
Dávid Ferenc-szobrot állítanak
Marosvásárhelyen

Drága „megváltás”
Nagyobb, mint a Nép Házának nevezett, a volt kon-

dukátor által épített monstrum, 120 méter magas, akár
egy 30 emeletes tömbház; és a világ legnagyobb ha-
rangját tudhatja magáénak, amely félmillió eurót ér,
252 mázsát nyom, magassága 3,3 méter, átmérője 3,35
méter. A templom felépítése egyesek szerint 100 millió,
mások szerint máris több mint 120 millió euróba került,
amelynek 80 százalékát a román állam, 20%-át az or-
todox egyház állta, és mintegy 95%-ban van kész, tel-
jesen talán 2024-re készülhet el. Eltalálták, a Nemzet
Megváltása Katedrálisról van szó.

A katedrális megépítésére az egyház 11 hektáros te-
rületet kapott a fővárostól, az épület alatt többek között
42 kriptát, egy múzeumot és négy bunkert is kialakítot-
tak. A felszentelésen, amelyen több mint 30 ezren vettek
részt, nem maradt el a Romániában immár megszokott
cirkusz sem: dulakodás a résztvevők és a csendőrök kö-
zött, közel százan szorultak orvosi ellátásra, és – hogy
teljes legyen a skandallum –, egy ortodox pópa felgyúj-
totta magát a katedrális előtt. Még bírságolás is történt,
ugyanis az építőcég a katasztrófavédelmi felügyelőség
szerint megszegte az építőtelepekre érvényes tűzvédelmi
előírásokat.

Az idén a vallásszabadság és az unitárius egyház megalaku-
lásának 450. évfordulója jegyében számtalan ünnepi és há-
laadó rendezvény volt. Az események sora nem ért véget, a
marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templom belső kert-
jében december 2-án, advent első vasárnapján a 11 órakor
kezdődő hálaadó istentisztelet keretében felszentelik Dávid
Ferenc egyházalapító unitárius püspök mellszobrát. Az ese-
ményről Kecskés Csaba, a Marosi Unitárius Egyházkör esperese
beszélt.

A szobor a kövesdombi templom belső udvarán kap helyet
– Az idei jubileumi esztendő számunkra, hiszen 450 éves az egyhá-

zunk. Több rendezvényt, ünnepséget szerveztünk egyetemes egyházi
szinten. Szeptember 29-én volt a Marosi és a Küküllői Unitárius Egy-
házkör nagyszabású ünnepsége, amit a Kultúrpalotában tartottunk. Az
egyházközségben az év végére időzítettük Dávid Ferenc szobrának a fel-
szentelését. A szobor Varga Gábor magyarországi, dombóvári szobrász-
művész alkotása. Az alkotás a kövesdombi unitárius templom építésében
fő szerepet vállaló Szabó László tiszteletbeli gondnokunk fiának, 

Lemezbemutató
koncert a
Dzsesszklubban
Második albumát mutatja be novem-
ber 30-án, pénteken az Asemic együt-
tes. ____________2.
Băsescu a diplo-
máciai kapcsolatok
megszakítását 
követeli 
Romániának meg kell szakítania diplo-
máciai kapcsolatait Magyarországgal,
ha a magyar nemzetpolitikai államtit-
kár csíkszeredai kijelentése, miszerint
„a magyar kormány nem mond le erről
a földről”, Budapest hivatalos állás-
pontját tükrözi.____________4. 
Óvoda és bölcsőde
épül 
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Második albumát mutatja be no-
vember 30-án, pénteken az Asemic
együttes. A Lucid című lemez bemu-
tató koncertjének a marosvásárhelyi
Jazz&Blues Club ad otthont, az este 8
órakor kezdődő eseményen az Asemi-
cet megelőzően előzenekarként a
progresszív metalt játszó Untold Faith
lép fel. 

Amint azt a koncertismertetőben
írják, a Lucid az együttes második
nagylemeze, amely egyaránt merít a
progresszív metal, a dzsessz, a fusion,
a djent, avagy a post rock műfajokból,
miközben az instrumentális muzsika
tájaira repíti a hallgatót. A 14 dalból
álló album az utóbbi három év mun-
kájának az eredménye, a számokat a
Luminescentity című lemez dalai ih-
lették és teljesen új hatások is. A le-
mezt a Grand Way Studios stúdióban
rögzítették, Vlad Datcu és Andrei Ale-
xandru Bogdan felügyelete alatt, a
hangmérnöki munkákban Silviu Pa-
raschiv és Andrei Alexandru Bogdan
segített. A keverést ezúttal is Dan 
Georgescura – az UNDA Records
hangmérnöke, az Almadeer és Byron
együttesek muzsikusa – bízták. Az új
lemez a koncert estéjén megvásárol-
ható lesz.

Az előzenekarként fellépő Untold
Faith Nagykárolyban alakult, tagjai:
Tömöri Erik – ének; Mogyorós Attila
– gitár; Gindele Róbert – basszusgitár;
Gindele Gábor – dobok. Az ismerősen
csengő nevek nem véletlenek, a for-
máció a kultikussá vált Psycho
Symphony együttes tagjaiból alakult.
A három zenész hatalmas tapasztalata
a hazai underground metál színtér rég-

múltjában gyökerezik, és olyan együt-
tesek gyakoroltak rájuk mély benyo-
mást, mint a Gojira, a Nevermore, a
Psychotic Waltz, a Mekong Delta, a
Sikth vagy a Riverside. Fiatal éneke-
sükkel kiegészülve a műfaj határait fe-
szegetik, és folyamatosan
kísérleteznek. Egyediségük, minőségi
zenéjük bizonyítéka a számos elnyert
díj, többek között a Posada Rock Fes-
tival harmadik, majd első díja, a 2014-
es hazai Wacken Metal Battle

Vest-Semifinals első díja és számos
fesztiválmeghívás az országban, Len-
gyelországban és Magyarországon. A
Prologue: Flatline című EP-jük 2016-
ban jelent meg, és 9/10-es értékelést
ért el a Metal Hammer Hungary,
10/10-est a Metalfan Romania szakfo-
lyóiratban. 

A kapuk 20 órakor nyílnak, az Un-
told Faith 20.30-kor, az Asemic 21.30
órakor lép a Dzsesszklub színpadára,
jegyek a helyszínen kaphatók. 
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Pénteken nem lesz tanítás
November 30-án, Szent András napján szünetel a tanítás
az iskolákban és óvodákban. Az oktatás december 3-án,
hétfőn folytatódik, és 21-én, pénteken ér véget, amikor há-
romhetes téli vakációra mennek a gyermekek. A szünidő
január 13-áig tart. A 2018–19-es tanév első féléve február
elsején zárul, ezt követően, 2-án egyhetes félévi vakáció
kezdődik.

Zárva lesz az uszoda
A Mircea Birău fedett uszoda a hét végén, november 30-
án, pénteken, december elsején, szombaton és 2-án, va-
sárnap zárva tart – áll a szerkesztőségünkhöz eljuttatott
közleményben.

Székelyudvarhely és Kézdivásárhely
az Erdély Tv-ben

A ma 20.30 órakor kezdődő Artériák Székelyudvarhelyről
jelentkezik, az ott működő Közösségi Alapítvány tevékeny-
ségét ismertetve, majd 21.30 órától az Erdélyi kávéházban
Gáspárik Attila műsorvezető a kézdivásárhelyi Vigadó mű-
velődési ház igazgatójával, Lung László Zsolt színésszel
beszélget. 

A Mosolygó Mikulás a várban
A Marosvásárhelyi Női Akadémia december 8-án, szomba-
ton 10–18 óra között újra megszervezi a Mosolygó Mikulás
nevű jótékonysági kézművesvásárt a várbeli üvegkupolá-
ban. A rendezvényen ott lesz a Mikulás is, aki örömmel
veszi, ha a gyermekek verssel, énekkel lepik meg, cserébe
süteményt ad, és mesét mond nekik. A programból nem hi-
ányoznak a kézművestevékenységek sem, az ünnepi
díszek készítése mellett mézeskalácssütés és fafaragás is
lesz. A szervezők a résztvevőktől 5 lejes adományt szíve-
sen vesznek, a begyűlt összeget a tevékenységek anyag-
szükségletére fordítják. A Női Akadémia idén a Divers
Egyesület által támogatott hátrányos szociális helyzetű
családokat szeretné ünnep előtt iskolafelszereléssel, fogá-
poló és más tisztálkodószerekkel, valamint tartós ételekkel
és játékokkal támogatni. A gyermekcsoportok részvételét
időben kell jelezni, hogy mindenkinek jusson hely a foglal-
kozásokon. Bővebb tájékoztatás naponta 18–19 óra között
a 0740-598-563-as telefonszámon kérhető.

KarácsonyoZoo az állatkertben
December 3–21. között Állatos karácsonyoZoo címmel is-
kolás csoportoknak szervez foglalkozásokat a marosvásár-
helyi állatkert. Jelentkezni december elsejéig lehet.

Szilveszteri Hahota-kabaré
A Hahota Színtársulat december 28-án, pénteken este 7
órától Marosvásárhelyen mutatja be a Hülyeség nem aka-
dály című zenés szilveszteri kabaré-előadását a Maros Mű-
vészegyüttes előadótermében. Fellépnek: Puskás Győző,
Székely M. Éva, Cseke Péter, Gönczi Katalin, Kelemen
Barna, Gáll Ágnes, Szőllősi P. Szilárd és Halmágyi Éva.
Énekel: Jakab Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente.
További előadások: december 29-én, szombaton este 7
órától, 30-án, vasárnap délután 4 és este 7 órától, 31-én
szilveszteri előadás délután 4 és este 7 órától, január 2-án,
szerdán és 3-án, csütörtökön este 7 órától, 4-én, pénteken
és 5-én, szombaton délután 5 és este 8 órától, 6-án, va-
sárnap este 7 órától. Jegyek már kaphatók elővételben a
Maros Művészegyüttes és a Kultúrpalota jegypénztárában. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

27., kedd
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7 óra 39 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 39 perckor. 
Az év 331. napja, 
hátravan 34 nap.
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Kaáli Nagy Botond

Megyei hírek

Lemezbemutató koncert a Dzsesszklubban
Asemic: Lucid

Sorsolás szerdán 15 órakor!
A Népújság szerdán 15 órától tartja a Bernády Házban (Horea u. 6. sz.) a Hűséges előfizető

– NOVEMBER nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek) és a
Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Emberóriás – könyvbemutató
Ma 18 órakor a marosszentgyörgyi plébánia tanácster-
mében Nagy Miklós Kund bemutatja Baricz Lajos Em-
beróriás című szonettkötetét. Ez alkalommal Czirjék
Lajos megnyitja Abonyi Mária tárlatát. Közreműködik
Pataki Ágnes, a Jubilate Deo, a Jubilate, a Kolping Csa-
lád kórusa, a Szent György kórus. Műsorvezető Moldo-
van B. Irén.

Egyetem, magyarul –
KZST-est

A Kemény Zsigmond Társaság ma 18 órakor tartja
soron következő összejövetelét a marosvásárhelyi Ber-
nády Házban. A meghívott, Kása Zoltán, a Sapientia
EMTE professzora, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem
volt rektorhelyettese A romániai magyar felsőoktatás
helyzetének évtizedes tanulságai címmel tart előadást.

Szimfonikus hangverseny
November 29-én, csütörtökön 19 órakor szimfonikus
hangversenyre várják a klasszikus zene kedvelőit a ma-
rosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermébe. Vezényel
Constantin Grigore, zongorán játszik Vizi Ferenc fran-

ciaországi művész. Műsoron Dan Dediu-, Ravel-, 
Beethoven-művek. A hangversenyre a 7-es számú bér-
letek érvényesek.

XII. erdélyi magyar régészeti 
konferencia

A Maros Megyei Múzeum és a Pósta Béla Egyesület
szervezésében november 30. – december 2. között sor
kerül a XII. erdélyi magyar régészeti konferenciára a
marosvásárhelyi várban működő Történeti és Régészeti
Múzeum épületében. A konferencia 30-án, pénteken
17–20 óra között, december elsején, szombaton 9–20
óra között zajlik. 

Szász Hargita könyvbemutatója
December 7-én, pénteken 18 órakor a Köpeczi–Teleki-
házban bemutatják Szász Hargita Kötelék című regé-
nyét. Az Artecotur Egyesület és az RMDSZ
Marosvásárhelyi Nőszervezete által rendezett esemé-
nyen a szerzővel Csata Éva beszélget.

A Mesehetes a Jazz Clubban
December 4-én, kedden 18 órakor a rajzfilmzenéket
egyéni feldolgozásban játszó csíkszeredai Mesehetes
zenekar koncertjére várják a gyermekeket a marosvá-
sárhelyi, Sinaia/Sörház utcai Jazz & Blues Clubba. 

RENDEZVÉNYEK



Aláírták a megállapodást a brit EU-tagság megszű-
nésének feltételrendszeréről, valamint a politikai
nyilatkozatot a jövőbeli kapcsolatokról az európai
uniós tagországok vezetőinek rendkívüli csúcstalál-
kozóján vasárnap Brüsszelben.

Az 585 oldalas, jogilag kötelező érvényű egyezmény és a
jövőbeli viszonyrendszer körvonalait felvázoló, 26 oldalas po-
litikai nyilatkozat jóváhagyása várható volt, mivel előző nap
Gibraltár kérdésének megoldásával elhárult az utolsó prob-
léma is.
Rendkívül szomorú nap 

A találkozót lezáró sajtóértekezleten Jean-Claude Juncker,
az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy nem csupán a
lehető legjobb, de egyben az egyetlen lehetséges megállapo-
dást sikerült tető alá hozni, „ok azonban nincsen ünneplésre
ezen a rendkívül szomorú napon”.

Kiemelte, hogy ez a szerződés a legjobb mindkét fél, az
Egyesült Királyság és az Európai Unió számára egyaránt.
Hozzátette ugyanakkor, hogy a munka nagy része, a jövőbeli
kapcsolatok kialakítása még hátravan.

Merkel sajtóértekezletén hangsúlyozta, szomorú tény, hogy
az Egyesült Királyság 45 évnyi tagság után el kívánja hagyni
az Európai Uniót.

A nehéz tárgyalások útján elért megállapodás azonban azt
a kívánságot tükrözi, hogy az EU és London maradjon „na-
gyon szoros kapcsolatban” – tette hozzá.

A kancellár történelmi, de tragikus és szomorú napnak ne-
vezte a kilépési megállapodás elfogadásának napját. Elismerte
ugyanakkor, „bizonyos mértékű megkönnyebbülést” érez,
hogy megszületett a megállapodás. Mint elmondta, az EU és
Nagy-Britannia közötti kapcsolatot rögzítő dokumentum,
noha hasonlít egy harmadik féllel kötött megállapodásra, sok-
kal szorosabb viszonyról rendelkezik.
Európa törékeny 

Emmanuel Macron francia elnök nyilatkozatában kijelen-
tette, nem bocsátkozik jóslatokba azzal kapcsolatban, hogy mi
lesz a brit parlament december második hetére tervezett sza-
vazásának eredménye. Amennyiben a brit parlament elutasítja
a vasárnap elfogadott megállapodást, Nagy-Britannia feladata
lesz, hogy új javaslatokat tegyen – húzta alá.

Macron hangsúlyozta, az európai vezetőknek kötelességük
megvédeni az uniót mindazokkal szemben, akik elfelejtik,

hogy ez garantálja a békét, a jólétet és a biztonságot. Hangoz-
tatta: le kell vonni a tanulságokat. Első ízben fordul elő
ugyanis, hogy az unió egyik legnagyobb tagja elhagyja a kö-
zösséget. Ez azt mutatja, hogy „Európa törékeny, és ez nem
magától értetődő” – tette hozzá a francia elnök.
Egyetlen lehetséges megállapodás

A londoni alsóház várhatóan december második hetében
szavaz a megállapodáscsomagról, de a kormányzó Konzerva-
tív Párt és az ellenzéki pártok frakcióin belül is rendkívül erő-
teljes bírálatok érik az egyezményt. Ebben a helyzetben
jelenleg kérdéses, hogy az elfogadáshoz a kormány biztosítani
tudja-e a parlamenti többséget.

Juncker azonban a BBC televíziónak adott vasárnap esti
nyilatkozatában a névelőt erőteljesen hangsúlyozva kijelen-
tette: ez „a” megállapodás, egyben ez a lehető legjobb megál-
lapodás Nagy-Britannia számára, és ez az egyetlen lehetséges
megállapodás.

Theresa May pénteken a BBC News brit közszolgálati hír-
televízió és a BBC rádió közös betelefonálós műsorának ven-
dége volt. Arra a hallgatói kérdésre, hogy „van-e B terv” arra
az esetre, ha a londoni alsóház nem fogadja el a Brexit-meg-
állapodást, May kijelentette: ha a megállapodás „nem megy
át, akkor kezdhetünk mindent elölről”, és az országra még
több bizonytalanság, megosztottság nehezedne.
Súlyos növekedési kockázat

Ha a Brexit-megállapodás nem megy át a londoni alsóhá-
zon, annak potenciálisan súlyos belpolitikai válság lehet az
egyik következménye, és nagymértékben megnőne annak a
kockázata, hogy Nagy-Britannia megállapodás nélkül távozik
jövő márciusban az Európai Unióból.

Elemzői vélemények szerint ez a forgatókönyv súlyos nö-
vekedési kockázattal is járna.

Theresa May brit miniszterelnöknek elvileg ugyan lenne
három hete, hogy új megállapodástervezetet készítsen, de az
EU leszögezte, hogy nem nyitja újra a tárgyalásokat.

Kitért arra is, az Egyesült Királyság különleges ország, mert
nem tagja a schengeni övezetnek, ezért a migráció problémá-
jával nem úgy szembesültek, mint más tagországok. Náluk az
alulképzett kelet-európai munkavállalók sokasága a probléma,
ezért szeretnének új bevándorlási rendszert, amely a szakkép-
zetteket részesíti előnyben – vélekedett. 

(hírösszeállítás) 

A Gyulafehérváron elhunyt 
katona ügyének mielőbbi 
kivizsgálását kéri Iohannis

Részvétnyilvánítást küldött Klaus Iohannis államfő a
Gyulafehérváron áramütésben elhunyt katona csa-
ládjának és katonatársainak, és a haláleset okainak
mielőbbi feltárását sürgette. „Románia elnöke, Klaus
Iohannis szomorúan vette tudomásul a gyulafehér-
vári esetet, amelynek során a tordai 3-as Potaissa
védelmi zászlóalj egy katonája életét vesztette, mi-
közben a nagy egyesülés centenáriumának megün-
neplését készítette elő” – áll az államelnöki hivatalnak
a Mediafax hírügynökséghez eljuttatott közleményé-
ben. Iohannis részvétét és együttérzését fejezte ki a
katona családjának és katonatársainak. „Románia el-
nöke az incidens okainak mielőbbi kivizsgálását
kérte” – mutat rá a közlemény. A katonai egység pa-
rancsnoksága már ki is jelölte azt a csoportot, amely
megvizsgálja a gyulafehérvári vasútállomáson pén-
teken áramütésben elhunyt katona ügyét – jelentette
be Oliver Anghel, a védelmi minisztérium szóvivője.
(Mediafax)

Ismét 3,20%-ra csökkent a három
hónapos bankközi hitelkamatláb

Négy bázisponttal 3,20%-ra mérséklődött hétfőn a lej
alapú hitelek törlesztőrészletét befolyásoló három hó-
napos bankközi hitelkamatláb (ROBOR) – közölte a
Román Nemzeti Bank (BNR). A három hónapos
ROBOR január elején évi 2,05%-os szinten állt. A jel-
záloghitelesek esetében alkalmazott hat hónapos
bankközi hitelkamatláb szintén négy bázisponttal
csökkent, a pénteki 3,46%-ról 3,42%-ra mérséklő-
dött. A kereskedelmi bankok egymás közötti hitelezé-
sekor használt kilenc hónapos ROBOR 3,53%-ról
3,51%-ra, a 12 hónapos ROBOR pedig 3,59%-ról
3,58%-ra esett vissza. (Agerpres)

3,6 millió eurós házat kapnak 
a brassói állatkert leendő 
pingvinjei és fókái

A brassói állatkert vezetősége pingvinekkel és fókák-
kal kívánja gazdagítani a vadasparkban megtalálható
állatfajokat, számukra 3,6 millió euróból teremtik meg
a lehető legjobb feltételeket. Valamennyi ketrecben
sós víz lesz, a víz hőmérsékletének fenntartása ér-
dekében 100 méter mélyre fúrnak le. A tervezésre és
a munkálatok kivitelezésére versenytárgyalást írnak
ki. A ketrecek kialakításához az Európai Állatkertek
és Akváriumok Szövetsége (EAZA) nyújtott szakmai
segítséget, képviselőjük az év elején járt a Cenk alatti
városban. Alin Pânzaru állatkertigazgató most el-
mondta, a pingvinek és fókák készülő otthona a va-
daspark közepén kap helyet, a tigrisek mellett, ahol
jelenleg egy kisebb tó van. A látogatói ösvényeket
több irányból, több szinten oldják majd meg, hogy az
állatokat mind a szabadban, mind a víz tükre alatt
meg lehessen csodálni. Az állatkert vezetősége 20
pingvint (10 pár) tervez hozni, amelyeket 15 fészek-
ben helyeznek el. Utóbbiakat úgy alakítják ki, hogy
elkerüljék a területért vívott hatalmi harcokat. Az aján-
latokat december 10-éig várják, és a leendő kivitele-
zőnek egy év áll majd a rendelkezésére a szerződés
megkötésétől a munkálatok befejezésére. A bejelen-
tések szerint ugyanakkor 23 új majomfajjal is gyara-
pítanák az állatkert állományát. (Mediafax)

2018. november 27., kedd _______________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ______________________________________________ NÉPÚJSÁG 3

Sokba kerül Romániában a megváltás! Lehet, hogy
populizmusnak tűnik, de a hazai viszonyokat és életmi-
nőséget tekintve, nem lehet szó nélkül hagyni, hogy a
katedrálisra költött óriási összegből 300 kilométer au-
tópályát vagy legalább 1500 iskolát, netán néhány kór-
házat lehetett volna építeni. Nem szólva az
egészségügyről, amely évek óta agonizál.

Ami a jelek szerint mindez nem érdekli sem a kor-
mányt, sem az ortodox egyházat. Mit nekünk gazdasági
és infrastrukturális fejlődés, mit nekünk európai szín-
vonalú oktatás?! Gyermekeink jövője sem fontos, hiszen
a tanulatlan, elmaradt embereket sokkal könnyebb ma-
nipulálni. Ezt igazolja annak a 93 éves asszonynak az
esete is, aki az 500 lejes nyugdíjából megspórolt (saját
bevallása szerint naponta csak egyszer étkezik) összes
pénzével, 10 ezer lejjel támogatta a Nemzet Megváltá-
sának Katedrálisa felépítését annak reményében, hogy
„a másvilágon nyugalomban és megváltásban lesz
része”. Az adományt pedig nem illik visszautasítani.

Köztudott, hogy Románia az Európai Unió legszegé-
nyebb országa, lassan már Bulgária is megelőz minket.
Az Eurostat felmérése szerint három ember közül egy
nem engedhet meg magának egy autót, ami már szük-
ségleti cikknek számít. Ám a lakosság 29,8 százaléka
számára egy személygépkocsi még mindig elérhetetlen
luxuscikk. Az arány még Bulgáriában is 20,6%. Vagyis
megint az utolsó helyen vagyunk. Ez az arány Ciprus-
ban és Máltán 1,7%, Olaszországban 2,2%, Ausztriá-
ban +0,4%, Dániában +0,3%, Luxemburgban +0,2%. 

Igaz, ha nincsenek utak, minek autó? Fő, hogy van
egy rettentő nagy katedrális, amely majd „megváltja”
a román nemzetet.

Drága „megváltás”
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szol-
gálat (FSZB) határőrsége tüzet nyitott
vasárnap a Kercsi-szorosból kifelé
tartó három ukrán hadihajóra, a táma-
dás következtében az eddigi adatok
alapján hat ukrán tengerész megsebe-
sült, közülük kettő súlyosan – közölte
az ukrán haditengerészet sajtószolgá-
lata.

A határőrizetért is felelős orosz Szövetségi
Biztonsági Szolgálat (FSZB) szerint vasárnap
az ukrán hadiflotta három járműve megsér-
tette Oroszország területi vizeit, és a vissza-
fordulásra való felszólításokat figyelmen
kívül hagyva a Kercsi-szoros felé haladt, ame-
lyen az áthajózást az orosz fél engedélyhez
köti. A több órán át tartó incidens során orosz
részről tüzet nyitottak, aminek következtében
három ukrán tengerész megsebesült. Az ukrán
hajókat Kercs kikötőjébe vontatták.

Petro Porosenko ukrán elnök rendkívüli ta-
nácskozásra hívta össze az ukrán fegyveres
erők vezetését. Az elnöki hivatalban a történteket agressziós
cselekménynek minősítették – tájékoztatott Porosenko hiva-
talának sajtószolgálata. „Elítéljük a nemzetközi jog és az
ENSZ tengerjogi egyezményének Oroszország általi súlyos
megsértését, az ukrán felségvizek kisajátítására tett kísérlete-
ket, valamint az ukrán hajók szabad mozgásának korlátozását.
Oroszország agresszív cselekedeteit a nemzetközi közösség-
nek határozottan el kell ítélnie, és kemény választ kell rájuk
adnia, beleértve újabb szankciók kiszabását” – áll az elnöki
hivatal közleményében. A hivatal hozzáfűzte, hogy ennek el-
érése érdekében Porosenko elnök „közvetlen kapcsolatban
van” az Európai Unió és a NATO vezetésével. Az elnök uta-
sította továbbá a külügyminisztériumot, hogy tájékoztassa a
G7 országokat, az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) tagjait
az orosz fél által az Azovi-tengeren és a Kercsi-szorosban el-
követett „bűncselekményekről”, és kezdeményezze a kérdés
áttekintését az ENSZ és az EBESZ keretein belül.

Ukrajna ENSZ-nagykövetén keresztül máris felhívással for-
dult az ENSZ BT-hez, hogy hívjon össze rendkívüli értekez-
letet, mivel Oroszország új frontot nyitott az Ukrajnával
szemben folytatott agressziójában, kiélezve a helyzetet az
Azovi-tengeren – írta Marjana Beca, nemrég észtországi nagy-
követté kinevezett volt külügyi szóvivő. Az információt Irina
Herascsenko parlamenti alelnök is megerősítette.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat közölte: megcá-

folhatatlan bizonyítékai vannak arra, hogy Ukrajna előre el-
tervezett „provokációt” hajtott végre. Az ügy miatt a két fél
kérésére hétfőn ülést tart majd az ENSZ Biztonsági Tanácsa.

Leonyid Szluckij, az orosz parlament külügyi bizottságának
elnöke újságíróknak nyilatkozva úgy vélekedett, az incidens
oka az lehetett, hogy Petro Porosenko elnök hadiállapot – az
ukrán jogrendben a rendkívüli állapot egy fajtája – bevezeté-
sével próbálja meg elhalasztani vagy eltöröltetni a márciusban
esedékes ukrajnai államfőválasztást, amelynek megnyerésére
jelenleg kevés esélye van. Ugyanakkor kijelentette: biztos
benne, hogy rendezni lehet a helyzetet.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője egyébként november
16-án arra figyelmeztetett, hogy Oroszország intézkedéseket
hozhat az orosz tengerhajózás, az orosz jogi és magánszemé-
lyek védelmében az Azovi-tengeren. Nem konkretizálta, hogy
melyek lehetnek ezek az Ukrajnával szemben meghozandó lé-
pések, de kijelentette, hogy azok szigorúan összhangban áll-
nak majd a nemzetközi joggal.

Az Azovi-tenger a Fekete-tenger északi öble, amellyel a
Krím félsziget és a Tamany-félsziget közötti Kercsi-szoros
köti össze. A tenger északi és északnyugati partja Ukrajnához,
keleti és nyugati partja Oroszországhoz tartozik. A Krím 2014-
ben történt orosz annektálása óta a határvonal pontos helye –
különösen a Kercsi-szorosban – vita tárgyát képezi a két or-
szág között. (hírösszefoglaló)

Kercsi konfliktus
Oroszország tüzet nyitott az ukrán hadihajókra

Brexit 
Aláírták a megállapodást a kiválás feltételeiről
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Dávid Ferenc-szobrot állítanak 
Marosvásárhelyen

a Magyarországon élő dr. Szabó Attilának az
adománya. A felszentelésre kerülő mellszobrot a
templom szépen kialakított belső udvarán helyez-
zük el, ahol már a helyet is előkészítettük neki –
számolt be Kecskés Csaba esperes, aki azt is el-
árulta, hogy a munka speciális technológiával,
égetett kerámiából készült, a közeljövőben szál-
lítják Marosvásárhelyre, hogy a talapzatra he-
lyezzék az ünnepség előtti napokban. 
Ünnepi műsor 

A hálaadó istentisztelet ünnepi műsorán a Mu-
sica Humana női kamarakórus dr. Csíky Csaba
karnagy vezényletével fog énekelni, az egyház-
község kórusa és zenekara Kerekes Csaba zene-
tanár irányításával lép fel. Dr. Molnár Tünde
orgonaművész a magyar állam támogatásával vá-
sárolt új orgonát szólaltatja meg.

A szobornál az alkotó, Varga Gábor beszél,
majd Forró Bathó Eszter Anna diáklány a Dávid
Ferenc emlékére írt saját versét szavalja el. 

A hálaadó istentisztelet keretében felszentelik
az egyházközség nőszövetségi zászlaját, amit Sá-
rosi Anna készített erre az alkalomra. 
Tizenkét éve szentelték fel 
az új templomot

A hálaadó istentisztelet és a szoboravatás idő-
pontja egybeesik a kövesdombi új templom fel-
szentelésének dátumával: 2006. december 2.
Minden évben ilyentájt, decemberben zajlanak
az ünnepi rendezvények. 

Az esperes arról is beszámolt, hogy egyház-
községi szinten nagyon mozgalmas a hitélet. Idén
például a magyarországi Bethlen Gábor Alapít-
vány jóvoltából szép hit- és nemzettudat-erősítő

kirándulásra nyertek támogatást. Erdélyben Vaj-
dahunyad és Déva várához, a Dávid Ferenc-em-
lékhelyhez, Gyulafehérvárra látogattak, majd
meglátogatták az aradi Szabadság-szobrot. Ma-
gyarországon Ópusztaszeren a Feszty-körképet,
Kiskőrösön a Petőfi-szülőházat tekintették meg,
Budapesten több nevezetességet – köztük az Or-
szágházat – sikerült megnézni, ami a hívek örö-
mére szolgált. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Kecskés Csaba esperes

Erasmus+ projekttalálkozón a Marosvásárhelyi Református Kollégium
A Marosvásárhelyi Református

Kollégium 2017 szeptemberétől
részt vesz az Európai Unió által tá-
mogatott Erasmus+ programban. A
Schengen. 2.0 Leben in Europa
ohne Grenzen címet viselő projekt
a bevált módszerek megosztását tá-
mogató stratégiai partnerség öt or-
szág, Németország, Lengyel-
ország, Magyarország, Franciaor-
szág, valamint Románia iskolái kö-
zött.

A magyarországi, illetve len-
gyelországi projekttalálkozó után,
2018. november 5–10. között Né-
metországban, Orscholzban talál-
koztak a résztvevők. A Református
Kollégiumot négy diák (Ábrám
Zsuzsa X. osztályos tanuló, Nagy
Ágota, Simon Dorottya, valamint
Urbán Rudolf XI. osztályos tanu-
lók), valamint három tanár (Bene-
dek Zsolt iskolaigazgató,
Kolozsvári Szilárd történelem sza-
kos tanár, Sikó Judit némettanár)
képviselte.

Az egyhetes találkozón a részt-
vevők górcső alá vették a regioná-
lis és európai munkaerőpiacot. A
találkozó célja az volt, hogy konk-
rét segítséget nyújtson a fiatalok-
nak jó munkahelyet találni. 

Milyen elvárásokat támaszt a
társadalom, politika, tanügy ma és
a jövőben a végzősökkel szemben?
Hogyan készíti fel az iskola a diá-
kokat a pályaválasztásra? Milyen
esélyeket biztosít a határtalan mun-
kaerőpiac? Milyen szakmai pers-
pektívákat nyújt a regionális és az
európai munkaerőpiac?

Ezekre a kérdésekre keresték a
diákok a választ az előadások, be-
számolók, workshopok, a konfe-
rencia, illetve az üzemlátogatás
során.

Nem véletlenül került terítékre
éppen Németországban a szakmai
képzés. Ott nagy hagyománya van
a képzésnek, s a duális képzés Né-
metország egyik exportslágerének
számít. A duális képzés idején ösz-
szehangolják a felsőoktatás és a
vállalatok igényeit. Az elméleti ok-
tatás szakiskolákban, a gyakorlati
képzés üzemekben, vállalatoknál
történik.

Az orscholzi Gemeinschaftss-
chule 7. osztálytól már széles kör-
ben készíti fel a diákokat a szakmai
életre, hisz vallják, hogy a pályavá-
lasztásnak az iskolában kell elkez-
dődnie. 

Jó volt megtapasztalni és tudato-

sítani a diákokban, hogy a pályavá-
lasztásnak nem utolsó évben, érett-
ségi előtt kell megtörténnie. A
diáknak ismernie kell elsősorban a
saját képességeit, erősségeit, gyen-
géit, ismernie kell az adott szakma
elvárásait, valamint a társadalom
igényeit is ahhoz, hogy majd ké-
sőbb sikeres legyen a munkaerőpi-

acon. Mindezekben az oktatásnak,
politikának és gazdaságnak össze
kellene fognia, és olyan iskolai
programokat, képzéseket biztosíta-
nia, mely által a fiatalok felismerik
értékeiket és kamatoztatni tudják a
megfelelő szakmában.

Trier városának, valamint az Eu-
rópai Parlament üléstermének

meglátogatása élménydússá tette a
találkozót.

2019. április 1–5. között a Re-
formátus Kollégium lesz a negye-
dik találkozó házigazdája. Addig is
maradnak a szép emlékek, élmé-
nyek, újonnan kötött barátságok.

Benedek Zsolt, a Református
Kollégium igazgatója

Băsescu a román–magyar 
diplomáciai kapcsolatok 
megszakítását követeli

Romániának meg kell szakítania
diplomáciai kapcsolatait Magyaror-
szággal, ha a magyar nemzetpolitikai
államtitkár csíkszeredai kijelentése, mi-
szerint „a magyar kormány nem mond
le erről a földről”, Budapest hivatalos
álláspontját tükrözi – követelte Traian
Băsescu volt román államfő egy televí-
ziós műsorban.

Băsescunak a Romania TV hírteleví-
zióban megfogalmazott véleményét a
Maszol.ro, illetve az Adevarul.ro hír-
portál idézte hétfőn.

A volt államfő Potápi Árpád János
Csíkszeredában múlt pénteken elhang-
zott beszédére reagált. A nemzetpoliti-
káért felelős államtitkár a Csíki
Székely Múzeumban, a Kratochvil Ká-
roly és a Székely Hadosztály című ki-
állítás megnyitóján kijelentette: „a
magyar kormány nem mond le erről a
földről”, nem mond le a magyarságról,

a magyar nemzetrészekről és a magyar-
ság történelméről.

„Ha ez a magyar kormány állás-
pontja, holnap be kell hívni a nagykö-
vetüket, hogy csomagoljon össze, és
haza kell küldeni Budapestre. Ha a Ro-
mánia területeire vonatkozó hivatalos
álláspontról van szó, akkor nekünk
nem kell többé hivatalos viszonyt ápol-
nunk Magyarországgal. Ha valami ré-
szeges beszélt ott... Ne mondják, hogy
a magyarok nem kedvelik a pálinkát!”
– ironizált a Romania TV műsorában a
volt államfő.

Mind a Maszol, mind az Adevărul
írásából kiderült, hogy Băsescu egy
szövegkörnyezetéből kiragadott kije-
lentést kommentált. Potápi Árpád
János ugyanis azt is leszögezte: ma már
nem kell országhatárokat megváltoz-
tatni a magyarság megvédéséhez.
(MTI)

Pozitívan véleményezte hétfőn
az igazságügyi törvényekkel fog-
lalkozó parlamenti különbizott-
ság a 2018/92-es sürgősségi
kormányrendeletet törvényerőre
emelő tervezetet, amely az igaz-
ságügyi törvényeket módosítja. 

A különbizottság tagjai közül 13-an
támogatták szavazatukkal a tervezetet,
hárman voksoltak ellene. 

A testület ugyanakkor egy sor módo-
sító javaslatot is megfogalmazott a ter-
vezet kapcsán, amelyet első fórumként
a képviselőház november 14-én már jó-
váhagyott. 
15 év szakmai tapasztalat a legfőbb
ügyészségre

Az egyik módosító javaslat a leg-
főbb ügyészségre jelentkező ügyészek-
től megkövetelt szakmai tapasztalatra
vonatkozik. A jelenleg hatályos törvény
értelmében a legfőbb ügyészségre fel-
vételüket kérő ügyészeknek legalább
18 év szakmai tapasztalattal kell ren-
delkezniük. A kormány a 2018/92-es
sürgősségi kormányrendeletetben ezt
10 évre csökkentette, ezt november 14-
én a képviselőház is elfogadta. A külön-
bizottság azonban most 15 évre
módosította az általa megfogalmazott
módosító javaslatban a megkövete-
lendő szakmai gyakorlat idejét.

A bírákat és ügyészeket elmozdíthatják
tisztségükből

A képviselőház által már elfogadott
változat értelmében a bírákat és ügyé-
szeket elmozdíthatják tisztségükből,
amennyiben csorba esik hírnevükön. 

A Szociáldemokrata Párt (PSD) ja-
vaslatára eltörölték a 2004/303-as tör-
vény azon előírását, amely szerint az
igazságügyi minisztérium irányításá-
val, a civil szféra és a szakmai szerve-
zetek bevonásával, kétévente
ellenőrizni kell azt a rendszert, amely
alapján véletlenszerűen szétosztják a
peres ügyeket a bírói testületek között. 
Versenyvizsga alapján nevezik ki a DII-
COT és a DNA ügyészeit

További módosítás, hogy a Szerve-
zett Bűnözés és Terrorizmus Elleni
Ügyészség (DIICOT) és az Országos
Korrupcióellenes Ügyészség (DNA)
ügyészeit versenyvizsga alapján neve-
zik ki. Kizáró feltétel, ha a pályázóra
szankciót szabtak ki az elmúlt 3 évben,
ezenkívül legalább 10 éves szakmai ta-
pasztalattal kell rendelkeznie. A kitéte-
lek között szerepel a jelentkező 
„ szakmai felkészültsége és feddhetet-
len erkölcsi magatartása”. 

A tervezetről a szenátus plénuma fog
döntő fórumként szavazni. 
(hírösszefoglaló)

Beidézték december 10-ére 
a főügyészségre Carmen Iohannist

Jóváhagyta a Iordache-bizottság
az igazságügyi törvényeket 

módosító tervezetet

Beidézték december 10-ére a főügyészségre
Klaus Iohannis államfő feleségét, Carmen Iohan-
nist – értesült az Agerpres hírügynökség a vád-
hatóság képviselőitől. 

Carmen Iohannist egy ingatlan bérbeadásából
származó jövedelemmel kapcsolatban ellene és
férje ellen tett feljelentés ügyében hallgatná ki a
vádhatóság. 

Az elnök neje egyszer már kapott idézést ki-
hallgatásra ugyanebben az ügyben, november 15-
ére, akkor azonban közölte az ügyészekkel, hogy
nem tud megjelenni a jelzett időpontban, mert el-
kíséri a férjét nagy-britanniai látogatására. 

Az államfő, a felesége és Radu Gabriel Bucşă
közjegyző ellen többek között hivatali visszaélés,
okirat-hamisítás, pénzmosás és szervezett bűnö-
zői csoport létrehozása miatt tett feljelentést a

Răzvan Savaliuc újságíró által képviselt Jurindex
Media Kft., amely a Lumeajustitiei.ro portált is
működteti. 

A feljelentést eredetileg az Országos Korrup-
cióellenes Ügyészséghez (DNA) nyújtották be,
ám az elhárította az illetékességet, így a gyulafe-
hérvári ítélőtáblához, majd a legfőbb ügyészségre
került az ügy. 

A feljelentés szerint a Iohannis család nem fi-
zetett vissza az államnak 320.000 eurót, amelyet
egy törvénytelenül megszerzett nagyszebeni in-
gatlan bérbeadásából kapott. 

2015-ben a brassói táblabíróság jogerős ítélet-
tel megsemmisítette egy Klaus Iohannis által bir-
tokolt nagyszebeni ingatlan adásvételi
szerződését. 

(Agerpres)
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Születésnapot ünnepelt a Studium–Prospero Alapítvány
Számbavétel és köszönet 

Vasárnap este gálaműsorral
zárult a Studium–Prospero
Alapítvány 20. születésnapi
ünnepsége. Az alapítvány jel-
szavából – „infrastruktúrát,
tudást és közösséget épí-
tünk” – Bokor Barna műsor-
vezető bejelentése szerint
ezúttal a közösségépítésre
esett a hangsúly. Pontosab-
ban a köszönetre mindazok-
nak, akik az elmúlt húsz év
alatt részesei voltak az ala-
pítvány történetének, támo-
gatásukkal, munkájukkal,
buzdításukkal hozzájárultak
a kitűzött célok megvalósítá-
sához. 

Az est díszvendégei Potápi
Árpád, Magyarország Miniszterel-
nökségének nemzetpolitikai állam-
titkára, Brendus Réka, a
Nemzetpolitikai Államtitkárság fő-
osztályvezetője, Tóth László csík-
szeredai főkonzul voltak, a
meghívottak között szerepeltek a
megyei és a marosvásárhelyi hely-
hatóságok képviselői, a MOGYE,
a Művészeti Egyetem, a Sapientia
EMTE vezetői, tanárai, az egyhá-
zak képviselői, az erdélyi kórházak
vezetői, a Marosvásárhelyi Magyar
Diákszövetség volt elnökei és je-
lenlegi vezetője, valamint a támo-
gatók. 

Marosvásárhelynek továbbra is
az erdélyi Cambridge-nek kell ma-
radnia, utalt az 1945-ben Kolozs-
várról Marosvásárhelyre költöző
orvosi egyetem alapító tanárainak
első benyomására beszédében Po-
tápi Árpád államtitkár. „A fiatalok
szülőföldön való boldogulása érde-
kében Kárpát-medence-szerte a ma-
gyar nyelvű felsőoktatás
erődrendszerének a megerősítésén
dolgozunk, amelynek Marosvásár-
hely stratégiai jelentőségű bástyája.
Ennek megtartása immáron közös
feladatunk” – tette hozzá, majd kö-
szönetet mondott a Studium–Pros-
pero Alapítványnak, hogy ebben a
munkában szilárd partnernek bizo-
nyult, és a partnerség folytatását
ígérte. Értékelte a marosvásárhe-
lyiek határozott helytállását, aminek
eredményeként újraindulhatott a
római katolikus teológiai líceum,
majd megjegyezte, hogy erőt és
egységet kell felmutatni a Marosvá-
sárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem magyar tagozatának önál-
lóságáért folytatott küzdelemben is.

A továbbiakban a Studium–
Prospero Alapítvány társelnökei,
dr. Jung János akadémikus és dr.
Béres András professzor emlékez-
tek vissza a két alapítvány történe-
tére, céljaira, az egyesülésre, a
közös munkára. Jung János pro-
fesszor arról számolt be, hogy a
rendszerváltás után hogyan állítot-
ták meg a gyógyszerészeti és az or-
vosi egyetem megszüntetésére tett
diszkriminatív intézkedéseket, és
kezdtek el építkezni a határokon
túlról és az itthonról kapott támo-
gatással, amiért köszönettel tartoz-
nak. Béres professzor a sok fontos
színházi esemény megvalósításá-
ban, négy színészlakás megvásár-
lásában, a műemlék Pálffy-ház
felújításában, a Művészeti Egye-
tem bentlakásainak létrehozásában
kapott segítségért, majd a közös
alapítványnak nyújtott segítségért
fejezte ki háláját a támogatóknak.

Vass Levente ügyvezető elnök a
társelnökök részéről megtapasztalt
bizalmat értékelte, és köszönetet
mondott barátainak és diákszövet-
ségi vezető társainak, Balási And-
rásnak, Gergely Istvánnak,
Andrészek Csabának a hozzáállá-
sért, majd feleségének és vala-
mennyi munkatársának is, akik
mellette állnak. Végül a hamarosan
nyugdíjba vonuló Horváth Ildikó
könyvtárosnőt, az alapítvány leg-
első alkalmazottját búcsúztatták. 

A Studium–Prospero Alapítvány
Miskolczy Dezső-emlékplakettjét
és díját, ami az egykori egyetem-
alapító professzor emlékét őrzi, és
a marosvásárhelyi magyar orvos-
és művészképzésért, az oktatási

infrastruktúra fejlesztéséért és ez-
által az erdélyi magyar közösség
támogatásáért végzett munka ju-
talma, az idén ketten kapták: Bren-
dus Réka, a Nemzetpolitikai
Államtitkárság főosztályvezetője
és Fodor Péter Béla esztétikai se-
bész professzor Los Angelesből.

Volt akitől tanácsot kérni, akire
támaszkodni, aki tényszerűen köz-
vetítette a politikai döntéshozók-
nak az alapítvány terveit, ha
kellett, ötletet adott vagy kritizált
is – jellemezte a nagyenyedi kollé-
giumban tanult, bölcsész végzett-
ségű Brendus Réka
főosztályvezetőt Vass Levente. Ki-
emelte nemzetpolitikai elkötele-
zettségét, a szociális ügyek iránti
érzékenységét, tisztánlátását.
Mivel szülei az OGYI-n végezték
tanulmányaikat, különösen fontos
volt számára a marosvásárhelyi
magyar felsőoktatás fejlesztése,

amelyhez tevékenyen hozzájárult.
A kitüntetett szerencsének és ál-

dásnak nevezte, hogy azt a munkát
végzi, amelyhez annyira kötődik
érzelmileg, és amelyet annyira sze-
ret, és ebben munkatársai is part-
nerek. Hálával tartozik vezetőinek,
akik megbíznak benne, és hagyják
dolgozni. Érzelmileg is fontos szá-
mára a díj, mivel Miskolczy Dezső
professzor édesapjának volt tanára
az OGYI-n, fia, Miskolczy Amb-
rus történész pedig az ő témave-
zető tanára volt a budapesti Eötvös
Loránd Tudományegyetemen. 

A másik díjazott, dr. Fodor Péter
Béla plasztikai sebész professzor
laudációját dr. Brassai Attila pro-
fesszor ismertette. A díjazott édes-

apja az orvosi egyetem megalaku-
lásától kezdve annak tanára volt, és
tanulmányait 1959-ben Fodor
Péter Béla is a marosvásárhelyi
egyetemen kezdte, majd harmadé-
ves korában családjával együtt ki-
települt az Egyesült Államokba.
Tanulmányait, valamint a plaszti-
kai sebészetre való szakosodást is
az első helyen végezte. Los Ange-
lesben dolgozik világhírű plaszti-
kai sebészként, és a szakmát a
Columbia Egyetem társprofesszo-
raként oktatja. 1999-ben határozta
el, hogy feleségével, Barbara asz-
szonnyal szeretné rendszeres ösz-
töndíjjal támogatni a kutatásban
jeleskedő orvostanhallgatókat. Tíz
év alatt 150 diáknak nyújtott
150.000 dollár értékű támogatást,
2007-ben pedig ellátogatott Maros-
vásárhelyre, hogy személyesen
adja át az ösztöndíjat. A díjazott vi-
deoüzenetben mondott köszönetet,
a díjat pedig dr. Száva Hunor egy-
kori diákszövetségi elnök vette át. 

A vasárnap esti gálaműsort
Szabó Balázs Bandájának műsora
zárta, a zenekar a magyar népzenét
a könnyűzene különböző válfajai-
val, gyakran klasszikus zenei
hangszereléssel ötvözi. 

A gálaműsort megelőzően a dél-
utáni órákban a Szentegyházi
Gyermekfilharmónia koncertje
szórakoztatta a közönséget. Meg-
ható élmény volt látni a sok szép
székely ruhás, fegyelmezett gyer-
meket, akik Haáz Sándor vezetésé-
vel világhódító körútjaikon is nagy
sikerrel lépnek fel, legutóbb Svéd-
országban és Kanadában, ahol
állva ünnepelte őket a közönség.
Népdalokat, tréfás gyermekdalokat
szólaltattak meg magyar és külön-
böző idegen nyelveken is, tehetsé-
ges szólóénekesek bizonyították a
szentegyházai zenei nevelés sike-
rét. A hangverseny végén a köszö-
net és a marosvásárhelyiek

vendégszeretete jeléül egy klari-
néttal ajándékozták meg a zene-
kart, és egy pizzázással a
szentegyházai Velence vendéglő-
ben. 

A hangverseny szünetében a
Studium–Prospero Alapítványnak
a marosvásárhelyi felsőoktatás ér-
dekében tett munkájáról szóló film
kockái peregtek. Felsorolni is
hosszú, hogy mi minden történt a
húsz év alatt, amelynek első állo-
mása a Trébely utcai Tanári La-
kások Szakkollégium felépítése
volt (1998–2003), amely 80
MOGYE-oktató és rezidens, a Sa-
pientia EMTE 40 és a Művészeti
Egyetem 12 oktatója számára nyúj-
tott 250 évnyi lakhatási lehetősé-
get. 2003-ban nyílt meg a Studium
Orvosi Szakkönyvtár több kisebb
könyvtár összevonása révén, ahol
külön részt rendeztek be a Művé-
szeti Egyetem diákjainak tévével,
multimédiás anyagokkal. Az ala-
pítvány által megvásárolt épület-
ben rendezték be a
Studium–Prospero Központi Hiva-
talát, ahol a mindennapi ügyvitel,
a folyamatos kapcsolattartás zajlik,
ugyanis Erdély kilenc településé-
nek 18 helyszínén levő ingatlannal
támogatják a szülőföldön való le-
telepedést. Az alapítvány évente
megszervezi a MOGYE magyar
végzőseinek ökumenikus ballagási
ünnepségét a Vártemplomban.
2001-től az Apáczai Közalapítvány
révén didaktikaieszköz-támogatás-
sal segítették a MOGYE magyar
oktatóit, 2013 óta rendszeresen
tudnak didaktikai eszközökre pá-
lyázatot hirdetni a MOGYE és a
Művészeti Egyetem oktatói szá-
mára a Nemzetpolitikai Államtit-
kárság és a Bethlen Gábor Alap
támogatásával, a Semmelweis
Egyetem Egészségügyi Mene-
dzserképző Központjának munka-
társaival sikeres menedzserképző
konferenciákat szerveztek, és a
kommunikációról sem feledkezve
meg, a sajtó munkatársait is bevon-
ták ebbe a tevékenységbe. A bő-
vebb számbavételre a délelőtti
filmvetítésen és az alapítvány jö-
vőjéről szóló megbeszélésen került
sor a Kultúrpalota kistermében tar-
tott délelőtti ünnepségen, amire
visszatérünk. 

Ezek a megvalósítások a Mi-
niszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkárságának, a Bethlen
Gábor Alapnak, az egykori Apá-
czai Közalapítványnak és a Stu-
dium 30 üzletembert és
vállalkozást tömörítő állandó tá-
mogatóinak köszönhető – hangzott
el a filmben. Ez dr. Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettesnek a
MOGYE 70. születésnapján a Vár-
templomban elhangzott beszédé-
ből vett idézettel végződött,
amelyben köszönetet mondott
mindazoknak (beleértve a Studium
Alapítványt is), akik kitartó harcot
vívnak az erdélyi magyar nemzet-
rész számára létkérdést jelentő ma-
rosvásárhelyi magyar orvos- és
gyógyszerészképzés megmaradá-
sáért, gyarapodásáért.

Bodolai Gyöngyi 

Dr. Vass Levente, dr. Jung János akadémikus és dr. Béres András professzor
Fotó: Nagy Tibor

Brendus Réka

Fotó: Boda Levente Gergely



Óriási előrelépés történik
Nyárádszeredában az ok-
tatási infrastruktúra terén:
a magyar államtól érkező
támogatással a református
egyház bölcsődét, a katoli-
kus egyház pedig óvodát
épít a városközpontban. 

Tóth Sándor polgármester el-
mondta, az önkormányzat ki-
adta az építkezési engedélyt a
református egyháznak bölcsőde
építésére, amely létesítményre
jelentős igény mutatkozik a
helybéli kisgyerekes családok
részéről. A bölcsőde a piac felé
vezető utcában, a régi dalárda-
ház épületének a helyén áll
majd. Az ingatlan a református
egyház tulajdonát képezi, és
igen rossz állapotban van, rövi-
desen lebontják, és felépül a kor-
szerű, két csoport befogadására
alkalmas új bölcsőde.

A katolikus egyház 70 millió fo-
rint magyar állami támogatást ka-
pott, aminek köszönhetően
hosszabbított programmal működő
óvodát fognak építeni a város főte-
rén, a katolikus templom közvetlen

szomszédságában. Drócsa László
helyi plébánostól megtudtuk, hogy
az új épületben két óvodai csoport-
nak, azaz mintegy negyven gyerek-
nek tudnak majd helyet biztosítani,
és a tervek szerint saját konyhát, il-
letve napközis programhoz szüksé-

ges hálószobát is kialakítanak. A
két beruházásnak köszönhetően a
különböző oktatási fokozatokon
vadonatúj épületekben, korszerű
körülmények között foglalkoznak
majd a szeredai aprónéppel a peda-
gógusok. 
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A katolikus óvoda helyszíne Fotó: Nagy Tibor

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Óvoda és bölcsőde épül 

Számos pályázat van folyamatban

Négy, félreeső települést érintő
beruházásról számolt be ottjártunk-
kor Tóth Sándor, Nyárádszereda
polgármestere, várhatóan jövő ta-
vasszal már aszfaltúton fognak köz-
lekedni Székelybő, Székelymoson,
Vece és Székelysárd lakói. 

Az 5,7 millió lej értékű beruhá-
zásnak köszönhetően, amire a helyi
fejlesztési országos program kere-
tében nyert finanszírozást a nyárád-
szeredai önkormányzat, így régi

vágya teljesül a négy település la-
kóinak. 7,2 km községi útszakaszra
kerül aszfaltút, és a kivitelező jó
ütemben halad a munkálattal, eddig
mintegy hatvan százalékban készült
el a beruházás. Helyenként a sán-
cok kibetonozását is elvégzik a pro-
jekt keretében. A polgármester
szerint, mivel az időjárás rövidesen
téliesre fordul, nem tudnak majd to-
vább dolgozni, ezért előreláthatólag
jövő tavasszal készülnek el teljesen. 

Aszfaltúton a félreeső 
falvakba

Látványos előrelépésen ment
keresztül az utóbbi évek
során Nyárádszereda. Az ön-
kormányzat háza táján gőze-
rővel folyik a munka:
számos, már megnyert, il-
letve elbírálás alatt álló pá-
lyázatról, a gazdák, illetve a
helyi vállalkozók támogatá-
sát célzó tervekről, beruhá-
zásokról számolt be
ottjártunkkor Tóth Sándor,
Nyárádszereda polgármes-
tere. 
Inkubátorház helyi vállalkozóknak

A helyi vállalkozóknak nyújtana
segítséget az a projekt, amire a
helyi önkormányzat a regionális
operatív program keretében próbál
finanszírozást szerezni. 

– Benyújtottuk a tervet egy in-
kubátorház kialakítására a volt ár-
vaház épületében. A pályázat
műszakilag rendben van, elbírá-
lásra vár. Ipari parkszerű létesít-
ményként működne, ahol mintegy
24 cégnek tudnánk helyiséget biz-
tosítani. Van néhány cég Szeredá-
ban, elsősorban az ő helyzetüket
szeretnénk megkönnyíteni – fej-
tette ki a polgármester. A volt árva-
ház épülete B kategóriás műemlék
épület, tehát a strukturájához nem
nyúlnának hozzá, viszont alkalmas
arra, hogy ilyen célt szolgáljon. 

Lovasoktatást indítanának
Az önkormányzat magyar ál-

lami támogatásra pályázott egy lo-
varda létesítésére a
nyárádandrásfalvi iskola mögötti
területen, ugyanis lovasoktatást
szeretnének indítani – mintegy
újabb délutáni foglalkozásként – a
gyerekeknek. Az andrásfalvi iskola
mögött néhány héttel ezelőtt egy
felszámolócég hivatalos verseny-
tárgyaláson értékesített területet, a
meghirdetett licitre jelentkezett az
önkormányzat, és megvásárolt egy

1,2 hektáros területet, közel 300
ezer lejért. Hogy pontosan milyen
rendeltetést szánnak a területnek,
az egyelőre a jövő kérdése, ameny-
nyiben jóváhagyják a magyar ál-
lami támogatást, akkor elkészül a
lovarda, és beindulhat a lovasokta-
tás, ellenkező esetben korszerű is-
kolakertté alakítják a helyszínt.
Korszerű játszótér 
a tömbháznegyedben

Leader-alapokból nyert 45 ezer
euró értékű finanszírozást a város
egy tágas, korszerű játszótér kiala-
kítására a főtéri tömbháznegyed-
ben. A szerződés egyelőre nincs
aláírva, de a pályázat nyertes lett,
minden szempontból megfelelt az
előírásoknak. A beruházás értéke
több lesz, mint a pályázat által
nyert összeg, a különbözetet pedig,
ami a közbeszerzési folyamat után
fog kiderülni, az önkormányzat pó-
tolja majd ki, előreláthatólag 60-70
ezer eurós beruházásra számítanak.
A jelenleginél jóval tágasabb ját-
szótér kialakításához szükséges te-
rületet meg kellett vásárolja az
önkormányzat, a város szívében, a
tömbházak és a sportterem közelé-
ben 43 ár területet 16.500 euróért
vásároltak meg a tulajdonostól. 

Emellett a szociális tengelyen
egy szociális-egészségügyi rendel-
tetésű épület felújítására pályáztak.
A volt szülészet épületéről van szó,

ahol jelenleg családorvosi rendelő
működik, ezenkívül Böjte Csaba
ferences rendi szerzetes iskola
utáni tevékenységet biztosít a hely-
béli rászoruló gyerekeknek. A je-
lenleg igen rossz állapotban lévő
épületet teljesen felújítják. A kerí-
tés, valamint az udvar korszerűsí-
tése is része a projektnek. A
beruházást követően az épület ren-
deltetése ugyanaz marad. A pályá-
zatot benyújtották, a kiírás alapján
100 ezer euró finanszírozást lehet
lehívni, viszont ennél nagyobb ér-
tékű beruházásról van szó, így ez
esetben is az önkormányzat állja
majd a különbözetet. A közbeszer-
zés során derül majd ki, hogy mek-
kora lesz ez a hozzájárulás. 

Közművesítés Szentannán
Ottjártunkkor Tóth Sándor pol-

gármester elmondta, nemrég érke-
zett az értesítés a fejlesztési
minisztériumtól, hogy jóváhagyták
egy projektjüket a szennyvíz és
ivóvízhálózat bővítésére Nyárád-

szentannán. A projekt értéke több
mint 3 millió lej, rövidesen sor
kerül a szerződés aláírására, és vár-
hatóan jövő évben elkezdődnek a
munkálatok. A városvezető szerint
igen fontos beruházásról van szó,
ugyanis, miután Nyárádszeredában
és Andrásfalván elkészült a háló-
zat, a szentannaiak úgy érezték,
hátrányos helyzetbe kerültek, és
ezt a hiányosságot szeretnék most
pótolni. 

Szerződésaláírásra várnak
Érdeklődésünkre, hogy történt-e

előrelépés a város marosvásárhelyi
kijáratának a környékére tervezett
közösségi trágyatároló ügyében, a
polgármester elmondta, várják,
hogy egy meghallgatásra hívják
őket, ahol a projektet a tervezőnek,
valamint a haszonélvezőnek meg
kell védenie a miniszteri tanács
előtt, és ezt követően kerülhet sor
a szerződés aláírására. 

Amint arról már korábban be-
számoltunk, a Környezetvédelmi
Minisztériumtól nyert támogatás-
ból mintegy nyolcszáz négyzetmé-
ter alapfelületű, bekerített tároló
készül majd, és a beruházás része-
ként a trágyaszállításhoz és -keze-
léshez szükséges géppark is
biztosítva lesz. A cél: segíteni a
gazdáknak, hogy eleget tudjanak
tenni a törvényes előírásoknak és
ne szennyezzék a talajt nitráttal és
nitrittel. A nagyobb farmok többsé-
gében ezt már megoldották az üze-
meltetők, viszont a kisebb
gazdaságok esetében nagy segítsé-
get jelent majd a közösségi trágya-
tároló megléte, ahol a tervek
szerint megtörténik majd a trágyalé
kezelése is a megfelelő eljárás-
sal. 

Megújult járdarész
Helyi költségvetésből újították

fel a nyáron a Nyárádszereda fő-
tere és az andrásfalvi iskola közötti
1,2 km szakaszon a járdarészt. Igen
fontos volt, hogy elkészüljön ez a
beruházás, hogy a gyerekek bizton-
ságosan, nem pedig az úttest szélén
járjanak iskolába. A szóban forgó
szakaszon volt ugyan járda, de na-
gyon rossz állapotban, a szennyvíz,
valamint ivóvízhálózat kiépítésé-
vel járó munkálatok miatt tönkre-
ment a gyalogosoknak szánt
felület. 

A további beruházásokról szólva
a városvezető hozzátette: Demeter-
falván megvásároltak egy épületet
a vasúttársaságtól, és nekifogtak
egy halottasház építésének. Ugyan-
akkor három hónapja dolgoznak a
demeterfalvi iskolában, felújítják
és bővítik az épületet, az átadást a
februári vakációra tervezik. 

A volt árvaház épülete Fotó: Nagy Tibor

Lovasoktatást terveznek
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Magyar futballünnep Nyárádszeredában
Az Anglia elleni legendás győ-

zelem 65. évfordulóján az „évszá-
zad mérkőzésére” emlékezve
vasárnap focinapot tartottak Nyá-
rádszeredában.

Az 1953. november 25-én lezaj-
lott, az „évszázad mérkőzése”
néven ismert Anglia – Magyaror-
szág futballtörténeti eseményre
emlékeztek a nyárádmentiek. A 6-
3-ként ismert eredmény valójában
3-6, ezért a szervezők egy három
óra és hat percig tartó folyamatos
focieseményt rendeztek, ahol a
helyi RMDSZ, MPP, a Csaba Ki-
rályfi, Rigmány, Csíkfalva, vala-
mint az újságírók csapata, a
Pressing léptek pályára, és tízper-
cenként folyamatosan váltogatták
egymást. A háromórás focimaraton
befejezéseképp az utolsó hat perc-
ben a Csaba Királyfi játszott a
helyi öregfiúk csapatával. Délután
fényképkiállítás is nyílt, amelyen a
legendás magyar válogatott játéko-
sait és néhány emlékezetes pillanat
megörökítését lehetett megszem-
lélni, majd levetítették a 65 évvel
ezelőtti mérkőzést is. Felszólalásá-
ban Bíró József Attila megyei taná-
csos, a szervezők egyike
felelevenítette azt a napot, amikor
105 ezer néző előtt a magyar válo-
gatott megszégyenítette a 90 éve

veretlen angol nemzeti együttest.
Történelmünkben sok mindenre
büszkék lehetünk, de az az ered-
mény méltán nevezhető történelmi
eseménynek, és ezért emlékezni és
tisztelegni kell előtte – hangsú-
lyozta. A rendezvény megszervezé-
sében a lelkes csapat segítséget
kapott a város polgármesterétől,
Tóth Sándortól, továbbá Magyar-
ország csíkszeredai főkonzulátusá-
tól és Boldog István magyar
országgyűlési képviselőtől, aki a
rendezvény fővédvöke is volt.

A szervező Nyárádszeredáért
Egyesület elnöke, Szűcs Péter la-
punknak elmondta: a 60 éves év-
fordulón szerveztek egy
focitörténeti előadást, amely iránt
nagy volt az érdeklődés, ezért már
akkor úgy döntöttek, hogy a 65. év-
fordulón egy nagyobb rendezvényt
kellene szervezni, így született
meg a több mint háromórás emlék-
torna ötlete. Mivel sikeres volt a
vasárnapi rendezvény, és nagy volt
az érdeklődés, gondolkodni fognak
azon, hogy hagyományt teremtse-
nek-e ebből és gyakrabban is meg-
rendezzék, nem csupán ötévente. A
vasárnapi eseménynek és a meghí-
vásnak az idős helyi volt labdarú-
gók is nagyon örültek, és amikor
pályára léptek,  könny csillogott a

szemükben. Boldog István sokat
jár Erdélybe és Nyárádszeredába
is, ezért felkérték, hogy hozza el az
országgyűlési válogatottat is, de
mivel az a csapat épp ezen a hétvé-
gén máshová készült, nem jöhetett
el, viszont a képviselő örömmel fo-
gadta el a felkérést – részletezte az
elnök.

A rendezvényen a veteránok ne-
vében Kocsis József mondott kö-
szönetet a szervezőknek, amiért
nem felejtették el meghívni ezt a
korosztályt, majd lapunknak elme-
sélte: nyolcévesen élte meg a le-
gendás mérkőzést, és máig tisztán
emlékszik rá, hiszen örök élmény
volt. Nyárádszentmártonban Béres
Istvánéknak volt egy telepes rádió-
juk, oda gyűlt a falu népe, ők gye-
rekekként a rádió mellé
hasalhattak, és úgy hallgatták
végig a mérkőzés közvetítését. A
magyar történelem egyik olyan
eseménye volt az, amikor a világ
minden részén együtt örült és sírt a
magyar – véli a volt labdarúgó, akit
meglepett az, hogy a szervezők fel-
kérték, gyűjtse össze a veterán fo-
cistákat egy emléktornán való
fellépésre. Egyben azt is érezte,
hogy ennek az az üzenete, hogy az
idősek is a közösséghez tartoznak,
nem felejtették el őket sem.

A fővédnök levelében arra biz-
tatta a nap focistáit, hogy olyan
büszkén lépjenek pályára, mint
ahogy azt az Aranycsapat tette
egykor a Wembley-ben. „Együtt
dobbant a szív, együtt szurkolt
mindenki a rádiókészülékek előtt.
Együtt nyert a magyar nemzet. A
Sebes Gusztáv által irányított ma-
gyar válogatott Puskással, Czibor-

ral, Hidegkutival, Buzánszkival és
a többi nagyszerű sportolóval a
soraiban csodát vitt végbe. Azt
gondolom, hogy ez a nap is egy
csoda. Egy csodás kiállítás és 3
óra 6 perc magyar futballünnep,
ahol a nagy ősök emléke és elért
eredményei előtt tiszteleghetünk”
– üzente az országgyűlési képvi-
selő. (gligor)

Május 23. lehet az Aranycsapat hivatalos emléknapja
Az 1954. május 23-án játszott és 7-1-es hazai győzelemmel zárult

Magyarország–Anglia labdarúgó-mérkőzés 65. évfordulója lehet elő-
ször a legendás Aranycsapat hivatalos, Országgyűlés által is jóváha-
gyott emléknapja. Az Aranycsapat Emlékév Testület elnöke, Lomnici
Zoltán elmondta, az eredetileg az 1953-ban, a Wembley Stadionban 6-
3-as magyar sikerrel zárult összecsapás évfordulójára tervezett novem-
ber 25. azért nem válhat hivatalos emléknappá, mert ezt a dátumot
2012-ben a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszer-
munkások emléknapjává nyilvánították, így nemzeti gyásznap.

Lomnici Zoltán beszámolt arról, hogy a tervek szerint az új Puskás
Ferenc Stadion jövő őszi átadásáig tartó Aranycsapat-emlékév során a
Kárpát-medence egész területén folyamatosak a legendás nemzeti ti-
zeneggyel kapcsolatos megemlékezések, s nemsokára a 100. ilyen ren-
dezvény következik. Hozzátette, szeretnének az új Puskás Ferenc
Stadion átadásáig a Kárpát-medence valamennyi magyar nyelvű isko-
lájában meghirdetni tanulmányi versenyt az Aranycsapatról.

Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter az Aranycsapatról azt
mondta, Puskás Ferenc és társai mindig a magyar nemzetet képviselték,
motiváltak voltak, és ami – ahogy fogalmazott – a legfontosabb: „sze-
rettek focizni”. „Az 1973 óta felnőtt magyar futballgenerációk tagjai-
nak nincs ott a lelkében az az identitástudat, amely az Aranycsapatot
is a világ legjobbjává tette, és amíg ez nem áll helyre, addig soha nem
lesz olyan a magyar futball, mint amilyen volt” – jelentette ki a mi-
niszter.

A második félidőben jött ki az osztálykülönbség

A férfikosárlabda Nemzeti Liga
A értékcsoportját vezető Nagysze-
ben ellen játszott barátságos mér-
kőzést a Marosvásárhelyi CSM
csapata, amely az idén a C érték-
csoportban kezdte meg a működé-
sét. A két klub ezzel a meccsel
hidalta át azt a bajnoki szünetet,
amelyet a válogatottaknak fenntar-
tott FIBA-ablak idejére rendeltek
el.

Kiváló alkalom volt arra, hogy
viszonylag pontos képet kapjunk
arról, milyen távolságra van az új
marosvásárhelyi csapat az elittől,
amelyhez évekig tartozott, és

ahová vissza szándékozik kapasz-
kodni.

Örömmel nyugtázhattuk, hogy
egyáltalán nincs messzire. Az első
félidőben ugyanis végig vezetett a
házigazda, annak ellenére, hogy a
klub által személyes ügyei intézé-
sére erre a szünetre elengedett
Martinić, illetve az enyhén sérült
Şolopa nem lépett pályára. Új lé-
giós mutakozott viszont be a szerb
erőcsatár Maksim Kovačević sze-
mélyében, aki három éve rövid
ideig a Medgyesnél is játszott, leg-
utóbb pedig a boszniai OKK Spars
Sarajevo játékosa volt. Nagysze-
bennél ugyanakkor gyakorlatilag
mindenki pályára lépett, folyama-

tosan négy légióssal voltak a pá-
lyán, ahogy az A értékcsoportban
megengedik a szabályok, de a nagy
kedvvel küzdő, mindössze két légi-
óst használó házigazdák egyenlő
ellenfélnek bizonyultak, és egyszer
sem engedték át a vezetést a szüne-
tig a vendégeknek.

Pihenő után aztán – barátságos
meccs ide vagy oda – a szégyent
elkerülendő, a nagyszebeniek egy-
gyel nagyobb sebességre kapcsol-
tak, kihasználták fizikai
fölényüket, és azt, hogy a játékve-
zetők igen szabadon hagyták a já-
tékot. Tamulis pedig elképesztő
pontossággal dobott távolról, még
védővel a nyakán is. A marosvásár-

helyiek ugyanakkor
elfáradtak, sajnos,
Borşa bokasérülést
is szenvedett, emiatt
eggyel csökkent a
rotáció, a végére

pedig Sánta combjába is beletérdelt
egy ellenfél, így ő sem folytatta. 

Összességében jó benyomást
keltett a marosvásárhelyi csapat
egy nagyon erős ellenféllel szem-
ben, és hogy ilyen kemény mecs-
csek kellenek a közönségnek,
mutatja, hogy többen foglaltak he-
lyet a lelátón ezen a barátságos
mérkőzésen, mint a bajnoki talál-
kozókon általában. Ugyanakkor bí-
zunk benne, hogy Borşa és Sánta
sérülései nem súlyosak, Kovačević
pedig egyre jobban érzi majd a do-
básokat, mert most rengeteget vál-
lalt magára, de a pontossága még
nem volt a legmagasabb szintű:
húsz mezőnybéli dobásából csak
hét talált be a gyűrűbe.

A marosvásárhelyi csapat 
december 4-én Galacon folytatja a
bajnoki szereplését, a C értékcso-
port rangadóján, amelyen gyakor-
latilag eldőlhet az első hely sorsa.

Bajnokok Ligája: 
A mai program
Az utolsó előtti fordulóval foly-

tatódik a héten a labdarúgó Bajno-
kok Ligája csoportköre, a mai
játéknapon az E, az F, a G és a H
jelű négyesek csapatai lépnek pá-
lyára.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 5.
forduló:

* E csoport: AEK Athén
(görög) – Ajax Amsterdam (hol-
land) (19.55 óra), Bayern Mün-
chen (német) – Benfica (portugál)
(22.00). A csoport állása: 1.
Bayern München 10 pont, 2. Ajax
Amsterdam 8, 3. Benfica 4, 4.
AEK Athén 0.

* F csoport: Olympique Lyon
(francia) – Manchester City
(angol) (22.00), Hoffenheim
(német) – Sahtar Donyeck (ukrán)
(22.00). A csoport állása: 1. Man-
chester City 9 pont, 2. Olympique
Lyon 6, 3. Hoffenheim 3, 4. Sahtar
Donyeck 2.

* G csoport: CSZKA Moszkva
(orosz) – Plzen (cseh) (19.55), AS
Roma (olasz) – Real Madrid (spa-
nyol) (22.00). A csoport állása: 1.
Real Madrid 9 pont (10-2), 2. AS
Roma 9 (10-4), 3. CSZKA
Moszkva 4, 4. Plzen 1.

* H csoport: Juventus (olasz) –
FC Valencia (spanyol) (22.00),
Manchester United (angol) –
Young Boys (svájci) (22.00). A
csoport állása: 1. Juventus 9 pont,
2. Manchester United 7, 3. FC Va-
lencia 5, 4. Young Boys 1.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda barátságos mérkőzés: Marosvásárhe-

lyi CSM – Nagyszebeni CSU 74:97 (23-19, 25-24, 14-
29, 12-25)

Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 800 néző. Ve-
zette: Bukaresti László (Marosvásárhely), Csíki Zsolt
(Marosvásárhely).

Marosvásárhely: Engi-Rosenfeld 19 pont (3), Kova-
čević 19 (2), Kalve 17, Sánta 9, Bölöni 5 (1), Steff 3,
Onea 2, Borşa, Kilyén, Şteţca, Costaşuc. 

Nagyszeben: Tamulis 26 (7), Philmore 22, Hardy 14,
Tohătan 12 (1), Pratt 8 (1), Brosser 7 (1), Cooper 6,
Gheorghe 2, Gavriloaia, Varga.A nagyszebeniek (b1, b3) folyamatosan négy légióst tartottak a pályán, ahogy az A értékcsoportban megengedik a

szabályok, de a nagy kedvvel küzdő házigazdák így is egyenlő ellenfélnek bizonyultak a szünetig. Fotó: Nagy Tibor

Bálint Zsombor

Az utolsó hat percet a szervezők és a veterán helyi focisták játszották. Fotó: Iszlai Gyula

Emlékkiállítással is tisztelegtek az egykori labdarúgók előtt. Fotó: Gligor Róbert László



November 11-13. között ismét
fodrászversenyen vettek részt a
marosvásárhelyi Traian Vuia Szak-
képző Líceum tanulói. A Hairdres-
ser Open 2018 nemzetközi
fodrászversenyt ez alkalommal
Székesfehérváron tartották. 

A Traian Vuia Szakképző Lí-
ceum tizennégy tanulóval jelentke-
zett be a versenyre, különböző
kategóriákban. A verseny kereté-

ben a diákok Ausztria, Csehország,
Szlovákia, Magyarország, illetve
Szlovénia tehetséges tanulóival
mérhették össze szaktudásukat és
nem utolsósorban tehetségüket. A
mezőny igencsak erősnek bizo-
nyult, hiszen minden ország legte-
hetségesebb, szakma iránt
elhivatott tanulói vettek részt,
azonban iskolánk tanulói ez eset-
ben sem vallottak szégyent, sőt

büszkévé tették szaktanáraikat és
nem utolsósorban az iskolát. 

A kiértékelés során hatalmas
örömmel fogadtuk, hogy a XI. F
osztályos Fülöp Ramona első he-
lyet ért el a feltűzött frizura kate-
góriában, az ,,évszakok”
témakörben. Továbbá büszkék va-
gyunk a IX. E osztály tanulójára,
Bocotan Absalomra, illetve a XII.E
osztály tanulójára, Fülöp Tímeára,
akik negyedik, illetve ötödik helye-
zést értek el a borbély-, illetve a
menyasszonyi frizura kategóriák-
ban. A fent említett kitűnő eredmé-
nyek alapján Románia, a hat részt
vevő ország között a harmadik, do-
bogós helyet foglalta el. 

A kiváló eredményekért elsősor-
ban köszönetet szeretnénk mon-
dani tanárkollegáinknak, Szombat
Emőke és Kiss Erzsébet tanárnők-
nek, akik szakmai tudásukkal tá-
mogatták tanulóinkat a
felkészülésben, és nem utolsósor-
ban köszönettel tartozunk a Maros-
vásárhelyi Polgármesteri
Hivatalnak azért, hogy átvállalta az
utazás költségeit. 

Siklódi Beáta
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Újra fodrászversenyen a marosvásárhelyi 
Traian Vuia Szakképző Líceum tanulói

Napjaink megszokott egyhangú-
ságát nemcsak az ünnepek, hanem
a különféle rendezvények is válto-
zatossá teszik. 

A szegények világnapja az utóbbi
évek egyik legszebb megnyilvánu-
lása a felebaráti szeretetnek. 

A Máltai Szeretetszolgálat alap-
hivatásánál fogva beállt a sorba,
hogy megtalálja és felkarolja azo-
kat, akikért tartják ezt az emberba-
ráti napot. 

Mi kellett ehhez? Néhány ön-
kéntes hozzáállása és egy autó. A
hirtelen beköszöntött télben indult
el a kis csapat, és végigjárta a vá-
rost, hogy meleg ruhákat és kenye-
ret osszon a rászorulóknak. Az
önkéntesek már előre eltervezték az
útvonalat, hogy könnyebben ráta-
láljanak azokra a hajléktalanokra,
akiket megcélozott az akció. Arra
is jutott idő, hogy nemcsak meleg
holmit és kenyeret adjanak, hanem
barátságos szép szavakkal érintsék
meg az embereknek a lelkét. 

Közben a székházban működik
a telefonszolgálat, egyesek segíteni

akartak, mások segítséget kértek.
Mindannyian pozitív választ kap-
tak, kivéve egy esetet, amikor egy
leégett ház lakója kérte segítségün-
ket Mezőkölpényből. Építőanyag-
ra van szükségük. Várjuk, hogy
valaki felajánlja segítségét. Tele-
fonszámunk 0728-332-008. 

A délután folyamán továbbgyű-
rűzött a szeretethullám. Palkó
Ágoston római katolikus lelkész,
máltai lelki vezető a hidegvölgyi
gyermekek két csoportját saját au-
tójával szállította a máltai házba,
ahol nemcsak meleg virsli várta
őket, hanem megérezhették a felé-
jük áradó gondoskodó szeretetet is,
mely egész évben jelen van, csak
ezen a napon különös hangsúlyt
nyert. 

A máltai ház kapuja minden rá-
szoruló előtt nyitva áll 10-14 óra
között. 

Mindazok, akik részt vettek
ebben a szeretetakcióban, az Úr
Jézus tanításáról tettek tanúbizony-
ságot.

Radványi Hajnal máltai tag

A szegények világnapján

A nő szerepe a megmaradásban
November 17-én, Isten kegyel-

méből részt vettünk a Felső-Maros
menti nőszövetségi találkozón,
Magyarón. Ez alkalommal meg-
tiszteltek jelenlétükkel a mezőbe-
rényi református gyülekezet
küldöttei, megerősítvén a szep-
temberben elindított testvérkap-
csolatot a helyiekkel. Szép
számban vettek részt a borszéki,
maroshévízi, ratosnyai, holtma-
rosi, marosvécsi, magyarrégeni,
szászrégeni, radnótfáji, beresztelki
és kisfülpösi nőszövetségek kép-
viselői is.

Igét hirdetett Papp Tiborné Mó-
nika, Mezőberény református lel-
kipásztora, a Tiszántúli
Egyházkerület Nőszövetségének
titkárhelyettese az Apostolok cse-
lekedetei 16. rész 9–15. alapján.

Magasztos, lélekhez szóló fel-
hívás is volt az igehirdetésben, a
ma asszonyának szólt, a refor-
mátus keresztény Európa meg-
mentésére. A közösségekben a
vallástudat és nemzeti tudat el-
mélyítése, megőrzése, a hit él-
tető ereje és a keresztényi
összefogás lehet Európa jövő

magyarjainak a megmaradás zá-
loga.

Az igehirdetés után Takács
Malvin magyarói lelkipásztor, a
Görgényi Egyházmegye Nőszö-
vetségének elnöke köszöntötte az
egybegyűlteket, ismertette a kon-
ferencia programját. Külön köszö-
netet mondott a magyarországi
testvértelepülésről érkezetteknek.
Az igehirdető lelkész dióhéjban
bemutatta a Tiszántúli Egyházke-
rület Nőszövetségének tevékeny-
ségét, zászlójukat, melyet mi is
megcsodálhattunk a szüneten az
Árva Betlehen Kata örökségét be-
mutató kiállítással együtt.

Az istentiszteletet Szabó Szidó-
nia helyi kántornő vezetésével a
mezőberényi és magyarói énekkar
tagjai énekükkel színesítették. A
helyi lelkész felolvasta az Erdélyi
Nőszövetség elnökének, Borsos
Melindának a köszöntő sorait, va-
lamint a nt. Veress Róbert esperes
elnézéskérését, akik ft. dr. Pap
Géza püspök temetésén vettek
részt. A jelenlévők is mély csend-
del adóztak emlékének. 

Szünet után Bagita Attila Zoltán

mezőberényi középiskolai történe-
lem szakos tanár, a református
egyház gondnoka előadást tartott
Magyar nagyasszonyok családi
élete és háztartása, gyermekneve-
lés a XVI-XVII. században cím-
mel. 

A köznép számára ismeretlen,
de érdekes tudnivalók hangzottak
el a nagyasszonyok életéből, a
párválasztástól a gyermeknevelé-
sig. Az előadó szórakoztató elő-
adásmódjának köszönhetően
mindenki nagy érdeklődéssel kö-
vette az előadást.

A konferencia végén a helyi lel-
kész megköszönte a részvételt,
felolvasta a 43. zsoltárt, s a jelen-
levők együtt énekelték a nőszövet-
ség himnuszát, az énekeskönyv
461-es énekét. 

A szervezőknek köszönhetően a
szünet idején és a tevékenység
végén bőséges szeretetvendégség-
ben volt részünk. Köszönet illeti a
szervezőket, és Isten áldása kísérje
életüket.

Méra Ilona és 
Demeter Aranka tanítónők,

Szászrégeni Nőszövetség

November 20-án, azaz kedden
került sor a HIFA-ROMÁNIA
egyesület Irodalmi fesztivál fo-
gyatékkal élők számára című pro-
jektjének megvalósítására. Az
esemény megvalósításában part-
nerünk volt a Megyei Könyvtár. 

Ezúton is köszönetünket fejez-
zük ki a zsűri elnökeinek – Vajda
György újságírónak, városi taná-
csosnak, illetve Valentin Marica
költőnek, akik szakértelmükkel és
irodalom, költészet iránti szerete-

tükkel, odaadásukkal növelték az
esemény színvonalát.

Köszönet Domahidi Anna és
Sára művészetis diákoknak is,
akik a zene szárnyain repítették az
időt egyik költeménytől a másikig,
a percet az örökkévalóság szint-
jére emelve.

A fesztiválra román, illetve ma-
gyar alkotók iratkoztak fel verse-
ikkel – kisfilmes vagy képes
bemutatót küldve magukról és al-
kotásaikról. Az ország különböző

pontjairól érkeztek munkák Birta
Angéla, Valeriu Borşan, György
Emőke, Kerekes Adélka, Lidia
Leahu, Mihaela Mihăescu, Oneţ
Liana Emanuela, Rodica Mihaela
Pasere, Niculina Adriana Sârbu,
Georgeta Andreea Văduva tollá-
ból.

A résztvevők verseivel az ér-
deklődők online felületen is meg-
ismerkedhetnek, alaposabb
bemutatkozásuk olvasható a
HIFA-RO INFO negyedéves fo-
lyóirat legújabb számában is, me-
lyet egyesületünk székhelyén, az
Enescu utca 2. szám alatt vagy on-
line a www.hifa.ro oldalon is meg-
találnak.

A szervezők tervezik a jövő évi
folytatást – azzal a céllal, hogy
minél szélesebb körben sikerüljön
megszólaltatni fogyatékkal élő al-
kotókat, illetve azért, hogy megis-
mertessék ezeket a munkákat,
műveket, alkotásokat azokkal is,
akiktől távolabb áll a fogyatékkal
élők világa.

Csata Éva ügyvezető igazgató

Küküllődombón, 
az 50 évesek találkozóján

A küküllődombói iskola egykori
tanára számára is születik lélekme-
legítő szó és gesztus. Székely Irén
tanárnő javaslatára 1977-ben ve-
zették be ezt az ünnepet. 

A találkozó nyitó szavait Doba-
iné Hunyadi Zsuzsánna mondta el:
„Probáljunk visszaemlékezni az el-
telt 50 év szép élményeire...
Tudom, hogy egyikünk élete sem
folyt akadálytalanul, s most itt ál-
lunk »egy erdőrengeteg« szélén,
ahogy a költő, Áprily Lajos
mondja:

„Fogy az ösvény, fogy a napfény,
hideg árnyék hull a hegyre.
Áll mögöttem 50 erdő
50 év rengetegje.”
A Túl ötven erdőn című verssel

Zsuzsánna ünnepi hangulatot te-
remtett.

A továbbiakban Székely Irén ta-
nárnő, az egykori osztályfőnök
vette át a szót. „Az elmúlt 50 év
megállásra szólít, hisz fél évszázad
élményanyagát hordozzuk a vál-
lunkon” – mondotta. 

Előkerült a régi napló, lapjait
forgatva az osztályfőnök szóra
bírta egykori tanítványait. Az
egyéni megszólaláskor általában
rövidek voltak, konkrétak, nem di-
csekvők, nem tragikusak; 14 ötve-
nes szólt magáról, heten
hiányoztak, egy társuk, Pethő
Gyöngyike távozott az élők sorá-
ból, emlékére elcsendesedtünk.

Korodiné Nagy Tünde szavait
idézem: hála és köszönet Istennek,
mert megérni engedte e napot,
hogy e földi létben mindenikünk a
maga helyén végzi dolgát, és re-
ménykedve tervezi a jövőjét. 

Jómagam is megszólaltam, a
szépkorúak batyujával a hátamon –
arra gondoltam, mi vár rájuk a to-

vábbiakban; nem megijeszteni, se-
gíteni  és bátorítani igyekeztem
őket, mondván: az elkövetkező
évek nem lesznek könnyűek, meg
kell tanulnotok öregen hasznos,
örömteli napokat élni.

Az őszinteség szavait hallhattuk
Vinczellér Mária tanárnőtől, aki 32
éven át tanított a küküllődombói
általános iskolában, és most boldo-
gan látta viszont egykori tanítvá-
nyait. 

Az ünnepség ezen része gyö-
nyörű virágcsokrok átadásával zá-
rult, tanítványaink szeretete és
hálája gyanánt.

Ezután a helyi unitárius temp-
lomban  Márkos Hunor lelkész áhí-
tatot tartott. Elhangzott Wass
Albert Üzenet haza című verse,
szavalta Márkos Andor.

Minden 50 éves egy szál szeg-
fűt és emléklapot kapott az egyház
részéről.

Végül a helyi kultúrotthonba
mentünk, a gyönyörűen megterített
asztalokon finom ebéd várt. Köz-
ben az idősek által is ismert köz-
kedvelt zeneszámok hangzottak el.
A zenét Miklós Jánosnak köszön-
hetjük. 

Köszönet illeti a szervezőket is:
Dobainé Hunyadi Zsuzsánna, Már-
kosné Zilahi Melinda, Miklósné
Barabás Melinda, Miklós Tibor
polgármester és segítő társaik min-
dent megtettek azért, hogy min-
denki jól  érezze magát.
Gondoskodtak arról is, hogy az
idős tanárnők gond nélkül utazza-
nak, a fiatalabbak pedig tovább
táncolhassanak és örvendjenek a
találkozásnak. Mert 50 évesek ta-
lálkozója csak egy van. 

Szlovácsek Ida
ny. tanárnő

Irodalmi fesztivál
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A polgári peres eljárásról 
A bírósági tárgyalás (VI.)

A polgári perekben, de úgy álta-
lában mindennemű bírósági eljá-
rásban kiemelten fontosak a
határidők, amelyek betartásához
vagy éppen elvesztéséhez komoly
jogkövetkezmények fűződnek.
Mellesleg megjegyezve, az ügyvé-
dek tekintetében a szerződéssel
egyértelműen valamilyen ügy kép-
viseletével megbízott ügyvéd ese-
tében a határidő be nem tartása az
az eset, amikor az ügyvéd egyértel-
műen felel a megbízójával szem-
ben, megalapozva egy ügyvédi
malpraxis (műhiba) esetet. A többi
esetleges felelősség-megállapítási
perben nagyon nehéz bebizonyítani
az ügyvéd esetleges hibáját, hiszen
az ügyvéd felelőssége nem ered-
ményfelelősség, hanem eljárási fe-
lelősség, ami magyarán annyit
jelent, hogy az ügyvéd – jogi szem-
pontból – nem akkor teljesít, ha el-
érte a kívánt célt, hanem akkor, ha
minden törvényes és méltányosan
elvárható jogi eszközt legjobb tu-
dása szerint felhasznált annak el-
érése érdekében (ez az egyik
magyarázata annak, amiért az
ügyvédi tiszteletdíjat nem lehet ki-
zárólag az ügy eredményének
függvényében meghatározni). De
térjünk vissza a határidőkhöz. A
határidőkkel kapcsolatosan egyik
állandóan visszatérő kérdés, hogy
azokat hogy számolják, munkana-
pokról van-e szó vagy naptári nap-
ról, mikor kezdenek el folyni stb. A
polgári perrendtartás szerint a ha-
táridők alapesetben attól a pillanat-
tól kezdenek folyni, amikor az a
személy, aki az illető határidőben
valamilyen ügylet vagy cselekedet
elkövetésére jogosult, vagy kötele-
zett tudomást szerzett az illető ha-
táridőről. Így például egy
határozattal kapcsolatos fellebbe-
zési határidő alapesetben attól a
pillanattól kezd folyni, amikor a il-
lető peres félnek kiközölték a hatá-
rozatot (tehát a megszerkesztett,
papíralapú határozatot a postás
vagy a bírósági dolgozó kikézbesí-
tette kézbesítési jegyzőkönyv elle-
nében), és nem attól a pillanattól,
amikor azt kimondták. Mint mond-
tuk, ez alapesetben érvényes,
ugyanis bizonyos speciális, általá-
ban sürgős esetekben, a határidők a

döntés meghozatalától számítód-
nak, például a sürgős ügyek ideig-
lenes elbírálását szabályozó elnöki
rendelvény (ordonanţa preşedinţi-
ală) esetében, ha a rendelvényt a
felek megidézésével adták ki (ha
viszont nem voltak megidézve,
akkor mindenképpen a döntés ki-
közlésének időpontjától). 

A határidőket a törvény vagy
ennek hiányában a bíró határozza
meg. Ezeket órában, napban, hét-
ben, hónapban vagy évben határoz-
zák meg, számítási módjuk pedig a
következő: az órában meghatáro-
zott határidők a következő nap
nulla órájától folynak, a napokban
meghatározott határidők számítá-
sakor a kezdeti, illetve a végső
napot nem számítják bele a határ-
időbe, így például egy hétfőn meg-
kezdődött 5 napos határidő a
következő hétfőn telik le, ugyanis
meg kell azt is jegyezni, hogy azok
a határidők, amelyek törvényes
munkaszüneti napra esnek, meg-
hosszabbodnak a következő mun-
kanapig (esetünkben a határidő
szombatra esne, de az nem számí-
tódik bele, hanem a következő
napig kell hosszabbítani, ami vi-
szont munkaszüneti nap, a követ-
kező munkanap pedig hétfő. Ha
ebben az esetben a hétfő és a kedd
történetesen törvényes ünnep,
akkor a határidő egészen szerdáig
is meghosszabbodik). A hetek, hó-
napok és évek szerint számolt ha-
táridők az utolsó hét, hónap, év
megfelelő napján telnek le, ha ilyen
nap nincs, akkor a megfelelő hónap
utolsó napján. A határidők a meg-
felelő nap 24:00 órájakor telnek le,
viszont abban az esetben, ha egy
bizonyos irat iktatási határidejéről
van szó, akkor az iktató intézmény
törvényes nyitvatartási ideje az irá-
nyadó, azzal a megjegyzéssel,
hogy az ebben az esetben postai
ajánlott levélként vagy gyorspostá-
val feladott iratok akár az illető in-
tézmény nyitvatartási ideje után
feladva is határidőben feladottnak
minősülnek, még akkor is, ha nem
ugyanazon a napon érkeznek meg,
vagy akár a határidő letelte után ke-
rülnek iktatásra. Beszámíthatatlan
vagy csökkent ítélőképességű sze-
mély ellen nem folyik a határidő,
ameddig annak nincs kinevezett
képviselője vagy gyámja. Egy il-
lető személy esetén annak vagy
képviselőjének halála a bírósági

határidő egyszeri félbeszakítását
eredményezi, ekkor a bíróság újból
kiközli az illető iratot. A határidők
letelte után végrehajtott bírósági
ügyletek vagy cselekmények sem-
misek, az illető felek elvesztik a
jogot ezek törvényes végrehajtá-
sára. Abban az esetben viszont, ha
egy bizonyos periódusban nem
lehet végrehajtani egy cselek-
ményt, annak elkövetése a határidő
letelte előtt csak akkor nyilvánít-
ható semmissé, ha ennek megálla-
pítását valamelyik érdekelt fél
kérte. Abban az esetben, ha a ha-
táridőt az illető fél valamilyen ala-
posan megindokolt okból vesztette
el, és ezt bizonyítani is tudja, akkor
az illető cselekményt 15 napon
belül (vagy az éppen alkalma-
zandó más határidőn belül) lehet
megtenni, ez a határidő azon kény-
szerítő körülmény megszűnésétől
számítódik, amely meggátolta az
illető személyt annak megtételé-
ben. Ebben az esetben az érdekelt
fél nemcsak a cselekményt kell
végrehajtsa a jelzett határidőben,
hanem egyúttal kérnie kell a bíró-
ságtól a határidőbe való visszahe-
lyezést is. A gyakorlatban ezek a
kérések sajnos ritkán találnak nyi-
tott fülekre a bíróság részéről. A
gyakorlatban leggyakrabban meg-
jelenő határidő a 30 napos felleb-
bezési határidő, de ettől lehetnek
eltérő határidők is, pl. a már emlí-
tett elnöki rendelvény esetén 5
napos a határidő, kereskedelmi-
felszámolási ügyekben személyes
felelősség megállapítása esetén 7
napos határidő van, válaszirat (în-
tâmpinare) letételét maximum 25
napos határidőhöz köti a törvény,
amit viszont a bíróság csökkenthet.
Habár nem bírósági határidő,
hanem anyagi-jogi elévülési, el
kell mondani, hogy alapesetben
pénzkövetelést 3 évig lehet be-
nyújtani a követelés lejártától szá-
mítva, viszont periodikus
tartozásoknál minden egyes tarto-
zásra külön kezd egy határidő
folyni. Az állami adók és illetékek
5 évre visszamenőleg követelhetők
vissza, ez érvényes mind az adófi-
zetőkre, mind az államra. Ebben az
utóbbi esetben az elévülési idő a
tartozás lejártának évét követő év
első napjától kezd folyni. Ezeknek
a határidőknek a be nem tartása a
követelés elévülését (prescripţia)
vonja maga után. 

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 

Elhagyott személygépkocsik 
tulajdonosait keresik

Az elszállított járművekért 
fizetni kell

Marosvásárhely köz- és magánterületén továbbra is gaz-
dátlannak tűnő járművek parkolnak huzamosabb ideje. Ezt
szüntetnék meg azzal az intézkedéssel, amelyet a helyi
rendőrség kezdeményezett a napokban.

A közterületen elhagyott vagy gazdátlannak tűnő járművekre vonat-
kozó 2002. évi 421-es számú törvény 6. cikkelyének 2. fejezete értel-
mében, illetve annak érdekében, hogy azonosítsák azoknak a
járműveknek a tulajdonosait, amelyek több mint egy éve közterületen
parkolnak, nyilvánosságra hozzák a szóban forgó járműveket tartal-
mazó listát, amit a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyén
is kifüggesztenek.

A Szabadság utca 42. szám alatt rendszámtábla nélküli, zöld színű
Suzuki állomásozik. 

A Hídvég utcában, az 52-es házszámmal átellenben szürke színű,
rendszámtábla nélküli BMW parkol.

A Helyi Rendőrség közleménye szerint a 2003. évi 156-os számú
kormányrendelet értelmében amennyiben a járművek jogos tulajdono-
sai nem jelentkeznek és nem szállítják el autóikat a közterületről, a
meghirdetett dátumtól számított 30 napon belül az önkormányzat tu-
lajdonába kerülnek, és értékesíteni fogják azokat. 

Amennyiben a jelenlegi felszólításokra sem reagálnak a személy-
gépkocsik tulajdonosai, a járműveket elszállítják, a visszaigénylést
pedig a 2003. évi 156-os számú kormányrendelet 15-ös számú cikke-
lyének 2. bekezdése értelmében 2.000 lejes bírság kifizetése, az elszál-
lítás és a jármű raktározási költségeinek megtérítését követően
kezdeményezhetik – áll a helyi rendőrség vezetője, Ioan Zosim 
Damaschin kézjegyével ellátott felszólításban. (szer)

Fotó: Helyi Rendőrség

A 2002. évi 195-ös
számú közúti törvény elő-
írásai szerint tilos a hóval,
jégréteggel borított köz-
utakon téli gumiabroncs
nélkül közlekedni.

A 2012. évi 5-ös számú
kormányrendelet az euró-
pai irányvonalhoz iga-
zodva módosította a 2002.
évi 195-ös számú sürgős-
ségi kormányrendeletet,
amely a közúti közleke-
désben kötelezővé tette a
téli gumik használatát,
azonban azt nem dátum-
hoz, hanem az útviszo-

nyokhoz igazítva alkalmazzák. 
A Maros Megyei Rendőr-fel-

ügyelőség közleménye szerint
ahhoz, hogy egy ellenőrzés során
ne lehessen kétségbe vonni a gumi-
abroncs kategóriáját, az alábbi
szimbólumok kell a gumiabron-
cson legyenek: M+S, M.S, MS
vagy M&S (magyarán sár- és hó-
tűrő), és ugyanebbe a kategóriába
tartoznak az all seasons feliratú
négy évszakos gumiabroncsok is.
A törvényes rendelkezés szerint
tilos olyan utakon közlekedni,
amelyeket hó, jég vagy csapadék
borít, a rendelet pedig nem hang-
súlyozza az év kimondottan téli év-
szakát, amennyiben azonban
csúszós úttesten téli gumi nélkül
közlekednek, bírságra számíthat-
nak. Fokozottan ellenőrzik a 3,5
tonna teherbírásúnál nagyobb te-
herszállító járműveket, és a kilenc
ülőhelynél nagyobb személyszál-
lító járműveket, amelyeknél a meg-
hajtott kerekeken elengedhetetlen

a téli gumi vagy hólánc, illetve más
típusú, homologált csúszásgátló
felszerelést kell használni. 

A 2010. évi törvényjavaslatban
a november 1. – március 31. kö-
zötti periódust említették, azonban
ezt a javaslatot elvetették, azzal ér-
velve, hogy októberben, illetve áp-
rilisban is lehet havazás,
szélsőséges időjárás.

A jelenlegi jogszabály értelmé-
ben a téli gumiabroncsokkal való
felszerelés nincs időponthoz
kötve, hanem az úttest állapota a
meghatározó. Amennyiben havas,
jeges, nedves úttesten téli gumi-
abroncs nélkül közlekednek téli
hónapokban, és a közúti rendőr
úgy ítéli meg, bírságra lehet szá-
mítani.

A kiszabható közúti bírságok 9–
20 büntetőpontig terjednek. A köz-
úti ellenőrzés során a rendőrök a
büntetéssel egy időben a gépjármű
forgalmiját is visszatarthatják.
(pálosy)

Nyergesvontatókat és személyszállítókat ellenőriznek
Téli gumiabroncs és hólánc

Fotó: Nagy Tibor

A télies időjárás beköszöntével egyidejűleg a forgalmi fennakadások megelőzése érdekében
a rendőrség fokozott közúti ellenőrzéseket tart, amelynek során főképp a nyergesvontatók
téli útviszonyokhoz igazodó felszereltségét vizsgálják és a hiányosságok miatt bírságolnak. 



ADÁSVÉTEL – BÉRBEADÁS

VÁRMEZŐBEN, a főút mellett eladó
5 és 28 áras telek, a telekkönyvi pa-
pírok rendben vannak. Ár: 5-8
euró/m2 között. Tel. 00-36-20-334-
8629. (11285)

ELADÓ gyalugép – abrichter 50 cm
hosszú késekkel, áteresztővel, hozzá
való körfűrész és egy-egy oldalon fú-
róval és maróval. Irányár: 3.450 euró.
Érdeklődni a 0751-369-299-es tele-
fonszámon. (11477-I)

ELADÓ növényi hulladékból készült
brikett. Tel. 0743-142-012. (20691-I)

VALÓDI MÉZ a termelőtől! Tel. 0744-
474-863. (10318)

KIADÓ külön bejáratú szoba, konyha,
fürdőszoba egyetemista lányoknak
december 1-jétől. Tel. 0265/311-271,
0745-206-048. (16/40)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (11224)

ELADÓK: sétaszekér, fémdetektor,
hóhányó gép, színes tévé, Vesta me-
legítőkályha, 2 db antik érckályha, 50
literes rézfazék. Tel. 0745-657-820.
(3/77-I)

ELADÓK 120-140 kg-os disznók.
Házhoz szállítjuk. Tel. 0728-971-777.
(19/106)

MINDENFÉLE

TETŐJAVÍTÁS fémcseréppel, csa-
tornák kitisztítása, padló- és fajansz-
lerakás, szigetelés polisztirénnel. Tel.
0751-471-965, 0726-638-909.
(15/102)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel. Tel. 0749-543-104. (1778-
I)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (11211)

CÉG vállal tetőfedést lemezzel,
fémcseréppel, ácsmunkát, terasz
készítését fából, szigetelést,
átalakításokat, javítást, járólaplerakást
és kovácsoltvas kerítés készítését.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0754-957-644. (11320)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, tetőszigetelést,
cserépforgatást, külső és belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és
kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634-
747. (11235)

TETŐFEDŐ-BÁDOGOS CSAPAT
15% kedvezménnyel vállal: tetőjaví-
tást fémcseréppel, kisebb sürgősségi
javítást, ácsmunkát, manzárdkészí-
tést, tetők építését, csatorna-, lefolyó-
készítést és -javítást, házak és
tömbházak hőszigetelését, alpinista-
munkát. 10 év garanciát vállalunk.
Tel. 0758-613-855. (7/56-I)

ALKALMAZUNK lakatost
termopánműhelybe; C, D kategóriás
sofőrt. Tel. 0744-572-889. (20683)

RÉGEN központjában kiadó üzlethe-
lyiség (raktárral, fürdővel), megegye-
zés alapján árukészlettel,
gyógynövényboltként (Plafar) vagy
csendes tevékenységre. 
Tel.  0745-657-820, 
eeszter_fekete@yahoo.com (4/78-I)

CSERÉPTETŐ-JAVÍTÁS, lefolyók,
csatornák, fali- és padlócsempera-
kás.  Tel. 0751-471-965, 0726-638-
909. (2133)

VÁLLALUNK tetőszigetelést,
garázsszigetelést, tömbházszigetelést
bitumennel, kátránnyal. Tel. 0743-618-
971. (26/113)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Kovács Ghizela névre
szóló közszállítási bérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (29/117)

TÁRSKERESÉS

NEM VÁGYOM a világ csillogására,
csak egy emberi lélek melegségére.
43 éves, elvált, káros szenvedélyek-
től mentes, anyagilag stabil férfi ke-
resi társát egy korban hozzá illő,
független vagy elvált, optimista és
családcentrikus hölgy személyében
Marosvásárhelyről vagy környékéről.
SMS: 0740-898-516. (2157-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
november 27-én a drága jó
édesanyára, a mezőcsávási
GÖDRI ANNÁRA született
Dobai halálának huszadik
évfordulóján. Emlékét örökké
szívünkben őrizzük.
Gyermekei és azok családja.
(18/105)

Addig vagy boldog, míg van,
aki szeret, aki a bajban
megfogja a kezed. 
Fájó szívvel emlékezünk
november 27-ére. Két éve,
hogy utolsót dobbant
szeretett édesanyánk, MÁTHÉ
IBOLYA született Siklódi
szerető szíve. Mélységes
fájdalommal emlékezünk
édesapánkra, id. MÁTHÉ
FERENCRE halálának 4.
évfordulóján. Nélkületek élni
nagyon nehéz, a ti hiányotokat
nem pótolja semmi.
Nyugodjatok békében! Áldott
emléküket szívünkben örökké
megőrizzük. Szerető
gyermekeik, leányuk: Tünde
és családja, fiuk, Ferike és
családja, valamint unokáik és
a kicsi dédunoka, Beni. (3-I)

Csendes legyen álmod, találj
odafönt örök boldogságot.
Kísérje utadat Isten és az ég, a
felhőkön túl találkozunk még.
Fájó szívvel emlékezünk
november 27-én MOLNÁR
JÁNOS volt marosszentannai
lakosra halálának első
évfordulóján. Nyugodj
békében! Emlékét őrzi lánya,
Erika és családja.  (1-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
november 27-én FILE MÁRIA
EMESÉRE szül. Jakabfi
halálának 9. évfordulóján.
Emlékét őrzi családja. (2/68-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, gondoskodó
édesanya, szerető testvér, barát,
kolléga, 

PAIZS NOÉMI 
a Gheorghe Şincai Líceum

kémia szakos tanárnője 
életének 66. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének. Temetése
november 27-én, kedden 14 óra-
kor lesz a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 
A gyászoló család. (27/114-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, após, nagy-
tata, dédtata, rokon, szomszéd
és ismerős, a szabédi születésű 

VARGA MIHÁLY 
nyugdíjas postás 

életének 90. évében 2018. no-
vember 23-án eltávozott közü-
lünk. Drága halottunkat 2018.
november 27-én délután 1 órakor
helyezzük örök nyugalomra a
szabédi családi háztól. 
Búcsúznak tőle szerettei. (5/79-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesanya, anyós,
nagymama, dédnagymama, test-
vér, rokon, szomszéd, jó isme-
rős, 

DIMÉNY SÁNDORNÉ 
szül. NAGY IRÉN 

életének 87., özvegységének 46.
évében, folyó év november 23-án
nehéz betegség után elhunyt.
Drága halottunkat folyó év no-
vember 27-én, kedden 13 órakor
helyezzük örök nyugalomra az
abásfalvi családi háztól a helyi
temetőbe, unitárius szertartás
szerint. Pihenése legyen csen-
des, emléke áldott! 
A gyászoló család. (6/80-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
TAKÁCS LAJOS 

szíve életének 69. évében, no-
vember 24-én, rövid, de türelem-
mel viselt szenvedés után
megszűnt dobogni, lezárult földi
élete. Temetése 2018. november
27-én 13 órakor lesz a teremiújfa-
lui  temetőben.
Fájó szívvel búcsúzik felesége,
Rozália. (5/89-I)

Annyira fáj, hogy el sem mond-
hatom,
Nem látom többé, s nem is hall-
hatom.
Kezét felém nyújtva esendőn, fé-
lénken,
Mardos a kín, hogy meg nem
menthettelek,
S mikor elmentél, nem fogtam
kezed.
Mély fájdalommal tudatom, hogy
édesapám, 

TAKÁCS LAJOS 
életének 69. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének. Temetése
2018. november 27-én 13 órától
lesz a teremiújfalui temetőben. 
Fájó szívvel búcsúzik tőle lánya,
Imola, veje, Attila és unokája,
Tímea. (5/89-I)

„Mint egy gyertyaláng, 
úgy lobban el az élet,
mint egy gyors folyó,
rohannak az évek. ”
Szívünk mély fájdalmával, de
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy szeretett testvé-
rem, 

TAKÁCS LAJOS 
életének 69. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének. 
Búcsúzik tőle testvére, Rozika és
sógora, János. 
Nyugodjon békében! (5/89-I)

Elfáradtál az élet tengerén, pihenj
csendben a föld lágy ölén.
Szomorú szívvel tudatom, hogy
szeretett nagybátyám, 

TAKÁCS LAJOS 
életének 69. évében csendesen
megpihent. 
Búcsúzik tőle Cristi és családja. 
Nyugodjon békében! (5/89-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó férj, édesapa, nagy-
apa, após, sógor, unokatestvér,
rokon, barát és ismerős, a teji-
pari vállalat volt dolgozója, 

LOVÁSZ GERGELY 
80 éves korában súlyos beteg-
ségben elhunyt. Temetése 2018.
november 28-án 13 órakor lesz a
marosvásárhelyi református te-
metőben. 
Fájó szívvel búcsúzik felesége,
gyermekei, menye és unokái. 
(7-93-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

„Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,
Míg élünk, szívünkben őrizzük őket.”
Kegyelettel emlékezem november 
27-én, drága édesanyám,
özv. SZŐCS JÓZSEFNÉ
szül. FÁBIÁN MAGDOLNA 
halálának 3. évfordulóján. 
Szép emlékét tisztelettel őrzöm.
Emléke legyen áldott, pihenése
csendes! 
Szerető lánya, Székely Katalin és
családja. (9/96-I)

„Csak ház, csak udvar, semmi más 
maholnap a szülői ház, 
csak tárgy, leltári tétel, 
csak ennyi s ennyi négyszögöl, 
kerítés, pince: kő kövön, 
csak kert, sok ribiszkével.

Csak ennyi. Hogy volt ez nekem 
őserdőm, tündér rejtekem, 
nem fogyó kincsesbányám? 
Az volt pedig, part, kikötő, 
boldog sziget – remegtető, 
vad évek óceánján.

Mennyi mindennel rakta meg 
pántos ládámat, szívemet, 
mennyi fűszerrel, sóval! 
S ha fogytán volt a rakomány: 
– Ne bánkódj, ifjú kapitány, 
gyere! – szólt biztatóan.

Hej, kakastejes, lágy kenyér, 
nem kóstollak meg többet én, 
nincs már ki süssön nékem! 
Jövök, de nincs mit elvigyek, 
jövök, de a kis kert hideg, 
csak a gyep nő kövéren.

Csak ház, csak udvar, semmi más 
maholnap a szülői ház…”
(Létay Lajos)

Fájdalommal emlékezünk drága jó édesanyánkra és
nagymamánkra, a mezőcsávási 
VITÁLIS (IMREH) ERZSÉBET 
óvónőre
halálának 4. évfordulóján. 
Önfeláldozó szereteted és jóságod soha nem felejtjük!
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! (3/124)

KLARA gyógyító és javasasszony a
leghatékonyabban, gyógynövényekkel,
talizmánokkal, a legrövidebb idő alatt oldja meg az
önök problémáit. Segít az átkok és kötések
feloldásában, szétesett családokat egyesít, sikert visz
otthonukba és vállalkozásukba, segít az
impotenciában, epilepsziában, alkoholizmusban,
depresszióban, psoriasisban, reumában,
gyógyíthatatlan betegségekben stb. szenvedőknek. 
Köszönetnyilvánítások: a marosvásárhelyi Kelemen
hálás, mert Klara segítségével meggyógyult
epilepsziás gyermeke; Dicsőben Karinához visszatért a kedvese; Margit
Gyergyóban kigyógyult a depresszióból, és sikeres lett a vállalkozása; Mariana
és András hálásak, mert gyermekük született; Corina köszöni, hogy férje
kigyógyult az impotenciából, alkoholizmusból; a marosvásárhelyi Enikő köszöni,
hogy ismét együtt lehet a kedvesével; Márton Ákosfalváról a játékszenvedélyből
gyógyult ki a segítségével; Marika hálás, mert megszabadult a kötésektől, és
ismét boldog lehet; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy újra együtt lehet a
feleségével, hosszú és szomorú távollét után. Hívják bizalommal Klara asszonyt!
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)



Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, rokon,
szomszéd, 

SZABÓ FERENC 
az IRA volt dolgozója 

életének 72. évében, házasságá-
nak 50. évében, november 23-án
megpihent. Temetése november
29-én 13 órakor lesz a Jeddi úti
temetőben. 
A gyászoló család. (8/94-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa,
testvér, após, sógor, rokon, jó
barát, jó szomszéd, a vegyi kom-
binát volt dolgozója, 

GÖNCZI BÉLA 
koronkai lakos életének 76. évé-
ben visszaadta lelkét Teremtőjé-
nek. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Temetése november 28-án 14
órakor lesz a koronkai ravatalo-
zóból. 
Emlékét őrzik szerettei. 
(25/112-I)

Búcsúzunk drága testvérünktől, 
KÁSZONI ALBERTTŐL 

(született 1952. december 
11-én), 

az IRA volt dolgozójától, aki éle-
tének 65. évében súlyos beteg-
ség után megpihent. Temetése
2018. november 28-án 13 órakor
lesz a nyárádgálfalvi temetőben,
unitárius szertartás szerint. 
Nyugodj békében! 
Testvérei és családjuk. (1/122-I)

„Elérkezett a búcsúzás ideje…”
Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették,
hogy 

id. ZSIDÓ KÁROLY 
életének 87. évében váratlanul
elhunyt. Temetése 2018. novem-
ber 28-án 12 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi református
temetőben. 
Ezúton köszönetünket fejezzük
ki mindazoknak, akik utolsó út-
jára elkísérik. 
A gyászoló család. (14/101-I)

Szívünk mély fájdalmával, Isten
akaratában megnyugodva tudat-
juk, hogy a szeretett férj, édes-
apa, nagytata, após, rokon,
szomszéd, jó barát, 

DÓSA GYÖRGY 
az IJTLM volt dolgozója 

életének 75. évében súlyos
szenvedés után csendesen
megpihent. Temetése november
28-án, szerdán 13 órakor lesz a
gegesi családi háztól. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 
A gyászoló család. (6/127-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett apa, nagyapa, déd-
nagyapa, rokon, szomszéd és jó
barát, az ákosfalvi 

NAGY KÁROLY
85 éves korában csendesen
megpihent. Temetése folyó hó
27-én, kedden 13 órakor lesz
Ákosfalván, református szertar-
tás szerint. 
A gyászoló család. (5/126-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten értesültünk volt
kolléganőnk, PAIZS NOÉMI
hirtelen elhunytáról. Halálával
a tanári karban egy
pótolhatatlan űr keletkezett.
Emléke örökké élni fog kollégái
és volt diákjai lelkében.
Őszinte együttérzésünket
fejezzük ki a gyászoló
családnak. A Gheorghe Şincai
Technológiai Líceum
munkaközössége. (2/123-I)

Megrendült szívvel búcsúzunk
PAIZS NOÉMI osztály-
társunktól. Őszinte rész-
vétünket és együttérzésünket
fejezzük ki gyászoló
szeretteinek. (-I) 

Adamovits Évával őszintén
együttérzünk élete legnagyobb
bánatában, és mielőbbi
felépülést kívánunk. A Helikon-
Kemény János Alapítvány.
(6/92-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Dimény Gábornak, és
együttérzünk vele
ÉDESANYJA elhunyta miatt
érzett fájdalmában. A Gedeon
Richter Románia
Minőségbiztosítási Osztályá-
nak munkaközössége. (-I)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek,
automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (ko-
porsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)
AUTÓSZERELŐT ALKALMAZUNK SÜRGŐSEN. Tel. 0722-567-401. (9/58-I)
AZ ELITE DISPLACEMENT KFT. felvételt hirdet NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA, IDŐSEK ÁPO-
LÁSÁRA, FELÜGYELETÉRE. Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, ingyenes oda-vissza utazás,
egészségügyi biztosítás,  munkaszerződés,  dupla bérezés az ünnepnapokra, teljes körű ügyintézés a mun-
kaviszony idejére. A havi bérből a cég nem von le semmiféle jutalékot. Jelentkezéseket az alábbi tele-
fonszámon várunk:  0757-183-185. (62778-I)
VÁSZON ALAPANYAGÚ FALIKÉPEK NYOMTATÁSÁVAL, KERETEZÉSÉVEL ÉS FORGAL-
MAZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ CÉG MUNKATÁRSAKAT keres az előállítási
osztályra. Jelentkezni naponta 9-16 óra között az office@norand.ro e-mail-címen vagy a 0748-238-740-
es telefonszámon lehet. (62950-I)
A TRIPLAST CÉG automatizálásban szakképzett VILLANYSZERELŐT alkalmaz. Előnyben része-
sülnek az ipari berendezések karbantartásában tapasztalattal rendelkezők. Az önéletrajzokat személyesen
a Dózsa György utca 197. szám alá várjuk vagy e-mailben az hr@triplast.ro címre. További információ
a 0742-147-717-es telefonszámon. (62980-I)
TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és
csípőproblémák); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944.
Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (sz.-I)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST. Tel. 0726-361-700.
(20760-I)
ALKALMAZUNK szakképzett, illetve szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ
ÜZEMBE. Érdeklődni lehet a következő telefonszámokon: 0265/253-233, 0773-316-377. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A rezidens orvosok és az egészség-
ügyi rendszerben dolgozó fiatal 

szakemberek számára biztosított 
lakások kérelmezőinek figyelmébe 

Marosvásárhely megyei jogú város felhívja a figyelmet,
hogy a 2018.11.26. – 2018.12.31. közötti időszakban fel lehet
iratkozni a prioritási lista összeállítása végett, amely alapján
meghatározzák az ANL által rezidens orvosok és az egész-
ségügyi rendszerben dolgozó fiatal szakemberek számára a
Gh. Marinescu utca szám nélküli telkén építtetett lakások
szétosztását.

Az igazoló okiratokat is tartalmazó típusnyomtatvány el-
érhető a www.tirgumures.ro honlapon, a Locuinţe – locuinţe
pentru tineri (ANL) (azaz Lakások – lakások fiataloknak
(ANL) résznél vagy az intézmény 10-es irodájában. 

Dr. Dorin Florea polgármester

Cosmin Blaga-Zătreanu Marina Ciugudean
helyettes ügyvezető igazgató osztályvezető 

Közlemény
Marosvásárhely önkormányzata – a közterület-fel-

ügyelő hivatal révén – tájékoztatja a gépkocsiveze-
tőket, hogy bizonyos módosításokat eszközölt a
közúti forgalom akadálymentesítése érdekében, a kö-
vetkezőképpen:

– A Szabadi úton ingyenes parkolót alakítottunk
ki az Unirii/Egyesülés lakónegyedi napipiacnál,

megszüntetve az út szélén a várakozást a Palas üzlet és a buszmegálló
közötti szakaszon.

– Egyirányúsítással és parkolók létesítésével átalakítottuk a Csillag
köz, a Rózsa köz és a Beszterce utca övezetét. 

– Egyirányúsítással és új parkolók létesítésével átalakítottuk a Fre-
deric Joliot-Curie utca övezetét.

– A Benefalvi utcában egyetlen sávot létesítettünk: a Szabadi út irá-
nyából a Virág utca felé. 

A közúti balesetek megelőzése érdekében arra kérjük a gépkocsi-
vezetőket, hogy vegyék figyelembe a forgalmi táblákat és vezessenek
óvatosan.

Köszönjük megértésüket. 
Florian Moldovan, 

a közterület-felügyelőség igazgatója
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Ha szereted a kihívásokat,
szeretsz egy jó csapatban

dolgozni, 
akkor nálunk a helyed. 

Munkádért cserébe 
megbecsülés, bónuszok 

és versenyképes juttatás jár. 
Küldd önéletrajzodat 

a hr@kovacs.ro címre, 
vagy érdeklődj 

a 0727-092-727-es 
telefonszámon. 

A LOCATIV RT.
– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A – 

nyilvános, kikiáltásos versenytárgyaláson bérbe adja 
Marosvásárhelyen, a Székely Vértanúk utca 10–12. szám alatti 87,28 négyzetméteres felületet orvosi
rendelőnek és egyéb fizetéses egészségügyi szolgáltatás végzésére.

A versenytárgyalásra 2018. december 10-én 10 órától kerül sor a dokumentáció alapján, amelyet a Lo-
cativ Rt. székhelyén, a Bartók Béla utca 2A szám alatt, a 7-es  irodában  lehet megvásárolni   (ára 100 lej)
novemberber 22-étől, naponta 8–12 óra között. Feliratkozni és az iratokat  benyújtani december 7-én 12
óráig lehet.  

A versenytárgyaláson azok vehetnek részt, akik  a határidőig benyújtják a részvételi dossziéjukat és li-
citálnak. 

Bővebb felvilágosítás  naponta a székhelyen és a 0265/260-375 (25-ös mellék) telefonszámon vagy a
www.locativmures.ro honlapon.


