
A megyehatáron szórványban élő gyer-
mekekre is gondoltak a marosvásárhe-
lyi Rotary Téka Club képviselői, akik
december 19-én, kedden karácsonyi
csomaggal lepték meg a nagysármási
óvodásokat és iskolásokat. Nagy volt az
öröm, amikor a színes papírba csoma-
golt cipősdobozok elárulták, hogy mit
rejtenek. 

Az ajándékokat, piperecikkeket, tanszereket,
világító fogkefét és sok más érdekességet tar-
talmazó dobozok átutazták Európát, hogy Ma-
rosvásárhelyre érkezzenek. A cipősdobozokat
nagy-britanniai kis- és nagyobb gyermekek töl-
tötték meg, hogy az erdélyi gyermekeknek a
szigetországból elküldjék karácsonyi jókíván-
ságaikat.  A nagy-britanniai Boscombe South-

bourne Rotary Club szervezte gyűjtés során
körzetszinten 25.000 gyermek válaszolt a felhí-
vásra. Ebből 6.000 doboz érkezett Marosvásár-
helyre, ahonnan a helyi Rotary klub képviselői
elvitték megyénkben a szélrózsa minden irá-
nyába. 

Nagysármáson Karácsony-Erdei Etel, a Ro-
tary Téka Club elnöke, a szervezési feladatokat
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Év végi forrongás
A 89-es forradalomra való emlékezések közepette forrong a társadalom, egyre

többen tüntetnek, elsősorban Bukarestben, de az ország nagyobb városaiban is. A
kormánypárt év végére sűrítette a jogszabályi változásokat, de a különböző ágaza-
tok érdekvédelmi szervezetei is igencsak lendületbe jöttek. 

Az elmúlt évek egyik legfontosabb jogszabály-változtatására januártól kerül sor,
amikortól a társadalombiztosítási járulékokat teljes egészében áthárítják a mun-
kavállalókra. Ezekre a lépésekre gyors ütemben, határidők betartásával kerül sor.
Az alkalmazottakkal tegnapig el kellett kezdjék a bértárgyalásokat a cégek, amelyek
többsége mellesleg nem is ért egyet az európai országokban bevett gyakorlattól el-
térő adózási rendszerrel. A multik egy része jól áll, a kisebb vállalkozások azonban
(a munkafelügyelet adatai szerint országos szinten 580.000 munkaadót és mintegy
5 és fél millió munkavállalót tartanak nyilván) még kivárnak, el sem kezdték a kol-
lektív tárgyalásokat az alkalmazottaikkal. Miközben a vállalatok számolgatnak, biz-
tos ami biztos alapon készülve a változásra, az alkalmazottak számára igencsak
ködös a járulékbefizetés módja január 1-től. Az „áthárítás” kommunikációja sajnos
meglehetősen pocséknak mondható. 

Aztán ott van az igazságügyi törvények módosítása. Az utcára vonult emberek
mellett immár a bírák, tegnaptól pedig a joghallgatók is tiltakoznak. De tegnap
szállítók ezrei vonultak ki, és a belügyminisztérium alkalmazottai (rendőrök és bör-
tönőrök) is tiltakoztak a rendszer alulfinanszírozottsága miatt. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Antalfi Imola

Jósággal teli 
dobozok
Ma viszik Nyárádmagyarósra a Maros
Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács
(MIET) által a községbeli gyermekek-
nek, fiataloknak gyűjtött adományokat.
A jótékonysági akciót – amelyről ko-
rábban lapunkban is hírt adtunk – a
Rotaract Téka Klubbal partnerségben
szervezte meg a MIET. 
____________2.
Előtérben 
a szakmaiság
Kedden elfogadta a szenátus a bírák
és ügyészek jogállásáról szóló törvény
módosítását. Tekintettel arra, hogy
ezzel a törvénymódosítással kapcso-
latban is nagyon sok a szándékos fél-
retájékoztatás vagy a jóhiszemű
félreértelmezés, kérdések formájában
sorolnék fel néhány, számomra fontos
érvet, ami miatt én is meggyőződéssel
szavaztam.
____________4.
Kis nyelvművelők
Teleki Samu 
nyomában 
Szombaton a helyi iskola tanítói kö-
zösségének szervezésében Sárom-
berkén volt a Kis nyelvművelő
anyanyelvi vetélkedő körzeti szaka-
sza, negyedik osztályosoknak. A ver-
senyen nyolc csapat vett részt, 24
tanulóval, kísérő pedagógusokkal, iz-
guló szülőkkel.
____________5.
Bepanaszolta az 
Atlético Madrid a 
Barcelonát a FIFA-nál
Az Atlético Madrid a Nemzetközi Lab-
darúgó-szövetséghez (FIFA) fordult,
mert álláspontja szerint az FC Barce-
lona szabálytalanul kezdett puhatoló-
zásba Antoine Griezmann
megszerzését illetően.
____________9.(Folytatás a 8. oldalon)

Fotó: Lucaci Melinda

Bodolai Gyöngyi 

Rotary-ajándék Nagy-Britanniából 

Kiskarácsony Nagysármáson 
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Két vasárnap zárva lesz 
az ócskapiac

A Marosvásárhelyi Piacigazgatóság értesíti a lakosságot,
hogy december 24-én és 31-én zárva lesz az ócskapiac. 

Ünnepi program 
a Mircea Birău uszodában

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

Tízéves a Bekecs Néptáncegyüttes
Tízéves születésnapja alkalmából különleges műsorral lép
fel december 26-án 19 órától a nyárádszeredai művelődési
otthonban a Bekecs Néptáncegyüttes. Az ünnepi esemé-
nyen elsősorban az egykori és jelenlegi táncosokat szólít-
ják meg emlékképekkel, humoros felvételekkel, de a
repertoárról lekerült előadásokból is színre visznek. Az est
folyamán olyan személyek szólalnak meg, akik tíz éve va-
lamilyen módon követik az együttes sorsát, munkásságát. 

Rendkívüli karácsonyi hangverseny
December 21-én, ma 19 órakor rendkívüli vokálszimfoni-
kus karácsonyi hangversenyre várják a klasszikus zene
kedvelőit a Kultúrpalota nagytermébe. Vezényel Sabin Pa-
utza, hegedűn játszik Florin Croitoru, közreműködik a Ma-
rosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara és
szimfonikus zenekara. Műsoron: Faure- és Pautza-művek.
A hangversenyre a 11-es számú bérletek érvényesek. 

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

Betlehemi békeláng
Az adventi várakozás lelkiségében Egy lángot adok, ápold,
add tovább jelmondattal vállalnak szolgálatot a marosvá-
sárhelyi 30-as gróf Teleki Sámuel cserkészcsapat cserké-
szei: minden érdeklődőnek átadják a betlehemi békelángot.
A láng több ezer kilométert utazott, óvó kezek hozták, a
cserkészek küldetéstudatának köszönhetően pedig a ma-
rosvásárhelyieknek is átadódik. December 22-én, pénteken
17 órától a Bolyai téri unitárius templomban, 23-án, szom-
baton 18 órától a felsővárosi református templomban lehet
átvenni. A jelenlevők vigyenek magukkal egy lefedhető
gyertyatartót, ami védi a lángot a széltől és csapadéktól.

Közvetlen értékesítés a Fókusznál
December 21-én, ma 17 órától a Fókusz Öko Központ Li-
liom utca 22. szám alatti székhelyén ismét megtartják a
közvetlen értékesítő vásárt, ahol ezúttal is házi készí-
tésű termékek közül válogathatnak az érdeklődők. Az
őstermelők tejtermékeket, mézet, szörpöket, teakeve-
rékeket, lekvárokat, valamint szárított fűszernövényeket
kínálnak. 

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Ma TAMÁS, 
holnap ZÉNÓ napja.
ZÉNÓ: a görög Zénón név
latin változatából származik, a
Zenóbiosz, Zenodótosz nevek
rövidülése, a jelentése: Zeusz-
tól származó.

21., csütörtök
A Nap kel 

8 óra 3 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 37 perckor. 
Az év 355. napja, 
hátravan 10 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. december 20.

1 EUR 4,6276
1 USD 3,9066

100 HUF 1,4786
1 g ARANY 158,9365

IDŐJÁRÁS
Borús idő
Hőmérséklet:

max. -10C
min. -40C

Megyei hírek

Ma viszik Nyárádmagyarósra a
Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Ta-
nács (MIET) által a községbeli gyer-
mekeknek, fiataloknak gyűjtött
adományokat. A jótékonysági akciót –
amelyről korábban lapunkban is hírt
adtunk – a Rotaract Téka Klubbal part-
nerségben szervezte meg a MIET. A
részletekről tegnap délelőtt Frunda
Csenge, az ifjúsági érdekképviselet al-
elnöke tájékoztatott.

– Ez a második alkalom, amikor a
megye fiataljai közösen teszik szebbé,
gazdagabbá a nehezebb sorsú gyer-
mekek ünnepét. Tavalyelőtt volt az
első ilyen kezdeményezésünk, akkor
egy árvaház lakóihoz kerültek a cso-
magok.

– Mennyire volt sikeres az idei gyűj-
tés?

– Rengeteg adomány érkezett, és
még mindig folyamatosan telefonál-
nak az adakozók, jönnek az újabb cso-
magok. Nemcsak Marosvásárhelyről,
hanem Dicsőszentmártonból, Szászré-
genből is hívtak, hogy lenne pár zsák
ruha, amit el kellene vinni. Teli autók-
kal tértünk vissza ezekről a kiszállá-
sokról a Köpeczi–Teleki-házhoz, ahol
az ajándékcsomagokat raktározzuk.
Összesíteni még nem sikerült a fel-

ajánlásokat, de úgy tűnik, hogy ruha-
neműből gyűlt a legtöbb, ugyanakkor
édességcsomagok is érkeztek. Persze,
olyan csomagokat is kaptunk, ame-
lyekről nem derül ki, hogy mit tartal-
maznak, de a felajánló feltüntette a
dobozon a címzett nemét és életkorát.
A Rotaract Téka Klub 160 ajándékkal
teli cipősdobozzal támogatta az akciót,
így most már biztos, hogy egy gyer-
mek sem marad meglepetés nélkül. 

– Több adományt sikerült idén gyűj-
teni, mint tavalyelőtt?

– Sokkal többet, ezen magunk is
meglepődtünk. Különösen kellemesen
érintett, hogy nem csak a megyeszék-
helyről érkezett adomány. Ezek szerint
az emberek fogékonyak arra, hogy
másoknak segítsenek. Úgy gondolom,
nagy szükség van a fiatalokat tömö-
rítő érdekképviseletek összefogására
akár az ilyen kezdeményezések gya-
koribbá tételében, hiszen a jótékony-
sági akciók célcsoportjainak nem
csak évente egyszer van szükségük
támogatásra.

Nyárádmagyarósi gyermekeknek gyűjtöttek
Jósággal teli dobozok

Közlemény
Az újraszerveződés alatt álló marosvásárhelyi SALUBRISERV RT.

ezúton értesíti a lakosságot, hogy az ünnepek miatt változik a mun-
kaprogram, az alábbiak szerint: 

–  december 25-e és január 1-je helyett, mivel ünnepnapok, azt meg-
előzően, december 23-án és 30-án  szállítják el a szemetet. 

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

Nagy Székely Ildikó 

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban december 18-
án több mint 700 diák jelenlétében tartottak színházbemu-
tató foglalkozást. A Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a
Református Kollégium, a Katolikus Iskola, a Művészeti Lí-
ceum, az Elektromaros Líceum, a Mihai Eminescu Peda-
gógiai Líceum, a Gheorghe Şincai Technológiai Líceum,
az Unirea Líceum és az Avram Iancu Technológiai Líceum
diákjai zsúfolásig megtöltötték a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Nagytermét. (A nagy érdeklődés miatt néhány osz-
tály nem is fért be, őket szeretettel várják a legközelebbi
foglalkozásra.)

A találkozó első részében a készülő szilveszteri premier:
Somogyi Gyula – Eisemann Mihály – Zágon István Fekete

Péter című operettjének nyílt próbájába nyertek betekintést
a jelenlévők. Ezt követően Keresztes Attila rendező, mű-
vészeti igazgató és a Tompa Miklós Társulat színészei is-
mertették az évad előadásait. Gáspárik Attila a színház
fontosságáról és a színházba járás nagyszerűségéről beszélt
az igen érdeklődő ifjaknak.

A rendezvény házigazdái a színház önkéntesei voltak,
akik maguk is többnyire középiskolások, így ők a legille-
tékesebb „kapcsolatemberek” a színház és a fiatal generá-
ció között.

A diákok várhatóan legközelebb már nézőként vagy
sárga pólós önkéntesként térnek vissza a Tompa Miklós
Társulat előadásaira.

Nyílt próba és diáktalálkozó a Nemzetiben

A diákok a Fekete Péter próbáján Fotó: Bereczky Sándor

Fotó: Nagy Tibor



Tüntetésekkel kezdődött az év, és úgy tűnik, azzal is
fejeződik be. Azzal egyidejűleg, hogy a ’89-es forrada-
lomra, annak több mint ezer halottjára, sok ezer sebe-
sültjére emlékezünk a napokban (egy percig sem feledve,
hogy a 28 évvel ezelőtti eseményeket még mindig nem
látjuk tisztán, a felelősségrevonás sem történt meg tel-
jesen), újabb tiltakozáshullám borítja el az országot.
Nem így kellene lennie majd’ három évtizeddel a véres
események után. 

De, mint mindig ilyenkor, reménykedünk, hogy a jövő
év jobb lesz. 

Kedvezően véleményezte szerdán a képviselőház
oktatási bizottsága a marosvásárhelyi Római Kato-
likus Teológiai Líceum megalapításáról szóló terve-
zetet. A jogi személyiséggel rendelkező magyar
tannyelvű oktatási intézmény megalapítását jóvá-
hagyó jelentést 18 támogató szavazattal és egy tar-
tózkodással fogadták el a képviselők.

Az RMDSZ mellett a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Li-
berálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) és a Mentsétek
meg Romániát Szövetség (USR) bizottsági tagjai is megsza-
vazták a javaslatot.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Népi Mozgalom Párt
(PMP) képviselői a voksolás előtt elhagyták az üléstermet,
arra hivatkozva, hogy részt akarnak venni a plénum munkála-
tain. 

A bizottság elfogadta Lavinia Cosma USR-s képviselő mó-
dosító javaslatát is, melynek értelmében az RMDSZ által ki-
dolgozott törvénytervezet nem sértheti az Unirea
Főgimnázium tanulóinak érdekeit, a két tanintézet ugyanis
ugyanazon az épületen osztozik majd. 

A szakbizottság RMDSZ-es alelnöke, Szabó Ödön szerint
a törvénytervezet egy hosszú ideje húzódó problémát oldana
meg. „Jelen pillanatban ez az egyetlen megoldás arra, hogy

létrejöjjön Marosvásárhelyen a római katolikus iskola, amihez
a tanulóknak alkotmányos joguk van” – tette hozzá. 

A PMP-s Robert Turcescu szerint a tervezetnek nem kellett
volna szerepelnie a bizottság napirendjén, mint mondta, a ja-
vaslat egy „politikai alku” eredményeként került a testület elé.

„Felhívom a figyelmüket arra, hogy mekkora feszültséget
kelthet egy ilyen törvénytervezet. Nem sürget az idő, a tanév
közepén járunk” – mondta Turcescu, majd távozott az ülésről,
átadva helyét kollégájának, Marius Paşcan képviselőnek.

Paşcan kifejtette, az RMDSZ által kidolgozott törvényter-
vezet indoklása „hazug és téves”, semmi nem indokolja egy
új magyar tannyelvű iskola megalapítását.

„Maros megyében 53 magyar tannyelvű osztály indítását
hagyták jóvá a 2017–2018-as tanévre, de végül csak 49 osztály
indult, mert nem volt elég gyermek. Több osztályt kaptak,
mint ahány tanuló beiratkozott. A tavalyi beiskolázási terv sze-
rint megyeszinten az 1.464 magyar tanuló közül csak 1.200
választotta a líceumban való továbbtanulást” – érvelt Paşcan,
aki szerint nincs hely abban az épületben, ahol az iskolát létre
akarják hozni, ott ugyanis az Unirea Főgimnázium működik,
amelyet a törvénytervezet „megszüntet”. 

Az RMDSZ törvényjavaslatát első házként tárgyalja a kép-
viselőház, a végső szó a szenátusé. (Agerpres)
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Újabb Microsoft-ügy a DNA-nál
Dinu Pescariu üzletembert szerda reggel az Orszá-
gos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) székházá-
ban arról tájékoztatták, hogy gyanúsított lett a
Microsoft-ügyiratból leválasztott új ügyben. A vád:
pénzmosás. Az ügyben értesülések szerint Claudiu
Florică üzletembert is beidézték. „Tudomásomra
hozták, hogy gyanúsított vagyok egy olyan ügyben,
amelyben már 2010 óta folyik a nyomozás, a Fujitsu
Siemens feljelentése nyomán. A Microsoft-ügyiratról
van szó, arról választották le” – mondta a Mediafax-
nak Dinu Pescariu. Egy másik Microsoft-ügyben
szeptemberben már vádat emeltek Gabriel Sandu
volt miniszter, Călin Tatomir, a Microsoft Románia
volt vezetője, illetve Claudiu Florică és Dinu Pescariu
üzletemberek ellen, akiket azzal vádolnak, hogy több
mint 51 millió euróval károsították meg az államot.
(Mediafax)

11 százalékkal nőtt az új autók
eladása 

Romániában 11,1 százalékkal nőtt az eladott új jár-
művek száma az első tizenegy hónapban a tavalyi
azonos időszakhoz képest – közölte a román autó-
gyártók és -importőrök szövetsége szerdán. A vizs-
gált időszakban 142 300 új gépkocsi talált gazdára.
A szövetség becslése szerint az idén jó esély van
arra, hogy számuk meghaladja a 150 ezret, amire ki-
lenc éve nem volt példa. A személygépkocsik 65 szá-
zalékát jogi személyek, 35 százalékát
magánszemélyek vásárolták meg. A haszongépjár-
művek értékesítése 1,8 százalékkal csökkent. Már-
kák szerint piacvezető továbbra is a Dacia, a
második a Volkswagen, majd a Renault következik.
Az eladott járművek 2 százaléka elektromos és hibrid
autó volt, az elektromos autók eladása 160 száza-
lékkal, a hibrideké 120 százalékkal nőtt. Az első ti-
zenegy hónapban 474 ezer használt járművet
helyeztek forgalomba, ami 58 százalékos növeke-
dés. (MTI) 

Fennállt a robbanás veszélye
Csaknem 60 óra múltán tegnap délben még mindig
égett a nagymajtényi földgázkút. Az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU) nem tudta
eloltani a lángokat, mivel fennállt a robbanás veszé-
lye. Az IGSU szakemberei, a főfelügyelő vezetésé-
vel, a helyi önkormányzatok és több kanadai
szakértő segítségével szálltak ki a Szatmár megyei
Nagymajtény földgázkútjához, ahol tűz ütött ki. „A
földgázkútnál a tűz oltását kötelező módon olyan
speciális műszaki intézkedéseknek kell megelőzniük,
amelyek a kút végénél mérhető nyomás csökkenté-
sére irányulnak. A tűz azonnali eloltása veszélyes
gázfelhalmozódást eredményezhet, amely robba-
nást okozhat” – nyilatkozta az IGSU képviselője.
Hozzátette, az IGSU szakértői és a kanadai szakér-
tők egyik első közös intézkedésa az volt, hogy a kút-
ból eltávolították a torony leomlásából származó
törmeléket, és szabaddá tették a területet, hogy a to-
vábbiakban a szakértők megközelíthessék. A tűzol-
tók ugyanakkor keresik az összes rendelkezésre álló
vízforrást, hogy amikor elkezdhetik az oltást, ne le-
gyen fennakadás a vízellátásban.(Mediafax)

Átutalják a gázolaj-támogatást
December 21-étől utalják át a gazdáknak a harmadik
negyedévre járó gázolaj-támogatást – tájékoztatott
tegnap a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós
Ügynökség (APIA). A közlemény értelmében a
16.185 jogosultnak összesen 117.066 lejt utalnak ki.
A támogatás értéke literenként 1,4185 lej. (Agerpres)

Ünnepeken zárva tartanak 
a postahivatalok

Karácsonykor és az új év első két napján zárva tar-
tanak a városi és községi postahivatalok, a decem-
ber 22-én, 23-án, 29-én és 30-án feladott
küldemények pedig késéssel érkezhetnek meg a
címzetthez – közölte az Országos Postatársaság.
December 23-án és 30-án a hivatalok mindenhol a
szombati program szerint tartanak nyitva, 25-én és
26-án, illetve január 1-jén és 2-án zárva lesznek.
(Agerpres)

Jóváhagyta a képviselőház oktatási bizottsága 
a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum

megalapítását

Mozitörvény-módosítás

Ország – világ

Év végi forrongás
(Folytatás az 1. oldalról)Magyarul feliratozott vagy szinkronizált filmek nyil-

vános vetítése is lehetővé válik Romániában olyan
mozikban, amelyek a film románul feliratozott
vagy szinkronizált változatát is műsoron tartják az
adott időszakban – erről szerdán döntött a képvi-
selőház.

Az RMDSZ módosító indítványa abba a törvénybe került
be, amellyel a parlament a mozitörvény módosításáról tavaly
hozott sürgősségi kormányrendeletet erősítette meg.

A rendelkezés általánosan fogalmaz, és valamennyi romá-
niai nemzeti kisebbség nyelvén feliratozott vagy szinkronizált
filmek vetítését lehetővé teszi, ha a nézőket nem fosztják meg
attól a lehetőségtől, hogy az állam hivatalos nyelvén nézzék
meg ugyanazt a filmet.

Módosító indítványa beterjesztésénél az RMDSZ azzal ér-
velt, hogy a kisebbségek által lakott térségekben az anya-
nyelvű filmek vetítése segítené a közösség nemzeti, kulturális
identitásának megőrzését és fejlesztését, hozzájárulva az ezt
garantáló alkotmányos előírás betartásához.

A hatályos mozitörvény tiltja az olyan idegen nyelvű filmek
nyilvános vetítését az ország területén, amelyeket nem láttak
el román felirattal vagy szinkronnal. A rendelkezés főleg a
Székelyföldön évtizedes szünet után újraindított mozikat
hozza nehéz helyzetbe, ahol főleg magyar nyelven feliratozott
vagy szinkronizált filmekre van igény.

A 103 szavazattal 10 ellenében, 12 tartózkodás mellett
megszavazott új mozitörvény hatályba lépéséhez Klaus Jo-
hannis államfő aláírására van még szükség. (MTI)

Az Európai Bizottság megindította a 7-es cikk 
szerinti eljárást Varsóval szemben

Megindította az Európai Bizottság (EB) az uniós
alapszerződés 7-es cikke szerinti eljárást Lengyel-
országgal szemben a vitatott igazságügyi reform
miatt – jelentette be szerdán a brüsszeli testület.

Sajtótájékoztatóján Frans Timmermans, a bizottság első al-
elnöke arról számolt be, hogy csaknem két év után szerdán
megállapították: Lengyelországban egyértelműen fennáll a
jogállamiság súlyos megsértésének kockázata. Mint közölte,
két éven belül tizenhárom olyan törvényt fogadtak el a lengyel
hatóságok, amelyek veszélyeztetik a bíróságok függetlenségét
és a hatalmi ágak szétválasztásának elvét.

„Nagyon nehéz szívvel döntöttünk a 7-es cikk szerinti el-
járás megindításáról, azonban nem volt választási lehetősé-
günk, mivel a helyzet nem javult nyár óta, sőt tovább romlott”
– fogalmazott. 

Jelezte, hogy amennyiben az Európai Bizottság az elkövet-
kező három hónapban javulást tapasztal a lengyel helyzetben,
kész visszavonni a javaslatot.

Ez az első alkalom, hogy valamely tagállammal szemben
aktiválják az „atomfegyverként” is emlegetett, eddig példa
nélküli eljárást. A szakembereket ugyanakkor nem lepte meg
a bejelentés, bennfentes források ugyanis nemrég arról szá-
moltak be, hogy Varsónak mindössze napjai vannak rá, hogy
a kifogásolt intézkedések visszavonásával vagy módosításával
elkerülje a szankciókkal is fenyegető eljárást.

Az eljárás szempontjából az EB javaslattevő szerepet tölt
be, a tagállamok kormányait tömörítő tanács fog majd négyö-
tödös többséggel dönteni arról, hogy fennáll-e a veszélye az
uniós alapértékek csorbulásának Lengyelországban.

Timmermans kijelentette, a helyzet elemzése után arra ju-
tottak, hogy a kifogásolt intézkedések miatt Lengyelországban
már nem garantálható az alkotmányosság és a bírói függet-
lenség. Márpedig – mint mondta – a jogállamiság elenged-
hetetlen feltétele az EU-n belüli együttműködésnek, egy
ilyen probléma az összes tagországot érinti, miután az unió
működése és ereje éppen a bíróság előtti egyenlőségen ala-
pul.

Az Európai Bizottság emellett újabb ajánlásokat fogalma-
zott meg Varsó számára az úgynevezett jogállamisági mecha-
nizmus keretében az országos igazságszolgáltatási tanácsról
és a legfelsőbb bíróságról szóló jogszabállyal kapcsolatban,
amelyeket múlt pénteken a lengyel felsőház is megszavazott.

Az EB ezzel párhuzamosan az Európai Bírósághoz fordult
a bíróságok szervezetéről szóló törvény miatt, s ezzel a har-
madik szakaszba léptette a Lengyelország ellen emiatt július-
ban megindított kötelezettségszegési eljárást. Aláhúzták:
ellentétes a nemek közötti egyenlőség elvével, hogy a törvény
a férfiak esetében 65, a női bírák esetében 60 évben rögzítené
a kötelező nyugdíjkorhatárt.

A 7-es cikk olyan, többlépcsős eljárást tesz lehetővé, amely
– az uniós alapértékek súlyos és módszeres megsértése esetén
– végső soron akár az érintett ország szavazati jogának a fel-
függesztésével is járhat, ehhez azonban az összes többi tagál-
lam egyhangú támogatására van szükség, amit elemzők szinte
kizártnak tartanak.

Az utóbbi időben sok bírálat érte a lengyel kormányt, első-
sorban amiért szorosabb ellenőrzés alá vonták a közmédiát,
korlátozták az alkotmánybíróság hatáskörét, és sokak szerint
csorbítani kívánják a bíróságok függetlenségét. Varsó szerint
azonban a vonatkozó törvénymódosítások tökéletesen meg-
felelnek a jogállamiság elveinek.

Az Európai Parlament májusban határozatot fogadott el,
miszerint elkezdik előkészíteni Magyarországgal szemben is
a 7-es cikk szerinti eljárást. Az uniós jogszabály szerint az el-
járás elindítását az EU választott képviselőtestülete is kezde-
ményezheti.
Johannis aggódik

Klaus Johannis államfő szerint „nyilvánvalóan fennáll a
kockázata” annak, hogy az Európai Bizottság (EB) Románi-
ával szemben is elindítja az uniós alapszerződés 7-es cikkelye
szerinti eljárást, miután a kormánytöbbség Románia külföldi
partnereinek figyelmeztetése ellenére folytatta az igazságügyi
törvények módosítását.

Az elnököt szerdán kérdezték az újságírók az uniós szava-
zati jog felfüggesztésének kockázatával járó eljárás Románi-
ával szembeni alkalmazásának lehetőségéről, azt követően,
hogy az EB aznap bejelentette: a vitatott igazságügyi reform
miatt aktiválja Lengyelország ellen a mindeddig példa nélküli
eljárást.

Klaus Johannis nem foglalt állást Varsó és Brüsszel vitájá-
ban, az EB bejelentése azonban szerinte a bukaresti szociálli-
berális kormánytöbbség számára is figyelmeztetés.

„Csak akik a Holdról jöttek, hihetik azt, hogy nem lesz kö-
vetkezménye, ha átláthatatlan módon fogadnak el törvénye-
ket” – mondta az elnök, hozzátéve, ezzel Románia megítélését
kockáztatják, és megkérdőjeleződik a jogállamiság, ahogyan
tavasszal történt a – büntetőjog korrupció elleni szigorán eny-
hítő, majd a tüntetések hatására visszavont – hírhedt 13-as
kormányrendelettel.

Miután múlt héten a kétkamarás román parlament képvise-
lőháza megszavazta az igazságszolgáltatás átszervezéséről
szóló tervezeteket, ezen a héten a szenátusban került napi-
rendre a törvénycsomag.

Az államfőhöz közel álló ellenzéki pártok szerint a kor-
mánytöbbség korrupt politikusainak elszámoltatását akadá-
lyozandó próbálja „pórázra kötni” az igazságszolgáltatást. A
bukaresti kormánytöbbség az ügyészállami túlkapások meg-
fékezésének szükségességével indokolja a törvénymódosítá-
sokat. (MTI)
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Az igazságügyi törvények módosításáról
Előtérben a szakmaiság

Kedden elfogadta a szenátus a bírák és ügyé-
szek jogállásáról szóló törvény módosítását.
Tekintettel arra, hogy ezzel a törvénymódo-
sítással kapcsolatban is nagyon sok a szán-
dékos félretájékoztatás vagy a jóhiszemű
félreértelmezés, kérdések formájában sorol-
nék fel néhány, számomra fontos érvet, ami
miatt én is meggyőződéssel szavaztam.

* Mi a rossz abban, hogy a törvény elősegíti a ha-
talmi ágak valós szétválasztását? Hiszen ez inkább
függetleníti az igazságszolgáltatást a politikától, mint-
sem hatalma alá vonná. A megszavazott törvény
életbe lépése nyomán sokkal nagyobb lesz a szakmai
testületek hatásköre, átláthatóbbá válik az egész rend-
szer.

* Miért rossz az, ha a törvény elhatárolja a bírói
tisztséget az ügyészitől? Itt a „mindenki egyforma
fegyverrel indul” elv érvényesül, azaz egy normális
jogrendszerben az ügyész és a vádlott az említett elv
alapján működik. Az ügyészek és a bírák egymástól
függetlenül kell dolgozzanak, nem szólhatnak bele
egymás tevékenységébe. Az ügyészek egyetlen jogál-
lamban sem a bírói hatalom részei, Romániában
mégis a teljes igazságszolgáltatási procedúra az ellen-
kezőjét sugallja: mintha az államot képviselő ügyész,
a másik fél képviselője az ügyvéd fölött állna, a bíró-
val egy szinten. Az ügyészeknek ugyanannyi joguk
lesz, mint az ügyvédeknek, a bíró pedig a két fél
meghallgatása nyomán hozza meg döntését.

* Mi rossz van abban, hogy az ügyészek az igaz-
ságügyi minisztérium hatáskörében működnek? A jó-
váhagyott törvénynek az ügyészekről szóló
rendelkezése az alkotmány 132-es cikkelyének szó
szerinti mása, azaz idézet az alkotmányból, és lé-
nyege, hogy az ügyészek az igazságügyi minisztérium
hatáskörében működnek. Mihelyt az alkotmány elő-
írásai egyébként is felülírnak bármely, vele nem össz-
hangban lévő jogszabályt, nem kérdőjelezhető meg e
cikkelynek a létjogosultsága.

* Mi a rossz abban, hogy a bírák és ügyészek által
elkövetett törvénysértéseket külön ügyészi testület
fogja kivizsgálni? 

* Miért baj, hogy a bírák és ügyészek is felelnek
meghozott döntéseikért? Jelenleg az ügyészek és a
bírák felelősségvállalás nélkül dolgoznak, hibáikat
nem kérik számon. Az asztalost is felelősségre vonják,
illetve nem egyenlítik ki a számlát, ha a bútort nem a
megbeszéltek szerint készíti el. A megszavazott tör-
vénymódosítás szerint az állam kártérítési eljárást in-
díthat az ügyészek és bírák ellen, akik rosszindulatból
vagy súlyos gondatlanság miatt helytelen döntéseket
hoznak. Ha egy közalkalmazott, egy polgármester stb.
anyagilag számonkérhető valamely hivatali visszaélés
miatt, a bírákat, akik különleges jogokat élveznek –
magas bérezés, különleges nyugdíjak, egyéb speciális
juttatások, előrehozott nyugdíjkorhatár – miért nem
vonhatja senki felelősségre? Fontos kihangsúlyozni,
hogy a bírák felelősségre vonását az Európai Bírák

Tanácsadó Bizottsága és a Velencei Bizottság is tá-
mogatja.

* Mi rossz van abban, hogy az ügyészek és bírák
nem működhetnek együtt egyetlen titkosszolgálattal
sem, nem lehetnek beépített ügynökök vagy vala-
mely állambiztonsági szolgálat operatív munkatársai?
Az elfogadott jogszabály alapján a bírák és ügyészek
kötelesek erről évente nyilatkozatot tenni.

* Mi rossz van abban, hogy a Legfelsőbb Magisz-
teri Intézet hallgatói 2 helyett 4 évig tanulnak, és a
gyakornok bírák és ügyészek nem egy, hanem két
éven át gyakornokok? Az orvosok a 6 éves alapképzés
után még éveket töltenek szakosodással, és csak az-
után gyakorolhatják önállóan a hivatásukat. Ők em-
beri életeket menthetnek meg, a bírák és ügyészek
emberi sorsokról döntenek. Ahhoz, hogy valaki
ilyen pozícióba kerüljön, nagy tapasztalatra és fele-
lősségérzetre van szüksége. Az eddigi szabályozás
szerint akár 25 éves korban is elérhető volt a bírói
pálya. A nyugat-európai államok többségében nem-
csak a bíróvá válás korhatára jóval magasabb, 30-40
éves kora előtt senki nem léphet a pályára, de sok eset-
ben többéves ügyvédi vagy ügyészségi előtapasztala-
tot is kérnek. 

* Mi a rossz abban, hogy a bírák és az ügyészek
nem halmozhatnak speciális nyugdíjat? Ha egy
bíró 60 évesen nyugdíjba vonul, különleges nyugdíj-
ban részesül, de még visszatérhet dolgozni, amiért
bért kap. A megszavazott jogszabály szerint nem hal-
mozhatja a speciális nyugdíjat és a fizetést is. 

Ezeken kívül még számos olyan előírást tartal-
maz a jogszabály, amelyek technikailag határozzák
meg, hogy milyen módon haladhat előre a ranglét-
rán egy bíró, vagy milyen feltételek mellett tölthe-
tik be a bírói/ügyészi funkciót. Summa summarum:
ebben politikai meghatározottság nincs, a szakma-
iság viszont annál inkább előtérbe került minden
esetben. 

Nem kívánok beleszólni a most
zajló igazságügyi, törvényalkotási-
torzítási vitába. Nem is tehetném,
ugyanis nem vagyok jogász, se
bíró, a taláros testületnek még
tagja sem, csupán döntéseinek ala-
nya voltam egykoron. Saját magam
láttam ennek kárát. De hát ezt a
független bíróság hozta meg az
igazság és a ráruházott hatalmánál
fogva. Nem taglalom, megtettem
már másutt, máskor, rágyertyáz-
tam, mitől is független a tekintetes
és nagyérdemű.

A most folyó viták lényege,
amint ezt a híradásokból kivehet-
tem, a büntetésvégrehajtás meg-
könnyítése, a börtönök szellősítése,
a cellapriccsek felrázása. Vagyis
több, eleddig büntetendő tett, szán-

dék, megvalósult vágyálom, lopás,
csalás, korrumpálás (és nem
krumplikapálás) megbocsátása, el-
nézése, enyhítése, borogatása, el-
tussolhatósága, ami ellen bírák,
bírósági alkalmazottak, jogi dokto-
rok, az ellenzék és a szakértők, de
talán az ügyvédek is tiltakoznak.
Kiállnak az utcára, a nagy mű-
gonddal és zegzugosan, de tekin-
télyt ébresztő célzattal épített
igazságügyi paloták lépcseire, elő-
csarnokába, ahol Justicia vakon,
bekötött szemmel is pártolólag te-
kint reájuk (mint egykor József At-
tilára a század – nem a kivégző
század!), és némán tiltakoznak kis
táblácskákkal. Miként láttam a
parlamentben is. Ezért a román
házelnök őket meg nem bünteti,

mert ez joguk nekik, mit „tőlük
senki el nem vehet(i)”, akárcsak a
borban felszálló buboréktól. 

Ámbátor arról valahogy nem
szól a parlamenti vita – holott ez is
témája lehetne az igazságügyi re-
formoknak –, hogy mikor is büntet

a bíró a kisebbségvédelem nevében
nacionalista és sovén többségit
(egyént, testületet, jogi személyt és
fizikai bunkót). Ugyanis vannak –
papíron szépen mutatnak – a ki-
sebbség védelmét szolgáló törvé-
nyek itthon és az Európai Uniótól
rekommandálva (expressz, ajánlva
a parlament címére feladva elég
régen, biztos megérkezett, csak
még nem volt idő felbontani, mert

fontosabbak voltak a tollak és párt-
torzsalkodások, hatalommegraga-
dások és bizalmatlansági
bizalomgerjesztések). Van már ki-
nyilvánított jogegyenlőség, de míg
az egyik félből alakult bíróság –
melyben ott a természetes vonzódás
saját nációjához – ítélkezik a másik
fél felett (aki vádlott, bűnös, bűnte-
len), addig az igazság érvényre jut-
tatása fölöttébb pisklákoló. A honi
bíróságok még nem tudnak felül-
emelkedni a két-három százados
nacionalista neveltetés korlátain,
annak koloncait nem tudják le-
dobni, hogy az elmarasztaltban fel-
fedezzék az egyenlő jogokat
viselő/őt megillető alanyt. 

Addig olyan perek futnak, me-
lyeket acsarkodó klerikális szekus-
maradékok és neonáci
entellektüelek indítanak kisebbségi
intézmények ellen, oly egyének és

csoportosulások, nemzeti hordák,
amellyel paranoid szündrómáikat
(üldözési mániájuk betegségmeg-
nyilvánulásait) folyton rávetítik
képzelt ellenfeleikre. Attól félnek,
hogy kiszoríttatnak a húslevesből,
más eszi el előlük a laskát és a
murkot. (Neked: tésztát és sárgaré-
pát.) 

Például abból is pert lehet kre-
álni, és a tekintetes törvényszék ko-
molyan is veszi, hogy egy magyar
egyetemi intézmény árnyékot vetít
egy frissen felhúzott, uralmi jelkép-
ként felmeredő imatóriumra. És
ezért bírák ülnek össze, ügyvédek
készülnek perbeszéddel, tanúkat
mozgósítanak az ész sikátoraiból.
Pedig a nagy meccset (ítélethoza-
talt) már lejátszották 99 évvel ez-
előtt Albán Juliska pályáján. És az
Égi Bíró sem döntött utóbb a ja-
vunkra Párizs környékén.

Párizs környéki húsleves

A minap vendége voltam a Ma-
rosvásárhelyi Rádió Naprakész mű-
sorának, ahol több téma is szóba
került, de elsősorban az utcanévtáb-
lákra vonatkozó helyi tanácsi hatá-
rozatok és az azokkal kapcsolatos
prefektusi kifogások. Az adásban
lehetséges volt a rádióhallgatók kér-
déseire válaszolni. Egy János nevű
rádióhallgató is betelefonált, és
megkérdezte – anélkül, hogy bán-
tana engem –, hogy 1990-ben az
RMDSZ miért nem fogadta el Ili-
escu ajánlatát, hogy a romániai ma-
gyarságnak legyen autonómiája?
Bár határozottan cáfoltam az állítá-
sát, mondván, hogy ilyesmiről nem
tudok, és el sem tudom képzelni az
ilyesmit, a betelefonáló váltig állí-
totta, hogy az újságban olvasta Kin-
cses Előd erre vonatkozó
nyilatkozatát. Fontolgattam, hogy
elmondjam-e az adásban az Iliescu-
val kapcsolatos tapasztalataimat,
amely talán meggyőzte volna őt ál-
lításának képtelenségéről, de végül
is lemondtam a sztori ismertetésé-
ről, időszűke miatt. Lehet, hogy
János olvasni fogja azt a történetet,
amely nem bizonyítja az irányunk-
ban, főleg az autonómiaigényünk
iránti empátiát a román politikai elit
részéről. 

A történet a következő: 1994 má-
jusát írjuk. Cotroceni-palota. Foga-
dás a Fekete-tengeri Gazdasági
Együttműködés közgyűlésének bu-
karesti munkálatait követően. Ili-
escu elnök vendége a nemzetközi
szervezet török elnöke. A fogadásra
hivatalosak a parlament két házának
elnökei, a kormányfő, az Alkot-
mánybíróság elnöke, a külügymi-
niszter, elnöki tanácsosok és
jómagam mint a nemzetközi szer-
vezet álladó román delegációjának
vezetője. A protokolláris ebéd befe-
jeztével elbúcsúztunk a vendégtől,
kikísértük az elnöki palota bejárata
előtt várakozó gépkocsihoz. A ven-
dég eltávozott, és ekkor Iliescu
elnök szólt nekünk, hogy „Băieţi,
voi să mai rămâneţi câteva minute,
pentru că vreau să vă spun un lucru
extrem de important!” (Fiúk, ti
még maradjatok pár percet, mert
nagyon fontos dolgot akarok mon-
dani!) 

Maradtunk, félkörben álltunk
előtte. Mit is mondott nekünk? A
következőt: „Băieţi, voi la presiu-
nea străină veţi fi în aceea situaţie
că va trebui să adoptaţi nişte legi de
retrocedare. Dar aveţi grijă că ma-
ghiarii vor insista pentru retrocedarea
averilor bisericeşti, şi ale maghiari-
mii, şi acest lucru să o împiedicaţi cu
orice preţ”.(Fiúk, külföldi nyomásra
ti olyan helyzetbe kerültök, hogy el
kell fogadjatok néhány restitúciós
törvényt. De vigyázzatok, mert a
magyarok erőltetni fogják az egy-
házi javak és a magyarság javainak
a visszaszolgáltatását. Ezt akadá-
lyozzátok meg bármi áron.) Az
elnök elfelejtette, vagy nem is tudta,
hogy a társaságában van egy ma-
gyar is. Micsoda hiba az elnöki hi-
vatal protokollosztályának részéről,
hogy nem tájékoztatták az elnököt
arról, hogy egy magyar nemzeti-
ségű parlamenti képviselő is van a
meghívottak között! Vagy a proto-
kollosztály sem tudta, hogy mivel
áll elő az elnök? Én cinikusan mo-
solyogtam, és ránéztem Adrian
Năstaséra, a képviselőház elnökére.
Rettenetesen kínos volt a helyzet, a
hallgatóság többi része a földet
nézte. Végre a síri csendben, mi-
előtt megszólalhattam volna, Năs-
tase kínosan mosolyogva az
elnöknek szegezte a kérdést: „Nu
credeţi, Domnule Preşedinte, că
despre acest lucru ar trebui mai întâi
să-l convingeţi pe reprezentantul de
faţă al UDMR-ului?” (Nem gon-
dolja, elnök úr, hogy erről előbb az
RMDSZ jelen levő képviselőjét kel-
lene meggyőznie?) Az elnök rákvö-
rös lett. De tapasztalt politikusként
pillanatok alatt magához tért, és
folytatta egy más, jelentéktelen té-
mával. Tehát, János szerint, ez az
elnök kérdezte, hogy akarnánk-e az
autonómiát? Hogyan is kérdezte
volna, amikor 1990 januárja és már-
cius 20. között robbanásig feszült
volt a hangulat, a Vatra Românească
magyarellenes és Erdélyt féltő ak-
ciói napirenden voltak? Engedje
meg, János, hogy erősen kételked-
jek az állításában. Különben is nem
tudnék egyetlen román politikust
sem megnevezni a mindenkori kor-
mánypárti vagy ellenzékben lévő
oldalról, aki megkérdezné, hogy
akarjuk-e az autonómiát. 

Iliescu 
és az autonómia

Kerekes Károly

Császár Károly szenátor



Szombaton a helyi iskola taní-
tói közösségének szervezésé-
ben Sáromberkén volt a Kis
nyelvművelő anyanyelvi ve-
télkedő körzeti szakasza, ne-
gyedik osztályosoknak. A
versenyen nyolc csapat vett
részt, 24 tanulóval, kísérő pe-
dagógusokkal, izguló szülők-
kel.

Ismerkedés Teleki Samuval
A vendégeket Incze Jenő és Kali

Gabriella igazgatók köszöntötték,
majd Marton Margit tanítónő játé-
kos kirándulásra hívta a tanulókat.
A versenyzők, akik először egy
hídon mentek át, aztán egy hegyre
másztak fel, áthaladtak egy berken,
majd egy barlanghoz értek. Ott egy
képzeletbeli oroszlán elől kellett el-
meneküljenek, tehát a kirándulás
nem sikerült a legjobban. A tanító
néni pihenés közben elmondta a
gyerekeknek, hogy élt egykor Sá-
romberkén egy Teleki Samu nevű
gróf, aki Afrikába utazva többször
is találkozott oroszlánokkal. Teleki
az osztrák trónörökös Rudolf főher-
ceg és Stefánia hercegnő biztatására
expedíciót szervezett Afrikába,
ahová egy kitűnő térképész kísérte

el Ludwig von Höhnel személyé-
ben. A felfedezők alaposan felcso-
magolva indultak útnak, két évig
voltak távol, és a sok viszontagság
mellett számos eredményt értek el.
Addig ismeretlen vidékeket térké-
peztek fel, tavakat, vulkánt, növé-
nyeket, állatokat fedeztek fel. 

„Mit szólnátok, ha most mi is
útnak indulnánk, és követnénk Te-
leki Samut felfedezőútján? Termé-
szetesen mi csak néhány
érdekesebb megállóhelyet érintünk.
Ott viszont érdekes feladatok vár-
nak ránk, nekünk is meg kell ám
küzdenünk azért, hogy minél jobb
eredménnyel érjük el a végcélt. Hát
akkor, kedves Afrika-kutatók, uta-
zás indul!” – adott jelzést Margit ta-
nító néni.
A Teleki-expedíció nyomában

A játékos vetélkedő során, jól ki-
dolgozott forgatókönyv alapján, a
tanulók sorban érintették a Teleki-
expedíció fontosabb állomásait. A
Zebra-szikláknál kapták az első fel-
adatot, aztán következett a gyönyö-
rűséges Kilimandzsáró, majd a
Kenya-hegy. A versenyzők megtud-
hatták, hogy a Kilimandzsárót
„megtámadva”, Telekinek sikerült
elérni először az 5310 m-es magas-
ságot. A próbák között – Fodor Il-
dikó, Porkoláb Ildikó, Triff

Boglárka és Kiss Tünde tanító
nénik irányításával – daltanulással,
mozgásos játékokkal, nyelvtörők-
kel, logikai feladatokkal lazítottak a
csapatok. Azután a negyedik feladat
következett a Rudolf-tónál, az ötö-
dik a Stefánia-tónál, amelyeket Te-
leki a trónörökösről és annak
feleségéről nevezett el. Ezt köve-
tően a Teleki-vulkánnál volt az
újabb feladat, majd a hetedik és
nyolcadik próbánál a Teleki által
megismert afrikai népekről tudtak
meg érdekességeket a tanulók. A ki-
lencedik állomásnál elhangzott,
hogy a tudományos expedíció költ-
ségeit Teleki a magánvagyonából
fedezte. Itt egy olvasási próbát kel-
lett bevállalni a csapatok kijelölt
versenyzőinek, akiknek öt perc állt
rendelkezésükre, hogy az ismeret-
len szöveget tanulmányozzák, majd
felolvassák. Margit tanító néni azt
is elmondta, hogy Telekiék az út
során háromezer kilométert tettek
meg Afrika ismeretlen részén, gaz-
dag állat-, növény- és néprajzi gyűj-
teménnyel, jelentős fotóanyaggal
tértek haza, ők voltak a tudományos
fényképezés úttörői.
Teleki utazóládája

A dramatizálási próba előtt a je-
lenlévőknek hatalmas meglepetés-
ben volt részük. Láthatták azt az

utazóládát, amely valóban meg-
járta a hosszú utat. A láda a sárom-
berki falumúzeumban található, s
érdekessége, hogy Teleki Gemma
fürdőkádnak használta egy ideig,
miután a birtokába került. A tör-
ténetek eljátszása, bemutatása
után szeretetvendégség követke-
zett, majd helyi pedagógusok irá-
nyításával egy „sáromberki
emlék” készült. Egy olyan pla-
kátra kerültek fel Sáromberke ne-
vezetességei (Teleki-kastély,
Teleki-kripta, református temp-
lom, gólyák stb.), amit a kis alko-
tók magukkal vihettek. A
kiértékelés előtt a jelenlévők
megtudhatták, hogy az anya-
nyelvi vetélkedőt a Sáromberki
Technológiai Líceum 
vezetősége, a Nagyernyei Polgár-
mesteri Hivatal, az OrtoProfil, az
Oracler Marosvásárhely, a Sárom-
berki Református Egyházközség,
Haba Katalin sáromberki vállal-

kozó és a sáromberki szülők egy
csoportja támogatta. 
Eredményhirdetés

Az öttagú zsűri (Barabási Enikő,
Sükei Mária és Zongor Judit tanító-
nők, Borbély Lajos magyartanár)
döntését az elnök, dr. Szilveszter
László egyetemi adjunktus ismer-
tette, aki megdicsérte a versenyzők
és a felkészítő pedagógusok mun-
káját, majd észrevételeit, javaslatait
osztotta meg a jelenlévőkkel. Két
csapat jutott tovább a megyei dön-
tőbe: a Marosvásárhelyi 7-es Számú
Általános Iskolából érkezett Szómű-
vesek (Dóczi-Keresztesi Anna, Ko-
vács Bernadett, Tamási Csenge;
felkészítő pedagógus Nagy Ilonka),
és a Szász Adalbert Sportiskola
Gepárdok csapata (Molnár Zsófia,
Someşan Anetta, Pap László Té-
tény; felkészítő pedagógus Mátyás
Emőke). A résztvevők díjakat, em-
léklapokat kaptak.

Marosszentgyörgy Románia kul-
turális településéhez illő módon ké-
szül Jézus születésének ünnepére. A
múlt héten a több száz gyereket
magába foglaló Kis Táltos magyar
néptánccsoportnak érkezett meg az
angyal, akik székely ruhába öl-
tözve várták. A hátrányos helyzetű
családok számára is találkozót
szerveztek hétfőn, a kultúrotthon-
ban, ahol bemutatták a 3 évre
szóló szociális pályázatot is. A
helyi óvodák csoportjai is szebb-
nél szebb karácsonyi műsorokat
mutattak be. Ugyanaznap a helyi

magyar fiatalokat tömörítő TiniTe-
aEst-es csoport is kettős ünnepet
ült: Jézus születésének csodájáról
társalogtak és fennállásuk 3. évfor-
dulóját ünnepelték. Kedden az idő-
sek karácsonyi találkozója volt a
művelődési otthonban több száz
résztvevővel, amelyen Sófalvi Sza-
bolcs polgármester saját szerzemé-
nyével, hegedűkísérettel kántálta
meg a szépkorúakat. Ugyancsak
kedden a község legfiatalabb lakói-
nak is nagy ünnepsége volt, az An-
gyalka bölcsőde 60 gyereke
számára ugyanis szép élmény volt

az angyaljárás. Szerdán megkoszo-
rúzták a decemberi forradalom ma-
rosszentgyörgyi hősének sírját,
majd az esti órákban a már hagyo-
mányossá vált helyi kórusok kará-
csonyi találkozójára került sor a
művelődési házban. Az iskolások

számára karácsonyfadíszítő ver-
senyt szervezett a polgármesteri hi-
vatal, és a román tánccsoportok is
találkoztak. 

Az egyik fénypontja az ünnepnek
a község központjában elhelyezett
óriási adventi koszorú melletti sza-

badtéri kántálás lesz, amelyre
immár harmadik éve kerül sor Ma-
rosszentgyörgyön. Mindeközben
kántálók tucatjai látogatják meg a
helyi önkormányzatot, és szép kará-
csonyi műsorokkal örvendeztetik
meg az ott dolgozókat.

Hegedül a polgármester az időseknek
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Tíz napig tartó ünnepségsorozat előzi meg a karácsonyt Marosszentgyörgyön

Kis nyelvművelők Teleki Samu nyomában 

Berekméri Edmond
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December 14-i rejtvényünk megfejtése: Az erő akarat, mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat. Arany jános.

„Két föllebbezési fórum
van: egyik a nép, másik 
az idő. A nép szuverénül

választja, mi tetszik, 
mi kell neki, s ...”

50 éve elhunyt 
zeneszerzőnket idézzük.
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vállaló Kiss Sándor, valamint Csifó
Miklós és Erdős László klubtagok
vettek részt az ajándék kiosztásában
az V-VIII. osztályos diákok köré-
ben. Jelen volt Bartha Erzsébet, a
nagysármási Samuil Micu iskola al-
igazgatónője is. 

A klub elnöke, Karácsony-Erdei
Etel és Kiss Sándor ismertették,
hogy a magyarországi Rotary Club
Orosháza július első hetében a ha-
gyományokhoz híven jövőben is
gyermektábort szervez az iskolá-
ban és a közösségben elismert, rá-
szoruló gyermekek részére,

térítésmentesen. A táborban az öt
nap alatt gazdag és érdekes prog-
ram – kézműves-foglalkozás, népi
mesterségek és zene, hagyomány-
őrző foglalkozás, kirándulás, 
csapatverseny – várja a gyerme-
keket. Az orosházi klub úgy dön-
tött, hogy a marosvásárhelyi
Rotary Téka Clubbal együttmű-
ködve jövőre négy 10-14 év kö-
zötti gyermeket fogadnának, akiket
egy hétig vendégül látnak. A tábor
Orosházán, a Történelmi Gellért-
egyházáért Alapítvány területén
van. A tervek szerint a marosvásár-
helyi klub elviszi a gyermekeket, a

tábor végén pedig a vendéglátók
szállítják haza őket.

A kérdésre, hogy a Sármásnak
szánt négy helyre ki szeretne beke-
rülni, kezdetben bátortalanul emel-
kedett fel egy kéz, majd egyre
többen jelentkeztek. A 10-14 éves
sármási diákoktól függ, hogy ered-
ményeik és viselkedésük alapján ki
érdemli meg, hogy az orosházi tá-
borban részt vegyen. 

A csomagok kiosztását követően
a diákok karácsonyi énekekkel
mondtak köszönetet a vendégeknek. 

A Rotary Téka Club képviselői
meglátogatták a nagysármási szór-
ványbentlakást is, amelynek háló-
szobáit az elmúlt tanévben
szekrényekkel látták el. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Kiskarácsony Nagysármáson 

Fotó: Bodolai Gyöngyi



* Bejelentette visszavonulását Tomás
Rosicky 105-szörös cseh válogatott lab-
darúgó. A támadójátékos 1988 és 2001
között, majd tavaly nyártól mostanáig a
Sparta Prága futballistája volt, közben
pedig öt évig a Borussia Dortmund, tíz
esztendőn át pedig az Arsenal együttesét
erősítette.

* A szezon végéig meghosszabbította
Stefan Ruthenbeck vezetőedzői megbí-
zatását a német élvonalban sereghajtó 1.
FC Köln labdarúgóklub. A 45 éves edző
megbízatása eredetileg csak öt mérkő-
zésre szólt, de ezt szerdán meghosszab-
bították az idény végéig. Az 1. FC Köln
16 fordulón át nyeretlen volt a Bundes-
ligában, első győzelmét a legutóbbi for-
dulóban a Wolfsburg ellen ünnepelhette.

* A MOL-Pick Szeged férfikézilabda-
klub tulajdonosa megerősítette posztján
Juan Carlos Pastor vezetőedzőt. Csányi
Sándor szerda délelőtt Budapesten fo-
gadta a csapat vezetőit és szakmai stáb-
ját. A megbeszélésen értékelték az idei
évet, majd a beszámolót követően a tu-
lajdonos közölte, továbbra is a spanyol
trénerrel képzeli el a jövőt, vagyis nincs
edzőkérdés. A Szeged biztatóan kezdte a
mostani idényt, de október 21-én kika-
pott a Veszprémtől az NB I. rangadóján,

és attól kezdve szokatlanul gyenge ered-
ményeket produkál. A Bajnokok Ligájá-
ban négy csoportmeccset veszített, a
bajnokságban pedig döntetlent játszott a
Budakalásszal és a Gyöngyössel, majd
Tatabányán kikapott.

* Törölték a legjobb szlovén sílövőnő
vancouveri eredményeit. Teja Gregorint,
aki sportágában országa legeredménye-
sebb képviselője volt a 2010-es téli öt-
karikás játékokon, azért büntették meg,
mivel az újratesztelések szerint dop-
pingszert használt. A Nemzetközi
Olimpiai Bizottság szerdán jelezte,
hogy Teja Gregorin egyéni eredményei
mellett a szlovén váltó kilencedik helyét
is törölte.

* A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság
(IPC) továbbra is fenntartja orosz tag-
szervezete, a PKR felfüggesztését, míg az
orosz sportolók phjongcshangi téli para-
limpiai indulásáról januárban határoz.
A szervezet szerdai közleménye tudatta,
nyitva hagyták a lehetőséget, hogy a bi-
zonyítottan tiszta orosz paralimpikonok
– a hagyományos téli olimpián induló
társaikhoz hasonlóan – függetlenként,
olimpiai zászló alatt ott lehessenek a dél-
koreai eseményen, amelyet március 8. és
18. között rendeznek.

Az Atlético Madrid a Nemzetközi Labdarúgó-
szövetséghez (FIFA) fordult, mert álláspontja
szerint az FC Barcelona szabálytalanul kezdett
puhatolózásba Antoine Griezmann megszerzését
illetően. A fővárosiak azt nehezményezik – ami-
ről tájékoztatták a FIFA-t -, hogy a katalán klub
a beleegyezésük nélkül lépett kapcsolatba a fran-
cia támadóval.

A kapcsolatfelvételről már cikkezett a spanyol
sajtó, Guillermo Amor, a Barcelona sportkap-
csolatokért felelős igazgatója pedig vasárnap
úgy nyilatkozott, hogy Josep Maria Bartomeu
vélhetően megkereste Griezmann családját,
egyben képviselőjét az esetleges klubváltás-
ról.

„Az Atlético Madrid bepanaszolta a Barcelo-
nát a klub, a játékos és a környezete közötti is-
métlődő kapcsolatfelvétel miatt” – tájékoztatták
a madridiak a brit hírügynökséget. Emlékeztettek
arra, hogy Griezmann hosszú távú szerződés-
sel van náluk – így velük is kapcsolatba kell lépni
–, és az egyezkedés szerintük hatással lehet a
mostani bajnokságra is, amelyben jelenleg 
a Barcelona az éllovas, az Atlético pedig a má-
sodik.

A Barcelona egyelőre nem kommentálta a
madridi lépést, a FIFA ugyanakkor megerősítette
a panasz bejelentését.

A francia támadó jelenlegi szerződése 2022 jú-
niusáig szól, kivásárlási ára 100 millió euró.
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RöVIDEN

Futballozott, csapatot alapított, ed-
zősködött, szervezett és szervez –
egyszóval végigjárta a labdarú-
gósport iskoláját Gheorghe Pop, akit az
erdőszentgyörgyiek csak Ghiţă
„bádé”-nak neveznek, és aki ma is a
helyi sportélet egyik közismert
alakja. Legutóbb októberben műkö-
dött közre egy igen érdekes, három
generációt felölelő futballtorna szer-
vezésében, ami alkalmat nyújtott
arra, hogy személyes tapasztalatait
felidézve a helyi foci múltjáról be-
szélgessünk. Pop Ghiţă kiváló ma-
gyartudásával lepte meg a
Népújságot.

– Az erdőszentgyörgyi foci kezdetei 1948-
ra tehetőek. 1952-ben alakult meg a helyi Ha-
ladás, amely a falusi bajnokságban indult –
kezdte a betekintést a régmúltba. – 1954-ben
a területi bajnokságba, 1955-ben a tartományi
(akkori megyei) bajnokságba került a csapat,
ahol 1960-ig volt tagja a mezőnynek, amíg
megszűnt a bajnokság. Abban az évben az er-
dőszentgyörgyi alakulat összeállt a Gyulakuti
Energiával, a játékosok egy része átment az
Energiához, az együttest pedig Ioan Rusu
vette át. Én katona voltam akkoriban, 1962-
ben szereltem le. Bár a legjobb erdőszent-
györgyi játékosok átmentek az Energiához,
többen maradtak a keret tagjai közül, és az if-
júságiakkal kiegészülve egészen 1969-ig (a
megszűnés évéig) éltették a Haladás csapatát. 

– Hogyan folytatódott az erdőszentgyörgyi
labdarúgóélet?

– 1970-ben, már a helyi líceum alkalma-
zottjaként, új csapatot alapítottam Borbély 
Istvánnal, Czifra Györggyel és id. Tanti Gyu-
lával együtt. A falusi bajnokságban indultunk.
Kezdetben nehéz volt, mivel a gyerekeknek
nem volt elég tapasztalatuk, az ellenfelek
pedig olykor igen durván léptek fel. A gyula-

kutiaknak köszönhetően azonban rövidesen
megerősödött a csapat. Az egykori sportelnö-
künk, dr. Köble József segített, aztán a helyi
intézmények is mellettünk álltak, időközben
dr. Halász József lett az alelnök. Az 1974-es
idényben bejutottunk az osztályozóra Bony-
hával, de a visszavágón 3-1-re alulmaradtunk
idegenben, egy 88. percben, büntetőből ka-
pott góllal, így nem jutottunk fel. 

– A kudarc azonban nem vette el a kedvü-
ket.

– Nem bizony. 1975-ben újra falusi baj-
nokságot nyertünk, akkor Nyárádtővel ját-
szottunk a feljutásért Marosvásárhelyen, a
cukorgyári pályán, és 0-0 lett az
eredmény. Következett a vissza-
vágó Erdőszentgyörgyön, itt az
ellenfél a hosszabbításban szer-
zett egyenlítő góllal ment tovább.
Végül harmadik nekifutásra sike-
rült megvalósítanunk a célunkat.
1978-ban munkahelyet változtat-
tam: átmentem a helyi szövetke-
zethez villanyszerelőnek. Molnár
József fogtechnikus Târnava
néven csapatot alapított 21 éven
aluli játékosokból, velük dolgoz-
tam edzőként. Az őszi idény zá-
rultával aztán az Akarat (Voinţa)
klub elnöke, Barabás Mihály
megbízott a felnőttcsapat irányí-
tásával, miután egybeolvadt a két
klub, én pedig a három legjobb
játékost magammal vittem, hogy
teljesítsük a célt, és bejussunk a
megyeibe. Meg is nyertük a fa-
lusi bajnokságot.

– Milyen volt a feljutásért ren-
dezett selejtező mérkőzés?

– Abban az évben négy ilyen
meccset is kellett játszanunk!
Emlékszem, hogy a második ta-
lálkozón Gernyeszegen a Szász-
régeni Comerţult 5-2-re vertük,
aztán a Végh János edzette Elekt-

romaros következett – ezt a mérkőzést Radó-
ton játszottuk. Esélyesebbek voltak, az 5.
percben meg is szerezték a vezetést, miután
belökték a kapusunkat labdástul a hálóba. A
30. percben szabadrúgást ítélt javunkra a já-
tékvezető, miután Kanyaró Attila kicselezett
három játékost, majd Şt. Gligore csúnyán fel-
rúgta. Ma sem értem, miért, de az eset nyo-
mán Kanyaró kapta a sárga lapot... Végül is
nem számít: Kanyaró olyan erejű lövést kül-
dött kapura, hogy a kapus kiejtette a labdát,
amelyet Csizmadi közelről bevágott a hálóba,
így egyenlítettünk. Néhány perc múlva újra
felrúgták Kanyarót, a lövést újra ő maga vé-

gezte el, és ismét Csizmadi volt eredményes,
így megnyertük a találkozót. A döntőben
aztán 5-2-re nyertünk a Hadrév ellen, így fel-
jutottunk a megyei bajnokságba.

– Mit jelent önnek a foci és Erdőszent-
györgy?

– Nekem a mindenem a futball és a csalá-
dom. Bárhol is voltam edző, mindenki szere-
tett. Ezt ezen a tornán is megtapasztalhattam.
Három generáció öregfiúi léptek pályára: az
1978-1979-es bajnoki évad végén a megyei
osztályba feljutó csapat, az 1981-1987-es if-
júsági Akarat és az 1990-1993-as években re-
meklő Akarat ifjúsági csapatát képviselő
játékosok játszottak egymás ellen, majd este
közös vacsorán vettek részt (itt meg kell em-
lítenem többek közt Ilyés Miklóst, ifjú Tanti
Gyulát, Borbély Istvánt, Péter Zoltánt, Ma-
rius Kocsist és nem utolsósorban Csibi Zol-
tán polgármestert, akik a szervezésben
besegítettek). Kár, hogy nem látta, a banket-
ten mindenki ölelt és biztatott, hogy még
rendezzek hasonló tornákat Erdőszentgyör-
gyön. Azt mondták az egykori zsukások,
hogy „Ghiţă bádé, büszkék vagyunk ma-
gára!” 

– Úgy értesültem, hogy könyvet ír az er-
dőszentgyörgyi futball történetéről. Mikorra
jelenik meg?

– A helyi polgármesteri hivatal mellettem
áll, mindenben támogat, ezt köszönöm nekik.
Emellett Szász Levente, a klub elnöke és Ke-
resztes Mihály alelnök is sokat segített. Re-
mélem, hogy rövid időn belül megjelenhet a
fényképekkel is ellátott, vastag, színvonalas
könyv.

– Hol tanult meg ilyen szépen magyarul?
– Román ember vagyok, a feleségem vi-

szont magyar, akivel boldog házasságban
élek. A fiam, aki ugyancsak focizott (bajnok
volt 1982-ben az Akarat ificsapatában) 28 éve
Magyarországon él, a menyem is magyar, sőt
a dédnagymamám is magyar volt. Három
unokám van, és... mindig magyar polgármes-
terre szavaztam.

Bepanaszolta az Atlético 
Madrid a Barcelonát a FIFA-nál

* Angol Premier Liga, 17. forduló: Swansea –
Manchester City 0-4, Newcastle United – Ever-
ton 0-1, Southampton – Leicester 1-4, Manches-
ter United – Bournemouth 1-0, West Ham United
– Arsenal 0-0, Liverpool – West Bromwich 0-0,
Tottenham – Brighton & Hove Albion 2-0; 18.
forduló: Leicester – Crystal Palace 0-3, Arsenal
– Newcastle United 1-0, Brighton & Hove Al-
bion – Burnley 0-0, Chelsea – Southampton 1-0,
Watford – Huddersfield 1-4, Stoke – West Ham
United 0-3, Manchester City – Tottenham 4-1,
West Bromwich – Manchester United 1-2, Bour-
nemouth – Liverpool 0-4, Everton – Swansea 
3-1. Az élcsoport: 1. Manchester City 52 pont, 2.
Manchester United 41, 3. Chelsea 38.

* Spanyol Primera División, 16. forduló: Se-
villa – Levante 0-0, Athletic Bilbao – Real Soci-
edad 0-0, Eibar – Valencia 2-1, Atlético Madrid
– Alavés 1-0, Girona – Getafe 1-0, Celta Vigo –
Villarreal 0-1, Las Palmas – Espanyol 2-2, Bar-
celona – Deportivo La Coruna 4-0, Leganés –
Real Madrid (elhalasztva), Málaga – Betis 0-2;
17. forduló: Levante – Leganés 0-0. Az élcso-
port: 1. Barcelona 42 pont, 2. Atlético Madrid
36, 3. Valencia 34.

* Olasz Serie A, 17. forduló: Inter – Udinese
1-3, Torino – Napoli 1-3, AS Roma – Cagliari 

1-0, Hellas Verona – AC Milan 3-0, Bologna –
Juventus 0-3, Crotone – Chievo 1-0, Fiorentina
– Genoa 0-0, Sampdoria – Sassuolo 0-1, Bene-
vento – SPAL 1-2, Atalanta – Lazio 3-3. Az él-
csoport: 1. Napoli 42 pont, 2. Juventus 41, 3.
Inter 40.

* Német Bundesliga, 16. forduló: Hoffenheim
– VfB Stuttgart 1-0, Bayern München – 1. FC
Köln 1-0, Hertha BSC – Hannover 96 3-1,
Schalke 04 – Augsburg 3-2, Bayer Leverkusen –
Werder Bremen 1-0; 17. forduló: Mönchenglad-
bach – Hamburger SV 3-1, 1. FC Köln – Wolfs-
burg 1-0, Werder Bremen – Mainz 2-2, Eintracht
Frankfurt – Schalke 04 2-2, Augsburg – Freiburg
3-3, VfB Stuttgart – Bayern München 0-1, Bo-
russia Dortmund – Hoffenheim 2-1, Hannover 96
– Bayer Leverkusen 4-4, RB Leipzig – Hertha
BSC 2-3. Az élcsoport: 1. Bayern München 41
pont, 2. Schalke 04 30, 3. Borussia Dortmund 28.

* Francia Ligue 1, 18. forduló: St. Etienne –
AS Monaco 0-4, Stade Rennes – Paris St. Ger-
main 1-4, Dijon – Lille 3-0, Troyes – Amiens SC
1-0, Montpellier HSC – Metz 1-3, Strasbourg –
Toulouse 2-1, Caen – Guingamp 0-0, Nantes –
Angers 1-0, Nice – Bordeaux 1-0, Lyon – Olym-
pique Marseille 2-0. Az élcsoport: 1. Paris St.
Germain 47 pont, 2. AS Monaco 38, 3. Lyon 38.

Európai focikörkép

Ghiţă „bádé” Erdőszentgyörgy labdarúgásának sikerkovácsa

Czimbalmos Ferenc Attila

A gyenge eredmények dacára sincs „edzőkérdés” Szegeden: Juan Carlos Pastor folytathatja



ADÁSVÉTEL

ELADÓK mangalica disznók 50 kg-
tól 150-ig. Tel. 0740-190-305. 
(5701-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(1600)

TŰZIFA eladó. Tel. 0745-793-465.
(1600)

MINDENFÉLE

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

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (5614)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (5744)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk decem-
ber 21-én id. MESZESI BÉLÁRA
halálának 26. évfordulóján. Szá-
munkra te soha nem leszel ha-
lott. Szívünkben örökké élni
fogsz, mint a csillagok. Szerettei.
(5691)

Fájó szívvel emlékezünk szüle-
inkre, a magyarói id. ÖRDÖG 
JÁNOSRA halálának 22. évfordu-
lóján és ÖRDÖG ROZÁLIÁRA,
aki 2 és fél éve hunyt el. Akik is-
merték és szerették őket, szánja-
nak egy percet emléküknek.
Szeretteik. (5663)

Szomorú szívvel emlékezünk

december 21-én id. TRUŢA 

AURELRE halálának negyedik

évfordulóján. Emléke legyen ál-

dott, nyugalma csendes! Emlékét

őrzi felesége, két fia és azok csa-

ládja, négy unokája és két kicsi

dédunokája. (5768)

Szomorú szívvel emlékezünk

december 21-én a szeretett férjre,

drága édesapára, nagytatára, ro-

konra és jó barátra, id. STEFF

ZAKARIÁSRA halálának 2. évfor-

dulóján. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! Szerettei.

(5770-I)

Szívem soha el nem múló fájdal-

mával emlékezem december 21-

én a drága jó édesanyára,

testvérre, sógornőre és nagyné-

nire, SIMON JOLÁNRA halálának

első évfordulóján. 

Féltő, gondoskodó szereteted

örökké hiányozni fog. Nyugodj

békében, drága anyukám! Emlé-

két őrzi bánatos lánya és szeret-

tei. (5806-I)

ELHALÁLOZÁS

Megrendült szívvel tudatjuk,

hogy a szeretett apa, nagyapa,

após, testvér, sógor, nagybácsi,

a szentháromsági születésű 

FALUVÉGI ÁRON 

hosszas szenvedés után 82. évé-

ben elhunyt. Temetése december

21-én 13 órakor lesz a maros-

szentgyörgyi református temető-

ben. 

A gyászoló család. (5776-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, nagymama, 

SÜTŐ MÁRIA 

82 éves korában hosszas szen-

vedés után elhunyt. Temetése

december 21-én, csütörtökön 15

órakor lesz a marosszentgyörgyi

temetőben. Nyugodjon békében! 

Fia és családja. (5805-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük

ki a Derzsi családnak DERZSI

ROZÁLIA elvesztése okozta

fájdalmukban. Szepessy

Erzsébet és Szepessy László.

(5777-I)

Megrendülten értesültünk

DERZSI RÓZSIKA haláláról. Feri

bátyánk, részvétet és vigasz-

talást kívánunk.

„Ha meghalok, ne sirassatok!

Ott leszek a szellősusogásban,

a napfényragyogásban, a 

pillangóban, a madárban. 

Mosolyogjatok, s én az 

öröklétből visszamosolygok.”

A Kajcsa család. (5774)

„Akik az igazságra tanítottak

sokakat, tündökölnek örökkön-

örökké, miként a csillagok.”

(Dán. 12, 1-3)

Szomorú szívvel búcsúzunk 

a szeretett BIRÓ ILONA

tanárnőtől, és őszinte

részvétünket fejezzük ki a

gyászoló családnak. Isten

veled, Ilike!

Volt kolléganői az 5-ös számú

iskolából. (5779-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki

mindazoknak, akik szeretett

halottunkat, BAJKÓ ANTALT

utolsó földi útjára elkísérték és

sírjára virágot helyeztek. A

gyászoló család. (5707)

Ezúton nyilvánítjuk köszö-

netünket mindazoknak, akik

DERZSI FERENCNÉ szül.

KERESZTESI ROZÁLIA teme-

tésén részt vettek, sírjára virágot

helyeztek és a nagy vesz-

teségben-bánatban mellettünk

álltak, a gyász nehéz perceiben

fájdalmunkban osztoztak. A

gyászoló család. (5719-I)

Köszönetünket fejezzük ki mind-

azoknak, akik drága halottunk,

GOMBOS BÉLA temetésén részt

vettek, sírjára virágot helyeztek,

bánatunkban osztoztak. A

gyászoló család. (5797)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda 
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám, 
tel: 0265/512-591, 0265/512-592

Közlemény
A 207/2015-ös közpénzügyi törvény 250. cikkelyének (2.) bekezdése értelmében
nyilvános árverésen értékesítik az alábbi eladósodott cégek javait:
– MARK EDY PAN KFT. – adószám 32023592, Magyaró 98. szám, Maros megye,
végrehajtói dossziészám: xx 
– BRANDY DEEP INSTAL KFT., adószám 31679298, Déda 180. szám, Maros
megye, végrehajtói dossziészám Deda_124
– RAI TRANS JUNIOR KFT., adószám 27088161, Marosoroszfalu 11. szám,
Maros megye, végrehajtói dossziészám RM 61
– CHAMPION AP KFT., adószám 1236370, Szászrégen, Pandúrok utca 23.,
Maros megye, végrehajtói dossziészám C 25
Az árverés 2018. január 17-én 11 órától lesz a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi
Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén az xx, Deda_124, RM 61  és
C 25 számú végrehajtói dossziék alapján. 
A MARK EDY PAN KFT. eladásra szánt ingósága:
– Matador kenyérsütő fás kemence öt tűzhellyel,  kikiáltási ár 10.395 lej. 
A BRANDY DEEP INSTAL KFT. eladásra szánt javai:
– polietilén-hegesztő készülék, kikiáltási ár 2.250 lej
– Bruder MS 210F Turbo hegesztőkészülék, kikiáltási ár 929 lej
– 2001-es gyártású BMW X5-ös személygépkocsi, rendszáma MS-15-JNR,
kikiáltási ár 9.490 lej
– Schaeff 28/0729 típusú buldózer, kikiáltási ár 2.400 lej
A  RAI TRANS JUNIOR KFT. eladásra szánt ingósága:
– 2004-es gyártású BMW 346X/ED71 330XD személygépkocsi, rendszáma MS-
11-SWT, kikiáltási ár 11.700 lej
A CHAMPION AP KFT. eladásra szánt ingatlana:
– 2047 négyzetméteres kültelek – szántóföld –, telekkönyvszáma 50332,
kikiáltási ár 20.554 lej. 
A kikiáltási ár a MARK EDY PAN KFT., a RAI TRANS JUNIOR KFT. és
CHAMPION AP KFT. esetében a felértékelési ár 75%-át jelenti (második árverés),
a BRANDY DEEP KFT. esetében pedig az 50%-át (III. árverés), héa nélkül. A
javak nincsenek megterhelve. 
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy
értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja előtt. 
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen
és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a
következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám 4322637; az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot,
hogy az ajánlattevő nem közvetítő, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben
részt vehessenek az árverésen. 
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior
utca 33. szám alatt vagy a 0265/512-592-es telefonszámon. Jelen hirdetés
kifüggesztésének időpontja: 2017. december 21. 

Zogorean Florin hivatalvezető

Egy pillanat, és mindennek vége,
oly gyorsan távoztál a végtelenségbe.
Maradt a fájdalom és egy csendes sír-
halom, 
és szerető szívünkben az örök fájda-
lom.
A búcsú nélküli elválás fájó emlékével
gondolunk TAMÁS ERNŐRE, aki 28
éve, alig 38 évesen gyilkos golyó ál-
dozata lett 1989. december 21-én. Em-
léke legyen áldott, pihenése csendes! 
Felesége és négy gyermeke családjukkal. (5728)

Rohan az idő, múlnak az évek, de ne-
künk minden december egy fájdalmas
emlékezet.
Soha el nem múló fájdalommal emlé-
kezünk 1989. december 21-ére, amikor
a 32 éves PAJKA KÁROLYT a gyilkos
golyók elragadták közülünk. Huszon-
nyolc év múltával is szívünkben őriz-
zük emlékét. 
Szeretteid. (5715-I) 

Eltakar a sír nehéz göröngye, de szí-

vünkben élni fogsz mindörökre. 

Fájdalmas szívvel emlékezünk élet-

ünk legszomorúbb napjára, 1989.

december 21-ére, amikor a 34 éves

BODONI SÁNDOR szíve dobogását a

kegyetlen, gyilkos golyók örökre el-

némították. Huszonnyolc év múltával

is szívünkben őrizzük emlékét. 

Felesége, leánya, fia családjával és szülei. (5673-I)
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A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT,
BÁROST, PINCÉRT, SEGÉDPINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel.
0722-268-866. (60655)
NÉMETORSZÁGBA GYÁRI MUNKÁRA keresünk férfi, női
munkaerőt. Fizetés: 1200-1400 euró/hó, kezdés január elején. Tel.
0755-497-510, 0753-837-335. (19674)
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT.
alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és SOFŐRT. Tel. 0734-123-877.
(19665-I)
ESKÜVŐIRUHA-SZALON középkorú, kedves, kommunikatív
ELADÓNŐT keres. Feladata az ügyfelek magas szintű kiszolgá-
lása. Előnyt jelent az alapvető számítógépes ismeret, magyar és
román nyelvű kommunikáció, varrónői készség. Fényképes önélet-
rajzokat várunk e-mailen: print.mures@yahoo.com, vagy hívj min-
ket a következő telefonszámon: 0752-309-086. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály
nyilvános árverést szervez 2018. január 5-én 12 órai kezdettel az intézmény
Köztársaság utca 30. szám alatti székhelyén a következő javak értékesítésére:
1.  Árukészlet – ruhanemű és lábbeli 238.512 lej értékben. Az I.I. Szabó ST Mária
tulajdonát képező ingóságokat az állami adósságok behajtása céljából
értékesítik. 
2. Árukészlet –  élelmiszer és nem élelmiszer – 3.922 lej értékben. A J&C
Mercanto Kft. tulajdonát képező ingóságokat az állami adósságok behajtása
céljából értékesítik. A javak részletes jegyzéke az adóügyi osztályon, a
Köztársaság u. 30. sz. alatt tanulmányozható.
(A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát.)

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó  2015. évi 207-es     törvény 250.
cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások értelmében felkérjük
mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy
értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt. 
A fent említett jogszabály 250. cikkelyének 4. bekezdése j) pontja, valamint  7.
cikkelye értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább egy
nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási
ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a
pénzt a Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN RO84TREZ4795067XXX001785
számlára kell átutalni, címzett a  Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám
4322637 – vagy banki  garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány  másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és
időben részt vehessenek az árverésen.  
Az I.I. Szabó ST Mária és  a J&C Mercanto Kft. javainak árveréséről szóló
közlemény  kifüggesztésének időpontja: 2017. december 21. A közleményt
kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, a Dicsőszentmártoni,
a Vámosgálfalvi  Polgármesteri Hivatal, az adós cégek székhelyén és megjelenik
a Közpénzügyi Minisztérium weboldalán.   
Bővebb felvilágosítás  a  végrehajtói irodában (Kerekes Ioan végrehajtó) vagy a
0265/443-312-es telefonszámon. 

Versenyvizsga köztisztviselői állásra
Koronka Polgármesteri Hivatala – Koronka, Fő út 108. szám,

Maros megye – az 1999. évi 188-as kormányhatározat értelmében
versenyvizsgát hirdet egy megüresedett köztisztviselői állás betöl-
tésére, meghatározatlan időre:

• I. besorolású, kezdő szakmai fokozatú tanácsos a szociális és
anyakönyvi osztályra 

Sajátos részvételi feltételek:
– felsőfokú végzettség licencdiplomával, vagy azzal  egyenértékű

oklevéllel  igazolt  egyetemi végzettség     – szociális munkás szak-
irány

A versenyvizsgára a következőképpen kerül sor:
– írásbeli 2018. január 22-én 10 órakor a Koronkai Polgármes-

teri Hivatalban
– az állásinterjú időpontját az írásbeli vizsga eredményének köz-

zétételekor  tudatják.
A beiratkozási iratcsomót  jelen hirdetésnek a Hivatalos Köz-

lönyben való megjelenésétől számított 20 naptári napon belül lehet
benyújtani. Bővebb felvilágosítás a 0265/243-152-es telefonszámon,
e-mail: corunca@cjmures.ro

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

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

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

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.
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