
Második alkalommal szervezte meg csütörtökön
este a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban az
Együtt a Rákos Gyermekekért Egyesület és Vizi
Imre előadóművész a Sing for the Moment jóté-
konysági énekversenyt, amelyen előzetes váloga-
tást követően 18 versenyző lépett fel. A
bevételeket az egyesület a rákos gyermekeknek
szervezett bogdáni nyári tábor költségeinek fede-
zésére fordítja. 

Az ötlet Vizi Imrétől és az egyesületet működtető Farczádi
családtól származott. Először két éve rendezték meg, igen ta-
láló címmel, hiszen a Sing for the Moment – énekelj a pilla-
natért, nemcsak arról szól, hogy lehetőséget biztosítanak a
marosvásárhelyi, Maros megyei tehetségeknek a bemutatko-
zásra, hanem a maga nemében egyedi előadás a nehéz hely-
zetben levőkön is segít. Nem a felajánlott díj – videoklip
vagy hangfelvétel készítése – a lényeg, hanem az a gondolat,
hogy a tehetségesebb gyerekek segítenek azokon, akik ke-
vésbé szerencsések. Az előadás is bizonyította, hogy ha van

Helyben topog 
a hőerőműprojekt
2015 októberében kezdték el Gyula-
kután egy 0,7 megawattos vízi erőmű
építését a régi víztározó területén. Az
erőművet uniós pályázattal valósítot-
ták volna meg. 

____________2.
Az Esszencia 
Marosvásárhelyen 
A műsor Erdély nagy tánchagyomány-
nyal rendelkező településeinek, nagy
néptáncos egyéniségeinek tárházából
építkezik, szem előtt tartva a paraszti
kultúra táncainak természetességét,
átörökölt formáit. 

____________5.
Nosztalgiautazás
Október 30-án az Ünnepek és hétköz-
napok című kiállítással felavatták a
havadtői falumúzeumot. A helyi nép-
rajzi gyűjtemény a Gyulakutai Polgár-
mesteri Hivatal által épített új, saját
épületbe költözött. 

____________6.
ASA: Pontszerzés 
Jászvásáron, de ki
marad?
Pontot szerzett a Marosvásárhelyi
ASA Jászvásáron, a labdarúgó 1. liga
16. fordulójában. A gól nélküli döntet-
len azonban nem tudni, mennyit segít
a Sziget utcaiakon, ugyanis a csapat
több játékosa és edzője is jelezte tá-
vozási szándékát.

____________7.

Családias hangulatban zajlott szomba-
ton a marosvásárhelyi Máltai Segély-
szolgálat szépen felújított és kibővített
Berek utcai székhelyén tartott nyílt nap.
Az ez alkalommal felszentelt új Máltai-
ház elkészültével a helyi közösség régi
álma vált valóra. Egy olyan lelkes közös-
ségé, amely immár 25 éve munkálkodik
a rászorulók megsegítésén. 

A szombat délutáni, nyílt nappal egybekötött
ünepségen ft. Oláh Dénes főesperes, valamint
Palkó Ágoston és Sebestyén Péter római kato-
likus plébánosok Isten áldását kérték a felújított
Máltai-házra, az ottani emberekre és az ott zajló
tevékenységekre. 

A 25 éves marosvásárhelyi Máltai Segély-
szolgálat léte szorosan összefonódik a Tulit csa-
láddal, hiszen amint az ünnepségen is
elhangzott, Tulit János és felesége, Viktória lel-
kiismeretes munkája és kitartása nélkül a helyi

szervezet ma nem lenne az, ami. A felújított és
kibővített Máltai-ház elkészültével a helyi kö-
zösség régi álma vált valóra. Az utóbbi években
Tulit János, valahányszor megfordult szerkesz-
tőségünkben, mindig lelkesen számolt be,
mennyit haladtak a ház építésével, milyen ne-
hézségekbe ütköztek. Mindvégig szívügyeként
kezelte a korszerű, tágas székhely létrejöttét, és
mára bebizonyosodott, kellő hittel és kitartással
az anyagi korlátok is legyőzhetők. 

Visszafejlődés
Három hét maradt a parlamenti választásokig, és a na-

pokban egyéves tevékenységi mérleget tett közzé a tech-
nokrata kormány is. A hivatalos választási kampány még
az elején jár, és leginkább az látszik belőle, hogy a pártok
nagy licitet folytatnak az állami szféra kegyeiért. Mindenki
bért akar emelni, szociális kiadásokat bővíteni, csak arról
nem beszél senki világosan, hogy az ehhez szükséges pénzt
honnan gereblyélik össze. Ezért nulla hitele van a nagy
ígéreteknek.

És ha már a pártok gazdasági hozzáértését és komoly-
ságát ismerjük is jó ideje, megérdemli a kormány az ön-
ként bevállalt három nullája mellé a negyediket is
osztályzatként, a héten közzétett dicshimnuszának gazda-
sági mérlegéért. Vannak ott szép adatok arról, hogy milyen
alacsony a munkanélküliségi arány és mennyivel bővült a
foglalkoztatottság, csakhogy statisztikát nem nehéz gyár-
tani, de annak nem sokszor van köze a valósághoz. Mert
például a munkanélküliség csökkenésében az elvándorlás-
nak és a tartósan állástalanok szociális hálóból való ki-
hullásának is szerepe van. A foglalkoztatottság
növekedéséről beszélni meg úgy lenne hiteles, ha megnéz-
zük azt is, hogy ezekből az új alkalmazottakból hány
marad állásban a kormánykedvezmény határidejének 
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Három halottja és tizenöt sérültje van annak a közúti bal-
esetnek, amely szombat reggel a DN 2 országúton történt,
Şindriliţa (Ilfov megye) település közelében. A szerencsét-
lenségben egy kisbusz és egy gépkocsi ütközött össze. A gép-
kocsinak nem voltak utasai, csak a sofőr ült benne, a
kisbuszban összesen 17 személy utazott. Az Agerpres beszá-
molója szerint a baleset időpontjában sűrű köd volt az
országúton.

A baleset körülményeinek felderítésére vizsgálat indult,
ennek előzetes eredményei szerint a balesetet a szembejövő
sávra sodródott gépkocsi okozhatta. Bogdan Opriţa, a
SMURD bukaresti koordinátora az Agerpres hírügynökség-
nek elmondta: öt sérültet a Floreasca kórházba szállítottak,
egy közülük már hazament, ötöt a Pantelimon, kettőt a Bag-
dasar-Arseni, kettőt pedig az Elias kórházban kezelnek.
(Agerpres)

Súlyos közúti baleset történt 
szombaton

Fotó: Nagy Tibor

Benedek István

Vajda György

Nyílt nap és házszentelés a Máltai Segélyszolgálatnál

A hit védelméért 
és a rászorulók megsegítéséért

Menyhárt Borbála

Sing for the Moment 
Jótékonysági énekverseny 

(Folytatás a 4. oldalon)



A múlt héten Gyulakután kérdeztük Varga József
polgármestert, történt-e előrelépés a hőerőmű-
projekt ügyében. A községvezető szerint a buka-
resti elektromos művek és a japán Marubeni cég
között 2013-ban megkötött szerződés még ér-
vényben van. Annak, hogy ennyire elhúzódik, vé-
leménye szerint az a magyarázata, hogy a
Marubeninek még mindig nem sikerült olyan part-
nerséget kialakítania, hogy a megtermelt elektro-
mos energiát eladhassa.

„Ez a projekt gyakorlatilag egy 250 megawattos gyors
indítású hőerőművet céloz. A gyors indítás azt jelenti, hogy
az indítógomb megnyomása pil-
lanatától 7 perc alatt elektromos
áramot termel. Ez akkor mű-
ködne Romániában, amikor az
országon belüli elektromos-
áram-fogyasztás a maximumon
van.” Hozzátette: 180 millió
eurós befektetésről van szó, a
Marubeni International pályázat
alapján szeretné felépíteni. A pá-
lyázat egyik kikötése, hogy a
cég legalább öt évre bizonyítsa
be, hogy a megtermelt elektro-
mos energiát van kinek eladnia.
Ez az energia csak így mehet be
a nemzeti körforgalomba – ma-
gyarázta a polgármester.

Azt is elmondta, hogy a Ma-
rubeni cég és a bukaresti
ELCEN elektromos művek ke-
reskedelmi részvénytársaságot
alapított, ami a Gas Power Fan-
tanele nevet viseli. Ebben pilla-
natnyilag az ELCEN-nek 10%, a Marubeninek 90%-os a
részesedése. Ez a százalék azonban nem tartalmazza azt a
3,3 hektár területet, ami tagosítva van. A föld ellenértéke
tehát még nincs benne a vagyonban.

Bizonyosat arról, hogy mikor indulhat be a hőerőmű,
nem tudott mondani.

Ellenben a fennmaradt területre is van elképzelésük, amit
az energetikai minisztériummal, a bukaresti elektromos mű-
vekkel és a Maros Megyei Tanáccsal közösen valósítanának
meg – nyilatkozta a községvezető, anélkül, hogy részle-
tekbe bocsátkozott volna. „Az a valóság, hogy számunkra
egy új kezdet lenne. Mert most mit látunk? Egy elhanyagolt

kertet, udvart, egy bontatlan épületsort… Van elképzelés,
próbáljuk ezt a fennmaradt területet hasznosítani.”

***
2015 októberében kezdték el Gyulakután egy 0,7 meg-

awattos vízi erőmű építését a régi víztározó területén. Az
erőművet uniós pályázattal valósították volna meg. Varga
József polgármester akkor elmondta, hogy a bukaresti elekt-
romos művek (ELCEN) 2013-ban szerződést írt alá a Ma-
robeni Corporation japán céggel, hogy Gyulakután egy 250
megawattos, gázmeghajtású, gyors indítású hőerőművet
építsenek. Ezért alakult meg az úgynevezett Fantanele Gas
Power Rt., amelyben az ELCEN és a Marubeni is részvé-
nyes.

„Megvannak a térképészeti felmérések, és 3,3 hektárt el-
különítettek a 9,9 hektárból. A Marubeninek az a gondja –

és ha ez nem lenne, akkor véleményem szerint a hőerőmű
már kész lenne –, hogy az általa megtermelt elektromos
energiáról még nem döntötték el, hogyan kerül a román
nemzeti hálózatba. Ha megtalálja a megfelelő megoldást, a
2016-os év folyamán az építkezés beindul” – tájékoztatott
2015 őszén a polgármester, aki szerint az elképzelés nagyon
jó, mert ahhoz képest, hogy régen Gyulakután a szovjetek
által beüzemelt hőerőmű az indítás pillanatától számítva 8-
10 óra után tudott elektromos energiát termelni, illetve amíg
a német Siemens által beüzemelt részleg az indítás után már
2 órával, ennek a beruházásnak a nyomán a hőerőmű mind-
össze 7 perc alatt tud majd energiát előállítani. 

Általános iskolások vetélkedője
Az Iskola a Dombon Egyesület (IDE) november 29-én
vetélkedőt szervez általános iskolások számára. A
versenyt, melynek témája az Osztrák-Magyar Monar-
chia és öröksége, a Communitas Alapítványon ke-
resztül az RMDSZ támogatja. A vetélkedő anyaga
megtalálható az egyesület Facebook-oldalán. Érdek-
lődni és benevezni november 23-ig lehet a már emlí-
tett FB-oldalon vagy az iskoladombon@yahoo.com
e-mail-címen.

Rióban jártunk – 
közönségtalálkozó

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei
szervezete és a Pro XXI. Sport- és Kulturális Alapít-
vány szervezésében ma, november 21-én zajlik a Baj-

nokok-Élsportolók-Sportbarátok Klubjának találkozója.
A Kultúrpalota kistermében 18 órától kezdődő, Rióban
jártunk c. közönségtalálkozó meghívottjai Szép Zoltán
és Kádár Zoltán újságírók, akik a 2016-os riói olim-
pián, illetve paralimpián szerzett élményeikről számol-
nak be a vetített képes előadáson. A belépés díjtalan.

Fülöp Jenő kiállítása
Fülöp Jenő Halld, Izrael... (Márk 12/29) című egyéni
fotókiállítása nyílik meg november 24-én, csütörtökön
18 órakor a marosvásárhelyi Bernády Házban. A fotó-
kat Vajda György méltatja. A tárlat január 8-ig látogat-
ható.

Molière Dicsőszentmártonban
November 27-én, vasárnap 18 órától a dicsőszent-
mártoni Mihai Eminescu Művelődési Házban a Nép-
színház tagjainak előadásában bemutatják Molière A
fösvény című darabját. 

Várják a gyermekegyüttes tagjait 
November 22-én, kedden 18 órára a Bolyai téri unitárius
egyházközség tanácstermébe várják megbeszélésre az
egykori Székely Népi Gyermekegyüttes volt tagjait az
együttes megalakulása 60. évfordulójának jövő évben ese-
dékes megünneplésére. Számítunk megtisztelő jelenléte-
tekre – áll a szerkesztőségünkhöz eljuttatott
közleményben.

Adventi vásár és ünnepség 
Vámosgálfalván

November 27-én, vasárnap 15.30 órától kerül sor Vámos-
gálfalván a harmadik alkalommal megszervezett adventi
vásár megnyitójára a Szász Hordója vendéglő és panzió
udvarán, amelyet a vendéglátóegység tulajdonosai közö-
sen szerveznek a helyi önkormányzattal, tanáccsal és nő-
szervezetekkel. Az adventi várakozás jegyében december
11-e kivételével négy hétvégén – szombaton és vasárnap
– szórakoztatják helyi és környékbeli népi együttesek, kó-
rusok, fúvószenekarok stb. a jelenlévőket.

Marosszéki adventi szokások
November 27-én este 6 órátol a Maros Művészegyüttes
székházában az Adventben című előadás keretében ma-
rosszéki adventi szokásokat láthatnak, hagyományos kán-
tálóénekeket hallhatnak Kásler Magda előadásában. A
Varga János által koreografált mezőmadarasi, szászcsá-
vási, nyárádselyei, valamint szentbenedeki táncok sorát
Széllyes Sándor vicces, hangulatos monológjai tarkítják
Gyepessy László előadásában. A műsort Füzesi Albert
szerkesztette. A fergeteges, jó hangulatú előadást minden
korosztálynak ajánlják.

RMDSZ-fogadóórák
A marosvásárhelyi önkormányzat RMDSZ-frakciójának no-
vemberi fogadóórái keretében 22-én, kedden Bakó Sza-
bolcs, 23-án, szerdán pedig Mózes Levente nyújt
eligazítást. A fogadóórákat minden alkalommal 16.30 órá-
tól tartják a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban. 

Nyugdíjasok kirándulása 
és Mikulás-várás 

A Maros Megyei Nyugdíjasok Egyesülete Arsenie Boca ha-
lálának évfordulóján, november 28-án a remete pap pris-
lopi sírjához szervez kirándulást. Az egyesület tagjait a
december 5-én tartandó klubnapra is várják, amikor a Mi-
kulással találkozhatnak. Feliratkozni a meghirdetett kirán-
dulásra, illetve klubnapra naponta 10–13 óra között az
egyesület székhelyén, a Bolyai utca 36. szám alatti emeleti
irodában lehet.

A Telefonos Szeretetszolgálat 
fotópályázata

A Telefonos Szeretetszolgálat Imatémák a városért címmel
fotópályázatot hirdet 14 éven felüli profi és amatőr fotósok
számára. Legtöbb öt pályaművel lehet benevezni, a bekül-
dési határidő november 25. A legkevesebb 12 megapixel
felbontású, jpg formátumú pályaműveket elektronikus for-
mában az office@telsz.ro e-mail-címre várják. Az első he-
lyezett egy fényképezőgépet, a második 200 eurót vehet
át, a III. kétszemélyes pihentető hétvégében részesül a
Haller kastélyszállóban.

Méhésztalálkozó
A Maros Megyei Méhészegyesület A megyei méhészet je-
lene és jövője címmel szimpóziumot szervez Marosvásár-
helyen, a Traian Săvulescu Mezőgazdasági Líceum
amfiteátrumában. A szakmai találkozóra december 8-án
10 órától kerül sor. Az egyesület vezetősége arra kéri a je-
lentkezőket, hogy november 30-ig iratkozzanak fel annál
a méhészkörnél, ahova tartoznak, és fizessenek be 15 lejt,
az étkezés ellenértékét.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma OLIVÉR, holnap CE-
CÍLIA napja. 21., hétfő

A Nap kel 
7 óra 33 perckor, 

lenyugszik 
16 óra 42 perckor. 
Az év 326. napja, 
hátravan 40 nap.

Közlemény
A Maros Megyei Tanács sajnálattal veszi tudomásul,

hogy a WizzAir légitársaság úgy döntött, hogy átmenetileg
a kolozsvári repülőtérre költözteti az itteni járatait. Meg-
lepő számunkra ez a döntés, mivel a legújabb szakértői je-
lentés szerint a marosvásárhelyi kifutópálya állapota az
elmúlt hónapokban végzett karbantartási munkálatok kö-
vetkeztében javult a tavaly decemberi mérésekhez képest. 

A Maros Megyei Tanács továbbra is elsőrendű prioritás-
ként kezeli a marosvásárhelyi reptér fejlesztését, és ennek
megfelelően a novemberi tanácsülésre napirendre tűzte a
repülőtér kifutópályájának újjáépítésére vonatkozó megva-
lósíthatósági tanulmányt. Figyelembe véve, hogy a nemrég
elfogadott szállítási mesterterv az országban egyedüliként
a marosvásárhelyi repülőtér esetében korlátozza az európai
uniós alapok lehívását, a tervezett beruházásokat saját erő-

ből fogjuk megvalósítani, bankkölcsön felvételével. A meg-
valósíthatósági tanulmány szerint a munkálatok 77 millió
lejbe kerülnek. A Maros Megyei Tanácsnak jelenleg na-
gyon alacsony, alig 7,7 százalékos eladósodási rátája van,
és amennyiben 10 éves hitelt veszünk fel a beruházásra,
akkor sem fogjuk elérni a törvény által megszabott felső
határt, azaz a 30 százalékos eladósodottsági szintet. A fej-
lesztések megvalósításával párhuzamosan tárgyalásokat
kezdeményezünk azokkal a légitársaságokkal, amelyek ér-
dekeltek abban, hogy Marosvásárhelyről indítsanak jára-
tokat. 

Ki szeretnénk emelni, hogy a WizzAir légitársaság dön-
tése nem jelenti azt, hogy bezár a marosvásárhelyi Transil-
vania repülőtér. Azok a repülőgépek, amelyek nem esnek
a korlátozások alá, továbbra is használhatják a repülőteret. 

A Maros Megyei Tanács 
sajtóirodája 
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A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
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Helyben topog a hőerőműprojekt



Soltész: Marosvásárhelyen 
a magyarság megfélemlítése 
zajlik

Soltész Miklós szerint Marosvásárhelyen a Római
Katolikus Líceum létrehozása miatt indított korrupció-
ellenes eljárás révén a magyarság megfélemlítése
zajlik. A magyar Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kap-
csolatokért felelős államtitkára minderről
Sepsiszentgyörgyön beszélt egy péntek délelőtti saj-
tótájékoztatón, amelyet Kulcsár Terza József képvi-
selőjelölttel, az MPP Kovászna megyei szervezete
elnökével közösen tartott. Az államtitkár általában he-
lyesnek találta a korrupció üldözését, azoknak a le-
leplezését, akik törvénytelen eszközökkel szereznek
vagyont, de úgy vélte: „le lehet bénítani egy önkor-
mányzatot, le lehet bénítani egy országot, ha min-
denki retteg”, és a felelősök nem merik aláírni a
közbeszerzési döntéseket. (MTI)

Johannis szerint kezdeményező
szerepet kell játszanunk
az EU-ban

Klaus Johannis államelnök szerint Románia túl hosz-
szú ideig játszotta a jó tanuló szerepét az Európai
Unióban, és elérkezett az ideje annak, hogy kezde-
ményező módon szóljon bele az EU jövőjéről szóló
vitába. Az elnök a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudo-
mányegyetem  európai tanulmányok karának a vita-
fórumán tartott előadást és válaszolt a diákok
kérdéseire csütörtök délután. „Románia olyan jó ta-
nuló volt, aki megírja a házi feladatot, jól viselkedik,
konformálódik, de akinek a hangja nem nagyon hal-
latszik az osztályban. Most azt várja tőlünk a világ,
hogy kezdeményező politikát folytassunk, ezért be
kell avatkoznunk abba a vitába, hogy milyen legyen
a jövő EU-ja” – fogalmazott az elnök. (MTI)

Merkel folytatná a kormányzást?
Egybehangzó német sajtóértesülések szerint Angela
Merkel kancellár, a Kereszténydemokrata Unió
(CDU) vezetője pártja vasárnapi elnökségi ülésén a
várakozásoknak megfelelően bejelentette, hogy
ismét pályázik az elnöki tisztségre és kancellárjelölt-
ként kíván indulni a 2017 őszi parlamenti választá-
son. A CDU a december 6-án kezdődő kétnapos
esseni kongresszusán tart tisztújítást. Angela Merkel
2000 óta vezeti a CDU-t – nyolcszor választották meg
pártelnöknek –, és 2005 óta Németország kancel-
lárja. A mostani a harmadik kormányfői ciklusa.
Amennyiben negyedszer is elnyeri a kancellári tiszt-
séget, megelőzheti a CDU-alapító Konrad Adenauert,
aki 12 évig volt kancellár, és behozhatja a csúcstartó
Helmut Kohlt, aki 16 évig vezette a német kormányt.
(MTI)

Vonatszerencsétlenség Indiában
A legfrissebb jelentések szerint legalább hatvanan
meghaltak és több mint százötvenen megsérültek
abban a súlyos vonatszerencsétlenségben, amely
India északi részén történt vasárnap – jelentették a
nemzetközi hírügynökségek. Az első híradások még
harminc halottról szóltak, de már azokban jelezték,
hogy az áldozatok tényleges száma ennél jóval ma-
gasabb lehet. A baleset az észak-indiai Kánpur ipar-
város közelében történt vasárnap reggel. Egy
személyvonat 14 kocsija kisiklott. Ennek oka egye-
lőre nem ismert. (MTI)
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lejárta után. Mert ha valakit azért alkalmaznak, mert
az állam kilenc hónapig ezért pénzt ad, de utána ismét
utcára kerül az illető, akkor csak annyi történt, hogy a
„vállalkozásfejlesztés” címén kiutalt támogatás el-
úszott. Ha viszont alkalmazásban marad az érintett
ember, és a munkájából hasznot szerez az őt alkalmazó
vállalkozó is, akkor a támogatásra kiadott pénz nem
ment kárba. Ezeket a folyamatokat követni és hitelesen
vázolni nem lehet egy kéttucat oldalas dokumentumban,
viszont hogy az a „mérleg” valójában kampányirat, az
nem csak ennyiből látható. Hanem főleg abból, hogy a
gazdasági résznél az van leginkább kiemelve, hogy ná-
lunk jegyzik a legnagyobb gazdasági bővülést unió-
szerte, és szerintük ez pusztán azért is fenntartható, mert
az első három évnegyedben egyaránt növekedett a
bruttó nemzeti össztermék. A bővülés onnan ered, hogy
az év eleji adócsökkentések hatására meglendült a fo-
gyasztás, és ez táplálja a növekedést, de a behozatal
sokkal hangsúlyosabban növekszik a kivitelnél. Magya-
rul: többet fogyasztunk, mint amennyit megtermelünk,
és ez hosszabb távon nem fog jóra vezetni. Erre a múlt
héten egy pénzügyi elemzői tanácskozáson a jegybank
kormányzója is figyelmeztetett, akinek ugyan van bőven
vaj a fején, de ezúttal hitelesen nyilatkozott. Nagy saj-
tóvisszhangot nem kapott a nyilatkozata, de azt már ta-
pasztaltuk két ciklussal korábban, hogy a felelőtlen
osztogatásnak előbb-utóbb koplalás lesz a vége.

Visszafejlődés
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világA törvényhozási tanács elé került 
Székelyföld autonómiatervezete

Az ügyészségnek és az állandó választási hatóság-
nak (AEP) kell kivizsgálnia, hogy a választók meg-
vesztegetésének minősül-e az Egységes Románia
Párt (PRU) internetes felhívása, amelyben a nép-
szerű árleszállítási akcióra, az úgynevezett Black
Fridayre hivatkozva nyeremények ígéretével próbál
híveket toborozni – közölte a Mediafax hírügynök-
ség vasárnap.

A feljelentést a Maros megyei választási bizottság küldte a
vádhatóság és a AEP elé, miután a magyarellenességéről elhí-
resült Bogdan Diaconu képviselő által alapított nacionalista
párt Maros megyei képviselőjelöltje, Sergiu Astelean közös-
ségi oldalán népszerűsítette a párt internetes oldalán napok óta
olvasható felhívást.

A PRU honlapján vasárnap is nyitóoldalon szerepelt még a
Black Friday a PRU-nál című hirdetés, mely szerint a PRU
„tehetősebb” tagjai november 18-ától kezdődően Samsung,
Iphone, Huawei és egyéb márkájú okostelefonokat ajándékoz-
nak a PRU más, beiratkozott vagy támogató tagjainak. A fel-

hívás oldalán az érdekeltek azonnal kitölthetik a párthoz való
csatlakozáshoz szükséges adataikat.

A Digi 24 hírtelevízió szerint a PRU nemcsak az interneten,
hanem a szociáldemokratáktól a PRU-ba átigazolt, különböző
korrupciós ügyekben vádlottként szereplő Sebastian Ghiţa par-
lamenti képviselő és médiamágnás televíziójában is tág teret
szentelt a „politikában premierszámba menő” fekete pénteki
akciónak. A büntető törvénykönyv szerint aki pénzt vagy
egyéb anyagi hasznot ígér vagy ad egy választónak annak ér-
dekében, hogy az egy bizonyos jelöltre vagy jelöltlistára sza-
vazzon, hat hónaptól három évig terjedő börtönbüntetéssel és
a közügyektől való eltiltással sújtandó.

Bogdan Diaconu 2012-ben a PSD jelöltjeként jutott man-
dátumhoz, majd 2014-ben – az RMDSZ akkori kormányzati
részvétele elleni tiltakozásként – kilépett a PSD-ből, és saját
politikai alakulatot szervezett.

A közvélemény-kutatások jelenleg nem tartják a PRU-t esé-
lyesnek arra, hogy a december 11-i parlamenti választásokon
meghaladja az ötszázalékos bejutási küszöböt. (MTI)

Állampolgári kezdeményezésként a törvényhozási
tanács elé terjesztette a Székelyföld autonómiater-
vezetét egy, a Gyergyószéki Székely Tanács
(GYSZT) által megalakított kezdeményező bizottság
– erősítette meg az MTI érdeklődésére Árus Zsolt, a
GYSZT elnöke pénteken.

A szakértőkből álló, a törvényszövegek jogharmóniáját
vizsgáló törvényhozási tanács november 15-én vette nyilván-
tartásba a tervezetet. A testületnek 30 napon belül kell véle-
ményeznie a dokumentumot, amelyet ezzel az állásfoglalással
együtt további 30 napon belül megjelentetnek a hivatalos köz-
lönyben. Ezt követően elkezdődhet a parlament elé terjesztés-
hez szükséges legalább százezer aláírás összegyűjtése –
magyarázta Árus Zsolt.

Felidézte: a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) és Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) tavaly júniusi együttes ülé-
sén született határozat arról, hogy állampolgári kezdeménye-
zésként terjesztik ismét a parlament elé az SZNT
autonómiastatútumát, ám az e célból alakult kezdeményező
bizottság néhány tagját önkormányzati képviselővé választot-
ták júniusban, mely tisztségük összeférhetetlen a bizottsági

tagsággal. Ezért döntött úgy a GYSZT, hogy maga alakít újabb
testületet, hogy a megkerülhetetlen adminisztratív megkötések
miatt „ne álljon a folyamat” – magyarázta a GYSZT elnöke.

Izsák Balázs, az SZNT elnöke az MTI-nek elmondta: a tör-
vénytervezet polgári kezdeményezésként való beterjesztése
szinte lehetetlen feladat, hiszen ahhoz az ország megyéinek
egynegyedéből kell megyénként legalább ötezer aláírást össze-
gyűjteni. „Ezt a törvényt is úgy találták ki, hogy a magyarok
az őket érintő kérdésekben állampolgári törvénykezdeménye-
zést ne tudjanak beterjeszteni” – vélekedett az SZNT elnöke.

Rámutatott: a polgári kezdeményezésre alternatív lehető-
ségként tekintenek, „meg sem fordult a fejükben”, hogy ne
próbáljanak előbb az RMDSZ törvényhozóihoz fordulni azzal
a felkéréssel, hogy ők terjesszék a parlament elé a Székelyföld
statútumát, miként azt korábban is megtették az RMDSZ au-
tonómia mellett elkötelezett képviselői.

A székelyföldi autonómiastatútumról először 2004-ben,
majd (egy módosított tervezetről) 2012-ben rendeztek szava-
zást a parlamentben. Mindkét tervezetet érdemi vita nélkül,
egyetlen román támogató voks nélkül vetette el a törvényho-
zás. (MTI)

Megvesztegetésért feljelentették a PRU-t

Szombaton egy férfi, vasárnap egy másik férfi holt-
testét találták meg a csendőrök és a hegyimentők a
Fogarasi-havasokban – közölte a Digi24 hírtelevízió.
Ugyan a holttestek hivatalos azonosítása még hát-
ravan, minden bizonnyal a múlt szombaton eltűnt
gyergyószentmiklósi testvérpárt találták meg.

A Mediafax hírügynökség jelentése szerint a hó alatt szom-
baton megtalált megfagyott férfi ruhájában iratokat is találtak,
a 34 éves gyergyószentmiklósi hegymászó iratait. A férfit va-
sárnap délelőtt szállították le a hegyről. Boncolás útján pró-
bálják kideríteni a halál körülményeit. A másik férfi holttestét
ugyanabban a térségben találták meg vasárnap délelőtt.

A 34, illetve 37 éves gyergyószentmiklósi testvérpár múlt

szombaton indult el megmászni a Fogarasi-havasok és egyben
Románia legmagasabb csúcsát, a 2544 méter magas Moldo-
veanut. Egy napra vittek élelmet magukkal. A Fogarasi-hava-
sokban azonban a múlt hét végén helyenként egyméteres hó
hullott. A mentőket a családjuk riasztotta, miután nem sikerült
felvenni velük a kapcsolatot. Autójukat hétfőn megtalálták a
Brassó megyei Felsőszombatfalva közelében, a Fogarasi-ha-
vasok lábánál. A keresésükre egy helikoptert is a térségbe ve-
zényeltek. A mentők egész héten fokozott lavinaveszélyben
keresték az eltűnteket.

A Maszol.ro portál korábbi közlése szerint a gyergyószentmik-
lósi testvérek megfelelő felszereléssel másztak, de a téli hegymá-
szásban nem rendelkeztek számottevő tapasztalattal. (MTI)

Megtalálhatták 
az eltűnt gyergyói hegymászók holttesteit

Donald Trump megválasztott amerikai elnök állító-
lag Michael Flynn visszavonult altábornagyot kérte
fel nemzetbiztonsági tanácsadójának.

Az információ csütörtökön helyi idő szerint későn este szi-
várgott ki a politikai átmenetet bonyolító Trump-csapat egyik
tagjától, aki azonban nevének elhallgatását kérte, mert nem
volt felhatalmazása az információ közzétételére.

Ha az információ valósnak bizonyul, azt is jelenti, hogy a
megválasztott elnök elkezdte összeállítani a nemzetbiztonsági
kérdésekkel foglalkozó, szűk körű munkatársi gárdáját.

Flynn altábornagy korábban a katonai hírszerzés vezetője
volt, és úgynevezett „keményvonalas” politikusként tartják
számon. A kampányban végig ő volt Trump tanácsadója nem-
zetbiztonsági kérdésekben, s ebben a minőségben a Fehér Ház-
ban közvetlen munkatársa lenne az elnöknek.

Esetleges felkérése elemzők szerint azt jelzi, hogy Donald
Trump agresszív háborút kíván folytatni a terrorizmus ellen.
Az 58 éves Flynn korábban nemegyszer hangsúlyozta, hogy
„az iszlám politikai ideológia”, és „az Egyesült Államok ala-
pító atyái nem akarták, hogy az országnak bármi köze is le-
gyen hozzá”. Az altábornagy, noha regisztrált demokrata párti,
erőteljesen bírálta a jelenlegi amerikai vezetés, Barack Obama
kormányzatának külpolitikáját, ezen belül is elsősorban a biz-
tonságpolitikáját és a terrorizmus elleni fellépését.

Elemzők ugyanakkor felhívják a figyelmet: Michael Flynn
azt tartja fontosnak, hogy Washington Moszkvával összefogva
vívja meg a harcot az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel és
más, az iszlám nevében fellépő terrorcsoportokkal. Az altábor-
nagy tavaly Moszkvában járt. (MTI)

Donald Trump állítólag Michael Flynn altábornagyot
kérte fel nemzetbiztonsági tanácsadójának

Az Iszlám Állam területi felszámolását követő években eu-
rópai célpontok felé vehetik az irányt a szervezet életben ma-
radó harcosai – mondta Varga Gergely, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjá-
nak munkatársa az M1 aktuális csatornán vasárnap. Varga Ger-

gely emellett beszélt arról is, hogy az Iszlám Állam felszámo-
lása után nem várható a határvonalak újrarajzolása a Közel-
Keleten, a nagyhatalmak ugyanis nem érdekeltek ebben, mivel
a változtatások beláthatatlan következményekkel járhatnának.
(MTI)

Európába érkezhetnek az Iszlám Állam katonái



Meglepetéseket tartogató arany-
bányák lehetnek levéltárosok, törté-
nészek számára a különböző
egyházközségek történeti könyvei,
a domus historiák. Ezek a lejegyzett
krónikák nemcsak az eseményeket,
hanem az egyházközségért dolgozó
emberek neveit is rögzítik. A jelen-
téktelennek tűnő történetekből áll
össze történelmünk. Baricz Lajos
marosszentgyörgyi katolikus pap a
plébánia újraalapításának 80. évfor-
dulója alkalmából két kötetet is
szerkesztett. Az egyik a Visszate-
kintő (Nyolcvanéves az újraalapí-
tott önálló marosszentgyörgyi
plébánia), ebben hozta nyilvános-
ságra mindazt, amit megtalált az
egyházközség nyolc évtizedes múlt-
járól, a Múlnak az évek című publi-
cisztikai könyvében pedig
összefoglalta azokat az egyházi és
világ témájú írásokat, amelyek köz-
ségbeli szolgálata idején születtek.

A két kötetet november 16-án,
szerdán délután a marosszentgyör-
gyi plébánia tanácstermében mutat-
ták be. Moldovan Bencze Irén tanár,

műsorvezető bevezetőjéből meg-
tudhattuk, hogy 80 éve lett önálló
egyházközség a marosszentgyörgyi
katolikus közösség, amely az 1200-
as években alakult meg, 1721-ben
újraalakult, 1936-ban pedig önálló-
sult. Az ünnep olyan együttlét,

amely mindig az értékekre tereli a
figyelmet – mondta a műsorvezető,
hangsúlyozva, hogy Baricz Lajos
szolgálatának idején számos olyan
rendezvényt szervezett, ahol elő-
térbe helyezte az értéket. Mert nem-
csak papként, hanem

közösségszervezőként, íróember-
ként, alkotóként is nagyon sokat tett
nem csupán a helyi, hanem az erdé-
lyi magyar közösségért is. Majd a
könyvismertető bevezetőjeként né-
hány érdekes adatot hallhattunk a
katolikusokról.

Nagy Miklós Kund művészeti író,
a kötet „keresztapja” ismertette rö-
viden a Visszatekintő tartalmát. El-
mondta, 80 év alatt sok minden
történhet, s ebben a 80 évben benne
van Baricz Lajos 26 évi szolgálata
is. Ezalatt igen gazdag és sokszínű
lett a marosszentgyörgyi római ka-
tolikus egyházközség élete. 1892 és
1990 között összesen 19 pap szol-
gált itt, 90 óta csak egy... ez önma-
gáért beszél – tette hozzá. A
kötetben nemcsak olyan érdekes
történetek kaptak helyet, mint a má-
sodik világháború – községet is
megrázó – eseményei, hanem a
szerző igazi dokumentumként
számba vette az egyházközség pap-
jait, kántorait, harangozóit, egyházi
tanácsosait, akikről életrajzi adato-
kat is közöl. Mert, ahogy Baricz
atya mondta, mindaz, ami korábban
volt és az „ő idejében” is történt,

nemcsak egy embernek köszönhető,
mivel nagyon sokan szolgálják a
Urat a községben tetteikkel. Ők is
gazdagítják annak a 80 évnek az ér-
téktárát, amelyet kétévi dokumentá-
ciós munkát követően kötetben
foglalt össze a plébános.

Szerdán Baricz Lajos még egy
kötetet tett le az asztalra. A Múlnak
az évek című könyv publicisztikai
írásainak nagy része a helyi Ha-
rangszóban és a Népújságban jelent
meg, illetve  elhangzott a Marosvá-
sárhelyi Rádióban, különböző ren-
dezvényeken. Nem véletlenül 40
írás vallásos meditáció, másik része
pedig olyan jegyzetek, amelyek Ba-
ricz Lajos gondolatait tükrözik a
„világ dolgairól”. A szövegek egy
része a plébánia gyűléstermében
vagy más helyszíneken rendezvé-
nyeken hangzott el. Ezekből is 40-
et válogatott ki a szerző. A kötetről
Bölöni Domokos író foglalta össze
gondolatait, amelyet Szántó Edit ol-
vasott fel.

A könyvbemutatónak helyet adó
teremben a Szent Lukács képzőmű-
vészeti alkotótáborban készült mun-
kákat állították ki. Az est sikeréhez
az említetteken kívül hozzájárult az
egyházközség énekkara, a Szent
Cecília együttes, a Jubilate Deo dal-
csoport és a Kolping Család ének-
kara, valamint Pataki Ágnes.

Az elmúlt 25 évre való visszate-
kintőjében Tulit János elmondta, a
máltaiaknak két fő feladatuk van: a
hit védelme és a rászorulók megse-
gítése. A szervezet már a 2001
előtti időszakban gyógyszert, élel-
met hozott külföldről, és szétosz-
tották a szegényeknek. 2001 után
egyre bővült a máltaiak nagy csa-
ládja, szűk lett a székhely, szüksé-
gessé vált a bővítés, ám a
beruházás meghaladta a szervezet
anyagi lehetőségeit. Első lépésben
téglajegyek árusításával próbálták
összegyűjteni az építkezéshez
szükséges pénzt, de végül sikerült
olyan önzetlen támogatókat találni,
akiknek köszönhetően végre meg-
valósult a helyi máltai közösség
álma: barátságos, az eddigihez ké-
pest sokkal tágasabb székhelyt tud-
hatnak magukénak. Sorra jöttek a
támogatók, hiszen tudták, nemes
cél érdekében adakoznak. Ki ami-
vel tudott, azzal járult hozzá az
építkezéshez, adományba kapták a
Máltai-ház ablakait, a lépcsőt. Az
új épületben végre meg tudják va-
lósítani terveiket, a földszinti Szent
Erzsébet teremben például nappali
foglalkoztatót tartanak idősek szá-
mára. Tulit János szerint erre nagy
szükség van, mivel sok az olyan
idős ember, aki úgy érzi, gyerekei
magára hagyták. Az elkeseredés
gyors leépüléshez vezet, ezt pró-
bálják megelőzni a nappali foglal-
koztatóval. Itt napi nyolc órát
aktívan eltölthetnek, kisebb felada-
tokat is kapnak az idősek, hogy
érezzék hasznosnak magukat. A
Máltai-házban a fiataloknak is ki-
alakítottak egy emeleti termet, és
tervezik, hogy az elkövetkezőkben
nehéz helyzetbe került időseknek
adnak ideiglenes szálláshelyet. 
Évente négyszáz rászorulón 
segítenek

A máltaiak segítőkészsége szá-
mos területen megmutatkozik, a 25
év alatt az idősek mellett szegény
sorsú családokat és tehetséges fia-
talokat is felkaroltak. – Évente több
mint négyszáz személyt segítünk,
ha ezt beszorozzuk huszonöttel, ki-
derül: több ezer személy érezhette,

hogy valaki mellette áll a nehéz-
ségben – mutatott rá Tulit János. A
személyi jövedelemadó 2 százalé-
kából összegyűjtött összegből több
mint húsz rászorulónak egész évre
biztosítják a mindennapi kenyeret,
karácsonykor töltött káposztát főz-
nek, több mint félezer tölteléket
osztanak szét az elesettek között,
segélyszállítmányt juttatnak a ter-
mészeti katasztrófa sújtotta csalá-
doknak, és mindemellett hátrányos
helyzetű családokban nevelkedő,
de tehetséges gyerekeket is támo-
gatnak, például a szászrégeni hang-
szergyár igazgatójának a
felajánlásaként szombaton a Mű-
vészeti Líceum két diákját egy-egy
hegedűvel ajándékozták meg. A
Művészeti Líceum diákjaival szo-
ros kapcsolatban állnak, alkotótá-
borokat szerveznek, és az itt
született munkákat a nemkormány-
zati szervezetek vásárán értékesí-
tik, a bevétel felét a diáknak adják,
felét pedig a következő alkotótábor
megszervezésére fordítják. – Isten-
nek adunk hálát azért, hogy feleba-
rátaink adományai által tudunk
segíteni másokon – nyugtázta Tulit
János. A rászorulók megsegítése
mellett a hit védelme jegyében
munkálkodik a szervezet, zarán-
dokutakat szerveznek, amelyen
minden máltai tag részt vesz, füg-
getlenül attól, hogy gyalog vagy
busszal teszik meg a kitűzött távot.
Minden évben az adventi időszak-

ban koszorút készítenek, amibe jel-
képesen mindenki belefonja a kí-
vánságait, nehézségeit. 

A marosvásárhelyi Máltai Se-
gélyszolgálatnak 48 önkéntes tagja
van, idősek és fiatalok egyaránt.
Tulit János hangsúlyozta, az után-
pótlást, a fiatalokat igyekeznek arra
nevelni, hogy kellő empátiával for-
duljanak embertársaik felé. – Ha
valakinek segélycsomagot viszek,
nemcsak beadom az ajtón, aztán
megyek tovább, az is ugyanolyan
fontos, hogy szóba álljak az ember-
rel, meghallgassam a gondjait. Ez
is hozzátartozik a segítséghez –
véli a nyugalmazott építész, aki
úgy érzi, nyugdíjas éveire Isten azt
a nemes faladatot szánta neki, hogy
építse a máltai közösséget és a rá-
szorulók felkarolásán munkálkod-
jon. 

A szombati eseményen Tulit Vik-
tória, a szervezet vezetője munká-
juk elismeréseképpen emléklappal
köszönte meg a tagok lelkiismere-
tes munkáját, a rendezvény hangu-
latát pedig diákok előadásai,
valamint a máltaiak csoportjának a
műsora tette még ünnepélyesebbé.
Többek között a marosvásárhelyi
7-es számú általános iskola diákjai
Radványi Hajnal máltai tag Szent
Erzsébet című művét adták elő,
Szőllősi Katalin, a Művészeti Lí-
ceum tanulója pedig hegedűjátéká-
val örvendeztette meg a
hallgatóságot. 

(Folytatás az 1. oldalról)
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jóakarat, lehet minőségi előadást
szervezni, amelyre van befogadó,
főként a fiatalabbak körében. Még
akkor is, ha nagy részük az előadók
szurkolói, az egyesületet működte-
tők barátai. Jó volt hallani, hogy
vannak cégek, vállalkozók, magán-
személyek, akik egy-egy jó ügy
mellé tudnak állni. S mindez profi
hang- és látványtechnikával társult,
amit – nem reklám kimondani – a
Mammoth Stage biztosított dicsé-
retre méltóan. 

A jelentkezőknek egy-egy dalt
kellett elénekelniük, az előzetes
meghallgatást követően léptek szín-
padra. A következő előadók vettek
részt a versenyen: Csegöldi Zsolt,
Sipos Tiffany, Orbán Tekla, Larisa
Dragotă, Vajda Boróka, Deac Va-
sile, a Mary Grace együttes, Mara
Jula, Fülöp Andreea, Alexandra
Răuţă, Gáspár Attila, Adriana
Duncă, Alex Naghi, Georgiana
Tamba, Maria Grama, Szakács Szi-
dónia, Simó Yvette. 

Igen színes, a zenei világ széles
skálájából merített előadást láthat-
tunk, az ismert és divatos popzené-
től a népzenén keresztül a
hip-hopon át a rockig mindent fel-
vonultattak az előadók. A zsűrinek
(Vizi Imre zenész, producer, Ko-
vács Norbert producer, Borsos
Csaba, a Radio GaGa szerkesztője,
Koszorús Krisztina – Koszika éne-
kesnő, Adrian Ţepeş lemezlovas)
nem volt könnyű dolga: kiválasz-

tani a legjobbakat. Hosszas tanako-
dás után végül a következőket dí-
jazták: a népszerűségi díjat
Csegöldi Zsolt nyerte el, azáltal,
hogy a legtöbb decibelt mérték a
fellépése utáni tapsoláson, az SRG
Production részéről videoklip-fel-
vételt ajánlottak fel Vajda Boróká-
nak és a Mary Grace együttesnek, a
Republic Productionnal pedig Sza-
kács Szidónia felveheti egyik éne-
két, a tavasszal megszervezendő
népzenei műsorban felléphet Adri-
ana Duncă és Alex Naghi, míg a fő-
nyereményt, egy dal rögzítését Vizi
Imrével és 400 euró támogatást vi-
deoklip készítésére a Designdropp
stúdió jóvoltából Sipos Tiffany
nyerte el. 

A szünetben a támogatók által
felajánlott szolgáltatásokat és aján-
déktárgyakat sorsoltak ki. A műsor-
ban fellépett még a tavalyi
énekverseny győztese, Blága Kitty
saját dalával, továbbá a református
kollégium Enyedi Márton Csaba
által vezetett Sola Gratia vegyes
kórusa, a Rhythm of the Night tánc-
együttes, a szervezet által tavaly
rendezett Freedom dance táncver-
seny nyertesei, valamint különmeg-
hívottként az Alpha Transilvana
Egyesület által felkarolt, fogyaté-
kos személyekből álló Happy Feet
együttes. 

A műsorvezető, Farczádi Róbert
már most megelőlegezte: jövőre is
várják a benevezőket, amely több
mint egy helyi tehetségkutató...

Jótékonysági énekverseny 
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Közösségépítés
Visszatekintő – mert múlnak az évek

A hit védelméért 
és a rászorulók megsegítéséért

Vajda György

(Folytatás az 1. oldalról)



Szabó Csaba zene-
szerzőre emlékeztünk

A Romániai Magyar Dalosszövetség (RMD) szombaton, no-
vember 12-én a kolozsvári Református Kollégium dísztermé-
ben tartotta közgyűlését. Az évi tevékenységekről szóló
beszámolók, majd az azokat követő hozzászólások után került
sor a szövetség tevékenységének különböző területein kima-
gasló eredményt elért tagok kitüntetésére. Örömünkre a kitün-
tetettek között volt a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
Zenei Tagozatának 2011-ben diplomázott fiatal zenetanár-kar-
nagya, Szakács Zoltán, aki iskolai munkája mellett megyénk
két községének kórusát is vezeti: a búzásbesenyői Gaudete ka-
marakórust és a mezőpaniti Vivit vegyes kart. Kórusvezetői és
szervezői munkásságának elismeréseként a Seprődi János
nevét viselő díjat vehette át.

A Művelődés folyóirat főszerkesztője, Dáné Tibor Kálmán
bemutatta a lap Félre tőlem, búbánat című mellékletét, mely
az RMDSZ, a COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY és az EMKE
támogatásával karvezetőink számára készült, és erdélyi szerzők
12 népdal vegyes kari feldolgozását tartalmazza.

A tavaly a szövetség Vermesy Péter zeneszerzőre emléke-
zett, az idén a közgyűlés után, délután 4 órától a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem Auditorium Maximum termében az egybe-
gyűltek In memoriam Szabó Csaba (1936 – 2003) ünnepi kó-
rushangversenyét hallgatták meg. A nagy sikerű
hangversenyen hét kórus a zeneszerző műveiből összeállított
műsorát mutatta be. Fellépett a kolozsvári Sigismund Toduţă
Zenei Főgimnázium V-VIII. osztályos kórusa, karnagy: Kállay
Miklós Tünde, a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly
Római Katolikus Teológiai Líceum Férfikara, karnagy: ft. Far-
kas László, a marosvásárhelyi Nagy István Ifjúsági Kamara-
kórus, karnagy: Kovács András, a Gyergyószentmiklósi
Ipartestület Férfikara, karnagy: Molnár Katalin, a kolozsvári
BBTE Református Tanárképző Kamarakórusa, karnagy: dr.
Windhager Geréd Erzsébet, a csíkszeredai Lux Aurumque Ka-
marakórus, művészeti vezető: Ványolós András, valamint a ko-
lozsvári Guttman Mihály Pedagóguskórus, karnagy: Bedő
Ágnes. 

A fellépő kórusok vezetőinek az RMD elnöke, Guttman
Emese karnagy emléklapot adott át, a zeneszerző özvegye
pedig az Üvegszilánkok között című Szabó Csaba-emlék-
könyvvel ajándékozta meg a karnagyokat. 

A marosszentgyörgyi Soli Deo Glo-
ria ökumenikus vegyes kar tagjai Ko-
dállyal együtt vallják, hogy a zene az
egyik legfontosabb „lelki eledel”, kö-
zösségformáló erő. Növeli a lelkek
egységét. Felbecsülhetetlen kincs. Az
Isten Igéjével táplálkozó lelkekben fej-
lődnek ki a legnemesebb erkölcsi érté-
kek: hit, remény, szeretet, bizalom,
barátság, önzetlenség, kölcsönös tisz-
telet, segítőkészség, bátorság, kitartás
és bölcsesség. Ez vezérli törekvései-
ket. Világító fáklya szolgálatukban,
kulturális, művészi tevékenységükben.

Az önfenntartó kulturális, művészi
közösség munkáját a céltudatosság,
tervszerűség, ügyszeretet és alázat jel-
lemzi. Tartós baráti és szakmai kapcso-
latokat építettek ki számos hazai és
határon túli együttessel Magyarország-
tól Hollandiáig. Gazdag, változatos re-
pertoárjukkal az elmúlt évek során
felléptek, szolgáltak művelődési hajlé-
kokban, templomokban, kórustalálko-
zókon, fesztiválokon, ünnepi
rendezvényeken határon innen és túl.
Új fejezet a közösség életében

Pál Piroska egy nagyobb lélegzetű
interjú elején írja, hogy Hajdó Károly,
erdélyi közösségépítő, kultúraközve-
títő zenetanár, karnagy, Marosszent-
györgy zenei életének egyik vezetője
idén tölti nyolcvanadik életévét. Bár
Zetelakán született, a Vásárhely mel-
letti községben tanít, nevel, alkot több
mint fél évszázada. Neve összefonó-
dott a zenével, még sincs kedvenc
szerzője, hisz a bőség zavara miatt
nem tud és nem akar választani. El-
mondása szerint példaképe sincs, de
mivel szereti magát, így másokat is tud
kedvelni.

Így született meg bennem a búcsú-
kórushangverseny gondolata. Kaptam
ezért a kórus vezetőségétől, a kurató-
rium tagjaitól hideget-meleget, disszo-
nanciáját a Jubileumi kórushang-
verseny elnevezéssel oldottam fel,
melynek kezdési időpontját, a Szent-
györgy-napoktól elkülönítve, 2016.
április 15-én 18 órára rögzítettük. 

A jubileumi kórushagverseny műso-
rát a Soli Deo Gloria és meghívott ven-
dégei, a Reménység vegyes kar, a
helyi zenei együttesek képviselői L.
van Beethoven  Örömódájával nyitotta
román és magyar nyelven, Someşan

Antonia zongorakíséretével. A gondo-
san összeállított, változatos repertoár-
ban felcsendült: Paul Kickestat, Hajdó
Károly, Caleb Simper, Jester Hairston,
Tamás Alajos, Nicolae Lungu, Kozma
Mátyás, Bárdos Lajos, Jeremiah
Clarke, Kodály Zoltán, Tore W. Aas,
Verdi örök szépségű alkotásai Hajdó
Károly, Szász Emese, Simon Kinga,
Hajdó Mária Magdolna és Siklódi Ist-
ván vezényletével. A művek hangsze-
res kíséretét Molnár Tünde
orgonaművész, Someşan Antonia zon-
gorista és a vonós trió látta el, szólót
énekelt Siklódi István. Műsorvezető
Muresan Kilyén Emma és Bărăian
Eugen volt, akik szép szavakkal mél-
tatták a kórus és karnagyának több év-
tizedes tevékenységét.
Ami az ízlésesen összeállított 
műsorfüzetből kimaradt

Meglepetésként a Soli Deo Gloria
kórus hegedűkísérettel Cezar Franck
Panis angelicus motettájával, Az úton
c. ősi ír áldással köszönti a meghatott
karnagyot Simon Kinga vezényletével,
Sófalvi Sándor Szabolcs polgármester
80 szál fehér rózsával és a tőle meg-
szokott ékes szavakkal méltatja a köz-
ség díszpolgárának több mint fél
évszázados, hozzáértéssel, ügyszere-
tettel és alázattal végzett közösségfor-
máló művészi tevékenységét, Petruşan
Elena volt tanítvány, kórustag szépen
csengő köszöntő dalával fokozza az
ünnepi hangulatot, dr. Bartha Jenő kó-
ruselnök a három évtizedes sikeres,
eredményekben gazdag együttműkö-
dést méltatja. Baricz Lajos plébános a
tőle megszokott módon, versben fejezi
ki jókívánságait, a község kórusa és ci-
terásai népdalokkal kedveskednek,
majd Bereczki Sándor kórustag, az
alapítvány kuratóriumának adminiszt-
rátora tolmácsolja – virágkosár kísére-
tében – a jászberényi Déryné vegyes
kar vezetőségének levelét. 

Részlet a levélből: „Tisztelt jelenlé-
vők, kedves ünnepelt, Hajdó Károly
karnagy, tanár úr! A jászberényi
Déryné vegyes kar vezetői és tagjai ne-
vében meleg szívvel köszöntjük szüle-
tésének 80. évfordulóján. Életének e
jeles ünnepén lélekben mi is ott va-
gyunk az ünneplőkkel, s fejet hajtunk
az EMBER, a KARNAGY, a BARÁT
életműve előtt. Isten kegyes ajándéká-
nak tartjuk, hogy megismerhettük Önt,
mert tudásával, bölcsességével, fárad-

hatatlan tenniakarásával az egyik meg-
határozó egyénisége a jászberényi
Déryné és a marosszentgyörgyi Soli
Deo Gloria kórusok között kialakult
testvérkapcsolatnak… Aki zenével
indul az életbe, bearanyozza minden
későbbi tevékenységét. Úgy gondol-
juk, tanár úr a képzeletbeli nagykönyv
aranylapjaira írta be magát azzal, hogy
az elmúlt évtizedekben sok-sok gyer-
meknek, fiatalnak, felnőttnek tette
szebbé a hétköznapjait azzal, hogy a
zene tápláló, vigasztaló és lélekemelő
rejtelmeit megmutatta… Hajdó Károly
karnagy, tanár úr, Karcsi bácsi – mind-
annyian szeretünk, tisztelünk Téged!” 

A továbbiakban Negrea Júlia kórus-
tag a hollandiai Wierden város Hoop
op zegen testvérkórusa delegációjának
üdvözletét tolmácsolja magyar nyel-
ven. Feleségem, Mária Magdolna,
gyerekeim, Mária és Attila, a kórus
tagjai, barátok, rokonok virágesővel,
jókívánságaikkal köszöntöttek.
A tűznek nem szabad kialudnia,
a kulturális pezsgésnek lankadnia! 

A Soli Deo Gloria vegyes kar szak-
mai irányításában nagy szerepet vállal
a továbbiakban Simon Kinga kántor,
Albert Zsuzsa, a marosvásárhelyi fil-
harmónia kórusának tagja. Nagy len-
dülettel készítették fel a kórust a
hagyományos pünkösdi 25. jubileumi
Zengjen hálaének! szászrégeni kórus-
találkozóra, majd a MaKiTa augusztus
4-i táborzáró ünnepségére, a marosvá-
sárhelyi Bolyai téri unitárius templom-
ban, 5-én a marosszentgyörgyi
kultúrotthonban. Szolgálatát az együt-
tes szeptember 10-én a kassai vértanúk
ünnepi szentmiséjén folytatja Nyárád-
tőn, a római katolikus templomban.

Simon Kinga mint volt kórustag
szükségét érezte a repertoár frissítésé-
nek az örök szépségű barokk muzsiká-
val. Jó érzékkel választotta ki Cezar
Franck Panis angelicusa mellett a J. S.
Bach – Jesus bleibet meine Freude –
Jézus nékem drága kincsem c. korált a
„Herz und Tat und Leben” kezdetű
kantátából, magyar szöveg: Dobos
László –, Franz Biebl hétszólamú Ave
Mariáját, melyeket többek között no-
vember 20-án, vasárnap 10 órától
Krisztus király ünnepi szentmiséjén
énekelt a Soli Deo Gloria a maros-
szentgyörgyi katolikus plébániatemp-
lomban zongora- és hegedűkísérettel. 

Székelyföldi és magyaror-
szági turné után november
23-án 19 órától a Maros Mű-
vészegyüttes kövesdombi
előadótermében végre Maros-
vásárhelyen is megtekinthető
a Bekecs Néptáncegyüttes és
az Üver Zenekar közös pro-
dukciójaként színpadra állí-
tott Esszencia című folklór-
előadás, amelyet május 27-én
Nyárádszeredában mutattak
be és közel 30-szor játszottak
az együttes tagjai. Az elő-
adásról Benő Barna, a Bekecs
vezetője tájékoztatott. 

Az Esszencia – amint az előadás
címe is jelzi – tulajdonképen váloga-
tás Közép-Erdély táncaiból. Olyan te-
lepülések még megőrzött táncait
láthatják a nézők, mint Nyárádma-
gyarós, Magyarszentbenedek és Ma-
gyarózd a Küküllők vidékéről,
Mezőmadaras és Mezőbánd a Szé-
kely Mezőségről, Válaszút, Feketelak
a Mezőségről, illetve Méra, Bogár-
telke és Inaktelke Kalotaszegről. 

A műsor Erdély nagy tánchagyo-
mánnyal rendelkező településeinek,
nagy néptáncos egyéniségeinek tár-
házából építkezik, szem előtt tartva
a paraszti kultúra táncainak termé-
szetességét, átörökölt formáit. Az
előadásban a táncok, a zenék kivá-
lasztása során nagy hangsúlyt kap-
tak a ritkán látható, hallható
tánctípusok, dallamok, megoldások.
Az ezekből készült összeállítások
kiemelt feladata a magyar táncok
egyöntetűségének, valamint egyéni
ízeinek megjelenítése, a műsor célja
– a nézők szórakoztatása mellett –
a tiszteletadás a nagy elődök, a nép-
művészet kiemelkedő falusi alkotói
előtt, hiszen tulajdonképpen ez is a
Bekecs Néptáncegyüttes fő célja. A
gyerekműsorokkal vagy akár a ko-
rábbi táncszínházi produkciókkal is
azokat a nézőket szólítják meg, akik
nem járnak ilyen jellegű előadá-
sokra, nem rendszeres fogyasztói
ennek a kulturális kínálatnak, de ez-
által fel lehet kelteni az érdeklődé-
süket. Az Esszencia is olyan

előadás, amelyben az együttes meg-
próbálja emészthető formába ön-
teni, a mai esztétikai igényeknek
megfelelően a nézők elé tárni az au-
tentikus folklórt. Természetesen
másként néz ki szabadtéri színpa-
don, nyári fesztiválokon egy ilyen
előadás, mint színházteremben,
ahol a fénytechnika segítségével
hangsúlyozni lehet bizonyos dolgo-
kat, illetve a figyelmet a koreográ-
fiai megoldásokra lehet irányítani. 

Az is érdekes, hogy az Esszenci-
ában olyan anyagot mutatnak be,
amely az első gyűjtések, az 1930-as
évek, de még az első mozgóképes
rögzítés (1950-es évek), vagy akár
az 1960-as évekbeli Nagy Martin-
féle gyűjtés óta nagyon sokat válto-
zott. Ezért az előadásban a
néptáncos egyéniségek által közve-
tített formavilágot vitték színpadra.
Természetesen a különböző tájegy-
ségek a népviseletben is megjelen-
nek a színpadon. Főleg a női
ruházattal a fiatalabb nemzedék vi-
seletét mutatják be (lányok, fiatal,

férjezett menyecskék), és erre a
sokszínűségre is érdemes odafi-
gyelni. A műsorban kevesebb a
közös tánc, hasonló figurákból álló
kombinációkat láthatnak, az a cél,
hogy – bár saját környezetéből kie-
melve ugyan – minél hitelesebben
adja vissza azt a formavilágot, ben-
sőséges hangulatot, amely a paraszti
mulatságban jelen volt. Erre az elő-
adásra készült a legtöbbet fennállása
óta (10 éve) az együttes, hiszen a
rendezővel, koreográfussal, de
egyénileg is összesen 420 órát pró-
báltak, mivel táncos egyéniségek

koreográfiáját kell mindenkinek sa-
játosan megjelenítenie külön-külön
és közösen is – mondta többek kö-
zött Benő Barna együttesvezető. 

Az előadást tehát november 23-
án 19 órától a Maros Művészegyüt-
tes kövesdombi előadótermében
láthatják. Koreográfus Antal Áron,
zenei szerkesztő Koncz Gergely,
muzsikál az Üver Zenekar. 

Helyfoglalás és jegyvásárlás a
Maros Művészegyüttes köves-
dombi jegyirodájánál vagy az
alábbi telefonszámon: 0746-540-
292 (Veress Antónia). (vajda)
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Fotó: Bekecs

Hajdó Károly

Kovács András

Soli Deo Gloria 
105 éves (1911–2016) a kóruséneklés 

Marosszentgyörgyön 

A Bekecs Néptáncegyüttes előadása 
Az Esszencia Marosvásárhelyen 

A tolonc – zongorakísérettel
A marosvásárhelyi Rotaract Klub Téka Egyesület szervezé-

sében november 22-én, kedden 19 órától a Kultúrpalota kis-
termében levetítik A tolonc című Oscar-díjas némafilmet. A
Kertész Mihály rendezte, 1914-ben a kolozsvári filmstúdióban
forgatott filmhez Szép András meghívott előadóművész zon-
gorakísérete biztosítja a zenei aláfestést. A belépés díjtalan, a
szervezők a terem befogadóképességének függvényében biz-
tosítják az ülőhelyeket. 

Bölöni Domokos és Fülöp Kálmán
Erdőszentgyörgyön

November 24-én, csütörtökön délután 5 órától a Rhédey-
kastély előadótermében az erdőszentgyörgyi irodalomkedve-
lők vendége lesz Bölöni Domokos marosvásárhelyi író és
Fülöp Kálmán kendi költő. A meghívottakat és új köteteiket
Kovrig Magdolna, valamint Doszlop Lídia-Naómi mutatja be.
Közreműködnek a Bodor Péter Művelődési Egyesület tagjai.
A találkozó dedikálással zárul.



Október 30-án az Ünnepek és
hétköznapok című kiállítással
felavatták a havadtői falumú-
zeumot. A helyi néprajzi gyűj-
temény a Gyulakutai
Polgármesteri Hivatal által
épített új, saját épületbe köl-
tözött. A múzeumot, a kétter-
mes új alapkiállítást a Székely
Nemzeti Múzeum és a Pro Ha-
vadtő Egyesület megbízásá-
ból dr. Kinda István
néprajzkutató hozta létre.

Donáth István, a havadtői falu-
múzeum alapítója ottjártunkkor el-
mondta, hogy tulajdonképpen
magángyűjteménynek indult közel
20 éve. „Akkor kezdtük gyűjtögetni
a régi dolgokat. Kíváncsi ember
voltam, előbb a családból gyűjtöt-
tünk tárgyakat. A dédszülők, meg az
örökösök kulákok voltak, üldözték
őket. Én szerettem nézegetni a régi
dolgainkat, a fényképeket. A közép-
iskolában Székelyszentléleken volt
egy tanárom, aki múzeumot alapí-
tott, és az ő gyűjtőszenvedélye
engem is megragadott. Később a fe-
leségemnek volt az ötlete, hogy ne
magángyűjtemény legyen, hanem
mutassuk meg az embereknek, akár
az itt lakóknak. Akkor egészen más
fordulatot vett a gyűjtés, a faluból
kezdtünk gyűjtögetni. Közben meg-
alakult a Pro Havadtő Egyesület, és
jó pár ember felkarolta az ötletet,
besegített. Utána már csapatmunka

volt. Az volt a lényeg, hogy a falu-
beli tárgyak kerüljenek kiállításra”
– mondta el Donáth István.

2010-ben az akkori kicsi iskolá-
ban kaptak helyet, és hivatalos kiál-
lítás keretében be is mutatták a falu
közösségének az összegyűjtött tár-
gyakat. Donáth István szerint a
szakma is melléjük állt, a Székely
Nemzeti Múzeum felfigyelt a kez-
deményezésre, dr. Kinda István
megmutatta, hogyan kell gyűjteni,
felvezetni, leltározni. 2010 után
pedig a helyi tanácsban is partnerre
leltek: az önkormányzat segítette
őket abban, hogy 2016-ra egy ön-
álló kis épülete legyen a múzeum-
nak, immár nem csupán kiállítás,
hanem falumúzeumként tudják be-
mutatni a gyűjteményt. 
Gyula bácsi és Vilma néni 
a konyhában

A két alsó teremben két
tematikus kiállítás van, a
felső teremben egy lát-
ványraktárt szeretnének
berendezni, ahol katonás
rendben lennének kiállítva
azok a dolgok, amelyek
nincsenek kiállítva, de rak-
tározták őket típus szerint
– magyarázta a múzeum
alapítója. 

– A két alsó teremben
látható berendezést Kinda
István segítségével és út-
mutatása szerint állítottuk
össze. Az egyik részében
egy jobbágycsaládnak a
mindennapi életét próbál-
juk bemutatni, a másik pol-
gári rész, polgári bútorral.
A szobában található pan-
nókon tematikusan bemu-

tatnánk a hagyományainkat, az ün-
nepeinket, az üvegtárlókban pedig
Havadtő érdekességeit – tájékoztat
a múzeumalapító. 

A szobák berendezése mellé kis
történetet is kerekít: azt mondja,
hogy a kukoricát morzsoló paraszt-
ember Izsák Gyula bácsi, az asztal
mellett Vilma néni, a felesége ül.
Elmondása szerint Izsák Gyula
egyik meghatározó személyisége
volt Havadtőnek, olyan tehenei és
fajállatai voltak, hogy már 1941-42-
ben Budapestre vitték őket kiállí-
tásra, elismerő oklevelet is kapott.
Meglehetősen ritka, hogy egy kis
erdélyi faluból Budapestre vigye-
nek állatokat kiállításra. Donáth Ist-
ván szerint akkoriban Havadtő kb.
600 lelket számlált. Ezért is próbál-
ták Izsák Balázs egyszerű konyháját
is rekonstruálni. A kemence mellett

fejti a törökbúzát, a felesége tálal. A
megnyitón az asztalon puliszka is
volt hagymatokánnyal, aminek az
illata bejárta a konyhát, és sokan
meg is kóstolták. A régi látványt,
azokat az ízeket szeretnék felidézni,
visszaadni a mai fiataloknak vagy
akár idősebbeknek. Mint mondta,
egyfajta nosztalgiautazás lenne ez a
múzeum. 

Polgári bútor, rokka, 
egymilliárd pengő és a többi 

Átmegyünk a tisztaszobába.
„Nem egy havadtői nénit láttam
megkönnyezni ezt a helyiséget.
Meg is lehet érteni, mert lehetnek itt
olyan tárgyak is, amelyek valame-
lyiküknek a nagyanyjáé volt. Ennek
nagy az érzelmi hatása.” A másik,
ami sokakban szintén nosztalgiát
ébreszt, hogy nem is olyan rég még
így éltek az emberek. Mutatja is
sorban a vajköpülőt, a kolbásztöltőt,
a rokkát és a többi használati tár-
gyat. 

A favillától a rabruháig, az egy-
milliárd pengős bankóig sok min-
den megtalálható a múzeumban.

Az alapító elmondása szerint
szinte pénz nélkül rendezték be a
múzeumot. „Az emberek, miután
meggyőződtek, hogy nem akarom
eladni, maguktól hozzák a külön-
böző tárgyakat. Sokszor csak bete-

szik a kapun, és napok múlva
tudom meg, hogy ki tette be.” A
szobabútor a polgári életet próbálja
rekonstruálni. 

Ebben a szobában látható Havad-
tői Nagy Sándor lelkész emlékirata,
az „amerikás” Csató Ágoston képei,
még az a füzet is, amely azoknak a
nevét tartalmazza, akik valaha tar-
toztak neki.

Az üveges tárlókban második vi-
lágháborús tárgyak vannak, egy
másikban első világáborús emlé-
kek, munkaruha, rabruha. Képeken
régi ünnepségek emlékei, illetve
olyanok, amelyek hagyományát ma
is őrzik, keresztelő, konfirmálás, el-
jegyzés, esküvő, temetés, a karácso-
nyi, húsvéti, pünkösdi ünnepkör
stb.

Itt található Metz Albert zene-
szerző, hegedűművész, haláláig a
marosvásárhelyi zenekonzervató-
rium igazgatójának képe, illetve
Havadtői Sámuel kortárs művész,
Yoko Ono volt férjének fotója. 

Az emeleti részen raktározzák
egyelőre a ki nem állított tárgyakat,
Donáth István szerint már hatszáz
darabot vettek leltárba. Dióhéjban
ennyi. Természetesen visszaadni
mindent nem lehet. Meg kell nézni.
Érdemes.
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Magángyűjteményből falumúzeum 
Havadtőn

Nosztalgiautazás

Mózes Edith

Fotó: Nagy Tibor

Fizetett hirdetés



Pontot szerzett a Marosvásárhe-
lyi ASA Jászvásáron, a labdarúgó 1.
liga 16. fordulójában. A gól nélküli
döntetlen azonban nem tudni,
mennyit segít a Sziget utcaiakon,
ugyanis a csapat több játékosa és
edzője is jelezte távozási szándékát
– egyesek közülük akár már a téli
szünet előtt távozhatnak.

A moldvai csapat hat meccset
vesztett zsinórban az ASA elleni
mérkőzés előtt, és ismerve a maros-
vásárhelyiek helyzetét, okkal felté-
telezhették a találkozó házigazdái,
hogy lezárhatják ezt a szerencsétlen
sorozatot. Nem így történt, a riváli-
sok kölcsönösen semlegesítették
egymás igyekezetét, s bár mindkét
oldalon voltak helyzetek, gólt sze-
rezni egyik félnek sem sikerült. El-
sőként Chelaru próbált bekavarni,
de lövése elkerülte a kaput. Majd
következett a másik oldalon Marius
Constantin és Jakobovich lehető-
sége, de Caparco a helyén hárított.
A jászvásáriak kapusa, aki anno
Marosvásárhelyen is szolgált (nem
is rosszul), negyedórával a vége
előtt parádésan mentett Deaconu

elől, így a végén a házigazdák még
örülhettek is, hogy bár egy pontot
otthon tudtak tartani.

A marosvásárhelyi táborban 
nemigen tudtak örülni a pontszer-
zésnek, a DigiSport TV mikrofon-
jánál megszólaló játékosok, de az
edző is kivétel nélkül elégedetlen-
ségüknek adtak hangot, illetve je-

lezték távozási szándékukat, miután
ebben az idényben még egyetlen al-
kalommal sem kaptak fizetést.
„Tudtunk ezekről a gondokról, ma-
gunkért, a jövőnkért játszottunk.
Jön a téli átigazolási időszak, és re-
méljük, hogy találunk egy fizetőké-
pes klubot, amely leszerződtet.
Nem titkoljuk távozási szándékun-
kat, a vezetőség is tud róla. Van
még elég labdarúgó az országban,
jöhetnek a helyünkre, hogy meg-
mentsék a klubot” – nyilatkozott
(szavai szerint több társa nevében)
Gabriel Matei.

„A társaim közül elsőként fordul-
tam a labdarúgóligához, hogy ér-
vénytelenítsék a szerződésem.
Mindenkinek szíve joga eldönteni,
hogyan jár el. A télen biztosan távo-
zom” – fogalmazott Ianis Zicu.

Az edző, Dan Alexa fejében is
megfordult, hogy elbúcsúzik a város-
tól és a klubtól. „Nézem, miket írnak
a többi klubnál, és olvasom, itt három
havi bérrel vannak elmaradva, ott
néggyel... Szeretnék én is egy olyan
csapatot edzeni, ahol csak három hó-
napos a késlekedés a kifizetésben. De
Marosvásárhelyen már nyolc hónap-
nál tartunk, és biztosan rájön erre még
valamennyi! Amennyiben meghatá-
rozó játékosok távoznak, és nem hoz-
nak helyettük másokat, akikkel helyt
lehessen állni az 1. ligában, én sem
igen tudom, miként maradhatnék” –
összegezte gondolatait a szakvezető.

Az ASA november 25-én játssza
legközelebbi bajnoki mérkőzését, a
Konstancai Viitorul lesz a Trans-Sil
stadion vendége. (F.A.)
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Az internetről is letölthető vá-
lasztási útmutatót jelentetett
meg a külügyminisztérium
pénteken a több mint félmil-
lió külföldi bejelentett lak-
címmel rendelkező román
állampolgár számára.

Az idei parlamenti voksolásokon
először adhatják le levélben szava-
zatukat azok a külföldön élő román
állampolgárok, akik a szeptemberi
határidő előtt regisztráltak. Az ál-
landó választási hatóság (AEP) a
külföldi választókörzetek számának
növelésével is javított a választójog
gyakorlásának eddigi feltételein.

December 11-én – a két évvel ez-
előtti elnökválasztáshoz képest
123-mal több – 417 külföldi válasz-
tókörzet várja a román állampolgá-
rokat az urnákhoz. Hasonló
arányban javulnak a magyarországi
voksolás feltételei, a korábbi négy
helyett ugyanis öt választókörzetet
rendeznek be a román külképvise-
leteken: a budapesti követségen két,
a Román Kulturális Intézetben, il-
letve a szegedi és gyulai román fő-
konzulátuson pedig egy-egy
választókörzet fog működni.

A romániai választói névjegy-
zékben csaknem 19 millió név sze-

repel. A külföldre költözött román
állampolgárok számát legalább há-
rommillióra becsülik, közülük
azonban csak az a 600 voksolhat
külföldön, akinek van bejelentett
külföldi lakhelye. A többiek csak a
romániai lakhelyük szerinti otthoni
választókörzetben szavazhatnak
december 11-én.

Nem voksolhatnak külföldön a
turistaútlevéllel külföldön tartóz-
kodó román állampolgárok sem, ki-
zárólag azok élhetnek szavazati
jogukkal, akiknek az irataiban kül-
földi ideiglenes vagy állandó lak-
cím szerepel.

A külföldi választókerületből
négy képviselőt és két szenátort jut-
tatnak a választók a 466 tagú kétka-
marás parlamentbe.

A külföldön leadott magyar sza-
vazatok juttatták képviselői mandá-
tumhoz 2008-ban Kötő Józsefet, az
RMDSZ időközben elhunyt okta-
táspolitikusát. Szintén a külföldi
voksok segítették hozzá – a buka-
resti magyarok szavazatai mellett –
2000-ben Pataki Júliát ahhoz, hogy
képviselői mandátumot szerezzen a
fővárosban, akkor ugyanis a kül-
földi voksok még a bukaresti vá-
lasztókerületbe kerültek. (MTI)

Útmutató a külföldön élő 
választópolgároknak

Labdarúgó-bajnoki eredmények
* 2. liga, 17. forduló: Baloteşti – Arad 2-4, Râmnicu Vâlcea – Szat-

márnémeti 0-0, Brăila – Sepsiszentgyörgy 0-1, Resicabánya – Afumaţi
1-2, Târgovişte – Călăraşi 5-0, Temesvári Politehnica ASU – Clinceni
0-1, Mioveni – Nagyváradi Luceafărul 1-2. Eddig nem közölt eredmény
a 16. fordulóból: Arad – Temesvári Politehnica ASU 1-1. Az élcsoport:
1. Bukaresti Juventus 33 pont/14 mérkőzés, 2. Sepsiszentgyörgy 31/15
(26-11), 3. Brassó 31/15 (25-13).

* 3. liga, I. csoport, 13. forduló: Râmnicu Sărat – Bákói Aerostar 0-
0, Roman – Chişcani 4-2, Vaslui – Galaci Metalosport 1-1, Paşcani –
Székelyudvarhely 6-1, Bákói SC – Barcarozsnyó 4-1, Miroslava –
Valea Mărului 5-0, Szászhermány – Csíkszereda 1-1. Az állás: 1. Csík-
szereda 30 pont, 2. Szászhermány 27, 3. Vaslui 23, ...14. Székelyud-
varhely 8.

* NB I., 16. forduló: Gyirmót – Újpest 1-2, Mezőkövesd – Videoton
2-1, MTK – Debreceni VSC 1-1, Paks – Budapest Honvéd 1-1, Diós-
győr – Szombathelyi Haladás 2-1, Vasas – Ferencváros 2-2. Az élcso-
port: 1. Vasas 31 pont, 2. Videoton 27, 3. Ferencváros 26.

ASA: Pontszerzés 
Jászvásáron, de ki marad?

A riválisok kölcsönösen semlegesítették egymás igyekezetét.            Fotó: sportpictures.eu

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 16. forduló: Jászvásári CSM Politehnica – Marosvásár-

helyi ASA 0-0
Jászvásár, Emil Alexandrescu stadion. Vezette: Ionuţ Coza.
Sárga lap: Voicu (40.), V. Gheorghe (61.), Cristea (89.), illetve Mendy (38.),

Jakobovich (68.).
CSM Politehnica: Caparco – Voicu, Mihalache, Frăsinescu, Sato – Creţu

(64. Ciucur), Mitic, Chelaru (64. Ad. S. Moldovan) – Bole, Cristea, Piccioni (51.
V. Gheorghe).

ASA: Mingote – Matei, Cordoş, M. Constantin, Dobrosavlevici, Mendy –
Morar (74. Kuku), Jakobovich, Deaconu (90. Petriş) – Zicu (88. Ciolacu),
Surdu.

A 16. forduló lapzártánkig befejeződött mérkőzéseinek eredménye: Boto-
şani FC – Voluntari FC 0-1, Zsilvásárhelyi Pandurii – Temesvári Poli ACS 2-2,
Concordia Chiajna – Bukaresti FCSB 1-0.

A szombathelyi Rácz Barnabás (b) és a diósgyőri Nemes Milán a labdarúgó OTP Bank Liga
16. fordulójában játszott Diósgyőri VTK – Swietelsky Haladás mérkőzésen a debreceni
Nagyerdei Stadionban 2016. november 19-én. A sereghajtó Diósgyőr ideiglenes otthonában,
Debrecenben 2-1-re legyőzte a Haladás együttesét.                   MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Szerkeszti: Farczádi Attila

974.

Fizetett hirdetés

Ranglista
1. FCSB 16 10 3 3 22-11 33
2. Craiova 15 9 3 3 23-15 30
3. Medgyes 15 7 5 3 20-16 26
4. Viitorul 15 8 2 5 18-16 26
5. CFR* 15 8 5 2 26-12 23
6. Dinamo 15 6 5 4 26-17 23
7. Botoşani 16 7 2 7 23-17 23
8. Voluntari 16 6 3 7 22-22 21
9. Pandurii 16 5 5 6 17-20 20
10. Astra 15 4 5 6 15-20 17
11. Chiajna 16 4 4 8 8-18 16
12. Jászvásár 16 3 4 9 13-19 13
13. ASA* 16 2 3 11 12-29 3
14. Poli ACS** 16 4 3 9 16-29 1
* 6 büntetőpont levonva
** 14 büntetőpont levonva
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Emberléptékű és barátságos
olimpiát ígért prezentációján a
2024-es budapesti olimpiai és para-
limpiai pályázat Dohában, a Nem-
zeti Olimpiai Bizottságok
Szövetségének (ANOC) közgyűlé-
sén.

„Magyarország olimpiai nemzet,
176 aranyéremmel, a modern olim-
piai mozgalom alapítójaként s az öt-
karikás örökrangsor nyolcadik
helyezettjeként” – mondta a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság (MOB) el-
nöke. Borkai Zsolt hozzátette, azért
vannak most jelen, hogy valóra
váltsák Kemény Ferenc 1894-es
álmát, vagyis a budapesti olimpia-
rendezést, amely – mint a MOB el-
nöke mondta – „nemcsak az ő álma,
hanem a miénk is”.

A budapesti pályázat vezetője,
Fürjes Balázs kijelentette, Magyar-
ország az utóbbi 15 évben 55 milli-
árd dollár értékű infrastrukturális és
sportberuházást valósított meg
olimpiarendezéstől függetlenül, de
arra felkészülve. Példaként emlí-

tette a Papp László Budapest Sport-
arénát, a Groupama Arénát, a Da-
gály Úszóarénát, valamint a
2020-as labdarúgó Európa-bajnok-
ság néhány mérkőzésének otthont
adó új Puskás Arénát.

Az ANOC dohai közgyűlésén
először Los Angeles, majd Buda-
pest után Párizs mutatkozhatott be.
A prezentáció azért kulcsfontos-
ságú, mert ezután a pályázó váro-
soknak csupán három alkalommal
lesz lehetőségük részletes prezentá-
cióban bemutatni az elképzelései-
ket: a NOB értékelő bizottságának
jövő májusi látogatásakor, a júliusi,
lausanne-i technikai prezentáción,
valamint szeptemberben, a limai
helyszínkijelölő kongresszuson.

Az ANOC most 206, a NOB által
elismert szervezetet foglal magába,
köztük a MOB-ot is. A szövetség el-
nöke 2012 óta a kuvaiti Ahmed al-
Fahad al-Ahmed al-Sabah sejk,
főtitkára pedig a svéd Gunilla Lind-
berg, s ők mindketten a NOB tagjai
is egyben.

Olimpia 2024: Emberléptékű 
és barátságos játékokat ígért Budapest

Kikapott Bukarestben a Steaua CSM-től a Maros
Kosárlabdaklub a férfi Nemzeti Liga 9. fordulójában.
Az alakulat erősen tartalékosan állt ki a mérkőzésen,
Mohammed, Barham, Djapa és Polyák játékát is nél-
külöznie kellett a bérek kifizetésében történt késleke-
dés miatt. Eredetileg Martinic sem vállalta a játékot,
aztán az irányító meggondolta magát, és csapata leg-
eredményesebbjeként fejezte be a mérkőzést, míg a
FIBA Európa-kupában múlt héten rendezett össze-
csapáson lesérült Kalve nem épült fel, így nem lép-
hetett pályára a fővárosban. A Steaua CSM ilyen
körülmények között könnyedén diadalmaskodott, az
első három negyedet könnyedén hozta, így az utolsó
tíz percben átengedhette a kezdeményezői szerepet a
marosvásárhelyieknek.

A házigazdáknál Nikola Jevtovic 18 ponttal járult
hozzá csapata sikeréhez, amelyet  lepattanóval is
megtoldott. Marius Runkauskas neve mellett 13 pon-
tot, 2 lepattanót és 2 gólpasszt találunk, míg David
Dudzinski 12 pontot, 10 lepattanót és 3 gólpasszt
jegyzett. A vendégeknél, mint említettük, Goran Mar-
tinic volt a legeredményesebb 18 ponttal, 6 gólpasszal
és 3 lepattanóval, Daniel Popescu 15 pontig jutott,
ehhez jön még 4 gólpassz és 2 lepattanó, míg Sánta
Szabolcs 14 pontjával, 8 lepattanójával és 2 gólpasz-
szával a harmadik a listán.

Következő bajnoki mérkőzését szombaton 17 órá-
tól játssza a Maros KK, amikor a SCM U Craiova lesz
a ligeti sportcsarnok vendége. (F.A.)

Hatalmas csatában, az ötödik
játszma hosszabbításában nyert a
Marosvásárhelyi CSU Medicina
női röplabdacsapata Karácsonkőn,
a régi rivális otthonában. A két fél
közötti rivalizálás szebb napokat is
látott már, az idén azonban a szur-
kolóiknak be kell érniük a szeré-
nyebb dolgokkal, például a 6. hely
megcélzásával az alapszakasz
végén, ami a felsőházi rájátszást je-
lenti, míg a vonal alatt a kiesés
ellen játszanak a csapatok.

Éppen ez a siker az, amely
enyhe reményeket ébreszthet arra
vonatkozóan, hogy az egy ideje el-
érhetetlen magasságúnak tűnő 6.
helyet mégiscsak elérheti a maros-
vásárhelyi együttes, hiszen ha az
első öt klub lényegesen jobb a töb-
binél, a középmezőnyben bárkit
meg tud verni a Medicina, az egyik
legfontosabb riválissal, Lugossal
pedig csak ezután játszik. Igaz, Pi-
teşti-en kikapott, de a visszavágót
a Pongrácz Antal csarnokban ren-
dezik.

A karácsonkői mérkőzés majd-
nem két és fél órát tartott, és mikor

az egyik, mikor a másik félnek állt
a zászló. A házigazdák nyerték vi-
szonylag simán az első játszmát, a
vendégek a következő kettőt. Nem
jött össze azonban az 1:3, így az
ötödik szettre maradt a döntés.
Amelyet a Medicina 6:0-val indí-
tott, mégis izgalmassá vált a vége,
mert 11:14-nél három meccslabdát
is hárított az Unic, 14-re egyen-
lítve. A nyitásra becserélt Iancu két
remek szervája azonban meghozta
a két következő ponttal a győzel-
met is.

A női röplabda A1 osztály 9.
fordulójában a Medicina szomba-
ton 18 órától a bajnok Balázsfal-
vát fogadja, ez valószínűleg még
nem a felzárkózás mérkőzése lesz.
(B. ZS.)

Maros KK: Lehetetlen küldetés

Megfogható a 6. hely?

Rióban jártunk
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete és a

Pro XXI Sport- és Kulturális Alapítvány november 21-én, ma szervezi
meg a Bajnokok-Élsportolók-Sportbarátok Klubjának következő ese-
ményét.

A Kultúrpalota kistermében 18 órától kezdődő Rióban jártunk című
közönségtalálkozó meghívottjai Szép Zoltán és Kádár Zoltán újságírók.
Moderátor: Farczádi Attila.

Az esemény támogatói: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Magyaror-
szág Csíkszeredai Főkonzulátusa.

A belépés díjtalan.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 3. forduló, elmaradt mérkőzés: Jászvásári Poli-

tehnica Naţional – Marosvásárhelyi Sirius 55-70 (10-14, 14-18, 17-14, 14-24)
Jászvásár, sportcsarnok, 450 néző. Vezette: Alexandra Stan (Bukarest), Ale-

xandru Ivan (Târgovişte), Alin Bobeică (Ploieşti). Ellenőr: Luca Badea (Buka-
rest).

Politehnica Naţional: Galdeira 12, Adams 10 (2), Simmons 9, Mosley 8 (2),
Johnson 8 (1), Butnariu 3 (1), Aursulesei 3, Ciotir 2, Dănălache, Măgurean. 

Sirius: Robinson 18, Daniel 16 (3), McCune 13, Laudermill 13, Gregory 8 (2),
Bartha 2, Gál, Lovász, Pop, Radu.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 9. forduló: Bukaresti Steaua CSM – Marosvá-

sárhelyi Maros KK 80:62 (22-11, 22-17, 24-19, 12-15)
Bukarest, Mihai Viteazul-csarnok, 400 néző. Vezette: Laurenţiu Grigoraş,

Mircea Şerban, Dragoş Barbu. Ellenőr: Eugen Poenaru.
Steaua CSM: Jevtovic 18 pont, Runkauskas 13 (3), Dudzinski 12 (2), Negoi-

ţescu 8, Baciu 8, Malesevic 8 (2), Szíjártó 4, Long 4, Darwiche 3 (1), Petrache
2, M. Paul, B. Popa.

Maros KK: Martinic 18 (4), D. Popescu 15 (5), Sánta 14, Lázár 6, Cioacătă 4,
Engi 3 (1), Borşa 2, D. Andrei, Bichiş.

További eredmények a 9. fordulóból: Nagyvárad – Bukaresti Dinamo 77:66,
Galac – Kolozsvár 76:82, Temesvár – Nagybánya 74:55. A Craiova – Piteşti
mérkőzést ma 19 órai kezdettel rendezik (TV: DigiSport – élő közvetítés). A 4.
fordulóból elhalasztott mérkőzésen: Galac – Nagyszeben 81:90 (múlt héten,
szerdán játszották).

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály, 8. forduló: Karácsonkői Unic – Marosvásárhelyi

CSU Medicina 2:3 (25:18, 14:25, 19:25, 25:18, 14:16)
Karácsonkő, sportcsarnok. Vezette: Nicolae Marin (Galac), George Grădi-

naru (Galac). Ellenőr: Adin Cojocaru (Bukarest).
CSU Medicina: Pucarević, Iancu, Dobriceanu, Rusu, Klarić, Varga (Petra,

Buterez, Cauc, Teianu, Babaş, Arniceru). Liberó: Molnar (Rancz).
A női röplabda A1 osztály 8. fordulójában: Bukaresti CSM – Galaci CSU 3:0,

Balázsfalvi Alba Volei – Bákói Ştiinţa 3:0, Lugosi CSM – Jászvásári Penicilina
3:1, SCMU Craiova – SCM Piteşti 2:3. A Bukaresti Dinamo – CSM Târgovişte
mérkőzés lapzárta után fejeződött be.

Megtörte a jeget a Marosvásárhe-
lyi Sirius női kosárlabdacsapata az
élvonalban. Ráadásul a kiesés elleni
küzdelemben közvetlen ellenfelé-
nek számító csapat otthonában
nyert, ami emeli a siker értékét. Az
eddigiek alapján az eredmény meg-
lepetésnek mondható, hisz a Sirius
nem csak elveszítette minden eddigi
mérkőzését, hanem mindig húsznál
nagyobb pontkülönbséggel, míg a
jászvásáriak még Sepsiszentgyörgy
ellen is szoros meccset játszottak,
Aradon pedig nyerni tudtak. Lénye-
ges különbség azonban, hogy ezen
a találkozón bemutatkozott az előző
napokban érkezett amerikai Ange-
lique Robinson, aki nem csupán 18
ponttal járult hozzá a sikerhez, de
hat lepattanóval, három lopott lab-
dával és – ami különösképpen fon-
tos a Sirius esetében, amelynek
eddig az összjátéka sántított a legin-
kább – öt gólpasszal is jeleskedett.
Robinsont a Marquette Egyetem el-
végzése után, 2011-ben a WNBA-
ban szereplő New York Liberty is
draftolta, utána azonban Európába
került játszani. Robinsonnal a pá-
lyán McCune palánk alatti szerepe
is megnőtt, az első dupla-duplát
szerezte néhány nagyon halvány
teljesítményt követően, 13 ponttal
és 11 lepattanóval.

Mindehhez csak annyit lehet
ezek után hozzáfűzni, hogy ilyen
körülmények között tiszta szeren-
cse, hogy a 3. fordulóban, ahogy az
eredeti programban szerepelt, a

meccset a jászvásári csarnok fog-
laltsága miatt nem lehetett leját-
szani. Mert Robinson nélkül ki
tudja, mi lett volna az eredmény...
De hát a moldvaiak magukra vesse-
nek...

Picit aggasztó, hogy a marosvá-
sárhelyi kispadon található belföldi
játékosok összesen alig 2 pontot
szereztek, pedig egynek folyamato-
san a pályán kell lennie. Érdekes
módon csupán az a Bartha Borbála
talált be, aki a záró percekre biztos
Sirius-vezetésnél állt pályára. Bár
minden eshetőségre készen eluta-
zott a csapattal, Mészáros Katát
végül nem kellett használnia Steff
Zakariás vezetőedzőnek. A maros-
vásárhelyi beállósnak a lábfeje sé-
rült meg, így hosszabb időt ki kell
majd hagynia.

A válogatott Eb-selejtezője miatt
szünetelő bajnokság a hét végén
folytatódik, a Sirius az Aradi ICIM-
et fogadja egy újabb kiesési „ranga-
dón”, majd szerdán Szatmár-
németiben pótolja be a második el-
maradt meccsét.

Új játékos érkezett, nyert a Sirius

Goran Martinic (a labdával) eredetileg nem
vállalta a játékot Bukarestben, majd meggon-
dolta magát, és csapata legeredményesebb
tagjaként tudta le a mérkőzést.                           

Fotó: Nagy Tibor
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Bálint Zsombor

A karácsonkői siker enyhe reményeket ébreszthet arra vonatkozóan, hogy az egy ideje el-
érhetetlen magasságúnak tűnő 6. helyet mégiscsak elérheti a marosvásárhelyi együttes.

Fotó: Nagy Tibor

Ranglista
1. Târgovişte 7/1 15
2. Kolozsvár 7/1 15
3. Sepsiszentgyörgy 7/1 15
4. Brassó 6/2 14
5. Galac 5/3 13
6. Arad 2/6 10
7. Szatmárnémeti 2/5 9
8. Alexandria 1/7 9
9. Jászvásár 1/7 9
10. Sirius 1/6 8

Ranglista
1. Balázsfalva 8 7 1 0 0 24-2 23
2. Târgovişte 7 6 0 0 1 19-4 18
3. Bukaresti CSM 7 5 0 1 1 17-6 16
4. Bákó 7 5 0 1 1 17-9 16
5. Dinamo 7 4 1 1 1 17-8 15
6. Karácsonkő 7 3 0 1 3 12-13 10
7. Piteşti 7 3 0 0 4 10-14 9
8. Lugos 7 1 2 0 4 10-16 7
9. CSU Medicina 7 2 0 0 5 7-15 6
10. Jászvásár 7 2 0 0 5 7-15 6
11. Galac 8 1 0 0 7 4-22 3
12. Craiova 7 0 0 0 7 1-21 0

Ranglista
1. Kolozsvár 7/1 15
2. Steaua CSM 7/1 15
3. Nagyvárad 6/2 14
4. Temesvár 5/4 14
5. Nagyszeben 5/3 13
6. Piteşti 4/3 11
7. Maros KK 3/5 11
8. Craiova 3/4 10
9. Nagybánya 1/7 9
10. Dinamo 1/7 9
11. Galac 1/6 8



A tizenharmadik játéknap kere-
tében a hegedűk városában az
Avântul a tabellán a közvetlen
szomszédságában tanyázó Sülel-
medi Viitorult fogadta. A találkozó
első félidejét a házigazdák uralták,
amelynek eredményeként Vili 
Stoica gárdája három-négy emlí-
tésre méltó gólhelyzetet dolgozott
ki. Az összecsapás 5. percében
máris hazai helyzetet jegyezhet-
tünk: ekkor László Norbert ke-
csegtető pozícióból, mintegy 7
méterről erős lövést küldött a ven-
dégkapura, ám kísérlete kevéssel
ugyan, de célt tévesztett. Ezt köve-
tően, csupán egy bő perc elteltével,
Gliga hajszálpontos jobb oldali be-
ívelése után Dézsi kitűnő szögből,
csupán néhány méterről mellé „bó-
lintott”. A 10. percben a szászrége-
niek ismételten kihagyhatatlannak
tűnő gólhelyzetbe kerültek, amikor
egy bal oldali pontos beadást kö-
vetően Gliga alig 6-7 méterre a
vendégkaputól fölé emelt! Aho-
gyan azt a labdarúgásban mondani
szokás: ilyen gólszerzési lehetősé-
geket elpuskázni röpke tíz perc
alatt több mint luxus! A túloldalon
a sülelmediek eléggé tetszetősen
adogattak, s az első játékrészben
két ízben is említésre méltó hely-
zetbe kerültek: előbb a 19. perc-
ben, amikor Şerban kemény távoli
lövése fölé szállt, majd a 24. perc-
ben Feraru csupán 9 méterre Iakob
kapujától mellé lőtt. Noha a meg-
lehetősen nehéz talaj ellenére a
mérkőzést a házigazdák irányítot-
ták, említésre érdemes gólszerzési
lehetőség nem adódott Anişoreac
kapujának előterében. A középpá-
lyásokból hiányzott a szikra, a csa-
tárok pedig nem voltak kirobbanó
formában...

A második félidő 4. percében a
játék képe alapján a hazaiak meg-
érdemelten szereztek vezetést:
Murar mesterien indította Stavilă
Bogdant, s a csatár mintegy 13
méterről higgadtan a kapu hosszú
sarkába helyezte a pöttyöst: 1-0.
Az 55. percben Merdariu akár
végérvényesen eldönthette volna a
találkozó sorsát, ám Sîplăcan bal
oldali szabadrúgása után a közép-
hátvéd közelről az oldalhálóba lőtt.

Az 56. percben az elszántan tá-
madó vendégek jelezték, hogy az
egyenlítésbe vetett reményüket
nem adták fel, amikor Moş 
mintegy 16 méterről lőtt, ám kísér-
lete kevéssel elkerülte az Avântul
kapuját. A 63. percben Sbârcea tá-
voli lövéssel próbálkozott, de a
labda elkerülte a kaput. A Mára-
maros megyei gárda egyre többet
birtokolta a labdát, jó néhány ve-
szélyes támadást vezettek, ám a
házigazdák szerencséjére nem volt
túlzott gólveszély, azonban min-
denképpen figyelmeztetnie kellett
volna a pályaválasztókat, hogy a
minimális különbség dacára a
három bajnoki pont sorsa nem dőlt
még el... A 85. percben a mindig
derekasan küzdő Murar kihagyta a
régeniek utolsó gólszerzési lehető-
ségét: a középpályás, kissé zárt
szögből, ejtett lövéssel próbálko-
zott, ám a labda a hálón landolt.
Amikor már úgy tűnt, a házigaz-
dák kiizzadt győzelmet könyvel-
hetnek el, a mérkőzés első
hosszabbításpercében a sülelme-
diek megszerezték az egyenlítő
gólt: egy indítás után Iakob hajme-
resztően mozdult ki a kapujából, s
ezt, valamint a hazai védők meg-
ingását kihasználva a szemfüles
Lihet pár méterről a hálóba kotorta
a labdát: 1-1. A lecke fel volt adva,
ám Stoica Vili legénységétől idő-
szűke miatt reakcióra már nem fu-
totta. 

Annak ellenére, hogy főképp az
első játékrészben a szászrégeniek
elismerésre méltón fociztak, a má-
sodik félidőben nem sikerült meg-
tartaniuk a támadás ritmusát,
emellett, a lőtt gól dacára, gólhely-
zetek szempontjából sem remekel-
tek.

Szomorúan tapasztalhattuk,
hogy a nemrégiben elhunyt kiváló
válogatott labdarúgó, Daniel Pro-
dan emlékének szentelt egyperces
néma csend ideje alatt a szászrége-
niek sportigazgatója nem érezte
szükségét, hogy felállva tiszteleg-
jen a példamutató karrierű egykori
futballista emlékének. Azt, hogy
nem áll fel „János bácsi”, még ha
nehezen is, de részben megértjük,
ám amikor ugyanezt teszi egy
klubnál fontos beosztású hivatalos
személy, azt semmiképpen!

ADÁSVÉTEL

ELADÓK 3-5 kg közötti kacsák, 8,5
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (58998-I)

LAKÁS

ELADÓ/KIADÓ új ház Maros-
vásárhelyen. Tel. 0744-572-814. (57439)

MINDENFÉLE

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

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

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (57593)

MEGEMLÉKEZÉS

Immár tizenhét év repült el
azóta, mióta a szeretett
édesanya és nagymama,
WERMESCHER OLGA nincs
közöttünk. Emlékét mind-
örökké megőrzi fia, Szucher
Ervin és két unokája, Ágnes
Bernadett és Eszter Tímea.
(sz.-I)

Fájó szívvel, kegyelettel
emlékezünk SZŐVÉRFFY
DÉNESRE halálának 15.
évfordulóján. Nyugodjon
békében! Emlékét szívünk-
ben őrizzük. Leánya és két fia
családjukkal. (57235)

Könnyes az út, mely sírodhoz
vezet, a Jóisten őrködjön
pihenésed felett.
Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk
NAGY SÁNDORRA halálának
első évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékét őrzi Ábel és
Márta Mezőbándról. (57547-I)

Az idő múlik, a fájdalom
megmarad, de szívünk mélyén
mindig velünk vagy.
Fájdalommal emlékezünk
november 21-én FARKAS
DÉNESRE halálának 20.
évfordulóján. Emlékét őrzik
gyermekei és unokái. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! (57611-I)

Kegyelettel emlékezünk
november 21-én édes-
apánkra, a cserefalvi FÜLÖP
JAKABRA halálának 40.
évfordulóján. Szerettei. (mp.)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, 

DERZSI KLÁRA 
életének 89. évében 2016. no-
vember 17-én elhunyt. Temetése
2016. november 21-én 15 órától
lesz a Jeddi úti temetőben, a
felső kápolnától, református
szertartás szerint. 
Fia, lánya és családjuk. (57617-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
anyós, testvér, jó barát és rokon, 

özv. SZAKÁCS ILONA 
2016. november 18-án 83. évében
megpihent. Temetése 2016. no-
vember 22-én, kedden 13 órakor
lesz Marosvásárhelyen, a refor-
mátus temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (57627-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett testvér, rokon és jó
barát,

MÁTYÁS LÁSZLÓ 
életének 49. évében csendesen
megpihent. Drága halottunkat
november 21-én 13 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a Jeddi
úti temetőben, református szer-
tartás szerint.

Gyászoló testvérei 
családjukkal, valamint 
unokaöccsei. (57628-I)

Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a drága jó férj,
nagybácsi, keresztapa, jó szom-
széd, a gyergyószárhegyi szüle-
tésű 

BARTALIS FERENC 
nyugalmazott közgazdász, 

a Megyei Statisztikai Igazgató-
ság ipari osztályának 

volt főnöke 
életének 91. évében, boldog há-
zasságának 66. esztendejében
november 19-én visszaadta lelkét
Teremtőjének. Földi maradvá-
nyait a marosvásárhelyi római
katolikus temető alsó kápolnájá-
ból november 21-én 14 órakor
helyezzük örök nyugalomra. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (57633-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
gyermek, testvér, keresztapa,
rokon, 

KOVÁCS SÁNDOR 
a MOPAN volt dolgozója 

életének 68. évében elhunyt.
Drága halottunk földi maradvá-
nyait november 22-én 14 órakor
helyezzük örök nyugalomra a
mezőpaniti temető ravatalozójá-
ból. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együttérzésünket fejezzük ki
drága jó vejünknek, Onodi
Zoltánnak és családjának,
valamint Juditnak és családjának
ÉDESAPJUK elhunyta miatt
érzett mély fájdalmukban. A
Jóisten nyugtassa az apatársat!
A Csiszér család. (57629-I)

Őszinte részvétünket fejezzük ki
sógorunknak, Onodi Zoltánnak
és nővérének, Juditnak, valamint
családjuknak ÉDESAPJUK
elhunyta miatt érzett mély
fájdalmukban. Csiszér Béla és
családja Budapestről, valamint
Csiszér Levente és családja
Marosvásárhelyről. (57629-I)

„Isten a mi oltalmunk és
erősségünk!” (Zsolt. 46,2)
Kívánunk vigasztalást Gráma
Tündének ÉDESAPJA halála
alkalmával. 
A Hit és Fény közösség. (57632)

Együttérző fájdalommal vettünk
tudomást volt kolléganőnk,
Bartalis Gabi FÉRJÉNEK
elhunytáról. Nyugalma legyen
csendes! Egykori kollégáid a 4-
es iskolából. (57631)

A TULAJDONOSI TÁRSULÁSOK
ÉS A JOGI SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE

A Maros Megyei Tulajdonosi Társulások Szövetsége 2016. november
22-én 17 órától a Ştefan cel Mare utca 26. szám alatti gyűlésteremben
találkozót szervez a következő témával: a 2014. november 11. és 2016.
október 1. közötti időszakban a 2014. évi 362-es számú helyi tanácsi
határozat alapján törvénytelenül befizetett szemétszállítási díjak
visszaszerzése. (A Marosvásárhelyi Táblabíróság végleges ítélettel
semmissé nyilvánította a tanácsi határozatot.)
Kérjük a tulajdonosi társulásokat, küldjék el a képviselőjüket, elnöküket,
ezek hiányában a lépcsőházfelelősöket a társulás lepecsételt, aláírt
megbízólevelével.
Az igénylés megfogalmazására jogi szakembereket hívtunk meg, akik
elmagyarázzák az összeg visszaszerzésének lehetőségeit.

Budai Ştefan elnök. (57560)

KLARA gyógyító, javasasszony so-
kak kérésére most Marosvásárhelyen
tartózkodik. 
Rövid idő alatt megoldja a prob-
lémákat a legerősebb gyógyírekkel,
gyógynövényekkel, a leghatásosabb
rituálékkal, a Jeruzsálemből kapott
varázsgömbbel (melyet a legtöbb
sikeresen megoldott esetért kapott, I.
helyezett lett).
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a
szétesett családokat, cégeket ment
meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi  a vállalkozást,
segít epilepszia, impotencia,
alkoholizmus, depresszió, szenve-
délybetegségek esetén. 
Köszönetnyilvánítások: 
Monica Marosvásárhelyről köszöni,
hogy ismét együtt lehet szerelmével;
Matei Ákosfalváról hálás Klárának,
mert kigyógyította az
alkoholizmusból; Magdolna Régenből
köszöni, hogy 28 éves fiát jó útra
térítette, megmentette a rossz baráti
társaságtól; Ágnes Jeddről hálás,
mert újból együtt élhet férjével;
Bogdan köszöni, hogy kigyógyította
az impotenciából; Gizella Szovátáról
köszöni Klarának, hogy segítségével
kigyógyult a depresszióból.
Hívják Klara asszonyt bizalommal,
garantáltan segít, hogy életük
megváltozzon, jóra forduljon. 
Tel. 0755-270-381. 
(Fizetett hirdetés: mp.)

Szabó Antal-Lóránd
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A hajrában a hazai kapusbaki
végzetesnek bizonyult

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 13. forduló: Szászrégeni Avântul – Sülelmedi

Viitorul 1-1 (0-0)
Szászrégen, Avântul-pálya, mintegy 100 néző. Vezette: Liviu Bălăcescu

(Zsilvásárhely) – középen, Török Zoltán, Anghel Todea (mindketten Kolozsvár)
– partjelzők.

Gólszerzők: Stavilă Bogdan (49)., illetve Lihet (90+1).
Szászrégeni Avântul: Iakob – László N., Merdariu, Sîplăcan, Truţa, Gliga,

Sbârcea, Luca Ad. (89. Dumbrăvean), Murar, Stavilă (83. Ilinca), Dézsi L. (61.
Fülöp A.).

Sülelmedi Viitorul: Anişoreac – Hauşi, Ignat, David, Şerban, Borota (81.
Varga), Bécsi (67. Lihet), Moş, Chiorean, Ardelean, Feraru.

További eredmények a 13. fordulóból: Marosvásárhelyi ASA II – Kolozsvári
Sănătatea 0-1, Nemeszsuk – Nagyszeben 2-1, Fugyivásárhely – Pusztadaróc
1-0, Kudzsir – Beszterce 3-0, Lénárdfalva – Zilah 3-2, Radnót – Dés 1-1. A Med-
gyesi Gaz Metan II állt.

Ranglista
1. Nagyszeben 12 10 1 1 29-15 31
2. Sănătatea 12 8 2 2 23-10 26
3. Zilah 12 8 1 3 21-10 25
4. Lénárdfalva 12 7 3 2 22-12 24
5. Kudzsir 12 7 1 4 26-13 22
6. Gaz Metan II 12 6 3 3 26-17 21
7. Nemeszsuk 12 6 2 4 17-15 20
8. Dés 12 4 6 2 20-11 18
9. Sülelmed 12 5 3 4 24-18 18
10. Avântul 12 5 1 6 14-14 16
11. ASA II 12 4 1 7 17-25 13
12. Radnót 12 3 1 8 18-32 10
13. Beszterce 13 2 1 10 12-41 7
14. Fugyivásárhely 12 1 1 10 9-25 4
15. Pusztadaróc 13 1 1 11 11-31 4
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FELVESZÜNK fiatal, talpraesett LÁNYOKAT WEBÁRU-
HÁZBA. Tel. 0745-520-408. (57419-I)
Az INRECO REMIX KFT. ÉPÍTŐIPARI CÉG keres TEHER-
GÉPKOCSI-VEZETŐT és NEHÉZGÉPKEZELŐT. Az önéletraj-
zokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es
faxszámra várjuk. Tel. 0365/430-150. (18255)
A PRO RURIS EGYESÜLET IDEGENVEZETŐT (agent de tu-
rism) alkalmaz a mezőmadarasi turisztikai információs központba.
Érdeklődni a következő telefonszámokon: 0265/429-240, 0752-
214-490. (18262)
ÁLLATGYÓGYSZERTÁRBA ÁLLATORVOST alkalmazunk.
allatgyogyszertar@freemail.hu (18263-I)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz ESZTERGÁLYOST
és MARÓST. Tel. 0745-199-860, 0745-859-090, 0756-052-680.
(18259-I)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SOFŐRT és SZAK-
KÉPZETLEN MUNKÁST. Tel. 0729-127-862. (18252)
MAROSVÁSÁRHELYI székhelyű KERESKEDELMI TÁRSA-
SÁG alkalmaz KERESKEDELMI DOLGOZÓKAT (nőket) és
NŐKET MAGVAK CSOMAGOLÁSÁRA. Tel. 0729-127-861.
(18252)
MAROSVÁSÁRHELYI székhelyű KERESKEDELMI TÁRSA-
SÁG alkalmaz KÖNYVELŐT. Az önéletrajzokat elküldhetik a
suny_mures@yahoo.com e-mail-címre.  További információ a
0756-103-101-es telefonszámon. (18251)
MAROSVÁSÁRHELYI székhelyű KERESKEDELMI TÁRSA-
SÁG alkalmaz SOFŐRT 7,5 tonnás kamionra, csak hazai vonalakra.
A tapasztalat kötelező. További információ a 0756-100-650-es te-
lefonszámon. (18251)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RE-
CEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), SZAKÁ-
CSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, SZOBALÁNYT,
KARBANTARTÓ MUNKÁST/SZAKEMBERT. Tel. 0722-268-
866. (58830)
Marosvásárhelyi székhelyű, NAPELEMRENDSZEREKET
ÉPÍTŐ CÉG keres felsőfokú végzettséggel rendelkező PROJEKT-
MENEDZSERT és a kivitelezéshez szükséges RENDSZERÉPÍTŐ
MUNKÁST. Fényképes önéletrajzukat a swssolar111@gmail.com
e-mail-címre várjuk, avagy érdeklődni lehet személyesen Koronka
14B szám alatt, hétfőtől péntekig 9-17 óra között. (58985-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Népújság 
hirdetési 

irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai   

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi 
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi  
NYUGATI 
JELENBE.

8.

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály

Marosludas, Köztársaság utca 25. szám
Telefon/fax: 0265/411-321
E-mail: Admin.LDMSCFNX01.MS@mfinante.ro

Közlemény ingó és ingatlan javak eladásáról

A 2015. évi 207-es, újraközölt és utólagosan kiegészített törvény 250.
cikkelyének 1. bekezdése értelmében, amely a pénzügyi eljárási
törvénykönyvre vonatkozik, nyilvános árverésen értékesítenek 2016.
december 8-án 10 órakor a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály
székhelyén egyes, az alábbi adósok tulajdonát képező ingó és
ingatlan javakat:

1. MANOILA SZAKMAI KÖZJEGYZŐI TÁRSASÁG, Marosludas,
Március 8. utca 1. szám, adószám 25382178, végrehajtási dosszié
száma 109-PF
– lakóház (földszint + manzárd): két szoba, folyosó, a hozzá tartozó
259 négyzetméteres területtel Marosludas, Március 8. utca 1. szám
alatt, telekkönyvszám 54588 Marosludas, kikiáltási ár 246.640 lej. Az
ár tartalmazza a héát. 
2. ORMENIŞAN MARIUS IULIU  MAGÁNVÁLLALKOZÁS,
Marosludas, Fő út 36D, adószám 28060053, végrehajtási dosszié
száma 908
– Opel Astra Caravan, 1997-es évjáratú, benzines, 1598 köbcentis
személygépkocsi, rendszáma MS-09-DJT, működőképes, a
környezetvédelmi bélyegilleték nincs kifizetve. Kikiáltási ára 3.900 lej.
Az ár nem tartalmazza a héát. 
3. RG STAHL UND MASCHINENBAU KFT., Marosvásárhely,
Pandúrok sétány 43/6., Maros megye, CUI 33462626, az
elmaradások újraütemezési tervének be nem tartása miatt, 145.996
lej értékben. Eladásra kerül egy istálló (C20) az A övezetben és a
hozzá tartozó 4000 négyzetméteres terület (A zóna), Nagysármáson,
a Köztársaság utca 1A szám alatt, Maros megyében,
telekkönyvszáma 50004 Nagysármás, kikiáltási ár 109.248 lej. Az ár
nem tartalmazza a héát. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig
mutassák be a következő iratokat: 
– vásárlási ajánlat
– a részvételi díj kifizetését igazoló irat vagy garancialevél
– az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása
– román jogi személyek esetében a Cégbíróság által kibocsátott
cégbejegyzési okirat másolata
– külföldi jogi személyek esetén a cégbejegyzési okirat román nyelvű
fordítása 
– román magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány
másolata
– külföldi magánszemélyeknek a személyazonossági/útlevél
másolata
– az adóhivatal igazolása, hogy nincsenek tartozásaik.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent említett
javakra, hogy értesítse erről a végrehajtót legkésőbb egy nappal a licit
időpontja előtt. 
Jelen bejegyzés ellen az érdekeltek az illetékes bíróságon
nyújthatnak be óvást a közzétételtől vagy a tudomásulvételtől
számítva 15 napon belül, a 2015. évi 207-es törvény 260-as és 261-
es cikkelyeinek előírásai alapján. 
Bővebb tájékoztatás a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály
székhelyén, a Köztársaság utca 25. szám alatt, vagy a 0265/411-321,
0265/413-222, 0265/413-224-es telefonszámon. 

Pop Daniela osztályvezető

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.
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TÖRÖKORSZÁG 2017
Repülővel Kolozsvárról

2017. 06. 05 - 10. 02., minden hétfőn
Akár -40% előfoglalási kedvezménnyel

Versenyvizsga 
köztisztviselői állásra

A Koronkai Polgármesteri Hivatal
– Koronka, Fő út 108. szám, Maros megye – 

versenyvizsgát hirdet egy megüresedett 
referensi szerződéses állás 
betöltésére a kulturális osztályon – 

a 2011. március 23-i 286-os kormányhatározat értelmében 
A versenyvizsgára a következőképpen kerül sor:
– írásbeli 2016. december 13-án 10 órakor 
– állásinterjú december 14-én 10 órakor
A résztvevőknek az alábbi követelményeknek kell megfelel-

niük:
– középfokú (líceumi) végzettség (kötelező feltétel)
– legkevesebb négy év szolgálati idő (kötelező feltétel)
– rugalmas munkaprogram vállalása
– jó tervezési és szervezési készség
A beiratkozási iratcsomót december 6-áig lehet benyújtani a

Koronkai Polgármesteri Hivatalban. Bővebb felvilágosítás a hi-
vatalban, kapcsolattartó Voniga Lóránd, a 0265/243-152-es tele-
fonszámon, e-mail: corunca@cjmures.ro

Takács Szabolcs I. polgármester


