazil Nagydíjat,
amelyen a vb-pontversenyben vezető csapattársa, Nico Rosberg második
lett. A 31 éves Hamilton korábban még soha nem diadalmaskodott ezen a
pályán, és ez volt az idei kilencedik, pályafutása során pedig már az 52.
futamgyőzelme, amellyel 12 pontra csökkentette a hátrányát az összetett-
ben Rosberggel szemben. A vb-cím sorsa így az utolsó, Abu-Dzabiban
sorra kerülő versenyen dől majd el. Az esőben lezajlott Brazil Nagydíjon
a kiemelkedő teljesítményt nyújtó holland Max Verstappen, a Red Bull
19 éves pilótája ért célba harmadikként.

* Új elnököt választanak ma a Román Olimpiai Bizottság élére. Ketten
jelöltették magukat: Mihai Covaliu és Gabriela Szabo.

* Tíz játékos kihagyja az orosz–román felkészülési labdarúgó-mérkő-
zést. A külföldi klubokban szereplő Chipciu, Stanciu, Tătăruşanu, Chiri-
cheş, Hoban, Moţi, Keserü és Maxim, valamint a román 1. ligában
futballozó, de sérült Ivan és Benzar sem utazott el a csapattal a barátságos
meccsre, helyettük olyan fiataloknak kíván szereplési lehetőséget bizto-
sítani a románok szövetségi kapitánya, Cristoph Daum, akik eddig keve-
sebb lehetőséget kaptak. Az orosz–román mérkőzést ma 18 órától rendezik
Groznijban. A találkozóról nem lesz televíziós közvetítés Romániában,
mindazonáltal interneten megtekinthető a hazai sportági szövetség által
működtetett ArenaFanilor.ro internetes oldalon azok számára, akik előze-
tesen regisztráltak a honlapon.

* 5-0-ra kikapott Románia női labdarúgó-válogatottja az Egyesült Ál-
lamoktól, vasárnap, a Carsonban rendezett barátságos mérkőzésen, ame-
lyet 20.336 néző tekintett meg a helyszínen. Gólszerzők: Meluţă (20 –
öngól), Dunn (45+1.), Press (55.), Morgan Brian (88 – büntetőből),
Mewis (90+1.). A román csapat a következő összetételben szerepelt:
Oprea – Gorea (52. Corduneanu), Meluţă, Ficzay, Giurgiu (79. Tărăşilă)
– Rus (63. Havriştiuc), Ciolacu, Bortan, Vătafu, Voicu – Bâtea (46.
Lunca). A két csapat múlt héten, csütörtökön is összemérte erejét, akkor
az USA 8-1-re győzött.

Bálint Zsombor

Ranglista

1. Déva 10 8 1 1 64-19 25

2. Székelyudvarhely 10 7 1 2 62-35 22

3. Galac 10 7 1 2 38-23 22

4. Temesvár 9 6 1 2 51-16 19

5. Călăraşi 9 6 0 3 30-23 18

6. City’us 8 4 2 2 32-30 14

7. Jászvásár 9 3 2 4 37-31 11

8. Sepsiszentgyörgy 10 3 1 6 33-47 10

9. Resicabánya 10 2 1 7 24-52 7

10. Kolozsvár 10 1 0 9 14-61 3

11. Kézdivásárhely 9 0 0 9 15-63 0

Eredményjelző
* A csoport: Bulgária – Fehéroroszország 1-0, Lu-

xemburg – Hollandia 1-3. Az állás: 1. Franciaország
10 pont, 2. Hollandia 7 (8-4), 3. Svédország 7 (6-3), 4.
Bulgária 6, 5. Fehéroroszország 2, 6. Luxemburg 1.

* H csoport: Ciprus – Gibraltár 3-1, Belgium –
Észtország 8-1, Görögország – Bosznia-Hercegovina
1-1. Az állás: 1. Belgium 12 pont, 2. Görögország 10,
3. Bosznia-Hercegovina 7, 4. Ciprus 3 (3-8), 5. Észt-
ország 3 (5-15), 6. Gibraltár 0.

Mestermérleg
„A mérkőzés elején nehezen találtunk rá a játékunkra, de ez várható

volt egy ilyen védekező csapat ellen. Az első gól után nagy kő esett le
a játékosok szívéről, ezután már jól futballoztak. A szünetben elmond-
tam nekik, hogy szükség van harmadik találatra, a végén még egy rá-
adás is érkezett” – értékelt Bernd Storck szövetségi kapitány, aki szerint
a magyaroknak kettővel kevesebb pontjuk van az eddigi négy vb-se-
lejtezőn, mint az elvárható lett volna, de játékban jól teljesítenek a ta-
nítványai.

„Ha a mérkőzések harmincpercesek lennének, nagyon jó eredmé-
nyeket érnénk el, de a futballmeccsek kilencven percig tartanak. Az
elején el tudtuk érni, hogy minimalizáljuk a két csapat közti különbsé-
get, a hátralévő időben viszont érzékelhető volt a magyarok technikai
és szakmai fölénye” – mondta Koldo Álvarez andorrai szövetségi ka-
pitány.

Magyar-svéd: Búcsú az évtől és négy
korábbi meghatározó játékostól

A magyar labdarúgó-válogatott ma este a svédek elleni barátságos
mérkőzéssel nemcsak az évet zárja, hanem az elmúlt, nagyjából két
évtized négy meghatározó játékosát is búcsúztatja. Király Gábor, Ju-
hász Roland, Hajnal Tamás és Vanczák Vilmos összesen 339-szer lépett
pályára a nemzeti együttesben. Közülük kiemelkedik a 40 éves hálóőr,
aki 1998-ban, több mint 18 évvel ezelőtt mutatkozott be a válogatott-
ban, s azóta rekordot jelentő 107 alkalommal állt a kapuban. Juhász
95., Hajnal és Vanczák pedig kereken 60., illetve 80. válogatottbeli fel-
lépésével fejezi majd be karrierjét a nemzeti csapatban. A találkozó
20.45 órakor kezdődik, az M4 Sport élőben közvetíti.

Ranglista

1. Svájc 4 4 0 0 9-3 12

2. Portugália 4 3 0 1 16-3 9

3. Magyarország 4 2 1 1 8-3 7

4. Feröer-szigetek 4 1 1 2 2-8 4

5. Lettország 4 1 0 3 2-8 3

6. Andorra 4 0 0 4 1-13 0

Jegyzőkönyv
Európai labdarúgó vb-selejtező, 4. forduló, B csoport: Magyar-

ország – Andorra 4-0 (2-0)
Budapest, Groupama Aréna, 20 ezer néző. Vezette: Hrisztosz

Nikolaidesz (ciprusi).
Gólszerzők: Gera (34.), Lang (43.), Gyurcsó (73.), Szalai (89.).
Sárga lap: Kleinheisler (15.), Korhut (35.).
Magyarország: Gulácsi – Bese, Lang, Guzmics, Korhut – Nagy

Ádám, Gera (84. Böde) – Gyurcsó (81. Németh), Kleinheisler (74.
Stieber), Dzsudzsák – Szalai.

Andorra: Gomes – Rubio, E. Garcia, Vales, Llovera, San Nico-
lás – Rodríguez (83. Moreira), Vieira, C. Martínez (67. A. Martinez)
– M. Pujol (87. J. Sánchez), Aláez.

A csoport további eredményei: Svájc – Feröer-szigetek 2-0,
Portugália – Lettország 4-1.



A fogyatékkal élőket foglalkoztató
HIFA Románia Egyesület szociális
szolgáltatásai az új metodológia sze-
rinti működési engedély birtokában
kibővültek. 

Amint Simon Judit, az egyesület
elnöke tájékoztatott, a 2006 óta mű-
ködő Kelj fel, és járj! otthoni szociá-
lis beteggondozás szolgáltatását
kifejlesztették, de ennek gyakorlati
megvalósításához minél több lelkiis-
meretes, nyitott önkéntesre van szük-
ségük. Amint kifejtette, általános
céljaik között a jogosultak jogainak
és kötelezettségeinek ismertetése
szerepel, ugyanakkor az egyéni, csa-
ládi és csoportos szociális szükségle-
tek azonosítása, felmérése és
nyilvántartása. Mint hangsúlyozta,
szeretnék a közvetlen és közvetett in-
tegrációs és reintegrációs tevékeny-
ségekre helyezni a hangsúlyt.

A Kelj fel, és járj! otthoni beteg-
gondozás szociális szolgáltatása ke-
retében a jogosultjaikat otthonukban
meglátogatják, ahol a beteggondozás
mellett a környezet karbantartásában
is segítséget nyújtanak. Fontosnak
tartják az egyéni és családi tanácsa-
dást pszichológiai, pszichoszociális

és jogi szakterületeken. A terveik ki-
vitelezéséhez önkénteseket keresnek
az otthoni beteggondozói szolgálta-
tásukhoz. Az önkéntesek feladatkö-
rébe az erkölcsi támogatás nyújtása,
beszélgetés, felolvasás, tisztálkodás
és testápolás, egészségmegőrzés,
szociális és kulturális tevékenysége-
ken való részvétel támogatása, és
szükség esetén a beteg, fogyatékkal
élő elkísérése, rokoni és baráti kap-
csolatok ápolásához szükséges segít-
ség, vásárlás (a jogosult pénz-
forrásából), ételkészítés vagy adott
esetben meleg ebéd szállítása, köz-
költségek, egyéb kiadások kifizetése
(a jogosult pénzforrásából), a lakás és
háztartási gondozás (takarítás, mosás
stb.), különböző karbantartási tevé-
kenységek tartoznának. Ahhoz, hogy
valaki a fogyatékkal élőkkel foglal-
kozó önkéntes legyen, fontos az em-
pátia, a közlékenység, a mozgás-
sérültekkel szembeni elfogadás, fele-
lősségvállalás, a szervező- és jó prob-
lémamegoldó képesség, praktikus
gondolkodásmód, nyugodtság, türe-
lem, ugyanakkor tilos az alkoholfo-
gyasztás. Az érdeklődők Maros-
vásárhelyen az Enescu utca 2. szám alatt
jelentkezhetnek naponta 9-17 óra között
vagy 0744-959-990-es telefonszámon.
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Mi, a marosvásárhelyi volt II.
Rákóczi Ferenc Római Katolikus
Gimnázium öregdiákjai 2002-ben
megemlékeztünk volt iskolánk ala-
pításának 300. évfordulójáról egy
szerény ünnepség keretében, ame-
lyet a világ különböző országaiból
érkezett mintegy 15 öregdiák tár-
sunk tisztelt meg. 

Tettük ezt nemcsak azért, hogy
1948-ban megszüntetett iskolánk
múltját felidézzük, hanem azért is,
hogy lerójuk hálánkat volt alma
materünknek azokért az értékekért,
amelyeket útravalóul adott: megfe-
lelő tudásszint, munka- és rendsze-
retet, felelősségtudat, erkölcsi
tartás, a másság iránti tolerancia
csíráinak bennünk való elültetése.
Mindezek lehetővé tették, hogy az
elkövetkező évtizedekben bárhol
és bármilyen körülmények között
becsülettel helytálljunk. 

Ugyanakkor meg voltunk győ-
ződve, hogy ezeknek az értékeknek
a továbbvitele hasznos magyar kö-
zösségünknek és az egész romániai
társadalomnak is. Ebből kiindulva
előrehaladott korunk (70-80 év) és
romló egészségi állapotunk figyel-
men kívül hagyásával fogtunk neki
ennek az oktatási formának az új-
jászervezéséhez. Kétévi kemény
csalódásokkal teli munka után si-
került az egyházi szervek (gyulafe-
hérvári érsekség, marosvásárhelyi
főesperesi hivatal, valamint politi-
kusaink (Fodor Imre volt polgár-
mester, Kerekes Károly parlamenti
képviselő, Murvai László tan-
ügyminisztériumi főigazgató) jóvá-
hagyását megszerezni egy
katolikus profilú osztály beindítá-
sára. 

Az osztály működési helyét ille-
tően természetesnek vettük, hogy
egykori iskolánk épületében lesz a
helye. Hideg zuhanyként ért, hogy
mind az épületben működő Unirea
Főgimnázium, mind pedig a me-
gyei tanfelügyelőség visszautasí-
totta ez irányú kérésünket.
Hasonlóan negatív választ kaptunk
a volt katolikus leányiskola (a
zárda) épületében levő Művészeti
Líceum tanári karától. A hontalan-
ságtól a Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum – Református Kollégium
vezetősége mentett meg, befogad-
ván a leendő katolikus osztályt,
mely 2004 szeptemberétől ott mű-
ködött 12 éven keresztül eredmé-
nyesen, jó körülmények között. 

Volt iskolánk épületének vissza-
szolgáltatásával a Római Katolikus
Státus számára új helyzet állt elő,
megteremtődött végre a lehetőség
az önálló katolikus profilú iskola
újraindítására, ami a polgármesteri
hivatal és a Római Katolikus Státus
Alapítvány (az épület tulajdonosa)
között megkötött bérleti szerződés
értelmében egyelőre a kisebbik
épületben (volt Fiúnevelő) működ-
het. Így végre a városi tanács hatá-
rozata alapján megalakult a régi-új
iskola dr. Tamási Zsolt-József, a
tanfelügyelőség által kinevezett
igazgatóval az élen. 

Bár soraink megfogyatkozása,
egészségi állapotunk meggyengü-
lése miatt az eltelt évek alatt nem
tudtunk részt venni az iskola szer-

vezésében, az iskolától érkező
meghívások alapján örömmel vet-
tünk részt a tanévnyitó és az évzáró
ünnepségeken is. Ezeken megnyu-
godva tapasztaltuk, hogy már a
kezdetektől az iskola vezetése egy
jól működő, összetartó, egészséges
szellemű, versenyképes közösséget
hozott létre. 

Úgy látszik, ez is zavart egyese-
ket, olyan messziről érkezetteket,
akik a Ceauşescu-féle homogeni-
zálási politika következtében jöttek
városunkba, és feljelentést tettek a
korrupcióellenes ügyészségen,
ahol a XXI. század Európájában
szégyenteljes határozatot hoztak.
Mielőtt az említett szerv érdemben
és objektív módon kivizsgálta
volna az ügyet, elrendelte a megyei
főtanfelügyelő őrizetbe vételét és
az iskola igazgatójának hatvannapi
hatósági felügyelet alá vonását,
úgy tekintve őket, mint valami bű-
nözőket. 

Ezek a tanév idején hozott intéz-
kedések akadályozzák az iskola
rendes működését, ugyanakkor
megkérdőjelezik a szülőknek és a
tanulóknak az iskolába vetett bizal-
mát, ami végső soron az iskola
megszüntetéséhez vezethet. Úgy
látszik, ezek az egyének nem tud-
ják, hogy egy jól működő iskola a
társadalom számára felbecsülhetet-
len értéket jelent, és ennek meg-
szüntetése társadalomellenes
cselekedet, amiért egy demokrati-
kus jogállamban megfelelő bünte-
tés járna.

Egyáltalán nem értjük, mi köze
van egy 300 éves gyökerekkel ren-
delkező, jól működő iskola újjá-
szervezésének a korrupcióhoz,
mivel károsítja meg az államot?
Szilárd meggyőződésünk szerint
ellenkezőleg: az állam érdekeit is
szolgálja. Tehát az egész iskola
ellen folytatott eljárást államelle-
nes cselekedetnek is tekintjük. 

Ami az eljárás emberi vonatko-
zását illeti: a fiatal diákok (gyer-
mekek) lelkében negatív
benyomást kelt az a tény, hogy az
iskolájuk nemcsak nem felel meg a
követelményeknek, de eddigi ered-
ményeik a nullával egyenlőek.

Tamási Zsolt igazgató nagyfokú
hozzáértéssel, lelkes munkával,
erejét nem kímélve tett eleget fel-
adatának. Sajnos, ma az ilyen em-
berek egyre ritkábbak, ezért értéket
jelentenek társadalmunk számára,
és feltétlen megbecsülést érdemel-
nek, nem pedig meghurcoltatást.
Mi, öregdiákok pedig veszélyben
látjuk az iskola újrateremtéséért
végzett munkánkat.

És miért ez az egész a demokra-
tikus jogállamnak ellentmondó el-
járás? Mert az általunk létrehozott
katolikus oktatás önállósításában
gond van egy irattal? Ha nem lenne
az egészre a rosszindulat jellemző,
akkor az ellenőrző szervek szab-
hattak volna egy határidőt ennek
kijavítására vagy pótlására, ha
egyáltalán erre szükség van. 

Az iskola öregdiákjaiként és az
ország magyar lakóiként nem tud-
juk szótlanul hagyni az egész nem-
zetiségünket ért igazságtalan
eljárást, ami káros az egész társa-

dalomra is. Ez pedig, ismerve a
többségi média „objektív” tájékoz-
tatási módszerét, feszültséget fog
szülni városunkban. A feszültség-
keltés magában hordozza az 1990
márciusában történt események le-
hetőségét. Ez lenne a cél 27 évvel
a diktátor eltávolítása és Romániá-
nak az Európai Unióba való befo-
gadását követően?

Ahhoz, hogy ne jussunk el idáig,
a DNA-nak azonnal meg kellene
szüntetni az egész eljárást és reha-
bilitálni a sértett személyeket, va-
lamint kártérítést biztosítani az
elszenvedett sérelmekért. 

*
Utóirat 

Ami az Unirea Főgimnáziumot
illeti, amelynek az érdekében folyik
állítólag a katolikus iskola meg-
szüntetésére irányuló eljárás, a kö-
vetkezőket szeretnénk pontosítani.

Az 1948-as tanügyi reform,
amely megszüntette a felekezeti ok-
tatást Romániában, összevonta a
Református Kollégiumot és a
Római Katolikus Gimnáziumot 2-
es Számú (magyar tannyelvű) Fiú-
líceum néven a volt Református
Kollégium épületében. Az üresen
maradt épületünket elfoglalta a 2-
es Számú (magyar tannyelvű) Le-
ánylíceum, amely 1945-48 között
hajléktalan volt, illetve kegyelem-
ből a Katolikus Gimnáziumban
működhetett felváltva délelőtt és
délután velünk, a fiúgimnazisták-
kal. 

1956-ban a lányiskola átalakult
koedukációs (vegyes, fiú- és 
lány-) iskolává 4-es Számú (ma-
gyar tannyelvű) Középiskola
néven.

1959-ben ez az iskola befogadta
a lényegesen kisebb Unirea, volt
román tannyelvű líceumot, amely-
lyel egyesítették Unirea–Egyesülés
néven, Gáspár János volt katolikus
öregdiákkal az élen. Az első közös
tanévben (1959-60) négy osztály,
három magyar és egy román
tannyelvű diákja érettségizett. A
következő évben hasonló volt az
arány.

Emlékezetesek maradnak szá-
munkra Gámpé József volt igazga-
tónk szavai: fiúk, jegyezzétek meg,
ha Romániában a hatalom meg
akar szüntetni egy magyar iskolát
vagy egyéb kulturális tevékenységet,
azt egyesíteni fogja a testvériség ne-
vében egy románnal. Teljesen igaza
volt, az Unirea-Egyesülés Líeceum-
ban, amelyben az 1959-es tanévben
egy román osztály volt, a 2003-04-
es tanávre megfordult az arány, és a
hat kilencedik osztályból mindössze
egy volt magyar tannyelvű. Ami azt
jelenti, hogy román iskolává alakult
egy megtűrt magyar osztállyal. 

Feltevődik a kérdés: ha az első vi-
lágháború előtti másfél évtizedben
egy sor reprezentatív iskola épült vá-
rosunkban, a szocializmus éveiben is
több iskola és iskolakomplexum,
akkor a demokrácia 27 évében nem
lehetett volna egy új, megfelelő isko-
lát építeni az Unirea líceumnak? 

A Római Katolikus 
Gimnázium Öregdiákjainak

Sanctus Emericus Baráti Köre

„Ne hagyjátok a templomot, a templomot 
s az iskolát!” 

Szer Pálosy Piroska

Szerkesztette: Menyhárt Borbála Kézdivásárhelyen november 3-
án, illetve 4-én került sor a XVI.
Kossuth-szónokversenyre. Most
először vettem részt ezen a verse-
nyen, az elvárásaimat pedig nem
csak kielégítette, hanem egyenesen
túlszárnyalta a rendezvény. 

Szüleimmel és felkészítőmmel,
dr. Szilágyi Anna-Rózsika tanárnő-
vel a távolság miatt már szerdán
útra keltünk Vámosgálfalváról. A
szervezők szeretettel vártak és elve-
zettek bennünket a Bujdosó ven-
déglőbe, ahol már tálalva volt az
ínycsiklandó meleg vacsora. A ké-
sőbbiekben a szállásra mentünk,
ahol kipihentük a hosszú út fáradal-
mait. Másnap, pontosabban csütör-
tökön zajlott a verseny első
fordulója. A szervezők gondoskod-
tak róla, hogy a verseny mellett
egyéb aktivitásokon is részt ve-
gyünk, ami még izgalmasabbá tette
az ott eltöltött időt. Ilyen volt az az-
napi író-olvasó találkozó, illetve a
tudományos konferencia. Pénteken
a rögtönzött beszédek próbája után
elindultunk várost nézni, részt vet-
tünk a flash mob produkción, este
pedig egy jellegzetes székely gólya-
bálon gyönyörködhettünk a kiseb-
bekben, és rophattuk a táncot.
Mondhatom, mindez tele volt izga-
lommal és jókedvvel. A szombati
nap a kirándulásnak volt szentelve,

így a reggeli után rögtön útra is kel-
tünk. Nagyon sok szép helyet láto-
gattunk meg, köztük Benedek Elek
meseíró házát, régi református, il-
letve unitárius(sá lett) egyházakat,
és persze sok csodás embert ismer-
hettünk meg.

Összegzésként annyit mondanék,
hogy az ott töltött idő nagyon kelle-
mes volt, ez pedig főként a kedves
szervezőknek köszönhető: Deák
Magdolna és Fejér Piroska tanár-
nőknek. Ezúttal szeretném megkö-
szönni mindkettejük odaadását,
vendégszeretetét és figyelmességét.
A verseny önmagában nagyon szín-
vonalasnak és szakszerűnek bizo-
nyult, itt pedig a zsűritagoknak
mondok köszönetet, akiktől szemé-
lyesen is nagyon sokat tanultam. Én
magam különdíjban részesültem,
amiért nagyon hálás vagyok felké-
szítő tanárnőmnek és szüleimnek,
kik mindvégig bátorítottak és támo-
gattak. Sajnos 12. osztályos tanuló
lévén számomra véget ért a verseny,
de az élmény és a tapasztalat, amit
ott szereztem, felejthetetlen marad. 

Bátorítok mindenkit, hogy ha
csak teheti, vegyen részt ezen a ver-
senyen.

Szabó Tímea 
XII. osztályos tanuló 

(Andrei Bârseanu Elméleti
Líceum, Dicsőszentmárton)

Kossuth-szónokverseny 
Kézdivásárhelyen

A HIFA Románia Egyesület felhívása
Légy a HIFA önkéntese!

A rovatban közölt levelek tartalmáért, a tényállítások hitelességéért  a szerzők felelősek.  
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden esetben tüntessék fel

telefonszámukat és lakcímüket. 
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

ÁLLATGYÓGYSZERTÁRBA ÁLLATORVOST alkalmazunk. allatgyogyszertar@freemail.hu 
(18244-I)

CUKRÁSZLABORBA ügyes kezű SZEMÉLYT alkalmazunk. Tel. 0745-668-883. (57068-I)

SZOBALÁNYI/SZOBAFIÚI ÁLLÁS Németországban. Szakmai tapasztalat és német nyelvtudás nem
szükséges, minden jelentkező ingyenes betanításban részesül. Amit ajánlunk: 1000–1200 euró/hó, ingye-
nes kiutazás, ingyenes szállás Németországban és egészségügyi biztosítás. Jelentkezzen a 0740-223-377-
es telefonszámon hétfőtől péntekig 9-16 óra között. (58943-I)

CÉG ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT VÁLLAL 10% kedvezménnyel: háztetőjavítás, cserépforgatás, belső
munkálatok, csatorna, hófogó készítése, festés, ácsmunkák, kőművesmunkák stb. Tel. 0747-634-747.
(57405-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG tapasztalattal rendelkező PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNYT KÉSZÍTŐKET al-
kalmaz. Tel. 0744-403-114. (18235)

SZILVESZTEREZZEN a GEMINI vendéglőben! Kitűnő élőzene, menü és társaság, meghívott Miklós
Szilvia nótaénekes. Már iratkozhat a helyszínen, a helyek apadnak! Érdeklődni a 0265/319-306-os tele-
fonszámon. (sz.-I)

ALKALMAZUNK dízelpumpákat és porlasztókat javító marosvásárhelyi műhelybe MUNKATÁRSAT.
Betanítását vállaljuk. Érdeklődni a 0744-607-000-s telefonszámon. (sz.) 

ROMÁN-AMERIKAI CÉG alkalmaz előnyös feltételek mellett TERVEZŐT, RAJZOLÓT, SZER-
SZÁMLAKATOST, ESZTERGÁLYOST, MARÓST. További információ a következő telefonszámon:
0729-142-792. Az önéletrajzot a cég székhelyén lehet benyújtani, a Bodoni/Budiului utca 66/A szám alatt
vagy e-mailben elküldeni a barna.szilagyi@plasmaterm.ro e-mail-címre. (18209-I)

VÁLLALUNK BELSŐ ÉPÍTÉSI MUNKÁT: gipszkartonozást, festést, burkolást stb.) Tel. 0740-664-
749. (18240-I)

ALKALMAZOK tanúsítvánnyal (attesztát) rendelkező TAXISOFŐRT jó munkafeltételekkel. Tel. 0753-
547-129. (57435-I)

A COMODEX SCM alkalmaz ASZTALOSOKAT gépi megmunkálásra, kéziműhelybe, CSISZOLÓT,
LAKKOZÓT és FÉNYEZŐT. Érdeklődni a 0265/232-387-es telefonszámon. (18241)

MAGYAR NYELVŰ PULTOS- és PINCÉRKÉPZÉS indul  Marosvásárhelyen, a SHADOW GASTRO
COLLEGE szervezésében. A 8 hetes elméleti és gyakorlati akkreditált képzés azoknak szól, akik ven-
déglátásban szeretnének elhelyezkedni, vagy már ott dolgoznak és fontosnak tartják szakmai képzettsé-
güket. Infókért hívja  a 0755-974-950-es telefonszámot. (sz.)

FELVESZÜNK fiatal, talpraesett LÁNYOKAT WEBÁRUHÁZBA. Tel. 0745-520-408. (57419-I)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható HÖLGYEKET és URAKAT hosszú
távra, könnyebb és nehezebb betanított munkára (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése).
Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és
írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyar-
országra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába járás autóbusszal. Ezenkívül kere-
sünk BUSZSOFŐRÖKET is! Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon.
(58962-I)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bó-
nuszrendszer, ingyenes szállás! Tapasztalat nem szükséges! A magyar nyelv ismerete kötelező! Érdeklődni
a 00-40-753-102-290-es telefonszámon. (58963-I)

SAJÁT HŐKÖZPONTOK, GÁZKAZÁNOK ellenőrzését, javítását vállaljuk előnyös áron. Tel. 0742-
478-112. (18219)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (ko-
porsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (58000)

A KOVÁCS PÉKSÉG KARBANTARTÓ LAKATOST alkalmaz. Tel. 0744-403-114. (18250)

KERESÜNK személyt ÁLLATGONDOZÁSRA (tehén mellé). Tel. 0729-925-074. (57503)

SZÉKELYBERE KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA versenyvizsgát szervez a kormány
286/2011. számú  határozata alapján egy SOFŐRI állás versenyvizsga alapján történő betöltésére, isko-
labuszra. A versenyvizsga a polgármesteri hivatal székhelyén zajlik két részben: írásbeli 2016. december
9-én 10 órakor; szóbeli december 14-én 10 órakor. Követelmények: általános iskolai végzettség, 2 év
gyakorlat autóvezetőként. A jelentkezési dossziékat 2016. december 2-én 13 óráig a  polgármesteri hivatal
székhelyén, Székelybere, 22. szám alá kell benyújtani. Érdeklődni  a 0265/345-416-os telefonszámon
lehet. (58993-I)

KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SOFŐRT és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST. Tel. 0729-
127-862. (18252)

MAROSVÁSÁRHELYI székhelyű KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz KERESKEDELMI
DOLGOZÓKAT (NŐKET) és NŐKET MAGVAK CSOMAGOLÁSÁRA. Tel. 0729-127-862. (18252)

MAROSVÁSÁRHELYI székhelyű KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz KÖNYVELŐT. Az öné-
letrajzokat elküldhetik a suny_mures@yahoo.com e-mail-címre.  További információ a 0756-103-101-
es telefonszámon. (18251)

MAROSVÁSÁRHELYI székhelyű KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SOFŐRT 7,5 tonnás ka-
mionra, csak hazai vonalakra. A tapasztalat kötelező. További információ a 0756-100-650-es telefonszá-
mon. (18251)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
A Bűnözés és Terrorizmus Elleni

Ügyészség (DIICOT) ügyésze két
év 8 hónap felfüggesztett börtön-
büntetést kért David Geclowicznak,
miután ez beismerő vallomást tett a
Black Cube-ügyben, Laura Codruţa
Kövesi, az Országos Korrupcióelle-
nes Ügyészség (DNA) főügyésze
zaklatásának ügyében. Az ügyész
több bűncselekmény miatt két év 8
hónap felfüggesztett börtönbünte-
tést, valamint hároméves felügye-
leti időszak kiszabását kérte David
Geclowicznak. Geclowicz ügyvédje
azt nyilatkozta, hogy ügyfele beis-
merte tettét és minden körülmény
ismeretében írta alá a vádalkut. „Fi-
atalember, 120 napot ült előzetes-
ben. Nem büntetett előéletű.
Hasznosabb, ha újra beilleszkedik
majd a társadalomban. Rendes csa-
ládból származik, őszinte volt. Egy
cég alkalmazottjaként jött Románi-
ába, nem mint potenciális bűnöző.

Normális jövő előtt áll” – mondta
az ügyvéd. Geclowicz azt nyilat-
kozta a tárgyalóteremben, hogy saj-
nálja, hogy bárkinek is
kellemetlenséget okozott. A Black
Cube-ügyben három izraeli állam-
polgárt helyeztek vád alá: Ron 
Weinert, David Geclowiczot és
Yossi Barkshteint, utóbbinak azon-
ban sikerült elmenekülnie az or-
szágból, ellene letartóztatási
parancsot adtak ki. Ron Weinert és
David Geclowiczot azzal vádolják,
hogy bűnszervezetet létesítettek, és
különféle informatikai bűncselek-
mények révén a Laura Codruţa Kö-
vesi korrupcióellenes főügyészt
kompromittáló információkra pró-
báltak szert tenni. Ugyanebben az
ügyben bűnvádi eljárás indult a
Román Hírszerző Szolgálat (SRI)
egykori terrorelhárítási vezetője, Da-
niel Dragomir ellen is, aki jelenleg
vizsgálati fogságban van. (Agerpres)

Vallott a Black Cube-ügy 
egyik gyanúsítottja

Nem kívánja felvenni elnöki
fizetését Donald Trump. Az
Egyesült Államok megválasz-
tott elnöke a CBS televíziónak
adott, részletekben már ko-
rábban ismertetett vasárnapi
interjújában beszélt erről és
más kérdésekről.

A CBS televízió 60 perc című,
helyi idő szerint vasárnap este su-
gárzott műsorában Donald Trump,
az Egyesült Államok leendő elnöke
azt mondta: nem kéri az elnökségért
járó fizetést, nem ezért vállalta a je-
löltséget, és nem is tudja, hogy a hi-
vatal mennyi pénzzel jár. Évi
négyszázezer dollárral, közölte a ri-
porter, mire Trump azzal repliká-
zott: mivel muszáj valamennyi
pénzt elfogadnia, évi egy dollárt fel
fog venni.

Az egyórás interjúban a már is-
mertté vált részletek mellett – 
vagyis a Hillary és Bill Clintonnal
folytatott telefonbeszélgetésén és a
bűncselekményeket elkövető illegá-
lis bevándorlók kitoloncolásán túl –
Trump a konkrét politikai kérdések-
ről viszonylag keveset beszélt.

A szövetségi legfelsőbb bíróság
új tagjának jelölésével kapcsolatban
hangsúlyozta: ő maga ellenzi az
abortuszt, s olyan főbírót kíván je-
lölni, aki szintén az életet támo-
gatja, bár – hangsúlyozta – az
abortusz kérdése az egyes szövet-
ségi államok hatáskörébe tartozik.
Hangsúlyozta azt is, hogy az általa
jelölt főbíró támogatja majd az al-
kotmány második kiegészítésében
rögzített szabad fegyverviselés és 
-vásárlás jogát.

Trump dicsérte legfőbb válasz-
tási ellenfelét, Hillary Clintont, akit
„nagyon okos” és „nagyon erős”
nőnek nevezett, de amikor a ripor-
ternő arról kérdezte, hogy vajon
megbánt-e valamit abból, amit a
kampányban Clintonról mondott,
azt válaszolta: „nincs mit megbán-
nom, rút kampány volt, jobban sze-
rettem volna, ha több szó esik

benne a politikáról”. Arra a kér-
désre, hogy a kampányban hangoz-
tatott ígéretéhez híven megbíz-e
majd egy speciális ügyészt Hillary
Clinton ügyeinek kivizsgálására,
azt fejtegette, hogy még „megfon-
tolja”, de egyelőre inkább a munka-
helyteremtésre, az egészség-
biztosítás átalakítására és a beván-
dorlásra összpontosítja figyelmét.
„Nem akarom bántani őt” – mondta
Hillary Clintonról, sőt, tette hozzá,
reméli, hogy a következő interjút
ebben a műsorban vele közösen ad-
hatja.

Ez volt az első televíziós interjú,
amelyet Trump a megválasztása óta
adott.

Saját győzelmét Trump annak tu-
lajdonította, hogy az amerikaiak be-
lefáradtak a Barack Obama
elnöksége alatti, nyolcévi demok-
rata kormányzásba, abba, hogy
nincs elég munkahely, és abba,
hogy 6000 milliárd dollárt költött a
kormányuk háborúkra a Közel-Ke-
leten. Trump a riporternő kérdésére
nem akarta kifejteni, hogy neki és
leendő kormányának milyen straté-
giája lesz például az Iszlám Állam
nevű terrorszervezet legyőzésére.
„Ezt nem a televízió nyilvánossága
előtt akarom elmondani” – szögezte
le.

A megválasztott elnök biztosí-
totta a New York-i Trump-torony
előtt és tucatnyi másik amerikai vá-
rosban a megválasztása miatt tünte-
tőket, hogy a félelemre senkinek
nincs oka, ezt már többször is hang-
súlyozta, s ha ismernék őt, minden
aggodalom szertefoszlana.

Trumphoz az interjú felénél csat-
lakozott először a felesége, Melania
Trump, majd a gyermekei is. Mela-
nia Trump az interjúban arról be-
szélt: nem tart attól, hogy ne tudna
megfelelni a first lady szerepének,
az ezzel járó elvárásoknak. „Erős
vagyok és magabiztos” – szögezte
le Donald Trump szlovén szárma-
zású felesége. (MTI)

Donald Trump nem kívánja 
felvenni elnöki fizetését



ADÁSVÉTEL

VALÓDI MÉZ a termelőtől! Tel. 0744-
474-863. (56818)

LAKÁS

ELADÓ/KIADÓ új ház Marosvásár-
helyen. Tel. 0744-572-814. (57439)

KIADÓ garzon a Rămurele utcában.
Tel. 0723-153-390. (57479-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Soós Zsigmond Mária
Magdolna névre szóló autóbusz-
bérletem. Semmisnek nyilvánítom.
(57518)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(57062)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (56798)

TERMOPÁN, szalagfüggönyök és
redőnyök szerelése és javítása. Tel.
0 7 4 4 - 5 0 4 - 5 3 6 .
www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl
(58859)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (56732-I)

BIZTONSÁGTECHNIKAI munkatár-
sat és villanyszerelőt alkalmazunk
sürgősen. Az önéletrajzokat az elect-
rosec@rdslink.ro e-mail-címre várjuk.
(18233-I)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (18206-I)

KÉSZÍTÜNK, javítunk: tetőt, csatornát,
lefolyót, vállalunk ácsmunkát. Tel. 0752-
377-342. (57102)

ANGOLNYELV-TANÍTÁST vállalok
bármilyen szinten, minden korosz-
tálynak. Tel. 0723-089-808. (57293-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (57296)

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-
tost. Tel. 0766-519-187. (sz.-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (57373)

MEGEMLÉKEZÉS

Csak az idő múlik, feledni
nem lehet. Emléked
szívünkben örökké élni fog.
Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk a
körtvélyfájai BIRÓ JÁNOSRA
november 15-én, halálának 3.
évfordulóján. Nyugodjál
békében! Szerető felesége,
négy gyermeke és családjuk.
(57485)

Úgy mentél el tőlünk, hogy
búcsút sem mondtál,
szeretnénk, ha itt lennél, mert
a miénk voltál. Egy váratlan
percben életed véget ért, a
halál tépte szét, búcsút sem
intettél, elhagytad a házat és
minket, akiket úgy szerettél.
Örök az arcod, nem száll el a
szavad, szereteted, mosolyod
a szívünkben marad.
Szerettünk nagyon, amíg csak
éltél, legyen áldott a föld,
ahova megpihenni tértél.
Kegyelettel emlékezünk KISS
JÁNOSRA halálának 10.
évfordulóján. Áldott emlékét
őrzi felesége, Ilona, lánya,
Edit, veje, Ödi, unokái: Editke,
Ottó és családjuk, valamint
dédunokái: Imola és Nadine.
(57484)

Vannak könnyek, amelyeket
senki sem lát, az idő elmúlhat,
mégsem száradnak fel, és
minden évben eljön az a nap,
amely számunkra fájó emlék
marad. November 15-én
szeretettel emlékezünk ifj.
FÜZESI IMRÉRE (Cimi)
halálának 13. évfordulóján.
Nyugodj békében! Emlékét
őrzi felesége, fia, Lóri és
lánya, Kinga. (57504)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, a mezőpaniti
születésű 

özv. NAGY ILONA 
nyugalmazott tanítónő 

2016. november 13-án, 85 éves
korában megpihent. Temetése
2016. november 15-én 14 órakor
lesz a szabédi unitárius temető-
ben, református szertartás sze-
rint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (57486-I)

Mély fájdalommal búcsúzom
drága barátomtól, 

KOVÁCS ATTILÁTÓL. 
Emléke legyen áldott, pihenése
csendes! 

Nagy Sándor Németországból.
(57501-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy
édesanyánk, 

ANDRÁS ERZSÉBET 
szül. Mátéfi 

rövid szenvedés után Magyaror-
szágon, 86 éves korában, 2016.
november 10-én elhunyt. 

Lányai. (57505-I)

A megrendítő hír hallatán búcsú-
zom 

CSIBI GYÖRGY 
fotógyári nyugdíjas barátomtól,
aki folyó év november 14-én  tá-
vozott az élők sorából, 96 éves
korában. Míg élek, nem felejtelek
el, Csibi bácsi! Nyugodj béké-
ben! 

Szabó Gábor. (57515-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, testvér, rokon és jó
szomszéd, a medgyesi születésű 

NAGY MĂRIOARA 
életének 84. évében november
13-án az Úrban megpihent. Teme-
tése november 15-én 13 órakor
lesz a remeteszegi temetőben,
adventista szertartás szerint.
Emléke legyen áldott!

A gyászoló család. (57517-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak FÜLÖP
OLGA elhunyta miatt érzett
fájdalmukban. Nyugodjon
békében! Szomszédai a
Kárpátok sétány 3. szám B
lépcsőházából. (57500)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

REUMATOLÓGIAI RENDELŐ
– Tudor negyed, Transilvania u. 20. szám –

Gerinc-, váll-, térd-, csípőbántalmak kezelése.
Tel. 0743-714-914. (17565)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékeztünk november 13-án
id. BIRÓ ZOLTÁNRA, a szeretett
férjre, édesapára, nagyapára,
halálának második
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (57481)

A Gagyi Jolán-Réka Egyéni Felszámolóiroda – Csíkszereda, Test-
vériség út 11/A/1, Hargita megye –, a csődeljárás alatt álló Coordina-
tor Kft. – Csíkszereda, Hargita utca 113. szám, Hargita megye –
felszámolója (2074/96/2012-es dosszié) 

nyilvános, kikiáltásos árverést szervez
a csődbe ment cég alábbi javainak értékesítésére:

– 2000 m2-es szántóterület Ákosfalva ipari övezetében (Maros
megye), telekkönyvszám 50509, kataszterszám 484, becsült értéke:
10.000 euró;

– 510 m2-es belterület/kaszáló Ákosfalva ipari övezetében (Maros
megye), régi telekkönyvszám 1951/N, kataszterszám 482, becsült ér-
téke: 2550 euró.

A kikiáltási ár a becsült érték 50%-a, rálicitálni  500 eurónként
lehet.

Fizetni lejben kell a fizetés napján érvényes BNR-árfolyamon. Az
átírási díjak és egyéb költségek  a vásárlót terhelik. 

A részvételi díj 500 lej, a részvételi garancia pedig 5%. 
Az árverésre a felszámoló székhelyén kerül sor  november 18-án és

25-én 11 órától. Bővebb felvilágosítás a 0266/372-528-as telefonszá-
mon. 

Megkezdődtek vasárnap a
tavalyi november 13-i, 130
áldozatot követelő párizsi
merényletek első évforduló-
jának hivatalos megemléke-
zései Párizsban és a
fővároshoz közeli Saint-
Denis-ben a Stade de France
nemzeti stadionnál, ahol em-
léktáblát avatott Francois
Hollande francia államfő.

A köztársasági elnök a stadion
D kapuja közelében avatta fel az
emléktáblát a 63 éves Manuel
Dias emlékére, aki akkor halt meg,
amikor a közelében egy öngyilkos
merénylő felrobbantotta magát. A
koszorúzás és az egyperces néma
csend után az áldozat fia „toleran-
ciára és intelligenciára” kérte az
egybegyűlteket, de hivatalos be-
széd nem hangzott el.

Francois Hollande és Anne Hi-
dalgo párizsi főpolgármester, va-
lamint Manuel Valls
miniszterelnök és a kormány több
tagja délelőtt ellátogatott a táma-
dássorozat valamennyi helyszí-
nére, a Le Carillon, a Le Petit
Cambodge, a La Bonne biere, a
Comptoir Voltaire, a La Belle
équipe étteremhez és kávéházhoz,
valamint a Bataclan koncertterem-
hez, s mindenhol emléktáblákat
lepleztek le az áldozatok emlé-
kére. Az egyszerű és rövid meg-
emlékezéseken nem hangzottak el
beszédek, csak az áldozatok neveit
olvasták fel a koszorúzásokat kö-
vetően.

Az évforduló előestéjén Sting
adott telt házas koncertet a Batac-
lanban, amely a brit énekes fellé-
pésével nyitott meg újra egy év
után. Párizs egyik legrégebbi
könnyűzenei szórakozóhelyét tel-
jesen felújították.

A tavaly november 13-i párizsi
merényletek estéjén három, testén
robbanóövet viselő terrorista ha-
tolt be az épületbe, ahol az Eagles
Of Death Metal amerikai zenekar
adott koncertet. A merénylők
azonnal tüzet nyitottak, és kilenc-
ven embert megöltek. A támadás-
sal egy időben a Stade de France
nemzeti stadionnál és belvárosi
kávéházak teraszain másik két ter-
rorkommandó további negyven
embert ölt meg. A merényletek el-
követőjeként az Iszlám Állam
nevű terrorszervezet jelentkezett.

Manuel Valls francia miniszter-
elnök szombaton arra figyelmez-
tetett, hogy a terrorfenyegetettség
továbbra is jelentős egész Európá-
ban. Elmondta, hogy „nagyon elő-

vigyázatosnak” kell lenni, de
csökkenőben van annak esélye,
hogy ismét a tavaly novemberihez
hasonló terrorkommandó hajthas-
son végre összehangolt támadást
Franciaországban. Ehelyett magá-
nyos merénylők által elkövetett tá-
madásokra lehet még számítani,
mint amilyen júliusban Nizzában
is történt.

A kormányfő azt is bejelentette,
hogy januárban a francia törvény-
hozás minden bizonnyal további
néhány hónappal meg fogja hosz-
szabbítani a tavaly novemberi ter-
rortámadások után egész
Franciaországban bevezetett rend-
kívüli állapotot, várhatóan leg-
alább az elnökválasztás május
7-én esedékes második forduló-
jáig, hogy azt a „terroristák ne za-
varhassák meg”.

A Le Parisien című napilapban
vasárnap nyilvánosságra hozott
felmérés szerint a franciák 56 szá-
zaléka továbbra is elsősorban
dühöt és felháborodást érez a ter-
rorizmus miatt, de csak 19 száza-
léka vallotta azt, hogy fél. A
megkérdezettek 86 százaléka az
elmúlt év támadásai ellenére sem
kíván változtatni az életmódján,
ugyanakkor 63 százalékuk úgy
véli, hogy a biztonsági intézkedé-
sek sem csökkentik az újabb táma-
dások kockázatát.

Párizsnak a terrortámadások
által leginkább sújtott XI. kerületi
önkormányzata délután a polgár-
mesteri hivatal elé várta a helyie-
ket, ahol léggömböket eresztettek
a magasba az áldozatok emlékére.

A túlélőknek pszichológusok és
történészek részvételével kerek-
asztal-beszélgetést szervezett a
Life for Paris nevű egyesület,
amely szerint fontos, hogy ne csak
a politika emlékezzen, hiszen a
túlélőknek és az áldozatok hozzá-
tartozóinak november 13. „a gyász
és a közös emlékezés napja”.

A Notre-Dame katedrálisban
André Vingt-Trois bíboros, Párizs
érseke az áldozatok emlékére mu-
tatott be este misét, majd a Szent
Márton-csatorna partján helyeztek
el az emlékezők lampionokat. A
túlélők egyesületei azt kérték a
franciáktól, hogy este mindenki te-
gyen ki egy égő gyertyát az abla-
kába.

„Azt szeretnénk, hogy novem-
ber 13-a ünnepélyes jelleget ölt-
sön, az emlékezésről és a
szolidaritásról szóljon” – mondta
Georges Salines, a túlélőket kép-
viselő szervezet elnöke. (MTI)

A párizsi vérengzésre 
emlékeztek
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Marosvásárhely azon városok
toplistáján, amelyeket nem ért

„felkészületlenül” a tél
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala gyorsan intézkedett, a

város utcáin így az első havazás nem okozott zavart a közlekedésben.
November 13-ától 14-e reggeléig a hóeltakarító gépek folyamatosan
dolgoztak. Hat, egyenként öttonnás hóeke 24 órán át szünet nélkül
az úton volt. Más négy, egyenként 10 tonnás munkagép pedig 16
órán át járta a várost. 370 tonna csúszásgátló anyagot szórtak le, ami-
ből 210 tonna kő és 160 tonna só. Helyenként a hóréteg vastagsága
elérte a 20 centit, ennek ellenére nem voltak eltorlaszolt utcák. Ma-
rosvásárhelyen jelenleg egy intervenciós jármű van állandó szolgá-
latban, újabb havazás esetén azonban a többi eszközt is használatba
állítjuk.

A polgármesteri hivatal 
bel- és külkapcsolati osztálya

FONTOS  
TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Gázszolgáltató vállalat - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Ásványvíz-választék 
(Belşugului 21.) 8-20 óra - 0265/225-926

• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 
- 0365/882-842

• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

A Népújság   
hirdetési

irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDE-
TÉST 

a kolozsvári 
SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai
HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI 
JELENBE.

6.

Álláshirdetés
A marosvásárhelyi Kis- és Közepes

Vállalkozások Területi Hivatala
(OTIMMC) 

versenyvizsgát hirdet 
egy I.  szakmai besorolású jogtanácsosi 

és egy II. szakmai besorolású tanácsosi állás elfoglalására, 
meghatározatlan időre. 

A dossziékat 2016. november 29-én 16 óráig kell  benyújtani a Cuza
Vodă utca 22. szám alatti, III. emeleti székhelyen. Az írásbeli verseny-
vizsgára 2016. december 9-én 11 órakor kerül sor, az állásinterjú 
december 15-én 11 órakor lesz a székhelyen. 

Bővebb felvilágosítás a részletekről, könyvészetről, részvételi felté-
telekről a székhelyen vagy a 0265/311-660-as telefonszámon, e-mail:
oficiutargumures@imm.gov.ro

Szeszélyes tél
A helyi rendőrség gyorsan közbelépett

A múlt hét végén Marosvásárhelyre zúdult havazás és hóvihar több tíz fát, dísz-
cserjét kidöntött, amelyek az úttestre vagy azon kívül zuhantak le.

A Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség munkatársai siettek november 13-án a viszontagságos
időjárás nyomainak eltüntetésére. 39 esetet jegyeztek a város területén, amelyek közül a leg-
lényegesebbek:

– reggel 8 órakor a 112-es sürgősségi integrált diszpécserszolgálathoz érkezett telefonhí-
vás, amely szerint a Godeanu utca 2.
szám alatti tömbházlakás előtt egy
fenyő három gépkocsira zuhant. A helyi
rendőrség egy csoportja a helyszínre si-
etett a Horea katasztrófavédelmi cso-
port segítségére.

– 10.30 óra körül a Remeteszeg utca
114. szám előtt egy fát gyökerestől té-
pett ki a szél, amely estében letépte a
villanyvezetéket. Intézményünk alkal-
mazottai elszigetelték a területet, segít-
séget nyújtva a tűzoltóknak és az
Electrica munkatársainak.

– 12.53-kor a Bartók Béla utca 5.
szám előtt egy fűzfa az úttestre zuhant,
megrongálva egy szabályosan parkoló
személygépkocsit. Az úttest felszabadí-
tásáig a helyi rendőrség felügyelt a köz-
lekedésre.

– A helyi rendőrség egyik járőre
13.35-kor a Vár sétányon észrevette,
hogy egy faág az úttestre esett, és blok-
kolta a gépjárműforgalmat. Intézményünk ügynökei vigyázták fel a közlekedést, amíg a
szakemberek teljesen szabaddá nem tették az utat.

A hóval és jéggel borított járdák miatt, a balesetek megelőzése érdekében, a helyi rend-
őrség őrjáratokat szervezett az övezeti rendőrőrsök vezetőivel a természetes és jogi szemé-
lyek figyelmeztetése érdekében, miszerint a helyi tanács 2008. évi 20-as határozata 11.
cikkelye (1) bekezdésének megfelelően kötelesek „a járdákat, tetőket, teraszokat stb. meg-
tisztítani a hótól és jégtől, és a lefolyókat kidugaszolni”. Ezen előírások be nem tartása ki-
hágásnak minősül, és 100-tól 500 lejig terjedő büntetést von maga után. Ezért a hatályos
előírások tiszteletben tartására szólítjuk fel a marosvásárhelyieket.

Valentin-Constantin Bretfelean, 
a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség ügyvezető igazgatója
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A Petry Látványműhely és Múzeum udvarán


