
Cigányszerelem 
Opera-előadásokat ritkán láthatunk
Marosvásárhelyen, ezért is örvende-
tes a nemrégiben hagyománnyá vált
gyakorlat: a Kolozsvári Magyar Opera
rendszeres vásárhelyi vendégszerep-
lése, amely ez ősszel sem marad el. 

____________4.
500 éves 
a reformáció
A 14. században fejlődésnek indult
város – Novum Forum Siculorum –
legszebb ránk maradt öröksége a ma-
rosvásárhelyi Vártemplom. 1332-ben
jegyezték fel először, hogy városunk-
ban is megtelepedtek a ferences bará-
tok, akik rendházuk mellett egy ezer
férőhelyes zarándoktemplom építését
tűzték ki célul.

____________5.
Meghosszabbították 
a pénzátutalást
Pénteken, november 25-én utalják a
Szülőföldön magyarul program kereté-
ben a támogatást azoknak  az anya-
nyelvükön tanuló diákoknak és
egyetemistáknak, akik idén először
kérvényezték azt. 

____________8.
Rekordot döntött
az Active 7
A hétcsapatos bajnokságban szereplő
marosvásárhelyiek hazai teremtorná-
jukat január utolsó vasárnapján, 28-án
rendezik meg. 

____________9.

Aggodalom és riogatás
Aggódik a szociáldemokraták levitézlett elnöke, volt mi-

niszterelnök, hogy a december 11-i választásokon Hargita
és Kovászna megyében kizárólag RMDSZ-es jelöltek jutnak
be a parlamentbe, és román képviselője a székely megyék-
nek hírmondónak sem lesz a törvényhozásban. 

A román választókat magyar veszéllyel riogatni és sza-
vazásra buzdítani kívánó ominózus nyilatkozat hétfőn Csík-
szeredában, egy kampánygyűlésen hangzott el. A politikus
szerint a választási törvény „román képviselők nélkül hagy-
hatja” a székely megyéket, és ígéretet tett, hogy a PSD a
visszaosztásnál ragaszkodni fog Hargita megyéhez, annál
is inkább, mert a volt védelmi miniszter, Mircea Duşa itt
indul újabb mandátumért. 

A volt kormányfő tudja, hogy nemigen akad épeszű szé-
kely ember Hargita megyében, aki az általa támogatott je-
löltre adná a voksát. De a cél érdekében semmi sem drága.
Ezt igazolják a választóknak mézesmadzagnak szánt, az
RMDSZ irányába figyelmeztető kijelentések. Például, hogy
akkor ment jól a dolguk, amikor a PSD volt kormányon.
„Annyi pénzt soha nem fektettek be Hargita megyébe, mint
a PSD-kormány idején. Nem panaszkodhatnak az RMDSZ-
es polgármesterek” – jelentette ki. A jelöltről azt mondta,
„megtette a kötelességét Hargita megyével és a hazával
szemben”. 

(Folytatás a 3. oldalon)

A Sanitas egészségügyi szakszervezet
mintegy 150, több megyéből érkezett
képviselője tartott figyelemfelkeltő tün-
tetést kedden az egészségügyi minisz-
térium előtt. Vlad Voiculescu
szakminiszter azt mondta, a kollektív
munkaszerződésről szóló tárgyalások
azonnal elkezdődnek.

„Követeljük a munkafeltételek újratárgyalá-
sát, jobb munkakörülményeket akarunk az ad-
minisztratív személyzetnek, illetve kérjük a

jövedelmek frissítését. 15 százalékos emelést
kérünk, ami gyakorlatilag nem emelés, hanem
a bérek aktualizálása. Hinni akarjuk, hogy a kor-
mány tiszteli a munkánkat, és bennünket is” –
mondta el egy tüntető a Mediafaxnak. 

A szakszervezet azt mondta, november 29-én,
illetve december 6-án is tüntetnek majd a mi-
nisztérium székházánál, 11 és 13 óra között. 

Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter azt
mondta a tüntetőknek, hogy azonnal megkezdi
a tárgyalást a kollektív munkaszerződésről. 

Marius Sepi, a Sanitas alelnöke ugyanakkor
kijelentette, nem zárja ki az általános munkabe-
szüntetés lehetőségét. 

„Felhívom a figyelmet, hogy ha már sikerült
sztrájkunkat illegálissá nyilvánítani, mi minden
szabályt betartva közöljük velük, hogy elkezd-
jük újratárgyalni az eljárásokat a Sanitason
belül, úgy, hogy amikor már nem lesznek kol-
lektív munkaszerződéseink, lépjünk általános
sztrájkba” – szögezte le a Sanitas alelnöke. (Me-
diafax)
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Az általános sztrájkig is hajlandók elmenni

Újrakezdte a tiltakozást a Sanitas



A hagymásbodoni Detre dűlő-
ben, az egykori Ferenczi-tanya
helyén emeletes épület és hat
darab 18 méter hosszú üvegház
jelzi, hamarosan élettel telik
meg a domboldal. Két éve kez-
dődtek a munkálatok, az eredeti
terv egy nyugati mintát követő
középiskola építése és működte-
tése az adventista egyház beru-
házásával. 

Ottjártunkkor is külföldi vendégek-
kel folytattak tárgyalásokat. Amint a
projekt egyik irányítója kérdésünkre
kifejtette, a hetednapot ünneplő adven-
tista felekezet terve az Integritas nevet
viselő adventista líceum létesítése. A
bentlakásos tanügyi intézményben a
tervek szerint a gyakorlati oktatásnak
kiemelt szerepet szánnak. Amint a ter-
vezett tanintézmény szerkezeti felépí-
tésével megbízott Mihai Goran
hangsúlyozta, a tárgyi tudást a vallásos
neveléssel és a gyakorlati tudás meg-
szerzésével szeretnék ötvözni az ön-
fenntartónak tervezett líceumban.
„Emberi jellem és gyakorlati tudás nél-
küli agytrösztöket nevelni fölösleges”
– hangsúlyozta. Az ötletet az Amerikai
Egyesült Államokban már működő ha-
sonló tanintézmények adták, így a
mindennapi zsongástól távol, az erdő-
vel övezett domboldalon szerezhetnek
szellemi táplálékot a diákok, miközben

a zöldségtermesztést, kertészkedést,
méhészkedést, de a műszaki ismerete-
ket, asztalosságot, festés-mázolást, az
építkezési munkálatok gyakorlati vetü-
letét, illetve a szabás-varrás tudomá-
nyát is elsajátíthatják. Ugyanakkor a
természetes gyógymódokat, az egész-
séges táplálkozás, a sütés-főzés, gyer-
meknevelés tudományát szerezhetik
meg, illetve könyvelési ismeretekkel is
gazdagodhatnak. Az oktatás fontos
eleme a Biblia tanulmányozása és az
angol nyelv elsajátítása lesz. Egyelőre
a folyamatos tervezés, engedélyeztetés
és beruházás megvalósításán munkál-
kodnak. A nyáron uborkát termesztet-
tek és azt értékesítették, egyik
üvegházban jelenleg salátát termeszte-

nek. Az észszerű vízgazdálkodás ötle-
tét a szükség diktálta, így az esővíz új-
rahasznosításának korszerű folyamatát
valósították meg. 

Az üvegházak tetőzetéről össze-
gyűjtött csapadékot vezetékrendszer
szállítja víztároló medencékbe, onnan
pedig szűrőrendszeren keresztül szi-
vattyúzzák az üvegházakban termesz-
tett zöldségek locsolására. 

Beszélgetőpartnerünk felvetésünkre
kifejtette, hogy az adventista egyház
diákjai mellett természetesen más fele-
kezetű diákokat is befogadnak, ameny-
nyiben erre igény mutatkozna. A
líceum alapszabályzatának betartása
kötelező lesz minden diák számára.

Felkészítő 
a pénzügyi törvény alkalmazásáról 

November 24-én, csütörtökön 14 órától a Maros Megyei
Közpénzügyi Hivatal Dózsa György utca 1-3. szám alatti
székhelyén felkészítőt tartanak az érdekelteknek az új
pénzügyi törvény alkalmazásáról. 

Ingyenes EKG 
A Rheum Care Alapítvány november 23–25. között a ma-
rosvásárhelyi várban, a Művészetek és mesterségek vá-
sárán naponta 10 és 15 óra között ingyenesen EKG-t
készít. Érdeklődni a szervezet elnökénél, Marinela Gom-
bosnál a 0740-796-355-ös telefonszámon. 

Eszperantó sikerkönyv magyarul
Pénteken, 25-én 17 órai kezdettel az Amerikai Egyesült
Államokban és Kolozsváron egy időben megjelent best-
seller, Anna Löwenstein Kőváros (The Stone City) című re-
gényét mutatják be a „Fehér Hollók” a Bolyai téri unitárius
egyházközség tanácstermében. Jelen lesz a fordító,
Szász Lenke Parajdról (aki eszperantóból ültette át ma-
gyarra a regényt) és a Világhírnév Könyvkiadó főszerkesz-
tője, Szabó Csaba. Az igényes történelmi regény azon
könyvek közé tartozik, amelyik hamarabb jelenik meg Er-
délyben, mint Magyarországon, bizonyítva, hogy Erdély –
ha akar – hamarabb tud egy valódi bestsellert magyarra
fordítani és kiadni, mint Budapest.

Kós Anna könyvbemutatója 
November 24-én, csütörtökön 16 órakor a Marosvásárhe-
lyi Művészeti Egyetem stúdiótermének előcsarnokában
(Köteles Sámuel u. 6. sz.) mutatják be Kós Anna Iránytű a
navigáláshoz – Az újságírói szerep értelmezése az új mé-
diában című könyvét. Az Országos Tankönyvkiadó gondo-
zásában megjelent kötetről a szerzővel Tibori Szabó
Zoltán újságíró beszélget.

A szükség parancsa 
November 29-én, kedden 17 órakor a Bolyai téri unitárius
templom tanácstermében bemutatják a Jakab Sámuel által
összeállított A szükség parancsa című könyvet, amely az
erdélyi magyar kertészképzés története. A könyvet dr. Thi-
esz Rezső, a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara ker-
tészmérnöki tanszékének tanára és Kuszálik Péter
ismerteti. 

A No Sugar együttes a Kottában
November 27-én 18 órától a Marosvásárhelyi Rádió stú-
diótermében a No Sugar zenekar lesz a rádió Kotta című
műsorának vendége. A pop és a rock széles skáláját kép-
viselő csapat a kétezres évek közepén alakult, 2016 a
megújulás évét jelenti számukra. A belépés díjtalan. Az élő
adás a 106,8; 96 FM; 1323 AM frekvenciákon, valamint a
www.marosvasarhelyiradio.ro elérhetőségen hallható. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma KELEMEN, KLEMEN-
TINA, holnap EMMA napja. 

EMMA: a német Ermából
alakult, amely valójában több
Erm- és Irm- kezdetű név becé-
zése volt. Jelentése: vagy egy
germán néptörzshöz tartozást
jelöl, vagy Irmin germán isten-
ség, a világfa nevét őrzi. 

23., szerda
A Nap kel 

7 óra 36 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 40 perckor. 
Az év 328. napja, 
hátravan 38 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647

Fotó: Nagy Tibor

Országos EMT-konferencia 
A kolozsvári székhelyű Erdélyi Magyar Műszaki Tudo-
mányos Társaság (EMT) november 24–27. között Ma-
rosvásárhelyen, a M. Eminescu Ifjúsági Házban
szervezi meg az országos szakmai napokat, amely-
nek témája: a Bolyaiak a tér úttörői. A Bolyai Farkas
halálának 160. évfordulója alkalmából szervezett ren-
dezvény pénteken 9 órakor kezdődik. Az előadásokon
szó lesz a két Bolyai munkásságáról, emlékéről, sze-
repükről, helyükről a magyar és az egyetemes tudo-
mányos világban. 11 órakor a Bolyai Alkotótábor
munkáiból nyílik kiállítás az ifjúsági ház előcsarnoká-
ban, ugyanott a Yorick Stúdió produkciójaként Sebes-
tyén Aba 18 órától Kocsis István: A tér című, Bolyai
Jánosról szóló monodrámáját adja elő. 

Kosaras ifjúsági bál 
November 25-én, pénteken 19 órától a marosvásár-
helyi Kék Gyöngy (Blue Pearl) étterem kistermében a
meggyesfalvi keresztény egyházak ifjúsági kosaras
bált szerveznek. Meghívottak: Buta Árpád és Ábrám
Tibor előadóművészek. Érdeklődni, jelentkezni a
0746-458-169-es telefonszámon (Varró Gyula). 

Orgonahangverseny 
A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius egyházköz-
ség november 27-én, advent első vasárnapján 11 órá-
tól hálaadó és orgonaszentelési istentiszteletet tart a
templom fennállásának 10. évfordulója és az új elekt-
romos orgona megvásárlása alkalmából. A szószéki
szolgálatot Bálint Benczédi Ferenc püspök végzi, or-
gonán játszik dr. Molnár Tünde orgonaművész, Nagy
Orsolya, a kolozsvári Gh. Dima Zeneakadémia II.
éves hallgatója hárfázik, énekel a Cantuale együttes. 

Középkori ihletésű divatbemutató 
November 28-án 18 órától a Kultúrpalotában több ma-
rosvásárhelyi ruhatervező középkori ihletésű munkái-
ból állított össze kollekciót, amelyet felvonultatnak a
vörös szőnyegen. A belépés díjtalan. 

Méhésztalálkozó
A Maros Megyei Méhészegyesület A megyei méhé-
szet jelene és jövője címmel szimpóziumot szervez
Marosvásárhelyen, a Traian Săvulescu Mezőgazda-
sági Líceum amfiteátrumában. A szakmai találkozóra
december 8-án 10 órától kerül sor. Az egyesület veze-
tősége arra kéri a jelentkezőket, hogy november 30-ig
iratkozzanak fel annál a méhészkörnél, ahova tartoz-
nak, és fizessenek be 15 lejt, az étkezés ellenértékét.

RENDEZVÉNYEK
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2016. november 22.

1 EUR 4,5103
1 USD 4,2418

100 HUF 1,4636
1 g ARANY 166,0438

IDŐJÁRÁS
Tiszta égbolt
Hőmérséklet:
max. 100C
min. -30C

Megyei hírek

Szer Pálosy Piroska

Rendőrségi hírek
25 potyautas 

November 17-én és 18-án a vasúti rendőrség a csendő-
rökkel és a vasúttársaság képviselőivel 26 olyan vonatjá-
ratot ellenőrzött, amely megyénken halad át. Negyven
utast ellenőriztek, ezek közül 25-en jegy nélkül utaztak; az
érintettek 25 lejes felárral kellett menetjegyet váltsanak, öt
esetben pedig 1000 lejes bírságot is kiróttak, két esetben
bűntény gyanújával indítottak kivizsgálást. 17-én a Radnót
– Marosvásárhely közötti szakaszon egy kerelőszentpáli
utas pénzt adott a kalauznak, mivel nem váltott jegyet.
Ugyanakkor, szintén ezen a szakaszon, egy csoporthoz tar-
tozó tíz utas közül csak ötnek volt jegye. Csúszópénzadá-
sáért-elfogadásért és hivatali visszaélés miatt
kezdeményeztek eljárást. Az elkövetkezendő időszakban
folytatják az ellenőrzést. 

Ittasan felborította az autót 
November 20-án Mezőcsáváson egy 50 éves gernye-

szegi lakos kisodródott az úttestről Audi személygépkocsi-
jával a Mezőfele – Mezőszabad közötti úton. A kivizsgálás
során kiderült, hogy 0,97 mg/l alkohol volt a leheletében. 
Fatolvajokat fogtak 

November 21-én a gernyeszegi rendőrök megállítottak
egy járművet Kálban, amelynek rakterében a 36 éves gép-
kocsivezető két folyóméter tűzifát szállított iratok nélkül.
Ugyanaznap hajnalban Szászrégenben az Állomás utcában
igazoltattak két görgénysóaknai férfit, akiknek járművei-
ben összesen hat köbméter fa volt, amelynek származását
nem tudták igazolni. Szintén aznap éjjel 2 órakor Görgény-
szentimrén állítottak meg egy görgényhodáki férfi által ve-
zetett járművet, amelyben 2,50 köbméter törvénytelenül
kivágott tűzifa volt. Az érintetteket megbírságolták, a fát
pedig elkobozták a rendőrök. 

A hagymásbodoni tanya helyén 
Az „élet iskolája” 

Sorsolás a Bernády Házban ma 16 órakor!
A Népújság szerkesztősége ma, november 23-án 16 órától tartja az ok-

tóberi Népújság-kosár sorshúzását a marosvásárhelyi Bernády Házban
(Horea utca 6. szám). Gazdára talál a három élelmiszerrel teli
NépújsáG-kosár-okTÓBEr (kosaranként 100 lej értékben, ebből
kettő a marosvásárhelyi, egy a vidéki olvasóknak), a Hűséges előfizető –
NoVEMBEr nyeremény (4x150 lej) és a Hűségtombola-díj (100 lej).



A demokraták együttműködésre,
ugyanakkor kemény vitákra is ké-
szülnek Donald Trump kormány-
zatával – mondta Chuck Schumer,
az amerikai szenátus kisebbség-
ben lévő demokrata párti frakció-
jának újonnan választott vezetője
a CNN hírtelevízió vasárnap dél-
előtti politikai vitaműsorában.

A New York-i politikus – aki hosszú
évek óta kiváló kapcsolatot ápol a szin-
tén New York-i Donald Trumppal – azt
fejtegette, hogy vannak olyan területek,
amelyeken az azonos érdekek alapján ő
kifejezetten támogatja majd Trumpot.
Schumer a gazdaság élénkítését célzó in-
tézkedések támogatásának fontosságát
hangsúlyozta, leszögezve, hogy Trump
gazdasági elképzeléseinek túlnyomó ré-
szét helyesli.

„Meglepő módon Trump elnökjelölt-
ként nagyon haladó szellemű és nép-
szerű javaslatokat fogalmazott meg
bizonyos témákban” – mondta Schumer.
Ezek között nevezte meg az érdekcso-
portok (lobbik) politikai befolyásolási

kísérleteinek véget vetni akaró terveket,
az érvényben lévő kereskedelmi törvé-
nyek lényeges megváltoztatását és a
nagy infrastrukturális beruházásokat.

Az infrastrukturális beruházások meg-
indítása egyébként a demokrata párti el-
nökjelölt tervei között is szerepelt. „Mi
tehát kifejezetten arra késztetjük majd
Trump elnököt, hogy azokon a területe-
ken, amelyeken lehetséges, dolgozzunk
együtt” – fogalmazott Schumer. Hozzá-
tette: „Ha ezt nem teszi meg, akkor
éppen a rá szavazó munkásrétegeknek
tett választási ígéreteit szegné meg”.

Schumer ugyanakkor kitartott amel-
lett, hogy a leendő elnök egyes nagysza-
bású terveinek megvalósítását a
demokraták kifejezetten igyekeznek
majd megakadályozni. Elsősorban az
Obamacare néven ismertté vált egész-
ségbiztosítási törvény és a Dodd-Frank-
törvény néven ismert pénzügyi
szabályozó törvény beígért visszavoná-
sának megakadályozását említette. (A
Dodd-Frank-törvény a többi között a
pénzintézetek túlzott kockázatvállalását

és nem megfelelő ellenőrzését volt hiva-
tott szabályozni, igaz, a több mint két-
ezer oldalas törvénynek csak néhány
cikkelye lépett életbe.) Schumer azonban
azt is hozzátette: a demokraták valójában
nem sokat tehetnek, nincs meg ugyanis
a szükséges számú szenátoruk ahhoz,
hogy megakadályozzák Trump terveinek
megvalósítását.

Donald Trump vasárnap délután már
Twitter-üzenetben reagált is Chuck
Schumer nyilatkozatára. Azt írta: kedveli
a „furfangos Schumert”. Aztán ezt a
Twitter-üzenetet kitörölte, s egy újabbat
írt helyette, amelyben ez állt: „Mindig jó
kapcsolatot ápoltam Chuck Schumerrel.
Messze okosabb, mint Harry R. és meg-
van a tehetsége ahhoz, hogy a dolgokat
véghezvigye. Jó hír!”. Harry R. nem
más, mint Harry Reid nevadai szenátor,
aki mostanáig a szenátus demokrata
frakciójának vezetője volt, ám egészségi
okok és a kora miatt az év végén végleg
visszavonul a politika világából. 
(MTI)
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Tiltakoztak a helyi közigazgatási
alkalmazottak

Több mint 1800 polgármesteri hivatal és megyei ta-
nács, illetve 152, a központi közigazgatásnak alá-
rendelt intézmény alkalmazottja lépett kedden
kétórás japánsztrájkba, amiért a közigazgatásban
dolgozók nem részesültek fizetésemelésben, miköz-
ben az oktatásban és egészségügyben dolgozók
igen. Sebastian Oprescu, a közigazgatásban dolgo-
zókat tömörítő szakszervezet (SNFP) elnöke a Me-
diafax hírügynökségnek nyilatkozva természetes-
nek nevezte, hogy a helyzet feszültségeket szült, és
a későbbiekben készek „drasztikusabb” tiltakozási
formákat választani. Nem zárta ki az általános
sztrájk gondolatát sem. Dragoş Pîslaru munkaügyi
miniszter hétfőn úgy nyilatkozott, hogy az új bérezési
törvény 60-70 százalékos fizetésemelést hoz majd
a közigazgatásban, a szociális ellátásban, valamint
a kulturális intézményekben dolgozók számára, mint
ahogy azoknak a katonáknak is nő a fizetése, akik
jelenleg minimálbérben részesülnek. (Mediafax)

Kelemen Hunorral tárgyalt
Orbán Viktor

A Magyar Állandó Értekezlet jövő heti ülésének elő-
készítése jegyében tárgyalt egymással Orbán Viktor
miniszterelnök és Kelemen Hunor, az RMDSZ el-
nöke kedden az Országházban – tájékoztatta Ha-
vasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke az MTI-t. A
romániai parlamenti választások is aktualitást adtak
a megbeszélésnek, ennek kapcsán a tárgyaló felek
elégedetten állapították meg, hogy a jelöltállítás és
a választási felkészülés terén megvalósult a magyar
összefogás. Orbán Viktor és Kelemen Hunor fontos-
nak nevezte, hogy a román törvényhozásban erős
magyar képviselet legyen – mondta Havasi Bertalan.
A keddi tárgyaláson áttekintették a magyar állam tá-
mogatásával megvalósuló, a romániai magyarság
érdekeit szolgáló fejlesztések állását, végül Kelemen
Hunor szatmárnémeti látogatásra hívta meg a ma-
gyar kormányfőt; erre a programra várhatóan még
ebben az évben sor kerül. (MTI)

Javította romániai prognózisát 
a Világbank

A júniusban közzétett 4 százalékról 5,1 százalékra
javította a román gazdaság idei növekedéséről szóló
előrejelzését a Világbank – közölte az Agerpres hír-
ügynökség kedden. A nemzetközi pénzintézet sze-
rint azonban a tavalyi 3,8 százalékos
GDP-növekedés után bekövetkezett ugrás után jö-
vőre várhatóan ismét 3,8 százalékra, majd 2018-ban
3,4 százalékra lassulhat a gazdaság növekedése.
Az elemzés arra is figyelmeztet, hogy a választási
kampány visszavetheti a szerkezetátalakítási refor-
mokat, a nemzetközi bizonytalanságok pedig meg-
kérdőjelezhetik a Romániára vonatkozó optimista
előrejelzéseket. A Világbank szerint ugyanakkor a
fenntartható növekedés érdekében a fogyasztás ser-
kentése helyett a gazdaság termelőképességének
javítására, a szabályozás egyszerűsítésére és a fia-
talok foglalkoztatásának javítására van szükség Ro-
mániában. (MTI)

A kampányrendezvényen jelen levő volt miniszterek
számára is elképzelhetetlen a parlamenti munka az em-
lített jelölt nélkül, akinek harcolnia kell, „ahogy csak ő
tud harcolni ezért a térségért, és ahogyan tette az elmúlt
években”.

A jelöltről, akire oly nagy szüksége van a PSD-nek,
tudni kell, hogy egyik hangadója a magyarellenes uszí-
tásáról ismert, Kovászna, Hargita és Maros Megyei Ro-
mánok Civil Fórumának, amely többek között olyan
memorandumot fogadott el, amelyben arra kéri a kor-
mányt: dolgozzon ki akciótervet a székely megyékben
kisebbségben élő románok nemzeti identitásának védel-
mére, és amelyben azzal vádolják a magyarokat, hogy
diszkriminációt alkalmaznak velük szemben, az autonó-
mia „de facto” már létezik, a románokat pedig margi-
nalizált, másodrendű polgárokként kezelik.
Szeparatizmussal vádolták meg a magyarokat, és arra
kérték a román államot, hogy erősítse meg az állami
szervek – hadsereg, rendőrség, csendőrség, titkosszol-
gálatok – jelenlétét a térségben...

Ő az, aki szerint az autonómiáról beszélni sem volna
szabad, aki esküszegéssel vádolta meg azokat a magyar
politikusokat és köztisztségviselőket, akik önrendelke-
zést kérnek a magyar közösség számára, több magyar-
ellenes törvénytervezetet is benyújtott a parlamentbe,
pl. azt, amely megfosztotta volna a mandátumuktól a
polgármestereket, ha megtagadják a román nemzeti
zászló kitűzését vagy a nemzeti színű vállszalag viselé-
sét. 

Valószínű, őszinte a volt kormányfő aggodalma. Hi-
szen, amellett, hogy a románok jóval kevesebben van-
nak a székely megyében, az egyszerű emberek nagy
része nem nacionalista, nem beszélve arról, hogy azok
szavazataira az Egyesült Románia is ácsingózik.

Ilyenkor mindig elő lehet venni a magyar kártyát. Mi
lesz, ha...

Aggodalom és riogatás
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A demokraták együttműködésre és kemény vitákra is
készülnek Trump kormányzatával

A terrorizmus, a hibrid fenyegeté-
sek, a kibernetikai és energetikai
biztonság hiánya szükségessé te-
szik az uniós országok számára,
hogy növeljék a biztonsági és vé-
delmi együttműködésüket, meg-
teremtve az utat az Európai
Védelmi Uniónak – jelentették ki
az uniós parlamenti képviselők
kedden elfogadott állásfoglalá-
sukban.

Az Európai Parlament (EP) stras-
bourgi plenáris ülésén a képviselők
hangsúlyozták, az Európai Uniónak
(EU) gyorsabban és erőteljesebben kell
tudni válaszolni a fenyegetésekre,
amelyhez az európai haderők jobb
együttműködésére van szükség.

Kijelentették, a tagállamok közötti
együttműködés esetleges, Európa nagy-
ban támaszkodik a NATO képességeire
és az amerikai szolidaritásra.

Azt javasolták, a tagállamok fordítsák
hazai össztermékük (GDP) 2 százalékát

védelmi kiadásokra, hozzanak létre egy
többnemzetiségű haderőt és egy uniós
műveleti parancsnokságot a válságkeze-
lési műveletek irányítására, valamint az
uniós fellépés lehetővé tételére, ott, ahol
a NATO nem tervez beavatkozni.

Véleményük szerint az unió nincs kel-
lőképpen felvértezve, hogy szembenéz-
zen a jelentkező védelmi kihívásokkal,
mivel az elmúlt évtizedekben a tagálla-
mok csökkentették védelmi költségveté-
seiket, amely egyre kisebb haderőkhöz
vezetett. A képviselők szerint a párhuza-
mosságok, a túlkapacitás és a katonai
közbeszerzések terén állított akadályok
éves szinten 26,4 milliárd euró pazarlást
okoznak.

A képviselők amellett érveltek, hogy
a tagállamok közösen szerezzék be a vé-
delmi eszközöket és közösen kezeljék az
olyan nem halálos eszközöket, mint a
szállítójárművek és a repülők.

Azt javasolták, hogy hozzanak létre
egy európai védelmi szemesztert, amely-

nek során a tagállamok egyeztetnének
egymással a védelmi feladatokról és a
közbeszerzési tervekről, egyúttal java-
solták az Európai Védelmi Ügynökség
koordináló szerepének erősítését is.

A képviselők támogatták, hogy a vé-
delemi kutatási projektek éves szinten
legalább 90 millió eurós uniós támoga-
tást kapjanak a következő három évben,
melyet egy különálló, évente 500 millió
euró költségvetésű európai védelmi ku-
tatási programnak kellene követnie.

A képviselők hangsúlyozták, hogy az
EU-nak és a NATO-nak erősíteniük kell
együttműködésüket, különösen keleten
és délen, a hibrid és kibernetikai fenye-
getések elhárítása, a tengeri biztonság ja-
vítása és a védelmi képességek
fejlesztése miatt.

Ugyanakkor az uniónak készen kell
állnia az önálló cselekvésre, amikor a
NATO hatáskör hiányában nem tölt be
vezető szerepet – tették hozzák a képvi-
selők. (MTI)

Szoros uniós együttműködést sürgetnek 
Európa védelme érdekében az EP-képviselők

Romániában fognak állomásozni az amerikai hadse-
reg jövőre Európába érkező harckocsizó dandárjá-
nak egyes alegységei, az amerikai légierő
Németországba telepítendő dandárja pedig a Fe-
kete-tenger térségében szervezendő hadgyakorla-
tokon is részt vesz – közölte hétfőn a Hotnews.ro
hírportál a védelmi minisztériumra hivatkozva.

A tárcának az Egyesült Államok bukaresti összekötő irodája
erősítette meg, hogy a Pentagon Romániában is növelni akarja
az amerikai katonák és a harci felszerelés jelenlétét az Atlantic
Resolve elnevezésű – a Krím félsziget elcsatolása után a keleti
NATO-tagok védelmi készültségének fokozása céljából elin-
dított – állandó rotációs hadgyakorlat keretében. A bukaresti
védelmi minisztérium azonban nem volt hajlandó pontosabb
adatokat közölni az országba érkező amerikai erőkről, arra hi-
vatkozva, hogy ezek az információk titkosak.

A Hotnews – a Stars and Stripes amerikai független védelmi
szakportál november eleji közlését idézve – azt írta, a Colorado
állambeli harmadik harckocsizó dandár négyezer katonája ér-
kezik januárban Európába. A dandárparancsnokság Lengyel-

országban fog működni, egy M1-es Abrams harckocsikkal fel-
szerelt zászlóalj Észtország és Lettország védelmét erősíti, míg
egy másikat Németországba vezényelnek.

A harckocsizó dandár egyik M2-es Bradley páncélozott
harcjárművekkel rendelkező gépesített gyalogos zászlóalja ké-
pezi majd az amerikai hozzájárulást a NATO-erők romániai és
bulgáriai előretolt jelenlétéhez – idézte a Hotnews az amerikai
védelmi szakportált.

Ami a légierőt illeti, a New York állambeli tizedik dandár
1750 katonáját küldik márciusban Németországba 60 légi jár-
művel, ami alatt H-60 Blackhawk közepes, illetve CH-47 Chi-
nook nehéz szállítóhelikopterek, és mentőhelikopterek
értendők. A dandár egyes alegységeit hosszabb időre Lettor-
szágba, Romániába és Lengyelországba küldik – állítja a
román média.

A Pentagon „Oroszország agresszív fellépésének ellensú-
lyozása” érdekében megháromszorozta az európai katonai je-
lenlétére és felszerelésekre fordított éves költségvetését, amely
most eléri a 3,4 milliárd dollárt – emlékeztetett a Hotnews.
(MTI)

Amerikai helikopterek és páncélosok érkeznek jövőre

Sikeresen pályára állították az Európai Unió saját,
Galileo műholdas navigációs rendszerének újabb
négy műholdját, ezzel a számuk 18-ra nőtt – jelen-
tette be pénteken az Európai Űrügynökség (ESA).

A tájékoztatás szerint a műholdakat még múlt csütörtök dél-
után bocsátották fel a Francia Guyanában lévő Kourouban ta-
lálható űrközpontból egy Ariane-5 típusú hordozórakéta
segítségével.

Az első 14 műholdat kettesével állították pályára, amihez
még Szojuz típusú orosz hordozórakétát használtak, ezt vál-
totta fel az annál lényegesen nagyobb hasznos teher hordozá-
sára alkalmas, európai gyártmányú Ariane-5. „Az Ariane-5
rakéta használatával hamarabb teljesíthető a műholdak pályára
állítása, ami lehetővé teszi a rendszer mielőbbi teljes körű mű-
ködését” – közölte Paul Verhoef, az ESA egyik igazgatója.

Az Európai Bizottság szerint a rendszer még ez év vége

előtt megkezdheti a szolgáltatást, ehhez azonban még az űr-
ügynökség jóváhagyására is szükség lesz. A szolgáltatást ere-
detileg 2008-ban kellett volna elindítani.

A 30 műholdból álló rendszer egésze a tervek szerint 2020-
ra működik majd teljes kapacitással.

A Galileo-programot az 1990-es évek közepén indította el
az Európai Unió és az Európai Űrügynökség azzal a céllal,
hogy függetlenítse Európát az amerikai GPS műholdas navi-
gációs rendszertől, amelynek szabadon elérhető szolgáltatásait
az üzemeltető nemzetközi konfliktus esetén blokkolhatja.

Az európai navigációs rendszer szabadon elérhető szolgál-
tatása egyméteres pontosságú helymeghatározást tesz majd le-
hetővé, titkosított katonai szolgáltatása pedig egy
centiméterest. A rendszer a közlekedésen kívül az egészség-
ügyben, a mezőgazdaságban, a halászatban, a polgári védelem
terén és egyéb területeken is használható lesz. (MTI)

Az EU navigációs rendszerének 
négy újabb műholdját állították pályára



Végtelen utak keresztezték egymást a
barna arcon. A színes szoknya csaknem a
földet seperte, a vastag, bordó kendő alól
pár ősz tincs már kiszabadult. Apró, fekete
szeme volt az asszonynak. Degeszre tömött
utazótáskát cipelt, a csomag tetejére begyúrt
gyapjúszvettertől be sem lehetett húzni rajta
a cipzárt.

– Elvisz a végállomásig, főnök úr? – lé-
pett fel nagy igyekezettel a buszra. – Csak
nincs nálam lej. Ne haragudjon rám, igazán.

Tört románsággal beszélt, közben a sofőr-
höz legközelebb eső székre ereszkedett. A kö-
zépkorú buszvezető nem válaszolt, meg sem
rezzent az arca, miközben továbbindult. Az
asszony megkönnyebbülten simogatta szok-
nyája ráncait, aztán, mintegy köszönetkép-
pen a potyaútért, mesélni kezdett.

– Erősen messziről jövök, tudja. Reggel
öt óta utazom. Krajován voltam, a lányom-
nál. Ott él már tizenöt éve, mióta férjhez
ment. Múlt hónapban született meg a negye-
dik unokám, egy fiúcska, ezért mentem hozzá
segíteni. Eddig mind csak leánkái lettek, na-
gyon vártunk már egy kicsi legényt. A vejem
egész évben Angliában dolgozik egy farmon,
csak pár hétre jön haza, mikor elengedik.
Nem könnyű szegénynek, mindig a család-
jához kívánkozik, de muszáj valahogy pénzt

csinálni. Egy időben a leányom is kiment
arra a farmra, került neki is ott valami
munka, de mióta az anyósa lebénult, nincs
kire hagyja a lányokat. Igaz, már nagyocs-
kák, de utánuk kell
állni, mert könnyen
elkallódnak. A legna-
gyobbik tizennégy
éves, mindjárt mehet
férjhez. Rá különösen
vigyázni kell. A középső harmadikos, a kicsi
még óvodás. Velük még nincs annyi baj, mint
a naggyal. 

– Miért, a nagy miket csinál? – szólalt
meg végre a sofőr.

– Tudja, főnök úr, az a legnagyobb baj,
hogy nem nézi meg, kivel áll szóba. Szó se
róla, szép, mutatós leánka, tetszik a fiúknak.
De a mi családunkban nagy kincs a becsü-
let. Ha azt eljátszodjuk, semmink sem
marad. Az unokám ezt nemigen akarja meg-
érteni. Elmegy fűvel, fával szórakozni
bárba, diszkóba. Ráadásul nemcsak a ma-
gafajtájával áll szóba, hanem olyanokkal is,
akik lenézik a származása miatt. Egyszer va-

laki majd kihasználja a hiszékenységét. Lát-
szik, hogy nincs férfikéz a háznál.

Pár megálló volt csak hátra a leszállásig.
Tudtam, hogy korábban be kellett volna kap-

csolódni a társal-
gásba, de tartottam
attól, hogy bármi-
lyen beszédesnek
mutatkozik is az asz-
szony, elutasítja a

közeledést. Végül mégis megszólítottam.
Lakhelyéről kérdeztem, és ő szemrebbenés
nélkül árulta el a városhoz közel eső falu
nevét. 

– Mivel jött idáig Krajováról? – tettem fel
az újabb kérdést.

– Vonattal, drágám. Olyan sokba került a
jegy, hogy semmi pénzem nem maradt. 

– Fiatalabb korában mivel foglalkozott?
– váltottam témát.

– Én, drágám, világéletemben otthon vol-
tam, neveltem a gyermekeket, rendeztem a
házat. Öt lányom és három fiam van. Mind
szétszéledtek a nagyvilágba. Az egyik fiú Ka-
nadában él, ő ment a legmesszebbre mind
közül. Mindegyikük családot alapított, de a

lányok közül háromnak még, úgy tudom,
nem született gyereke. Csak a krajovaival
tartom közelebbről a kapcsolatot. 

– Számon tudja tartani az unokákat?
– Őszintén szólva nem nagyon. Vagy húsz

van, az biztos. De messze vannak, az a baj. 
– Nem gondolt arra, hogy elköltözzön va-

lamelyik gyermekéhez?
– Nem akarok én teher lenni senkinek.

Igaz, hogy öt éve megözvegyültem, könnyen
elmehetnék, ha hívnának. De nem hívnak,
csak ha segíteni kell. Nem is baj, így leg-
alább a magam ura vagyok.

– Miből él?
– Hol egyik, hol másik fiam küld egy kicsi

csomagot, ruhafélét, lábbelit, samponokat.
Amit kapok, azt kiviszem az ószerre, hamar
túladok rajta. Emellett meg kisebb munkákat
is vállalok, szőnyegmosást, vasalást. Az is-
merőseim tudják, hogy tisztán dolgozom,
szívesen fordulnak hozzám, főleg ünnepek-
kor. De azért ne gondolja, hogy felvet a
pénz. Egyik napról a másikra, szép lassan
tologatom előre az életet.

Pár perc múlva le kellett szállnom, beszél-
getőtársam továbbutazott. Kendős fejét a
buszablaknak támasztotta. Így mintha még
hosszabbak, még követhetetlenebbek lettek
volna az arcán egymásba futó utak.
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Potyaút

Opera-előadásokat ritkán látha-
tunk Marosvásárhelyen, ezért is
örvendetes a nemrégiben ha-
gyománnyá vált gyakorlat: a Ko-
lozsvári Magyar Opera
rendszeres vásárhelyi vendég-
szereplése, amely ez ősszel sem
marad el. Az idei évadban is a
Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Tompa Miklós Társulata
látja vendégül a Kolozsvári Ma-
gyar Opera társulatát, amely egy
újabb reprezentatív előadással
érkezik, és ezzel színesebbé
teszi mind a marosvásárhelyi
színház, mind a kolozsvári opera
kínálatát. A „kincses város” mű-
vészei ezúttal Lehár Ferenc Ci-
gányszerelem című operettjét
mutatják be a nagyérdeműnek.

Amint azt a színház közleménye tu-
datja, a Cigányszerelemben három kü-
lönböző kultúra, három egymással
összebékíthetetlen világ találkozik és
ütközik egy romantikus szerelmi törté-
net keretében. Mint minden remekmű,
Lehár operettje is túlmutat önmagán: a
szabadságvágy, a boldogságkeresés
örök témáját kiszélesíti azzal a törté-
nelmi tapasztalattal, hogy mennyire sé-
rülékeny és egyben milyen magától
értetődő is lehet a különböző etniku-

mok békés egymás mellett élése. A
szerző operai igényű zenei világa gran-
diózus tablókban, szenvedélyes és fáj-
dalmasan szép szólókban és duet-
tekben bontakozik ki a Cigányszere-
lemben – olyan felejthetetlen dalokkal,
mint a Messze a nagy erdő, vagy a Vad
cigánylegény vagyok. 

A produkció a Budapesti Operett-
színház és a Kolozsvári Magyar Opera
együttműködésével jött létre. A mű
szövegírója Alfred Maria Willner és
Robert Bodanzky, fordító-átdolgozója
Zoltán Pál. A dalszöveget jegyzi Gábor
Andor, akinek verseit részben átdol-
gozta G. Dénes György. Dramaturg:
Ari-Nagy Barbara. Vezényel: Kulcsár
Szabolcs. A kolozsvári előadás szerep-
osztása a következő: Zórika – Balázs
Barbara, Barabás Zsuzsa; Józsi: Fülöp
Márton, György-Rózsa Sándor; Ilona:
Jordán Éva, Hary Judit; Gábor: Szabó
Levente; Jolán: Chiuariu Lívia, Fülöp
Tímea; Tivadar: Madarász Lóránt;
Berta: Mányoki Mária; Dragoján
Péter: Ádám János; Lina: Pataki
Enikő; Kutula: Szilágyi János; Mihály:
Veress László; Rendező: Mányoki
László; Ügyelő: Venczel Péter; Pista:
Kovács Ferenc; Gazsi: Varga Attila;
Prímás: Szép Bálint. Közreműködik a
Kolozsvári Magyar Opera énekkara,

balettkara és zenekara. Díszlettervező:
Daróczi Sándor. Jelmeztervező: Velich
Rita. Eredeti koreográfia: Zsuráfszky
Zoltán. A kolozsvári előadás koreográ-
fusai: Németh Zsuzsanna, Lendvai
Zsolt. A koreográfus munkatársa: Rusu
P. Gabriela. Karigazgató: Kulcsár Sza-
bolcs. Hangversenymester: Barabás
Sándor, Ferenczi Endre. Korrepetitor:
Nagy Gergő, Incze G. Katalin, Nagy
Ibolya. Súgó: Kondrát Bea. Ügyelő:
Venczel Péter, Vincze Bea. A rendező
munkatársa: Szabó Jenő. Koncepció, a
budapesti előadás rendezője: Béres At-
tila. A kolozsvári produkciót színpadra
állította: Bori Tamás. 

A Cigányszerelem a Kolozsvári Ma-
gyar Opera előadásában december 3-
án, szombaton 15 és 19 órától
tekinthető meg a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Nagytermében. Az
előadásra érvényesek a Bernády
György-mecénásbérletek.

A jegyek a 15 órai előadásra 40
lejbe, a 19 órától kezdődőre 50 lejbe
kerülnek. Jegyek válthatók a Kultúrpa-
lota jegyirodájában (hétfőtől péntekig
12-17.30 óra között, telefon: 0372-
758-230) és a színházi jegypénztárban
(hétfőtől péntekig 9-15 óra között, va-
lamint előadások előtt egy órával, tele-
fon: 0365/806-865). (Knb.)

A Kolozsvári Magyar Opera előadása Marosvásárhelyen 
Cigányszerelem 

A Romániában végbemenő korrup-
cióellenes harc kapcsán nem tehetünk
úgy, mintha nem látnánk a rendszer
túlkapásait – erről beszélt Sógor Csaba
hétfő este az Európai Parlament plénu-
mában. Az erdélyi képviselő a maros-
vásárhelyi iskolaügyön keresztül arra
mutatott rá, hogy bár az európai köz-
vélemény gyakran példaértékűnek mi-
nősíti az ország fellépését a
korrupcióval szemben, azért látnia kel-
lene a túlkapásokat is.

Sógor Csaba szerint valóban nagy
változás ment végbe Romániában és a
közélet megtisztulása óriási pozití-

vuma lehet ennek a folyamatnak. Az
RMDSZ-es képviselő a marosvásárhe-
lyi iskolaügyet ismertette, elmondta:
jelenleg épp egy, a romániai restitúciós
törvények értelmében a katolikus egy-
háznak visszaszolgáltatott épületben
működő katolikus magyar iskola kap-
csán vizsgálódik a korrupciós ügyész-
ség, mert a gyanú szerint az
engedélyezési eljárás kapcsán szabály-
talanságok történhettek. 

„Ha történt ilyen szabálytalanság,
akkor azt ki kell javítani, ám elfogad-
hatatlan, hogy korrupcióval vádolnak
olyan tisztviselőket, akik csak a törvé-

nyeket ültették gyakorlatba és megkér-
dőjelezik az iskola igazgatójának jóhi-
szeműségét, továbbá bizonytalanságot
keltenek a szülőkben és a gyerekek-
ben” – érvelt az RMDSZ-es képviselő.

Sógor Csaba felhívta az EP figyel-
mét arra: Romániában egyre gyako-
ribb, hogy a visszakapott egyházi
ingatlanokban működő iskolák törvé-
nyességét megkérdőjelezik, az erdélyi
magyar közösség pedig abban bízik,
hogy „nem a teljes restitúciós folyamat
visszafordításának szándéka vezérli az
illetékeseket”. (közlemény)

Sógor: Európában is látni kell a túlkapásokat

A Maros Megyei Tanács a Romá-
niai Filmkészítők Szövetségével
közösen november 24-26. kö-
zött első alkalommal szervezi
meg A román film napjai feszti-
vált. 

A rendezvény célja népszerűsíteni a
román irodalmi alkotások filmes adap-
tációit. A fesztivál három napja alatt
naponta két-két filmet fognak levetí-

teni a Maros Művészegyüttes előadó-
termében (az egykori Egyesülés mozi
termében, 1848. út 47. szám). A vetí-
tések elsősorban a diákoknak és egye-
temistáknak szólnak, de nyitottak a
nagyközönség számára is. 

A fesztivál keretében a román film-
történet pár meghatározó alkotását
fogják levetíteni, amelyek mindegyike
irodalmi mű adaptációja. A program-

ban a következő filmek szerepelnek:
Ciulandra, a Moromete család (Moro-
meţii), az Álombeli ház (Casa din vis),
A per (Osânda), a Tănase Scatiu és a
Kira Kiralina. A rendezvényen jelen
lesznek a bemutatott filmek rendezői,
színészek és filmkritikusok is, így a
vetítések után a közönségnek alkalma
lesz kérdéseket feltenni az érintett mű-
vészeknek a filmek kapcsán.

A román film napjai – I. alkalommal 

Folytatódik Marosvásárhely elsorvasztása. Már a reptér
is... Csak kipontozom, a többit gondolja hozzá Ön, kedves ol-
vasó, a történet, ahogy mondani szokás, hosszú! Túl nagy teret
venne igénybe a részletezése. Térből pedig sosincs elég, legyen
szó újságoldalról vagy akár repülőtérről. Mint jelen esetben
is. Tudjuk, emlékszünk, évek óta zajlik körülötte a huzavona.
Sok volt a sumákolás, csetepaté, vádaskodás miatta. Hogy kié,
miért azé, ki pénzelje, ki húzzon hasznot belőle, ki vezesse, ki
szeresse és így tovább. Megannyi viszálykodásra okot adó kér-
dés, amelyhez így is, úgy is hozzá lehet állni. Most meg itt ál-
lunk reptér nélkül. Pontosabban: van, de mégsincs, illetve
mintha nem is lenne. A jelenlegi információk szerint azért,
mert egyik pillanatról a másikra életveszélyessé vált. Eddig is
az volt, csak nem tudtunk róla. Hazudtak nekünk. Hogy kik,
az még nem eléggé tisztázott, legalábbis a közvélemény előtt.
Beszélnek a reptér korábbi vezetőiről, szakhatóságokról is,
akik szándékosan borították hazugság ködébe a város légiki-
kötőjének, Székelyföld kapujának problémáját. Mintha nem
lett volna elég a természet és az ipari szennyezés produkálta
valóságos köd, amely oly gyakran okozott bosszúságot az utaz-
ni vágyóknak, most egyszerre ránk zúdult a komor realitás:
beláthatatlan ideig Vásárhelyről már nem lehet légi úton meg-
közelíteni a világot! Újra Kolozsvár lett a nyertes. A WizzAir
ismét faképnél hagyott, és sietett vissza járataival, pénzéhes
szigorával a kincses város kebelére. A vasút csődtömeg, a kül-
földi buszjáratokat működtető vásárhelyi cégek jelentős há-
nyada tönkrement, a beígért autópálya még nagyon messze
tőlünk. Merre vagy, anyaország? Merre vagy, Európa?! Kit
érdekel? Minket, itteni polgárokat igenis érdekel! Mihama-
rabb szeretnők tudni, kik és mi miatt jutottunk ide. És az
ügyben érintetteket felelősségre is kell vonni. Persze ez nem
oldja meg a gondokat, de ha már ebbe a helyzetbe került a
reptér, olyan megoldást kell találni, amely távlatosan számol
minden problémával, amely a továbbiakban felmerülhet. Azzal
is, hogy közben az összes többi erdélyi légikikötő megelőz min-
ket. Talán erre is megy ki a játék. Elvégre az is eléggé érthe-
tetlen, hogy az állami költségvetés-tervezetben miért éppen a
marosvásárhelyi reptér finanszírozásánál szerepel a legké-
sőbbi időpont. Ennek tudatában már nem túlzás a jegyzet első
mondataként tett kijelentésem. Vannak, akik időnként összees-
küvés-elméletek gyártásával vádolják az újságírókat. Ezúttal
is előfordulhat, hogy bizonyos érintettek majd ilyesmit emle-
getnek. Pláne, hogy nem először mondom, az a benyomásom,
Vásárhelyt több oldalról is háttérbe szorítják. Nem hiszem,
hogy tévednék ebben a kérdésben, ilyen vonatkozásban gaz-
dagodtunk némi tapasztalattal. Sokan nem szeretnék, hogy Er-
dély e szép múltú régiós központja és kulturális fellegvára régi
hagyományai, kiküzdött érdemei és ma is figyelemre méltó
szellemi potenciálja szerint fejlődjék. Tovább megyek: az is el-
képzelhető, hogy lesznek, akik a válságállapotot annak a két
magyar embernek a nyakába próbálják majd varrni, akik je-
lenleg a repülőtér ügyéhez a legközvetlenebbül köthetők. A
megyei tanács elnöke és a Transilvania légikikötő igazgatója
azonban annyira friss a funkciójában, hogy nevetséges lenne
őket ilyesmibe belekeverni. Ámbár mifelénk a legabszurdabb
színjátékoknak is megpróbálnak létjogosultságot szerezni. De
ettől a forgatókönyvtől most talán eltekintenek. Rájuk azonban
már a mandátumuk legelején váratlanul nagy teher neheze-
dett, minden képességükre szükség lesz, hogy méltóképpen
megbirkózzanak vele. Viszonylag rövid idő alatt a lehető leg-
jobb megoldást kell találniuk és kiviteleztetniük a baj orvos-
lására. 

Lehetnek olyanok, akik már régóta tudták: amiatt, ahogy ez
a reptér működött éveken át, eleve kudarcra ítéltetett, nem se-
gíthet azon más, csak az ima. Ezért is építtethették a létesít-
mény közvetlen közelébe, rá a terminálra az ortodox
templomot, lehetetlenné téve ezzel a terjeszkedést, az épület
esetleges továbbfejlesztését. Nem mintha eddig Vidrátszegen
nem lett volna elég egyházi hajlék. Csak. Ez azonban valószí-
nűleg egy másik történet. Az viszont biztos, hogy a repülőtér
ügyének megnyugtató és sikeres rendezéséhez nem elégséges
a fohász. (N.M.K. )

Erről jut eszembe



A 14. században fejlődésnek in-
dult város – Novum Forum Siculo-
rum – legszebb ránk maradt
öröksége a marosvásárhelyi Vár-
templom. 1332-ben jegyezték fel
először, hogy városunkban is meg-
telepedtek a ferences barátok, akik
rendházuk mellett egy ezer férőhe-
lyes zarándoktemplom építését tűz-
ték ki célul. 1490-ben, Mátyás
király halálának esztendejében a
késő gótika egyik remekművének
építését az observans ferencesek fe-
jezték be. Szentélye keleten a fel-
kelő nap sugaraival aranyozta be a
festett üvegablakok prizmáján Szé-
kelyvásárhely hívőinek homlokát.
Északon a ma is meglévő gótikus
ívű kapun keresztül a kolostorba le-
hetett átjárni. A később befalazott
déli kapun és a nyugati főbejáraton
faragott kövek boltíve alatt hajtot-
ták meg fejüket a templomba tartó
hívek. A sekrestyével szemben – ma
Gótikus terem – a torony földszint-
jén találjuk az ugyancsak gótikus
stílusban kivitelezett Balassi termet,
hol a legenda szerint Balassi Bálint
az 1575-ös kerelőszentpáli csata
után rövid ideig a várbörtön lakója
volt.

A református Vártemplom szüle-
tésnapja 1559. november elseje,
mikor a vásárhelyi zsinat elfogadta
Kálvin János úrvacsoratanát és a re-
formáció helvét irányzatát. Far-
czády Elek, A marosvásárhelyi
református egyházközség élete című
monográfia szerzője, e születésnap-
ról reménységgel vallotta, hogy „a
helyi református egyházközség
1559-ben beindult élete már kezdet-
től fogva megszakítás nélkül tart, és
tartani fog a jövőben is”. Ekkor a
kolostor épületében már folyt a re-
formátus iskola, a schola particula
tevékenysége, melyről 1556-ban a
kolozsvári országgyűlés rendelke-
zett, és 1557-ben meg is nyitotta ka-
puit a tanulók előtt. A schola
particula volt a református kollé-
gium őse, és ezen a néven működött
1718-ig, mikor a Gyulafehérvárról
menekült sárospataki iskola töredé-
kével egyesült és főiskolai rangra
emelkedett. Farczády Elek szép hit-
vallása ellenére meg kell állapíta-
nunk, hogy korszakok dühe,
ellenséges hatalmak s a természet
erői gyakran azon mesterkedtek,
hogy Marosvásárhely református
egyházának szíve dobogását megál-
lítsák.

A reformáció 500 éves erdélyi
történetének lábnyomain elindulva,
a kezdetektől napjainkig legszem-
beszökőbbnek templomunk és kö-
zösségének élet-halál harcait
találjuk. 1601-1602-ben Georgio
Basta vezetésével ellenséges sere-
gek dúlták fel a várost, melynek
nyomán a templom romba
dőlt és a schola is elpusz-
tult. A festett üvegablakok
semmivé lettek. A város
krónikása, Nagy Szabó Fe-
renc, a templom romlását
búsulva, írt annak ékessé-
géről: „Az pedig oly szép
Szentegyház volt, hogy va-
lójában ékes templom vala:
igen szép ablakai, hogy
annak mássa egyik város-
ban is Erdélyben nincsen,
sem lészen, sem volt”.
Ennek az állapotnak rend-
behozatala közel száz esz-
tendeig tartott. „Leg-
elsőbben is azért a temp-
lomnak ablakit rakák bé, és
arra lövő-lyukat” vágtak.
1616-ban Bethlen Gábor
fejedelem Marosvásárhelyt
megajándékozta szabad ki-
rályi városi ranggal, és a
templom további helyreál-
lítását is támogatta. Borsos
Tamás főbíró vezetésével

elkezdődött a templomot védő várf-
alak és bástyák építése, mely ötve-
névnyi fáradozás után készült el.

A templom teljes felújítását
1693-ban fejezték be, gróf Teleki
Mihály kancellár adományának kö-
szönhetően. A hajó mennyezetét se-
gesvári ácsok és asztalosok
fakazettás díszítéssel látták el,
melyből ma két kazettát láthatunk a
papi szék fölött. A sok évszázados
eseményről Székely Márton lelki-
pásztor az 1800-as évek elején fel-
jegyzéseket készített. A kövekbe
vésett szavakat, torony gombjába
rejtett írásokat, a skatulyás mennye-
zet kazettáira festett sorokat lemá-
solta, hogy a levéltárban
fennmaradjanak az utókornak. A 18.
században a templomtérről fel a
templomba egy fedett faporticus ve-
zetett, melynek végében felvonóhíd
állt, hogy a mély várárok fölött biz-
tosítsa a templomba jutást. Az
1700-as évek közepétől a várban
regnáló osztrák katonai hatóság
szinte két évszázadon át a reformá-
tus anyaszentegyház életének ron-
tásán mesterkedett. Sokszor
beavatkoztak a felvonóhíd működ-
tetésébe, vagy elrontották azt. Befa-
laztatták a pompás déli kaput,
fölszántották és bevetették a temp-
lomudvart, megtiltották, hogy a
porticusból erre az udvarrészre a
hívek kijárjanak. Az 1848-as sza-
badságharc idején rövid időre oszt-
rák, szász és román katonákat
szállásoltak el a Vártemplomban,
akik ellehetetlenítették az istentisz-
teletek tartását és súlyos rongálást
ejtettek a templom berendezésében.
1876-ban tűzvész pusztította el a fél
várost. A Szentgyörgy utcában leé-
gett a két papi lakás, kántori lak, a
fiúiskola és a tanítói lakás. A 20.
században az első világháború és az
azt követő trianoni békediktátum té-
pázta az anyaszentegyház s a társa-
dalom alappilléreit, a családot. A
háborúban elesettekkel és a repatri-
álással az anyaországba távozókkal
közösségünknek nagy vérvesztesé-
get kellett elszenvednie. Luther
Márton sorai talán Erdélyben érthe-
tők legjobban: „A mi régi ellensé-
günk háborog vélünk, erővel,
fegyverrel és sok csalárdsággal, és
minden nagy hatalmassággal”.
Elődeink nem voltak a meghátrálás
emberei, mert buzgó hitük és Isten
jobbjának erejével mindig újjáéledt
hamvaiból az egyház. 

Újjászületést ért meg a Vártemp-
lom 1790-ben, mikor a templom-
hajó Türk Antal marosvásárhelyi
pallér munkája nyomán a ma is lát-
ványos stukkódíszítésű barokk stí-
lusba öltözött. Ekkor épült a nyugati
karzat és került a szentélyben álló
diákok chorusára Johannes Prause
brassói orgonaépítő 12 regiszteres
orgonája. Az orgonát festette és ara-

nyozta Pictor Papp Márton 1791-
ben. A szentély karzatát 1906-ban
lebontották és a barnára festett or-
gonát a nyugati karzatra költöztet-
ték. Ott állt 2003-ig, mikor
restaurálás során eredeti pompáját
visszanyerte, és a szentély keleti ol-
dalán épített pódiumon zengi to-
vább Isten dicsőségét. A karzat
eltávolítása után a szentély repede-
zett, téglaboltozatos mennyezetét
rabichálóval erősítették meg. A má-
sodik világháború után Kós Károly
és Debreczeni László szakvélemé-
nye alapján történt építészeti bea-
vatkozás. 1941-ben Csíky József
lelkipásztor jelentette a presbitéri-
umnak, hogy gázszerelési munkála-
tok során a déli kapu timpanonján
freskót találtak. Kelemen Lajos vé-
leménye, hogy a kép Szent Lénárd
vértanú megkínzását ábrázolja. A
Vártemplom mai külsejét az 1960-
as és a 80-as években végzett javí-
tások alkalmával nyerte. 

Az évszázadok viharaiban romló
és megújuló Vártemplom története
nemcsak falak, kövek és berende-
zési tárgyak gondoskodásáról szól.
Ez a hely fellegvára maradt hit és
szellem, erkölcs és nemzeti értékek
őrzésének. Erdély fejedelmei nyi-
tottak meg benne országgyűléseket,
alkottak az egész világ előtt nagy-
rabecsült törvényeket. 1571. január
6-án, János Zsigmond fejedelem je-
lenlétében a világon először rendel-
keztek vallások szabad
gyakorlásáról. Ez a rendelkezés a
Vártemplom történetében a toleran-
cia eszméjeként lett ismert. 1707.
április 8-án II. Rákóczi Ferenc, Er-
dély utolsó fejedelme templo-

munkba a hazaszeretet és szabadság
szeretetét hozta. Krónikások fel-
jegyzései szerint több erdélyi feje-
delem imádkozott a
Vártemplomban, ahol harmincnál is
több országgyűlést tartottak. 

A reformáció elterjedése óta a
Vártemplom gazdag lelki-szellemi
szolgálatot vállalt közösségünk épí-
tésére. A 17. században templom,
város és iskola egyet jelentett, s ez
a gondolat még inkább megerősö-
dött az 1700-1800-as években. Az
1770-es évek elején egyházunk föl-
vállalta a leánygyermekek iskoláz-
tatását. A leány- és fiúiskola
fenntartásának költségeit önerőből,
birtokainak, malmainak jövedelmé-
ből fedezte, mert a tandíj kevés volt.
Iskolaügyek intézésére 1868-ban
megalakult az iskolaszék, melynek
első elnöke dr. Tolnai Lajos vár-
templomi lelkipásztor lett. Tolnai
maradandó alkotása a Kemény
Zsigmond Társaság megszervezése,
mely napjainkban is működik, s kü-
lönösen a múlt század 20-30-as éve-
inek szellemi összeroppanásában
játszott kultúramegtartó szerepet.

A szegényeket a reformáció kez-
detétől abban az ispotályban látták
el, mely az 1810-es évekig a mai
Kistemplom helyén állt. Belmisz-
sziós szolgálatunkban jelentős lépés
volt a konfirmáció bevezetése, me-
lyet az erdélyi püspökség 1811-ben
rendelt el, és a Vártemplomban
1812-ben, 204 évvel ezelőtt sikere-
sen be is vezettek. A református kol-
légium és kebli iskolák mellett
vallásos nevelésben részesültek az
iparos tanoncok, kiknek 1870-től
vasárnapi iskolát indítottak. Makkai

Sándor püspöksége idején,
az 1930-as években még
nagyobb lendületet vett a
belmissziós munka. Gyü-
lekezetünkben is megala-
kult a nőszövetség,
leányszövetség és az IKE
(ifjúsági keresztyén egye-
sület). Ekkor, 1935-ben
vásárolta a Vártemplom
Teleki Domokos főtéri pa-
lotáját (a Bernády György
szobra mögötti épület), és
a vele egy telken álló,
Posta utca 2. szám alatti
épületet (sokáig ott műkö-
dött a bábszínház), hogy
helyet biztosítson missziós
tevékenységüknek. 

A megpróbáltatások kö-
zött helytálló vártemplomi
gyülekezet lelkipásztorait,
gondnokait Isten Lelke ve-
zérelte, hogy jó pásztor-
ként vezethessék a nyájat.
Csak néhányat említünk
közülük, hogy példájukkal

szemléltessük hitük, tudásuk gyü-
mölcseit. Batizi János lelkipásztor
végrendeletében 1628-ban a Vár-
templomnak adományozta hagy-
másbodoni házát és birtokait,
melynek jövedelme két évszázadon
át az iskolák fenntartását segítette.
Az egyházi kormányzás tehetségé-
vel megáldott lelkészek vártemp-
lomi szolgálatukból püspöki székbe
emelkedtek. Közöttük találjuk
Göcsi Máté, Zágoni Aranka
György, Antal János lelkipásztoro-
kat. Tóthfalusi József 42 éven át
építette a közösséget. Egyedülálló
az a Képes Biblia, melyet szerkesz-
tett, és olyan főgondnokkal, mint dr.
Bernády György. Bodolla Ferenc
őrködött a templom, az iskolák, bir-
tokok s a lelki élet gyarapodása fe-
lett. A második világháború utáni
évtizedek az ateizmus, kommuniz-
mus és az államhatalommal való hi-
degháború nyomása alatt teltek. A
kommunista diktatúra végén a tit-
kosszolgálat által megfigyelt egy-
házi élet vezetésének élen lévő
lelkipásztora az 1980-as évek elejé-
től Fülöp G. Dénes volt. Abban az
időben, mikor a beszélgetéseket le-
hallgatták, a szavak értelmét kifor-
gatták, Fülöp G. Dénes mert
diskurálni egyházról, művészetről,
irodalomról, Krisztusról és magyar-
ságról. A 20. század vége, a 21. szá-
zad eleje „új kezdet” volt
református gyülekezetünk létében,
abban a vonatkozásban is, hogy
ezzel a címmel indította Fülöp G.
Dénes lelkipásztor a Vártemplom
folyóiratát, melyet halála után Ada-
movits Sándor presbiter szerkesz-
tett. Az Új Kezdet folyóirat ez év
augusztusában eljutott történetének
egyik csúcsához, mikor a 200. szám
megjelenését ünnepelte. Az egyházi
élet dimenziója az oktatás kérdésé-
ben is kitágult. A régi példákból ih-
letődve a Vártemplom kebelében
indult a Calepinus nyelvi népfőis-
kola, és a már negyedszázados
múltra visszatekintő Kántor-tanító-
képző Főiskola, mely több mint 700
szakembert indított el a pályán. 

A Vártemplom az elmúlt fél
évezredben harangjaival hívogatta,
falaival oltalmazta Isten Anyaszent-
egyházának tagjait. Másfél évszáza-
don át a város egyetlen temploma
volt, majd végignézte, hogyan épül-
nek testvérei, még kilenc reformá-
tus templom, és a többi vallás szent
hajlékai. Áldozatokat hozott a töb-
biekért és fölemelte azokat hét év-
százados küzdelmének,
szolgálatának és megállásának mél-
tóságába. Istené legyen a hála! 

Az oldalt szerkesztette: 
Ötvös józsef lelkipásztor
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500 éves a reformáció
A Marosvásárhely I. Református Egyházközség és a Vártemplom története

Fotó: Csernátoni Éva Emese

Henter György



Az európai villamosenergia-hálózatok
összekapcsolása éves szinten már
egymilliárd eurós megtakarítást ho-
zott eddig az uniós fogyasztóknak,
akik az egységes hálózat teljes kiala-
kításával további 250 millió eurót
tudnak majd megtakarítani évente –
mondta Alberto Pototschnig, az Ener-
giaszabályozók Együttműködési
Ügynöksége (ACER) igazgatója az
MTI-nek.

Alberto Pototschnig kifejtette: a hálózatok
hatékonyabb összekapcsolásával az energia-

hordozókat el lehet juttatni azokról a helyek-
ről, ahol olcsóbban állítják elő, oda, ahol drá-
gább az előállításuk. Hozzátette: hasonlóak a
célok a földgáz esetében is.

Az ACER igazgatója az európai energiapi-
aci integráció jelentős kihívásaként említette
a piacok összekapcsolását segítő, még hi-
ányzó infrastruktúra kiépítését.

Elmondta: az ACER az Európai Unió
gáz- és árampiacának liberalizálását előíró
harmadik energiacsomag keretében alakult
2009-ben. Az ügynökség elősegíti az egy-
séges európai gáz- és villamosenergia-piac

megfelelő működését, illetve segítséget
nyújt a tagállamok szabályozó hatósága-
inak uniós szintű feladataik ellátásában,
és szükség esetén munkájuk koordinálásá-
ban.

Az igazgató kiemelte, hogy az ügynök-
ségnek fontos szerepe van az európai
nagykereskedelmi energiapiacok működé-
sének nyomon követésében, a piaci vissza-
élések feltárása és megakadályozása
érdekében.

Alberto Pototschnig hangsúlyozta: a har-
madik energiacsomag alapján kialakított,

minden tagországban kötelező erejű, közvet-
lenül alkalmazandó jogszabályok (network
code) egy kivételével már elkészültek, vég-
legesítették és elfogadták azokat. Az utolsót
várhatóan a jövő év első felében fogadják
majd el – közölte.

A szakember kitért arra is: a fogyasztóvé-
delem nemzeti ügy, ugyanakkor az ACER fi-
gyelemmel kíséri, hogy az egyes
országokban hogyan biztosítják a fogyasztói
jogok betartását, és az ügynökség igyekszik
megosztani a tagállamokkal a legjobb gya-
korlatokat. (MTI)

A villamosenergia-hálózatok összekapcsolása milliárdos megtakarítást hozott

Kevesebb mint két év alatt
mintegy 154 milliárd eurót
mozgósíthatott az Európai
Unió tagállamaiban a Jun-
cker-tervnek is nevezett Eu-
rópai Stratégiai Beruházási
Alap (EFSI) – közölte az Eu-
rópai Bizottság.

A tavalyi év elején útjára indított
beruházásösztönző intézkedéscso-
mag keretében eddig megvalósított
beruházások értéke megközelíti a
felét a kijelölt célnak.

A Jean-Claude Juncker vezette
Európai Bizottság három év alatt,
túlnyomórészt magántőke mozgó-
sításával 315 milliárd euró értékű
beruházás megvalósulását szeretné
elérni. A tervek szerint 240 milliárd

eurót infrastruktúra-fejlesztésre és
innovációra fordítanak, 75 milliár-
dot pedig a kis- és középvállalko-
zások (kkv) támogatására.

A brüsszeli testület tájékoztatása
szerint az EFSI felállítása óta eltelt
időben jóváhagyott projektek vég-
rehajtásához összesen 27,5 milliárd
eurót ítéltek meg, amellyel a számí-
tások szerint közel 130 milliárd
euró magántőkét sikerült megmoz-
gatni az EU 27 tagállamában. Ebből
a 27,5 milliárd euróból 19,8 milliár-
dot infrastruktúra-fejlesztésre, 7,7
milliárdot pedig a kkv-k támogatá-
sára fordítottak. A bizottság közlése
szerint a beruházásokból mintegy
377 ezer kkv fog profitálni.

A Juncker-terv lényege, hogy az

uniós büdzséből rendelkezésre bo-
csátott összegek segítségével olyan
beruházások megvalósulását se-
gítse elő a multiplikátorhatást ki-
használva, amelyeket a
magánszektor gazdasági alapon
esetleg túl kockázatosnak ítélne, de
ilyen ösztönzővel mégis hajlandó
belevágni a megvalósításba.

Az Európai Bizottság nemrégi-
ben bejelentette, hogy javaslatot
tesz a beruházási program élettar-
tamának és tőkeerejének megdup-
lázására. A kiterjesztett program
keretében a brüsszeli tervek szerint
2020-ig legalább 500 milliárd
eurót tudnak majd mozgósítani,
2022-ig pedig 630 milliárd eurót.
(MTI)

A Juncker-terv 154 milliárd eurót 
mozgósíthatott eddig az EU tagállamaiban

A Miniszterelnökség nemzet-
politikáért felelős államtit-
kársága arra törekszik, hogy
a gazdaságpolitikai szemlé-
letmód is erősödjön a nem-
zetpolitikában – hangsúlyoz-
ta Szilágyi Péter helyettes ál-
lamtitkár a Magyar Nemzeti
Kereskedőház (MNKH)
közép-európai régióra fóku-
száló szakmai napján múlt
csütörtökön, amelyet a Fiatal
vállalkozók hete programso-
rozat keretében rendeztek.

Szilágyi Péter kifejtette: a Kár-
pát-medencében az egyik legjelen-
tősebb probléma, hogy gyors
ütemben csökken a magyarság lé-
lekszáma, illetve nagyon sokan
vándorolnak el. Az államtitkárság
arra törekszik, hogy a külhoni ma-
gyar közösségek megerősödjenek,
és a gazdaságpolitikai szemlélet-
mód is erősödjön a nemzetpolitika

területén. Ehhez évről évre na-
gyobb összeg áll rendelkezésre,
míg 2012-ben 12 milliárd forintot
fordítottak nemzetpolitikára, addig
2016-ban 27 milliárd forinttal gaz-
dálkodhat az államtitkárság és a
Bethlen Gábor Alap.

A gazdaságfejlesztés 2014-ben
került a fókuszba. Az első jelentős
gazdaságfejlesztési támogatásra
más kormányzati szereplőkkel
együttműködve 2015-ben 50 milli-
árd forint értékben a Vajdaságban
került sor. Idén áprilisban pedig
Kárpátalján indítottak 32 milliárd
forintos gazdaságfejlesztési prog-
ramot, amiből 12 milliárd vissza
nem térítendő támogatás, 20 milli-
árd forint kedvezményes hitel volt.
Jövőre a Muravidéken és Dráva-
szögön is programot indítanak, és
a 2017-es költségvetésben néhány
százmilliós összeggel szerepel Er-
dély is.

Felidézte, hogy 2015 a külhoni
magyar szakképzés éve volt, 104
szakképző iskolát támogattak 705
millió forinttal. A fiatal vállalkozók
évét 2015 decemberében a Magyar
Állandó Értekezleten hirdették
meg, 250 millió forint áll rendelke-
zésre támogatásra és programszer-
vezésre.

Oláh Zsanett, az MNKH vezér-
igazgatója egyebek mellett arról
beszélt, hogy a kereskedőház kie-
melt figyelmet szentel a határokon
átívelő magyar–magyar gazdasági
kapcsolatok erősítésének. Ennek
érdekében már 20 külképviseleti
iroda működik a határon túli terü-
leteken és Lengyelországban, a 21.
pedig most nyílik. A kereskedőház
szolgáltatásai a határon túli ma-
gyar válalkozásoknak is rendelke-
zésükre állnak – hangsúlyozta.
(MTI)

A gazdaságpolitikai szemléletmódnak is 
erősödnie kell a nemzetpolitikában
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Enyhén nőtt a vállalkozások 
és a foglalkoztatottak száma

2014-hez képest országos szinten 1%-kal nőtt tavaly a bejegyzett vál-
lalkozások száma, az alkalmazottaké pedig 2,4%-kal emelkedett – derül
ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfői közleményéből. A 2015-
ös esztendő végén 54 020 ipari jellegű vállalkozást tartottak számon az
országban, ezek a regisztrált gazdasági társaságok 11,1%-át tették ki. A
bejegyzett vállalkozások közül a legtöbb, 213 890 (43,8%) a szolgáltatá-
sok terén tevékenykedett. Az INS kimutatásai szerint a foglalkoztatottak
száma átlagban 2,4%-kal nőtt 2015-ben az előző évhez képest, elérve a
3,926 milliót. A közlemény értelmében az alkalmazottak többsége, 35,5%-
uk az ipari ágazatban dolgozott, ezt a szolgáltatási szektor követi a fog-
lalkoztatottak 33,9%-ával. Az ipari vállalkozások átlagos foglalkoztatotti
létszáma 25,8-ra volt tehető 2015-ben, míg a kereskedelmi ágazatban te-
vékenykedő cégek átlagosan 4,9 személyt foglalkoztattak. (Agerpres)

Három bank kapott online adófizetési
szolgáltatói szerződéseket

Az országos adó- és pénzügyi hatóság (ANAF) három pénzintézetnek,
a Transilvania Banknak, a Román Kereskedelmi Banknak (BCR) és a Ga-
ranti Banknak ítélte oda az adók és illetékek online kifizetésére vonatkozó
szolgáltatói szerződéseket, amely értéke 1,87 millió lej, héa nélkül. A nyílt
versenytárgyalást az elektronikus közbeszerzési rendszerben (SEAP) bo-
nyolították le és az odaítélési kritérium a legalacsonyabb ár volt. Összesen
négy ajánlatot tettek le, de csak hármat fogadtak el. A szolgáltatást nem
lehet alvállalkozónak továbbadni. Dragoş Doroş, az ANAF elnöke októ-
ber 6-án azt nyilatkozta, hogy az adók és illetékek online fizetési módját
év végégig be szeretnék illeszteni a ghişeul.ro portálba. Megjegyezte: az
ANAF alegységeiben már most is ki lehet bankkártyával fizetni az adókat
és illetékeket. (Agerpres)

Nőttek a külföldi beruházások
Romániában 25 százalékkal nőtt a külföldi közvetlen tőkeberuházások

értéke az első három negyedévben a tavaly azonos időszakihoz képest –
közölte múlt hétfőn a Román Nemzeti Bank. A külföldi közvetlen tőke-
beruházások értéke 3,143 milliárd euró volt a január-szeptember közötti
időszakban. Tavaly ugyanekkor 2,514 milliárd euró áramlott a hazai gaz-
daságba. Így tavalyhoz képest 629 millió euróval több külföldi beruházást
jegyeztek, ami 25 százalékos növekedés. Tavaly egész évben a külföldi
tőkeberuházások értéke 3,03 milliárd euró volt, 25,3 százalékkal több a
2014-esnél. A 2008-ban kirobbant nemzetközi gazdasági válság óta ez
volt a legmagasabb érték. 2008-ban 9,496 milliárd euró áramlott a román
gazdaságba. A központi bank szintén hétfőn közölte, hogy a folyó fizetési
mérleg hiánya 2,661 milliárd euró volt, ami csaknem két és félszerese a
tavalyi hasonló időszakban jegyzett 1,099 milliárd eurónak. (MTI)

Korrupciós ügyben büntették meg 
a JPMorgan Chase bankházat

Az amerikai JPMorgan Chase bankháznak 264 millió dollár büntetést
kell fizetnie  az ázsiai korrupciós ügyei miatt. A szövetségi igazságügyi
minisztérium, a jegybank és az Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC)
vizsgálata szerint a bank állást és ösztöndíjakat adott ázsiai, elsősorban
kínai kormányzati tisztségviselők arra érdemtelen, vagyis nem kvalifikált
gyermekeinek, hogy üzletelhessenek az adott országban. A döntés három
évig tartó nyomozás után született, ez az első érdemleges büntetés, ame-
lyet egy nagybankra kiszabtak, mert megsértette a Külföldi Korrupciós
Gyakorlat Törvényt. Az FCPA néven ismert törvény tiltja, hogy amerikai
vállalatok külföldieknek pénzt vagy „bármilyen értéket” adjanak annak
érdekében, hogy üzleti lehetőségekhez jussanak. A bank elfogadta a bün-
tetést, a hatóságokkal kötött megállapodása értelmében azonban nem in-
dítanak ellene büntető eljárást. (MTI)

Szerkesztette: Benedek István
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November 14-én a Marosvá-
sárhelytől alig ötven kilomé-
ternyire fekvő Mezőújlakon a
125 éve született Földes Ká-
roly lévita lelkész-tanítóra, az
erdélyi szórvány-mozgalom
elindítójára, valamint sorstár-
saira szépszámú gyülekezet
emlékezett.

(Folytatás tegnapi lapszámunkból)
Bányai Csaba rettegi lelkész, a

Dési Egyházmegye esperese beval-
lotta, hogy Kolozsvárt felnőtt fiatal-
ként elképzelhetetlen volt számára
a szórványlét. A dési egyházmegyé-
ben, ahol korábban soha nem ta-
pasztalt szeretettel fogadták, jött rá,

hogy mennyi sok a szórványtelepü-
lés, és esperesként igyekezett meg-
oldani a Földes Károly által
kifogásolt beosztást, lehetővé téve,
hogy a lelkipásztorok a lehető leg-
közelebb legyenek azokhoz a tele-
pülésekhez, ahol leányegyházaik
vannak.

– Mennyire fontos lenne közpon-
tilag megszervezni a teendőket,
hogy a szórványok ne elfelejtett he-
lyek legyenek, és kitartó, becsüle-
tes, önfeláldozó embereket
megnyerni a szolgálatra, akik képe-
sek a jövőnek dolgozni – hangzott
el Jenei Tamás szórványügyi elő-
adó, a Diaszpóra Alapítvány alelnö-
kének hozzászólásában. 

Zöld György református lelkész,
aki 1977-87 között szolgált Köböl-
kúton és a hozzá tartozó szórvány-
településeken, számadatokkal
bizonyított elkeserítő képet rajzolt a
mezőségi szórványok lakosságának
fogyásáról. A mezőújlaki leányegy-
házat 18 lélekkel vette át, és meg-
ható, felejthetetlen emlékeket őriz a
gyülekezetről. Köbölkútról Mező-
újlakra tartva a hegyen át három ki-
lométert kellett gyalogolnia, de az
útra néha két-három presbiter is el-
kísérte. Amikor megjelent a hegyte-
tőn, a nagyszívű Ajtai Károly abban
a pillanatban meghúzta a harangot,
és ez így ment éveken át. A temp-
lomból szinte senki sem hiányzott,
és időnként vele tartottak a köböl-
kúti gyülekezet tagjai is, hogy ba-
busgassák az idős újlakiakat. Bár
eljött onnan, a szíve mindig a me-
zőségi szórványgyülekezetekben
maradt, ahol híveinek nyíltsága,
szeretete, áldozatkészsége olyan él-
ményt jelentett, amit nem lehet el-
felejteni. Ahogy Mezőújlak idős
lakóinak ragaszkodását sem. Meg-
hallgattuk a lelkész citerajátékát,
majd a Köbölkútról érkezett egy-
kori híveivel előadott énekeket. A
lelkes köbölkúti csapat tagjai között
némelyek már felnőttként, mások
gyermekként kísérték a lelkészt,
hogy verset mondjanak Újlakon és

a többi szórványban, Komlódon és
Oroszfáján is. Jó szívvel vettek
részt az újlaki templom megmenté-
séért szervezett papi kalákában. A
megemlékezésen finom falatokkal
járultak hozzá a batyusnak hirdetett
ebédhez, ahogy a marosvécsi Tóth-
pál Gizella is tette. 

A beszélgetés során Lakatos Ist-
ván, Reményke Nagy Mihály és
Hajnal, Lakatos Mihály és Ilona,
Deák Ferenc, Deák Dánielné Rigó
Reményke és Kiss Albert szavaiból
kiderült, hogy a Mezőség „gyertya-
tartójaként” ismert Köbölkúton
megszűnt az elemi oktatás, mivel
csak két iskolás gyermek van.

– Annyi szeretetet kaptam Mező-
újlakon, amennyit később sehol
soha – emlékezik gyermekkora

színhelyére a Marosvécsen élő
Tóthpál Gizella, akit az újlaki temp-
lomban kereszteltek, és szüleivel
nyolc évet laktak anyai nagyszülei
falujában, a szabadság és a gyer-
mekkori örömök színhelyén. 

Ifj. Ajtai Károly, az egyházát 50
évig harangozóként szolgáló néhai
Ajtai Károly fia Magyarrégenben
él, testvérei a környező városokban. 

– Amikor alkalom van, hazajö-
vök, nem felejtettem el, honnét in-
dultam. Vannak még iskolatársak,
barátok, megvan a szülői ház is, de
omlik össze. Kicsi ház, de a szüle-
imnek nagy szíve volt benne – em-
lékezik. 

Pascu Eszter az utolsó reformá-
tus Mezőújlakon:

– Szegény, árva gyermek voltam,
nem volt anyám, nem volt senkim.
Mezőújlakra jöttem férjhez, s hogy
fedél legyen a fejünk fölött, a kö-
bölkúti tiszteletes megengedte,
hogy az üres paplakba költözzünk.
Később eladták, és le is bontották.
A fiaim itt jártak román iskolába, az
egyik Besztercén él, a másik Ma-
gyarországon. A faluban az „ungu-

roaica” voltam, de nem hagytam
magam, sokat vitatkoztam, hogy a
bőröm színe is olyan, mint a többi-
eké. Most nagyon nehéz, mert nin-
csenek szomszédok, nincsen akivel
beszélgessek – panaszolja. 

Hazafelé menet megállunk abban
a négyszögben, ahol a nyolcvanas
évek végéig a mezújlaki magyarok
éltek, leszegényedett kisnemesi csa-
lád leszármazottai. Zöld György
annak a kedves, ragaszkodó közös-
ségnek az emlékét idézi, amely a
szegényes kicsi házakat élettel töl-
tötte meg. A pusztulás látványa el-
szomorító, Ajtai Károly egykori
rendezett portáján a nyitott nagyka-
pun át látszik a megroggyant kicsi
ház a leszakadt tornáccal, végében
a beomló kúttal. Az út túloldalán a
tapasztott falú, bádogtetejű, meg-
rongálódott házikóban Ajtai Kál-
mán és Mariska hét gyermeket
nevelt fel szeretetben és egyetértés-
ben, és öregségükre Ilona lányuk
gondozta őket. Zöld György sorolja
a neveket, hiszen azon kevesek
közül való, aki látta, ismerte a tele-
pülés utolsó lakóit, és most nosztal-
giával veszi számba őket. 

A hazaúton Eszti néni sokszoros
magányára gondolok, ahogy a tá-
vozó gépkocsik utasainak integetve

ott áll a sárban, büszkén, hogy
ennyi vendége volt, aztán elindul
hazafelé, s bár nem mondja, de
tudom, hogy iszonyúan nehéz utol-
sónak lenni. 

Ahogy azt is, hogy egy nagy fel-
adat még várat magára: Földes Ká-
roly életének pontos, alapos
számbavétele, s jajkiáltásával, bör-

tönnaplójával együtt a megjelente-
tése, közzététele. Tanúságképpen és
felkiáltójelként, hogy a ma virágzó-
nak tűnő falvainkban, ahol annyira
kevés az iskolás gyermek, hogy ha
nem történik valami változás, ami
megkönnyíti a megélhetést, nincsen
messze az idő, amikor le kell oltani
a villanyt.
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Az emléklap

Pascu Eszter és ifj. Ajtai Károly 

Bodolai Gyöngyi

Ajtai Károly néhai harangozó elhagyott portája                                                                                                                         Fotó: Bodolai Gyöngyi

Földes Károly-emlékünnepség 
Mezőújlakon 
Egy elveszített falu 
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Szülőföldön magyarul 
oktatási-nevelési támogatás

Meghosszabbították 
a pénzátutalást

Pénteken, november 25-én utalják a Szülőföl-
dön magyarul program keretében a támogatást
azoknak  az anyanyelvükön tanuló diákoknak és
egyetemistáknak, akik idén először kérvényez-
ték azt. 

A támogatást azoknak utalják át, akik a neve-
lési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-
támogatást idén először igényelték, de
mindeddig vagy nem vették át az OTP-s bank-
kártyát, vagy még nem aktiválták. Mivel a ta-
pasztalat azt mutatja, hogy egyesek
elhanyagolják a kártyák aktiválását,  meghosz-
szabbították a kifizetési határidőket, a követ-
kező átutalás időpontja december 28-a lesz –
tájékoztatott Kovács-Ferenczi Noémi program-
felelős.  A kártya aktiválása fontos, ellenkező
esetben ugyanis a támogatás már nem utalható
a folyószámlára, így a pénzösszeget sem tudják
felvenni a kedvezményezettek. Ha valaki az
utolsó határidőt is lekési, nem kapja meg a tá-
mogatás összegét, jóllehet a kártya hat hónapig
még felvehető.  Amint a programfelelős el-
mondta, idén 6021 új igénylő van. Az oktatási,
nevelési támogatás összege gyermekenként 237
lej, míg a hallgatói támogatásé 40 lej. Akik a ko-
rábbi években is kaptak támogatást, idén a szo-
kásosnál hamarabb jutottak a pénzösszeghez.
(sz.p.)

Az előző részben a lehallgatások
azon formájáról beszéltünk, ame-
lyet az ügyész hagy jóvá, amint el-
mondtuk, ez kivételes eset kell
legyen, hiszen egy jogállamban
minden olyan szabadságkorlátozó
intézkedés, amelyet nem bíró hagy
jóvá, kizárólag kivételes esetben
foganatosítható, és csakis valami-
lyen közvetlen veszéllyel fenye-
gető súlyos esetben alkalmazható.
Ilyen alapon ügyészi jóváhagyással
maximum 48 órára lehet elrendelni
a lehallgatást, de csak a következő
esetekben: amennyiben sürgősség
esete áll fenn és a rendes bírói el-
járással megszerzett lehallgatási
engedély a nyomozás komoly kés-
lekedését vonná maga után, vagy a
bizonyítékok elvesztéséhez, módo-
sulásához vagy megsemmisülésé-
hez vezetne, illetve ez a sértett fél,
a tanúk vagy ezek hozzátartozói-
nak biztonságát veszélyeztetné.
Természetesen a lehallgatás elren-
deléséhez szükséges többi törvé-
nyes feltételnek is teljesülnie kell.
Az ügyész ügyészi rendelvénnyel
(ordonanţă) hagyja jóvá a lehallga-
tást, amely tartalmi szempontból
ugyanúgy kell kinézzen, mint a le-
hallgatást jóváhagyó bírói végzés.
Viszont az ügyésznek az ügyészi
rendelvénnyel jóváhagyott lehall-
gatás időtartamának lejártától leg-
több 24 órán belül értesítenie kell
a bíróságot a lehallgatás – speciális
megfigyelési cselekmények – utó-
lagos jóváhagyása végett. 

Visszatérve a „rendes”, bíró által
jóváhagyott lehallgatásokra, ezeket
egyszerre maximum 30 napos idő-
szakra hagyhatja jóvá a bíróság, vi-
szont indokolt esetben meg lehet
hosszabbítani, ugyancsak bírói en-
gedéllyel, egy újabb 30 napos idő-
szakra. Egy személy megfigye-
lésének teljes időtartama összesen
nem haladhatja meg a 6 hónapot.
Amennyiben nem tulajdonképpeni
lehallgatásról, hanem magánterüle-
ten-magánlakásban történő videó-,
audio- vagy fényképrögzítéses

megfigyelésről van szó, ennek
összidőtartama nem haladhatja
meg a 120 napot, tehát itt egy rövi-
debb időtartamról van szó, ugyanis
az az audiovizuális megfigyelés,
amelyet egy magánlakásban foly-
tatnak le (pl. videokamera felszere-
lése egy magánlakásban
megfigyelés céljából), halmozottan
sérti a személyes szabadságjogo-
kat, és ezért időben is hatékonyab-
ban kell korlátozni.

Érdekes előírás, hogy a speciális
megfigyelés megszűnése után az
ügyésznek legkésőbb 10 napon
belül a megfigyelt személyt írásban
értesíteni kell a megfigyelésről, va-
lamint annak periódusáról. A tájé-
koztatás után a megfigyelt
személynek joga van tudomást sze-
rezni a megfigyelési jegyzőköny-
vek tartalmáról, valamint az
ügyésznek kötelessége engedé-
lyezni a megfigyelt személy szá-
mára a rögzített beszélgetések
elolvasását vagy meghallgatását,
valamint a filmfelvételek és a kép-
felvételek tanulmányozását. Ezt a
kérést az informálástól számított
20 napon belül kell az ügyészhez
intézni. A kérés jóváhagyását nem
lehet visszautasítani, viszont az
ügyész indokoltan elhalaszthatja a
jóváhagyást bizonyos esetekben,
amennyiben a kérés a nyomozás
érdekeit sértené, a sértett fél, a
tanúk vagy ezek hozzátartozóinak
biztonságát érintené, vagy más sze-
mélyek megfigyelésében okozna
zavart. A tanulmányozási kérés
megoldását legkésőbb az ügy lezá-
rásáig  (terminarea urmăririi pe-
nale) vagy a nyomozás beszün-
tetéséig (clasarea urmăririi penale)
lehet halasztani.

Jelen sorozatunkban elsősorban
a lehallgatásokról beszéltünk, de
amint  jeleztük, ez csak egyike a
speciális megfigyelési módszerek-
nek, ezek között több más eljárás is
létezik. A detektívfilmekből jól is-
mert a beépített nyomozó (investi-
gator sub acoperire) személye is,
aki a rendőrség dolgozója, viszont
hamis identitással és személyazo-
nossággal bekerül a megfigyelni
kívánt személyek közé. Beépített

nyomozót egyszerre maximum 60
napig lehet használni egy ügyben.
Ezt a periódust legtöbb 60 napon-
ként lehet hosszabbítani, és a teljes
időtartam nem haladhatja meg az
egy évet, kivéve bizonyos súlyos
bűncselekmények esetén (pl. drog-
vagy fegyverkereskedelem, terro-
rizmus, pénzmosás, az Európai
Unió pénzügyi érdekei elleni bűn-
cselekmények stb.).

A beépített nyomozó általában a
rendőrség kötelékében dolgozik,
viszont bizonyos bűncselekmények
esetében az érintett titkosszolgála-
tok munkatársai is alkalmazhatók.
A beépített nyomozó információkat
gyűjthet  és rögzíthet (ezt a tevé-
kenységet előzőleg a bíró jóvá kell
hagyja), valamint előzetes ügyészi
engedéllyel részt vehet bizonyos cse-
lekményekben és ügyletekben. Így
például egy szervezett bűnszövetke-
zetbe való beépülés esetén „termé-
szetes”, hogy a nyomozó a
bűncselekmények elkövetésében is
részt vehet vagy részt kell vegyen a
nyomozás érdekében. Az ebben a
minőségben és az előzetes ügyészi
engedéllyel elkövetett, büntetőjog
által nevesített cselekmények ebben
az esetben nem minősülnek bűncse-
lekménynek, tehát amennyiben egy
beépített nyomozó kábítószert árul a
kábítószer-terjesztő hálózat felderí-
tése során, az nem minősül bűncse-
lekménynek, sőt, ennek érdekében a
bűncselekmény elkövetéséhez szük-
séges iratok, információk, tárgyak és
anyagok a nyomozó hatóság által ke-
rülnek/kerülhetnek beszerzésre. A
beépített nyomozót később a bírósági
perben mint védett identitású tanút
hallgatják ki, vagyis videokonferen-
cián,  torzított képpel és hanggal.

Amennyiben a kívánt informáci-
ókat nem lehet beszerezni beépített
nyomozók felhasználásával, az
ügyész különleges és indokolt eset-
ben jóváhagyhatja együttműködő
személyek, úgynevezett, a kommu-
nista időből jól ismert „kollaborán-
sok” felhasználását, akiknek a
nyomozás és a későbbi bírósági el-
járás során, azok védelme érdeké-
ben, más személyazonosságot
adnak.

A lehallgatásokról (IV.)
Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 
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Állami támogatások munkanélkülieknek
Decembertől 

több pénzt kapnak
December harmadikától vál-
tozik a munkanélkülieket al-
kalmazó munkaadóknak
nyújtott állami támogatás, il-
letve ösztönző juttatásokkal
szeretnék az itthoni munka-
vállalási kedvet növelni a kül-
földön dolgozók körében is. 

Azok a munkáltatók, akik meg-
határozatlan határidőre munkaszer-
ződéssel alkalmaznak
munkanélküli fiatal végzősöket,
akik a munkaerő-foglalkoztatási
ügynökség nyilvántartásában szere-
pelnek, a 2016. évi 60-as sz. sürgős-
ségi kormányrendelet  értelmében
az eddigi 500 lej helyett havonta
900 lejes állami támogatásban ré-
szesülnek egy évig. A 45 év fölötti
munkanélkülieket, egyedülálló csa-
ládfenntartókat, 16–24 év közötti fi-
atalokat – akik nem vesznek részt
egyetlen oktatási formában sem –
alkalmazó munkáltatók egy évig
havonta ugyancsak 900 lejes állami
támogatásban részesülnek minden
alkalmazott után, feltétel, hogy
másfél évig fennmaradjon a munka-
viszony. A fogyatékkal élő friss
végzősöket alkalmazók másfél évig
részesülnek a személyenkénti havi
900 lejes állami támogatásban.
Nyugdíjkorhatár előtt állóknak

Azok a munkáltatók is részesül-
nek a havi 900 lejes állami hozzájá-
rulásban, akik olyan munka-
nélkülieket alkalmaznak, akik az al-
kalmazástól számított öt éven belül
elérik a nyugdíjkorhatárt vagy az
előrehozott nyugdíjazást. Az  állami
támogatásokban nem részesülhet-
nek azok a munkáltatók, akik az
utóbbi két évben bontották fel az al-
kalmazandó személyek munkaszer-
ződését, vagy munkáltatóként
részesültek már hasonló támogatás-
ban, de a kedvezményezett munka-
vállaló az utóbbi két évben
felmondott, akik csődeljárás vagy
felszámolás, illetve jogi átszervezés
alatt állnak.
Mobilitást ösztönző juttatások

December 3-ától a munkanélkü-

lieket egyszeri alkalommal 500
lejes, adómentes támogatással
(primă de activare) ösztönzik arra,
hogy munkát vállaljanak. Ezt az
összeget az a személy igényelheti,
aki szerepel a munkaerő-foglalkoz-
tatási ügynökség nyilvántartásában,
s legalább három hónapra teljes
munkaidővel alkalmazzák. Ameny-
nyiben a munkanélküliek lakhe-
lyüktől több mint 15 kilométerre
találnak munkát és meghatározatlan
időre alkalmazzák őket, egy évig
utazási költségtérítésben (primă de
incadrare) részesülnek, ami 50 bani
kilométerenként, de nem haladhatja
meg az 55 lejt naponta. Azok a
munkanélküliek, akik a munkaerő-
foglalkoztatási ügynökség nyilván-
tartásában szerepelnek és
lakhelyüktől 50 kilométernél távo-
labb vállalnak munkát, egyszeri al-
kalommal 12.500 lejes letelepedési
támogatásban (primă de instalare)
részesülnek, ha pedig családostól
költöznek, 15.500 lejt kapnak.
Amennyiben  egy házaspár mindkét
tagja eleget tesz a letelepedési jut-
tatásnak, egyikük 12.500 lejre, há-
zastársa pedig 3.500 lejre jogosult.
Ha szolgálati lakásba költöznek,
vagy az alkalmazó felvállalja a re-
zsiköltségek fizetésének egy részét,
a letelepedési juttatás egyedülállók
esetében 3.500 lejre csökken, csalá-
dosok pedig 6.500 lejt kapnak. Ezt
két részletben kapják meg az érin-
tettek, felét a letelepedés időpontjá-
ban, a másik felét pedig az
alkalmazástól eltelt egy év után, ez
alól kivételt képeznek a szolgálati
lakásba költözők, akik egy összeg-
ben kapják meg a juttatást – áll a
Gheorghe Ştef igazgató kézjegyé-
vel ellátott  közleményben.

Az újdonságokról a  Maros Me-
gyei Munkaerő-foglalkoztatási
Ügynökség (AJOFM)
www.mures.anofm.ro honlapján, a
0265/269-247-es telefonszámon, il-
letve személyesen a marosvásárhe-
lyi székházban és a megyei
kirendeltségeken lehet érdeklődni.
(Pálosy Piroska)

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A székesfehérvári Gárdonyi
Géza Művelődési Ház és
Könyvtár Egyesület nyolcadik
alkalommal hirdeti meg hatá-
rok nélküli meseíró pályáza-
tát, melyre a világ bármely
országában élő 8–15 éves
gyermekek magyar nyelven
írott meséit várják e-mailben,
csatolt Microsoft Word doku-
mentumban vagy postai úton
4 példányban, 2017. március
15-éig. 

A pályázatra a 2002. január 1-je
és 2008. december 31-e között szü-
letett gyermekek meséit fogadják. A
mese mellé kérik feltétlenül csa-
tolni a meseíró nevét, születési ide-
jét (év, hónap, nap), postacímét
(ország, település, utca, házszám,
irányítószám), és szülei egyikének
lehetőleg e-mail-címét vagy tele-
fonszámát.

A pályaművek terjedelme legföl-
jebb 6000 karakter (3 nyomtatott
oldal) lehet. Témájukkal, irodalmi
formájukkal kapcsolatban nincs
semmiféle megkötés. Egy pályázó
csak egy mesét küldhet a zsűrinek.
A pályázó a mese elküldésével hoz-
zájárul műve bármilyen formában
történő, külön ellenszolgáltatás nél-
küli, későbbi nyilvánosságra hozá-

sához. A pályázat szellemi mecé-
nása Lezsák Sándor költő, a magyar
Országgyűlés alelnöke. A bírálóbi-
zottság neves írókból áll. A díjnyer-
teseket oklevéllel és egyedi
művészeti alkotással jutalmazzák.
A döntést követő ünnepélyes ered-
ményhirdetés 2017. május végén –
június elején, az Ünnepi Könyvhé-
ten lesz Székesfehérváron. A díja-
zottakat 2017. május 11-ig
telefonon vagy e-mailben értesítik,
illetve névsorukat a www.ggmuv-
haz.hu honlapon közzéteszik. A leg-
jobb írásokat az egyesület egy
későbbi időpontban megjelenteti.

Postacím: Gárdonyi Géza Műve-
lődési Ház és Könyvtár Egyesület,
H-8000 Székesfehérvár, Sóstó lakó-
telep 1. Magyarország, telefon-
szám: +36 22/501-161, e-mail-cím:
tunderszopalyazat@gmail.com

A pályázatról bővebben a:
http://budakalaszicivilforum.web-
node.hu/news/tunderszo-meseiro-
palyazat/?utm_source=copy&utm_
medium=paste&utm_campaign=co
pypaste&utm_content=http%3A%
2F%2Fbudakalaszicivilforum.web-
node.hu%2Fnews%2Ftunderszo-
meseiro-palyazat%2F  honlapon
lehet tájékozódni. (sz.p.p.)

8–15 éves gyermekek munkáit várják
Meseíró pályázat 

határok nélkül



Hatgólos győzelmet aratott va-
sárnap este hazai pályán a Bukaresti
CSM az FC   Midtjylland ellen a
női kézilabda Bajnokok Ligája C
csoportjában.

A román csapatnak legalább
négy góllal kellett nyernie azért,
hogy ne pont nélkül jusson tovább
a főcsoportba. A vasárnapi ered-
ménnyel a románok a második, a

dánok a harmadik helyről kvalifi-
kálnak.

Bár a mérkőzést a dánok kezdték
jobban, a CSM a 11. percben
egyenlített, majd a vezetést is át-
vette, és az első félidőt háromgólos
vezetéssel zárta (12-9). A második
játékrészben a román csapat hétgó-
losra növelte előnyét (20-13, a 47.
percben), de a dánok nem adták fel
és négy perccel a vége előtt feljöt-
tek négyre (23-19). Nem sokkal ké-
sőbb azonban a román csapat
létszámfölénybe került és ezt ki is
használta, így végül 26-20-as meg-
érdemelt győzelmet aratott.

Az 5000 néző előtt rendezett
mérkőzésen a következő csapatok
játszottak:

* Bukaresti CSM: Paula Ungure-
anu, Jelena Grubisic – Isabelle
Gullden (5 gól), Iulia Curea (2), Ca-
mille Ayglon Saurina (3), Cristina
Vărzaru (4), Bianca Bazaliu (1),
Aurelia Brădeanu, Linnea Torstens-
son, Carmen Martin, Oana Manea

(2), Gnonsiane Niombla (2), Anas-
tasia Lobaci (3), Majda Mehmedo-
vic (4).

* FC Midtjylland: Sabine Englert,
Martina Thorn – Stine Joergensen (6
gól), Simone Petersen, Veronica
Kristiansen (3), Elin Linden, Sabine
Pedersen (2), Fie Woller (2), Mie
Augustesen, Trine Ostergaard Jen-
sen (1), Rut Jonsdottir, Louise Bur-
gaard (6), Eliza Buceschi.

Szombaton a Győri Audi ETO
KC hazai pályán magabiztosan 32-

25-re verte a Rosztov-Dont és ezzel
megnyerte a csoportot, amelynek
végső sorrendje: 1. Győr 10 pont, 2.
Bukaresti CSM 6, 3. Midtjylland 6
pont, 4. Rosztov-Don 2.

Az alapszakasz eredménye alap-
ján a Győr 6 ponttal jutott a 2. fő-
csoportba, a Krim Ljubljana szintén
6 ponttal, a Larvik HK és az FC
Midtjylland 4-4 ponttal, a Bukaresti
CSM és a Team Esbjerg 2-2 ponttal
kvalifikált. A BL január végén foly-
tatódik. 
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Oroszországi győzelemmel zárt 
az FTC

Az FTC-Rail Cargo Hungaria ötgólos győzelmet aratott az orosz
Asztrahanocska vendégeként vasárnap a női kézilabda Bajnokok Ligája
utolsó csoportkörében. A már középdöntős budapestiek egy hete súlyos,
37-24-es vereséget szenvedtek a macedón Vardar Szkopjétől otthon.
Az Asztrahanocskát októberben 32-23-ra verték, és mivel nem lehetett
tudni, hogy ebből a kvartettből a Vardar és az FTC mellett az Asztra-
hanocska vagy a német Leipzig kerül-e tovább a 12-es középdöntőbe,
fontos volt az újabb győzelem. A lipcsei gárdát az FTC kétszer is le-
győzte, így Elek Gábor vezetőedző csapata öt ponttal kezdi a közép-
döntőt.

Eredmény: Asztrahanocska (orosz) – FTC-Rail Cargo Hungaria 28-33
(14-14). Szombaton játszották: HC Lipcse (német) – Vardar Szkopje (ma-
cedón) 22-45 (9-22).

A csoport végeredménye: 1. Vardar Szkopje 11 pont, 2. Ferencváros 9,
3. Asztrahanocska 2, 4. Lipcse 2.

László Krisztina a román válogatott
bővített keretében

Ambros Martin összehívta hétfőn Kolozsvárra a román női kézi-
labda-válogatott keretet, amely részt vesz a hétvégi Kárpát-kupán és a
decemberi Európa-bajnokságon – tájékoztat a szakszövetség honlapja.

A szövetségi kapitány a 42 tagú, bővített keretben számos fiatal já-
tékosnak is helyet szorított. Ezek közül kiemelkedik a 2014-es junior
világbajnok, mindössze 20 éves beállós, László Krisztina.

A kolozsvári Kárpát-kupán a román mellett a női kézilabda két vi-
lágklasszis csapata, a magyar és a holland vesz részt.

A Kárpát-kupát közvetően a női válogatott a decemberi, svédor-
szági Európa-bajnokságra való felkészítőn vesz részt, ahol a selejte-
zőcsoportban Norvégia, Oroszország és Horvátország lesznek az
ellenfelei. 

Kikapott a Veszprém a PSG-től
A Telekom Veszprém nagy csatában, magas színvonalú mérkőzésen egy góllal kikapott a vendég Paris

Saint-Germaintől a férfikézilabda Bajnokok Ligájában. A MOL-Pick Szeged nyolc góllal nyert a svéd Kris-
tianstad otthonában, a Bukaresti Dinamo pedig öttel múlta felül a vendég dán TTH Holstebrót.

Eredmények, 7. forduló:
* A csoport: TELEKOM VESZPRÉM – Paris Saint-Germain (francia) 28-29 (14-15), Bjerringbro-Silkeborg (dán)

– Barcelona (spanyol) 23-27 (13-11), THW Kiel (német) – Flensburg-Handewitt (német) 22-30 (12-14), Wisla
Plock (lengyel) – Schaffhausen (svájci) 33-26 (15-12). Az állás: 1. Paris Saint-Germain 12 pont (220-189), 2.
Barcelona 12 (199-179), 3. Flensburg 9, 4. Telekom Veszprém 8, 5. THW Kiel 6, 6. Wisla Plock 5, 7. Bjerringbro-
Silkeborg 4, 8. Schaffhausen 0.

* B csoport: Kristianstad (svéd) – MOL-PICK SZEGED 21-29 (12-15), Meskov Breszt (fehérorosz) – Celje
(szlovén) 29-29 (14-15), Rhein-Neckar Löwen (német) – Vardar Szkopje (macedón) 27-33 (16-17), PPD Zagreb
(horvát) – Kielce (lengyel) 23-26 (12-11). Az állás: 1. Vardar Szkopje 12 pont, 2. Kielce 10, 3. MOL-Pick Szeged
9 (192-179), 4. Rhein-Neckar Löwen 9 (203-200), 5. Meskov Breszt 7, 6. Celje 4, 7. Kristianstad 3, 8. PPD Zagreb 2

* C csoport: Elverum Handball (norvég) – HC Metalurg (macedón) 26-31 (9-14), Naturhouse La Rioja (spanyol)
– Csehovszkije Medvegyi (orosz) 34-37 (19-17), Tatran Presov (szlovák) – Montpellier HB (francia) 24-28 (9-
14). Az állás: 1. Montpellier HB 10 pont, 2. Naturhouse La Rioja 9, 3. Csehovszkije Medvegyi 6 (196-196), 4.
Tatran Presov 6 (185-194), 5. HC Metalurg 6 (158-176), 6. Elverum Handball 5.

* D csoport: BUKARESTI DINAMO – TTH Holstebro (svéd) 30-25 (12-12), ABC/UMinho – Besiktas Mogaz HT
27-28 (14-13), HBC Nantes – Motor Zaporozse HC 32-34 (19-16).

A csoportgyőztesek a negyeddöntőbe, a 2-6. helyezettek a nyolcaddöntőbe jutnak.

Andy Murray nyerte meg a férfi
teniszezők 7,5 millió dollár összdí-
jazású londoni ATP-világbajnoksá-
gát, mivel a döntőben két szettben
legyőzte Novak Djokovicot, ezzel ő
zárja világelsőként az évet.

A finálé különlegességét az adta,
hogy – a sportági történelemben
először – a szezon utolsó meccsén
derült ki az év végi világelső sze-
mélye. Murray múlt hétfőn váltotta
Djokovicot az ATP-rangsor élén, a
szerb játékos nevével megszakítás
nélkül 122 héten át, összesen pedig
223 hétig kezdődött a lista. A vasár-
napi mérkőzés győztese az első brit
férfijátékos, aki a számítógépes vi-
lágranglista 1973-as bevezetése óta
az élen fejezi be az évet.

Djokovic a csoportkörben csupán
egy szettet veszített, a szombati elő-
döntőben pedig mindössze 65 perc

alatt intézte el a minimális ellenál-
lást tanúsító japán Nisikori Kejt.
Murray ugyanakkor igencsak meg-
szenvedett a fináléért: meccslabdá-
ról fordítva verte 3 óra 38 perc alatt
a kanadai Milos Raonicot, és soro-
zatban 23. mérkőzését nyerte meg.
Legutóbb szeptember 8-án, a US
Open negyeddöntőjében kapott ki
(Nisikoritól), azóta a pekingi, a
sanghaji, a bécsi és a párizsi ver-
senyt is megnyerte. A két 29 éves
sztár – Djokovic egy héttel idősebb
vasárnapi ellenfelénél – eddig 34 al-
kalommal találkozott, és különpár-
harcukban a szerb vezetett
24-10-re. A meccsek felére döntő-
ben került sor, legutóbb a Roland
Garros májusi fináléjában Djokovic
nyert négy szettben.

Ezúttal az első játszma Murrayé
volt, 46 perc alatt nyerte ezt a sza-

kaszt úgy, hogy 4-3-as vezetésénél
elvette Djokovic adogatását, majd
hozta a sajátját. A következő szett is
jól indult számára, rögtön brékelte
Djokovicot, aztán 3-1-nél még egy-
szer, ezzel jelentős előnybe került.
Csakhogy a szerb játékos ezután el-
vette a skót adogatását, majd nyerte
a sajátját, ezzel 4-3-ra felzárkózott.
Murray 5-4-nél a mérkőzésért szer-
vált és harmadik meccslabdáját ér-
tékesítve nyert, csaknem egy és
háromnegyed órás mérkőzésen.

Ami a pénzdíjakat illeti, a veret-
len világbajnok 2,391 millió dollárt
kap, bónuszként pedig hárommilliót
a világelsőségért, azaz 5,391 milli-
óval gazdagodik. A vesztes
1,261+1,5, azaz 2,761 millióval vi-
gasztalódhat.  A nyolcfős, szezon-
záró szupertornának az O2 Arena
adott otthont.

Andy Murray nyerte az ATP-világbajnokságot

A Hargita megyei női kézilabda-bajnokság legutóbbi aranyérmese, a
Marosvásárhelyi Active 7 kézilabdacsapata az 2016/2017-es idény első
teremtornájának második találkozóján október 16-án Zetelakán 36-33-
as vereséget szenvedett a Székelyudvarhelyi SZNKK (Székelyudvar-
helyi Női Kézilabdaklub) együttesétől, miután az első mérkőzésen a
marosvásárhelyi lányok 32-30 arányban legyőzték Székelykeresztúrt. 

Viszont a második teremtorna zárómérkőzésén 56-9 (25-3) arányban
leiskolázták a szintén székelyudvarhelyi Bányai János Műszaki Szak-
középiskola csapatát, ezzel beállítva a bajnokság eddigi rekorderedmé-
nyét. A tabella élén két teremtorna mérkőzései után a 6 pontos Zetelaka
áll.

A hétcsapatos bajnokságban szereplő marosvásárhelyiek hazai terem-
tornájukat január utolsó vasárnapján, 28-án rendezik meg. (C.A. )

Rekordot döntött az Active 7

A döntő különlegességét az adta, hogy – a sportági történelemben először – a szezon utolsó meccsén derült ki az év végi világelső személye

Fontos győzelmet aratott a CSM a női kézilabda BL-ben

A vasárnapi eredménnyel a román csapat a második helyről kvalifikál. Fotó: csmbucuresti.ro

Eredményjelző
ATP-világbajnokság, eredmények:
* John McEnroe csoport, 1. forduló: Stan Wawrinka (svájci) – Kei

Nishikori (japán) 2:6, 3:6, Andy Murray (brit) – Marin Cilic (horvát) 6:3,
6:2; 2. forduló: Murray – Nishikori 6:7 (9-11), 6:4, 6:4, Wawrinka – Cilic
7:6 (7-3), 7:6 (7-3); 3. forduló: Murray – Wawrinka 6:4, 6:2, Nishikori –
Cilic 6:3, 2:6, 3:6.

* Ivan Lendl csoport, 1. forduló: Novak Djokovic (szerb) – Dominic
Thiem (osztrák) 6:7 (10-12), 6:0, 6:2, Milos Raonic (kanadai) – Gael Mon-
fils (francia) 6:3, 6:4; 2. forduló: Monfils – Thiem 3:6, 6:1, 4:6, Djokovic
– Raonic 7:6 (8-6), 7:6 (7-5); 3. forduló: Djokovic – Goffin 6:1, 6:2, Rao-
nic – Thiem 7:6 (7-5), 6:3. A Djokovic – Monfils mérkőzést törölték.

* elődöntő: Murray – Raonic 5:7, 7:6 (7-5), 7:6 (11-9), Djokovic – Nis-
hikori 6:1, 6:1.

* döntő: Murray – Djokovic 6:3, 6:4.
* páros döntő: Henri Kontinen, John Peers (finn, ausztrál, 5.) – Raven

Klaasen, Rajeev Ram (dél-afrikai, amerikai, 7.) 2:6, 6:1, 10-8 – döntő rö-
vidítés.



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)

ELADÓK 140-150 kg-os disznók
Vásárhelyen. Tel. 0365/446-037. (57637)

LAKÁS

KIADÓ 2 szobás lakás a Kornisán.
Tel. 0725-530-482. (57655-I)

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

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggö-
nyöket, harmonikaajtókat,
termopán PVC-nyílászárókat, szú-
nyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (57062)

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

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

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

FESTÜNK, csempét, parkettet rakunk,
gipszkartont szerelünk. Tel. 0741-762-
701. (18256)

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

MEGEMLÉKEZÉS

Csillag voltál, ragyogtál,
mosolyogtál nekünk, és mi a
te jóságodért nagyon szeret-
tünk. 
Fájó szível emlékezünk a bálint-
falvi MÉSZÁROS EMILIÁRA,
akit hat hete a kegyetlen halál
elragadott szerettei közül.
Áldott emlékét őrzi két szerető
gyermeke, szerető menye és
veje, valamint három unokája:
Szabolcs, Hunor és Róbert.
Isten nyugtasson békében!
(57221-I)

A bánat, a fájdalom örökre
megmarad, velünk lesz szép
emléked, az idő bárhogy
halad.
Fájó szívvel emlékezünk a mező-
bergenyei BODO BÉLÁRA
november 23-án, halálának 2.
évfordulóján. Emlékét őrzi
felesége és szerettei. Emléke
legyen áldott! (57639-I)

Szomorú szívvel emlékezem
november 23-án húgom, dr.
RAVAINÉ BENŐ JULIÁNNA
temetésének 3. évfordulójára.
Nővére, Ibi, unokanővére,
Böske és unokahúga, Ildikó.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (57649-I)

Szomorúan emlékezünk a
szentháromsági PÉTERFI
ÖDÖNRE halálának 7. évfor-
dulóján. Akik szerették és
tisztelték, gondoljanak rá
kegyelettel! Szerettei. (57648)

ELHALÁLOZÁS

Úgy a közeli, mint a távoli roko-
nok nevében szomorú szívvel
tudatjuk, hogy a szeretett, jó
édesapa, testvér, nagyapa, 
dédapa, após, apatárs, nagybá-
csi, unokatestvér, rokon és is-
merős, 

GYÖRKE BÉLA 
az IRA volt dolgozója 

életének 89. évében hosszas
betegség után 2016. november
20-án csendesen megpihent.
Utolsó útjára november 23-án,
szerdán 14 órakor kísérjük a
római katolikus temető felső
kápolnájából, református szer-
tartás szerint. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

Szerettei. (57652-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesapa, nagy-
apa, após, testvér, sógor és jó
barát, 

TÓTH LÁZÁR 
életének 82. évében, november
21-én, rövid szenvedés után
csendesen megpihent. Szeret-
tünktől 2016. november 24-én,
csütörtökön 13 órakor veszünk
végső búcsút a marosszent-
györgyi temető ravatalozójá-
ban, katolikus szertartás
szerint. Emléke legyen áldott! 

A gyászoló család. (57673-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagy-
mama, dédnagymama, anyós,
testvér és rokon, 

özv. JÓZSA (szül. Kászoni) 
ERZSÉBET 

életének 84. évében 2016. no-
vember 21-én csendesen meg-
pihent. Temetése 2016.
november 24-én 13 órakor lesz
a Jeddi úti temetőben, római
katolikus szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 
Gyermekei: Ildikó, Attila és Me-
linda, menye, Marika, unokái:
Ervin, Erika és családja.
A virrasztás november 23-án 18
órától lesz a Vili temetkezési
vállalat termében. (57681-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk
volt iskolatársunktól, barátunk-
tól és baráti körünk tagjától, 

BARTALIS FERENCTŐL. 
Gyászoló szeretteinek vigaszta-
lódást, Isten akaratában való
megnyugvást, Feri barátunknak
békés nyugodalmat kívánunk. 

A Katolikus Öregdiákok 
Sanctus Emericus Baráti 

Körének tagjai. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Manpel óvoda Micimackó és
Alma csoportjainak óvónői és
szülői közössége megdöb-
benve értesült BODÓ GÁBOR
édesapa tragikus haláláról.
Ezúton fejezzük ki őszinte
együttérzésünket és részvé-
tünket a kis óvodástársak
családjának. (57668-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki
azoknak, akik drága halottunk, id.
ONODI ZOLTÁN temetésén részt
vettek és fájdalmunkban
osztoztak. Gyászoló szerettei.
(57644)

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik GYÖNGYÖSSY
MÁRIA-GIZELLA temetésén részt
vettek és fájdalmunkban
osztoztak. A gyászoló család.
(57654-I)

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szeretett hozzá-
tartozónk, KOVÁCS LEVENTE
temetésén részt vettek és
fájdalmunkban osztoztak. Külön
köszönet bolyais osztály-
társainak és osztályfőnökének.
Édesanyja és szerettei. (57686)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A MAROSSZÉKI KÖZBIR-
TOKOSSÁG 2016. december
2-án zárt árverés útján 2017-ben
kitermelhető fát értékesít. Az
erdőkitermelő cégek zárt
borítékú árajánlataikat
legkésőbb 2016. november 30-ig
tehetik meg a Maros Erdészeti
Hivatal székhelyén: Szováta,
Isuica utca 1. szám alatt. Az
árajánlatok felbontása,
értékelése és elbírálása 2016.
december 2-án 10 órai kezdettel,
az erdészet székhelyén, az
árajánlatot benyújtó cégek
képviselőinek jelenlétében
történik. Az árverésre kerülő
famennyiség jegyzéke az
erdészet székhelyén november
22-től szerezhető be. További
információk a 0265/570-215,
0744-610-213, 0744-248-686-os
telefonszámon kaphatók.
(18272)

Pihenj, te drága szív, már meg-
szűntél dobogni. Szerető jóságod
nem tudjuk feledni, mert elfelejteni
Téged soha nem lehet. Csak meg
kell tanulnunk ezután élni Nélküled.
Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szerették,
hogy

TÓTH ILONA
született

NAGY ILONA
2016. november 17-én életének 80.
évében elhunyt.
Felejthetetlen halottunkat 2016.
november 25-én 15 óra 30 perces
kezdéssel a református egyház
szertartása szerint a Fiumei úti sírkert ravatalozójából helyezzük
örök nyugodalomra. (Budapest, VIII. kerület, Fiumei út 16. sz.)
Drága emléke  szívünkben él!

A gyászoló család. (-I)

   10 NÉPÚJSÁG ______________________________________________HIRDETÉS – SPORT ________________________________________ 2016. november 23., szerda

Labdarúgó Bajnokok Ligája
A mai program

Az A, a B, a C és a D jelű kvartett 5. fordulós mérkőzéseivel folyta-
tódik a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportköre ma este.

A műsor:
* A csoport: Ludogorec (bolgár) – Basel (svájci), Arsenal (angol) –

Paris Saint-Germain (francia). Az állás: 1. (és továbbjutott) Arsenal 10
pont (12-3), 2. (és továbbjutott) PSG 10 (9-3), 3. Basel 1 (2-8), 4. Lu-
dogorec 1 (4-13).

* B csoport: Besiktas (török) – Benfica (portugál), Napoli (olasz) –
Dinamo Kijev (ukrán). Az állás: 1. Napoli 7 pont (9-7), 2. Benfica 7
(6-5), 3. Besiktas 6, 4. Dinamo Kijev 1.

* C csoport: Borussia Mönchengladbach (német) – Manchester City
(angol), Celtic Glasgow (skót) – FC Barcelona (spanyol). Az állás: 1.
Barcelona 9 pont, 2. Manchester City 7, 3. Borussia Mönchengladbach
4, 4. Celtic 2.

* D csoport: Rosztov (orosz) – Bayern München (német), Atlético
Madrid (spanyol) – PSV Eindhoven (holland). Az állás: 1. (és tovább-
jutott) Atlético Madrid 12 pont, 2. (és továbbjutott) Bayern München
9, 3. PSV Eindhoven 1 (4-9), 4. Rosztov 1 (3-10).

Távozott Polyák László 
a Maros Kosárlabdaklubtól

Polyák László (6) a TLÜ/Kalev elleni FIBA Európa-kupa-mérkőzésen, 2016. október 19-én. 
Fotó: Nagy Tibor

A férfi Nemzeti Ligában szereplő megyeszékhelyi alakulat közös
megállapodással vált meg játékosától, aki csaknem 90 mérkőzésen ját-
szott a csapat színeiben. Polyák László egyike volt azoknak a kosár-
labdázóknak, akik tiltakozásul a bérek folyósításának elmaradásáért
nem játszottak a Steaua CSM elleni, múlt heti bukaresti bajnoki mér-
kőzésen.

KLARA gyógyító, javasasszony
sokak kérésére most
Marosvásárhelyen tartózkodik. 
Rövid idő alatt megoldja a
problémákat a legerősebb gyógy-
írekkel, gyógynövényekkel, a leg-
hatásosabb rituálékkal, a
Jeruzsálemből kapott varázsgömbbel
(melyet a legtöbb sikeresen meg-
oldott 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 alkoholiz-
musból; 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.)

NATALIA asszony természetfeletti
erővel és tehetséggel van felruházva,
miáltal segít az embereknek,
bármilyen problémájuk van. Látja a
múltat és a jövőt a Jeruzsálemből
kapott könyvében. Ez a rendkívüli
asszony 100%-osan garantálja a
sikert, az első telefonhívás vagy
személyes találkozás nyomán.
Köszönetnyilvánítások:
Vladimir Marosvásárhelyről nagyon
hálás neki, mert egy telefonhívással
helyrejött a  házassága, most
boldogok együtt; Ioan
Marosvásárhelyről hálás Nataliának a
segítségért. 38 éves, jó szakmája
van, de nem talált társat magának.
Egyszeri találkozás után Nataliával
megtalálta a párját, most házasodnak
össze; Elena Régenből, az
alkoholista, munkanélküli gyermeké-
ért aggódó anya köszönetét fejezi ki:
egyszeri telefonhívás után
rendeződtek a dolgok. 
Hívja bizalommal a 0743-755-162-es
telefonszámot. 
Natália nagy távolságból is segíteni
tud önnek, keresztneve, csillagjegye,
születési dátuma  alapján. 
(Fizetett hirdetés: mp.)



Maros Megyei Tanács
Regionális fejlesztési 
és projekt-életbeültetési igazgatóság
Regionális fejlesztési osztály

Hirdetés

Maros megye/ a Maros Megyei Tanács életbe ülteti a Kultúrpalota felújítása pro-
jektet.
Az ennek keretében zajló főbb tevékenységek:
Külső javítások:

• külső simítások, külső asztalosmunka, fedélszerkezet és burkolat, 
kerítéstalapzat-javítás

• a fém díszítőelemek restaurálása
• a külső kőelemek javítása
• homlokzati fémfeliratok
• külső elektromos berendezések javítása

Belső javítások:
• lépcsőházjavítás a megyei könyvtárban
• javítás, végső simítások a Tükörteremben
• a vászonfestmények felújítása
• a padló és a lambéria felújítása
• a koncertterem orgonájának javítása

A felújítási munkálatok engedélyeztetési dokumentációjának költségelőirány-
zata szerint a beruházás becsült értéke (20%-os héával) 6.468.762,92 lej, azaz
1.435.270,22 euró.
A projektet bemutató vázlat az intézmény www.cjmures.ro honlapján, a Közle-
mények (Comunicate) címszó alatt tanulmányozható.

Péter Ferenc                                            Paul Cosma   
elnök                                                    jegyző

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RE-
CEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), SZAKÁCSOT,
SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, SZOBALÁNYT, KARBAN-
TARTÓ MUNKÁST/SZAKEMBERT. Tel. 0722-268-866. (58830)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz ESZTERGÁLYOST és
MARÓST. Tel. 0745-199-860, 0745-859-090, 0756-052-680.
(18259-I)
A TIMKO PÉKSÉG ELADÓLÁNYOKAT alkalmaz mintaboltjaiba.
Az önéletrajzukat bármely TimKo üzletbe beadhatják. (18273-I)
ÁLLATGYÓGYSZERTÁRBA ÁLLATORVOST alkalmazunk. 
allatgyogyszertar@freemail.hu (18263-I)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SOFŐRT és SZAKKÉP-
ZETLEN MUNKÁST. Tel. 0729-127-862. (18252)
MAROSVÁSÁRHELYI székhelyű KERESKEDELMI TÁRSASÁG
alkalmaz KERESKEDELMI DOLGOZÓKAT (nőket) és NŐKET
MAGVAK CSOMAGOLÁSÁRA. Tel. 0729-127-861. (18252)
KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. sz.)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható HÖL-
GYEKET és URAKAT hosszú távra, könnyebb és nehezebb betanított
munkára (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése). Amit
elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv na-
gyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fi-
zetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás
Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes
munkába járás autóbusszal. Ezenkívül keresünk BUSZSOFŐRÖKET
is! Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon. (sz.-
I)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország terüle-
tére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás! Ta-
pasztalat nem szükséges. A magyar nyelv ismerete kötelező.
Érdeklődni a 00-40-753-102-290-es telefonszámon. (sz.-I)
SÜRGŐSEN alkalmazunk SZAKKÉPZETT AUTÓSZERELŐT. Tel.
0745-138-134. (18276)
A marosvásárhelyi OLIGRAF NYOMDA FIATAL FÉRFIAKAT be-
tanít és alkalmaz műhelyébe. A fényképes önéletrajzokat az
office@oligraf.ro e-mail-címre várják, vagy beadhatják személyesen
Marosvásárhelyen, a Cuza Vodă utca 51. szám alatti cégszékhelyen.
(18277-I)
A ROSECO CÉG lerakatába munkatársat alkalmaz ÁRUMOZ-
GATÓ-ELADÓ feladatkörbe. Az önéletrajzokat a Bodoni utca 68.
szám alatt lehet benyújtani november 28-ig 9-18 óra között. Érdeklődni
a 0265/307-071-es telefonszámon. (59029-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Sajtóközlemény 
A nagybani és kiskereskedelmi rendszerben energetikai termékeket és nagyban szeszes italt és/vagy

feldolgozott dohányt elosztó és forgalmazó, tanúsítvánnyal rendelkező gazdasági egységek tudomására
hozzuk, hogy az Országos Pénzügyi Igazgatóság erre vonatkozó 2329/2016-os rendelete alapján, amely ki-
egészíti az energiahordozók – benzin, gázolaj, világítóolaj, folyékony földgáz, bioüzemanyag – forgalma-
zására vonatkozó és egyes formanyomtatványokat jóváhagyó 1849/2016-os, valamint a regisztrációs és
forgalmazási szabályt elfogadó 1850/2016-os országos pénzügyi igazgatósági elnöki rendeletet, 2016. 
december 20-án lejár a kérvények benyújtásának határideje tanúsítvány igénylésére nagybani és kiskeres-
kedelmi rendszerben energetikai termékek és nagyban szeszes ital és/vagy feldolgozott dohány elosztására
és forgalmazására, ami azt jelenti, hogy a 2016. december 20-a előtt kiadott engedélyek érvényüket vesztik. 

Ugyanakkor tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a fentiek engedély nélküli forgalmazása szabálysértésnek
minősül. 

Cătălin Mînatu,
a Brassói Regionális Vámigazgatóság ügyvezető igazgatója

Az alapítvány Tanári Lakások Szakkollégiumában
januártól öt szoba áll az érdeklődők rendelkezésére, va-
lamint négy szoba egy négyszobás lakásban a Victor
Babeş utcában. Marosvásárhelyen felsőoktatási intéz-
ményben oktató fiatal tanárok, doktoranduszok és re-
zidens orvosok igényléseit várják. Beköltözés január
1-jén.

A pályázáshoz szükséges dokumentumok:
• felvételi kérelem (kitöltött formanyomtatvány,

amely igényelhető a Studium-Prospero központi hiva-
talában)

• oktatói státust vagy rezidensi státust igazoló irat
• kézzel írt indoklás az alapítvány kuratóriumának

címezve, amelyben szerepel, hogy miért van szükség
a lakhatási támogatásra

• önéletrajz
• személyi igazolvány másolata
• az utolsó kéthavi fizetésről bizonylat
• tudományos tevékenységet, civil tevékenységet bi-

zonyító iratok
• a pályázó házastársának/élettársának/más család-

tagjának (akivel beköltözne) személyiigazolvány-má-
solata és önéletrajza, valamint fizetési bizonylat az
utolsó kéthavi béréről

A pályázati iratcsomót személyesen, munkanapokon
15 óráig az alapítvány központi hivatalába (Marosvá-
sárhely, Gen. Gheorghe Avramescu utca 11. szám)
kérik benyújtani. Határidő: 2016. december 12. Érdek-
lődni az office@studium.ro e-mail-címen lehet.

Lakhatási pályázat a Studiumnál

A Dózsa György Községi Polgármesteri Hivatal sze-
retetbeli adományozási időszakot hirdet december 7.
és 20. között.

Azok a községbeli lakosok, akik fölöslegessé vált,
jó állapotban levő ruhaneműjüknek, lábbeliknek, ház-
tartási eszközöknek és gyermekjátékoknak nem talál-
nak már helyet az otthonukban, háztartásukban,
adományként elhozhatják a Dózsa György községi (lu-
kafalvi) művelődési otthonba.

A polgármesteri hivatal gyűjtést hirdet a községben
élő rászorulók számára, ünnepi ajándékozás céljával.

Az adományokból ünnepi ajándékcsomagokat ké-

szít, és szeretetcsomagként kiosztja azoknak, akiknek
– a hivatali nyilvántartás szerint – szegényebb lehet a
karácsonya.

Hogy a nézeteltéréseket elkerüljük, megkérjük lakó-
társainkat, hogy TISZTA, ÉP és HASZNÁLHATÓ tár-
gyakat juttassanak el a lukafalvi művelődési otthonba,
olyanokat, amilyeneket ők maguk is szívesen elfogad-
nának.

A Lélekből adni akcióval önmagunk értékelését sze-
retnénk kiemelni, lélekbeli kéznyújtásként embertár-
saink felé.

Érdeklődni a 0726-221-504 telefonszámon lehet.

Lélekből adni!



Csúszásgátló réteget öntenek 
a városban a gyalogátjáróknál

Még a nyár folyamán elkezdődött a csúszás-
gátló réteg elhelyezése a gyalogátjárók közelé-
ben, a balesetek számának csökkentése
érdekében. A napokban folytatódik a munkálat
Marosvásárhelyen a Haladás utcában, az 1918.
December 1. úton a Moldova utcával való keresz-
teződésben,  ugyancsak az 1918. December 1.
úton a Poklos-patak hídjánál és részben  az 1989.
December 22. úton, a Székely Vértanúk utcával
való kereszteződésben. 

A polgármesteri hivatal bel- 
és külkapcsolati osztálya
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Egyhetes sívakáció Ausztriában
2017. február 4-11.

Kirchberg in Tirol / Kitzbühel 
• 429 euró/2 fő/7 éj, 
egyszobás apartmanban

• 615 euró/5 fő/7 éj, 
kétszobás apartmanban

• 704 euró/7 fő/7 éj, 
háromszobás 
apartmanban

Lejárt a karantén 
a gyűrűs farkú makik számára

Kiválóan alkalmazkodtak a Marosvá-
sárhelyi Állatkertben levő feltételekhez
a nemrég hozott gyűrűs farkú makik,
amelyek új kifutót kaptak a majmok há-
zában. A Marosvásárhelyi Állatkert fel-
készült a téli időszakra, elegendő tűzifát
tartalékoltak, ellenőrizték a hőközponto-
kat, és a kint telelő állatoknak megvál-
toztatták az étrendjét. A gondozók tisztán
és szárazon tartják a kifutókat, az etető-
helyeket is befedték. Az meleg égövi ál-
latok és madarak olyan hőmérsékleten
telelhetnek, amilyen megszokott élethe-
lyükön van. 

November 26-án, szombaton várják a
látogatókat madáretetők készítésére. Az
állatkert alkalmazottai által készített modellek alapján a tömbházak környéki parkokba vagy a háztáji gaz-
daságok udvarára is ki lehet helyezni ezeket, ahol télen magvakkal lehet majd etetni a madarakat. Az akció
része a nagy európai állatkertek partnerkapcsolatán alapuló, az Európai Állatkertek Egyesülete – amelynek
tagja a marosvásárhelyi is – által indított kampánynak. 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal bel- és külkapcsolati osztálya 


