
Az ünnep közeledtével, főleg hétvégenként, egy tűt nem lehet
leejteni a bevásárlóközpontokban, a jövő héten pedig valószí-
nűleg csúcsosodik a helyzet, hiszen sokan hagyják utolsó pil-
lanatra a vásárlást. A boltok már hetek óta berendezkedtek az
ünnepre, valóságos kedvezménydömping tárul a vásárló elé,
és sajnos legtöbbször engedünk a csábításnak, és olyasmit is
megveszünk, amit eredetileg nem szándékoztunk. A szakem-
berek azonban azt ajánlják, kezeljük kellő óvatossággal a ke-
csegtetőnek tűnő promóciókat, illetve a manapság egyre
nagyobb méreteket öltő online vásárlás esetén is legyünk kö-
rültekintőek. 

Gyakran különbözik a címkén, illetve a számlán megjelenő ár
Dr. Csomóss Miklós, a Maros Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal fel-

ügyelője lapunk érdeklődésére elmondta, szerencsére az élelmiszerekre
nagyon kevés a panasz. Ha hozzájuk fordulnak a fogyasztók, akkor az
legtöbbször azért van, mert azzal szembesülnek, hogy a polcon lévő ár-
címkén szereplőhöz képest a pénztárnál más ár jelenik meg a számlán.
A szakember szerint általában a személyzet elmulasztja kicserélni az ár-
címkéket, miközben a rendszerben módosulnak az árak, például lejárt
egy kedvezmény. A törvény értelmében azonban az eladó köteles azon
az áron eladni a terméket a vevőnek, ami ki van függesztve a polcon lévő
címkén. A pénztárnál nem tudják más áron eladni, mint ami szerepel a

Melegedő helyzet
Noha a legnagyobb médiafigyelmet az igazságügyi törvénycsomag

kapja mostanában, egyre több az arra utaló jel, hogy az állami intéz-
ményrendszerben sincsenek elragadtatva a kormányzat munkájától. Az
elégedetlenek tábora csak gyarapodni fog az új esztendő érkeztével.

Tegnap a munkaügyi minisztérium intézményeinek hivatalnokai
szüntették be ideiglenesen a munkát több városban is, mert nem nőnek
a bérek az ígéreteknek megfelelően, ráadásul a munkakörülményekkel
sem elégedettek. És még nem biztos, hogy tudják, még tovább romolhat
a helyzet. A parlament két házának költségvetési szakbizottságai teg-
nap összevontan üléseztek, a megbeszélésen pedig ott volt a pénz-
ügyminiszter is, aki szerint jövőre minden közintézménynek alaposan
le kell faragnia a működési költségeit. Vagyis nemhogy a remélt nagy
fizetésemelés marad el, hanem esetleg az irodai fogyóanyagokra vagy
a villanyszámlára is félre kell tenni a zsebpénzből, ha a hivatalnok
dolgozni akar. Az állítólagos 10 százalékos költséglefaragás az eddig
is gyatra munkakörülményekkel szembesülő alkalmazottak helyzetét
tovább rontja, és azoknak a versenyszférában foglalkoztatott embe-
reknek az élete sem lesz könnyebb, ahol a munkaadó majd nem emeli
meg a bruttó bért annyival, hogy az kiegyenlítse a munkavállalóra há-
ruló nagyobb járulékterhet. Tehát ha az igazságügyi törvények módo-
sításai ellen tüntetők belefáradnának időközben a demonstrációkba,
bőven lesz aki átvegye a helyüket az utcán. És ez már nem politikai
indíttatásból, hanem az átverés okozta elkeseredettségből elinduló
tömeg lesz.

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Benedek István

Menyhárt Borbála

A Román Királyság
és az erdélyi 
magyarok
Az 1990-es rendszerváltást követően
hosszas politikai huzavona után reha-
bilitálták némiképpen a királyi csalá-
dot. Az események kapcsán
Sebestyén Spielmann Mihály törté-
nésszel arról beszélgettünk, hogy mi-
lyen viszonya volt az erdélyi
magyarságnak a mindenkori román ki-
rálysággal, miként kell tekintenünk I.
Mihály királyra és az őt követő ural-
kodó családra. 
_____________5.

Továbbjutott a BL-ben
a tekecsapat
Érvényesítette esélyesebb státusát a
Marosvásárhelyi Romgaz-Elektroma-
ros női tekecsapata a női teke Bajno-
kok Ligája első körének
visszavágóján, a szerb bajnok Nagy-
becskerek otthonában. 
____________9.

Fotó: Nagy Tibor

Frontális ütközés,
két halálos áldozattal
Két személy életét vesztette, ketten
pedig súlyosan megsérültek kedden egy
autóbalesetben a 15-ös jelzésű országút
Maros megyei szakaszán, Maroskecén,
miután egy autó átment a szemközti
sávba, ahol frontálisan ütközött egy
másik személygépkocsival.

„A Román Rendőrség közlekedésbiztonsági
központja közli, hogy közúti baleset történt a 15-
ös jelzésű országút Maros megyei szakaszán, Ma-
roskecén, két autó ütközött. A baleset oka, hogy
az egyik személygépkocsi átment a szemközti
sávba. Az ütközésben két személy életét vesztette,
ketten pedig súlyosan megsérültek. A forgalom
mindkét irányban hosszabb ideig állt, a rendőrség
a helyszínen vizsgálódott, a sérülteket pedig el-
látták a helyszínre érkezett mentőegységek” – áll
a tegnap délutáni közleményben, melyet a Medi-
afax hírügynökség idézett.

Cristian Virag, a Maros megyei Katasztrófavé-
delmi Felügyelőség (ISU) szóvivője a Mediafax
tudósítójának elmondta, több mentőautó és egy
műszaki mentőegység is a helyszínre érkezett. A
baleset pontos okairól vagy további fejlemények-
ről lapzártáig nem érkezett hír.

Megjelent 
a Népújság 2018-as

falinaptára!

Keresse az 
újságárusoknál!

Kevés az élelmiszerekkel kapcsolatos panasz 

Óvatosan a kedvezményekkel!



Zene és tánc 
Folytatódik a Kós Károly Akadémia Alapítvány nagy sikerű
történelmi előadás-sorozata. December 14-én, csütörtö-
kön 16 órától a marosvásárhelyi Bernády Házban Zene és
tánc címmel Felföldi László PhD, egyetemi tanár, a Zene-
tudományi Intézet nyugalmazott igazgatóhelyettese tart
előadást. 

Főhajtás Bolyai János előtt 
A Schola Particula 1557–Bolyai 2000 Egyesület minden

évben megszervezi a Bolyai János-emlékünnepséget,
mely a hagyományápolás eszmeiségében a mindenkori
diákság főhajtása az iskola szellemisége, valamint a világ-
hírű matematikus hagyatéka előtt. Az idén, 17. alkalom-
mal, december 15-én, pénteken 10 órakor az iskola
udvaráról indul a Bolyai-túra a városban, amelyet Balás
Árpád és Weszely Tibor vezet. 12 órától a Bolyai Farkas
Elméleti Líceum–Református Kollégium dísztermében em-
lékünnepséget tartanak. 

III. adventi szeretetvendégség
A Telefonos Szeretetszolgálat december 15-én, pénteken
17 órától a Mobex étteremben megszervezi a III. adventi
szeretetvendégséget. Közös áhítaton, éneklésen, gyerek-
foglalkozáson lehet részt venni. 

Jogi tanácsadás
Ma délután 4 órakor szerkesztőségünk Dózsa György utca
9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi
tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az
érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal előfizetési szelvé-
nyüket, illetve az ügyükkel kapcsolatos minden iratot. 

Évzáró EKE-túra 
Az Erdélyi Kárpát Egyesület marosszéki szervezetének
tagjai december 16-án, szombaton évzáró túrára várják az
érdeklődőket, célpont a Gyalui-havasokban levő Zsidovina
(906 m) és Vultureasa (1142 m) csúcs a Bélavár közelé-
ben. Indulás Marosvásárhelyről: reggel 7 órakor, hazaér-
kezés este kb. 9 órára. Feliratkozni, érdeklődni a helyek
függvényében a dlacimv@yahoo.com e-mail-címen vagy
a 0742-132-911-es telefonszámon lehet.

A Birău Mircea uszoda 
ünnepi programja

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal értesíti az érdek-
lődőket, hogy az ünnepek idején változik a Birău Mircea
uszoda nyitvatartása. December 23-án 14 óráig van
nyitva, 24-e és 26-a között zárva lesz a létesítmény. 
December 30-án szintén 14 óráig várják az úszókat, míg
december 31. és január 2-a között zárva tart. December
27. és 29. között a megszokott program szerint üzemel az
uszoda. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma LUCA és OTÍLIA, 
holnap SZILÁRDA napja.
SZILÁRDA: a Szilárd férfi-
név női párja a Konstancia ma-
gyarítására.

13., szerda
A Nap kel 

7 óra 57 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 34 perckor. 
Az év 347. napja, 
hátravan 18 nap.
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Eső várható

Hőmérséklet:
max. 80C
min. 10C

Megyei hírek

Kötet a református temető 
orvossírjairól 
December 16-án, szombaton délelőtt 11 órakor a Forrada-
lom utca 8. szám alatti Studium Prospero Kulturális Köz-
pontban A marosvásárhelyi református temető orvos-sírjai
című, a Studium Kiadó gondozásában megjelent könyv
szerzői, dr. Kiss Csekme Márta, dr. Péterffy Árpád és Pé-
terffy Attila beszélgetésre várják az érdeklődőket. 

Nincs mese! 
– szilveszteri Hahota-kabaré 
A marosvásárhelyi Hahota Színtársulat december 28-án,
csütörtökön este 7 órától mutatja be a Nincs mese! című
zenés szilveszteri kabaré-előadását a Maros Művész-
együttes előadótermében. Másnap, 29-én, pénteken, 30-
án, szombat este 7 órától és 31-én, vasárnap délután 4
és este 7 órától lesz látható az előadás, januárban pedig
2-án, kedden, 3-án, szerdán (délután 4 órától is), 4-én,
csütörtökön, 5-én, pénteken, 6-án, szombaton és 7-én,
vasárnap este 7 órától tekinthetik meg újra az előadást,
amelyen fellépnek: Puskás Győző, Székely M. Éva, Kele-
men Barna, Gönczy Katalin, Cseke Péter, Gáll Ágnes és
Szőllősi P. Szilárd, énekel: Bodoni Ildikó, rendező: Kovács
Levente. Jegyek már kaphatók a Maros Művészegyüttes
és a Kultúrpalota jegypénztárában. 

Koncert siketeknek 
és nagyothallóknak 
Ma 17 órától siketeknek és nagyothallóknak zenél a ma-
rosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum zenekara, majd ezt
követően dr. Csíky Csaba zeneszerzővel a vártemplomi
orgona szerkezetével és működési sajátosságaival ismer-
kedhetnek meg jeltolmácsok segítségével. 

Karácsonyi vásár a Petrynél 
A Magyar Termék nagydíjas Petry Látványműhely és Mú-
zeum udvarán december 15-én, pénteken 8–18 óra között
ismét helyi termékvásárt tartanak, amelyen leginkább a
karácsonyi ünnephez kötődő termékeket lehet majd vásá-
rolni. A vásár bő felhozatalt kínál a különböző hagyomá-
nyos és helyi termékekből, úgymint: hústermékek,
tejtermékek, sajtok, méz, lekvárok, szörpök, gyümölcsle-

vek, bor, pálinka, zöldség, gyümölcs, tea, fűszerpaprika,
olajok, valamint kézművestermékek (házi készítésű ken-
cék, szappanok, táskák, pénztárcák, ékszerek). 

Kamarazeneest 
Mozart és Brahms szerzeményeiből összeállított műsorral
lép fel december 19-én, kedden 19 órától a Kultúrpalota
nagytermében a Kádár István (hegedű – Budapest),
Máthé Győző (brácsa – Budapest), Kecskés Ávéd Csilla
(gordonka – Frankfurt) és Ávéd Éva (zongora – Marosvá-
sárhely) alkotta kamarazenekar. 

Szirének mesevilága 
December 16-án, szombaton 18 órától a víkendtelepi fe-
dett uszodában bemutatkoznak a Torpi SE szinkronúszó
lányok, akik ez alkalommal szirénekként a mesék és a
rajzfilmek világába kalauzolják el az érdeklődőket. A ren-
dezvényen egy meglepetésvendég is fellép, elsőként Ro-
mániában.

Szent Ambrus-napi 
méhésztalálkozó 
December 16-án, szombaton 10 órától Nyárádszeredá-
ban a kultúrotthonban Szent Ambrus-napi méhésztalál-
kozó lesz a Nyárád-völgyi Méhészegyesület
szervezésében. Bross Péter, az OMME elnöke a Kárpát-
medencei méhészek aktuális gondjairól értekezik, dr. Bé-
kési László méhegészségügyi kérdésekre ad választ, 
dr. Szanyi Tibor és Vámos Alex a viaszról tart előadást,
míg Dohos László a 2017-es méhészeti évet elemzi. 

Csengőhang – karácsonyi koncert 
Ezzel a címmel szervez karácsonyi koncertet az Ariel Ifjú-
sági és Gyerekszínházban december 15-én, pénteken 17
órától a Megmérettetés Esélye Szervezet a marosvásárhe-
lyi Művészeti Szaklíceum tanáraival és diákjaival közösen.

Kormorán-koncert 
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal december 22-
én, pénteken 19 órától a Kultúrpalotában karácsonyi kon-
certet szervez, amelyen fellép a legendás Kormorán
együttes. A belépés díjtalan. Biztonsági okok miatt a kö-
zönség 18.15 óra után léphet be a terembe. Amennyiben
megtelnek a helyek, a szervezők bezárják a bejárati 
ajtókat. 

RENDEZVÉNYEK

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

December 17-ig, azaz vasárnapig tolódott ki az adomá-
nyok fogadásának határideje a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház szervezésében zajló Osszuk meg az ünnep örömét!
című kampány keretében.

Az előző évek hagyományához híven a színház mű-
vészei a nézőkkel összefogva próbálják szebbé tenni a
rászoruló kicsinyek karácsonyát, és a Szent Erzsébet
Egyesületet, azaz Pál atya ferences szerzetes gondozá-
sában élő gyermekeket kívánják segíteni. A színház
munkatársai leginkább tartós élelmiszert (lisztet, cukrot,
olajat, rizset, száraztésztát, konzervet, édességet), vala-
mint tisztító- és tisztálkodószereket gyűjtenek, melynek
a gyermekközösségek hosszabb távon is hasznát 
vehetik. 

A színház
meghosszabbí-
totta a csomagok
fogadásának ha-
táridejét, tehát az
a d o m á n y o k a t
december 17-ig,
azaz vasárnapig
lehet elhelyezni a
Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház
nagytermi és kis-
termi bejáratai-
nál, valamint a
Tudor negyedbeli
és a Dózsa
György utcai
Merkúr üzletek-
ben található
gyűjtőládákba.

A kihelyezett
gyűj tő ládákba
már eddig is je-
lentős mennyi-

ségű adomány gyűlt össze, de azok a nézők, akik pénteken
a Stresszfaktor_15 és a Bulgakov 17 előadásokra, szomba-
ton a Vivaldi és az évszakok és a Karamazovok című pro-
dukciókra, vasárnap pedig a Campionatul de improvizaţie
/ Improvizációs bajnokságra váltottak jegyet, még csatla-
kozhatnak az ajándékozáshoz.

Az adományokat Pál atya gyermekei a december 19-én
tartandó színházi foglalkozás alkalmával veszik majd át a
művészektől.

A színház munkatársai a megajándékozott gyermekek
nevében is köszönetet mondanak mindazoknak, akik idén
is bekapcsolódnak az Osszuk meg az ünnep örömét! – 2017
kampányba, valamint a Merkúr üzletláncnak az együttmű-
ködésért! (közlemény)

Tovább tart a karácsonyi adománygyűjtés 
a színházban
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Kelemen Hunort fogadta 
Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök kedd délelőtt hivatalá-
ban fogadta Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét,
aki tájékoztatta őt a romániai politikai helyzetről, és
egyeztettek az erdélyi magyarság számára fontos
kulturális, oktatási kérdésekről is, közölte Havasi
Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyet-
tes államtitkár az MTI-vel. A tárgyaláson megállapí-
tották, hogy a romániai magyarság szülőföldön való
boldogulását elősegítő gazdaságfejlesztési program
első fázisa sikeresen lezárult, és azt folytatni fogják.
Havasi Bertalan elmondta: egyetértés volt abban is,
hogy Erdélyben a magyar identitás megőrzését szol-
gáló kulturális és oktatási intézmények további fej-
lesztésére van szükség, ehhez a magyar kormány a
jövőben is segítséget nyújt. (MTI)

Jelentősen nőttek 
az új ipari megrendelések

Októberben 19,4 százalékkal nőttek az új ipari meg-
rendelések Romániában a tavalyi tizedik hónaphoz
mérten – közölte kedden az országos statisztikai in-
tézet. A növekedés főként a tartós használati cikkek-
nek köszönhető, amelyek új megrendelése 29
százalékkal haladta meg a tavaly októberieket. Az
előző hónaphoz mérten az új megrendelések 7,7
százalékkal emelkedtek. Az év első kilenc hónapjá-
ban 7,7 százalékkal nőtt az ipari termelés, amely a
belföldi fogyasztás után a második legfőbb hajtóe-
reje a gazdaság növekedésének. Az októberi terme-
lési adatokat szerdán teszi közzé a statisztikai
intézet. A gazdaság az év első három negyedévében
7 százalékkal nőtt. A kormány az idei évben a bruttó
hazai termék 6,1 százalékos bővülésére számít.
(MTI)

Négyéves csúcsra gyorsult 
az infláció

Novemberben folytatódott az inflációs ráta emelke-
dése, amely az előző havi 2,6 százalékról 3,23 szá-
zalékosra emelkedett. Legutóbb 2013
augusztusában jegyeztek ennél magasabb, 3,67
százalékos értéket, azaz több mint négyéves
csúcsra hágott a fogyasztói árindex – közölte ked-
den az országos statisztikai intézet. A nem élelmi-
szer jellegű iparcikkek 4,12 és az élelmiszerek 3,88
százalékos drágulása egyaránt hozzájárult az inflá-
ció emelkedéséhez, miközben a szolgáltatások csak
0,1 százalékkal kerültek többe. A jegybank novem-
ber elején 2,7 százalékra emelte az idei inflációs elő-
rejelzését a három hónappal korábban közölt 1,9
százalékos várakozásához képest. Az éves inflációs
ráta másfél év után, januárban került ismét pozitív
tartományba, azóta gyors ütemben nő, miután két-
számjegyű emelkedést mutat mind az import, mind
a belföldi fogyasztás. (MTI)

Jövő év elején osztják ki 
az üdülési jegyeket

Az üdülési jegyeket 2018 első évnegyedében oszt-
ják ki, ezekre 842 millió lejt szánt a minisztérium a
2018-as évi költségvetésből – nyilatkozta kedden
Mircea Dobre turisztikai miniszter. Az üdülési járan-
dóság értéke 1 450 lej alkalmazottanként, és ezt
üdülési jegy (‘voucher’) formájában kapják meg.
Ezeket minden közintézmény odaítélheti, amennyi-
ben az összeget belefoglalták a költségvetésükbe.
Az üdülési jegyet csak annak tulajdonosa használ-
hatja fel, ugyanis névre szólóak lesznek, és csak a
programban részt vevő szolgáltatóknál érvényesít-
hetők.  (Agerpres)

Jobbára csak az a kérdés, hogy ez a tömeg hamar
vagy még hamarabb alakul ki, mert már a januári bér-
cédula nagyon sokaknak húsbavágóan kellemetlen meg-
lepetés lehet a növekvő árak mellé. Gyökerestül
átforgatott adórendszerrel ránk köszöntő új esztendő
előtt állunk, és a dolgokat elnézve a döntéshozók nem
sokat fáradtak a lehetséges következmények kiszámítá-
sával. Különben, ha számoltak is volna, azzal sem men-
nénk nagyon sokra, mert nálunk már hagyomány az,
hogy több adóbevételt álmodnak a kormányszakik, mint
amennyit sikerül kisarcolni az adófizetőkből, aztán az
ilyenkortájt tett optimista ígéretekből csakhamar nad-
rágszíjhúzás lesz. De erre a szokásrendre még rátevődik
a rendszerszintű változásokban mindig ott leselkedő
kockázat is. Normális helyeken ilyen szintű változtatá-
sokat legalább féléves, de inkább hosszabb rákészülés-
sel hajtanának végre, nálunk beérik a hasra ütéssel. A
baj ott van, hogy ha el is találná őket sodorni a népha-
rag, a mostani ellenzéki lemondató kórusból sem hall-
szik életképes alternatíva.

Melegedő helyzet
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A munkaügyi minisztérium egyes alintézményeinek
dolgozói tiltakoztak kedden országszerte a 2018.
január elsejétől várható fizetéseik alacsonynak ítélt
összege, valamint a nem megfelelő munkakörülmé-
nyek miatt.

A nyugdíjpénztár több területi kirendeltségénél a kedd már
a tiltakozó megmozdulások második napja volt. Az alkalma-
zottak amiatt elégedetlenek, hogy fizetéseik az ígéretek elle-
nére nem fognak megnőni, holott egyre több elvégzendő
feladatot rónak rájuk.

Konstancán például a nyugdíjpénztári dolgozók mellett a
munkaügyi felügyelőség és a megyei szociális ellátó
ügynökség alkalmazottai is spontán tiltakozásba kezdtek a
három intézmény közös székhelye előtt, fizetésemelést kö-
vetelve.

Szatmárnémetiben a nyugdíjpénztárnál és a munkaügyi fel-
ügyelőségen is beszüntették egy időre a munkát, az új bérezési
rendszer ellen tiltakozva.

Ioan Flore, a munkaügyi felügyelőség dolgozóinak képvi-
selője azt mondta: kollégái felháborodását az váltja ki, hogy
lecsökkent a munkahelyek száma az intézményen belül, így
évről évre több feladat jut az alkalmazottakra, akiket ráadásul
sokszor szóbeli bántalmazásokkal illetnek, megfenyegetnek
munkájuk végzése során. Flore kifejtette: január elsejétől az
ígéretek dacára nem nő a fizetésük, sőt, a költségvetés egyre
kisebb.

A munkaügyi tárca hatáskörébe tartozó intézmények alkal-
mazottai Besztercén, Iaşi-ban és Brăilán is tüntettek kedden
az alacsony bérek és a kedvezőtlen munkakörülmények miatt.
(Agerpres) 

Munkaügyi intézmények alkalmazottai tiltakoztak

A fenti  mottóval szerveztek 
kampányt a családon belüli és ál-
talában az  erőszak megfékezé-
sére, amelynek eredményeiről
tegnap sajtótájékoztatón számol-
tak be. A kampányhoz, amely no-
vember 25-én kezdődött és
december 10-én ért véget, több
intézmény csatlakozott: a Maros
Megyei Szociális Ellátási és Gyer-
mekvédelmi Igazgatóság, a me-
gyei rendőr-felügyelőség, az
embercsempészet elleni ügynök-
ség megyei fiókja, a megyei tan-
felügyelőség, a Maros Megyei
Nevelési Tanácsadó és Erőforrás-
központ, a drogellenes  központ, a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatalhoz tartozó Rozmaring köz-
pont, a Kelet-európai Szaporodás-
egészségtani Központ, a Mentsé-
tek meg a gyermekeket  egyesü-
let. A sajtótájékoztató házigazdái:
Miklea Hajnal és Deak Elida, a szoci-
ális ellátási és gyermekvédelmi
igazgatóság igazgatói voltak. 

Nemet az erőszaknak!
Nem ez az első erőszakellenes kam-

pány, amit megyénkben szerveznek,
ugyanis olyan jelenségről van szó, ami
egyre nagyobb méreteket ölt. Maros me-
gyében az elmúlt évben három embert
gyilkoltak meg kegyetlenül. 

Az ilyen extrém esetek elkerülése ér-
dekében a  kampány célja tudatosítani az
erőszak veszélyeit és súlyosságát gyer-
mekek, fiatalok és szülők körében. A
kampányban 4666 személy vett részt:
3694 gyerek, 682 szülő és 290 szakem-
ber. 

A specifikus tevékenységek több mint
80 százalékát a gyerekek körében  vé-
gezték óvodákban, iskolákban, líceu-
mokban, inklúziós központokban,
szociális intézményekben. A szervezők
tájékoztató előadásokat, játékos foglal-

kozásokat, versenyeket tartottak, és
gombos (a kampány szimbólumát ké-
pező) tárgyakat készítettek. Így születtek
meg a gombos harangok, fenyők,  
karácsonyfadíszek, kitűzők, amelyekkel
azt üzenik: nemet mondunk az erőszak-
nak! 

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy
országszerte több millió  eurós nagyság-
rendű annak a költsége, amit az erőszak
következményeinek felszámolására for-
dítanak – mondta Deak Elida, az  intéz-
mény aligazgatója. 

Arra voltunk kíváncsiak, milyen
konkrét esetekkel szembesülnek a kam-
pány során,  hiszen jó, ha nem általános-
ságban, hanem konkrét dolgokról
beszélünk. 
A statisztikák nem reálisak

– Az akciók során a gyerekek, főleg a
kisebbek elmondják, hogy milyen erő-
szakos jeleneteknek szemtanúi a család-
ban. A nagyobb gyerekek
visszafogottabbak,  szégyellik elmon-
dani, hogy mi történik a családban vagy
a közvetlen környezetükben. A középis-
kolások nagyon  érzékenyen kezelik az
erőszak kérdését, nagyon figyelmesek,
nem vallják be,  hogy jelenetek részesei
vagy erőszak áldozatai voltak, de utólag
megkeresnek  és tanácsot  kérnek, ho-
gyan segíthetnék az erőszaknak kitett
édesanyjukat. A családon belül ugyanis
a nők szenvedik el a legtöbb erőszakot,
a fenyegetést, a megfélemlítést és a ve-
rést. A statisztikák a családon belüli erő-
szak nagyon kis arányát tükrözik,
ugyanis ezeket nem jelentik. Van olyan
eset is, amikor benyújtják a panaszt, de
a nők meggondolják magukat, s utólag
visszavonják a feljelentést. A törvényes
eljárás ebben az esetben megszűnik.
Sajnos nagyon sok családban folyamatos
az erőszak, az áldozat mégsem kér segít-
séget. Az erőszak nem szűnik meg,
hanem idővel felerősödik és tragédiákba
torkoll. Az elmúlt évben történt három
gyilkosság legyen intőjel,  hogy ne tole-

rálják az erőszakot – fogalmazott 
Gabriela Pâncă, a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség  Bűnmegelőző
Központjának vezetője. 
Ünnepek táján több az erőszak

A marosvásárhelyi Kelet-európai Sza-
porodás-egészségtani Központhoz
évente 250 személy fordul, ahol az áldo-
zatokat tanácsokkal látják el és segítsé-
get nyújtanak nekik. A központnak van
egy menedékhelye is, ahol azokat az
anyákat helyezik el, akik családon belüli
súlyos erőszak elszenvedői. December
folyamán az erőszak gyakoribb, úgy-
hogy előfordulhat,  a tízszemélyes me-
nedékhely nem lesz elegendő, hiszen az
év minden hónapjában teljes kapacitás-
sal működött. 

Az agyonvert nő már nem jut el hoz-
zánk. Azok, akik az elmúlt évben gyil-
kosság áldozatai lettek, nem fordultak
meg a központban segítséget kérni. Idén
95 súlyos esetet regisztráltunk.  Volt
olyan nő, akit két napon át törött lábbal
bezárva tartottak, volt olyan, akit testileg
bántalmaztak, de olyan is szép számmal,
akiket pszichikailag bántalmaztak. S
ezek a lelki terror miatti esetek is épp
olyan súlyosak, mint ha valakit félholtra
vertek volna. Vannak olyan nők, akiket
rendszeresen zaklatnak, bezárnak, követ-
nek,  rájuk erőszakolnak dolgokat, vagy
megszabják, hová mehetnek, mibe öltöz-
hetnek. Ezeket a nőket huzamos ideig
kontroll alatt tartják az agresszorok,
addig, amíg pszichésen tönkreteszik őket.
Az erőszaknak tehát több változata van: a
köpdöséstől a lökdösésig, az ütéstől  a
nemi erőszakig, a szúrástól a fejbe veré-
sig, a várandós nő rugdosásától a hajtépé-
sig minden, el egészen a gyilkosságig. Az
idén regisztrált esetek 45 százaléka na-
gyon  veszélyes kockázatú volt – mondta
Teodora Bozdog, az intézet képviselője.

A sajtótájékoztató végén a gyermek-
védelmi hálózatban nevelkedő gyer-
mekek karácsonyi dalokat énekeltek,
„gombos” ajándékokat osztogattak,
majd őket is megajándékozták. 

Erőszakkal csak veszíthetsz!
A lökdöséstől a gyilkosságig 

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor
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rendszerben, de az ügyfélszolgálat-
hoz kell fordulni, és ott visszaadják
a különbséget. 

Tehát még ha sürget is az idő, és
hosszú a beszerzési listánk, érde-
mes figyelmesnek lenni, ugyanis
ebben az időszakban valóságos ked-
vezménydömping tárul elénk, és
sok esetben igen kecsegtetőnek
tűnő promóciós termékekkel pró-
bálják átverni a gyanútlan vásárlót.
Előfordul például, hogy ki van füg-
gesztve a kedvezményes ár, és fö-
lötte, szinte olvashatatlan, apró
betűkkel, hogy csak abban az eset-
ben érvényes, ha az ember kettőt
vesz belőle. Vagy összecsomagolt
árucikkeknél hirdetik, hogy a har-
madikat ajándékba kapja a vásárló,
viszont ha utánaszámol, valójában
azt is teljes áron fizeti ki. Dr. Cso-
móss Miklós rámutatott, összecso-
magolt termékeket tartalmazó
promóciók esetében mindig kell le-
gyen az üzletben darabra is az adott
áruból, hogy a vásárló megbizonyo-
sodhasson, valóban van-e kedvez-
mény. 

Ebben az időszakban a fogyasz-
tóvédelmi felügyelők kiemelten el-
lenőrzik az egyes, édességeket
tartalmazó ajándékcsomagokat is.
Ha nem látható minden egyes ter-
méknek külön a szavatossági ideje,
akkor a csomagot kell felcímkézni,
és a csomag szavatossága a benne
lévő, leghamarabb lejáró terméké-
vel megegyező kell legyen. 
Mindig olvassuk el, mit írunk alá

A szakember szerint gyakran for-
dulnak hozzájuk, miután különféle
elektronikai cikkeket, például tele-

font, hordozható számítógépet visz-
szavisznek az eladóhoz, mert meg-
hibásodott, és az közli a vásárlóval,
hogy nem érvényes a jótállás. Tudni
kell, hogy amennyiben a fogyasztó
hibájából történik a meghibásodás,
például leejtette, vagy vízbe ejtette
a készüléket, akkor garanciáját
veszti a termék. A legtöbb panasszal
azonban a szolgáltatók miatt fordul-
nak a fogyasztóvédelmi hivatalhoz,
sok esetben amiatt, hogy az ügyfél
nem azt kapja, amire számított. Elő-
fordul, hogy egy dolgot ígérnek
neki szóban, majd a szerződésben
teljesen más szerepel, az ügyfél
pedig aláírja a szerződést anélkül,
hogy elolvasná. 

– Az aláírt szerződést nem tudjuk
módosítani, ha abban ő vállalt vala-
mit, hiába elégedetlen vele utólag,
nem tudjuk bizonyítani, hogy neki
szóban mást ígértek – tette hozzá a
szakember. 
14 napig visszaküldhető az online
vásárolt termék

Manapság egyre többen mellőzik
a boltokbeli zsúfoltságot, és online
szerzik be a fa alá valót, az ünnepet
megelőző időszakban a gyorsposta-
szolgálatok alig győzik kihordani a
csomagokat. Mit tehet a vásárló, ha
késve érkezik a csomag, illetve mi-
lyen körülmények között küldheti
vissza a terméket? – kérdeztük dr.
Csomóss Miklóst. – Az online vá-
sárlás egyre elterjedtebb, a fogyasz-
tóvédőkhöz fordulók általában arra
panaszkodnak, hogy nem cserélik
vissza időben a terméket, vagy nem
tartják be a 14 napos határidőt,
ameddig vissza kell utalni a vásár-
lónak a pénzt. A hagyományos,

szemtől szemben történő vásárlás
esetén csak akkor kérhető a termék
cseréje, ha az hibás. Online vásárlás
esetén 14 napon belül visszaküldhe-
tem a terméket, anélkül hogy meg
kellene indokolnom ennek okát,
tehát akkor is, ha egyszerűen nem
tetszik. Miután visszaküldtem, a
forgalmazó köteles 14 napon belül
visszautalni a pénzt az általam meg-
adott számlára. Ennek kapcsán
gyakran merül fel, hogy kire hárul
a szállítási költség. Ha amiatt kül-
döm vissza a terméket, mert az
hibás, akkor a törvény értelmében a
szállítási költséget az eladó fizeti.
Ha egyéb okok miatt, akkor a for-
galmazó honlapján fel kell legyen
tüntetve, hogy ebben az esetben mi
az eljárás – magyarázta. 

A fogyasztóvédelmi felügyelő
hozzátette: bár a törvény értelmé-
ben nem szükséges megtartani a ter-
mék eredeti csomagolását, az online
vásárolt darabok esetében ajánlott,
másképp nincs amiben visszakül-
deni, ha arra kerül a sor. Hiszen ha
úgy döntünk, hogy visszaküldjük,
mert tegyük fel, nem tetszik a ter-
mék, viszont az eladóhoz megsé-
rülve érkezik meg, akkor megteheti,
hogy nem veszi vissza, a szállítócég
pedig háríthat azzal, hogy nem volt
jól becsomagolva.

Ugyanakkor az online vásárolt
termékek esetében ajánlott kibon-
tani a dobozt, és átvenni a terméket
még a futár előtt, mert ha véletlenül
sérült, akkor utólag nehéz bizonyí-
tani, hogy már úgy érkezett. 

Ebben az időszakban óriási a for-
galom a gyorsposták háza táján, és
gyakori, hogy a rendeléskor megje-
lölt határidő elteltével sem kapja
meg a vásárló a megrendelt árucik-
ket. Ez esetben is panaszt lehet
tenni, és bár sokszor nem a forgal-
mazó, hanem a szállítócég hibájá-
ból történik a késés, úgyis az eladó
vonható felelősségre, ugyanis a vá-
sárlónak vele van szerződése, nem
pedig a gyorspostával.

Az online vásárlás kapcsán dr.
Csomóss Miklós hangsúlyozta, az
interneten számos oldalon magán-
személyek kínálnak különféle ter-
mékeket. Ezek kapcsán viszont
fontos tudni, hogy a fogyasztóvéde-
lem kizárólag abban az esetben tud
fellépni, ha cégtől vásárol magán-
személy. A két cég, illetve két ma-
gánszemély között köttetett
ügyletek nem tartoznak a hatáskö-
rükbe.

Óvatosan a kedvezményekkel!
(Folytatás az 1. oldalról)

Cipődoboznyi ajándék 
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt

Maros megyei szervezete ötödik alkalommal szervezi meg Egy cipődo-
boznyi szeretet című akcióját. A gyűjtés során összegyűlt adomány min-
den évben sok szegény sorsú és árva gyermek ünnepét teszi melegebbé,
hangulatosabbá. December 18-ig várják az adományokat (nem romlandó
élelmiszert, játékot, ruhaneműt) a marosvásárhelyi Mihai Viteazu (Klast-
rom) utca 10. szám alá, minden hétköznap 10-15 óra között. A dobozra
írják rá, hogy hány éves gyermeknek, fiúnak vagy lánynak szánják az
ajándékot. Bővebb információ a 0741-260-464-es vagy a 0762-248-687-
es telefonszámon. 

Be kell látnom, jegyzeteimben
túlteng a negatívum, sokkal gyak-
rabban írok bírálandó jelenségek-
ről, mint dicsérendőkről.
Negativista lennék? Mindenben
csak a rosszat látom? Nem hiszem.
Pedig talán jobb lenne, ha az én
tükröm ferdítene. De sajnos a
világ ilyen, a minket körülvevő va-
lóság kínál több kritizálnivalót,
mint követésre érdemeset. Persze
mégis úgy sorjázom hétről hétre az
intelmeket s a jobbító szándékú
észrevételeket, mintha közzététe-
lüktől meg is változnának a dol-
gok. Nem, ilyesmi aligha történik
manapság. Persze attól még juthat
eszembe egy s más, amit néha va-
lakik meg is szívlelhetnek. Napja-
inkban azonban nem ez a jellemző.
Annál inkább méltánylandó, ha
azt tapasztaljuk, valamelyik jelzés
eljutott a címzettekhez, mi több,
cselekvésre is késztette őket.
Tudom, balgaság lenne azt hinni,
hogy ez vagy az egy, két, ki tudja
hány újságcikk hatására változott
meg, következett be, de az újságíró
felfigyelhet arra, hogy valami,
amit korábban rosszalt, már nincs
úgy, és ezt is tudatosíthatja a köz-
véleményben. Hogy ne szövegeljek
túl sokat, konkretizáljunk. Néhány
hónapja morfondíroztam azon,
mekkora luxus partvonalon kívülre
helyezni tehetségeket csak azért,
mert elérték, betöltötték a nyugdíj-
korhatárt, miközben erejük, ked-
vük is lenne hozzá, hogy továbbra
is megörvendeztessék a közönsé-
get. Olyan jó erőben levő, szelle-
mükben, lényükben fiatalos
marosvásárhelyi színművészekre
gondoltam, akik még szívesen

szolgálnák Tháliát, képesek lenné-
nek újabb igényes alakításokkal a
nagyérdemű elé állni. Egypáran
bizonyíthatták, járható ez az út. Az
utóbbi napok, hetek viszont egész
sor nyugalmazott színészt reakti-
váltak, és jó volt tapasztalni, mek-
kora vitalitással, milyen művészi
alázattal léptek ismét az életet je-
lentő deszkára, milyen példás har-
móniában tudtak együtt dolgozni
fiatalabb kollégáikkal. A régebbi
színházba járóknak is jó volt újra
látni őket, tapsolni teljesítményük-
nek. Félre ne értse senki, nem a fi-
atalítás rovására szorgalmaztam
korosabb művészek számára a já-
téklehetőséget. A színház mindig is
elsősorban a fiataloké volt, és biz-
tos örökre az övéké is marad. De
csak nyerhet művészeti életünk, ha
a minőségi színpadi teljesítményre
alkalmas idősebb színészeket is al-
katukhoz, korukhoz, képességeik-
hez illő szerepekben időről időre
feladathoz juttatják. A Tompa Mik-
lós Társulat, a Spectrum Színház,
a Yorick Stúdió friss példái leg-
alábbis erre vallanak. Persze
ahhoz, hogy ilyesmit fel lehessen
mutatni, az is kellett, hogy a város
olyan kivételes színházművészeti
potenciállal rendelkezzék, mint
napjainkban Marosvásárhely,
ahol az említett három művészkö-
zösség mellett több másik is ha-
sonló odaadással és kellő
professzionalizmussal igyekszik
teljesíteni hivatását. Ez azonban
már egy újabb témakörben feltéte-
lez átfogóbb gondolatmenetet.
Most a megújuló régieket és az
őket megpendítőket jutalmazza a
taps! (N. M. K.)

Erről jut eszembe

Anyolcvanas évek gyermekvárosa
számomra decembertől februárig a
világ közepe volt. Biztos vagyok

benne, hogy sok marosvásárhelyi emlékszik
még a vár alatti dombon sorakozó karton
mesefigurákra, a sosem vibráló színes
égőkre, a román felfedezők alakjaival díszí-
tett repülős hintára és az állva nézhető, pár
perces vetítésekre, amelyekért megérte lilára
fagyasztani kezet, orrot. Mostanában mintha
felnőttesebb, elegánsabb lenne a Vár sétányi
tél. Törékeny fények, ünnepi dallamok szövik
át a meleg italt és harapnivalót, kötött zoknit
és ötletes kézművestárgyakat kínáló házikók
közötti teret, kissé odébb elektromos kisvo-
nat szunyókál, a kesztyűs kezekben ritmusra
ágaskodnak a gázzal töltött léggömbök. Az
egykori egyszerű varázslatot a várudvar sé-
tányról való bejáratánál várakozó Télapó
idézi fel bennem. Magas és fiatal, piros kön-
töse és vattaszakálla mégis igazivá teszi.
Meg járműve is, a szán, ami előtt három
póni – két nagyobb és egy egészen kicsi –
álldogál engedelmesen. Szürke dzsekis, ősz
hajú férfi indítja el a lovakat, ha akad utazó.
Télapókkal már sokszor beszélgettem, de se-
gédjeikkel egyszer sem. Talán ezért éreztem
úgy, hogy őt kell megszólítanom.

– Nekem is vannak otthon lovaim, de ezek
a pónik nem az enyéim, a bátosi barátom,
Emil állatai. Megkért, hogy jöjjek segíteni,
hát elvállaltam. Induláskor, érkezéskor meg
kell fogni a lovakat, másképp nem biztonsá-

gos az egész – magyarázta a férfi, miután
bemutatkozott. Marosszentannán él, és Sze-
keres Istvánnak hívják – tudtam meg, de az
csak később villant át rajtam, mennyire be-
szédes az ő esetében ez a családnév. 

– Gyermekkoromban is
szerettem a lovakat, bánni
is tudtam velük, édesapám
ugyanis fuvaros volt –
kezdte történetét a Tél-
apó-segéd. – Bútorokat, építkezési anyagot
szállított apám itt, Marosvásárhelyen. A Bo-
doni utca sarkán volt egy faraktár. Szabad-
időmben, amikor nem kellett iskolába
menni, én is mentem vele segíteni. Évtizedek
múlva egy időben magam is fuvaroztam. 

– Önnek is ez volt a szakmája?
– Nem. Amikor a katonaságból leszerel-

tem, nem került munkahely. Végül az aszfal-
tozásnál alkalmaztak. Később víz-gáz
szerelőként is dolgoztam. De aztán utánam
jött a betegség, így abba kellett hagynom a
megerőltető fizikai munkát. A hetvenes évek-
ben utcai lottóárus lettem, 1992-ig árultam
a Loz în plicet (borítékos sorsjegy), Pro-
nosportot. 

– Mennyibe került akkoriban egy sors-
jegy?

– Volt 3 és 6 lejes is. A kommunizmus ide-
jén az ilyesmi luxuscikknek számított, nem is

vették túl sokan. Arra sem emlékszem, hogy
valaki nagyobb összeget nyert volna.

– Miért jött el a lottótársaságtól?
– Nem bírtam már egész nap a lábon ál-

lást, a derekam nem engedte. Betegnyugdí-
jaztak. De azután is
igyekeztem aktív
életet élni. A gyer-
mekkori szenvedé-
lyemről sem

mondtam le. Mindig is tartottunk otthon lo-
vakat, azokat rendeztük a feleségemmel. 

– Mikor költöztek falura?
– 2005-ben. Akkoriban már nem nagyon

lehetett a városban szekérrel közlekedni, mi
pedig el sem tudtuk volna képzelni, hogy túl-
adjunk az állatokon. Inkább a lakást adtuk
el. A gyermekeink akkorra már kirepültek
otthonról, nem kellett utánuk igazodni.
Azóta is magunkban élünk az asszonnyal és
a két pónival, Csillaggal és Bobival. Mind-
kettő nyolcéves. Egy póniló, ha jól gondoz-
zák, 30–35 esztendőt is elél. Egyébként nem
nagy igényűek ezek az állatok, szénát, szal-
mát adunk nekik, és a zöldségmaradékot is
megeszik.

Kisebb társaság állt meg a szán mellett.
Egy kapucnis kislányt ültettek fel a Télapó
mögé, aztán egy fiatal nő is felkapaszkodott
az ülésre.

– Pillanat – nézett rám beszélgetőtársam,
és indult is segíteni. Megfogta a kötelet,
meglapogatta az állatok hátát. A pónitrió az
utazók örömére meglepő sebességgel kezdte
körútját. Szekeres István a következő pilla-
natban vissza is tért hozzám.

– Délután 5-kor jövünk ki a lovakkal, és
körülbelül fél 8-ig maradunk. Hétköznap
kevés az érdeklődő, de azért mi december
23-áig mindennap itt vagyunk – magya-
rázta.

– Éjszakára hol tartják a pónikat? – kér-
deztem.

– A nap végén mindig hazavisszük őket. A
barátomnak van utánfutója, azzal szállítjuk
az állatokat. Kicsit költséges, de legalább itt
kikapcsolódunk egy kicsit. Ha otthon fek-
szem az ágyban, még betegebb leszek. Igaz,
eleinte gondolkoztam, hogy elvállaljam-e.
De tudtam, hogy szüksége van a barátomnak
a segítségre. Ő sem magától jött, felkérték
erre.

– Mennyit kell fizetni a Télapó szánján
való utazásért?

– Ki mennyit gondol, mi nem szabtunk ki
viteldíjat. Többnyire öt lejt szoktak adni a
kliensek, de olyan is volt, aki egy lejt fizetett.

Hideg cseppek hulltak a magasból,
éppen, amikor a pónik visszatértek. 

– Takarjam be őket – mondta a férfi, és
meleg pokrócot simított az állatokra. A
lovak lehajtott fejjel tűrték a gondoskodó
érintést. A közeli bódéból újra felhangzott
egy ismert dal. Fölöttünk az ég havat ígért.

A Télapó segédje



Mint ismeretes, súlyos beteg-
ség után 2017. december 5-
én svájci otthonában, 96 éves
korában elhunyt I. Mihály
román király, akit 16-án he-
lyeznek örök nyugalomra a
Curtea de Argeş-i új fejedelmi
katedrálisban. Halála után
ismét a figyelem középpont-
jába került a monarchia,
amelyről I. Mihály király
1947-es száműzetése után
nem sokat beszéltek. Az
1990-es rendszerváltást kö-
vetően  hosszas politikai hu-
zavona után rehabilitálták
némiképpen a királyi csalá-
dot. Az események kapcsán
Sebestyén Spielmann Mihály
történésszel arról beszélget-
tünk, hogy milyen viszonya
volt az erdélyi magyarságnak
a mindenkori román király-
sággal, miként kell tekinte-
nünk I. Mihály királyra 
és az őt követő uralkodó 
családra. 

– Térjünk vissza a kezdetekhez.
Nem igazán hangzik el nyilvánosan,
de valójában az történt, hogy az
egyesült román fejedelemségek
élére, az akkori történelmi helyzet-
nek és a nagyhatalmaknak köszön-
hetően, királyt állítottak, akit a szó
szoros értelmében becsempésztek az
országba. Milyen kapcsolata volt az
így létrejött román királyi háznak a
korabeli uralkodóházakkal, a Habs-
burgokkal?

– A korabeli politikai elit 1866-
ban eldöntötte, hogy az Egyesült
Román Fejedelemségből királyság
lesz. Alexandru Ioan Cuza fejedel-
met elűzték, majd kétéves ex lex ál-
lapot után a fejedelemségeket
protezsáló nagyhatalmakkal, Fran-
ciaországgal, Németországgal,
Angliával egyeztetve egy német
hercegi családot ajánlottak uralko-
dónak, akárcsak Bulgáriában. Egy
viszonylag elszegényedett lutherá-
nus hercegi családra, a Hohenzol-
lernekre esett a választás. Károly
herceget jelölték ki, akit valóban
hamis útlevéllel csempésztek be
Szörényvárnál (Turnu Severin), és
1866. május 10-én I. Károly néven
megválasztottak királynak. (Ez a
dátum vált román nemzeti ünneppé
1944-ig.) Károly uralkodása idején
vívták ki 1877-ben az ország füg-
getlenségét, és indultak meg azok a
reformok, amelyek megpróbálták
az addig még szinte feudális viszo-
nyok között levő Romániát modern
állammá alakítani. Ehhez el kellett
fogadni egy alkotmányt, megala-
kulhattak a különböző pártok, és
létrejött az országgyűlés. Ezeket a
törekvéseket elsősorban Franciaor-
szág és Anglia támogatta. Az ország
első királynéja Erzsébet wiedi her-
cegnő volt, akit a világ Carmen
Sylva költőnőként is ismert. Utóbb
a királyi családnak angol-görög
uralkodó családból hoztak felesé-
get, hiszen a kor szokása szerint di-
nasztikus házasságokat kötöttek.
Ezért I. Ferdinánd felesége Victoria
királynő unokája volt. Ezzel is meg-
erősítették a kapcsolatot mind Ang-
liával, mind Franciaországgal. Az
Osztrák–Magyar Monarchiával

nem volt jó viszonyban a királyi
család. Volt egy vámszerződés a két
ország között, amelyet a románok
egyoldalúan felmondtak, ugyanis
meglehetősen megalázó volt szá-
mukra. Ez a szerződés az erdélyi
gazdaságot a padlóra küldte. Tudni
kell, hogy az erdélyi kistérségi ke-
reskedelmi tevékenység leginkább
a Román Királyság felé irányult.
Ennek oka, hogy az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia többi régiójához vi-
szonyítva Erdély iparosítása
meglehetősen elmaradt. Ezért az er-
délyi magyarok úgy tekintettek Ro-
mániára, mint egy kiaknázatlan
nagy munkalehetőségre. Az első vi-
lágháborút megelőző időszakban a
Székelyföldről nagyon sokan keres-
tek munkát a Kárpátokon túl. A ten-
dencia a két háború között is
folytatódott. A magyar politikai elit
megpróbálta hazahívni az így el-
vándorolt munkaerőt. 1902-ben a
tusnádi székely kongresszuson
hangzott el az a program, amely
célkitűzésként jelölte meg, hogy
visszatelepíti a Romániában dol-
gozó magyarokat. 

– Az I. Károlyt követő Ferdinánd
király volt az, aki német eredete el-
lenére belépett a franciák és az an-
golok pártján őseinek országa ellen
az első világháborúba, majd a
győztes hatalmakat rábírta, hogy
Erdélyt Romániához csatolják.

– A nagyhatalmak az első világ-
háborúban Romániának ígérték Er-
délyt, amennyiben megtámadja az
Osztrák–Magyar Monarchiát, ill. az
antant hatalmak oldalán lép hadba.
Ennek következtében 1916-ban a
román hadsereg benyomult Er-
délybe, ahol gyakorlatilag nem volt
komolyabb haderő, amely megállít-
hatta volna. Parajd-Szováta vona-
láig nyomultak előre. Az
osztrák–magyar hadvezetés behívta
a német seregeket Erdélybe, és
ennek köszönhetően 1916 októbe-
rében sikerült visszaszorítani a
román hadsereget. Mi több, a néme-
tek elfoglalták Bukarestet. Ekkor a
Hohenzollern-monarchia Moldvába
menekült, ahol II. Miklós orosz cár
védelmét élvezte. Ám ez nem tart-
hatott sokáig, hiszen 1917-ben ki-
tört a forradalom, és a cári családot
letaszították a trónról, majd kivé-

gezték. Közben a franciáknak is kö-
szönhetően sikerült talpra állítani a
román hadsereget, és 1917-ben
Moldvában a németeket több csatá-
ban is legyőzni. 1918 végétől, a
fegyverszünet megkötése után a
román hadsereg akadálytalanul ha-
ladt nyugat felé, és teljes egészében
elfoglalta Erdélyt. Ez egyrészt
annak is köszönhető, hogy az antant
hatalmak szövetségesnek tekintet-
ték a Hohenzollern családot, más-
részt a Károlyi-kormány nem kívánt
harci cselekményekbe bonyolódni a
román hadsereggel, ezért fokozato-
san hátráltak, egyre nagyobb terüle-
teket adtak fel. A Belgrádban
megállapított demarkációs vonalat,
amelyet először a Marosnál húztak
meg, a román hadsereg semmibe
vette. Így 1918. december 2-án Ma-
rosvásárhelyt is elfoglalták. Ehhez
hozzá kell tenni, hogy a gyulafehér-
vári nagygyűlés azért lehetett az
egységes Románia kiindulópontja,
mert már Erdélyben volt a román
hadsereg. Azt is tudni kell, hogy a
Károlyi-kormány ingyen bocsá-
totta a vonatokat azon románok
rendelkezésére, akik a gyulafehér-
vári gyűlésre igyekeztek. Az biz-
tos, hogy bármennyire is
kimondták 1918. december elsején
Erdély egyesülési szándékát Ro-
mániával, ha a nagyhatalmak nem
bólintanak rá, ebből nem lett volna
semmi. S az is igaz, hogy a román
diplomácia ügyesen kihasználta ezt
a helyzetet, mivel már 1916-tól
kezdve a nyugati szövetségeseknél
olyan propagandát fejtettek ki,
amelynek köszönhetően a béketár-
gyalásokkor a magyar érdekképvi-
selet szóhoz sem jutott. Ráadásul
1918. november 13-án Károly ma-
gyar király lemondott. Ennek kö-
vetkeztében Magyarországon a
Károlyi-kormány nem tudott ér-
vényt szerezni döntéseinek, a kato-
nák belefáradtak a háborúba, nem
lehetett mozgósítani a hadsereget, s
közben  kitört az őszirózsás forra-
dalom. Ezért Románia gyakorlati-
lag akadálytalanul foglalta el az
egész területet, s vonultak a katonák
egész Budapestig. Egyetlen jelentő-
sebb ellenállást az ún. székely had-
osztály fejtett ki, amely hátrálva
védekezett ugyan, de 1919-re az

egész mai Románia területe a ki-
rályság uralma alá került. Ez azt je-
lentette, hogy az erdélyi
magyaroknak, ha itt akartak élni és
hivatalt vállalni, fel kellett esküd-
niük a román királyra. Ettől vona-
kodtak, mert senki nem oldotta fel
hűségesküjüket, amelyet még Fe-
renc Józsefnek tettek. Az ideiglenes
Kormányzótanács (Consiliul diri-
gent), amely másfél évig működött,
hozott egy olyan törvényt, amely
szerint csak az lehet román állam-
polgár, aki 1914 előtt már Erdély-
ben élt. Ezért nagyon sok
hivatalnok, akik később kerültek
ide, megtagadták a román állam-
polgárságot. Elindult egy hisztéria
az erdélyi magyarok körében, töb-
ben repatriálni akartak. A MÁV és
a CFR vonatokat bocsátott azok
rendelkezésére, akik Magyaror-
szágra szándékoztak távozni. Így
távozott néhány ezer fő. Az admi-
nisztráció átvételének folyamata el-
húzódott 1921-ig. A trianoni
békeszerződés után Bernády
György, Marosvásárhely egykori
polgármestere, az erdélyi magyar
politikusok közül elsőként ismerte
fel ezt az új helyzetet. Arra az állás-
pontra helyezkedett, hogy nem sza-
bad kivándorolni Erdélyből. Fel
kell esküdni a román királyra, aztán
lesz, ami lesz, a későbbiekben szá-
míthatunk Magyarország segítsé-
gére.

– Mindezek ellenére az 1918-as
Gyulafehérvári nyilatkozatot azóta
sem tartotta be a mindenkori román
kormány.

– Ez sajnos már akkor meglát-
szott, amikor 1922-ben Gyulafehér-
váron azzal a céllal építették  az
ortodox katedrálist, hogy magasabb
legyen, mint a római katolikus szé-
kesegyház, és lehetőleg teljesen
fedje el azt. Nem véletlenül koro-
názták itt meg I. Ferdinánd királyt
feleségével, Máriával együtt. Az
1922 és 1947 közötti Román Ki-

rályságban az erdélyi magyarság
szerepe a (hasznos) alattvalói stá-
tusra korlátozódott. Az igaz, hogy
az 1924-es alkotmányban meg kel-
lett adni bizonyos polgárjogokat, de
a leglényegesebb az, hogy Románia
nem volt felkészülve a nemzetiségi
kérdés kezelésére, hiszen 1918
előtt nem voltak nemzetiségeik. A
Dobrudzsában örökölt török és
tatár nemzetiségűek létszáma jelen-
téktelen volt. Erdéllyel, Besszará-
biával és Bukovinával együtt
viszont jelentős számú magyar,
német, bolgár, orosz, ruszin, ukrán,
lengyel és zsidó lakost örököltek.
Az utóbbiaknak is polgárjogot kel-
lett adni, hiszen a királyi Romániá-
ban – azok kivételével, akik részt
vettek az 1877-es függetlenségi há-
borúban – nem voltak jogaik.  Meg
kellett lépni a zsidók emancipáció-
ját, ami Magyarországon már
1867-ben megtörtént. Azokat a ki-
sebbségi törekvéseket, amelyeket
1924-től kezdődően a román parla-
mentben az Országos Magyar Párt
képviselt, a román hatalom igyeke-
zett hatástalanítani. Ez ellen Genf-
ben panaszt emeltek. A
Népszövetség kivizsgálta a pana-
szokat, és visszaküldte Romániá-
nak, hogy oldják meg, de e
tekintetben nem történt semmi. Mi
több, Ferdinánd király sikere abban
állott többek között, hogy 1916-ban
a harcoló román csapatoknak meg-
ígérte, amennyiben Románia győz,
földosztás lesz. 1921-ben megtör-
tént az első földreform, amelynek
elsősorban az erdélyi magyar föld-
birtokos osztály volt az áldozata
(voltak románok is). Ezenkívül a
városoktól (köztük Marosvásár-
helytől) is jelentős földterületeket
vettek el. 

Az 1920 és 1940 közötti időszak-
ban Románia nem tudta maradékta-
lanul integrálni Erdélyt.
Lenyelhetetlen volt. 

(Folytatjuk)

Történelmi kényszerházasság (1.)
A Román Királyság és az erdélyi magyarok

Vajda György

I. Ferdinánd 
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A múlt hét végén elkezdődött a vidéki ad-
venti vásárok sora. Szombaton Backamada-
rason, vasárnap Nyárádszeredában
szerveztek alkalmat a termelők és vásárlók
találkozására, advent harmadik vasárnapján
még bővebb lesz a kínálat.

Szombaton délután szervezett vásárt a Közép-Nyá-
rádmentén a megújult, megfiatalodott Backamadara-
sért Egyesület. A megnyitón Báthori Zsuzsanna
egyesületi vezető örömét fejezte ki, hogy kézművesek
sokasága töltötte be a kultúrotthont, hiszen ezzel is
ösztönözni szeretnék az embereket, hogy ilyen termé-
keket vásároljanak, és ezeket helyezzék majd a kará-
csonyfa alá. Szőcs Antal polgármester úgy véli, a
szűkebb kör ellenére is érdemes ilyen vásárt szer-
vezni, mert ha nem is lesz nagy pénzforgalom egy
ilyen alkalmon, az emberek megismerik egymást,
ezek a termékek a mieink, helyiek, nyárádmentiek, és
sokkal nemesebb, szebb, jobb itt vásárolni, mint egy
hipermarketben.

A kultúrotthonban adventi zene, meleg tea, bor és
jó hangulat fogadta a termelőket, árusokat, majd 15
és 19 óra között a vásárlókat is. A nem kis teremben
felállított asztalokon szebbnél szebb horgolt és hím-
zett darabokat, szőtteseket, varrottasokat, dísztárgya-
kat, az üveg- és bútorfestés helyi termékeit,
kerámiából, fából, újrahasznosított papírból, gyurmá-
ból és féldrágakövekből készült ékszereket, valamint
adventi koszorúk színes, ötletes skáláját találta felso-
rakoztatva a szemlélődő és vásárló közönség. De nem
hiányozhattak a házi finomságok, a kürtőskalács, a
bejgli, a sütemények sem, és igazi mézeskalács házikót
is hoztak. Egyik sarokban szörpöket kínáltak, mellette
zakuszkát, házi paradicsomkrémet, savanyúságokat,
valamint őrölt csombor-, kapor-, zeller-, bazsali-
kom-, lestyán- és petrezselyemzöldet tartalmazó fű-
szerkeveréket is.
A helyi értékesebb

Báthori Zsuzsanna szervező érdeklődésünkre el-
mondta: elsősorban a községbeli termelőknek, kéz-
műveseknek szerettek volna értékesítési lehetőséget
teremteni, de akkora volt az érdeklődés máshonnan is,
hogy senkinek nem mondtak nemet. A vásárra 22 árus
jelentkezett, 17 el is jött, a legtöbben Madarasról és a

szomszédos Szentgericéről, de érkeztek Sóváradról,
Nyárádszeredából és Koronkából is. A szervező siker-
nek minősítette az egyesület első ilyen kezdeménye-
zését, hiszen egész délután folytamatosan érkeztek a
vásárlók, és olyan személyeket is láttak, akik ritkán
mozdulnak ki otthonról. Az emberek ilyenkor többet
költenek bevásárlásra, szeretteik megajándékozására,
ezért szeretnék rávezetni őket, hogy helyi termékeket
vásároljanak, hiszen ez értékesebb. Az árusokat saját
cégér készítésére is ösztönözték, ezeket pedig értékel-
ték is a délután folyamán, a legjobbnak talált alkotás
készítőjét, a madarasi ifj. Szigeti György bútorfestőt
díjazták is. A szervezők remélik, hogy a következő
években tovább tudják fejleszteni a kezdeményezést,
és lesz folytatása.
Nyárádszeredában is elkezdődött

A Judit-napi vásároknak Nyárádszeredában nagy
hagyománya van, ezért több éve ezzel nyitják meg az
adventi vásárokat. Így történt most is, vasárnap a mű-
velődési ház előcsarnokában és az épület előtti téren
várták a vásárlókat. Délután szinte mind helyi kézmű-
vesek portékáit lehetett szemügyre venni: illóolajok,
festett tárgyak, bőrdíszműves termékek, ékszerek,
horgolt és dísztárgyak, szőttesek, szörpök, viaszgyer-
tyák, ikebanák, adventi koszorúk sorakoztak az asz-
talokon, de jobbágytelki szalma- és csuhédíszeket is
lehetett venni. A kézműves termékek és népi dísztár-
gyak iránt nemcsak vidéken, hanem már a nagyváro-
sokban is nő az érdeklődés – mondta el készítőjük,
Orbán Veronka, aki szombaton a vásárhelyi néprajzi
múzeum meghívottja volt, és sokan szemügyre vették
nemcsak a kész munkáit, hanem a jobbágytelki szal-
macsíkok és dísztárgyak fonását is kipróbálhatták. 
A hét végén folytatják

E hét végén háromnapos lesz Szeredában az ad-
venti vásár, péntek reggeltől vasárnap estig várják az
érdeklődőket, és nemcsak vásárlásra lesz lehetőség,
hanem a felnőtteknek méhészeti előadásokat is tarta-
nak, a gyerekek a mézeskalács-készítést is kipróbál-
hatják, az apróságok a helyi idősotthon
karácsonyfájának feldíszítésében is részt vehetnek.
Szombaton Szovátán is megszervezik a hagyományos
adventi kézművesvásárt, a fürdőváros lakóit már reg-
geltől várják a városközpontban, a placcon. Mindkét
kisvárosban a vásárok és kapcsolódó rendezvények
mellett ugyanazokon a helyszíneken gyújtják meg va-
sárnap este az adventi harmadik gyertyát is.
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Gligor Róbert László

A helyi értékeket népszerűsítik
Adventi kézművesvásárok

A romániai tejfeldolgozó üzemek
az országban megtermelt tejnek
csak a negyedrészét vásárolják fel,
az importált tejnek pedig közel fele
Magyarországról érkezik – írta hét-
fői összeállításában a Maszol.ro hír-
portál.

Az Európai Bizottság által köz-
zétett adatok szerint szeptemberben
immár ötödik hónapja Romániában
volt a legalacsonyabb a tej felvásár-
lási ára az EU tagállamai közül.
Szeptemberben a feldolgozók átla-
gosan 1,37 lejt fizettek a tej literé-
ért a tejtermelőknek.

A hivatalos statisztikák szerint a
romániai tejtermelés éves szinten
megközelíti a 4,5 milliárd litert, a
feldolgozó cégekhez azonban csak
egymilliárd liter jut el. Ennek az
alapvető oka az, hogy a mintegy 2
milliós szarvasmarha-állomány 60
százaléka kisgazdáknál található.

„Kicsik és szétszórtak a gazdasá-
gok, ezért nehéz a tej begyűjtése. A
kisgazdaságokban megtermelt tej

gyakran nem felel meg a minőségi
követelményeknek (...). Ezért aztán
a nagy feldolgozóknak inkább meg-
éri behozni külföldről, még úgy is,
hogy valamivel többet fizetnek
érte” – magyarázta a portálnak Se-
bestyén Csaba parlamenti képvi-
selő, a Romániai Magyar Gazdák
Egyesületének (RMGE) elnöke.

Bár az elmúlt években a tej- és a
tejtermékek román exportja valami-
vel gyorsabb ütemben nőtt, mint e
termékek behozatala, az aránytalan-
ság még mindig jelentős. Tavaly
97,3 millió euró értékben importál-
tak nyers vagy feldolgozott tejet a
romániai cégek, míg a kivitel értéke
csak 31,2 millió euró volt. Az Eu-
rostat adatai szerint 2016-ban Ma-
gyarországról érkezett Romániába
az importált tej és tejtermék 43 szá-
zaléka. Magyarországi tejet és tej-
terméket 42,1 millió euró, lengyel
tejet és tejterméket pedig 8,9 millió
euró értékben importáltak a román
cégek. (MTI)

Sokan meglátogatták az első madarasi vásárt Fotó:  Gligor Róbert László

A szenátus hétfőn, első házként, egyöntetű szava-
zattal elfogadott egy törvénytervezetet a 2018–2020-
as időszakra, amelynek értelmében támogatás jár
azoknak a cégeknek, amelyek fiatalokat alkalmaz-
nak a mezőgazdaságban, akvakultúrában és élelmi-
szeriparban. A Szociáldemokrata Párt (PSD) két
tagja, Doina Silistru szenátor és Ioan Munteanu kép-
viselő által kezdeményezett és a Szociáldemokrata
Párt, illetve a Liberálisok és Demokraták Szövet-
sége (ALDE) 60 másik tagja által támogatott terve-
zet szerint a támogatás 12 hónapig jár azoknak a

cégeknek, amelyek a 40 évesnél fiatalabb személyeket
alkalmaznak. 

A mezőgazdasági bizottság módosító javaslatainak
értelmében havi 1 000 lej támogatás jár, hogyha a
fenti területen működő cég által alkalmazott fiatalnak
felsőfokú, 750 lej, hogyha középfokú végzettsége van
és 500 lej, hogyha képesítés nélküli. 

A szerződést meghatározatlan időre kell kötni, és
csak abban az esetben érvényes, hogyha a fiatal nem
részesült az elmúlt egy évben más, hasonló támogatási
formában. (Agerpres)

Támogatnák a fiatalokat alkalmazó cégeket

A tejfeldolgozók a belföldi helyett 
a magyarországi tejet preferálják

Nehéz a begyűjtés

Októberben 10,6 százalékkal volt
magasabb a reálbér Romániában az
egy évvel azelőttihez mérten – kö-
zölte hétfőn az országos statisztikai
intézet.

A bruttó átlagbér 3 327 lej volt
októberben, ami 0,7 százalékkal
volt nagyobb az előző havinál. A
nettó átlagbér elérte a 2 392 lejt,
ami tavaly októberhez képest 13,5
százalékos növekedést jelent. A
10,6 százalékos reálbér-növekedés
kiszámításakor figyelembe vették
az inflációt.

A legmagasabb béreket az IT-
ágazatban jegyezték, ott a dolgozók
nettó átlagbére elérte a 6 054 lejt. A
legalacsonyabb fizetések – 1 415 lej
– a vendéglátóiparban voltak. A
kormány az elmúlt években több

lépcsőben emelte a közszférában a
béreket, akárcsak a bruttó minimál-
bért, amely január 1-től 1 900 lej
lesz. A bruttó minimálbérnek az el-
múlt években történt gyors ütemű
emelése nyomán a versenyszférá-
ban is nőttek a bérek, amit az akut
munkaerőhiány is serkentett.

A munkaügyi minisztérium ada-
tai szerint 2010-ben még 1 391 lej
volt a nettó átlagbér, ami azt jelenti,
hogy körülbelül 70 százalékkal nőtt
2010-től idén októberig.

Január 1-től újabb mintegy 25
százalékkal nőnek a bruttó bérek,
aminek nagy része abból fakad,
hogy a kormány a társadalombizto-
sítási járulékok fizetésének kötele-
zettségét áthárította teljes
egészében a dolgozókra. (MTI)

Tovább nőtt a nettó átlagbér
Romániában

Az idei első tíz hónapban 29 szá-
zalékkal, 10,206 milliárd euróra
nőtt a román külkereskedelmi mér-
leg hiánya a tavalyi azonos időszak-
hoz mérten – közölte hétfőn az
országos statisztikai intézet.

A hiány 2,297 milliárd euróval
haladta meg a tavaly jegyzett érté-
ket. A deficit növekedésének fő oka,
hogy a behozatal továbbra is gyor-
sabban nő, mint a kivitel. Az import
12,4 százalékkal, 62,566 milliárd
euróra nőtt, míg az export 9,6 szá-
zalékkal gyorsult, és elérte az
52,360 milliárd eurót.

Októberben az export 13,3 száza-
lékkal nőtt a tavalyi tizedik hónap-
hoz képest, az import ugyanebben
az időszakban 16,7 százalékkal

gyorsult. A kivitel 46,5 százalékát
és a behozatal 37,2 százalékát a
gép- és járműipari termékek teszik
ki. Románia külkereskedelme há-
romnegyedét az Európai Unió tag-
államaival bonyolítja le.

Tavaly Románia kivitele 57,385
milliárd euró volt, ehhez képest
67,342 milliárd euró értékben im-
portáltunk árut, a külkereskedelmi
mérleg hiánya pedig 19 százalékkal
gyorsult egész évben 2015-höz ké-
pest.

Az idén minden hónapban nőtt a
külkereskedelmi deficit, ami a folyó
fizetési mérleg hiányát is növeli.
Elemzők szerint mindez hozzájárult
a lej gyengüléséhez és a kamatok
emelkedéséhez. (MTI)

Jelentősen nőtt 
a külkereskedelmi mérleg hiánya

Szerkesztette: Benedek István



Vannak életek, emberek, akik akarva-aka-
ratlanul belesodródnak a történelem alakulá-
sába, és ez nem mindig tudatos. Egy olyan
sokat változó történelmi időben, mint a 20.
század, és egy olyan mozgalmas régióban,
mint a Romániához csatolt Partium és Erdély,
ebben a sodródó történelmi korszakban örök
példává minősülnek azok, akik erkölcsileg,
hivatásukban és nemzetszolgálatukban talpon
tudnak maradni. Sokszor csak egyszerű 
helytállásukkal, szolgálatuk tisztességes fel-
vállalásával, csendes, de kitartó és követke-
zetes hivatástudatukkal megérdemelt
elöljárókká válnak, és közösségük által mél-
tán tisztelt őrállókká. Ilyen őrállóként él em-
lékezetünkben, történelmünkben, nemzeti,
vallási helytállásunk emelvényén Csiha Kál-
mán, az Erdélyi Református Egyházkerület
44. püspöke, aki éppen egy évtizeddel ezelőtt
hunyt el itt, Marosvásárhelyen. 

„Csiha Kálmán 1929-ben Érsemlyénben
született földbirtokos családban.” Ezekkel a
szavakkal indítja Bogárdi Szabó István duna-
melléki református püspök egykori püspök-
társáról szóló megemlékezését a Magyar
Örökség díj Erdély püspökének való odaíté-
lésekor. Jó négy évtizedes ismeretségünk
alatt soha nem beszélt kúriás indulásáról, de
valahogy mégis mindig érződött előkelő szár-
mazása, még akkor is, amikor Trabantjával a
Küküllő völgyéből fölérkezett Kolozsvárra.
Életének nagy részében teher volt ez a föld-
birtokos származás, de egyéniségében – bár-
milyen szerényen is élt és viselkedett – soha
nem tudta magáról levetni. 

Egy rövid, boldog barantói gyermekkor
után ifjúságának, fiatalkorának súlyos terhét
jelentette ez a családi háttér. A II. világháború
után berendezkedő kommunista világ elvá-
lasztotta családjától. Szüleit és kisebbik test-
vérét Csíkszeredába száműzik
kényszerlakhelyre, még a fiuk esküvőjére
sem mehetnek el hét év múlva, mert a szá-
mukra kijelölt várost nem hagyhatják el. Ott
is temetik el őket. A háború és az utána kö-
vetkező évek összevisszaságában legalább
hat helyen jár iskolába, az utolsó években ott-
hontalanul, saját kenyerét munkával keresve
fejezi be a középiskolát.

Iskoláinak városai jelzik egyben azt az
életutat is, amelyet egy érmelléki fiatalnak
végig kellett járni a múlt század 30-40-es
éveiben. Érmihályfalvára még szekérrel vi-
szik naponta nagyobbik testvérével, de ké-
sőbb Sárospatakra kerül, majd Debrecenbe,
aztán vissza Érmihályfalvára. Középiskoláit
Zilahon és Nagyváradon végzi, ott is érettsé-
gizik. Mint jó reálos, a fizika szak és a teoló-
gia között vívódik, majd az utóbbit választja,
és 1954-ben fejezi be tanulmányait a kolozs-
vári Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Te-
ológiai Intézetben. Ott ismerkedik meg
feleségével, Nagy Emesével, akivel 1956-ban
kötnek házasságot.

Már első szolgálati helyén, Arad-Gájon
gyülekezetet szervez és lelkészi lakást épít.
Akkor még nem tudja, nem tudhatja, egyedi
igehirdetése mellett ez lesz rá igazán jel-

lemző: az építés és a gyülekezetszervezés.
Csakhogy az első gyülekezeti szolgálat rövid
ideig tartott...

...1957 decemberében fel nem jelentés
miatt letartóztatják, és egy koncepciós perben
10 évi szabadságvesztésre és vagyonelkob-
zásra ítélik. Bűne az volt, hogy a csíkszeredai
Fodor Pál (Fodor Imre későbbi marosvásár-
helyi polgármester édesapja) meglátogatta, és
ő nem jelentette ezt a látogatást a titkosrend-
őrségnek. Büntetése tíz év
börtön állam elleni felforgató
tevékenységért. Megjárja Ko-
lozsvár, Marosvásárhely, Sza-
mosújvár és Jilava börtöneit,
majd a Duna-csatornához
kerül.

Börtönéveiről szóló vallo-
másaiban olvashatjuk: „az ab-
lakon beszáll a harangszó. A
Gecse utcában mindennap ha-
rangoznak, reggel és este is-
tentisztelet van. A
harangszóra mindenki elné-
mul és imádkozik”. Aztán el-
telik két évtized, s az egykori
börtönre ítélt igehirdetésére a
Gecse utcai templomban va-
sárnaponként 800-an is fi-
gyelnek elnémult áhítattal, és
mondják vele együtt az imád-
ságot. Bizony, Isten útjai ki-
fürkészhetetlenek! 

Az 1964-ben kihirdetett ál-
talános amnesztiával szabadul
ki, amikor az Amerikai Egye-
sült Államoktól kapott köl-
csön feltétele volt a politikai elítéltek
szabadon bocsátása, és a kiszabadult lelki-
pásztorokat vissza kellett helyezni egyházi
szolgálatukba. Így kerülnek lelkipásztor fele-
ségével a Küküllői Református Egyházme-
gyéhez tartozó Gógán és Gógánváralja
gyülekezetekbe. Innen pedig szépen ível föl
őrállói szolgálata a püspöki tisztségig.

Gógánváralja egy kicsit a lelki megpihenés
és erőmerítés menedékháza volt az elszenve-
dett börtönévek után. Önéletrajzi vallomásá-
ban életük legszebb idejének nevezi. Kedves,
melegszívű falusi református – és más vallású
– emberek szeretete veszi körül őket, és ké-
szítik fel az előtte álló nagy, mozgalmas élet-
szolgálatra. 

Ottani szolgálati idején kezdi újra gyakor-
lati teológiából készülő doktori tanulmányát,
amelyet a letartóztatásával szakítottak félbe.
Éppen doktori dolgozatának megvédésével
kapcsolatos esemény kapcsán találkoztam én
is először nevével, 1975-ben. Juhász István
teológiai professzor családjánál voltam, ami-
kor csillogó szemmel érkezett haza a profesz-
szor, és így adta tudtunkra a hírt: „végre egy
bátor doktorjelölt felbolygatta a megkövese-
dett barthi teológiát”. Ugyanis a hivatalos
egyházi tanítás szerint Isten Igéje a Szentlé-
lek ereje által érkezik el az igehallgató közös-
ségéhez. Csiha Kálmán mindezt nem tagadta,
de bátran fölvállalta nagy tekintélyű vizsgáz-
tató professzorával szemben, hogy ebben a ti-
tokzatos történésben meghatározóan fontos

az emberekhez közvetítő személy, az igehir-
dető egyénisége, hűsége. Bátor kiállásának,
„apró reformációjának” legtalálóbb igazolása
az ő egész élete, igehirdetői, papi hivatásának
megélése.

Ugyanennél a családnál találkoztam vele
először személyesen. Csegedi Ákos pókake-
resztúri lelkipásztorral – távoli rokonommal
– látogatták meg a családot, és számomra
egyből tekintély lett az a lelkipásztor, aki a
mi kisebb régiónk közösségi szolgálatát vég-
zők etalonjával jár együtt. Sok minden történt
azóta, de bennem most is az a bátor és aláza-
tos, Isten Igéjét tekintéllyel hirdető erdélyi
őrálló képe maradt meg róla.

A doktori címet már marosvásárhelyi lel-
kipásztorként szerzi meg, ahol először a Vár-
templom másodlelkésze, végül a Gecse utcai
Kistemplomban szolgálnak feleségével,
Csiha Emese lelkipásztorral együtt. Bár-
mennyire szubjektív ez a megítélés: itt volt
élete, életük legáldásosabb és leggazdagabb
szolgálati időszaka. Először a Marosvásár-
hely IV. Szabadi Úti Református Egyházköz-
séget önállósította, majd utána espereseként
még négy önálló református egyházközséget
alapít meg Marosvásárhelyen: Szabadság
utca, Cserealja, Tulipán utca és a Köves-
domb. Nyugodtan kijelenthetjük, diplomáciai
érzékének, egyházpolitikai adottságának kö-
szönhetően alakult ki az a rendkívüli székely-
földi egyházi helyzet, hogy Marosvásárhely
nyolc református gyülekezetében egy időben
négy egykor politikailag elítélt, börtönviselt
lelkipásztor szolgált (Bustya Dezső, Csiha
Kálmán, Fülöp G. Dénes és Varga László).
Ezek és a többi név is jelzi, igazolja, példa-
mutató nemzedék vállalta és végezte a múlt
század 80-as éveiben Marosvásárhelyen a re-
formátus egyházban a lelkipásztori munkát,
és ennek a példaadó nemzedéknek volt ve-
zető egyénisége Csiha Kálmán esperes, ké-
sőbb erdélyi püspök.

Első egyházmegyei tisztségviselői megvá-
lasztását még meg tudta akadályozni az ál-
lamhatalom: a Küküllői Református
Egyházmegyében missziói előadónak jelölik
és meg is választják. Erről még sikerült őt le-
mondatni, de az 1989-es fordulatkor már az
egész Erdélyi Református Egyházkerület
missziói előadója, generális direktora, és
megválasztása még a hírhedt Ceauşescu-érá-
ban történt, mert Isten rendelésének útjával
szemben még az államhatalom is tehetetlen.

Nagy Lajos esperes, Gecse utcai hűséges
református lelkipásztor 1974-ben bekövetke-
zett halála után őt hívják és választják meg
kistemplomi lelkipásztornak, és elkezdődik
az a másfél évtizedes marosvásárhelyi szol-
gálat, amely városunkban olyan meghatározó
történelmi, nemzeti és egyházi esemény, amit
nemcsak krónikában örökítettek meg, hanem
kitörölhetetlenül ott él ma is az emberi szí-
vekben, életekben.

1980–1990 között az egykori Marosvásár-
helyi Református Egyházmegye esperese
(azóta ez az egyházmegye három részre –
Görgényi, Marosi és Maros-mezőségi –
osztva él tovább). A Gecse utcai egyházköz-
ségben elkezdett mozgalmas lelki életet így
viszi és terjeszti ki a 105 egyházközségből
álló, százezer lelket magába foglaló nagy
egyházmegyére. Amikor már harcedzett
munkabírása sem elégséges a lelkiismeretes
szolgálathoz, megszervez még egy vizitációs
bizottságot, és úgyis állandóan látogatják, se-
gítik, biztatják az egyházmegye presbitereit,
híveit, lelkipásztorait. S mindez a diktatúra
legszigorúbb éveiben, amikor már a minden-
napi kenyérért is sorba kellett állni. 

A kelet-európai változások után választják
meg az Erdélyi Református Egyházkerület
44. püspökének, majd újraválasztásával ő
lesz a 20. század utolsó erdélyi református
püspöke. A politikai változásokkal megnyílt
Erdély határa, s Argentínától Ausztráliáig
megkereste, megszólította a 43 országba szét-
széledt magyar reformátusságot. A Svájcban
székelő, de erős kelet-európai befolyás alatt
álló református egyházi világszövetség nem
engedte meg egy nagy, közös magyar refor-
mátus szervezet létrehozását, s csak egy for-
málisnak tűnő Magyar Református
Tanácskozó Zsinat alakulhatott meg, amely-
nek elnökeként, vezetőjeként a világban szét-
szórt, szétszóródott magyar reformátusok
igehirdetője lett. A Dél-Amerikában élő ma-
gyar reformátusok megkeresésének, meglá-
togatásának egyik kézzelfogható eredménye
lett a marosvásárhelyi Bod Péter Diakóniai és
Tanulmányi Ház felépítése. Püspökségének
idején közel 30 új református templom épült
Erdélyben, s talán így ez az évtized volt az
erdélyi templomépítések leggazdagabb kor-
szaka. Ekkor épült a kebelei, marosagárdi,
bede–szentháromsági, nyárádszentlászlói,
kövesdombi (Marosvásárhely) református
templom csak Maros megyében. Ekkor ké-
szül el az új egységes énekeskönyv és litur-
gia, amelyekkel az őket ért bírálatok ellenére
is megpróbálták egyesíteni a Kárpát-medence
nyolc országába szétszórt magyar reformátu-
sokat. Igehirdetései és tanulmányai kéttucat-
nyi könyvben jelentek meg, már
marosvásárhelyi esperessége idején vasárnapi
prédikációit hangszalagra vették, és a presbi-
terek azokkal indultak betegeket látogatni.

Írásunk végén hadd idézzük még egyszer
a budapesti püspök, Bogárdi Szabó István
méltató szavait: „Nevének méltó megörökí-
tése azonban mindenekfölött igehirdetői te-
vékenységéhez kapcsolódik. Egyik utolsó
interjújában, a Budapesti Református Teoló-
gián mintegy örökségül hagyta azt a vallo-
mást, amelyben igehirdetői pályafutására is
visszatekintett. Itt arról vallott, hogy igehirde-
téseire minden esetben mondandója teljes átélé-
sével készült. Ez teremtette meg azt a különös
hatást, hogy miközben korának egyik legfelké-
szültebb és legtudósabb bibliamagyarázója
volt, prédikációi személyes erővel hatottak”.

Csiha Kálmán közel nyolc évtizedes élet-
útja egy kitörölhetetlen, fontos szakasz az
összmagyar, különösképpen az erdélyi refor-
mátus egyház történetében. Püspöki szolgála-
tának évtizedével zárul a második keresztyén
évezred. Hisszük, hogy Isten azért állította őt
a legnehezebb magyar évszázad végére őrálló
és példamutató püspökké, hogy szépen feje-
ződjön be ez a megpróbáló magyar idő, amely
háborúkkal szétszakított minket, de lélekben
soha el nem tudott választani egymástól. Tor-
zóban maradt evangelizációs sorozata az
egész Kárpát-medence lelki megújulásának
útja volt. Nyugdíjazása után még hét évvel is
legalább két évvel előre kellett meghívni,
egyeztetni vele egy-egy magyarországi vagy
határon túli evangelizációs heti szolgálathoz. 

2007. november 7-én hunyt el szeretett vá-
rosában, Marosvásárhelyen, és híveinek hatal-
mas tömege kísérte utolsó útjára a református
temetőbe. A halála óta eltelt évtized alatt készí-
tettek róla dokumentumfilmet, írtak emlékez-
tető könyvet, de életének és munkásságának
objektív feltárása csak most kezdődik el.  
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500 éves a reformáció

Csiha Kálmán (1929–2007)
Ötvös József

Csiha Kálmán püspök életrajzával záródik a reformáció fél évezredes megemlé-
kezésének szentelt sorozat, amely 14 hónapon át minden szerdán megjelent a Maros
megyei napilap 7. oldalán. Hálásak vagyunk a Népújság szerkesztőségének azért a
lehetőségért, hogy református és nem református híveink, a megye olvasói megis-
merhették egy közép-erdélyi város öt évszázados protestáns múltjának lelki, szel-
lemi, nemzeti és művelődési értékeit. Szerkesztés közben szembesültünk a ténnyel:
sokkal gazdagabb ez az ötszáz éves várostörténet, mint ami a sorozatba belefért
volna. Olvasói visszajelzésekből tudjuk, sokan kivágták, gyűjtögették a városunk
múltjáról szóló írásokat; nemsokára könyv formájában is elérhetővé válik. Addig
is áldott adventi időt kívánunk az 500 éves reformációs sorozat olvasóinak!
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Az ajándékozás (donaţie) érvé-
nyességének formai kelléke a r.
PTK 1011. paragrafusa szerint a
közhiteles (autentic) irat, amely alól
viszont léteznek kivételek is. Ennek
értelmében nem kell közhiteles (ál-
talában közjegyzői) okirat a követ-
kező ajándékozásokhoz: a közvetett
(donaţie indirectă), az álcázott (do-
naţie deghizată) vagy kézi ajándé-
kozáshoz (dar manual), az így tett
ajándékozás érvényes. 

Eddig beszéltünk a közvetett, va-
lamint az álcázott ajándékozások-
ról, a harmadik kivétel, amely
esetében nem kell közhiteles iratba
foglalni az ajándékozási szerződést,
az úgynevezett kézi ajándékozási
szerződések kategóriája.

A kézi ajándékozási szerződés a
kis értékű ajándékozások leggyak-
rabban előforduló formája, és az úgy-
nevezett dologi szerződések kategó-
riájába tartozik, románul contract
real. Ennek a típusú szerződésnek a
lényegi és érvényességi eleme az
ajándékozás tárgyának fizikai át-
adása az ajándékozó által az ajándé-
kozott számára, amint azt a r. PTK
1011/4. paragrafusa is előírja. Ter-
mészetesen elengedhetetlen felté-
tele az ajándékozásnak, ugyanúgy,
mint a többi ajándékozás esetében,
hogy azt ajándékozási szándékkal
tegyék, amint azt latinul mondják:
animus donandi.

Az ajándékozás tárgyának fizikai
átadása esetén meg kell jegyezni,
hogy ezt nem kell szűken értel-
mezni, elég az érvényességhez, ha
valamilyen más cselekedetből nyil-
vánvalóvá válik, hogy az ajándék
tárgyát az ajándékozott használ-
hatja, mint például egy gépjármű

esetén a kulcsok átadása.  Amennyi-
ben az ajándék tárgya már a felek
egyezsége előtt az ajándékozott bir-
tokában volt, természetesen nem
kell újból átadni azt. Ebben az eset-
ben az ajándékozási szerződés a
felek ajándékozási egyezségének
pillanatában jön létre, tehát nem az
ajándék átadásakor, ahogy az a többi
kézi ajándékozás esetében történik.

A jelenleg érvényes törvényes
rendelkezések értelmében kézi aján-
dékkal csak a 25.000 RON-t nem
meghaladó értékű és átadásra alkal-
mas vagyontárgyak ajándékozhatók.
A pénzügyi és banki értékpapírok is
átadhatók ajándékozás keretében,
amennyiben ezek papíralapúak. 

Viszont egy adósságot például,
vagy egy szellemi tulajdonjogot
amennyiben ezeknek nincs materi-
ális anyagi formájuk, lehetetlen do-
logi szerződés keretében
ajándékozás útján átadni, ehhez ren-
des okirat formájú szerződés kell. 

Ugyanúgy, természeténél fogva,
egy ingatlan sem képezheti kézi
ajándékozás tárgyát, hiszen azt ér-
telemszerűen nem lehet átadni.

A jövőben megvalósuló vagy lét-
rejövő anyagi javakat sem lehet át-
adni kézi ajándékozással, hiszen
azok, nem létezvén, nem is adhatók át.

A kézi ajándék bizonyítását bár-
milyen eszközzel meg lehet tenni,
így például egy esetleges per esetén,
amely a kézi ajándékozás megtör-
téntével kapcsolatos (jellemzően
vagyonosztási vagy örökösödési el-
járásokban), akár tanúk által is.

Mivel a jóhiszemű birtokost védi
a törvény, valamint a jóhiszeműsé-
get is vélelmezi, ezért a kézi aján-
dékkal megajándékozott személy
nem kell bizonyítsa ajándékának
törvényességét vagy jogcímének
valódiságát, ennek ellenkezőjét az
azt felhozó személyek kell bizonyít-

sák. Más kontextusban, de ugyanez
az oka annak, hogy egy közúti el-
lenőrzésnél amennyiben a sofőr
nem a saját tulajdonában lévő gép-
járművet vezeti, viszont nála van-
nak a gépjármű iratai, nem kell
külön igazolja, hogy az illető jármű-
vet törvényesen használja.

A közjegyző által hitelesített
ajándékozási szerződést az azt hite-
lesítő közjegyző köteles bejegyezni
az erre a célra vezetett elektronikus
közjegyzői nyilvántartásba, ame-
lyen keresztül a törvényes érdeket
igazoló felek tudomást szerezhet-
nek az ajándékozási szerződésről.

Az ajándékozás, mivel szerző-
dés, csak akkor jön létre, amikor az
ajándékozási ígéretet vagy ajánlatot
(amennyiben volt ilyen) az ajándé-
kozott elfogadta.

Amint az már az ajándékozás
meghatározásából is kiderült, az
ajándékozás egyik alapvető jelleg-
zetessége – az ingyenességen kívül
– a visszavonhatatlanság, ami azt
jelenti, hogy az ajándékozó a törvé-
nyes eseten kívül egyoldalúan nem
vonhatja vissza az adományt. 

Amennyiben mégis ilyen kikötés
kerül az ajándékozási szerződésbe, az
illető záradék semmis. Azt viszont ki
lehet kötni, hogy amennyiben az aján-
dékozott és/vagy annak leszármazott-
jai az ajándékozó előtt haláloznak el.
Viszont semmis az a kitétel, amely az
ajándékozó rendelkezési jogát fenn-
tartja az ajándékozás után is az aján-
dékozás tárgyára vonatkozóan.

A következő részben az ajándé-
kozás joghatásairól, valamint visz-
szavonásának törvényes eseteiről
fogunk beszélni, amelyek között
fontos szerepet tölt be a házastársak
közötti vagy a házastársak részére
megkötött ajándékozási szerződések
visszavonhatóságának előírása. 

(Folytatjuk)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Pályázat hátrányos helyzetű fiataloknak
Jogosítványt a jövőhöz 

Olyan hátrányos helyzetű fia-
talok nyújthatnak be pályáza-
tot 2018. január 27-ig,
akiknek munkavállalásnál fel-
tétel vagy előny a hajtási enge-
dély, illetve ha már dolgoznak,
hasznos eszköz a munkaköri
teendők ellátásában.

A Jogosítványt a jövőhöz progra-
mot a kolozsvári székhelyű A Kö-
zösségért Alapítvány szervezi a
MOL Románia által rendelkezésre
bocsátott pénzalapból.

A harmadik alkalommal meghir-
detett társadalmi felelősségvállalási
program keretében nehéz anyagi kö-
rülmények között élő fiatalok pályáz-
hatnak a jogosítvány megszerzésével
járó költségek (sofőriskola és járulé-
kos kiadások) megtérítésére. 

A program anyagi támogatást
nyújt B, C, D kategóriájú (beleértve
traktor, trolibusz és villamos) gép-
járművezetői engedély költségeinek
fedezésére 17-25 éves hátrányos

helyzetű fiatalok részére, akik szá-
mára a hajtási engedély feltétel
vagy előny a munkavállalásnál, il-
letve hasznos eszköz a munkaköri
teendők ellátásában azoknak, akik
már dolgoznak. A harmadik meg-
hirdetésre november 29-én került
sor,   a támogatások összértéke
75.000 lej.

A program első két kiírásában 59
fiatalt támogattak, ebből 29-nek si-
került megszerezni a jogosítványt:
huszonnégy fiatal B kategóriás, né-
gyen C kategóriás, egy személy
pedig  fogyatékkal élők számára
adaptált gépkocsira tette le sikere-
sen a B kategóriás vizsgát. 30 ked-
vezményezett még tanulmányait
folytatja vagy a vizsgára készül. A
programmal és a pályázattal 
kapcsolatos bővebb tájékoztató
a www.pentrucomunitate.ro és a
www.molromania.ro honlapokon ta-
lálható. A pályázatok benyújtásának
határideje 2018. január 27. (sz.p.p.)

Az ajándékozásról (III.)

Téli időszakban  megnő  a 
tűzesetek száma a magán-
gazdaságokban, ezt tetézhe-
tik a sűrű havazás és fagy
miatt szükségessé váló sür-
gősségi beavatkozások. A
Maros Megyei Horea Vész-
helyzeti Felügyelőség  figyel-
meztetése szerint fokozott
hangsúlyt kell fektetni a meg-
előzésre. Ezért a hideg év-
szakban gyakoribbá váló
tűzesetek elkerülése érdeké-
ben elővigyázatossági intéz-
kedéseket javasolnak. 

Az ingatlanokban, nyaralókban,
mellékhelyiségekben keletkezett 
tűzesetek vizsgálatai azt mutatják,
hogy azok túlnyomó részében
döntő szerepet játszik az emberi

mulasztás. Tipikus keletkezési ok a
tűzhelyen felejtett zsiradék túlhevü-
lése és meggyulladása, a felügyelet
nélkül égve hagyott gyertya, mé-
cses, az ágyban való  dohányzás,
valamint a lakásfelújítások során
gondatlanságból bekövetkezett ese-
mények. Az ilyen jellegű  tüzek
megelőzhetők az alapvető óvintéz-
kedések betartásával. A konyhában
nem ajánlott tűzhelyen felügyelet
nélkül hagyni fövő ételt, különösen
bő zsírban, olajban készülőt. A ki-
futó zsiradék azonnal lángra kap, a
tűz továbbterjedésének pedig nagy
az esélye. A meggyújtott gyertyát,
mécsest még rövid időre sem sza-
bad égve magára hagyni. Az ad-
venti koszorúkon és fenyőfákon
meggyújtott gyertyák még felügye-
let mellett is veszélyt hordoznak

magukban, ami  a növényi részek
száradásával hatványozottá válik. A
lakásfelújítások során a hegesztés,
a fémek vágása, csiszolása során
megbúvó szikrák még órák múlva
is okozhatnak tüzet. Ez ellen taka-
rással, nedves rongyokkal lehet vé-
dekezni.
A fűtőtestek túlhevülése

A melegítőkályhák használata
előtt ajánlott alaposan ellenőrizni a
kályhatestet, a füst- és égettgáz-el-
vezetést és a kémények állapotát,
azokat meg kell tisztítani és ameny-
nyiben szükséges, javításokat esz-
közölni rajtuk. A csempekályha
ajtaja elé, a gyúlékony padlóra
70x50 cm-es fémlapot kell he-
lyezni, amely fával fűtés esetén az
esetleges kihulló szikrát felfogja.

Gyúlékony anyagokat tilos a fém-
kályháktól kevesebb mint egy mé-
terre és a csempekályháktól fél
méterre tárolni. A fémkályhák és a
nem szigetelt kályhacsövek, vala-
mint a gyúlékony felületek közötti
távolság  pedig legkevesebb egy
méter kell legyen. A fémkályhák
alatti felületet hőszigetelő anyaggal
ajánlott védeni, amelynek átmérője
25 cm-rel nagyobb a fűtőtesténél,
az ajtaja előtti felületen pedig 50
cm-es védőburkolatot képez.

A gázfűtéses kályhatesteket, a
gázvezetéket, -csapokat, -égőket
rendszeresen kell ellenőrizni és ki-
zárni a gázszivárgás lehetőségét. Az
egyéni hőközpontok felszerelését és
működésbe helyezését csak engedé-
lyezett szakemberek végezhetik. 
Gyermeki csínytevések

A gyermekek által okozott tűze-
setek megakadályozása érdekében
nem ajánlott felügyelet nélkül
hagyni olyan helyiségben a gyere-

keket, ahol melegítőkályhával fűte-
nek, vagy nyílt lángú aragázkályhán
főznek, petróleumlámpa, mécses
vagy gyertya ég, illetve azokkal ját-
szanának. Ugyanúgy érvényes ez
utóbbiakra, hogy rövid ideig sem
szabad a meggyújtott gyertyát, mé-
csest magára hagyni. 

Felügyelet nélkül a szénapad-
lásra, raktárakba, istállókba elvo-
nuló gyerekeknek meg kell tiltani,
hogy tüzet okozó eszközökkel szó-
rakozzanak, olyan elektronikus
háztartási berendezésekkel fogla-
latoskodjanak, amelyek veszélyt
hordozókká válhatnak. A tűzijáté-
kokat nem szabad a lakóházaktól
vagy tömbházlakásoktól 50 méter-
nél kisebb távolságon belül hasz-
nálni. A gyerekek ne gyújtsanak
gyertyát a karácsonyfán, ne szóra-
kozzanak pukkanókkal és tűzijáté-
kokkal, főleg a törvény által
tiltottakkal, amelyek használata
esetenként tragédiát eredményez-
het. (pálosy)

A tűzoltók szerint
A tűzesetek megelőzhetők

Idénymunkásokat toboroznak Spanyolországba
A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynök-

ség az EURES hálózat révén nyolcszáz megüresedett ál-
lásra toboroz jövő évre mezőgazdasági tevékenységre
munkásokat Spanyolországba. 

A SUREXPORT cég négyszáz nőt és kétszáz párt
vár mezőgazdasági idénymunkára, elsősorban eper-
szedésre Spanyolországba. A 18–50 év közötti szemé-
lyektől nem kérnek tapasztalatot. A munkaszerződés
hozzávetőleg három hónapra szól, az alkalmazás vár-
ható időpontja február 15. A munkaidő kora reggel
kezdődik, napi 6,5 óra, heti 39 óra hat napra leosztva,
a hetedik nap a pihenőnap, ami megtörténhet, hogy

nem vasárnapra esik. A kollektív munkaszerződés sze-
rint a bér bruttó 40,43 euró napjára, amit kéthetente
banki átutalással fizetnek. A szállást a munkáltató biz-
tosítja, a kiadásokért a munkavállalónak naponta 1,6
eurót kell fizetnie, a társadalombiztosítási hozzájárulás
113 euró és 2% a jövedelemadó. Az idénymunkásnak
saját költségén kell kiutaznia, a munkáltató pedig fizeti
a visszautat a cég által felajánlott szállítási eszközzel. 

Az AJOFM Iuliu Maniu utca 2. szám alatti székhelyén
kell típuskérést kitölteni, személyazonossági igazolvány
másolatát, valamint fizikai munkára való alkalmasságot
bizonyító orvosi igazolást benyújtani. (szer)



* Utolsó helyen fejezte be a női kosár-
labda-bajnokság alapszakaszának első felét
a Marosvásárhelyi UPM Sirius női kosárlab-
dacsapata, miután kikapott az Aradi ICIM-
től, az egyetlen ellenféltől, amelyet ha
legyőzött volna hazai pályán, maga mögé
utasíthatott volna a tabellán. Az eredmény:
Marosvásárhelyi UPM Sirius – Aradi ICIM
59:63 (17-21, 15-15, 13-17, 14-10).

* Labdarúgó 1. liga, 21. forduló (hétfői
eredmények): Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
– Jászvásári CSM Politehnica 2-1, Bukaresti
Dinamo – FC Voluntari 2-0. Az állás: 1. Ko-
lozsvári CFR 47 pont, 2. FCSB 44, 3. Cra-
iova 40, ...12. Sepsi OSK 15.

* Részt vesznek a februári, phjongcshangi
téli olimpián az orosz sportolók, akik a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság (NOB) határozata
szerint csak semleges zászló alatt versenyezhetnek
majd a játékokon. Az indulásról szóló egyhangú döntés
tegnap, az úgynevezett olimpiai gyűlésen született meg.
Az orosz doppingbotrány miatt a NOB végrehajtó bi-
zottsága múlt kedden felfüggesztette az Orosz Olimpiai
Bizottságot, ezzel egyben kizárta a dél-koreai játékok-
ról, és csak semlegesként, az ötkarikás zászló alatt en-
gedélyezte az orosz sportolók indulását.

* Újabb négy évre Jean Todtot választották meg a
Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnökévé. A
71 éves francia sportvezető 2009 óta vezeti az FIA-t,
így harmadik, egyben utolsó ciklusát kezdheti el.
Todt 2009-ben Max Mosley-t váltotta a vezetői szék-
ben, azt megelőzően 1994 és 2009 között a Ferrarinál
dolgozott, 2007 végéig az autógyártó Forma–1-es
csapatának vezetője volt.
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Óriási fegyvertényt hajtott végre
a marosvásárhelyi Szőcs Berna-
dette a T2 APAC névre keresztelt
pénzdíjas asztalitenisz-ligában. A
magánkezdeményezésre létrejött,
de a nemzetközi szövetség által is
elismert versenysorozatot Szinga-
púrban rendezték, hat fordulóban,
sajátos szabályok szerint, a legér-
dekesebb ezek közül, hogy egy
meccs 24 percig tart, az nyer, aki
ennyi idő alatt a több (11 pontnál
mindenképpen, kétpontos különb-
ség nélkül is befejeződő) szettet
nyeri. A versenyre minden föld-
részről a legjobbak közül hívtak
meg sportolókat a szervezők, így
nem hiányoztak a világranglista
top 10 játékosai közé tartozó kínai,
tajvani, szingapúri, japán asztalite-
niszezők sem. És ezt a versenyt,
amely nem egyetlen meccsen múlt,
hanem hosszú távon kellett – min-
dig a világ legjobbjai ellen – telje-
síteni, Szőcs Bernadette
megnyerte, elhódítva ezzel a 40
ezer dolláros pénzdíjat is.

A hat forduló során elért ered-
mények alapján a sorozat szomba-

ton döntővel zárult, amelyben
Berni ellenfele a világranglista 3.
helyén álló, Szingapúrnak játszó
kínai Feng Tian-vej volt, de ő sem
tudta megállítani a marosvásárhe-
lyi játékost! Márpedig Tian-vejnek
már van világbajnoki aranya, olim-
piai ezüst- és bronzérme is.

A győzelem jelentősége azon-
ban nem ennek a ligának, önmagá-

nak a megnyerésében rejlik.
Hanem abban, hogy Berni bebizo-
nyította: az eddig verhetetlennek
tartott kínaiak nem azok. Rést ütött
az ázsiai hegemónia falán, és innen
már annak kell következnie, hogy
a világbajnokságokon, olimpiákon
se érezzen semmiféle kisebbrendű-
ségi komplexust a világverő kínai-
akkal szemben. (B. Zs.)

Rés a kínai nagy falon

Érvényesítette esélyesebb státu-
sát a Marosvásárhelyi Romgaz-
Elektromaros női tekecsapata a női
teke Bajnokok Ligája első körének
visszavágóján, a szerb bajnok
Nagybecskerek otthonában. Orosz
István tanítványai a hazai pályán
aratott siker után idegenben is le-
győzték a riválisukat.

Három párban kellett nyerniük a
marosvásárhelyieknek ahhoz,
hogy továbbjussanak, és ezt már a
második turnus után teljesítették.
Aztán még egy pontot hozott Gyé-
resi Anna, illetve a csapat bese-
perte a több összesített fáért járó
két pontot is, így 6-2-re megsze-
rezte a győzelmet. Meglepetésre a
házigazdák egyik pontjukat éppen
a legtapasztaltabb marosvásárhelyi
játékos, Doina Baciu ellen szerez-
ték. Ekkor azonban már biztos volt
a továbbjutás, és tudjuk: Doina
Baciu kiélezett helyzetben tudja
igazán tudása legjavát nyújtani. A
nagybecskereki pálya is kihívás elé
állította a jobb képességű marosvá-
sárhelyi játékosokat, hisz a legjobb
egyéni eredményt elérő Duka Tilda
is csak 572 fáig jutott, miközben
egy jobb pályán a Romgaz-Elekt-
romaros legjobbjai rendszeresen
600 fa fölé kerülnek. Így is maga-

san jobbak voltak, mint a hazai pá-
lyához szokott nagybecskerekiek.

A negyeddöntőben a Romgaz-
Elektromaros ellenfele az osztrák
bajnok és Világkupa-bronzérmes
BBSV Bécs lesz, ami már sokkal

keményebb diónak ígérkezik. A
párviadal első mérkőzését január
végén, az esélyesebb csapat ottho-
nában, Bécsben rendezik. Maros-
vásárhelyen február 17-én
mérkőznek meg a csapatok.

Továbbjutott a BL-ben a tekecsapat

Eredményjelző
A női tekézők Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének 1. mene-

tében: Nagybecskereki Kristal KK (szerb) – Marosvásárhelyi
Romgaz-Elektromaros 2-6, továbbjutott a Romgaz-Elektroma-
ros 12-4-es összesítéssel; BSV Voith St. Pölten (osztrák) – Kegl-
jaski Klub Celje (szlovén) 2-6, tj.: Celje (10-6); Zeleziarne
Podbrezova (szlovák) – Composites Neunkirchen (osztrák) 3-5,
tj.: Podbrezova (9-7); KK Mlaka Rijeka (horvát) – Triglav
Kranj (szlovén) 6-2, tj.: Triglav Kranj (8-8, rágurítás: 41-31).

A negyeddöntő párosításai (2018. január 27. és február 17.):
Victoria Bamberg (német) – Triglav Kranj, Slovan Rosice (cseh)
– Podbrezova, BBSV Bécs (osztrák) – Romgaz-Elektromaros,
Rákoshegyi Vasutas (magyar) – Celje.

Jegyzőkönyv
Női teke Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 2. menet: Nagybecs-

kereki Kristal KK (szerb) – Marosvásárhelyi Romgaz-Elektroma-
ros 2-6 (8-16, 3256-3334)

Nagybecskerek, Kristal tekepálya, vezette: Dragoslav Stiko-
vać.

Páronként: Lukács Hermina – Alexandrina Bornert 1-0 (3-
1, 579-546), Dragana Dorožan – Duka Tilda 0-1 (1-3, 536-572),
Suzana Ačin – Alina Suciu 0-1 (1-3, 537-555), Budai Anna – Mé-
hész Anita 0-1 (0-4, 524-568), Miloslav Hajnalka – Doina Baciu
1-0 (3-1, 563-546), Stanica Gorić – Gyéresi Anna 0-1 (0-4, 517-
547).

Bálint Zsombor

Meccslabda előtt Szőcs Bernadette a döntő televíziós közvetítéséből kiragadott felvételen:
nagy sikert ért el a marosvásárhelyi asztaliteniszező

Jean Todtot harmadszor választották meg a Nemzetközi Automobil Szövetség
elnökévé

RÖVIDEN

Nem jutott a legjobb nyolc csapat
közé a román válogatott a Németor-
szágban zajló női kézilabda-világ-
bajnokságon, miután hétfő este
Lipcsében az utolsó másodpercben
kapott góllal 28-27 (14-17) arány-
ban vereséget szenvedett Csehor-
szágtól.

A román válogatott drámai küz-
delemben maradt alul, miután 55
percig vezetett. Az 53. percben Ro-
mániának még mindig háromgólos
előnye volt (25-22), de a csehek zsi-
nórban négyszer is betaláltak, és bár
Neaguék 26-ra és 27-re is egyenlí-
tettek, gólt kaptak az utolsó táma-
dásból, amelyet Csehország kettős
emberelőnyben vezetett a román
kapura (Ardelean-Elisei kétperces
büntetését töltötte, és a csehek le-
hozták a kapust is).

A legutóbbi vb-n bronzérmes
román csapat végig uralta a mérkő-
zést, az első félidőben öt góllal is
vezetett (14-9, 15-10), amelyből a
szünetre három gól maradt, 17-14.
Bár a 40. percben a csehek kiegyen-
lítettek, úgy tűnt, semmi gond, hi-
szen Ambros Martín időt kért, a
román csapat pedig rövidesen visz-
szaállította a háromgólos különbsé-
get (23-20, 25-22). A hajrá azonban

katasztrofálisra sikeredett, és
Hrbkova utolsó másodpercben lőtt
góljával nyertek a csehek.

Érdekesség, hogy míg a román
csapatot 11 alkalommal büntették a
játékvezetők kétperces kiállítással,
az ellenfelek csak háromszor kerül-
tek ugyanebbe a helyzetbe, ugyan-
akkor a román csapat két büntetőt
is elhibázott, míg a csehek csak
egyet.

Cristina Neagu 13 gólt dobott,
Melinda Geiger 4, Eliza Buceschi 3,
Aneta Udriştioiu 2, Crina Pintea 2,
Ana-Maria Drăguţ 2, Valentina Ar-
dean-Elisei egy találatig jutott. De-
nisa Dedu 2 labdát hárított, Julia
Dumanska pedig ötöt. Csehország
gólszerzői: Marketa Jerabkova 7,
Iveta Luzumova 6, Veronika Mala
5, Helena Rysankova 5, Michaela
Hrbkova 3, Dominika Zachova 1,
Petra Manakova 1. Petra Kudlac-
kova 8 labdát hárított (33%), Lucie
Satrapova pedig egyet. A meccset
Robert Schulze és Tobias Tonnies
vezette.

Mint ismert, a magyar válogatott
ugyancsak a nyolcaddöntőben bú-
csúzott a németországi vb-től, mi-
után vasárnap este 29-26-ra
kikaptak a franciáktól.

Női kézilabda-vb: 
Kiesett a román válogatott

Ambros Martín: Erős pofont kaptunk
Ambros Martín szövetségi kapitány szerint a román női kézi-

labda-válogatott erős pofont kapott hétfőn, mivel kiesett Csehor-
szág csapatával szemben a németországi világbajnokság
nyolcaddöntőjében. „Úgy láttam, végig mi irányítottunk, de nem
tudtunk elhúzni annyira, hogy a mindvégig nyugodtan és intelli-
gensen játszó csehek ne lettek volna képesek visszajönni. Jó erős
pofont kaptunk” – nyilatkozta a 28-27-es vereség után a Bajnokok
Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC vezetőedzője a Kossuth rá-
diónak. A spanyol tréner hangsúlyozta, egy-egy mérkőzést nagyon
sokszor mentális vagy érzelmi tényezők döntenek el, nem pedig a
játéktudás, ezért egy kiélezett találkozón nem számít, hogy az
egyik csapat csoportelsőként jutott tovább, a másik viszont csak a
negyedik helyről, ahogyan a román, illetve a cseh válogatott ese-
tében történt. „Ilyenkor már nincs favorit, benne van a pakliban,
hogy veszíthetsz. Főként, ha még nyomást is érzel magadon az esé-
lyesség miatt” – vélekedett.

Martín kifejtette, hihetetlenül motiváltak voltak, még a kelleté-
nél is jobban, ez pedig alapvetően meghatározta a nyolcaddöntőt,
a játék néhány eleme mellett. Elismerte, hogy nem védekeztek jól,
a kapusok nem kaptak elég segítséget. Ezzel szemben a csehek, fő-
ként a szünet után, nagyon gyorsan játszottak, és kihasználták,
hogy a román kapitánynak a kiállítások miatt le kellett cserélnie
néhány kulcsjátékosát. „Nem tehettem meg, hogy kockáztatok, de
az ellenfél élt ezzel az eséllyel. Tudnék még mondani apróságokat,
hogy miért alakult így, de ilyen a sport, és ez egy világbajnokság,
ahol a kieséses szakaszban tényleg bármi előfordulhat” – magya-
rázta.

A szakvezető végül elmondta, hogy csapata továbbra is formá-
lódik, és a 2020-as tokiói olimpiára kell késznek lennie. „Ez most
egy állomás volt – nem mondom, hogy nem fontos –, hogy felmér-
jük, mit tudunk igazán erős csapatok ellen. Olykor talán jobb, ha
egy együttes nem kezd csúcsformában, hanem folyamatosan fej-
lődik a torna alatt. Erre is látunk itt példát” – vélekedett.

Eredményjelző
* Románia eredményei a csoportban: Románia – Paraguay 29-

17 (16-7), Szlovénia – Románia 28-31 (14-14), Románia – Spanyol-
ország 19-17 (9-7), Románia – Angola 27-24 (14-14), Franciaország
– Románia 26-17 (17-7); a nyolcaddöntőben: Románia – Csehor-
szág 27-28 (17-14).

* Magyarország eredményei a csoportban: Norvégia – Magyar-
ország 30-22 (21-11), Magyarország – Svédország 22-25 (11-11),
Magyarország – Argentína 33-15 (18-7), Lengyelország – Magyar-
ország 28-31 (11-13), Magyarország – Csehország 30-29 (17-14); a
nyolcaddöntőben: Magyarország – Franciaország 26-29 (11-14).

* a nyolcaddöntő eredményei: Szerbia – Montenegró 29-31 
(9-14), Magyarország – Franciaország 26-29 (11-14), Dánia – Né-
metország 17-21 (7-11), Svédország – Szlovénia 33-21 (18-12),
Oroszország – Dél-Korea 36-35 (16-13, 30-30, 34-32) – hosszabbí-
tás után, Románia – Csehország 27-28 (17-14), Hollandia – Japán
26-24 (10-10, 20-20) – hosszabbítás után, Norvégia – Spanyolor-
szág 31-23 (13-10).

* az Elnök kupáért (helyosztó mérkőzések): a 17. helyért: Len-
gyelország – Brazília 29-27 (15-13); a 19. helyért: Angola – Kame-
run 33-23 (16-12); a 21. helyért: Paraguay – Kína 23-21 (14-10); a
23. helyért: Argentína – Tunézia 29-19 (15-10).

A negyeddöntős mérkőzések
* tegnap (lapzárta után): Svédország – Dánia, Franciaország –

Montenegró
* ma: Hollandia – Csehország (Magdeburg, 18.30 óra), Norvégia

– Oroszország, (Magdeburg, 20.30)



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a Kö-
vesdombon. Tel. 0745-233-336.
(5559)

ELADÓK húsdisznók. Tel. 0732-586-
648, 0365/420-368. (5568-I)

ELADÓ házi gyümölcspálinka. Te. 0751-
012-493. (5572) 

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(5484)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (4958)

KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(5365)

HEGESZTŐT, lakatost és sofőrt (C+E
kategóriával) alkalmazok. Tel. 0766-519-
187. (19588)

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

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (5595)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk decem-
ber 13-án MÁTHÉ JÓZSEFRE ha-
lálának 20. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Özvegye és gyermekei családjuk-
kal. (5580-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékeztünk december 12-én
APA ÁRPÁDNÉRA szül. 
UNGVÁRI ROZÁLIA halálának 40.
évfordulóján. 
„Az Úr adta, ő vette el, örök böl-
csessége így végeztetik el.”
Szerettei. (5573)

Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, de elfeledni nem tudunk
soha-soha titeket. Bús temető
csendes susogása, oda megyünk
hozzátok bánatos lélekkel és
szívfájdalommal, sűrű könnyhul-
latással, imákat rebegve, ez ma-
radt csak hátra, rátok emlékezve.
Szomorúan emlékezünk a szere-
tett férjre,  édesapára, nagytatára
és testvérre, a jeddi születésű
KOVÁCS SÁNDORRA halálának
4. évfordulóján; id. KELEMEN
GYÖRGYRE, szeretett testvérbá-
tyámra, aki tíz éve és szeretett só-
gornőmre, KELEMEN SÁRÁRA,
aki négy éve távozott el az élők
sorából.
A Jóisten adjon a lelküknek örök
nyugodalmat. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rájuk tisz-
telettel. Áldott legyen az emlékük!
Szeretteik: Teréz és családjuk.
(5586)

Szomorú szívvel emlékezünk
december 13-án BOGDAN 
IRMÁRA szül. Gergely halálának
első évfordulóján.
„Ha imádkoztok, veletek vagyok,
Ha rám gondoltok, mosolyogja-
tok,
Emlékem így áldás lesz rajtatok.”

(Reményik Sándor)
Szerettei. (5596-I)

ELHALÁLOZÁS

„Múlnak az évek, életünk száll,
de utunk végén Jézus vár.”
Fájó szívvel búcsúzunk 

INCZE ANNAMÁRIÁTÓL 
született Dósa 

az Európa Gimnázium volt fi-
zika-kémia szakos tanárnőjétől, 
aki életének 75., házasságának
53. évében elhunyt. Búcsúzik
férje, fia, menye, unokái, sógor-
nője, a szomszédok és jó bará-
tok. Drága halottunkat december
13-án 14 órakor kísérjük utolsó
útjára a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben, római katoli-
kus szertartás szerint. 

A gyászoló család. (5560-I)

Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették,
hogy a szeretett édesanya, nagy-
mama, anyós, ismerős, szom-
széd és jó barát, az iklandi
születésű 

özv. IGNÁT ANNA 
szül. Ács 

életének 79. évében, hosszú be-
tegség után 2017. december 10-
én elhunyt. Drága halottunk földi
maradványait 2017. december
13-án délután 1 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosszent-
györgyi katolikus temető ravata-
lozójából, unitárius szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagytata,
após, rokon, barát és jó szom-
széd, 

özv. BALLÓ JENŐ 
életének 81. évében rövid, de sú-
lyos szenvedés után csendesen
megpihent. Temetése december
13-án 13 órakor lesz a református
temetőben, református szertar-
tás szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (5591-I)

Őszinte részvéttel búcsúzunk 
BALLÓ JENŐTŐL. 

A Darkó család. (5571-I)

Mély fájdalommal tudatom, hogy
férjem, 

NAGY ÖDÖN 
rövid szenvedés után, életének
68. évében eltávozott az élők so-
rából. Temetése december 13-án,
szerdán 11 órakor lesz a Jeddi úti
temetőben, református szertar-
tás szerint. 
Bánatos felesége, Gyöngyi.
(5588-I)

Szomorú szívvel tudatom, hogy
szeretett testvérem, 

NAGY ÖDÖN 
(Edmond) 

szíve december 11-én megszűnt
dobogni. Temetése december 13-
án 11 órakor lesz a Jeddi úti te-
metőben. 

Testvére és sógornője. (5588-I)

Sajnálattal és fájdalomtól meg-
tört szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett gyermek, testvér, feleség
és édesanya, 

MÁTHÉ (szül. TÓTH) 
ERZSÉBET-SULAMIT 

egyetemi tanár, pszichológus 
folyó év 11-én 32 éves korában
elhunyt. Temetése 2017. decem-
ber 16-án, szombaton 14 órakor
lesz Jehova tanúi Királyság ter-
mében (a Tulipán utca 5-9. szám
alatt).
Szeretett szülei, testvére, férje és
11 éves fia. (5581-I)

Szívünk mély fájdalmával tudat-
juk, hogy a szeretett férj, édes-
apa, nagytata, dédnagytata,
testvér, nagybácsi, sógor, rokon,
szomszéd, jó barát, volt munka-
társ,

GOMBOS BÉLA 
az Unitatea Szövetkezet 

volt mestere 
szíve 86 évesen, hosszú, de türe-
lemmel viselt betegség után
2017. december 6-án hirtelen
megszűnt dobogni. Drága halot-
tunk földi maradványait 2017.
december 15-én, pénteken 14
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben. Emléke legyen
áldott és nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (-I)

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
sógorunktól, 

GOMBOS BÉLÁTÓL. 
Éva és Pityu. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendüléssel értesültünk
volt osztálytársunk, INCZE
ANNAMÁRIA (szül. Dósa) el-
hunytáról. Együttérzünk gyá-
szoló szeretteivel. Emlékét
megőrizzük. A nagyenyedi
Bethlen Gábor Kollégium
1961-es végzettjei. (5569-I)

A kedves és segítőkész Incze
családnak őszinte részvétün-
ket és együttérzésünket tol-
mácsoljuk ezekben a nehéz,
fájdalmas napokban, a szere-
tett ÉDESANYA, FELESÉG,
ANYÓS, NAGYMAMA hirtelen
elhunyta alkalmából. Tudjuk,
hogy milyen nagy veszteség
érte a családot, hiszen nem is
olyan régen mi is ebben a
visszafordíthatatlan, kegyet-
len helyzetben voltunk és va-
gyunk. Kívánunk megnyug-
vást, sok erőt a fájdalom elvi-
seléséhez. A vigasz talán az,
hogy mindannyiunknak el kell
menni, ha üt az óra. Neumann
Ildikó és családja Németor-
szágból. (v.-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Kovács Lászlónak szeretett
ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Komái:
Gombos Ferencz és családja,
Varga Ernő és családja. (5579)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
Kovács Lászlónak szeretett
ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. A barátok:
Kiss László, Gombos Fe-
rencz, Joó László, Buksa
János, Kovács Mihály és azok
családja. (5579)

Mély fájdalommal búcsúzunk
prof. dr. BOJA RADU volt osz-
tályvezető főorvostól. Őszinte
részvétünk a gyászoló család-
nak. Az Urológiai Klinika műtő
munkaközössége. (5590)

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük
ki Ignát Csaba barátunknak és
családjának ÉDESANYJA el-
vesztése okozta fájdalmá-
ban. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! A Fejér
család. (-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak prof.
dr. RADU MIHAIL BOJA el-
hunyta alkalmából. Nyugalma
legyen csendes! Frunda
György és felesége, dr.
Mártha Orsolya. (sz.-I)

Mély együttérzésünket és
őszinte részvétünket fejezzük
ki kolléganőnknek, Sebesi 
Katalinnak ÉDESANYJA el-
vesztése miatt. Isten nyug-
tassa békében! A Gedeon
Richter Románia Rt. munka-
közössége. (sz.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönet mindazoknak, akik
drága halottunk, özv. AMBRUS
REBEKA temetésén részt vettek
és gyászunkban osztoztak. A
gyászoló család. (5548)

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága halottunk,
KISS MARGIT szül. Szőcs
temetésén részt vettek, fájdal-
munkban osztoztak. Szerettei.
(5584-I)

Románia 
Maros megye
Marosvásárhely municípium
polgármester

A marosvásárhelyi polgármester 

5062-es számú, 
2017. november 29-én kiadott rendelete

a marosvásárhelyi Ligetben (Parc Sportiv Municipal utca 4. szám)
található teniszpályák melletti épületek felszámolásáról

Dr. Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere, elemezve a
Maros Sport- és Szabadidőközpont igazgatósága által beterjesztett
2132. számú, 2017. november 28-án kelt jelentését a Ligetben ta-
lálható teniszpályák melletti épületek adminisztratív úton történő
felszámolásáról, figyelembe véve az újraközölt 2001. évi 215-ös
számú helyhatósági törvény 68. cikkelyének 1. bekezdését, vala-
mint 115. cikkelye 1. bekezdésének A pontját, 

elrendeli: 
1. cikkely: Jóváhagyják a marosvásárhelyi Ligetben (Parc Sportiv
Municipal utca 4. szám alatt) a 129302 – C 10-es telekkönyvszámon
bejegyzett teniszpályák melletti épületek adminisztratív úton tör-
ténő felszámolását.
2. cikkely: Jelen határozat végrehajtására 10 naptári nap áll ren-
delkezésre a helyi sajtóban való közlést, a helyszínen való kiplaká-
tolást és a Time Com Kft-vel való közlést követően. 
3. cikkely: Jelen rendelet végrehajtásával a helyhatóság képviselőit,
a Közterületkezelő Igazgatóságot, a Helyi Rendőrséget és a Maros
Sport- és Szabadidőközpontot bízzák meg. 
4. cikkely:A prefektusi intézményre vonatkozó 2004. évi 340-es
számú törvény 19. cikkelye 1-es bekezdésének e) pontja értelmében
és a 2004. évi 554-es közigazgatási jogügyi törvény 3. cikkelyének
1. bekezdése értelmében jelen rendeletet Maros megye prefektusá-
nak nyújtják be a törvényesség ellenőrzése végett. 

Cătană Dianora Monica ügyvezető igazgató, 
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal jegyzője helyett

Dr. Dorin Florea polgármester 

„Minden gondotokat őreá vessétek,
mert neki gondja van reátok.”

(Péter 5:7)
Fájó szívvel emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, december
13-ára, amikor húsz éve a kegyet-
len halál elragadta a szeretett gyer-
meket, a csibai születésű MÁTHÉ
JÓZSEFET. Szép emlékét szívünk-
ben őrizzük. Áldott legyen a föld,
ahol pihensz. Nyugodjál csende-
sen, drága gyermekünk! 
Örökre bánatos szüleid. (5580-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT kenyérüzletbe (1500
lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe és BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-
as fokozat) különböző munkákra (800 lej). Jelentkezni személyesen,
önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt. (19598-I)
KERESÜNK ÁLLATGONDOZÓT (tehén mellé) hosszú távra, lehet
család is. Tel. 0729-925-074. (5528)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal ren-
delkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT, BÁ-
ROST, PINCÉRT, SEGÉDPINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel.
0722-268-866. (60655)
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. al-
kalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és SOFŐRT. Tel. 0734-123-877.
(19665-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat



Összehívó
Marosvásárhely polgármesterének 2017. december 12-i 5101-es rendeletével 
2017. december 19-én 14 órára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3.

szám alatti székhelyének 45-ös termébe összehívják a Marosvásárhelyi Helyi Tanács soros ülését a
következő 

napirenddel: 
1. Határozattervezet Marosvásárhely 2017-es költségvetésének kiigazításáról.
2. Határozattervezet az Alma utcában felépítendő három lakóház városrendezési tervének jóváha-

gyásáról – kezdeményező: Zsigmond Levente. 
3. Határozattervezet Marosvásárhely általános városrendezési terve érvényességének meghosszabbí-

tásáról, a hozzá tartozó helyi városrendezési szabályzattal együtt.
4. Határozattervezet a Jeddi út szám nélküli telkén a 303/2007.09.06-i helyi tanácsi határozattal jó-

váhagyott Dolomiti lakópark övezeti városrendezési terve jóváhagyásáról – haszonélvezők Dolo-
miti Invest Kft., Borsan Rita Simona, Fomco 2006 Kft. 

5. Határozattervezet a Tázló utca korszerűsítésének gazdasági-műszaki mutatóiról. 
6. Határozattervezet a Victor Babeş utca korszerűsítésének gazdasági-műszaki mutatóiról.
7. Határozattervezet a Mioriţei utca korszerűsítésének gazdasági-műszaki mutatóiról.
8. Határozattervezet a Zaránd utca korszerűsítésének gazdasági-műszaki mutatóiról.
9. Határozattervezet az Éden utca korszerűsítésének gazdasági-műszaki mutatóiról.
10. Határozattervezet a Prut utca korszerűsítésének gazdasági-műszaki mutatóiról.
11. Határozattervezet Marosvásárhely területén levő vezetékek (villany-, kábeltévé- stb.) föld alatti

csatornába helyezéséről. 
12. Határozattervezet a Vasile Săbădeanu utca szám nélküli telkén levő 616 négyzetméteres, a Maco

Construct Kft. tulajdonában levő terület átvételéről Marosvásárhely tulajdonába. 
13. Határozattervezet a garantált minimális jövedelemben részesülők 2018-as közmunkaprogramjá-

ról. 
14. Határozattervezet a 2018. január 1. és december 31. közötti időszakra az utólag kiegészített és

módosított 34/1998-as törvény alapján kiválasztott, Romániában elismert vallásfelekezeteknek és
alapítványoknak, valamint az utólag módosított és kiegészített 1153/2001-es kormányrendelet alap-
ján szociális szolgáltatásokat végzőknek, illetve az ellátásban részesülő személyeknek szánt támo-
gatásokról. 

15. Határozattervezet a 2018-as bérleti szerződésekre a járulékok kiszámítására szánt együtthatókról. 
16. Határozattervezet a marosvásárhelyi bölcsődéknek szánt tanfelszerelés beszerzéséről. 
17. Határozattervezet a marosvásárhelyi óvodáknak szánt tanfelszerelés beszerzéséről.
18. Határozattervezet a marosvásárhelyi Maroshévíz (Topliţa) utca nevének megváltoztatásáról Mar-

tin Luther – Luther Márton utcára. 
19. Határozattervezet a marosvásárhelyi Posta utca nevének megváltoztatásáról Jean Calvin – Kálvin

János utcára. 
20. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Városi Sportklub megalakulásáról. 
21. Határozattervezet a marosvásárhelyi virágkertészet önálló jogi közszolgáltató egységgé alakítá-

sáról. 
22. Határozattervezet a multifunkcionális műfüves pályákra vonatkozó megvalósíthatósági tanul-

mányról, valamint ezek műszaki-gazdasági mutatóiról. 
23. Határozattervezet 124.000 lej kiutalásáról a 2018. március 23. és 25. között a 33. alkalommal meg-

szervezendő Grigore Moisil matematika–informatika verseny megszervezésére. 
24. Határozattervezet a Szász Adalbert Sportlíceum sportbázisa  felújítására a megvalósíthatósági

tanulmány műszaki, gazdasági mutatóiról. 
25. Határozattervezet Marosvásárhely municípium és az Administraţie şi Turism Kft. közötti társu-

lásra vonatkozó 2017. május 18-án kibocsátott 191-es helyi tanácsi határozat módosításáról és ki-
egészítéséről. 

26. Határozattervezet a marosvásárhelyi középiskolai hálózat 2018/2019-es tanévre vonatkozó átszer-
vezéséről. 

Dr. Dorin Florea polgármester 
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DECEMBERRE

ŞTEFANIA JÓS és JAVASASSZONY Maros-
vásárhelyen tartózkodik. 
Ha együtt akar lenni a szeretett személlyel az
ünnepek alatt, ha egyetértést szeretne a családban,
ha jólétet akar vagy egészségi gondjai (depresszió,
stressz, csontfájdalom, gyomorfájdalom) vannak,
hívja bizalommal Ştefania asszonyt, aki
paranormális képességeivel segíteni tud bármilyen
problémában.
Megtalálják a 0743-854-205-ös telefonszámon. Az
eredmény 100%-ban garantált.
(Fizetett hirdetés: 4953)
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