
A megye 
legjelentősebb
közművesítési 
beruházása 
A folyamatban lévő nagyszabású be-
ruházások menetéről, illetve a jövőbeli
projektekről számoltak be tegnap az
Aquaserv ivóvíz-szolgáltató vállalat
székhelyén tartott sajtótájékoztatón. 

____________2.
Vizsgálódnak 
a reptéren
Létrejött egy kilenctagú bizottság,

amely felülvizsgálja a Transilvania
nemzetközi repülőtér tevékenységét.
A bizottság február 28-ig kell elvé-
gezze a vizsgálatot, a következtetéseit
és javaslatait jelentésben fogja össze-
gezni.

____________4.
Az energia-
gazdálkodás
német modellje 
Nem drága programokban kell gondol-
kodni, hanem megnézni, hogy miként
lehet egy iskolában például áramot
spórolni.

____________5.
Kikapott 
Brassóban 
a Sirius
A Sirius a második negyed elejéig
tudta tartani az iramot az ellenfelével,
aztán jött egy tízpontos sorozat a 
házigazdák részéről, és innen már
nem tudott visszakapaszkodni Steff
Zakariás együttese.

____________9.

A Maros megyei 28. számú választókerületi választási iroda
befejezte a megyében felállított 568 szavazókörzet adatainak
feldolgozását. Eszerint a megyében az állandó választási név-
jegyzékben szereplő 482.197 szavazópolgár közül december
11-én 184.421 választó adta le a voksát. Az érvényes szava-
zatok száma 177.566, az érvénytelen szavazatok száma
4.448.

A megyében a legtöbb szavazatot a Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség kapta. Az RMDSZ-re leadott szavazatok száma 68.564 (38,61%).
A Szociáldemokrata Párt (PSD) 47.267 szavazatot kapott, ami a leadott
szavazatok 26,61%-át jelenti. A Nemzeti Liberális Pártra (PNL) leadott
szavazatok száma 25.284, azaz 14,23%.  A negyedik helyen a Szövetség
Románia Megmentéséért (USR) végzett 10.602 szavazattal (5,97%).

A választásokon részt vett többi politikai párt nem érte el az 5 százalé-
kos parlamenti küszöböt.

Most vagy soha?
Vasárnap, a választások napján sms-offenzívába kezdett

az Egyesült Románia Párt (PRU). Mobiltelefonos üzenetek-
kel bombázta a román választókat. Most vagy soha! jelszó-
val arra buzdította őket, minél nagyobb számban menjenek
el szavazni, mert most van a nagy lehetőség, hogy a gyula-
fehérvári nagy egyesülés két év múlva esedékes centenári-
umára megtisztítsák a parlamentet a magyaroktól. 

Az üzeneteket a Ţepes gárdája nevű szervezet írta alá.
A megszólított választóknak nem egyszerűen azt ajánlotta,
hogy szavazzanak egy román pártra, hanem azt, hogy az
Egyesült Romániára adják a voksukat. A tisztogatást aztán
ők majd elvégzik.

A Most vagy soha! azonban nem igazán ajzotta fel a
román választókat, a szavazási kedv nem érte el az ötven
százalékot országos szinten, és akik elmentek szavazni,
azok sem a „Most vagy soha!” jegyében voksoltak, hanem
– amint a választások eredményei is mutatják – inkább a
feddhetetlennek nem mondható, kommunistáknak „becé-
zett” pártra szavaztak tömegesen, amely el is vitte a sza-
vazatok több mint negyvenöt százalékát. 

A hazafias érzelmeket és nacionalista érzékenységet
borzolni kívánó sms-ezők tehát alaposan melléfogtak.

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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RMDSZ-siker Maros megyében

Két szenátor, három képviselő 

Félsiker bizonytalanságokkal 
Sok iskolaigazgatói
és aligazgatói állás
betöltetlen maradt 

Korántsem hozta a várt eredményeket a
tanintézmények igazgatói és aligazgatói
állásainak betöltésére szervezett verseny-
vizsga, amely két hónapon keresztül tar-
tott. 

Az óvások elbírálását követően a december 9-
én kifüggesztett végeredmények szerint a 261 je-
löltből 65-nek nem sikerült a vizsgája, 12-en
kisebb általánossal alulmaradtak a versenyben, 23-
an nem jelentek meg minden próbán. 

Összességében a 169 igazgatói állásból 63 nem
telt be, és 43 aligazgatói állás is üresen maradt. A
további helyzetet megnehezíti a versenyvizsga
megszervezését és lebonyolítását szabályozó
2016. augusztus 31-i 5080-as miniszteri rendelet,
amely többek között előírja, hogy nem lehet kine-
vezni vezető állásba azt a pedagógust, aki koráb-
ban igazgatói vagy aligazgatói tisztséget töltött be,
de nem jelentkezett a versenyvizsgára. Nem kap-
hatnak ideiglenes kinevezést azok a pedagógusok

(Folytatás az 5. oldalon)

Bodolai Gyöngyi 



Könyvbemutató 
a G Caféban

Szilveszter László Szilárd Félúton ég és föld között.
Identitásalakzatok a második világháború utáni erdélyi
lírában című tanulmánykötetét Demény Péter mutatja
be ma 18 órakor a marosvásárhelyi G Caféban. Támo-
gató: NKA, Bethlen Gábor Alap.

Jubileumi hangverseny
A Nagy István ifjúsági vegyes kar december 16-án,
pénteken délután 5 órakor a marosvásárhelyi Vár-
templomban tartja 25 éves jubileumi hangversenyét. A
rendezvényre a vegyes kar volt dalosait és a kórusmu-
zsika kedvelőit is várják.

Baráti találkozás 
a humor jegyében

A marosvásárhelyi várban, Kedei Zoltán tetőtéri műter-
mében állítja ki szatirikus rajzait, humoros karikatúráit
Nagy József Levente  december 14-én, szerdán. A 17
órakor kezdődő baráti összejövetelen az esztendő fo-
lyamán vagy már korábban is szereplő szerzők olvas-
nak fel rövid humoros írásaikból. Műsorvezető
Doszlop Lídia Naómi, közreműködik Kilyén Ilka szín-
művész.

Énekes-hangszeres est
A XVIII. egyházzenei napok rendezvénysorozata de-
cember 14-én, szerdán 19 órakor énekes-hangszeres
esttel folytatódik a marosvásárhelyi Keresztelő Szent
János-plébániatemplomban. Orgonán játszik Molnár
Tünde, énekel Aszalos Enikő szoprán.

Karácsonyi zenés buzdítás
Karácsonyi jótékonysági előadásra kerül sor decem-
ber 15-én, csütörtökön 18 órai kezdettel Marosvásár-
helyen, a Maros Művészegyüttes termében. Az
előadáson muzsikusok (énekművészek, hangszere-
sek) és egyházi személyek lépnek színpadra. Fellé-
pők: Boros Emese (énekművész, szólista), Fülöp
Csongor (zongora), Horgas Attila (basszusgitár), Sán-
dor Vilmos (gitár), Asztalos Zsolt (dobok), Sipos Tif-
fany (háttérénekes), Molnár Margit (háttérénekes),
Szénégető István katolikus lelkész, Szövérfi Mihály re-
formátus gyakornok lelkipásztor. Meghívott: Dezső Ist-
ván, bemondó: Kányádi Orsolya.

A magyar történelem nagy csatái
Folytatódik a Kós Károly Akadémia Alapítvány törté-
nelmi előadás-sorozata. A következő előadásra dec-
ember 15-én, csütörtökön 17 órai kezdettel a
marosvásárhelyi Bernády Házban kerül sor A Szov-
jetunió háborúja Magyarország ellen – 1956 címmel.
Előadó Horváth Miklós hadtörténész, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem tanára.

A folyamatban lévő nagysza-
bású beruházások menetéről, il-
letve a jövőbeli projektekről
számoltak be tegnap az Aqua-
serv ivóvíz-szolgáltató vállalat
székhelyén tartott sajtótájékoz-
tatón. Mint kiderült, jövő év
vége az újabb határidő, amed-
dig Marosvásárhelyen be kel-
lene fejeződnie a város több
övezetét is érintő vezetékcseré-
nek. 

A Maros megyei ivóvíz- és csator-
nahálózat bővítését célzó projekt, amit
európai uniós alapokból finanszíroz-
nak, a megye eddigi legjelentősebb
közművesítési beruházása. Törzsök
Sándor mérnök, projektfelelős el-
mondta, a 95 millió euróból, amennyi
a projekt jelenlegi értéke, 75 milliót
már elköltöttek, sikerült a megyeszerte
megkötött 16 szerződésből hetet befe-
jezni, két szerződés esetében pedig fo-
lyamatban van a munkálat átvétele. A
fennmaradó hét szerződésben szereplő
munkálatok átvételére 2017-ben, il-
letve 2018-ban kerülhet sor. – Eddig
sikerült befejezni három új víztelepet
és három korszerű szennyvíztelepet,
60-70 km víz-, illetve csatornahálóza-
tot is üzembe helyeztünk. Jelenleg dol-
gozunk még Marosvásárhelyen a
hálózat rehabilitációján és kiterjeszté-
sén, Segesváron szintén a hálózati
munkálatokon és a víztelepen, vala-
mint a nagysármási és a mezőbándi
szállítóvezetéken. Dicsőben pedig a
szennyvíztelepet próbáljuk befejezni a
közeljövőben – ismertette a munkála-
tok menetét a projektfelelős. 
Marosvásárhelyen közel 50 százalék-
ban készült el a beruházás 

Amint arról lapunk hasábjain több
alkalommal is beszámoltunk, a me-
gyeközpontban számos lakossági pa-

nasz fogalmazódott meg a munkálatok
üteme, valamint minősége kapcsán. A
kivitelező cég nem tudta tartani a meg-
szabott határidőt, ugyanis az Aqua-
servvel kötött szerződés értelmében
idén július végéig be kellett volna fe-
jeznie az ivóvíz- és szennyvízvezeté-
kek cseréjét Marosvásárhelyen. Ennek
ellenére jelenleg a felénél tart a beru-
házás, és a kivitelező határidő-hosz-
szabbítást kért. Ennek kapcsán
Törzsök Sándor kifejtette, nemcsak
Marosvásárhelyen, hanem más szerző-
déseknél is szükség volt a határidő ki-
terjesztésére, és az építő minden
esetben külső tényezőkre hivatkozott,
amelyek hátráltatták a határidő betar-
tásában, pl. hogy nem kapta meg idő-
ben a feltörési engedélyeket a helyi
önkormányzattól, illetve hiányoztak
bizonyos véleményezések. Marosvá-
sárhelyen a betervezett munkálat je-
lenleg közel 50 százalékban van
készen, remélhetőleg 2017 végéig si-
kerül befejezni. Lapunk felvetésére,
hogy több marosvásárhelyi helyszínen

minőségileg kifogásolható munkálatra
panaszkodtak a lakók, a projektfelelős
hangsúlyozta, kizárólag a kész és meg-
felelően elvégzett, minőségi munkála-
tokat veszi át és fizeti ki az Aquaserv.
Amennyiben a kivitelező saját téve-
dése miatt újra kell kezdjen egy mun-
kálatot, azt a saját költségére teszi. 
Újabb projekt készül

A sajtótájékoztatón továbbá Tör-
zsök Sándor egy nagyobb lélegzetű, új
projektről is beszámolt, ami szintén
uniós alapokból, a nagy infrastruktu-
rális beruházásokat célzó operatív
program keretében nyerne finanszíro-
zást. A pályázat értéke hozzávetőlege-
sen 140 millió euró, és a kétezer –
tízezer lakosú vidéki települések ivó-
víz-, illetve szennyvízellátását mozdí-
taná elő. Jelenleg próbálják
kiválasztani a tervezőt, amely előké-
szíti a projektet, és amennyiben a fo-
lyamatot nem késleltetik óvások,
2018-ban elnyerik az uniós forrásokat,
és 2019 körül elkezdődhetnek a mun-
kálatok. 

Csak megfelelően elvégzett munkálatot vesz át az Aquaserv
A megye 

legjelentősebb közművesítési beruházása 

X. Gyöngykoszorúk gyöngye 
néptánctalálkozó

A Maros Művészegyüttes, az Erdélyi Magyar Közművelő-
dési Egyesület Maros megyei szervezete és a Folk Dan-
cing and Musik Egyesület december 17-én, szombaton
tartja a már hagyományossá vált Gyöngykoszorúk gyön-
gye néptánctalálkozót. A déli 12 órakor kezdődő gálamű-
sorra a Maros Művészegyüttes kövesdombi székházában
kerül sor, a belépés ingyenes. A programot táncház és
szakmai megbeszélés egészíti ki a kövesdombi Darina ét-
teremben. 

Mentor-díj a tehetségek gondozóinak
A Közösségért Alapítvány minden évben kitüntet tíz olyan
tanárt, edzőt, nevelőt, akik 18 év alatti fiatalokat oktatnak,
képeznek, szakköröket vezetnek, versenyeket, találkozó-
kat szerveznek, önzetlenül és eredményesen segítik diák-
jaik iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásuk
elindulását. A díjban olyan személyek részesülnek, akik te-
vékenységük során kivívták a helyi közösség és a szakte-
rületükön dolgozó kollégák elismerését. December 31-ig
bárki nyújthat be jelölést egyénileg vagy csoportosan az
alapítvány honlapján (www.pentrucomunitate.ro) vagy a
molromania.ro címen elérhető űrlapon. 

Művészetis diákok 
karácsonyi hangversenye

A Marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum diákjainak kará-
csonyi kórushangversenyére kerül sor december 14-én,
szerdán 18 órakor a Bolyai téri unitárius templomban. Kar-
vezetők: Lăcătuş Kinga (V–VI.A osztályok), Szász Emese
(V–VI.B, VII–VIII.A, IX–XII.B osztályok), Gliga Carla (IX–
XII.A, B osztályok kórusa). 

Karácsonyi rege 
a Szent Család-templomban

Népi karácsonyi dalokból és a magyar irodalom gyöngy-
szemeiből összeállított karácsonyi zenés műsort láthatnak
az érdeklődők ma, december 13-án este 7 órakor a ma-
rosvásárhelyi Szent Család-templomban (Egyesülés ne-
gyed, Földműves/Agricultorilor utca 26. szám). Fellép
Kilyén Ilka, Magyar Örökség díjas előadóművész. Az elő-
adás különböző helyszínekre kalauzol el, az alföldi pusz-
tán, a székely havason, a lágerben, ostromgyűrűben és a
meghitt családi hangulatban eltöltött karácsonyokat is fel-
idézi.

Szilveszteri Hahota-kabaré
A népszerű Hahota színtársulat legújabb zenés szilveszteri
kabaré-előadásának címe: Ha betéved – nem téved! A be-
mutatóra december 27-én, kedden este 7 órakor kerül sor
Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes előadóter-
mében. További decemberi előadások: 28-án, 29-én, 30-
án este 7 órától és 31-én délután 4 és este 7 órától. A
Hahota színpadán eddig soha nem játszott jelenetek sze-
replői: Puskás Győző, Székely M. Éva, Kelemen Barna,
Cseke Péter, Ritziu Ilka Krisztina, Gönczy Katalin és Szől-
lősi P. Szilárd. Jegyek már kaphatók a Kultúrpalota, illetve
a Maros Művészegyüttes jegypénztárában.

Jogi tanácsadás
December 14-én, szerdán délután 4 órakor jogi tanácsa-
dást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd szerkesz-
tőségünk Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a
II. emeleti 57-es irodában. Az érdeklődőket kérjük, hogy
hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel
kapcsolatos minden iratot.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma LUCA és OTÍLIA, holnap
SZILÁRDA napja. 
SZILÁRDA: a Szilárd férfinév
női párja.  

13., kedd
A Nap kel 

7 óra 58 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 34 perckor. 
Az év 348. napja, 
hátravan 18 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2016. december 12.

1 EUR 4,5067
1 USD 4,2530

100 HUF 1,4360
1 g ARANY 157,8124

IDŐJÁRÁS
Tiszta égbolt

Hőmérséklet:
max. -20C
min. -90C

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy TiborMegyei hírek

Közel 1700 petárdát koboztak el december 10-én Szo-
vátán, a hetipiacon két árustól a rendőrök. A Maros, illetve
a Hunyad megyei eladóknak nem volt engedélyük petár-
daárusításra. Az ezt megelőző napon Segesváron egy 18

éves fiataltól 800 petárdát koboztak el, aki a város egy for-
galmas utcáján próbálta eladni a terméket. Az árusok ellen
eljárás indult pirotechnikai eszközök engedély nélküli for-
galmazása miatt. (a.)

RENDEZVÉNYEK

Petárdákat kobozott el a rendőrség



Feltartóztatott migránsok 
A nagylaki határőrök hat szíriai, iraki és iráni állam-
polgárt – öt férfit és egy nőt – értek tetten vasárnapról
hétfőre virradóra, miközben illegálisan próbálták el-
hagyni Romániát egy bolgár sofőr által vezetett kis-
teherautóban. A 15-30 éves migránsok a
határőröknek elmondták, hogy a schengeni övezet
valamely államába szerettek volna eljutni, és azért
folyamodtak ehhez a megoldáshoz, mivel nem felel-
tek meg a határátlépésre vonatkozó törvényi előírá-
soknak. Valamennyiük ellen bűnvádi eljárás indul
illegális határátlépés kísérlete miatt, a sofőrt migráns-
csempészettel vádolják. (Mediafax) 

-0,7%-os infláció novemberben 
A fogyasztói árindexszel mért fogyasztói árak 0,7
százalékkal voltak alacsonyabbak novemberben,
mint az előző év tizenegyedik hónapjában – derül ki
az Országos Statisztikai Intézet által hétfőn nyilvá-
nosságra hozott adatsorokból. A harmonizált árin-
dexszel számolva -0,2 százalékos volt a fogyasztói
árak éves rátája. 2015 decembere és 2016 novem-
bere között a fogyasztói átlagárak a fogyasztói árin-
dexszel számolva -1,6 százalékon álltak, harmonizált
árindexszel mérve pedig -1,1 százalékos értéket re-
gisztráltak – derül ki az INS által közzétett adatokból.
(Mediafax) 

Fejlesztik a debreceni repteret
A magyar kormány 1,372 milliárd forint támogatást
nyújt a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgá-
lat Zrt.-nek, amelyből légi forgalmi irányító szolgálatot
építhet ki a debreceni nemzetközi repülőtéren. A
HungaroControl tájékoztatása szerint a debreceni
reptéren a repülőtéri tájékoztatási szolgálat helyett
egy jóval fejlettebb légi forgalmi irányító szolgálatot
kell létrehozni, amelyhez nemcsak technikai fejlesz-
tésre, hanem irányítóképzésre, humánerőforrás-bő-
vítésre is szükség van. (MTI) 

Nőtt az import és az export 
4,1 százalékkal nőtt az import és az export az idei év
első kilenc hónapjában, az előző év azonos idősza-
kához viszonyítva pedig 6,4 százalékos gyarapodás-
ról beszélhetünk – derül ki az Országos Statisztikai
Intézet által hétfőn nyilvánosságra hozott adatsorok-
ból. Az Európai Unión belüli kivitel az év első kilenc
hónapjában 35,951 milliárd eurót tett ki, a behozatal
pedig 43,057 milliárd euróra rúgott – ezek jelentették
az export 75,3 és az import 77,3 százalékát. A ja-
nuár–október időszakban 11,817 milliárd euró értékű
export ment az unión kívülre, az import pedig 12,611
milliárd eurót tett ki. A legnagyobb tételt mind a kivitel,
mind a behozatal terén a gépkocsik és más szállítási
eszközök jelentették 47,1, illetve 37,9 százalékkal.
(Mediafax) 

Ítélet Londonban  
Börtönbüntetésre ítélték tegnap Londonban a brüsz-
szeli és a párizsi merényletek egyik gyanúsítottjának
két segítőjét. A brit állampolgárságú Mohammed Ali
Ahmedet és a belga–marokkói, de Birminghamben
élő Zakaria Boufassilt terrorcselekmény előkészíté-
sének vádjában mondta ki bűnösnek a londoni Kings-
ton kerület koronabíróságának esküdtszéke.
Ahmedet a bíró ezután 8, Boufassilt 3 év szabadság-
vesztésre ítélte. A vádirat szerint Ahmed és Boufassil
háromezer fontot adott a tavaly novemberben Párizs-
ban, illetve az idén márciusban Brüsszelben elköve-
tett terrortámadások egyik fő gyanúsítottjának,
Mohamed Abrininek. (MTI)
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Annyi szavazatot sem kaptak, hogy ha nehezen is, de va-
lahogy átbukfencezzenek az ötszázalékos parlamenti kü-
szöbön. Most. És remélhetőleg soha. Hacsak nem úgy,
ahogyan az elmúlt mandátum idején. Hiszen akkor sem
választás által jutottak be a parlamentbe, hanem úgy,
hogy a más pártokból kilépett képviselők igazoltak át
hozzájuk. Sőt, maga a pártelnök is a szociáldemokra-
táktól lépett ki 2014-ben tiltakozásképp az RMDSZ kor-
mányzati részvétele miatt, és szervezett saját politikai
alakulatot.

A vasárnapi választásokon bizonyára azt remélte,
hogy a kommunizmus iránt nosztalgiát tápláló, nacio-
nalista választók szavazataival sikerül átlépnie a par-
lamenti küszöböt. Ezt azonban, hasonlóan a júniusi
önkormányzati választásokhoz, amikor alakulata egy
százalék alatt maradt, nem érte el most sem. Pedig
annyi „szép” terve volt. Eltervezte például, hogy az
RMDSZ-t nem csupán a törvényhozásból, de a teljes ro-
mániai közéletből kizárják. Mert az – szerinte – „köz-
vetlen fenyegetést jelent a román állam integritására
nézve”, és az a célja, hogy „a románokat saját orszá-
gukban kisebbségivé és száműzötté változtassa”. Az
RMDSZ mellett az „elszemtelenedett” magyarországi
politikusokat is „kiiktatta” volna, és még egy újabb Tri-
anon is megjelent az „álmaiban”.

A választók azonban „nem vették a lapot”, magára
hagyták a nacionalista hőbörgőt. MOST. És remélhető-
leg az alternatívája a SOHA lesz. 

Most vagy soha?
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

– Az Egyesült Államokkal Szíria
ügyében történő együttműködés
hiánya az egyik oka annak, hogy
az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista
szervezet aktivizálódott az arab
országban – jelentette ki Dmitrij
Peszkov, a Kreml szóvivője tegnap
moszkvai sajtóértekezletén.

Kifejezte meggyőződését, hogy ilyen
együttműködés létrejötte esetén hatéko-
nyabban lehetne fellépni a terroristák
olyan támadása ellen, mint amely Pal-
mürának az IÁ általi visszafoglalásához
vezetett. „Palmüra elvesztésének veszé-
lye az egész civilizált emberiség számára
veszteség, nem(csak) Oroszország szá-
mára” – hangsúlyozta.

Kifogásolta, hogy az ellentétektől
megosztott civilizált emberiség képvise-
lői „ölbe tett kézzel ülnek, és a valóság-
ban semmit sem tesznek az Iszlám Állam
képében jelentkező nemzetközi terroris-
ták elleni harcért”.

Az IÁ szíriai előrenyomulásának egy
másik okát a szóvivő abban nevezte
meg, hogy Irakból a terroristák nagy tö-
megét szorították ki, akik erőiket átcso-
portosítva támadásba lendültek

Szíriában. Reményét fejezte ki, hogy
ezeket az akciókat a lehető leghamarabb
sikerül majd elfojtani.

Leszögezte, hogy Oroszország foly-
tatja a küzdelmet a nemzetközi terroriz-
mus ellen, és továbbra is támogatja fogja
a szíriai kormányerőknek a militánsok
elleni harcát. Mint mondta, a Palmüránál
történtek ismételten bebizonyították az
IÁ jelentette veszély komolyságát.

Peszkov nem kommentálta az arra vo-
natkozó kérdést, hogy lehetséges-e orosz
szárazföldi erők bevetése Szíriában, és
hangoztatta, hogy „taktikai kérdésekben”
az orosz védelmi minisztérium az illeté-
kes. Elismerte ugyanakkor, hogy Szíriá-
ban jelen vannak a szárazföldi egységek
katonái, akiknek feladata az objektum-
védelem.

Valentyina Matvijenko, a Szövetségi
Tanács (parlamenti felsőház) elnöke ki-
jelentette: Moszkva már a kezdetektől
fogva értésre adta, hogy orosz egységek
nem folytatnak majd szárazföldi hadmű-
veleteket. Hozzátette, hogy az orosz lé-
gierő kormányközi megállapodás alapján
nyújt támogatást a szíriai kormányerők-
nek.

Az állami Rosszija-1 tévécsatorna
egyébként vasárnap este tudósításban
számolt be arról, hogy orosz különleges
műveleti egységek katonái, egyebek kö-
zött mesterlövészek, Szíriában részt
vesznek a militánsok parancsnokainak és
az öngyilkosjelölt terrorista támadók lik-
vidálásában, valamint a tűzvezetés koor-
dinálásában. Az orosz hadsereg
márciusban ismerte el hivatalosan, hogy
kommandósai jelen vannak az ország-
ban.

A Palmüránál kudarcot vallott szíriai
hadsereg tegnap közölte, hogy 98 száza-
lékban ellenőrzése alá vonta Aleppót és
hogy a város visszavételére indított of-
fenzíva „végső stádiumához” érkezett.
Szíriai hivatalos közlés szerint egyéb-
ként Palmürából az IÁ fegyvereseinek
betörése előtt a civil lakosság 80 száza-
lékát sikerült kimenekíteni.

Peszkov tegnapi sajtótájékoztatóján
kijelentette: a Kreml arra számít, hogy az
Egyesült Államok leendő külügyminisz-
tere szakértelemről és konstruktív hoz-
záállásról tesz majd tanúbizonyságot,
függetlenül attól, hogy kit neveznek ki
erre a posztra. (MTI) 

Moszkva a Washingtonnal való együttműködést
szorgalmazza

Európai uniós országokkal való
együttműködésre van szükség a
migránsok kitoloncolása ügyében,
Szerbia ugyanis egyedül nem
tudja megoldani az illegális be-
vándorlók visszaszállítását Pa-
kisztánba és Afganisztánba –
jelentette ki tegnap Belgrádban
Nebojsa Stefanovic szerb bel-
ügyminiszter.

A belügyi tárca vezetője elmondta,
hogy jelenleg a nyugat-balkáni ország-
ban körülbelül nyolcezer migráns tartóz-
kodik, közülük 7500-an a
befogadóközpontokban, mintegy 500-an
pedig sátorokban és a szabad ég alatt tar-
tózkodnak.

Nebojsa Stefanovic tegnap a szerb fő-
városban osztrák kollégájával, Wolfgang
Sobotkával találkozott. A megbeszélésen
elhangzott, hogy az Európai Unió min-
den országának hasonló problémái van-
nak, és ugyanúgy vagy hasonlóképpen
gondolkodnak az afganisztáni és a pa-
kisztáni bevándorlók kitoloncolásáról is.

Stefanovic esélytelennek vélte, hogy
Szerbia egyedül vissza tudná szállítani
szülőhazájukba a Pakisztánból és Afga-
nisztánból érkezett migránsokat. Mind-
azonáltal úgy vélte, hogy a (megfelelő)
kétoldalú megállapodásokkal rendelkező
európai uniós országok segítségével
Szerbia bevonható lenne a visszatelepí-
tés folyamatába.

A két miniszter kiemelte, hogy január
közepétől húsz osztrák rendőr segíti a
szerb-bolgár zöldhatáron a szerb rend-
őrök és katonák munkáját az illegális be-
vándorlók megállítása során.

Az utóbbi egy évben több mint egy-
millió illegális bevándorló érkezett Nyu-
gat-Európába az ellenőrizetlen
migránsáradattal. Márciusban a nyugat-
balkáni útvonalon található országok fo-
kozatosan lezárták határaikat a
migránsok előtt. Macedónia, Szerbia,
Horvátország és Szlovénia is csak azokat
engedi be, akik a jogszabályoknak meg-
felelően útlevéllel és vízummal rendel-
keznek, vagy ott akarnak menedéket
kérni. (MTI)

Szerbia segítséget vár Európától 

Nemzetközi bűnözői csoportok
követték el Prágában azokat a
rablásokat, amelyek során össze-
sen mintegy 34 millió korona ér-
tékű ékszer tűnt el – közölte
tegnap a cseh rendőrség.

Az elkövetők egy része már rács mögé
került, s amennyiben bűnösségüket a bí-
róságok kimondják, akár 15 évi börtön-
büntetést is kaphatnak – mondta Jirí
Zábrodsky, a prágai rendőrség rablások-
kal foglalkozó osztályának vezetője.

Az első nagy rablásra, amely során az

óvárosi Bvlgary luxusékszerboltból 17
millió korona értékű óra, nyaklánc és fül-
bevaló tűnt el, 2012 decemberében került
sor. A három tettesből kettőt a közelmúlt-
ban Münchenben tartóztatott le a német
rendőrség, ahol újabb rablást készítettek
elő, egy tettest pedig továbbra is köröz-
nek nemzetközi elfogatóparancs alapján.

Zábrodsky szerint a tettesek szerbek
és a Rózsaszín Párduc nevű szerbiai irá-
nyítású bűnbanda tagjai. A bandának
mintegy 800 tagja van, elsősorban a volt
Jugoszlávia államaiból, akik egész Euró-
pában tevékenykednek.

A második és a harmadik nagy rablást,
tavalyelőtt és idén, a Vyborg elnevezésű
bűnbanda követte el, amelyet Oroszor-
szágból és Finnországból irányítanak.
Ők két luxusékszerboltból több mint
16,5 millió korona értékű árut tulajdoní-
tottak el. A tíz elkövető többségét a rend-
őrségnek Csehországban, Svájcban és
Észtországban már sikerült elkapnia –
közölte a prágai rendőrség.

Az ellopott, és időközben töredékáron
eladott luxusékszerek után tovább folyik
a rendőrségi kutatás. (MTI)

Nemzetközi bűnbandák raboltak Prága központjában

Egy országos „terrorellenes”
rendőrségi razzia keretében 235
embert vettek őrizetbe Törökor-
szágban tegnap, két nappal a 44
halálos áldozatot követelő isz-
tambuli robbantásos merénylet
után – közölte a török belügymi-
nisztérium.

A belügyi tárca beszámolója szerint a
hatóságok többek között a kurdbarát
Népek Demokratikus Pártjának (HDP)
Isztambul, Ankara, Izmir, Antalya,
Adana, Manisa, Sanliurfa, Mersin, Hak-
kari, Siirt, Kayseri és Gaziantep tartomá-
nyi vezetőit, valamint az adott
tartományok körzeteiért felelős területi
elnökeit állították elő. A letartóztatásokra
országosan mintegy félezer rendőrt moz-
gósítottak, páncélautók, vízágyúk és a
különleges műveleti egységek támoga-
tásával.

Ayhan Bilgen, a kurdbarát párt szóvi-
vője hétfőn viszont azt közölte, hogy a
razzia során eddig a HDP több mint 237
tagját vették őrizetbe. Elmondta: Isztam-
bulban a vízágyúk elállják a párt tarto-
mányi székházának kapuját, így a bent

lévő párttársai nem tudják elhagyni az
épületet, a kint lévők pedig nem tudnak
oda bejutni. Mi köze ennek az isztambuli
támadást elkövetők megtalálásához? –
tette fel a kérdést Bilgen.

A HDP a tavaly novemberi 1-jei par-
lamenti választásokon 59 képviselővel a
második legnagyobb ellenzéki pártként
került be az 550 fős törvényhozásba.

Az érintetteket egyebek mellett azzal
gyanúsítják, hogy tagjai vagy a közös-
ségi felületeken propagandával támoga-
tást nyújtottak a szakadár Kurdisztáni
Munkáspártnak (PKK), amely 1984 óta
fegyveres felkelést folytat Törökország-
ban. 

A kurdbarát politikusok elleni széles
körű hatósági fellépésre azután került
sor, hogy vasárnap este biztonsági ta-
nácskozást tartottak Isztambulban Recep
Tayyip Erdogan államfő, Binali Yildirim
miniszterelnök, kormányfőhelyettesek
és több miniszter jelenlétében. Az ülést
követően a török légierő csapást mért a
kurd szeparatisták 12 hadállására az
észak-iraki Zap térségében.

A biztonsági tanácskozást azért hívták

össze, mert szombat este az isztambuli
Besiktas labdarúgóklub stadionja köze-
lében a PKK-hoz köthető Kurdisztáni
Szabadság Sólymai (TAK) nevű szélső-
séges csoport kettős robbantásos me-
rényletet hajtott végre a készenléti
rendőrség egységei ellen. Az incidens
halálos áldozatainak száma 44-re emel-
kedett tegnapra. Közülük 36-an rend-
őrök és nyolcan civilek voltak.

Az eset után Süleyman Soylu bel-
ügyminiszter bosszút fogadott. A me-
rénylet helyszínét tegnap Vértanúk
dombjának nevezték el.

Idén szeptember 11. óta a belügyi
tárca számos, főként kurdok lakta kelet-
és délkelet-törökországi önkormányzat
választott kurdbarát elöljáróját eltávolí-
totta pozíciójából és a saját emberét ül-
tette a helyébe. Miután május 20-án a
török törvényhozás elfogadta a parla-
menti képviselők mentelmi jogának el-
törlését, november elején előzetes
letartóztatásba helyezték a HDP 10 kép-
viselőjét is, beleértve a párt két társelnö-
két, Selahattin Demirtast és Figen
Yüksekdagot. (MTI)

Őrizetbe vették  a kurdbarát párt több mint 200 tagját 



Az eredmények nyomán Maros megyének 8 kép-
viselői és 4 szenátori mandátum jár.
Mandátumot nyert képviselők:

RMDSZ – három mandátum: Vass Levente, Csép
Éva Andrea, Bíró Zsolt

PSD: – két mandátum: Buicu Corneliu Florin, So-
cotar Dinu

PNL – egy mandátum: Oprişcan Doru
USR – egy mandátum: Lavinia Abu-Amra  
A nyolcadik mandátum a leosztásból jön ki, ame-

lyet vagy az RMDSZ, vagy a PNL, vagy a Népi Moz-
galom Pártja (PMP) kap majd. 

A szenátusi listákra leadott szavazatok száma:
RMDSZ: 68.986 (38,71%), PSD: 48.171

(27,03%), PNL 26.065 (14,62%), USR 10.854
(6,09%).

A többi politikai alakulat nem érte el a bejutási kü-
szöböt.
Maros megyei szenátorok:

RMDSZ – két mandátum: Novák Csaba Zoltán,
Császár Károly

PSD – egy mandátum: Horea Soporan  
PNL –  egy mandátum: Cristian Chirteş 

Mérföldkő 
az erdélyi és a Maros megyei magyarság életében

Péter Ferenc, a Maros megyei RMDSZ politikai
alelnöke és kampányfőnöke az eredmények tükrében
a következőket nyilatkozta: „Maros megye magyar-
ságát ezután egy új politikusgeneráció fogja képvi-
selni a törvényhozásban. Köszönjük a választóknak,
hogy bizalmat szavaztak ennek az új csapatnak. A
magyarság megtisztelő voksaival sikerült megőriz-
nünk képviselőink számát és ez erős alapot biztosít
az RMDSZ további munkájához, amelyet továbbra is
a polgárokkal fenntartott szoros kapcsolattartásra
építve tudunk elképzelni. A megválasztott képviselő-
ink fiatalok és energikusak, az elmúlt időszakban is
bebizonyították, hogy az újszerű kihívásoknak és vá-
lasztói elvárásoknak megfelelően akarnak és tudnak
dolgozni. A mai nap mérföldkő az erdélyi és a Maros
megyei magyarság közösségi életében is, hiszen egy
27 éves értéket sikerült együttes erővel megőriznünk. 

A magyar érdekképviselet az összefogásnak kö-
szönhetően legyőzte a kishitűséget és a közönyt. Kö-
zösségünk a szülőföldünkön való maradásra, az
erdélyi, a Maros megyei magyar jövőre szavazott.”

Ha beszélő viszonyban lennék
Klaus Johannisszal, most elmonda-
nám: elnök úr, baj van! Nem is
kicsi.

Nem kellene aggódnom, mert
nem a nekem való elnök, de hát
mégiscsak elnök, és nem helyes, ha
amolyan akármilyen fajta. Ennek
mindig, mondhatni, mindenkit
érintő következményei vannak.
Rendszerint…

Szóval, nehéz helyzetbe kevere-
dett. S nem tévútfélére, ahonnan egy
GPS egykettőre a helyes irányba te-
relheti. Nem is egyszerű útszűkület,
ahonnan tolatva ki lehet araszol-
gatni. Zsákutcának se mondanám,
amiből némi oda-vissza ügyeske-
déssel kikecmereghet az ember.
Amiről én beszélek, tőről metszett
(van ilyen!) kutyaszorító. Bizony.
Olyan, mint Italo Calvino A világ

egy pontban című elbeszélésében.
Aki olvasta, tudja, hogy ott úgy egy-
ben volt minden, hogy még egy szá-
rítókötelet sem lehetett kifeszíteni a
mosott ruha kiteregetésére. Így
aztán se mosás, se szárítás. Nem
csoda, ha olyan büdösség kereke-
dett, hogy az ősrobbanás lett a vége.
A világ azóta is szanaszét tart, ki
tudja, meddig…

Ilyen helyzetben az ember legszí-
vesebben visszaforgatná az idő ke-
rekét, de, mint tudjuk, nem lehet.
Van ott egy kis „pecek”, ami nem
engedi – így mindig csak előre van!
S tetszik, nem tetszik, hurcoljuk ma-
gunkkal az átélt/megélt/túlélt „ka-
catot”. Nem működnek az
egyfelől-másfelől féle magyaráza-
tok sem. Mint kategorikus impera-
tívuszként Ön is leszögezte, nincs
kis vagy nagy plagizálás, csak pla-
gizálás van, amiben nincs pardon!
Hogy is mondta 2014 novemberé-

ben? „Ha egy diák valakitől másol,
nagy probléma, ha valaki doktori
dolgozatot ír és abban másol, nagy-
ságrenddel nagyobb probléma, és
plagizálásnak nevezik”. Akkor az
volt a cél, hogy fogást találjon az el-
nökjelölt riválison, Victor Pontán.

Aztán a csodával határos győzelem
s az „eszköz” a hatalomban is mind-
egyre kézügyben volt, amikor valaki
valamilyen „elnöki terv” útjába ke-
rült. A részletek közismertek, nem
töltöm vele sem az időt, sem a helyet.

S akkor most – a sors iróniája –
beüt a bumeráng! Ki- és megkerül-
hetetlenné válik a DNA vezető ügyé-
szének plagizálási ügye, amit az
eddigi időhúzó lavírozgatások után
nem lehet nem dűlőre vinni. A kije-
lölt szakértők azzal próbáltak kime-
nekülni a saját kutyaszorítójukból,
hogy megállapították: Codruţa Kö-

vesi doktori dolgozata nem plagizá-
lás, mert „csak” ötszázvalahány
sor (kb. 4%) látszik „idegen” ere-
detűnek. S innen, hogy az elnöknek
és az érintettnek még keservesebb
legyen, kezd kabaréba fordulni a
dolog. A he-he-he elnök azzal gú-
nyolódik, hogy a szakértői döntés
szerint, ha valaki százmillió lejből 4
milliót zsebre tesz, az „nem számít
lopásnak, he-he-he”. Aztán a jele-
netsorba bekapcsolódik egy „tudós
fő”, aki úgy akarja kihúzni az ingo-
ványosból C. K.-t, hogy javasolja, a
kifogásolt sorokat egyszerűen újra
kell írni, s mindjárt kedvezőre vál-
tozik a dolgozat „állaga”. Erre már
senki sem röhög fel, az értelme-
sebbje lesüti a szemét…

Szóval, a kínos mene-
külésnek/menekítésnek tipikus ese-
tével van dolgunk. Amiről nem lehet
már sokáig hallgatni, bár megértem
az elnök mérhetetlen tanácstalansá-
gát. Ennek „elvi” magyarázata nem
lehet szerintem, hiszen nemrégiben

két alkalommal is egyértelművé
tette az álláspontját. Augusztusban
az egyetemisták országos fórumán,
az egyetemi év megnyitóján pedig
újra szóba hozta, sürgetve a gyors
megoldást az ilyen ügyekben. Így a
mostani habozásnak gyakorlati okai
lehetnek. Nem hiszem, hogy a „szak-
értők” által kisütött 4 százalékot akár
egy pillanatig is mentőövnek fogadná
el Codruţa Kövesi számára, amivel
az amúgy is apadó presztízsének ár-
tana. Bármennyire is szorosnak lát-
tuk, gondoltuk, s feltehetően volt is a
DNA vezetőjével való együttműkö-
dése, magára kell hagynia a maga
kutyaszorítójában, ami Kövesinek
egyre inkább futóhomoknak tűnhet.
Az elnök közismert és „titkos” ta-
nácsadói sem engedhetik, hogy mást
tegyen. Én meg a sok tekintély mellett
aligha vagyok alkalmas a tanácsadói
szerepre. Ezt a „futóhomokot” elke-
rülöm. Ehelyett, Elnök úr, továbbít-
hatok egy sürgős üzenetet a
régmúltból: Hic Rhodus, hic salta… 
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Bejelentette lemondását a
Nemzeti Liberális Párt (PNL)
elnöki tisztségéről Alina Gorg-
hiu tegnap, miután pártja a
várakozásoknál gyengébben
szerepelt a parlamenti válasz-
tásokon.

A legnagyobb romániai jobbkö-
zép pártnak számító PNL a remélt
30 százalék és az előzetes közvé-
lemény-kutatások által jósolt 25
százalék körüli eredmény helyett a
részeredmények szerint 20 száza-
lékra esett vissza.

A PNL – az idén alakult Ment-

sétek meg Romániát Szövetséggel
(USR) együtt – az egy éve hivatal-
ban lévő szakértői kormányt ve-
zető, párton kívüli Dacian Cioloşra
építette választási kampányát,
abban a reményben, hogy a válasz-
tásokat követően egy jobboldali
parlamenti többség alakul ki, 
amely újabb kormányfői mandátu-
mot szavaz meg Cioloşnak, immár
egy politikai kormány élén. A va-
sárnapi választásokat azonban fölé-
nyes, 45 százalék feletti
eredménnyel a Szociáldemokrata
Párt (PSD) nyerte, amely szabad-

elvű szövetségesével, a 6 százalé-
kos támogatottságú ALDE-val ké-
szül koalíciós kormányt alakítani.
Gorghiu rövid bejelentésében csak
annyit mondott, hogy az adott hely-
zetben „nem tehet mást”, mint
hogy lemondjon pártelnöki mandá-
tumáról.

Alina Gorghiu parlamenti kép-
viselőt, a párt korábbi szóvivőjét
2014 decemberében a párt éléről
államfővé választott Klaus Johan-
nis javaslatára választották meg az
európai néppárti tagsággal rendel-
kező jobbközép párt élére. (MTI)

Lemondott Alina Gorghiu, 
a PNL elnöke

Bűnügyi eljárást indított az Országos Kor-
rupcióellenes Ügyészség (DNA) Dan Nica
volt távközlési és Alexandru Athanasiu volt
oktatási miniszter ellen, akiket hivatali hata-
lommal való visszaéléssel gyanúsítanak a
Microsoft 2 néven ismertté vált ügyben.
Mindkét gyanúsítottat hatósági felügyelet
alá helyezték. 

A DNA hétfői közleménye értelmében – ugyan-
csak hivatali visszaélés miatt – bűnügyi eljárás indult
Silvia Adriana Ţicău ellen is, aki 2003 és 2004 júni-
usa között a távközlési minisztérium államtitkára
volt.  

A vádhatóság szerint Dan Nica miniszteri minősé-
gében, a közbeszerzéseket szabályozó jogszabályok
megszegésével, kormányhatározat-tervezeteket dol-
gozott ki és fogadtatott el a kormány és a Fujitsu Si-
emens Computers GmbH közötti, Microsoft-licencek
bérlésére vonatkozó szerződés megkötésére. Ezek

során a Fujitsu Siemens Computerst a Microsoft-li-
cencek kizárólagos forgalmazójaként tüntette fel –
holott nem volt az –, így kerülve el a közbeszerzési
pályázat kiírását. A kormány a szerződés értelmében
összesen 47.594.843,88 amerikai dollárt fizetett ki a
Fujitsu Siemens Computers GmbH vállalatnak. 

A DNA szerint Adriana Ţicău államtitkári, majd
miniszteri minőségében hozzájárult a szerződés más
termékekre való kiterjesztéséhez, a Fujitsu Siemens
GmbH Austria kizárólagos forgalmazói minőségére
hivatkozva. A kormány ezen második szerződés ér-
telmében 66.965.343,88 amerikai dollárt fizetett a Fu-
jitsu Siemens Computers GmbH-nak. 

A vádhatóság szerint Alexandru Athanasiu minisz-
teri minőségében szintén hozzájárult a Microsoft-ter-
mékek beszerzésére vonatkozó szerződés
megkötéséhez, 19.370.500 dolláros kárt okozva az ál-
lamnak. (Agerpres)

Bűnvádi eljárás Dan Nica 
és Alexandru Athanasiu exminiszterek ellen 

Két szenátor, három képviselő 

A sors iróniája
Makkai János

(Folytatás az 1. oldalról)
Rendkívüli tanácsülésen fo-
gadta el tegnap a Maros Me-
gyei Tanács a megye
költségvetésének kiigazítását,
illetve pénzösszegek elosztá-
sát a közigazgatási egységek
működésének kiegyensúlyo-
zására. Ez utóbbi tételek át-
utalásáról a kormány az idei
86-os számú sürgősségi ren-
delettel döntött. 

A kiigazítást követően Maros
megye költségvetésében a bevételi
tételek összege 296,6 millió lejre,
míg a kiadásoké 404,9 millió lejre
módosult.  
7 millió lej a megyének

A megyei tanács a tegnapi hatá-
rozat értelmében 7.024.000 lejjel
egészítette ki a megyei önkormány-
zat költségvetését, ez összegből
6.215.000 lejt a hozzáadottérték-
adó (héa) visszaosztásából kapott a
megye, 809.000 lejt pedig a jövede-
lemadó visszaosztásából. A
86/2016-os kormányrendelet értel-
mében Maros megyének 6.830.000
lejt utaltak át a visszaosztott héából
az alárendelt intézmények költsége-
inek fedezésére. Ugyanennek a ren-
deletnek az alapján a Maros Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi Igaz-
gatóság 3.077.000 lejt kapott a fo-
gyatékkal élőknek járó juttatások
fedezésére.

– Az első napirendi pont a megye
költségvetés-kiigazításáról szólt, a
harmadik a helyi közigazgatási egy-
ségek költségvetésének kiegyensú-
lyozásáról. A 86-os sürgősségi
kormányrendelet értelmében 3,8
millió lejt utaltak át Maros megyé-
nek erre a célra. Az összegből 3,36
millió lej héavisszaosztásból szár-
mazik, 438 ezer lej pedig a jövede-
lemadó visszaosztásából.  Jelentős
összeg, viszont amikor 102 köz-
igazgatási egység között kellett
szétosztani, akkor kiderült, hogy
nem is olyan nagy. Ezért politikai
döntést hoztunk, ami szerint
egyenlő arányban osztjuk szét a te-
lepülések között, így 37 és 42 ezer
lej közötti összeg jutott minden
helyi közigazgatási egységnek.
Azért volt szükség a rendkívüli ta-
nácsülésre s a határozattervezetek
gyors elfogadására, mivel közeled-
nek az ünnepek, és minden tanács
még az idén be tudja foglalni ezeket
az összegeket a saját költségveté-
sébe. Ezért gondoltuk, hogy minél
hamarabb meg kell ejteni ezt a költ-
ségvetés-módosítást és az összegek
szétosztását a közigazgatási egysé-

gek között – nyilatkozta a tanácsel-
nök. 
Bizottság jött létre a repülőtér 
átvilágítására

A marosvásárhelyieket és a
Maros megyeieket behatóan foglal-
koztatja a repülőtér ügye. A 
WizzAir kivonulása nagyon kelle-
metlenül érinti azokat, akik eddig
rendszeresen igénybe vették e szol-
gáltatást, hiszen vállalni kell a Ko-
lozsvárra autózást, ami bonyolítja és
időigényesebbé teszi az utazást.

– Mi a helyzet a repülőtérrel? –
tettük fel a kérdést Péter Ferenc ta-
nácselnöknek.

– Létrejött egy kilenctagú bizott-
ság, amely felülvizsgálja a Transil-
vania nemzetközi repülőtér
tevékenységét. A bizottság elnöke
Alexandru Cîmpeanu, a megyei ta-
nács alelnöke, a testületi tagok
pedig Aszalos Gábor, Ervin Molnár
megyei tanácsosok, Kozma Mó-
nika, az elnök tanácsadója, illetve a
megyei tanács alkalmazottai, Alin
Mărginean gazdasági igazgató, Mo-
nica Dohotariu, a vagyonkezelési és
közszolgáltatási osztály tanácsa-
dója, Petru Dan Danciu könyvvizs-
gáló, Elena Popa, a
humánerőforrás-osztály vezetője,
Kakasi András jogtanácsos és Car-
men Pătran, a beszerzési osztály ve-
zetője. A bizottság feladata az, hogy
átvilágítsa a repülőtéren folyó tevé-
kenységeket, a Maros Megyei Ta-
nács által nyújtott közvetlen vagy
közvetett támogatásokat és a repü-
lőtér kezelésébe átadott vagyon
helyzetét, illetve minden olyan ira-
tot, amely a repülőtér kötelezettsé-
geire és a bevezetett intézkedésekre
vonatkozik, amelyeket az ellenőrző
hatóságok írtak elő számára. A bi-
zottság február 28-ig kell elvégezze
a vizsgálatot, a következtetéseit és
javaslatait jelentésben fogja össze-
gezni. Pontosan szeretnénk tudni,
mi történt, mi nem volt megfelelő a
repülőtér tevékenységében, mi az
oka annak, hogy a WizzAir Kolozs-
várra költözött. Ahogy megszületik
az eredmény, közöljük a megyei ta-
náccsal és a sajtóval – nyilatkozta
ülés után Péter Ferenc, a megyei ta-
nács elnöke.

Múlt héten Marosvásárhelyen
járt a brit nagykövet. A tárgyalások
során szóba került a repülőtér ügye
is. A tanácselnök tegnap megerősí-
tette, tárgyaltak a nagykövettel,
hogy amikor a kifutópálya újraépí-
tése megkezdődik, s felveszik a
kapcsolatot azokkal a légitársasá-
gokkal, amelyek érdekeltek lehet-
nek marosvásárhelyi járatok
indításában, a brit nagykövet lobbi-
jára is számítanak. 

Költségvetés-kiigazítás a megyénél
Vizsgálódnak a reptéren

Mezey Sarolta



A tanintézmények energiahatékonyságá-
nak módozatait népszerűsítő németor-
szági programot ismertette Florian Kliche
programfelelős a Németországi Környezet-
védelmi Független Intézet részéről, mely-
nek partneregyesülete a romániai Environ
Egyesület. 

Az 50/50 projekt részeként hazai tanintézmé-
nyek bevonásával népszerűsítenék azt a programot
és tapasztalatot, amely 1995-től működik Német-
országban. Az Európában és Németországban több
mint ötezer tanintézményben jelen lévő program
révén az iskolákban és óvodákban diákokkal és pe-
dagógusokkal ismertetik az energiával való haté-
kony gazdálkodás fontosságát, annak kivitelezési
lehetőségeit, az ökológiai vetületre helyezve a
hangsúlyt. 

Borbély László volt környezetvédelmi miniszter
felvezetőjében hasznosnak nevezte a  programot,
amelynek legfontosabb üzenete a fiatalokat, diáko-
kat is olyan típusú gondolkodásmódra rávezetni,
amely a fenntartható fejlődés alapelveit tartal-
mazza. Nem drága programokban kell gondol-
kodni, hanem megnézni, hogy miként lehet egy
iskolában például áramot spórolni. Az ENSZ köz-
gyűlése megszavazta azt a keretirányelvet, amely-
nek értelmében a fenntartható fejlődés mindent
jelent, ami körülöttünk van, a természeti katasztró-
fák irányába haladó életvitel megváltoztatása pedig
mindannyiunk felelőssége, ezért már az óvodában
el kell kezdeni a fiatal generáció nevelését – hang-
súlyozta. A környezetvédelmi minisztérium prog-
ramjai kapcsán emlékeztetett a 2010-ben elindított
zöldház-programra, illetve a környezetvédelmi alap
által meghirdetett programokra, melyek keretében
több iskolában is hőközpontokat szereltek fel.

A fifty/fifty program előnyeiről érdeklődve  az
Environ Egyesületet képviselő Elena Gaspar-Ion
elmondta, egyszerű gyakorlati ismereteket oszta-
nak meg a programban részt vevőkkel, melyek
eredményeként az iskolák, óvdák jelentős megta-
karításokat érnek el. A németországi gyakorlat sze-
rint ott a megspórolt összegek felét az
önkormányzatok visszajuttatják a tanintézmények-
nek, amit az iskolák felszereltségének a bővítésére

fordíthatnak. 2015 októbere és 2016 áprilisa között
a projekt kezdeti fázisában az országban hat isko-
lában – négy bukaresti, egy brassói és egy tulceai
– ültették gyakorlatba a német tapasztalatot. A pro-
jekt eredményeként az őszi-téli hónapokban 10%-
kal csökkent a részt vevő tanintézmények
energiafogyasztása, illetve a szelektív hulladék-
gyűjtés ösztönzésével jelentős mentalitásváltást
értek el, amit mind az iskolában, mind otthonukban
folytatnak a diákok és szüleik. A 2018-ig meghosz-
szabbított  program nem jelent költséget sem az ön-
kormányzatoknak, sem az iskoláknak. A német
pénzalapokból zajló gyakorlati bemutatók révén
olyan jellegű tudásanyagot adnak át, amit ottho-
nukban is hasznosítanak a diákok. 

– Marosvásárhelyen és Maros megyében is van-
nak tanintézmények, ahol az órákon fáznak a gye-
rekek. Számukra milyen jellegű ismeretanyagot
lehetne átadni az energiahatékonyságról? – kér-
deztük a projektfelelősöket.

Az Environ Egyesület képviselője kifejtette, ha-
sonló esetekben áram- és vízspórlást, a szelektív hul-
ladékgyűjtést és újrahasznosítást, illetve gyakorlati
tanácsokat osztanak meg a diákokkal, akik a maguk
során szüleiket is az energiával való hatékony gaz-
dálkodásra ösztönözhetik. Amint hangsúlyozták,
Marosvásárhelyen egyelőre két tanintézmény: a
Szász Adalbert Sportiskola és az Elektromaros lí-
ceum kapcsolódott be a programba, valamint a ko-
ronkai általános iskola. Céljuk minél több iskolát
bevonni, ehhez a tanintézmények vezetőségével kell
együttműködési szerződést aláírniuk. Az átadott tu-
dásanyag mellett a részt vevő tanintézmények kap-
nak egy mérőeszközöket tartalmazó csomagot is.
Annak érdekében, hogy a program sikeres legyen,
az önkormányzatoknak is szerepet kell vállalniuk
annak népszerűsítésében, amit a németországi ta-
pasztalat már igazolt, a villany- és gázszámlák csök-
kenése nagyobb odafigyeléssel különösebb
befektetés nélkül is elérhető. 2012-től érvényben van
az uniós energiahatékonysági irányzat, amely a társ-
államokat arra kötelezi, hogy országos célkitűzése-
ket fogalmazzanak meg az energiafogyasztás alapján
2020-ra, és hosszú távú stratégiát dolgozzanak ki,
amellyel csökkenthető az energiafogyasztás. A pro-
jekttel kapcsolatos bővebb felvilágosítás a
http://www.fifty-fifty.org.ro/index.php/fifty-
fifty/despre-proiect honlapon található.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a
nagyarányú szén-dioxid-kibo-
csátás, illetve a szintén nagy
méretű  fakivágás miatt glo-
bálisan érezhetővé vált a klí-
maváltozás hatása. A káros
következmények csökkenté-
séért szükségünk van arra,
hogy másként gondolkod-
junk, cselekedjünk. A maros-
vásárhelyi Fókusz Öko
Központ az Európai Klímaszö-
vetséggel közösen Milyen
jövőt szeretnék? címmel
közös, hosszú távú programot
kezdeményezett, amelynek
célja a környezettudatos
szemlélet erősítése. 

A program keretében tavaly ok-
tóber 21–23. között Maros megyébe
látogatott Teresita Antazu Lopez, a
perui ashaninka törzs képviselője,
aki az esőerdők irtása ellen a klíma-
védelem érdekében a világon kam-
pánykörutat tesz, ennek egyik
állomása megyénk volt. Szintén ta-
valy szervezte meg a Fókusz az első
fotókiállítását, amelynek témája a
környezetvédelem volt, az Artsy M
Diákszíntársulat Ha nem kapok le-
vegőt címmel ugyancsak környe-
zetvédelmi témájú színdarabot
mutatott be. Az idén október 6–9.
között Zeteváralján műhely-
konferenciát tartottak, ahol a kör-
nyezetkímélő vidékfejlesztés alter-
natíváiról volt szó, és a résztvevők
néhány esettanulmányt, illetve
olyan helyszínt is felkerestek, ahol
alkalmazzák a környezetkímélő
módszereket. Ennek a programnak
a következő lépéseként hirdetett

meg újabb fotópályázatot a szerve-
zet. Arra voltak kíváncsiak, hogy a
fotósok miként gondolkodnak a fej-
lődésről, hogyan örökítik meg ezt a
témát fényképeiken. 

Napjainkban mindenki fejlődést
szeretne. Az egyéni és közösségi si-
kereink mértéke a fejlődés, ez az évi
beszámolók témája és az összeha-
sonlítási alap is. De mit is értünk
fejlődés alatt? Általában növeke-
dést, vagyis megnagyobbítottuk a
házunkat, új utat avattunk fel, új be-
vásárlóközpont épült a városban.
Ennek a növekedésnek, fejlődésnek
pénzzel mérhető ára van, amit meg-
találunk a beszámolókban, de van
egy olyan ára is, ami kimarad a be-
számolókból, és amelyet a jövőben
fogunk megfizetni. Új utat építünk,
de ezzel tönkretehetünk természetes
élőhelyeket, a turisztikai beruházás
tönkretehet valaki számára kedves
kirándulóhelyet, megelőzzük az ár-
vizet, de horgászhelyeket áldozunk
fel. Ez az az ár, amelyről hivatalo-
san nem beszélnek, és amelyet bá-
natként, sokszor begyógyíthatatlan
sebként, jövőbeli adósságként
könyvelünk el – olvasható a pályá-
zati felhívásban, amelyre ifjúsági és
felnőtt kategóriában lehetett bene-
vezni. Több mint 200 alkotás érke-
zett be a szervezethez,
Magyarországról, Szlovéniából,
Szlovákiából és természetesen Ro-
mániából.  A pályamunkákat szak-
értőkből álló zsűri (elnök: Both
Gyula, a marosvásárhelyi Marx Jó-
zsef Fotóklub elnöke, dr. Hajdu
Zoltán, a marosvásárhelyi Fókusz
Öko Központ elnöke, Bakó Mihály
fotográfus, környezetvédő, Sepsi-
szentgyörgy, Kósa István ökológus,

fotográfus, Csíkszereda, Nagy Bo-
tond kommunikációs szakértő, kör-
nyezetvédő, Marosvásárhely)
bírálta el. 

Az eredményhirdetés és a tárlat-
megnyitó vasárnap délután a maros-
vásárhelyi Bolyai téri unitárius
egyházközség Dersi János termé-
ben volt, ahol nemcsak a fotókat le-
hetett megtekinteni, hanem a
szeptemberi konferencián is bemu-
tatott Akiket a csillagok vezetnek
című dokumentumfilmet, amelyet a
szervezet a Pentaton stúdióval
(Katyi Antal) közösen készített el,
és szintén a környezetkímélő szem-
léletről szól. 

A tárlatmegnyitón dr. Hajdu Zol-
tán, a Fókusz Öko Központ veze-
tője beszélt a programról, illetve
arról is, hogy miként kellene gon-
dolkodni, hogy megváltozzon saját
környezetünk. Mit is jelent tulaj-
donképpen az Egyesült Nemzetek
Szervezete által meghirdetett kör-
nyezetkímélő elveket gyakorlatba
ültetni? Ehhez nemcsak politikai
akarat kell, hanem  mindenki a saját
környezetében is tehet azért, hogy
kevesebb fosszilis energiát fogyasz-
szunk, hogy takarékosabban gaz-
dálkodjunk más nyersanyag-
forrásokkal, és megtermeljük mind-
azt, amit elfogyasztunk, ne legyünk
a fogyasztói társadalom rabjai. 

Both Gyula fotóművész, a Marx
József Fotóklub elnöke kifejtette,
nem volt könnyű a feladata a pályá-
zóknak, hiszen amikor adott a téma,
sokkal nehezebb olyat alkotni,
amely megfeleljen a fényképész
esztétikai kritériumainak is, és a pá-
lyáztatók elvárásainak megfelelően
tükrözze a témához kapcsolódó

gondolatokat. A fenntartható fejlő-
dés az ember boldog és értelmes
életvitelének előmozdítását és a
közjó kiteljesítését célozza. Ám
mindezt úgy, hogy a saját jólétét
megteremtő nemzedék nem éli fel,
nem meríti ki erőforrásait, hanem
megfelelő mennyiségben és minő-
ségben a következő generációk szá-
mára is megőrzi, bővíti azokat –
idézte a fenntartható fejlődés egyik
meghatározását a fotóművész, majd
hozzátette: örömmel tapasztalta,
hogy a képek közül a kiválasztottak
és a díjazottak is híven tükrözik
mindezt, ugyanakkor olyan gondo-
latébresztők, hogy a szemlélőt is
arra ösztönzik – más szemmel járja
a természetet. 

A méltatást követően a jelen levő
alkotóknak átadták az elismerő ok-
leveleket és a pénzjutalmat. Felnőtt
kategóriában I. díjat nyert Plájás Ist-
ván (Marosvásárhely) – Kicsi va-
gyok; II. díj: Kucsera Jenő
(Marosvásárhely) – Gyárakat épí-
tünk; III. díj: Nemes Zoltán (Győr)
– Vezetékes gólya. Ifjúsági kategó-

riában: I. díj: Horvát Sára (Veres-
egyház) – Bocsánatkérés az anya-
természettől; II. díj: Máté Kristóf
(Sopron) – A természet ereje.
Három különdíjat is osztottak. A
Fókusz Öko Központ különdíja-
zottja Bálint Zsigmond (Marosvá-
sárhely) Önellátás című képe lett, a
környezetvédelmi különdíjat Vajda
Boróka (Marosvásárhely) nyerte el
Tavirózsa című képéért, míg a bio-
diverzitás különdíjat M. Nagy
László A jövő erdőlakója című fo-
tójáért vehette át. 

A díjazás után levetítették az Aki-
ket a csillagok vezetnek című doku-
mentumfilmet, a Fókusz Öko
Központ és a Pentaton stúdió közös
alkotását,  amelyben olyan szemé-
lyeket, családokat mutatnak be,
akik önfenntartó módon gazdálkod-
nak, így teremtik meg, ami a min-
dennapi élethez szükséges. A
kiállított fotókat az érdeklődők egy
hónapig tekinthetik meg az unitá-
rius egyházközség Bolyai tér 13.
szám alatti kiállítótermében vagy a
Fókusz Öko Központ honlapján. 

sem, akik nem érték el a szükséges
pontszámot a vizsgán. Ezek után fel-
tevődik a kérdés, hogy kiket fognak
kinevezni azon tanintézmények élére,
ahova egyáltalán nem vizsgázott vagy
nem vizsgázott sikeresen egyetlen je-
lölt sem. Az intézményben tanító
többi tanár pedig nem teljesíti a felté-
teleket (egyetemi végzettség, megha-
tározatlan időre szóló kinevezés,
„nagyon jó” minősítés az utóbbi négy
évben, a nevelésügyi menedzserek or-
szágos testületében való részvétel
stb.).

Amint a miniszteri rendeletből ki-
derül, ha nincsen ilyen pedagógus,
akkor másokat is ki lehet nevezni,
akár nyugdíjas volt kollégát is vissza
lehet hívni. Bár a kivételeket sohasem
szabad kizárni, nehéz elhinni, hogy
akit utólag verbuválnak, az jobb ve-
zető lesz annál, aki tudatosan vállalta
ezt a feladatot, készült a vizsgára,
részt vett azon, valamint az, aki ko-
rábban jól vezette a tanintézményt, de
valamilyen okból nem kívánt vagy
nem tudott vizsgára állni. 

A jelölteknek három próbát kellett
kiállniuk. Az első egy rácsteszt meg-
oldása volt, amellyel (állítólag) az ér-
telmi, intellektuális készségeket és a
vezetői ismereteket mérték. Pontozták
a jelölt önéletrajzát, amely pedagó-
gusi tevékenységét tükrözte eléggé
nagy elvárásokkal, a harmadik jegyet
pedig a tanintézmény fejlesztési ter-
vének a bemutatása jelentette. A leg-
többen 120-135 pont között
teljesítettek, hatan értek el 140 pont
fölötti átlagot. Az óvásokat más me-
gyében bírálták el, ötöt fogadtak el, és
ezáltal olyan jelöltnek is sikerült utó-
lag a vizsgája, akiről a helyi bizottság,
amelyben az iskola két képviselője is
részt vett, megállapította, hogy nem a

megpályázott tanintézményre volt ki-
dolgozva a menedzseri terve, amit
nem tudhattak az ország egy távoli
megyéjében. Az is furcsasága a vizs-
gának, hogy aki az igazgatói állásra
jelentkezett, és versenytársánál ki-
sebb, de átmenő pontszámot ért el,
mivel nem vizsgázott külön az aligaz-
gatói állásra is, nem foglalhatja el
akkor sem, ha az üresen maradt. És
még sorolhatnánk a furcsaságokat.

A bevezetőben ismertetett adatokat
nagyon kis mértékben, de módosíthat-
ják az olyan esetek, amikor ugyanaz a
személy két tisztségre (igazgató, al-
igazgató) is külön pályázott, és az
egyik vizsgát azért nem folytatta, mert
a másikon biztosítottnak látta a sikert. 

A bizonytalanságokra értesüléseink
szerint egyelőre a megyei tanfelügye-
lőség illetékesei sem kaptak választ.
Az intézmény öt napon belül kell a
versenyvizsga eredményeit érvé-
nyessé nyilvánítsa, majd újabb öt
napon belül kinevezze az igazgatókat
és aligazgatókat. Az igazgatók ezt kö-
vetően kell az adott település polgár-
mesterével, illetve a megyei tanács
elnökével adminisztratív-pénzügyi
menedzseri szerződést, a főtanfel-
ügyelővel pedig négy évre szóló ok-
tatási-nevelési menedzseri szerződést
kössenek. Kérdés, hogy ez idő alatt a
régi vezetőség gyakorolhatja-e felada-
tát, amire reményeink szerint hamaro-
san megszületik a válasz. 

A sikeresen vizsgázók között van
dr. Tamási Zsolt, a Római Katolikus
Teológiai Líceum igazgatója is. Mivel
nincs véglegesen elítélve bűnügyi per-
ben, ami a módszertani útmutató sze-
rint akadályt jelenthetne a kinevezését
illetően, a tanfelügyelőségnek érvé-
nyesnek kell nyilvánítania a vizsgáját,
és meg kell kapnia a kinevezését, hogy
megköthesse a szerződéseket.
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Szer Pálosy Piroska

Fotó: Vajda György

Az energiagazdálkodás német modellje 
Tanintézményekben ismertetnék

Sok iskolaigazgatói és aligazgatói
állás betöltetlen maradt 

A fejlődésről – más szemszögből 
Fotókiállítás és film a másként gondolkodásról 

Vajda György

(Folytatás az 1. oldalról)



Mezőfelében hagyománya
van a cirokseprű kötésének. A
helyi Jakó család azonban nem-
csak az ismert, régi modellt
készíti,  otthonukban gyűrűs,
extra minőségű és nyél nél-
küli seprűk is „születnek.” 

– A férjem már gyermekkorában
elleste a mesterséget a szüleitől –
kezdte a történetet a legelején a
szorgalmas, szerény mosolyú
Hilda, aki 1999-ben, tizennyolc
évesen ment férjhez Jakó Mihály-
hoz. Nem volt könnyű meggyőzni,
hogy ennek a sok porral, piszokkal
járó munkának szentelje az életét,
de nem bánta meg, hogy végül „be-
adta a derekát” – árulja el.

– Édesapám még a nyolcvanas
években elkezdett cirokseprűt ké-
szíteni – veszi át a szót a fiatal vál-
lalkozó. – A cirkot a szüleim
normára termesztették a kollektív-
ben. Apám sokat járta az országot,
ő vette fel a rendeléseket, így jól is-
merte a piacot. A kilencvenes évek
elején aztán a szüleim visszakapták
a földjeiket, és azután már a saját-
jukon termeszthették a cirkot. A
seprűkötést is folytatták.

A fiatalok számára mi sem volt
természetesebb, mint átvenni az
előttük járó nemzedék mesterségét.
Kezdetben öt-hat hektáron, később,

földeket bérelve, háromszor-négy-
szer nagyobb területen termesztet-
ték a seprűhöz szükséges
nyersanyagot. Miután a napszámos-
munka megdrágult, úgy döntöttek,
hogy bérelt területen tovább nem
termesztik, inkább megveszik a cir-
kot – mesélte a fiatalember, aki ott-
jártunkkor éppen egy bukaresti
útról tért haza. 

– Amikor a férjem átvette az
édesapjától a vállalkozást, elindul-
tunk üzleteket keresni az országban.
Minden olyan nagybani kereske-
désnél megálltunk, ahol úgy gon-
doltuk, hogy lenne vevő. Galacig
jutottunk el, a másik irányban Má-
ramarosszigetig mentünk. Az évek
során kialakult az állandó klienskö-
rünk – mesélte Hilda, akitől azt is
megtudtuk, hogy az idősebb gala-
ciak most is nyeletlen seprűt hasz-
nálnak a háztartásokban, és első
látásra ki is nevették a nyeles sep-
rűjüket. Ennek a tapasztalatnak a
hatására bővítették kínálatukat a
nyél nélküli seprűvel. 

– Ennél a típusnál a gyengébb
minőségű, vékony, hosszú, fűszálas
cirkot használjuk. A hagyományos
seprűt készítő falubelieknek nincs
mit kezdeniük a termésnek ezzel a
részével, így rendszerint eladják ne-
künk. Mi minden kis szálat felhasz-

nálunk, arra törekszünk, hogy
semmi se vesszen kárba – tette
hozzá a házaspár, majd a gyűrűs és
az extra minőségű seprű készítésé-
ről mesélt, amely vállalkozásukban
az elmúlt pár év újításának számít.

– Külföldön láttuk először ezt a
modellt. Egy olyan gépet haszná-
lunk hozzá, ami jobban a cirokhoz
szorítja a nyelet, így a seprű nem
válik „kotyogóssá” – mondták Ja-
kóék, majd azt is elmagyarázták,
hogy a legdrágábban – darabját ki-
lenc lejért – kínált extra seprű tulaj-
donképpen három cirokcsokorból
áll, és a legjobb minőségű, hosszú,
egyenes cirkot, az úgynevezett szín-

anyagot használják a készítésekor. 
– A munkánk során a nyersanyag

válogatása veszi fel a legtöbb időt,
a hagyományos, gyűrűs, extra mi-
nőségű és nyeletlen seprűhöz
ugyanis más-más minőségű, méretű
cirok szükséges. Ez a folyamat ná-
lunk még nincs gépesítve – tették
hozzá a fiatalok. A későbbiekben
azt is megtudtuk tőlük, hogy az
egyes modelleket tízes csomagokba
kötik össze, úgy szállítják a termé-
keket nagy tételben kínáló üzletek-
hez. 

– Szezonban egy héten 300–400
seprűt készítünk, ilyenkor gyakran
éjszaka is dolgozunk. Karácsony és

húsvét előtt van a legnagyobb ke-
reslet a seprűinkre, akkor, amikor
nagytakarítás előtt állnak az em-
berek. Az idősebbek a mai napig
úgy tartják, hogy az új évet  jó új
seprűvel kezdeni – mesélte Hilda,
majd azt is hozzátette, hogy, bár
egyesek szerint a modern technoló-
gia kiszorította a hagyományos ta-
karító eszközöket, a tornácot ma
sem lehet felporszívózni. 

Jakóéknak ezek szerint ilyenkor,
az év utolsó heteiben van a legtöbb
tennivalójuk. Ősszel, amikor le kell
vágni a cirkot, helybéli szegény csa-
ládoknak adnak munkát, a cirok fé-
sülését is egy nehéz helyzetben
lévő, többgyermekes házaspár
végzi. A munka egy része már gé-
pesítve van, de ahhoz, hogy tovább
modernizálódjanak, egy nagyobb
műhelyre lenne szükségük. Azt ter-
vezik, hogy az elkövetkezőkben
neki is látnak egy ilyen létesítmény
kialakításához. 

A cirok állatok etetésére használ-
ható, zsíros magját rendszerint érté-
kesítik. Mihály az év nagy részében
az országot járja a seprűkkel, Hilda
pedig a család régi mesterségének
művelése mellett sok mással is fog-
lalkozik, a háztartást vezeti, ker-
tészkedik, régebb méhészkedett is. 

A házaspárnak két gyermeke
van, egy 14 éves fiú és egy 13 éves
lány. Hilda lánykorában zongorázni
tanult, így minden reggel a Für 
Elisével vagy más, simogató dalla-
mokkal ébreszti a két tizenévest. 

2017 fontos év lesz Mezőcsá-
vás életében. Szabó József Le-
ventétől, a községben
negyedik mandátumát töltő
polgármestertől megtudtuk,
hogy a csatornázásra tavaly
benyújtott uniós pályázat
kedvező elbírálást kapott, és
egy hónappal ezelőtt alá is
írták a 2 és fél millió eurós
beruházásra vonatkozó szer-
ződést. 

A következő lépés a
versenytárgyalás kiírása
lesz, majd várhatóan ta-
vasszal elkezdődnek a
munkálatok. 

– Három települést fog-
lal magába a szerződés, a
községközpontban, Mező-
szabadon és Mezőfelében
épül ki a csatornahálózat.
Egymillió eurót kapunk,
másfél milliót önerőből
kell biztosítanunk. Ra-
gaszkodtam hozzá, hogy
Mezőfele se maradjon ki,
ezért ilyen nagy az önrész.
A tervben egyébként Galambod és
Ménes is szerepel, de ezekre a fal-
vakra az anyagi lehetőségek függ-
vényében a későbbiekben kerülhet
sor – mondta a községgazda, aki
arról is tájékoztatott, hogy a mun-
kálatoknak öt év alatt kell elkészül-
niük. Saját szennyvíztisztító
állomásra nem lesz szükség,
ugyanis rácsatlakozhatnak a váro-
séra. 

Szabó Levente azt szeretné, ha a
csatornázáshoz szükséges önrészt
nagyobb kölcsön felvétele nélkül,
főleg a helyi adókból tudnák bizto-
sítani. 

– A lakosság régóta vár erre a
beruházásra. Jövőben ez lesz a pri-
oritás, ezért kevésbé fontos, kisebb

befektetéseket nem tervezünk –
tette hozzá, majd egy másik uniós
pályázatról számolt be, amely a
községhez tartozó nyolc település
kultúrotthonai felszerelésének kor-
szerűsítésére vonatkozik. 

– Új fény- és hangtechnikai esz-
közökkel, távirányítóval működő
függönnyel látjuk el a kultúrottho-
nokat, illetve a székeket is kicse-
réljük. A 130 ezer eurós
beruházásra vonatkozó szerződést

már alá is írtuk – tette hozzá a pol-
gármester. A helyi néptánccsopor-
toknak és a csávási
fúvószenekarnak köszönhetően
igen gazdag  művelődési élet szín-
tereinél maradva 2015-ben önerő-
ből teljesen felújították a szabédi
kultúrotthont.

– Nagy szükség volt erre a mun-
kálatra, az épület falai ugyanis már
salétromosak voltak. A teljes szige-
telést kicseréltük, új, hőszigetelő
nyílászárókkal láttuk el az épületet,
majd a festés következett – sorolta
a községgazda. 
Semmi sem marad észrevétlen 

Ami az idei megvalósításokat il-
leti, tavasszal minden faluban le-
kövezték az utakat, illetve

elkészült a Bazéd–Szabéd közötti
2,6 kilométeres aszfaltút. Ez utób-
bit még 2012-ben kezdték el épí-
teni, kormánypénzből valósult
meg. 

A közbiztonság szempontjából
fontos előrelépésnek számít, hogy
önerőből sikerült bekamerázni az
egész községet.

– Az utóbbi időben többször is
segíteni tudtuk a rendőrség munká-
ját a község területén történt közúti

balesetek körülményeinek
megállapításában, illetve a
lopások elkövetőinek azono-
sításában – mondta Szabó
Levente.
Leader-csoport alakult

A polgármester arról is tá-
jékoztatott, hogy tavaly Ma-
rosszentanna, Mezősámsond
és Mezőmadaras önkor-
mányzataival közösen Lea-
der-csoportot hoztak létre.
Marosszentannán van a
székhely, az elnök pedig a
csávási községgazda. 

– A Leader-programmal
kiváló pályázási lehetőségek előtt
nyílik meg az út. Ezen a héten kell
aláírnunk egy 1.300.000 eurós
uniós támogatásra vonatkozó szer-
ződést. Az összeg fele a helyi taná-
csokhoz kerül, a másik felére a
magánszféra pályázhat – mondta
Szabó Levente.

Ami a további jövőbeli terveket
illeti, Mezőkölpényen, Ménesen és
Bazédon nincs bevezetve a víz, a
hiányosságot kormánypénzből or-
vosolnák. Bukarestbe benyújtották
az erre vonatkozó pályázatot.
Mivel még nincs csatornahálózata
a községnek, uniós támogatásból
nem lehet bevezetni a vizet az em-
lített három településen – fejtette ki
a községgazda.     

Három uniós pályázat
Jövőre kezdik a csatornázást

   6NÉPÚJSÁG ___________________________________________________ VENDÉGOLDAL ___________________________________________ 2016. december 13., kedd

Kevesebb kenyér, több sütemény
Hotdoghoz kiflit is készítenek

Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

Cirok és zongora
Új év, új seprű

Másfél éve jártunk utoljára a
maroscsávási Szabó pékség-
ben, ahol hagyományos házi
és „újfajta” kenyér is készül,
illetve az aprósütemények vá-
lasztéka is egyre gazdagabb.
Múlt heti látogatásunkkor
Szabó Piroska, a pékséget ve-
zető Szabó Sándor édesanyja,
a családi vállalkozás pénz-
ügyeinek intézője számolt be
a közelmúlt történéseiről.

– 2011-ben saját üzletet nyitottak
Marosvásárhelyen. Kifizetődőnek
bizonyult ez a kezdeményezés? –
kérdeztem beszélgetésünk elején.

– Nem érte meg fizetni a bérleti
díjat, ugyanis csak tanítási időszak-
ban ment jól az üzlet, ezért idén au-
gusztusban be is zártuk. A
termékeinket azonban továbbra is
kiszállítjuk a megye számos telepü-
lésére, többek között Marosvásár-
helyre, Marosszentgyörgyre,
Szentkirályra, Kakasdra, Mezőma-
darasra, Ölyvesre. Csáváson pedig
két üzletünk van.

– Változott-e a kínálat az utóbbi
időben?

– Az aprósüteményeink választé-
kát folyamatosan újítjuk. A leveles
tészták mennek a legjobban. Pár
éve hamburgerhez való zsemlét és
hotdog kiflit is sütünk, ez utóbbi
termékeket nem péküzletekbe,
hanem vegyesboltokba visszük. 

– Beszéljünk kicsit a mennyiség-
ről is.

– Egy nap körülbelül 1000–1500

kenyeret – sok kovásszal, kevés
élesztővel hagyományos házit, több
élesztővel újfajta púposabbat, bar-
nát, káposztásat, krumplipelyheset
– és ezer darab süteményt – többek
között régi recept szerinti darázs-
fészket – készítünk. A zsemléből és
hotdog kifliből 400–500 darabot sü-
tünk. Az utóbbi években csökken-
tettük a kenyérmennyiséget, és
növeltük a sütemények számát. Ün-
nepi alkalmakra megrendelésre is
dolgozunk. 

– Bővült-e a pékség berendezése
az utóbbi időben?

– Új szekereket és még egy sütő-
kemencét vettünk, így most már két
kemencében készülnek a kenyerek.
A továbbiakban az árut kiszállító
furgonokat kellene kicserélni. Két
éve nyertünk egy pályázatot a be-
rendezés felújítására, de vissza-
mondtuk, mert túl kockázatosnak
éreztük. Vissza nem térítendő kor-
mánytámogatás volt, de a megnyert
összeget magunknak kellett volna
bankkölcsönből biztosítanunk, és
csak a későbbiekben utalták volna
ki a támogatást.

Szabóék alkalmazottjai község-
beliek, többek között  hat pék,
három szeletelő, három sofőr dol-
gozik náluk – tudtuk meg Piroská-
tól, aki a beszélgetés végén azt is
elmondta, hogy más pékségekhez
hasonlóan ők is vesznek be lisztet,
két kiló lisztért egy kiló kenyér jár.
A községből kilenc-tízen rendszere-
sen élnek is a cserelehetőséggel. 



Ez évben is kiosztották a Méhes
György-jutalmakat – tudatta nemrég az Er-
délyi Magyar Írók Ligája. Amint azt az E-
MIL közleményében olvashatjuk, a 3000
eurós Méhes György Nagydíjat 2016-ban
Szálinger Balázs tudhatja magáénak (egye-
bek mellett) 360° című, a Magvető gondo-
zásában ez évben közreadott
verseskötetéért, az 1000 eurós pénzjuta-
lommal járó Méhes György Debütdíj pedig
Tamás Kincsőt illeti A Csinált-patak állat-
kertje című, 2016-ban a Mentor Könyvek
által közreadott, rövidprózai írásokat tartal-
mazó debütkötetéért.

A díjazottak nevét ez év december 7-én
jelentette be Karácsonyi Zsolt, az E-MIL
elnöke a Kolozsvári Kikötő 2.0 – Kárpát-
medencei fiatal magyar írók találkozója
nevű esemény záróakkordjaként megszer-
vezett E-MIL-gálán, a kolozsvári Bulga-
kov Caféban.

A díjazottak 2017. május 14-én, Méhes
György Kossuth-díjas erdélyi magyar író,
szerkesztő, műfordító születésének évfor-
dulóján vehetik át jutalmaikat Kolozsvá-
ron. A díjakkal járó pénzjutalmak évről
évre Nagy Elek felajánlásából származnak.

Tamás Kincső (Csíkszereda, 1982) pró-
zaíró. A csíkszeredai Nagy István Művé-
szeti Líceumban, majd a Márton Áron
Gimnáziumban tanult, érettségi után a Ma-
rosvásárhelyi Gyógyszerészeti Egyetemen
szerzett diplomát, később Kolozsváron kli-
nikai gyógyszerészként szakosodott. A Ba-
róti-hegység lábánál, a Kovászna megyei
Sepsikőröspatakon telepedett le két kis-
gyermekével. Rendszeresen közöl rövid-
prózákat és regényrészleteket neves erdélyi

és magyarországi folyóiratokban, a Látó-
ban, a Helikonban, az ÉS-ben, az Irodalmi
Jelenben, a Hitelben, a Librariuson, a Ti-
szatáj Online-on, az Újnautiluson, az Eiro-
dalmon, az Apokrif Online-on, az
Esőlapon. 2016-ban Communitas Alkotói
Ösztöndíjat nyert irodalom kategóriában.

Szálinger Balázs (Keszthely, 1978) Jó-
zsef Attila-díjas magyar költő, drámaíró,
műfordító, a Hévíz folyóirat főszerkesz-
tője. Kötetei: Kievezni a vajból (versek, Er-
délyi Híradó, Kolozsvár, 1999); Zalai
Passió (vígeposz, Erdélyi Híradó, Kolozs-
vár, 2000); Első Pesti Vérkabaré (versek,
Palatinus, Budapest, 2002); A sík (eposz,
Ulpius-Ház, Budapest, 2005); A százegye-
dik év (három kisepikai mű, Magvető, Bu-
dapest, 2008); M1/M7 (versek, Magvető,
Budapest, 2009); Köztársaság (líra, dráma,
epika; Magvető, Budapest, 2012); 360°
(versek, Magvető Kiadó, Budapest, 2016);
Gyermekirodalom: Fehérlófia (gyermekda-
rab, Orpheusz, Budapest, 2015); Műfordí-
tások: Jean Racine: Atália (Bánföldi Tibor
nyersfordítása alapján, dráma, Nemzeti
Színműtár, Nemzeti Színház, 2009); Leo-
nardo da Vinci meséi (Gyulai Zsófia nyers-
fordítása alapján, mesék, Vox Nova Kiadó,
2010). Fontosabb díjai: Móricz Zsigmond-
ösztöndíj (2000); Sziveri János-díj (2000);
Nemzeti Kulturális Alap alkotói ösztöndíj
(2007); Salvatore Quasimodo-különdíj
(2007); Junior Prima díj (2008); Nemzeti
Kulturális Alap drámaírói ösztöndíj (2009);
József Attila-díj (2010); Salvatore Quasi-
modo-emlékdíj (2010); Örkény István drá-
maírói ösztöndíj (2011); Artisjus irodalmi
díj (Köztársaság kötet, 2013). (Knb.)
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Nosztalgiát, igazi falusi han-
gulatot ébresztő,  rendkívül
színes kiállítás nyílt kedden a
Maros Megyei Múzeum Nép-
rajzi és Népművészeti Rész-
legén. A kiállító Laczkó Nagy
Aranka, aki ez alkalommal téli
témájú olajfestményekkel és
különleges technikájú sző-
nyegekkel jelentkezett. 

Harminchárom kép és csodás fa-
liszőnyegek képezik a tárlat anya-
gát, kétharmaduk új alkotás. A
képek a vidéki élet azon hagyomá-
nyos  mozzanatait örökítik meg,
amelyek a városi emberek, de mára
már a falusiak  hétköznapjaiból is
lassan kiesnek, és feledésbe merül-
nek. Állatvásárt, ahol sertések,
szárnyasok cserélnek gazdát, disz-
nóvágást, ami a téli időszak legna-
gyobb családi eseménye. A
képeken végigkövethető  a disznó-
vágás minden mozzanata, olyan
kép is van, amelyen az állat túljár
a mészáros eszén, és kiszabadul a
lángoló szalmából a népes disznó-
vágó család szeme láttára. Aztán
következik a hús feldolgozása, a
füstölés. S mire minden finomság
elkészül, máris itt a karácsony.
Szép képek kerültek a falra a  bet-
lehemezésről, a karácsonyfa-állí-

tásról, a kántálásról, aztán az újévi
kútba nézésről, amit óév estéjén
azért tesznek a lányok, hogy a jö-
vendőbelijük arca kirajzolódjon a
kút víztükrében. 

– Sokat kellene beszélni Laczkó
Arankáról és alkotásairól, hiszen
egyedi stílusával hírnevet vívott ki
magának. Az az alkotó, akinek az
esély is fontos szerepet játszott az
életében, hiszen Bandi Dezső tanít-
ványa lehetett, majd olyan gyűj-
tőkkel hozta össze a sors, akik
révén külföldön is ismertté váltak
az alkotásai. Munkáinak reproduk-
ciója albumokban, időszakos kiad-
ványokban jelent meg, többek

között A naiv művészet története
című gyűjteményben – mondta
Ilarie Opriş, aki javasolta, hogy a

néprajzi múzeum szenteljen egy
termet a népi hagyományok bemu-
tatására, s amelyhez ezek a mun-
kák képezzék az anyagot.

Mureşan Vasile képzőművész
és muzeológus képről képre ha-
ladva felhívta a  figyelmet az  apró
részletekre, a terek két-három síkú
beosztására, a rajtuk látható több-
szereplős, rendkívül mozgalmas
eseményekre. – Ezeket a képeket
azért jó nézni, mert optimizmust és
életerőt sugároznak. Élet van ben-
nük, s pontosan azt a népi világot,
hagyományt ábrázolják, amely
nagyszüleink sajátja volt, az egy-
szerű, de mégis mozgalmas élet-
módot, amikor volt közösségi élet,
volt közös munka és öröm. A fest-
mények élénk színei  vidámságot,
jókedvet kölcsönöznek a szemlélő-
nek – mondta Mureşan.

Laczkó Aranka elmondta, hogy
érdemes elgondolkodni azon, mi-
lyen tévhitben él a mai ember, aki
azt gondolja, hogy az anyagi javak,
a  nagy dolgok, a luxus teszik bol-
doggá, holott a mindennapi kis
örömök,  az egymásra figyelés, a
közösség nyújtotta biztonság, a
népi bölcsesség, a hagyománytisz-
telés sokkal nagyobb értékek ezek-
nél. 

Téli örömök
Disznóvágás, betlehemezés, kántálás 

December 3-án, szombaton
délután a Kultúrpalota nagy-
termében a fogyatékkal élők
világnapja alkalmából szer-
veztek gálaestet. A II. alka-
lommal megtartott Ismerj
meg egy fogyatékkal élő sze-
mélyt! című jótékonysági
esten összegyűlt adományt a
BB Dance tánccsoport mű-
ködtetésére ajánlották fel.

A Maros Megyei Mozgássérültek
Egyesülete, a HIFA Románia Egye-
sület a Nemlátók Egyesülete, a
Népművészeti Iskola és a Hagyo-
mányos Kultúra és Művészeti Ok-
tatás Megyei Központja közös
rendezvényén felléptek a Népmű-
vészeti Iskola diákjai, a Dance Art
sporttáncosai, a BB DANCE, a
HIFA Románia Egyesület tánccso-
portja, illetve fogyatékkal élő sze-
mélyek.

Amint Simon Judit-Gyöngyi, a
HIFA Egyesület elnöke emlékezte-
tett, 1992-ben az ENSZ december
3-át a fogyatékkal élők világnap-
jává nyilvánította azzal a céllal,
hogy felhívja a figyelmet a baleset,
betegség, katasztrófa következté-
ben fogyatékossá vált emberek
problémáira. 1981–1992 között
szeptember 18-án tartották a rok-
kantak nemzetközi napját. Ez a ki-
fejezés azonban manapság már
politikailag inkorrektnek számít –
hangsúlyozta az elnök. Romániá-

ban kb. 700 ezerre becsülik a tartó-
san egészségkárosodott és fogya-
tékkal élő emberek számát, sorsuk
alakulása közvetve a lakosság min-
tegy 4%-át érinti. Ennek alapján
közvetlenül vagy közvetve sokan
érintettek, hiszen a családban vagy
baráti körben születnek oxigénhiá-
nyos, vagy egyéb agykárosodást
szenvedett gyerekek, ismerünk au-
tistákat, gyengénlátókat, süketné-
mákat, vakokat és
mozgáskorlátozott embereket, akik
vagy születésüknél fogva sérültek,
vagy később valamilyen betegség
áldozatai lettek, esetleg balesetet
szenvedtek életük során. 

Csata Éva, a HIFA Románia
ügyvezető igazgatója kérdésünkre
kifejtette, a cél a fogyatékkal élők
kérdéseinek jobb megértése, a mél-
tóságuk megőrzése, jogaik és jólé-
tük érdekében tudatosítani azokat
az előnyöket, amelyek a fogyaték-
kal élők beilleszkedéséből származ-
nának a politikai, társadalmi,
gazdasági és kulturális élet szem-
pontjából egyaránt. A kérdések kö-
zött fontos szerepet tulajdonítanak
az olyan jellegűeknek, amelyek
révén könnyebbé lehetne tenni az
életüket, segíteni őket az akadály-
mentes életvitelük kialakításában, a
társadalmi beilleszkedésükben.
Ugyanakkor rávilágítani arra, hogy
a társadalom felelőssége mennyire
terjed ki ez irányban, mennyire va-
gyunk mindannyian felelősek a fo-
gyatékkal élők sorsáért? 

Fogyatékkal élők gálaestje
Hídépítés reflektorfényben

Fotó: Nagy Tibor Fotó: Király Mónika

Mezey Sarolta Szer Pálosy Piroska

Kiosztották a Méhes György-díjakat
It’s beginning to look a lot like Christmas

– szűrődik ki szinte mindenünnen a  jókedvet
követelő ünnepi készülődés trillája. Nekünk
pedig oly sokszor tűnik kimerítőnek az ün-
nepre való ráhangolódás. Ismét egy újabb fel-
adat, melyet ki kell pipálnunk… Ajándékok,
látványelemek, sütés, főzés, takarítás. És még
sorolhatnám tovább a végeláthatatlan feladat-
listát. Hadd osszak meg egy, mind közül leg-
fontosabb feladatot, ami nem puszta
dekoráció, ahogy azt első ránézésre vélnénk:
családunk tagjaival közösen összerakni saját
ünnepkoszorúnk minden egyes darabját. A
hozzávalók mind megvannak, de nagy kihí-
vásnak bizonyulhat összegyűjtenünk őket.
Teljesen más kellékek ezek, mint a szokvá-
nyos kreatív munkát megkövetelő programo-
kéi, ám a teljesség elérése érdekében
mindenképp tanácsos munkálkodnunk rajtuk.

Leglényegesebb összetevő a család, szeret-
teink (a számunkra legközelibb emberek, akár
barátok is) mint összekötő láncszemek, a ko-
szorú alapjai. Ragasztó, összefogó kapocs gya-
nánt szükségünk lesz szeretetre, az egymás
közötti elfogadáskészségre és megbocsátásra.
Ne feledjük a fő díszítőelemeket sem: a gyer-
tyákat, melyeket ezennel önmagunk lelki bé-
kéje, továbbá a – ha máskorra nem is, legalább
az ünnepre megtisztogatott – lelkiismeretünk
testesít meg. Családunk lelki koszorúja annyi
gyertyaszálat számlál, ahány tagot befogad al-
kotóelemként, az előírás nem szab határokat e
téren.

A fényességen, különlegességen már mind
közösen kell dolgoznunk. Az egyediség ezen-
nel is kreativitásunkban rejlik. Ám a díszelgés
még nem minden! Ügyelnünk kell a gyertyák
egyenkénti tündöklésére, hogy gyertyalán-

gunk fényessége ne halványodjon. Ha kia-
ludna a láng, egymáson segítve gyújtsuk újra,
mert ha egy fényforrás is megkopik, csalá-
dunk koszorúja már nem a maga ékességében
fog tündökölni felszínes világunkban, hogy
aztán minket is beszippantson a tucat.

Elsősorban a magunk lángját tápláljuk,
majd hagyjuk a miénkből merítkezni társunk
(-aink) elfáradt ragyogását, hogy közös erővel
csillámoljunk egy kerek esztendőig családunk
füzérében, hogy majd egy következő ünnepre
készülődve (melyet bármikorra kijelölhetünk
magunknak) ismét feltöltődhessünk, közös
erővel fényezve, szépítgetve lelkünket.

Sokszor a közös olvasás is rengeteget len-
díthet saját kis családunk adventjén, főként,
ha gyermek áldását élvezzük a mindennapi
otthoni melegségben. A csoportos ünnepi, iro-
dalmi ráhangolódást próbáltuk ösztönözni a
szászrégeni Kobak könyvesboltunkba elláto-
gató 2. sz. óvoda Manó csoportjának apró kö-
zösségében, Brassay Noémi óvopedagógus
társaságában. A gyerekek, akárcsak az otthoni
közegben, most is közösen választhattak ol-
vasmányt, amit aztán téli tematikájú színez-
getés és Mikulás-csomag követett.

A gyermeki lélek érzékenysége szivacsként
szívja magába irányításainkat, rezzenéseinket.
Különösképpen fontos az ünnep méltóságá-
nak elsajátítása, melyet mi magunk irányítha-
tunk e korban még, hogy a kommersz
felszínesség romboló hatásait, ha nem is teljes
mértékben, de rostálva és gyérítve szórjuk
életük talajára.

A Kobak könyvesboltlánc békés ráhango-
lódást kíván minden kedves családnak a várva
várt ünnepekre!

Bota Melinda

Advent – teher vagy áldás?
A gyermeki lélek irányítása a teljesség felé – 

Vendégünk volt egy szászrégeni óvodai csoport



Fotó: Nagy Tibor

A Pro Ruris Egyesület december
7-én tartotta kuratóriumi ülését,
amelyen Szabó Izolda  ügyvezető
igazgató beszámolt a 2016-os év
szakmai és gazdasági eredményei-
ről. Az ülésen részt vett az egyesü-
let elnöke, gróf Bethlen Anikó, az
egyesület alapító tagjai és a prog-
ramvezetők. 

Szabó Izolda először a turiszti-
kai információs központ működé-
séről számolt be. A falusi turizmus
mint fejlesztési lehetőség nem
kínál nagymértékű gazdasági fel-
lendülést, sem pedig komplex
megoldást a kistérségnek, viszont
kellemesebb lakókörnyezetet, fej-
lettebb környezetkultúrát, vonzóbb
faluképet és nem utolsósorban ki-
egészítő jövedelemforrást teremt-
het a helyi lakosság számára.
Mindez pedig nagyban hozzájárul
a települések népességmegtartó ké-
pességének javításához. 

Mivel Mezőmadarason átvonul
a Mária zarándokút, az egyesület
együttműködést kötött csíksomlyói
Mária-út Egyesülettel, lévén hogy
évről évre nő a zarándokok száma
ebben a térségben. 

A Határtalanul programban részt
vevő magyarországi csoportoknak,
valamint a kunmadarasi  testvérte-
lepülésről érkezett csoportnak be-

mutattuk a térség épített örökségét
– a mezőzáhi Ugron-kastélyt, a
magyarózdi Radák-kastélyt, a vá-
laszúti Kallós Alapítvány által mű-
ködtetett kollégiumot és néprajzi
múzeumot, a bonchidai Bánffy-
kastélyt, a Kemény- és Teleki-kas-
télyokat –, valamint a térségben
levő templomokat és emlékházakat. 

Az idén részt vettünk Backama-
darason a Madaras nevű települé-
sek XI. találkozóján. Aztán a
magyarországi Tényőbe látogat-
tunk, ahol együttműködési megál-
lapodást írtunk alá a Tényő Világa
nevű helyi civil szervezettel, vala-
mint a szlovákiai Udvarnok önkor-
mányzatával.

Szekeres Szabolcs nemzetközi
hírű fejlesztési és bankszakember
az idén is meglátogatott, hogy a
Pataky-Ágotha Általános Iskolá-
ban kiossza az általa létrehozott
Szekeres-díjat, mellyel továbbta-
nulásra ösztönzi a mezőmadarasi
diákokat.

Az Erasmus program keretében
az egyesületnél önkénteskedett a
felvidéki Marczell Zoltán egyetemi
hallgató.

Az elmúlt évben sikerült kiad-
nunk dr. Farkas Tibor, a gödöllői
egyetem tanárának egy vidékfej-
lesztési könyvét.

Sikeres pályázataink is voltak. A
Maros Megyei Tanács két pályáza-
tot támogatott. Szerveztünk egy tu-
rizmusfejlesztési konferenciát és a
Maros-mezőségi Művésztelep mel-
lett  társszervezői voltunk  a XV.
képzőművészeti alkotótábornak és
kiállításnak. A  Nemzeti Kulturális
Alap két nagyon jól sikerült prog-
ramot támogatott: a székely mező-
ségi olvasást népszerűsítő tábort,
melyet augusztus elején szervez-
tünk meg és a X. székely mezőségi
konferenciát A népművészet és a
közművelődés szerepe a vidékfej-
lesztésben címmel.

A Bethlen Gábor Alap a Kárpát-
medencei mozgótábort támogatta,
melynek célja volt a magyar kultu-
rális identitás erősítése. A tábor
kastélylátogatási kirándulással zá-
rult. Ellátogattunk a mezőzáhi
Ugron-kastélyhoz, a válaszúti és
bonchidai Bánffy-kastélyokhoz, ta-
lálkoztunk Kallós Zoltán néprajz-
kutatóval is az általa létesített
múzeum meglátogatásakor.

A szociális programok keretében
támogatjuk a mezőmadarasi hátrá-
nyos helyzetű családokat. A jövőt
illetően szép terveket, gazdag
programokat ütemeztünk be a
2017. esztendőre is.

Kovács Gyöngyvér

Évi számvetés 
a mezőmadarasi Pro Ruris Egyesületnél

Csillagösvényen

Szerkesztette: Mezey Sarolta

Amikor a főtéri  nagy karácsony-
fán kigyúlnak a fények, s az utcá-
kon  megjelennek a piros sapkás
Mikulások, egyszerre varázslatossá
válik a világunk. A várakozás iz-
galma izzik a levegőben.

Ilyenkor mindenki megnyitja a
kapuit meg a lelkét, hogy újra befo-
gadja az ő saját Mikulását.

Természetes, hogy a Magányo-
sok Klubjában is járt a Mikulás.
Mint minden esztendőben, a közös-
ség  vezetője, Kopacz  Imola nagy
odafigyeléssel készítette az útját,
hogy hozzánk találjon a Mikulá-
sunk, akinek teli puttonya, piros
sapkája és mosolya idén is megör-
vendeztetett.  Szabó Marika klubtag
Györfi Gyula személyében meg is
találta a megfelelő Mikulást, akinek
érkezését taps és zeneszó kísérte.
Ennek a Mikulás-járásnak sajátos
menete volt nálunk. A többnyire
fehér hajú vendégsereg jókedvűen
ölti magára a kisgyermek szerepét,
és így élénk párbeszéd alakul ki a
Mikulással. 

Berei Árpád, Bíró Irénke, Czerán
Erzsébet, Szabó Mária Mikulás-
verseket szavalt, Németi Ibolya,
Varga Irénke, Székely Árpád ének-
szóval köszöntötte a jó öreget. 

Kopacz Imola, a bál szervezője
és lebonyolítója azt is számontar-

totta, hogy a vendég Mikulásunk-
nak valódi és évszázadok óta ünne-
pelt születésnapja van, és így őt is
megilleti az ajándék. A zenekar is
rázendített az Ez a nap más, mint a
többi… című dalra. 

A Mikulás nagy puttonyából
mindenkinek jutott egy kis csomag,
klubtagoknak, vendégeknek, zené-
szeknek, az Effendi vendéglő főnö-
kének, Szabó Ödinek és a
személyzetnek. 

Miután lezajlott az ajándékozás,
átvette szerepét Szilágyi Sándor és
Krizsán Levente zenekara, s a tagok
fergeteges táncba kezdtek, önfeled-
ten énekelték: Nem csak a húszéve-
seké a világ!

A jó hangulatot fokozta a finom
vacsora, amit az Effendi vendéglő
tálalt fel. 

Összejövetelünket megtisztelte
Peti András, Csíki Zsolt, Kovács
Lajos az RMDSZ részéről, s remél-
jük, jól érezték magukat körünkben. 

Minden elmúlik egyszer, minden
a végére ér! – énekelték a lelkes ze-
nészek. Így igaz! A távozó vendé-
gek  felöltötték bundájukat,
kabátjukat, a hétköznapi hol vidám,
hol bánatos  arcukat, de lelkükben
magukkal vitték a Mikulás-járás
hangulatát és örömét. 

Radványi Hajnal 

Járt a Mikulás

A rovatban közölt levelek tartalmáért, 
a tényállítások hitelességéért  a szerzők felelősek.  

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. 
A levélírók minden esetben tüntessék fel

telefonszámukat és lakcímüket. 
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Az Osztrák-Magyar Monarchia
és öröksége

A mezőbodoni kórus 
az egyházmegyei napon

November 29-én a Marosvásár-
helyi 7-es Számú Általános Iskolá-
ban a fenti címmel megtartott
vetélkedőnket az RMDSZ által
fenntartott COMMUNITAS ALA-
PÍTVÁNY támogatta. Ennek kö-
szönhetően még a negyedik helyen
végzett csoport is kapott könyvju-
talmat. De könyvjutalmat kapott
Forró-Bathó Eszter Anna hatodikos
diák is, aki a verseny előtti néhány
hónapon át tartó internetes vetél-
kedő sztárja volt.

A versenyen hét iskola 33 diákja
vett részt a következő tanárok veze-
tésével: Barabás Kinga, Högyes
Katalin, Kántor István, Kerekes
Szilárd, Neagu Katalin. A köves-
dombi általános iskolából nyolc
diák vehetett részt a vetélkedőn. A

háromszoros túljelentkezés miatt
elővetélkedőt kellett rendezni.

A verseny megkezdése előtt hár-
mas csoportokba szerveztük a diá-
kokat. A csoportok összeállításánál
két szempontot tartottunk szem
előtt: egy csoportba különböző is-
kolákból származó, de azonos fel-
készültségű diákok kerüljenek (a
helyszínen öt kérdést tettünk fel a
diákoknak, melyekre írásban vála-
szoltak). A verseny feladatait Kán-
tor István és Kerekes Szilárd
tanárok dolgozták ki. 

Iskolánkból végül a következő
diákok végeztek dobogós helyen:
Béres Tamás, Székely Dávid, Szabó
Anita, Szász Norbert, Török Adri-
enn. 

Kerekes Szilárd

A zalaegerszegi Canterina ka-
marakórus és a marosvásárhelyi
Vártemplom Psalmus vegyes kara
rendkívüli közös adventi koncertet
tartott Zalaegerszegen a zsúfolásig
megtelt és ünnepi díszbe öltözött
Városi Hangverseny- és Kiállítóte-
remben. Vezényelt Kovács András
és Décsy Paál Enikő, zongorán és

orgonán közreműködött Dankó At-
tila. A rendkívüli közös adventi
konceretet Balaicz Zoltán, Zalae-
gerszeg polgármestere nyitotta
meg. A hálás közönség hosszú vas-
tapssal jutalmazta a szívet-lelket
melengető adventi koncertet. 

Az ezt követő ünnepi fogadáson
Balaicz Zoltán köszönetet mon-

dott, ezt követően Cseh Gábor, a
Marosvásárhely–Zalaegerszeg Ba-
ráti Kör Egyesület elnöke kö-
szönte meg a meghívást, és
reményét fejezte ki, hogy „ez a
Csillagösvény időtlen időkig ra-
gyogni fog Marosvásárhely és Za-
laegerszeg között”.

Cseh Gábor

Fotó: Pezzetta Umberto, Zalai Hírlap



A magyar válogatott 29-21-re
kikapott a világbajnoki bronzérmes
román csapattól a svédországi női
kézilabda-Európa-bajnokság kö-
zépdöntőjében, vasárnap.

A két együttes korábban 95 al-
kalommal mérkőzött meg egymás-
sal, eddigi összecsapásaikon 54
magyar siker mellett 9 döntetlen és
32 román győzelem született. Leg-
utóbb november 27-én, Kolozsvá-
ron találkoztak, ahol a Kárpát-kupa
fináléjában Kim Rasmussen szö-
vetségi kapitány együttese 29-24-
re legyőzte a házigazdát. A román
együttest a Győri Audi ETO KC
vezetőedzője, Ambros Martín irá-
nyítja, aki az év első felében Elek
Gáborral közösen még a magyar
csapat élén dolgozott.

A helsingborgi mérkőzés Ko-
vács Anna találatával indult, ám a
románok gyorsan magukhoz ra-
gadták a vezetést, és a 12. perc vé-
gére 7-4-es előnyre tettek szert, így
a védés nélküli Kiss Évát Szikora
Melinda váltotta a kapuban.
Három percre rá Kim Rasmussen
időt is kért, ugyanis Cristina Neagu
harmadik találata után 9-5-re nö-
velte a fórt Románia. A taktikai
megbeszélés ellenére a 19. percben
11-6-os román előnyt mutatott az
eredményjelző, és bár a lehetőség
megvolt a három találatra zárkó-
zásra, a különbség végül tovább
nőtt: másfél perccel a szünet előtt
már 15-8-ra vezetett a román csa-
pat.

A fordulást követően szétesett a
magyarok játéka, a sorozatos hibá-
kat kihasználó román együttes 18-
9-re növelte előnyét. Kiss
hétméterest védett, míg a némileg
javuló védekezés nyomán Kovács
emberelőnyben üres kapus góllal
hatra csökkentette a különbséget

(20-14). A románok azonban meg-
rázták magukat, így újra nyolc volt
köztük az utolsó negyedórára for-
dulva (22-14). A hajrában a végül
tíz találatig jutó Neagut pihentető
román együttes könnyedén tartani
tudta a különbséget – amely több-
ször is kilencre hízott –, és végül
nyolc találattal győzött.

„Nem azt tettük, amit kellett
volna. Nagyon passzívak voltunk
az elején, nyomást kellett volna ki-

fejtenünk” – értékelt Kim Rasmus-
sen az M4 Sportnak. Kifejtette,
tudták, hogy van olyan román játé-
kos, aki lentről szeret lőni, készül-
tek erre, mégis sok gólt kaptak
ilyen szituációból. Hozzátette, sze-
rinte a második félidő elején a já-
tékvezetők néhány esetben a
románoknak kedveztek döntéseik-
kel, míg saját együttesének csak
egy hétméterest ítéltek a mérkőzés
végén.

Nem tudta megismételni a Ko-
lozsvár elleni kiváló játékot a Ma-
rosvásárhelyi Sirius, amely
viszonylag nagyarányú vereséget
szenvedett Brassóban. Ez a mérkő-
zés a szezon korábbi találkozóihoz
hasonlított, amelyek szinte mindig
azonos forgatókönyv szerint zajlot-
tak. A Sirius a második negyed ele-
jéig tudta tartani az iramot az
ellenfelével, aztán jött egy tízpon-
tos sorozat a házigazdák részéről,
és innen már nem tudott visszaka-
paszkodni Steff Zakariás együt-
tese.

Ha a részletesebb statisztikákat
vizsgáljuk, az is kiviláglik, hogy
azok a játékosok, akik az U elleni
sikerben oroszlánrészt vállaltak,
ma nem voltak dobóformában. Ro-
binson leragadt 6 pontnál 3/11-es
dobómutatóval, Daniel pedig
nyolcszor próbálkozott a félkörön
túlról, de egyszer sem talált be.
Kettejük kimaradt pontjait még
Gregory öt triplája sem tudta pó-
tolni, arról nem is beszélve, hogy a

belföldi játékosok hozzájárulása
ezúttal is csak 2 pont volt, míg
Brassónál a belföldiek 26 pontot
szereztek.

Tegyük azonban gyorsan hozzá,

hogy a Sirius győzelme meglepe-
tésnek számított volna, a vereség
nem tekinthető váratlannak, az U
elleni siker dacára. A marosvásár-
helyi csapat pénteken 18 órától
azonban ennél sokkal fontosabb
mérkőzést játszik, amikor Jászvá-
sár érkezik a Ligetbe. Gyakorlati-
lag az utolsó hely elkerülése az
azonnali tét, hacsak a Sirius nem
szándékozik más, erősebbnek el-
könyvelt csapatokat is megtréfálni
a folytatásban.

A belgiumi labdarúgó-bajnokság
rangsorának 5. helyén álló Gent
csapatával került össze az Astra Gi-
urgiu, amely hatalmas bravúrt vég-
rehajtva továbbjutott a
labdarúgó-Európa-liga csoportköré-
ből az egyenes kieséses szakaszba.

Az európai szövetség (UEFA)
nyoni székházában hétfőn sorsolták
ki az egyenes kieséses szakasz első
körének műsorát. A párosítások el-
készítésekor szempont volt, hogy
azonos nemzetbeliek és a korábban
ugyanabban a négyesben szereplők
nem kerülhettek össze. Az UEFA
döntése nyomán a feszült politikai
helyzet miatt orosz és ukrán csapa-
tokat sem sorsoltak össze egymás-
sal. A 12 csoportelső és a négy
Bajnokok Ligájából átkerült együt-
tes kiemeltként várta a sorsolást.

A párosítások közül kiemelkedik
a Villarreal és a Roma, a Manches-
ter United és a St. Étienne, valamint
a Borussia Mönchengladbach és a
Fiorentina összecsapása.

Korhut Mihály csapata, az izraeli
Hapoel Beer-Sheva a Besiktassal,
míg a Nikolics Nemanját foglalkoz-
tató Legia Varsó az Ajax Amster-
dammal találkozik a
labdarúgó-Európa-liga egyenes ki-
eséses szakaszának első körében, a
legjobb 32 között.

A nyolcaddöntőbe kerülésért kiírt
párharcok első mérkőzéseit február
16-án, a visszavágókat egy héttel
később rendezik.

A sorozat fináléjának május 24-
én a svédországi Solna ad majd ott-
hont.

Az elmúlt három kiírás győztese,
a Sevilla a Bajnokok Ligája nyol-
caddöntőjébe jutott, így biztosan
nem védi meg címét az Európa-li-
gában.

A párosítások: Athletic Bilbao
(spanyol) – APOEL (ciprusi), Legia
Varsó (lengyel) – Ajax Amsterdam
(holland), RSC Anderlecht (belga)
– Zenit (orosz), ASTRA (román) –
Genk (belga), Manchester United
(angol) – St. Étienne (francia), Vil-
larreal (spanyol) – AS Roma
(olasz), Ludogorec (bolgár) – FC
Koppenhága (dán), Celta Vigo (spa-
nyol) – Sahtar Donyeck (ukrán),
Olimpiakosz (görög) – Osmanlis-
por (török), Gent (belga) – Totten-
ham Hotspur (angol), Rosztov
(orosz) – Sparta Prága (cseh),
Krasznodar (orosz) – Fenerbahce
(török), Borussia Mönchengladbach
(német) – Fiorentina (olasz), AZ
Alkmaar (holland) – Olympique
Lyon (francia), Hapoel Beer-Sheva
(izraeli) – Besiktas (török), PAOK
(görög) – Schalke 04 (német).

Európa-liga: Belga ellenfelet
kapott az Astra a 32 között 

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 11. forduló: Brassói Olimpia

– Marosvásárhelyi Sirius 76:57 (20-15, 22-17, 14-14, 20-11)
Brassó, Dumitru Popescu-Colibaşi sportcsarnok, 500

néző. Vezette: Amalia Marchiş (Kolozsvár), Máté András Stre-
tea (Nagyvárad), Daniel Tarţa (Szatmárnémeti). Ellenőr: Alina
Moanţă (Bukarest).

Olimpia: Pešović 21 (5), Ardelean 15 (2), Houser 15 (2),
Higgins 8, Webb 6 (1), Crăciun 6, Chiş 5 (1), Ghizilă, Ferariu,
Brezoi, Haas, Al Ash Hab.

Sirius: McCune 16, Gregory 15 (5), Daniel 10, Laudermill 8,
Robinson 6, Lovász 2, Gál, Alina Pop, Radu, Parajdi.

A női kosárlabda Nemzeti Liga 11. fordulójában: CSBT Ale-
xandria – Galaci Phoenix 71:84, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC
– CSM Târgovişte 71:49, Jászvásári Poli – Szatmárnémeti
CSM 76:83, Kolozsvári U – Aradi ICIM 69:76.

A II. középdöntős csoport
Eredmény: középdöntő, II. csoport (Helsingborg): 1. forduló:

Románia – Magyarország 29-21 (15-9)
A magyar csapat gólszerzői: Görbicz 3, Klivinyi 3, Kovács A.

3, Triscsuk 3, Erdősi 2, Hornyák 2, Lukács 2, Bódi 1, Mészáros
1, Schatzl 1.

A román csapat gólszerzői: Neagu 10, Buceschi 5, Manea 4,
Udriştioiu 3, Chiper 3, Geiger 1, Pintea 1, Florică 1, Zamfirescu 1.

További eredmények: Oroszország – Csehország 26-24 (14-
12), Dánia – Norvégia 20-22 (9-14).

Kedden játsszák: Csehország – Románia (17.15), Magyaror-
szág – Norvégia (19.30), Dánia – Oroszország (21.45).

Szerdán játsszák: Magyarország – Oroszország (17.15),
Dánia – Románia (19.30), Norvégia – Csehország (21.45).

Az állás: 1. Norvégia 6 pont, 2. Románia 4 (+11), 3. Dánia 4
(+6), 4. Csehország 2 (-1), 5. Oroszország 2 (-5), 6. Magyaror-
szág 0.

A középdöntős csoportok első két helyezettje az elődöntőbe
jut, míg a harmadikként záró együttesek az Európa-bajnokság
ötödik helyéért mérkőznek meg egymással.

Az I. középdöntős csoportban
Eredmény: középdöntő, I. csoport (Göteborg): 1. forduló:

Szerbia – Németország 19-26 (10-14), Svédország – Hollandia
30-33 (13-14), Spanyolország – Franciaország 22-23 (14-10).

Tegnap, lapzárta után játszották: Spanyolország – Németor-
szág, Szerbia – Hollandia, Svédország – Franciaország.

Szerdán rendezik: Spanyolország – Hollandia (17.15), Svéd-
ország – Németország (19.30), Szerbia – Franciaország (21.45).

Az állás: 1. Németország 4 pont (+8), 2. Franciaország 4 (+2),
3. Hollandia 4 (+1), 4. Svédország 3 (+3), 5. Szerbia (-5), 6. Spa-
nyolország 0.

Bálint Zsombor
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A címvédő Real Madrid a Napo-
lival mérkőzik a labdarúgó-Bajno-
kok Ligája nyolcaddöntőjében.

A csoportgyőzteseket hétfőn
Nyonban a csoportmásodikokkal
sorsolták össze úgy, hogy azonos
nemzetbeliek és a korábban ugyan-
abban a négyesben szereplő együt-
tesek nem kerülhettek össze.

A Real Madrid – Napoli össze-
csapás mellett a Paris Saint-Ger-
main – FC Barcelona, valamint a
Bayern München – Arsenal párharc
emelkedik ki a programból.

A nyolcaddöntő párosítása (az
első meccseken az elöl állók lesz-
nek a házigazdák): Manchester City

(angol) – AS Monaco (francia),
Real Madrid (címvédő, spanyol) –
Napoli (olasz), Benfica (portugál) –
Borussia Dortmund (német),
Bayern München (német) – Arsenal
(angol), FC Porto (portugál) – Ju-
ventus (olasz), Bayer Leverkusen
(német) – Atlético Madrid (spa-
nyol), Paris Saint-Germain (francia)
– FC Barcelona (spanyol), Sevilla
(spanyol) – Leicester City (angol).

A nyolcaddöntők első mérkőzé-
seit február 14-15-én és 21-22-én,
míg a visszavágókat március 7-8-án
és 14-15-én rendezik.

A sorozat döntőjének június 3-án
Cardiff ad otthont.

Bajnokok Ligája: A Napolit
kapta a Real Madrid

Kikapott Brassóban a Sirius

Női kézilabda-Eb: 
Simán nyertek a románok a magyarok ellen

Ez a mérkőzés a szezon korábbi találkozóihoz hasonlított, amelyek szinte mindig azonos
forgatókönyv szerint zajlottak. Képünk a két csapat marosvásárhelyi mérkőzésén készült,
2016. október 8-án, amikor a Cenk alatti város csapata 80:51-re nyert. Ezúttal 76:57 lett a
vége.                                                                                                                     Fotó: Nagy Tibor

A román csapat szerencsésnek mondhatja magát

Ranglista
1. Sepsiszentgyörgy 10/1 21
2. Kolozsvár 8/3 19
3. Brassó 8/3 19
4. Târgovişte 8/3 19
5. Galac 7/4 18
6. Szatmárnémeti 5/6 16
7. Arad 4/7 15
8. Alexandria 2/9 13
9. Sirius 2/9 13
10. Jászvásár 1/10 12

A BL további programja
* nyolcaddöntő: 2017. február 14-15. és 21-22.
* visszavágók: 2017. március 7-8. és 14-15.
* negyeddöntő: 2017. április 11-12. és 18-19.
* elődöntő: 2017. május 2-3. és 9-10.
* döntő: 2017. június 3., Cardiff

Az EL további menetrendje
* legjobb 32: 2017. február 16. és február 23.
* nyolcaddöntő: 2017. március 9. és március 16.
* negyeddöntő: 2017. április 13. és április 20.
* elődöntő: 2017. május 4. és május 11.
* döntő: 2017. május 24., Solna



ADÁSVÉTEL

VÁSÁROLOK régi könyveket,

dokumentumokat, térképeket,

földgömböket stb. Tel. 0745-700-486.

(57963)

VALÓDI MÉZ a termelőtől! Tel. 0744-

474-863. (56818)

ELADÓK fajtatiszta kuvasz kisku-

tyák. Tel. 0741-378-090. (57932-I)

ELADÓK 150-170-200 kg-os disznók

előnyös áron. Tel. 0754-895-544,

0265/323-361. (58010)

MINDENFÉLE

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

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (57838)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (18292-I)

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

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (56732-I)

HŰTŐK, FAGYASZTÓK javítását
vállalom lakásán, és eladok használt
hűtőket garanciával. Tel. 0722-846-
011, 0365/801-517. (57900)

BÉRBE ADOK kereskedelmi helyi-
séget központi zónában. Tel. 0745-
824-161. (57845-I)

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-
tost. Tel. 0766-519-187. (18297-I)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (58016-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Minden gondotokat őreá
vessétek, mert neki gondja
van reátok.” (Péter 5:7)
Fájó szívvel emlékezünk
életünk legszomorúbb
napjára, december 13-ára,
amikor 19 éve a kegyetlen
halál elragadta a szeretett
gyermeket, a csibai születésű
MÁTHÉ JÓZSIKÁT. Szép
emlékét szívünkben őrizzük.
Áldott legyen a föld, ahol
pihensz. Nyugodjál csen-
desen, drága gyermekünk!
Örökre bánatos szüleid.
(57901-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
SZŐCS KATALINRA szül.
Iklandi halálának első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (57999-I)

Lelked, remélem, békére talált,
s te már a mennyből vigyázol
ránk. Soha nem felejtünk,
szívünkben szeretünk, rád
örökkön örökké emlékezünk.
Fájdalommal emlékezünk
életünk legszomorúbb
napjára, december 13-ára,
amikor 4 éve búcsú nélkül itt
hagyott drága édesanyánk,
NAGY MARGIT ROZÁLIA
(Csöpi). Emlékét őrzik szerető
lányai, veje és unokája,
Izabella. (58029-I)

Mély kegyelettel emlékezünk 
e napra. Emlékezünk
KERESZTELY FERENCZRE
halálának 10. évfordulóján. A
mindig gyászoló és emlékező
szerettei, leányai: Ibolya és
Mária családjukkal. (58037-I)

Veled volt teljes az életünk,
hogy elmentél, elvitted
örömünk. A fájdalmat leírni
nem lehet, csak letöröljük
érted hulló könnyeinket.
Fájó szívvel emlékezünk a
drága jó férjre, édesapára, az
ehedi születésű GYÖRI
ZOLTÁN marosvásárhelyi
lakosra halálának 3. évfor-
dulóján. Bánatos felesége,
Rózsika, leánya, Katika és
családja, fia, Attila és két
szerető unokája: Boti és Roli.
Emléked legyen áldott,
nyugalmad csendes! (58035-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, anyatárs, sógornő,
keresztszülő, a deményházi szü-
letésű 

BOKOR FERENCZNÉ 
szül. KOVÁCS IRÉN 

életének 75. évében Budapesten
elhunyt. 

Búcsúzik a gyászoló család.
(58008-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
özv. KACSÓ SÁNDORNÉ 
szül. MORÉH ERZSÉBET 

életének 92. évében csendesen
megpihent. Temetése december
13-án, kedden 13 órakor lesz a
backamadarasi temetőben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (58009-I)

Szívünk mély fájdalmával tudat-
juk, hogy a nagyon szeretett,
drága édesanya, anyós és nagy-
mama, 

özv. MAKKAI MAGDOLNA 
(Buba) 

szül. Balogh 
életének 81. évében csendesen
megpihent, továbbá tudatjuk,
hogy kedves testvére, 

BALOGH GYÖRGY 
életének 83. évében tragikus hir-
telenséggel elhunyt.
Drága halottainkat december 13-
án, kedden 14 órakor kísérjük
utolsó útjukra az erdőszengyeli
temetőbe. Emlékük legyen áldott,
nyugalmuk csendes! 

Emléküket őrzi Árpi, Gizi 
és Árpika. (58011-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett testvér, 

TÓTH GÁBOR 
kutyfalvi lakos életének 65. évé-
ben hirtelen elhunyt. Temetése
2016. december 13-án 13 órakor
lesz a kutyfalvi kápolnából.

Búcsúznak testvérei és azok
családja. (58031-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága és szeretett húgom, 

FÜLEP ILEANA 
született Bölöni 

2016. december 11-én 64 éves
korában rövid szenvedés után
hirtelen elhunyt. Temetése 2016.
december 14-én 13 órakor lesz a
marosszentgyörgyi ortodox te-
metőben. Isten nyugtassa! Nyu-
godjék békében! A szívemben
mindig élni fog. 

Testvére, Mihály. (58014-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett lány, édesanya, nagy-
mama, testvér, nagynéni, 

KOPECZNY ILDIKÓ MÁRIA 
örökre megpihent. Végső pihe-
nőhelyére a kolozsvári Házson-
gárdi temetőbe helyezzük
december 13-án 11 órakor.
Utolsó útjára elkíséri gyászoló
édesanyja, Mária, lánya, Beat-
rice, unokája, Blanka, veje,
János, testvére, Klára, unoka-
öccse, Rolland és családja. Nyu-
godjál békében! (58017-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, testvér,
nagyapa, sógor, rokon, jó barát,
jó szomszéd, 

KATONA MIHÁLY 
életének 74. évében december
11-én végső nyugalomra talált.
Utolsó útjára december 14-én 15
órakor kísérjük a jeddi temetőbe.
Emléke legyen áldott!

A gyászoló család. (58019-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett, drága jó édesanya, fe-
leség, leány, testvér, anyós,
nagymama, rokon és jó barát, 

ALBERT EDIT 
született AGYAGÁSI EDIT 

életének 55. évében eltávozott az
élők sorából. Temetésére 2016.
december 14-én, szerdán 15 óra-
kor kerül sor a Jeddi úti temető-
ben. Emlékét szívünkben örökké
őrizzük. 

A gyászoló család. (58033-I)

Megrendült szívvel és mély fájda-
lommal tudatjuk, hogy 

OLÁH ZOLTÁN 
okl. erdőmérnök 

életének 60. évében 2016. de-
cember 11-én lelkét visszaadta
Teremtőjének. Utolsó útjára
2016. december 14-én 14 órakor
a marosvásárhelyi református te-
metőben kísérjük el. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 
„Egy volt közös, szent viga-
szunk,
A Lélek él: találkozunk!” 

A gyászoló család. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondok mindazok-
nak, akik férjem, dr. VĂMEANU
RADU temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek, mély
fájdalmamban való együttérzésü-
ket a koporsó mellett vagy más
módon éreztették velem. 
Vămeanu Márta. (58023-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A Siletina Impex Kft. 
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt.

Társulás –  
személyzetválogatást szervez 

TAXISOFŐRI  állások betöltésére:
Követelmények: 
– érvényes  taxisengedély 
– legalább két év tapasztalat
Amit ajánlunk: 
– dinamikus munkakörülmények
– motiváló bérezés
A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély, a

végzettséget igazoló iratok másolatával, esetleg ajánlással  a cég
Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti székhelyén, a titkárságon
nyújthatók be hétfőtől péntekig 9–15 óra között. 

Csak a követelményeknek megfelelő személyeket hívják meghall-
gatásra. Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077, 0733-090-691-es te-
lefonszámon.

II. Tánc a táncban néptánctalálkozó 
December 15-én délután 5 órai kezdettel a szászrégeni Eugen Nico-

ară Művelődési Ház, a Humana Regun Egyesület és Simon Szabolcs
táncoktató szervezésében kerül sor a II. Tánc a táncban néptánctalál-
kozóra. A meghívottak között szerepelnek a Petru Maior Iskolaközpont
minden korosztályú néptánccsoportjai, az Al. Ceuşianu Általános Is-
kolát a Gyöngyharmat néptánccsoportjai képviselik, Kisfülpöst a  Ve-
rőfény, Üvegcsűrt a Csalogány tánccsoportjai. A Florea Bogdan
Általános Iskolából a Gyöngyvirág néptánccsoport (oktató Nagy Lehel
Levente, a Maros Művészegyüttes táncosa), Marosvásárhelyről az or-
vosi egyetem néptánccsoportja érkezik a rendezvényre. A repertoár
igen változatos. Népi játékok, népdal-összeállítások, szászcsávási ci-
gány tánc, magyarpalatkai, felcsíki, széki, mezőmadarasi, Maros menti
román táncok, vajdaszentiványi táncrend szerepel a programban. A ren-
dezvény szeretetvendégséggel zárul. Támogatók a Communitas Ala-
pítvány és az RMDSZ, a Humana Regun Egyesület és a művelődési
ház.
Kemény János Műkedvelő Színjátszók VIII. Szászrégeni Találkozója

December 17-én délután 3 órai kezdettel az  Eugen Nicoară Műve-
lődési Ház  és a Humana Regun Egyesület szervezésében VIII. alka-
lommal kerül sor a Kemény János Műkedvelő Színjátszók Szászrégeni
Találkozójára. A rendezvényre meghívást kapott a kovásznai Pódium
színjátszó csoport,  az erdőszentgyörgyi Bodor Péter Színkör.  Szász-
régent az Eugen Nicoară Művelődési Ház keretében tevékenykedő
Mini Csim-Bumm, a Csim-Bumm Ifjúsági és Gyermekszínház, a Nép-
színház Kemény János Társulatának ifjúsági csoportja és a Petru Maior
Műszaki Középiskola Rosszcsontok csoportja képviseli. A programban
mesejátékok, sulikomédiák, Horváth Péter-dráma és Rejtő Jenő-bohó-
zatok szerepelnek. A rendezvény szeretetvendégséggel zárul. Támoga-
tók: Szászrégen önkormányzata, a Communitas Alapítvány és az
RMDSZ, a Humana Regun Egyesület és a művelődési ház.
Ma kell nekünk a fény – karácsonyi Titán-koncert

December 20-án, kedden este 7 órától a Rádió GaGa és a Titánzene
kulturális egyesület szervezésben karácsonyi ünnepi gálaestre kerül sor
a szászrégeni Eugen Nicoară Művelődési Ház nagytermében. A Ma
kell nekünk a fény című műsorban fellép Szabó Előd és a Titán, Tóth
Reni (ex-Kormorán), Rudán Joe, Szabó Gyula-Győző, Márton Fruzsina
és Gidró Kati (Jászai Mari-díjas). Az est házigazdái Nagy István és
Fodor Piroska. Jegyeket elővételben munkanapokon 9 és 18 óra között
a művelődési ház jegypénztáránál vásárolhatnak, vagy a 0741-024-882
és a 0757-109-450-es telefonszámokon foglalhatnak. Egy jegy ára 25
lej.

Szászrégeni hírek

A Népújság   
hirdetési

irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI 
JELENBE.
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. 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.)
ALKALMAZUNK dízelpumpákat és porlasztókat javító maros-
vásárhelyi műhelybe MUNKATÁRSAT. Betanítását vállaljuk. Ér-
deklődni a 0744-607-000-s telefonszámon. (sz.-I) 
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(58000)
A KREATÍV KIADÓ sürgősen alkalmaz előkönyvelési ismeretek-
kel rendelkező MUNKATÁRSAT. Az önéletrajzokat az 
office@kreativkiado.ro e-mail-címre várjuk. (59075-I)
A THERÉZIA PRODCOM KFT. GÉPKOCSIVEZETŐT alkal-
maz. Önéletrajzát a Therezia titkárságán vagy a
therezia@therezia.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni 7-15 óra kö-
zött a 0755-084-280, 0265/322-440-es telefonszámokon lehet.
(59098-I)
KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT. Elektrotech-
nikát végzett személyek előnyben. Tel. 0734-123-877. (18310-I)
VÉDŐ-ŐRZŐ CÉG alkalmaz sürgősen DISZPÉCSERT. Tel.
0733-008-775. (18304)
ÁLLATGYÓGYSZERTÁRBA ÁLLATORVOST alkalmazunk.
allatgyogyszertar@freemail.hu (18307-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RE-
CEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), SZAKÁ-
CSOT, SZOBALÁNYT,  MEDENCESZERELŐT/SZAKEMBERT,
KARBANTARTÓ MUNKÁST, SOFŐRT. Tel. 0722-268-866.
(59071)
MAROSSZENTGYÖRGYI TELEPHELYŰ LEMEZMEG-
MUNKÁLÓ ÜZEMBE alkalmazunk argon WIG/TIG (AWI) HE-
GESZTŐT rozsdamentes bútorok összeszerelésére, valamint
tapasztalattal és targoncavezetői engedéllyel rendelkező RAKTÁ-
ROST. Érdeklődni a 0728-328-881-es telefonszámon 9-től 17 óráig.
Várjuk önéletrajzát a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre. (59077)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG TITKÁRNŐT alkalmaz. Köve-
telmények: középfokú/felsőfokú tanulmányok; számítógép-kezelési
alapismeretek (Office); magyar, román és angol nyelv ismerete;
kommunikációs és szervezési készségek. Kérjük, küldje el önélet-
rajzát a következő e-mail-címre:  cata12006@yahoo.com. További
információk: 0740-824-091. (59106)
VENDÉGLŐ alkalmaz PINCÉREKET rendezvényekre. Magas
bérezés! Érdeklődni a 0740-061-148-as telefonszámon. (sz.-I)
A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA pályáza-
tot hirdet: meghatározott időre szóló TANÁRSEGÉDI állások be-
töltésére a 2016/2017-es egyetemi év második félévére;
VEGYÉSZTECHNIKUSI állás betöltésére; könyvtáron belüli
ADATFELVEZETÉSI állás betöltésére. Bővebb információk a
www.ms.sapientia.ro honlapon. (sz.-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍ-
TŐT alkalmaz. Tel. 0744-403-114. (58030)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

7.

FONTOS  
TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ - 118-932
- általános - 118-800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Gázszolgáltató vállalat - 0265/200-928
- 0800/800 928

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

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

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Ásványvíz-választék 
(Belşugului 21.) 8-20 óra - 0265/225-926

• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 
- 0365/882-842

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.
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Szeretteink gondosan megtervezett megajándékozásánál nincs
is szebb gesztus. Az ajándéktárgyak többet mondanak minden szó-
nál. A szavak elszállnak, viszont a gondosan elkészített és sze-
mélyre szabott ajándéktárgyak örökre megmaradnak!

A Mr. Gift ajándékbolt segítséget nyújt az ajándékozás terén, annak
érdekében, hogy a kiválasztott ajándékok örökre megmaradjanak és
személyes üzenetet hordozzanak, amelyek mindennap megmosolyog-
tatnak. Csapatunk mindennap arra törekszik, hogy minden kedves vá-
sárló igényét kielégítse, és a lehető leghamarabb megtalálják a
megfelelő ajándékot, amelyet majd a vásárló igénye szerint személyre
szabnak. Több ezer személyesíthető ajándéktermék mind egy helyen! 

Arra törekszünk, hogy újat és kimondottan egyedi ajándéktárgyakat
alkossunk. Kreativitásunk nem ismer határt az ajándékozás terén. Ter-
mékeink rendkívüli minősége és a részletesen kidolgozott ajándéktár-
gyak arról tanúskodnak, hogy számunkra nagyon fontosak vásárlóink,
akiknek minden alkalommal a legjobbat szeretnénk nyújtani. Termékeink
minőségét és a precízen elvégzett munkát a legújabb generációs gépek
és az odaadó munkatársak biztosítják. A minőségi ajándéktárgyakhoz
sosem spórolunk az alapanyaggal, ezért meglehet, hogy termékeink
más ajándékboltokban olcsóbban megtalálhatók, mi viszont garantálni
tudjuk a kedves vásárlóinknak azt, hogy termékeink kiváló minősége
miatt az ajándéktárgyak örökre megmaradnak. 

Bárhol vásárolhat ajándéktárgyakat a különleges alkalmakra, ezek
az ajándékok viszont sosem fogják megközelíteni azon ajándéktárgya-
kat, amelyek személyre szabottak és felejthetetlen emlékeket hordoz-
nak. Egyedi ajándékboltunk egy helyen biztosítja mindazt, amire
szüksége lehet ahhoz, hogy kivitelezze a tökéletes ajándékot. Boltunk-
ban több mint ezer ajándéktárgy közül választhat, amelyet ugyanitt saját
fényképpel, grafikával és sajátos üzenettel megszemélyesíthet. Ön jön

az ötlettel, a képekkel vagy az üzenettel, kollégáink pedig segítenek a
kivitelezésben. A gondosan megtervezett és megszemélyesített aján-
déktárgyakat senki sem hagyja majd porosodni, és az évek múlásával
sem kerülnek majd mind hátrább a polcokon és nem merülnek fele-
désbe. Úgy gondoljuk, az ajándékozásnak az a célja, hogy a megaján-
dékozott számára is fontos üzenetet hordozzon. Miért költeni standard
ajándéktárgyakra, amikor lehetőség van egyedi ajándékot is vásárolni,
amivel szavak nélkül közölhetjük szeretteinkkel, hogy mennyire fontosak
nekünk? Közölje ön is ezúton szeretteivel, hogy figyel rájuk és hogy fon-
tosak önnek! 

Mr. Gift üzletünkben minden kategória számára széles választék várja
a vásárlókat, ajándéktárgyak mind gyerekek, mind férfiak és nők szá-
mára. Széles körű választékunk között minden ünnepnapra egyedibbnél
is egyedibb ajándéktárgyakat tartogatunk, legyen az karácsony, húsvét,
Valentin-nap, születésnap, esküvő vagy keresztelő. A gondosan kivá-
lasztott ajándék még emlékezetesebbé teszi ezeket a különleges napo-
kat! Minden ízlésnek megfelő ajándéktárgyat összegyűjtöttünk, így az
igényesebb és különlegesebb ajándékokat kedvelők számára luxusaján-
dékokat is tartogatunk.

Hamarosan itt vannak az ünnepek, készüljön időben a karácsonyi
ajándékozásra. Nézzen szét boltunkban a különleges karácsonyi aján-
dékok között, válassza ki a megfelelőt szerettei számára. 

Karácsonyi egyedi ajándéktárgy-ajánlatunk között egyedi naptárakkal
és különlegesebbnél különlegesebb karácsonyfagömbökkel készültünk.
Ami a legkülönlegesebb az egészben, hogy mind személyesíthető, saját
fényképpel. Ön előkeresi a családi képeket, a gyerekek, barátok képeit,
elhozza nekünk, mi pedig gondoskodunk a többiről. 

EGYEDI KARÁCSONYI AJÁNDÉKTÁRGYAK: 
Saját fényképpel személyesíthető naptárak. Válasszon ki gondosan

12 képet az év minden hónapjára és 1 fényképet a naptár fedőlapjára.
Hozza be hozzánk, mi pedig elkészítjük önnek az eddigi legegyedibb és
legszemélyesebb naptárat, ezáltal alkalma lesz mindennap felidézni a
kedves emlékeket. Saját fényképpel személyesíthető naptáraink több
méretben találhatók: asztali naptár – 20 lej, A4 – 25 lej, A3 – 35 lej. Az
áraink tartalmazzák a megszemélyesítést is. 

Saját fényképpel személyesíthető ÓRIÁSNAPTÁR, méteressel és ki-
festőssel ellátva gyerekek számára: egyedi méretű óriásnaptár (110 x
31 cm), amelynek oldalán méteres található, ahol minden hónapban fel-
jegyezheti, hogyan cseperednek gyerekei. A naptár alsó részén egy ki-
festős található a gyerekek számára, így remélhetőleg gyerekeink ezután
nem a falat fogják kifesteni, hanem a naptárat színezik ki. Az óriásnap-
tárakat a legújabb generációs nyomdagéppel nyomtatjuk, minőségi pa-
pírt használva annak érdekében, hogy  egész évben kitartson. Az
óriásnaptár ára: 24 lej megszemélyesítéssel együtt. Ajándékba adunk
egy henger alakú dobozt, amibe elegánsan becsomagolhatja és átad-
hatja az ajándékot! 

Saját fényképpel személyesíthető karácsonyi üveggömbök: Mi sem
mutat jobban a karácsonyfán, mint egy egyedi és saját fényképpel meg-
személyesített üveggömb! Családi képet, vagy a gyerekek, unokák képét
is feltehetjük a karácsonyi gömbökre. A karácsonyi ünnepek és a kará-
csonyfa is sokkal meghittebb lesz, ha gondosan kiválasztott díszeket
használunk. Az üveggömbök megszemélyesítése Marosvásárhelyen ki-
zárólag a Mr. Gift üzletünkben lehetséges. Amennyiben nyomtatott pél-

dánya van a fényképekből, számunkra nem jelent gondot, hozza be, a
többiről pedig mi gondoskodunk. A karácsonyi üveggömbök ára: 20 lej
egy fénykép megszemélyesítésével.

Saját fényképpel személyesíthető önfelfújó karácsonyi gömbök.
Egyedi ajándéktárgy, amelyek kizárólagos forgalmazója a Mr. Gift. Az
önfelfújó karácsonyi gömb tökéletes és egyedi ajándék bárki számára.
A gömb saját fényképpel személyesíthető, a család, a gyerekek, akár a
barátok közös képeivel. Az önfelfújó karácsonyi gömb ütésre felfúvódik.
Tökéletes ajándék az ünnepekre a távolban elő ismerőseink számára,
egy borítékban is elküldhetjük nekik, és ezáltal apró örömöt szerezhe-
tünk az ünnepekre. Az önfelfújó karácsonyi gömb ára 20 lej megszemé-
lyesítéssel együtt. 

Üzletünk az év minden napján ajándékok készítésével foglalkozik. Az
ajándékok készítése számunkra nem egy szezonális foglalkozás, ne-
künk minden nap ünnepnap. Üzletünk nem arra specializálódott, hogy
minden létező  ajándéktárgyat elkészítsen, hanem arra, hogy csakis
egyedi és megszemélyesíthető ajándéktárgyakat készítsen. Hogyan le-
hetséges ez? Rengeteg ötleteléssel, minőségi gépekkel és a különböző
aktivitásokra specifikusan betanított munkatársakkal. 

Azok számára, akiknek nincs idejük személyesen ellátogatni aján-
dékboltunkba, ajánljuk figyelmükbe az online vásárlás lehetőségét. Ott-
hon, akár a kanapén ülve, időt megspórolva választhatják ki a megfelelő
ajándéktárgyat. 

Várjuk önöket a Dózsa György utca 64–68. szám alatti boltunkba
(C&A ruhásbolt mellett), vagy látogassák meg webáruházunkat a
www.mrgift.ro oldalon, ahol több ezer minőségi, egyedi ajándéktárgy áll
a rendelkezésükre, és mind személyre szabható az általunk használt új
technológiáknak köszönhetően.

Mr. Gift – nálunk az elképzelések valóra válnak! 
Érdeklődni a 0772-238-590-es telefonszámon.

Mr. Gift, az egyedi és személyiséggel teli ajándékok boltja!


