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Újraírt sorsok

Árva és nehéz sorsú gyermekek mentsvára

Folyamatosan
fejleszt az E.ON

Az E.ON év végi összefoglaló tájékoztatón jelentette be, hogy Maros megyében több mint száz kilométer
gázvezetéket cseréltek ki és több új
szolgáltatást vezettek be, melyek a fogyasztók biztonságát, és korrekt tájékoztatását szolgálják.

____________2.
Több hazai mézet
a piacra!

Mivel az idén az időjárás nem kedvezett a méztermelésnek, a méhészegyesület kérte a mezőgazdasági
minisztériumot, hogy a szükséges póttápanyag beszerzésére havonta méhcsaládonként 50 lejjel támogassák a
gazdákat.

____________6.
A Kistemplom
története

A marosvásárhelyi Kistemplom szomszédságában a 16. századtól kezdve
a szegények ellátását biztosító ispotály állt, mely mellé a 18. század elején Kolozsvári Szőcs Dániel városbíró
jóvoltából egy kisméretű fatemplom,
majd harangláb épült.

ször még kenyér sem kerül az asztalra, és nem
járnak iskolába, mert nincs cipőjük, ruhájuk.
Bár kevesen, de közöttük is vannak „szerencsések”, akiknek a sors olyan jótevőket küld az útjukba, akik segítenek nekik kitörni a
nincstelenségből. Ezt a nemes küldetést vállalta
fel Sebesi Halmágyi Ildikó református lelkész,
aki az évek során 181 nehéz sorsú gyereket meMenyhárt Borbála
nekített ki a mostoha környezetből, és nevelt fel
az általa létrehozott havadtői gyermekotthonMélyszegénységben élő családoknál, ahol az ban.
Takaros ház és gondozott udvar tárul elénk,
apróságok fűtetlen lakásban alszanak, legtöbbMiközben karácsony előtt azon gondolkodunk, hogy mi legyen a századik
játék, amit megveszünk csemetéinknek,
talán meg sem fordul a fejünkben, hogy
vannak gyerekek, akiknek nemhogy
ajándékra, hanem a mindennapi betevőre sem telik.

Fotó: Nagy Tibor

amint betérünk a havadtői gyermekotthon kapuján. Míg sok lakásban, ahol egy-két gyerek van,
minden lépésnél játékokba, földön heverő tárgyakba botlik az ember, itt, ahol 23 gyerek nevelkedik, patyolattisztaság és rend vesz körül. A
falon szinte tenyérnyi üres felület sincs, mindenhol a gyerekek – egykori és jelenlegi bentlakók
– fotóiból készült montázsok teszik otthonossá
a környezetet. Halmágyi Ildikó anyai büszkeséggel mutogatja a fényképeket, amelyekről
(Folytatás az 5. oldalon)

Összeült az új parlament
mindkét háza

Megtartotta első ülését a december 11-én megválasztott parlament mindkét háza kedden. A képviselőház és szenátus is – korelnöke vezetésével –
megválasztotta a mandátumigazoló bizottság tagjait,
a házelnökökről azonban csak szerdán szavaznak a
törvényhozók, miután egyenként leteszik a hivatali
esküt.

Liviu Dragnea, a parlamenti mandátumok csaknem felét
megszerző Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke bejelentette:
Klaus Johannis államfő elfogadta, hogy a PSD és a vele hétfőn
kormánykoalícióra lépett szabadelvű ALDE vezetői közösen vegyenek részt az elnöki hivatalban tartandó kormányalakítási
konzultáción. Johannis eredetileg parlamenti súlyuk sorrendjében külön-külön hívta konzultációra a pártokat, így az ALDEra csak csütörtökön került volna sor.
Dragnea arra figyelmeztette frakciótársait, hogy ne készüljenek „vakációzni”, mert ha Johannis elfogadja a PSD javaslatát,
és a PSD-ALDE koalíció – ma megnevezendő – közös jelöltjét
bízza meg kormányalakítással, akkor a parlamentnek jövő héten
kell szavaznia az új kormány beiktatásáról. A PSD elnöke kifejezte reményét, hogy így a kabinet legkésőbb január közepéig
kidolgozhatja, a parlament pedig megszavazhatja a 2017-es
költségvetést.
Dragnea arról is beszámolt: a PSD-ALDE koalíció vezetői
„nagyon jó megbeszélést folytattak” az RMDSZ küldöttségével,
és sikerült kidolgozniuk a parlamenti együttműködésről szóló
megállapodás vázlatát. A dokumentum aláírására a PSD elnöke
szerint kedd este vagy legkésőbb szerda reggel kerülhet sor.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________7.
Rászoruló fiatalok
támogatása

Nehéz anyagi körülmények között élő
fiatalok számára hirdette meg a MOL
Románia és a Közösségért Alapítvány
a Jogosítvány a jövőhöz elnevezésű
társadalmi felelősségvállalási programot.

____________8.

Berlini terror

Karácsonyi Zsigmod

Megint gyászol a keresztény Európa. Legszentebb örömünnepét fosztotta meg csillogásától a berlini karácsonyi
vásárt letaroló – feltételezések szerint – menedékkérő. A
német kancellár tegnapi sajtókonferenciáján talán első alkalommal adott hangot csalódottságának, hogy az általa
becsalogatott menekültek így viszonozzák a német nép segítőkészségét. Egy év alatt nagyot fordult a kocka. Merkel
anya elvesztette hitelét, amikor elkezdte hazaküldeni a nemkívánatos migránsokat. Ráadásul a kánaánkeresőknek töredékét tudták csak munkahelyhez juttatni, ami
megkérdőjelezi a gazdasági érveket. Konfliktusmentes beilleszkedésről szó sem lehet, még a másod- és harmadgenerációs bevándorlók körében is előfordul, hogy
megfertőződnek a radikális iszlám gyilkos ideológiájával.
Megdöbbentő riportban nyilatkozott nemrégiben egy franciaországi orvos, akinek a tizenéves, eminens tanuló lánya
csatlakozott az Iszlám Állam harcosaihoz „szent küldetésből”. Vagy itt van a minapi eset, amikor a tizenkét éves fiúcska próbált merényletet elkövetni egy házilag barkácsolt
robbanószerkezettel a németországi ludwigshafeni karácsonyi vásárban. Az iraki származású, de német születésű
gyermek állítólag azt tervezte még a nyáron, hogy Szíriába
utazva csatlakozik a fanatikus harcosokhoz. A biztonsági
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 3 perckor,
lenyugszik
16 óra 37 perckor.
Az év 356. napja,
hátravan 10 nap.

Ma TAMÁS,
holnap ZÉNÓ napja.
ZÉNÓ: görög eredetű, a Zenóbiosz becézéséből önállósult, jelentése: Zeusztól származó.

IDŐJÁRÁS

Változó égbolt
Hőmérséklet:
max. -10C
min. -70C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2016. december 20.

1 EUR

4,5194

100 HUF

1,4526

1 USD

1 g ARANY

4,3502
158,6720

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

Megyei hírek

Ellenőrizték a fenyőkereskedőket

December 19-én a brassói erdészeti felügyelők a rendőrökkel közösen Marosvásárhelyen ellenőrizték a karácsonyfának szánt fenyők forgalmazását. Kiderült, hogy az
egyik hipermarket marosvásárhelyi kirendeltségénél 100
fáról a szállító nagyváradi cég nem tudott felmutatni menetlevelet, ezért a 171/2010-es törvény értelmében a hipermarketet 25.000 lejre büntették meg, ugyanakkor a
fákat elkobozták.

Máriazelltől Csíksomlyóig/
Találkozás Istennel, emberekkel

Ezzel a címmel írt zarándoknaplót Ábrám Noémi az 1400
km-es közép-európai zarándokútról, amit gyalog tett meg.
Az erről szóló könyvet december 22-én, csütörtökön 18
órától a marosvásárhelyi Vártemplomban mutatja be
Ötvös József vártemplomi lelkész és Szucher Ervin felelős
kiadó. A szerző az úton készült fényképek vetítésével teszi
átélhetőbbé az élményeket.

A Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára
az ünnepek között zárva tart

A Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztárának marosvásárhelyi
kirendeltségén (Bolyai utca 36. szám) december 23. és január 2-a között szünetel az ügyfélfogadás. Ez idő alatt a
pénzügyi év zárása és a vagyon leltározása zajlik.

Ortoprofil-ösztöndíjak

Az Ortoprofil cég vezetősége, dr. Boga Ferenc és Frunda
György minden évben ösztöndíjjal támogat tehetséges orvostanhallgató diákokat a továbbtanulásban. Az idén 32
diák nyújtott be pályázatot, ezek közül, az eddigi tanulmányi eredményeik, illetve az iskolán kívüli tevékenységek,
az önkéntes munka és a szakdolgozatok megjelentetése
alapján hatnak ítélték oda az egyenként 1000 eurós ösztöndíjat, amellyel a diákok többek között további kutatásokon vehetnek részt, illetve a tananyagot kiegészítve
gyarapíthatják ismereteiket.

Halálos baleset Marosbogáton

December 19-én 23 órakor Marosbogát közelében, az
E60-as országúton egy 23 éves gyergyószentmiklósi gépkocsivezető nem csökkentette a sebességet az egyik veszélyes kanyarban, átcsúszott járművével az ellentétes
sávra, majd nekiütközött az úttestet határoló fémkorlátnak.
A járművezető a helyszínen életét vesztette.

Gyalogost gázolt

December 19-én 18 óra körül Dedrádszéplakon egy 21
éves bátosi gépkocsivezető elgázolt egy gyalogost, aki ittasan, elővigyázatlanul akart átkelni az úttesten. Az autós
elhagyta a tett helyszínét, a rendőröknek utólag sikerült felelősségre vonniuk. A 40 éves dedrádszéplaki gyalogos
könnyebben megsérült. A járművezető ellen testi sértésért
és a baleset helyszínének elhagyásáért büntetőeljárást
kezdeményeztek.
Hírszerkesztő: Vajda György
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Folyamatosan fejleszt az E.ON

Az E.ON év végi összefoglaló tájékoztatón jelentette be, hogy
Maros megyében több mint száz
kilométer gázvezetéket cseréltek ki és több új szolgáltatást
vezettek be, melyek a fogyasztók biztonságát, és korrekt tájékoztatását szolgálják. A sajtót
Ana-Maria Matei, az E.ON vezérigazgató-helyettese, Teona Oltean, a szolgáltatói részleg
vezérigazgató-helyettese, valamint Claudia Grieh vezérigazgatóhelyettes tájékoztatta.

Mezey Sarolta

Ana-Maria Matei vezérigazgató-helyettes megelégedését fejezte ki, hogy
a Pandúrok útján felépült új székházban sikerült úgy összehangolni a munkát, hogy a munkafolyamatok
gördülékenyebbek lettek, a fogyasztók
észrevételeit, panaszait operatívabban
oldják meg.
Az elmúlt évben Maros megyében
több helyen végeztek korszerűsítési
munkálatokat, 107 kilométeren cserélték ki a gázvezetékeket, a beruházás
értéke 8,6 millió lej volt. A legnagyobb
beruházások Marosvásárhelyen, Magyarsároson,
Szovátán,
Maroskeresztúron, Péterlakán, Szélkúton,
Solymoson, Küküllőszéplakon, Kisfülpösön,
Feketepusztán,
Sámsondon, Tusonban
és Radnóton voltak.
Nagyon nagy munkálatot végeztek Feketepuszta és Mezőcsávás
között, illetve Sámsondon, ahol 13 kilométeren cserélték ki a
vezetéket,
valamint
Kislekence, Szabéd és
Mezőkölpény között.
Maros megyében idén
4 kilométerrel bővítették a hálózat hosszát,
hogy új fogyasztók is
rácsatlakozhassanak a
vezetékre.
Jövőre újabb beruhá-

zásokat terveznek, melyek értéke 13
millió lej. A munkálatok során 102 kilométeren fektetnek le új vezetékeket.
A legnagyobb munkatelepek Marosvásárhelyen, Szentpálon és a Mezőméheshez tartozó Mezővelkéren lesznek.
Névváltoztatás: E.ON gázszolgáltatóból DELGAZ GRID
Az E.ON csoporton belül kimondottan a szolgáltatással foglalkozó részleg
ez év végétől más néven szerepel a
gazdasági szereplők listáján. Az új
néven futó szolgáltató tevékenysége az
eddigi marad, továbbra is az E.ON csoporthoz tartozik, csupán új arculatot
képvisel a romániai gáz- és villanyáram-szolgáltató vállalatok palettáján.
Új honlap, új mobilapplikáció
Az energiapiac liberalizációja erőteljes technológiai fejlődést kíván, ami
elkerülhetetlenné teszi a szolgáltatás
digitalizálását, az új kiegészítő szolgáltatási csomagok bevezetését, a fogyasztók igényeihez való felzárkózást.
Az E.ON új honlapot indított, ahol a
fogyasztók vagy a jövőbeni fogyasztók
minden információt megkapnak a cég
által szolgáltatott földgázról és villanyáramról. Az E.ON Myline szolgáltatást
jelenleg 600.000 fogyasztó veszi

RENDEZVÉNYEK

A Művészeti Líceum alsósainak
karácsonyi koncertje

Ma 16 órától a Marosvásárhelyi Művészeti Líceum I–
VIII. osztályos zene szakos diákjai karácsonyi hangversenyt tartanak a líceum dísztermében.

A bágyi csoda

December 25-én, vasárnap 17 órától a felfalusi kultúrotthonban a helyi Bíborka néptáncegyüttes bemutatja
A bágyi csoda című néptáncszínházi előadást, ame-

igénybe, közülük 250.000-en igényelnek elektronikus számlát.
A cég nemrégiben bevezette a
MyApp mobilapplikációt, itt minden
információ lehívható, ami az E.ON
Myline portálon található. Az applikáció révén telefonról kifizethető a gázszámla is. Igaz, egyelőre csak a
háztartási fogyasztók számára, de jövőtől más fogyasztók is megtehetik.
Újságírók felvetették, hogy Marosvásárhely bizonyos pontjain csökkent
a gáznyomás. Ezt cáfolták a vezetők,
mondván, hogy elszigetelt esetekről
lehet szó, mert a céghez ilyen panasz
nem érkezett.
További kérdés: hogyan állnak a
gáztartalékokkal? Biztosítottak afelől,
hogy a cég mindent megtett annak érdekében, hogy télire elegendő gázmennyiséget tartalékoljon.
A másik kérdés a gázárra vonatkozott, lévén, hogy az orosz Gazprom januártól emeli az árakat. Mekkora
drágításra számíthatnak a fogyasztók?
– hangzott a kérdés, amire egyértelmű
válasz nem érkezett, annyit mondtak
csupán, hogy a gázárról az energiaügyi
hatóság illetékes dönteni.

Fotó: Nagy Tibor

lyet Mikszáth Kálmán azonos című novellája alapján
Duka Szabolcs Attila és Kovács János koreografált.
Együttesvezető Kovács Hajnal. Az előadáson fellép a
Kis Bíborka utánpótlás csoportja is.

Emlékezés
a madéfalvi veszedelemre

Január 7-én 18 órai kezdettel a Kultúrpalota nagytermében a többéves hagyománynak megfelelően a
Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a madéfalvi veszedelemre emlékezik az
évfordulón. A rendezvény egyben a Gábor Áron-díjjal
2016-ban kitüntetett Szentegyházi Gyermekfilharmónia díjátadó gálaestje is lesz.

Sorsolás a Bernády Házban
ma 16 órakor!

A Népújság szerkesztősége ma 16 órától tartja a novemberi
Népújság-kosár sorshúzását a marosvásárhelyi Bernády Házban (Horea
utca 6. szám). Gazdára talál a három élelmiszerrel teli
NépújsáG-kosár-NoVEMBEr (kosaranként 100 lej értékben, ebből
kettő a marosvásárhelyi, egy a vidéki olvasóknak), a Hűséges előfizető –
DECEMBEr nyeremény (4x150 lej), a Hűségtombola-díj (100 lej) és meglepetés angyalfia.
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Berlini merénylet

Rendőrfőnök: terrortámadás történt,
a gyanúsított érintettségét nem sikerült bizonyítani

A nyomozás első megállapításai szerint terrortámadás volt a hétfő este egy berlini karácsonyi vásárban
kamionnal elkövetett tömeges gázolás. A 12 halálos
áldozatot és 48 sebesültet követelő merénylettel
összefüggésben őrizetbe vett, valószínűleg pakisztáni származású menedékkérő tagadja, hogy bármi
köze lenne a bűncselekményhez, és érintettségét
egyelőre nem is sikerült bizonyítani.

Klaus Kandt berlini rendőrfőnök kedden a német főváros
vezetőinek közös tájékoztatóján a Die Welt című lap és az
ARD országos köztelevízió biztonsági körökből származó értesüléseit megerősítve elmondta, nem sikerült igazolni, hogy
valóban a gyanúsított ült annak a lengyel rendszámú kamionnak a volánjánál, amely hétfő este röviddel 20 óra után belehajtott a város nyugati részének központjában, a Vilmos
császár-emléktemplomnál működő szabadtéri karácsonyi
vásár vendégeinek tömegébe.
A kamion 60-80 métert haladt a tömegben, a Budapest utcán
(Budapester Strasse) állt meg. Az egyik halálos áldozat a kamion eredeti, lengyel sofőrje, holtan emelték ki a vezetőfülkéből. Lőfegyverrel végeztek vele, a fegyver nem került elő.
A berlini rendőrfőnök elmondta: igen erős kétségek támadtak azzal kapcsolatban, hogy a gyanúsított volt a támadó, bár
még nem végeztek valamennyi vizsgálattal. Amennyiben bebizonyosodik, hogy az illetőnek nincs köze az ügyhöz, teljes
erővel nyomoznak tovább.
Kiemelte, hogy továbbra is jelentős a terrorveszély Berlinben, ezért megerősítik a biztonsági intézkedéseket, az utcákon
és tereken „erőteljes” a rendőri jelenlét.
Thomas de Maiziere szövetségi belügyminiszter tájékoztatóján aláhúzta: kétségtelen, hogy terrortámadás volt a hétfő
esti tömeges gázolás, de egyelőre nem jelentkezett terrorszervezet a merénylet elkövetőjeként, így az Iszlám Állam dzsihadista szervezet sem.
A gyanúsítottról elmondta, hogy valószínűleg pakisztáni
származású, tavaly december 31-én érkezett az országba menedékkérőként. Menedékjogi eljárását nem zárták le. Sajtóhírek szerint korábban szexuális zaklatás miatt volt dolga a
hatóságokkal.
Joachim Gauck szövetségi elnök sajtónyilatkozatban biztosította együttérzéséről a sebesülteket és az áldozatok hozzátartozóit. Leszögezte, hogy az ártatlan emberek ellen
végrehajtott brutális támadás „elkövetőinek gyűlölete nem kelt
bennünk gyűlöletet”, mert a németek társadalma „erős, és a
jogra és az emberiességre épül”.
„Társadalmunk összetartása nem gyengül, hanem erősödik,
amikor támadás ér minket” – mondta a német államfő.
Kedden délután Angela Merkel kancellár, Thomas de Maiziere, Frank-Walter Steinmeier külügyminiszter és Michael
Müller, Berlin kormányzó polgármestere együtt felkereste a
támadás helyszínét, néma tiszteletadással adóztak az áldozatok
emlékének, virágokat helyeztek el tiszteletükre a Vilmos császár-emléktemplomnál és beszéltek a helyszínen dolgozó
szakemberekkel.
Előzőleg Angela Merkel is sajtónyilatkozatban fejezte ki

részvétét. Mint mondta, ez egy „nagyon nehéz nap” Németországnak, a mély megrendülésben mindenki gyászolja az áldozatokat, reménykedik és imádkozik azért, hogy a sebesültek
felgyógyuljanak és folytathassák életüket.
Hangsúlyozta, hogy az eset sok részlete még nem ismert,
de abból kell kiindulni, hogy terrortámadás történt, amelyet
olyan ember hajtott végre, aki „védelmet és menedéket kért
Németországban”. Nagyon nehezen lehetne elviselni, ha bebizonyosodna, hogy az elkövető menekültként érkezett. Ez különösen „visszataszító” lenne a menekülteket segítő
önkénteseknek és a valóban védelemre szoruló embereknek.
Nincs egyszerű válasz arra, hogy miként lehetne ezzel a tudattal együtt élni, de a német társadalomnak van elég ereje
ahhoz, hogy továbbra is úgy éljen, ahogy akar, „szabadon,
együtt, nyitottan” – mondta Angela Merkel.
„Nem akarunk a gonosztól való félelem bénultságában élni”
– hangoztatta a kancellár.
Horst Seehofer bajor miniszterelnök szerint a berlini tömeges kamionos gázolás után át kell gondolni és meg kell változtatni a teljes német bevándorlási politikát és
biztonságpolitikát. Keddi müncheni nyilatkozatában Seehofer
kiemelte: a politika a berlini merénylet után azzal „tartozik”
az áldozatoknak, a hozzátartozóknak, minden érintettnek és
az egész lakosságnak, hogy felülvizsgálja és „kiigazítja” a bevándorlási politikát és a biztonságpolitikát.
A tartományi belügyminiszterek és a szövetségi belügyi
tárca egyeztető testülete, a belügyminiszteri konferencia soros
elnöke, Klaus Bouillon Saar-vidék tartományi belügyminiszter
a Saarländischer Rundfunk (SR) tartományi közszolgálati médiatársaságnak azt mondta, hogy a berlini támadás után „meg
kell állapítanunk, hogy hadiállapotban vagyunk, akkor is, ha
egyesek, akik mindig csak a jót látják, ezt nem akarják észrevenni”.
Újabb támadások veszélyére figyelmeztetnek
a nyomozás vezetői
Továbbra is bizonytalan a hétfő este berlini tömeges gázolás
háttere, és akár újabb támadás is történhet – figyelmeztettek a
nyomozás vezetői kedden délután a német fővárosban tartott
tájékoztatójukon.
Peter Frank szövetségi legfőbb ügyész iszlamista háttérre
utaló merényletként jellemezte az esetet, és kiemelte: „meg
kell barátkozni a gondolattal”, hogy előfordulhat, nem az őrizetbe vett gyanúsított a felelős a támadásért.
Holger Münch, a szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) vezetője kiemelte: meglehet, hogy az igazi tettes szabadlábon van,
fegyverrel rendelkezik és társak is segítik.
Az eddigi egyetlen konkrét nyom egy mobiltelefon, amelyet
a terhére rótt bűncselekményt tagadó gyanúsított szállásán,
egy berlini menekültszálláson foglaltak le, és vizsgálatával
még nem végeztek – derült ki Klaus Kandt berlini rendőrfőnök
szavaiból.
Eddig hat halálos áldozatot sikerült azonosítani, valamenynyien német állampolgárok. A kamion vezetőfülkéjéből holtan
kiemelt lengyel férfi halálának körülményeit nem sikerült pontosan feltárni, boncolása még nem ért véget. (MTI)

Skócia
az EU egységes belső piacán akar maradni

A skót miniszterelnök szerint Skócia az Európai Unió az eddig történt. A skót kormány keddi javaslatcsomagja szeegységes belső piacán akar maradni a brit EU-tag- rint ha az Egyesült Királyság nem vállalja az EEA-tagsággal
járó kötelezettségeket, akkor Skóciának lehetőséget kell kapság megszűnése után is.

Nicola Sturgeon, a függetlenségre törekvő Skót Nemzeti
Párt (SNP) vezetője kedden a skót fővárosban, Edinburghban
ismertette kormánya elképzeléseit a brit kilépés utáni időkre,
egyenes utalást téve arra, hogy ha London elveti a skót javaslatokat, akkor ismét napirendre kerülhet a skót függetlenség
ügye.
Theresa May brit miniszterelnök erre válaszul a londoni
parlamentben tartott keddi meghallgatásán alig burkoltan
belső kereskedelmi korlátok lehetőségére figyelmeztette a skót
kormányt Skócia elszakadása esetére.
A skót kormányfő által ismertetett 50 oldalas javaslatcsomag szerint Skócia további EU-piaci hozzáférésének legkedvezőbb módja az lenne, ha az Egyesült Királyság egésze
megőrizné tagságát az unió egységes piacán, úgy, hogy az Európai Gazdasági Térség (EEA) tagja marad.
Az EEA tagjai közé tartozik az EU-országok mellett az Európai Unióval szoros szerződéses együttműködést folytató
Norvégia, Izland és Liechtenstein, amelyek EEA-tagként hozzáférnek az EU egységes belső piacához, és megilletik őket
az uniós tagsággal járó egyéb szabadságjogok is. Ennek fejében elfogadják az EU-n belüli szabad mozgás alapelvét.
A Konzervatív Párt vezette brit kormány azonban szigorítani kívánja az uniós állampolgárok bevándorlásának szabályozását a brit EU-tagság megszűnése után. Theresa May
többször hangoztatott véleménye szerint a brit EU-tagságról
tartott júniusi népszavazás – amelyen a résztvevők többsége a
kilépésre voksolt – megmutatta, hogy a britek nem akarják az
EU-n belüli szabad mozgás elvének érvényesítését úgy, ahogy

nia arra, hogy saját jogán tarthassa magát az EEA-tagsággal
járó szabályokhoz, és így megőrizhesse hozzáférését az EU
egységes piacához.
A skót miniszterelnök által ismertetett tanulmány szerint
ebben az esetben jelentős döntési jogköröket kell átcsoportosítani Londonból a skót kormányhoz és a skót parlamenthez,
annak érdekében, hogy az EEA-megállapodás által szabályozott szakpolitikai területeken Skócia önálló törvényalkotási
jogot kaphasson. Ennek célja a javaslat szerint az, hogy Skócia
a brit EU-tagság megszűnése után is tarthassa magát az EU
belső piacának alapelvéhez, vagyis az áruk, a szolgáltatások,
a tőke és a személyek szabad mozgásához.
Nicola Sturgeon a javaslatcsomagot ismertetve kijelentette:
mindenképpen napirenden kell tartani az újabb népszavazás
lehetőségét Skócia függetlenné válásáról, ha ez bizonyul a legmegfelelőbb megoldásnak a brit EU-tagság megszűnéséből
Skóciára háruló kockázatok enyhítésére.
A skót miniszterelnök már korábban is több nyilatkozatában
leszögezte: Skócia nem fogadja el, hogy akarata ellenére „kirángassák” az Európai Unióból.
A brit EU-tagságról június 23-án rendezett referendumon
országos átlagban szűk, 51,9 százalékos többséggel a kilépést
pártolók győztek, ám Skóciában a választók 62 százaléka a
bennmaradásra szavazott.
Skóciában 2014 szeptemberében már tartottak egy népszavazást a függetlenségről, de akkor a választók 55 százaléka az
elszakadás ellen voksolt. (MTI)

Ország – világ
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A BNR első kormányzóhelyettese
is lehetséges miniszterelnök-jelölt?

Florin Georgescu, a Román Nemzeti Bank első kormányzóhelyettese lehet a PSD miniszterelnök-jelöltje a sajtó értesülései szerint. Liviu Dragnea
PSD-elnök hétfőn kijelentette, hogy a jelöltjüket csak
az államfővel való szerdai találkozójukon nevesítik,
és az nem olyan valaki lesz, akit eddig emlegettek.
(Mediafax)

Tovább csökkent a járműgyártás

Az első tizenegy hónapban 6 százalékkal csökkent
a román járműgyártás, ami az elmúlt három évben
a legnagyobb mértékű visszaesés. Az autógyártók
és -importőrök szövetségének adatai szerint januárnovemberben 338 ezer járművet gyártott a francia
Renault tulajdonában levő Dacia és az amerikai
Ford a romániai üzemében. A Ziarul Financiar gazdasági-pénzügyi újság keddi számában megállapította, hogy az idei esztendő várhatóan sorozatban a
harmadik lesz, amikor a járműgyártás csökkenni fog
az előző évhez mérten. Legutóbb 2013-ban regisztráltak növekedést, akkor csaknem 411 ezer járművet
gyártottak az előző évi 337 ezerhez képest. 2014ben viszont 391 ezerre, 2015-ben 387 ezerre és az
idén a lap becslése szerint 365 ezerre fog csökkenni
a legyártott járművek száma. (MTI)

Svájci volt a zürichi lövöldöző

Egy huszonnégy éves svájci férfi volt a mecsetként
is működő zürichi iszlám központban lövöldöző fegyveres, nincsenek egyértelmű jelek arra, hogy a támadás iszlamista indíttatású volt – közölte kedden
a svájci rendőrség. A hatóságok nem hozták nyilvánosságra a svájci állampolgár nevét, de közölték:
gyanújuk szerint a hétfő esti lövöldözést megelőzően
vasárnap is bűncselekményt követett el Zürichben,
meggyilkolt egy másik férfit. Az iszlám központban
végrehajtott támadás indítékát egyelőre nem tudták
megállapítani. A zürichi főpályaudvar közelében található, szomáliaiak által látogatott iszlám központba
hétfőn este fél hat körül rontott be egy férfi, válogatás nélkül több lövést is leadott az épületben imádkozókra, majd elmenekült a helyszínről. A rendőrség
néhány órával az ámokfutás után találta meg holttestét a központtól nem messze. A hatóságok azt feltételezik, hogy az elkövető végzett magával a
mecsetnél elkövetett támadás után. (MTI)

Futárszolgálattal akart petárdát
küldeni

Több mint 30.000 pirotechnikai terméket koboztak el
kedden a bukaresti csendőrök egy férfitól, aki Kolozsvárra akarta eljuttatni a szállítmányt futárszolgálat igénybevételével. A fővárosi csendőrség
közleménye értelmében a 40 éves férfi ellen robbanóanyagok törvénytelen birtoklása miatt indult eljárás. A csendőrség ugyanakkor felhívja a figyelmet,
hogy az ünnepeket megelőző napokon több ellenőrzést is végeznek a pirotechnikai termékekkel kapcsolatos
bűncselekmények
visszaszorítása
érdekében. Az ilyen bűntettek három hónaptól egy
évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatók – mutat
rá a közlemény. A hatályos törvények értelmében pirotechnikai termékeket kizárólag erre vonatkozó jóváhagyással
rendelkező
jogi
személyek
árusíthatnak, csak engedélyezett helyeken. A szórakoztató célzatú pirotechnikai eszközök nem megfelelő használata számos áldozatot szed minden
évben, főleg a gyermekek körében (Agerpres)

Berlini terror
(Folytatás az 1. oldalról)

szakértők már rég arra figyelmeztették a hatóságokat,
hogy a karácsonyi vásárok és újévi koncertek a terroristák kiemelt célpontjai lesznek. Sajnos igazuk lett. És
mégsem szabad lemondanunk az ünnepek adta együttlétről. Ezek a december végi napok a reményről és a
megújulásba vetett hitről szólnak, amikor vidáman és
bizakodóan egymásra mosolyogva kívánunk áldott karácsonyt és bort, búzát, békességet az új esztendőre.
Nem szabad hagynunk, hogy a vallási fanatizmusukban
elvakult egyének megfosszanak ettől az érzéstől. Véres
ösztöneiktől hajtva nem változtathatják meg a kultúrák
sokszínűségétől tarka, de mégis egy tőről fakadó kontinens életét. Amint a párizsi szatirikus lap újságíróinak
meggyilkolásakor vallottuk sokan, hogy Je suis Charlie,
én is, mi is Charlie-k vagyunk, most Kennedy 1963-as
beszéde – amelyet az európai kettéosztottságot is jelképező berlini fal tövében mondott – jut eszembe: „Minden szabad ember, éljen bárhol, berlini polgár is, és így,
mivel én is szabad ember vagyok, büszkén vállalom,
hogy Ich bin ein Berliner!”. Berliniek vagyunk, mert
nem fogadjuk, nem fogadhatjuk el a terror játékszabályait. A karácsonyvárásban álljunk meg egy percre, és
gondoljunk az áldozatokra. Nemcsak a berliniekre, a
nizzaiakra, hanem a háborús konfliktusok polgári áldozataira, a Földközi-tenger hullámaiba veszett sok ezer
névtelen áldozatra is.
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Erről jut eszembe

Jung Ildikó üzenete

Bodolai Gyöngyi
A közismert marosvásárhelyi
ügyvéd rendelkezik azzal a nem
mindennapi adottsággal, hogy szeret és tud is mesélni. Színesen, érdekesen, lekötve a hallgató
érdeklődését. Saját élményvilágát
az ügyvédként hallott életutak egészítik ki, néha humoros, máskor
tragikus történetek, amelyek anynyira megérintették, hogy fontosnak tartotta nyomtatásban is
közzétenni őket. jung Ildikó Gondolatok című kis kötete a Studium
Kiadó gondozásában jelent meg. A
történeteket a szerző festményei illusztrálják, amelyeket a vasárnapi
bemutató helyszínén, a Bolyai téri
unitárius egyházközség Dersi
János termében állított ki.
A könyvet Markó Enikő ajánlotta a termet zsúfolásig megtöltő
hallgatóság figyelmébe. Kiemelte
azt a kettősséget, ahogy a szerző az
érzékenységet és az objektív távolságtartást ötvözi írásaiban. Az emberi
érzelmekre,
sorsokra
érzékenyen figyelve hangot ad az
élet sorscsapásai okozta szomorúságnak, de fel tudja mutatni az emberben rejtőző lelkierőt, a hitet és
a kitartást, ami segít elviselni a nehézségeket. Kötetében visszatekint
gyermekkorára, felidézi az első
szerelem emlékét, asszonyi sorsokat mutat be a beletörődésről, az
egyedüllétről, az öregségről, a vidékről induló és kitartó munkával
célba érő fiú történetét, városi
munkásemberek életét, a pályakezdő értelmiségi történetét. Teszi
ezt, ahogy Markó Enikő is kiemelte, kétféle megközelítésben, a
gyermekkortól halad az életúton át
az időskor felé, a történtekbe a
saját gyermekkorának emlékeit is
beleszőve, vagy fordított sorrendben, az időskortól a küzdelmes ifjúságra visszatekintve. Történik
mindez az 1950-es, ’60-as években, amit a termet megtöltő közönség
tagjai
gyermekként,
serdülőként éltek át.
Jung Ildikó írásain átsüt a csa-

ládja, szülővárosa iránti szeretet,
ahova szívesen tért vissza, és ahol
sikerült újra birtokba vennie nagyszülei régi házát, amely gyermekkora elmúlt, kedves világát idézi
fel benne. És a nagyszülőket, akiknek éveken át tartó, megható levelezését
a
rendelkezésünkre
bocsátotta, és lapunk hasábjain is
közöltük. Az álmok városában
című írásban még tovább megy az
időben, és veszprémi származású
dédszüleire emlékezik.
Hogy miért teszi, hogy miért
mesél? Markó Enikő a választ A
levél című írásából olvasta fel:
„Amikor kezdett felépülni a betegségéből, és már nem kísértette
állandóan az esetleges halál fenyegetése, gyakran kezdte foglalkoztatni a múltja, különösen a
gyermekkora. Annyira erős volt
benne az emlékek áradata, hogy
kutatni kezdte a formát, ahogy azt
elmesélhetné a körülötte élőknek,
a családjának, a barátoknak olyan
módon, hogy az ne legyen unalmas. Kérdezgette is magától, hogy

Fotó: Bodolai Gyöngyi

miért akarja elmesélni az életét, hiszen lehet, hogy senkit nem érdekel, nem fog semmi újat felmutatni
a világnak, de a tudatában ott makacskodott a gondolat, hogy ezen
az úton üzenhet azoknak, akiket
szeretett…”
Történetei, érzelmei, gondolatai
megosztásában ösztönzést jelentett, hogy első próbálkozásként a
rendkívül árnyaltan, változatosan,
érdekesen író fia novelláskötetét
fordította románról magyarra. A
bemutatón elhangzott, hogy viszonzásképpen fia tett ígéretet arra,
hogy édesanyja történeteit román
nyelvre is átülteti. A szerző egyébként férjének és fiának mond köszönetet a könyv első lapján a
támogatásért.
A bemutatón Kilyén László színművész olvasta fel a Karácsonyi
történet című írást.
A kötetet Karácsonyi Lehel
szerkesztette. A szerző festményei
Bálint Zsigmond fotóművész hangulatos feldolgozásában illusztrálják a kötetet.

Összeült az új parlament mindkét háza

(Folytatás az 1. oldalról)
Az RMDSZ törvényhozói már múlt héten eldöntötték, hogy a szövetség képviselőházi csoportjának
vezetője Korodi Attila, Hargita megyei képviselő,
volt környezetvédelmi miniszter, szenátusi frakciójának vezetője pedig Cseke Attila, Bihar megyei szenátor, volt egészségügyi miniszter lesz. A frakciók és
szakbizottságok hivatalosan szerdán alakulnak meg.
Félévente megújítandó parlamenti együttműködésre
készül az RMDSZ a szociálliberális koalícióval
Félévente megújítandó parlamenti együttműködésről tárgyal az RMDSZ a szociálliberális PSD-ALDE
koalícióval, amely a december 11-i választások után

kormányalakításra készül – közölte Kelemen Hunor,
az RMDSZ elnöke kedden.
„Nekünk az a fontos, hogy a parlament szerepét
megerősítve, a politikai döntéseket a parlamentbe
visszahozva a választási kampányban tett ígéreteinkből minél többet megvalósítsunk” – magyarázta a
közmédiának a szövetség elnöke.
Elmondta: az RMDSZ olyan megállapodást akar
elfogadtatni, amely „lefordítja” és számonkérhetővé
teszi az európai nyelvi chartát és kisebbségi keretegyezményt, továbbá egyértelműen utal a tanügyi törvényre és a közösségi szimbólumok használatára,
hogy ezeket ne lehessen többféleképpen értelmezni.
(MTI)

Vádat emelt Horváth Anna kolozsvári
alpolgármester ellen a DNA

Befolyással való üzérkedés
és pénzmosás gyanújával bíróság elé állítja Horváth
Anna kolozsvári alpolgármestert a korrupcióellenes
ügyészség (DNA) – közölte
kedden a vádhatóság.

Az RMDSZ politikusa a vádemelés után is hatósági felügyelet
alatt marad: továbbra sem láthatja
el alpolgármesteri teendőit, csak
ügyészi engedéllyel hagyhatja el az
országot, és nem kommunikálhat
az ügy szereplőivel.
A DNA Fodor Zsolt kolozsvári
üzletember ellen is vádat emelt: őt
befolyás vásárlásával és pénzmosással gyanúsítják.
A DNA szerint az alpolgármester hatvan fesztiválbérletet fogadott
el a júniusi választási kampányban

tevékenykedő önkéntesei számára
Fodor Zsolttól, cserében pedig
megsürgette számára a városházán
egy építési engedély kiadásához
szükséges jóváhagyások kibocsátását. A két zenei fesztiválra szóló belépők összértékét 20 ezer lejre
becsüli a vádhatóság. A törvényesség
látszatának fenntartása érdekében a
vádlottak megállapodtak abban,
hogy Fodor Zsolt egyik cége támogatási szerződést köt egy Horváth
Anna által megnevezendő céggel –
olvasható a DNA közleményében. A
vádhatóság biztosítékként zár alá helyezett egy Horváth Anna tulajdonában lévő ingatlant.
Az alpolgármester ellen október
11-én indult bűnvádi eljárás, azóta
hatósági felügyelet alatt áll. A
kényszerintézkedés meghosszabbí-

tásakor, december elején Horváth
Anna közösségi oldalán közölte:
nem feljelentés, hanem „februárban kezdődött teljes körű nemzetbiztonsági megfigyelése” alapján,
a „lehallgatások értelmezései ürügyén” indult ellene ügyészségi eljárás.
A
bűnvádi
eljárás
megindulásának hírére „értetlenségének” adott hangot az RMDSZ,
amely – Kelemen Hunor, a szövetség elnöke által aláírt – állásfoglalásában szolidaritásáról biztosította
Horváth Annát, hozzátéve, hogy
bízik benne és kiáll mellette. „Egy
olyan politikusról van szó, aki
hosszú éveken keresztül a közösség érdekében törvényesen és tisztességesen végezte munkáját” –
szögezte le októberi állásfoglalásában az RMDSZ. (MTI)

Megállt az idő? A marosvásárhelyi régi városháza toronyóráján
hetek óta hat óra lesz hat perc
múlva. Este vagy reggel? Lényegtelen. Különben sem tudom, délben és
délután is ugyanezt jelezték a mutatók. És mára már el is bizonytalanodtam: hétfőn délfelé, amikor arra
jártam, öt óra ötven percet mutatott
az időmérő a torony mindkét látható oldalán. Megbolondult Kronosz? Visszafelé pergeti az Idő
kerekét? Csak itt, Vásárhelyen,
vagy már az egész világon? Sem
ezen, sem azon nem csodálkoznék.
Itt, ahol mi élünk, minden lehetséges. De még mindig jobb helyzetben vagyunk, mint a világ maga,
hiszen tudós elmék évek óta megkongatták a vészharangot, pusztulás vár a bolygónkra, utolsó óráját
éli az emberiség, ha sürgősen nem
fog össze, és nem tesz radikális lépéseket életmódja gyökeres megváltoztatásáért. Nem úgy néz ki,
mintha tenne. Így hát mindenki a
maga kisebb horderejű problémáival van elfoglalva. Én például most
a toronyórát pécéztem ki. A lánctól
eltekintek. Sőt az sem izgat túlságosan, ha így maradnak a dolgok,
a pontos időről tájékoztat a maroktelefon. De eszembe jut Sütő
András egyik szívhez szóló, jelképes írása. A Múzsák fellegvára
című kötetembe kértem tőle több
mint másfél évtizeddel ezelőtt szeretett városához, Marosvásárhelyhez kötött önvallomást. Lenyűgöző
esszéjében első vásárhelyi látogatását is felidézte az író. Hetven
évvel ezelőtt történt, 1946 nyarán
a toronyóra hangja is elbűvölte a
szecessziós színek és formák forgatagában. „A toronyóra megkondult, figyelmeztetésként négyet,
vagyis kerek órát jelzett, majd hangot váltva, szép dallamosan elütötte

a delet. Olyan pontos, mint a halál,
mondta egy szalmakalapos öregúr,
miközben karóráján ellenőrizte a
toronyóra megbízhatóságát. Talán
túl kíváncsi képpel meredtem rá,
mert így szólt hozzám: – Minden
stimmel! Annyit ütött, ahányat
mutat, annyit mutat, ahányat ütött,
az én órám szerint is tizenkét óra
van. – Ha így van, akkor jól van –
mondtam én is, ne gondolja, hogy
valami nem stimmel.” Aztán írásában Sütő András hosszasan időz az
említett korszak társadalmi viszonyainál, történéseinél. Záró soraival azonban visszatér az előbbi
epizódhoz: „Első utazásomra emlékezve tíz év múltán az immár Magyar
Autonóm
Tartományi
Néptanács székházának nevezett
Városháza előtt hallgattam a toronyóra hangját, számoltam melankolikus ütéseit. Ott álltam a téren
Szárnyas ember címmel frissiben írt
novellám börtönre ítélt hősének érzéseivel. Toronyóránk – mert kettőnké volt az már – tizenegyet ütött,
hetet mutatott, miközben az idő
pontosan nyolc óra volt. – Ez már
aztán igazán nem stimmel! –
mondta valaki fölháborodva. Akkor
már sokan kezdték firtatni: hány
óra van – történelmileg? Drámaibb
kérdést íróember számára el sem lehetett volna képzelni.”
Az írás 2000-ben látott napvilágot, Sütő egy évtizede nincs köztünk. Meg tudja-e mondani valaki,
jelenleg hol tartunk? Hány az óra
történelmileg? Mert itt nagyon sok
minden nem stimmel ma sem. A toronyórát előbb-utóbb biztos megjavítják. De nem órásban van hiány,
Vásárhelyen különösen nem. Mások
próbálják itt folyton visszafordítani,
megállítani az időt. Hat lesz tíz perc
múlva! Ébresztő, emberek!!!
(N.M.K. )

Fürkészek, nyelvművelők

Kisdiákok versenyei

Izgalmas pillanatokat tartogatott december második fele
a versenyezni szerető, szépen
olvasó, helyesen író, kreatív
kis- és nagyobb diákok számára. 8-án került sor a hatodik alkalommal megszervezett Fürkész helyesírási és
nyelvhelyességi verseny körzeti szakaszára.

Nagy Székely Ildikó

A Maros megyei II–IV. osztályos
versenyzők hat körzetben – Marosvásárhelyen, Dicsőszentmártonban,
Marosludason, Nyárádszeredában,
Nyárádremetén, illetve Szászrégenben – mérték össze tudásukat, az
V–VIII. osztályosok versenye a megyeszékhely mellett Gyulakután,
Nyárádszeredában, Szászrégenben
zajlott. A diákok tollbamondást
írtak és egy feladatlappal is meg
kellett birkózniuk. A körzeti szakaszon a megye több száz iskolása
részt vett. A szabályzat szerint a
február 25-én zajló megyei fordulón a versenyzők 25 százaléka
vehet részt az elért pontszám függvényében. Az országos tudáspróbát
április 7–9-én Nagyváradon tartják.
December 17-én, múlt szombaton nyelvtani ismeretekből, olvasásból és kreativitásból versenghettek

egymással a Kis nyelvművelő anyanyelvi vetélkedő negyedikesei. A
csapatverseny körzeti szakaszát a
megye tizenegy tanintézetében
szervezték meg. A városi forduló január 28-án a koronkai iskolában
zajlik, a megyei szakasznak március 25-én a marosvásárhelyi 7-es
számú általános iskola ad otthont,
az országos döntőt május 20-án
Kézdivásárhelyen tartják.
Kiskuruttyolók vetélkedője
Több tíz bátor óvodás számára is
maradandó emlék marad december
17-e, ekkor zajlott ugyanis az V.
Kiskurutty Játéktanoda körzeti szakasza. A közösségi játékprogramot
Maros megye négy óvodájában – a
marosvásárhelyi Fecske, Manpel,
Napsugár napközi otthonokban, illetve a nyárádszeredai óvodában –
szervezték meg. A kis csapatok
Varga Katalin Madzag és cimborái
című meseregényéhez kapcsolódó
próbákat álltak ki, az ismerkedős
játék után kézimunkázós feladat,
majd stafétajáték következett,
amelynek során gombolyagot tekertek és gyöngyöt fűztek. A megyei fordulót február 25-én, a
megyék közöttit március 31 – április elseje között tartják, ez utóbbi játékos együttlétnek Nagyszeben ad
majd otthont.

Újraírt sorsok
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(Folytatás az 1. oldalról)

életvidám, barátságos gyerekek köszönnek vissza, nem is gondolnánk,
hogy mennyi keserűség jutott
nekik, mielőtt az otthonba kerültek.
A fényképek között gyöngybetűkkel megírt levelek, amelyekben a
havadtői mentsvárból már kirepült
fiatal felnőttek mondanak köszönetet mindazért, amit az itt töltött évek
alatt kaptak. A lelkésznőnek címzett
egyik levél utolsó sora megragadja
a figyelmem: „Mindazt, ami ma vagyok, Önnek köszönhetem!”
Miközben beszélgetünk és a
fényképeket nézegetjük, a gyerekek
sorra érkeznek haza az iskolából, és
mindenik hangosan, tisztelettudóan
köszön: Békesség Istentől!
181 gyereket neveltek fel
A lelkésznő elmondta, napközi
otthonokat működtettek a Nyárádés Küküllőmentén, ahol a legszegényebb gyerekeket próbálták felkarolni. Látva a mostoha sorsokat, a
nincstelenséget, megfogalmazódott
benne, hogy szükség van egy otthonra, ahol ezek a gyerekek emberhez méltó körülmények között
élhetnek, ahol biztosítva van az étkeztetésük és taníttatásuk. Tizenhat
éve működik a havadtői otthon, és
az évek során 181 gyerek nevelkedett itt. Jelenleg 23-an laknak a takaros házban, a legkisebb alig
három-, a legnagyobb 23 éves. Vannak közöttük árvák, félárvák vagy
problémás családokból származók,
de olyanok is, akiknek élnek a szüleik, nem is alkoholisták, de félreeső, kis településeken élnek, nincs
munkahelyük, és otthon nem tudják
biztosítani a gyerekeknek a megfelelő étkeztetést, iskoláztatást.
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Kenyér helyett kukoricadara vízzel
és sóval
Mindenik gyereknek sajátos története van, szinte mindeniknek a
családi gyökerei visszanyúlnak a
pásztorkodáshoz. A legnehezebb
körülmények között éltek, ahol a
nincstelenség határozta meg a mindennapjaikat.
– Került ide hat testvér, a legnagyobbik fiú a tehéncsordát őrizte,
már 6-7 éves korában rá volt bízva
ez a nagy felelősség. Falun az a szokás, hogy akinek a tehene a csordában van, az adja az élelmet arra a
napra, vagy tíz lejt. De az apának
nem kellett az élelem, hanem a tíz
lej. Így a gyerek egész nap éhesen
hajtotta a teheneket, és miután ezt
befejezte, este 9-től következett a
másik műszak, kellett őrizze a kukoricát reggel hatig. Tehát neki se
éjjele, se nappala nem volt. A többi
testvér kenyeret esetleg egy hónapban egyszer látott, amikor kivették
a gyermekpénzt, vettek egy-két kenyeret, és a következő hónapig
megint nem került kenyér az asztalra. Elmesélték a gyerekek, hogy
a kukoricadarát, amit a tyúkoknak
adnak, megkavarták, tettek bele sót
meg vizet és megették. Vagy kifogták a patakban a pirkát és élve megették. 7-8 év kellett elteljen ahhoz,
hogy ne gyűjtsenek a párna alá élelmet. Itt nálunk napi ötszöri étkezés
van, naponta tizenöt-húsz kenyér
fogy el, és így is sokáig este, reggel
kenyér volt a párnájuk alatt. Ilyen
nehéz keresztekkel indulnak útnak,
és az otthon töltött pár hónap, pár
év, a sok nélkülözés egész életükben végigkíséri őket. Sok esetben

ényt sosem látott, néma idegenekként
sorakoztak a fenyők a bevásárlóközpont előtti parkolóban. A kisbuszok megállója szinte teljesen elnéptelenedett, a
legutóbbi ingyenes járat ugyanis éppen pár
perccel korábban indult a város másik vége
felé. Egy alacsony, rövid hajú nő álldogált
csak a szürkületben, lábánál három degeszre tömött nejlonszatyor.
– Az orrom előtt ment el a busz. Lesz mit
várni a következőre – fordult felém társaságot keresve. – Igaz, hogy a program szerint
húszpercenként kellene jönnie, de ilyenkor,
ünnep előtt akkora a forgalom… Higgye el,
sokat jártam erre, pontosan tudom, mire
lehet számítani.
Nemsokára mégis feltűnt egy kisbusz.
Egyenesen a parkoló felé tartott.
– Nem ez lesz az. Nincs az oldalán felirat,
és a színe is kicsit más. A fenyőárusokhoz
megy – magyarázta az asszony. Aztán mesélni kezdett. – Otthon mindig nekem jutott
a beszerzői szerep. Igaz, nem emelgethetek
nehéz csomagokat, ezért osztom el inkább
több szatyorba a hazavinnivalót. Volt egy
gerincműtétem, azután már nem tudtam
naphosszat lábon állni a varrodában a vasalóasztal mellett, korán betegnyugdíjaztak.
De így legalább sokkal több időm jutott a
családra. Amíg a lányaim kicsik voltak, már
karácsony előtt pár héttel nekifogtam az ünnepi előkészületeknek. Mindig vettem pár új

verekedések, dulakodások voltak a
családban, hol a kés állt az ajtóba,
hol a balta az asztalba – elevenítette
fel a szomorú sorsokat a lelkésznő.
Olyan gyerekről is mesélt, aki a
falutól négy kilométerre lévő majorháztól járt mindennap iskolába,
reggel 5 órakor elindult, hogy 8-ra
beérjen. Amint jött le a hegyről, a
nedves fűben csupa víz lett a ruhája.
A nélkülözésben élő nagyszülők nevelték. – Az iskolában nagyon felfigyeltem rá, mert tanult, mindig jó
jegyei voltak. A haja tele tetűvel,
koszos volt, de nagyon édes. Kerestem neki egy családot, de utólag kiderült, hogy éjjel dolgoztatták,
paszulyt kellett bontson. Az iskolában a fáradtságtól egy idő után órán
aludt el, így szólt az igazgatónő,
hogy gond lehet vele, és az unszolásomra elárulta, milyen sorsa van.
Valójában ekkor fogalmazódott
meg bennem, hogy ezeket a gyermekeket egy otthonba kellene beköltöztetni – emlékezett vissza a
lelkésznő.
Különösen megrázó történet áll
egy másik gyerek mögött, akinek
végig kellett néznie, amint két testvére bennég a házukban. Egy kis,
vidéki településen történt, hogy az
anya a házba bezárva magukra
hagyta a két gyereket, a faház pedig
lángra lobbant. A harmadik testvér
eközben az apával volt a juhokat
őrizni, mire hazaértek, már lángokban állt az otthonuk. Testvéreit nem
sikerült kimenekíteni.
Mindent megtermelnek
A havadtői gyermekotthon önfenntartó, csupán nagylelkű adományozók segítségére számíthatnak.
Vannak, akik ruházattal, anyagiakkal segítenek, mások elviszik nyáron táborozni a gyerekeket. A
lelkésznő mellett Szász Mária szakácsnő, valamint Járai Kinga és
Bíró Judit nevelők gondoskodnak a
gyerekekről. Délutánonként pedagógus segít nekik a tanulásban.
Az élelmiszerek nagy részét ők
maguk termelik meg, tehenet, kecskét, szárnyast, sertést tartanak, zöldséget,
gyümölcsöt,
búzát
termesztenek. Amiből fölösleg van,
azt elcserélik olyan termékekre,
amire szükség van. A ház körüli
munkából mindenik gyerek kiveszi
a részét, amikor nincsenek iskolában és nincs tanulnivalójuk, besegítenek a konyhában, ruháikat maguk
mossák.
– Nagyon fontos az önállóságra
nevelés. Arra törekszünk, hogy úgy

Szárnynyomok

díszt a fára, és persze egy-két csomag szaloncukorra is szükség volt, mert az azelőtti
évben az összeset „lelegelték” a fáról a gyerekek. Kis angyalkákat és csengőket is horgoltam,
vattából
pedig
hópihéket
készítettem. A fenyőfát rendszerint a férjem
egyik
munkatársa
hozta Hargita megyéből. Már december
első heteiben felállítottuk a nagyszobában, és karácsony
szombatjáig díszítgettük. Így valahogy varázslatosabb volt a várakozás.
– Nem úgy tudták a gyermekek, hogy az
angyal hozza a fát? – kérdeztem.
– Azt mondtuk nekik a férjemmel, hogy az
angyalszárnyak csak az ajándékokat bírják
meg – persze, azokból sem túl sokat –, a fát
pedig nekünk kell megvásárolni. Talán egy
gyerekkori emlék késztetett arra, hogy így
alakítsam az ünnepvárást. Emlékszem, édesanyám, nyugodjék, mindig azt mondogatta,
a karácsonyfa is az égből jön, de nekem nem
szabad otthon lennem az érkezésekor, mert
akkor megszűnik a varázs. Pár órával szenteste előtt rendszerint kiküldött játszani a
környékbeli gyermekekkel a kis utcába. Egy
alkalommal azonban nem akadt játszótárs.

neveljük őket, hogy amikor kikerülnek innen, álljanak meg a saját lábukon. Nem tudom garantálni,
hogy felnőttként meg tudják majd
engedni maguknak az automata
mosógépet, vagy hogy minden élelmiszert a boltban megvásárolhatnak. Itt mindenki mindenhez ért, ha
lesz majd kertjük, biztosan fogják
tudni azt rendezni, és megtermelik
maguknak az élelmiszereket – magyarázta a lelkésznő. Mindemellett
testvérként szeretik egymást, a nagyobbak mindenben segítik a kisebbeket, ha valamelyiknek baja van,
mindenki ott terem.
Mint mondta, a gyerekek Havadtőre és Gyulakutára járnak óvodába
és iskolába, majd a legtöbben az erdőszentgyörgyi líceumban tanulnak
tovább. Az iskolából csak jó visszajelzések érkeznek, hogy mennyire
kedvesek, segítőkészek, csendesek,
nincsenek gondok velük. Példás a
magaviseletük, nagyon sok a jó tanuló. Tanulnak, mert szeretnék
többre vinni, mint amit otthon láttak. Van a környéken egy virágkertészet, ahol a gyermekek 16 éves
koruk után dolgoznak nyáron,
maguk keresik meg a pénzüket.
Akadnak tehetséges fiatalok, akik a
marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceumban folytatják tanulmányaikat,
és természetesen támogatják őket
ebben. A tapasztalat azt mutatja,
hogy az otthonból kirepült fiatal felnőttek megállják a helyüket az életben, munkahelyük van, családot
alapítottak. Az évek során egyesek
egyetemet végeztek, mások szakmát tanultak, és itthon vagy külföldön ügyes kezű szakemberként
sikeresen helytállnak. Ilyenkor
érezzük, hogy nem volt hiábavaló a
munkánk – fűzi hozzá Halmágyi Ildikó.

Nagy mérgesen visszatértem a ház elé, és az
ablakon keresztül megláttam, amint édesanyám éppen az ezüstdiókat aggatja a fára
nagy igyekezettel. Megsajnáltam szegényt,
és, hogy ne rontsam el az örömét, leültem a
ház elé, a tornácra. Az egyik szomszéd azonban észrevett, és
megkérdezte, miért
fagyoskodom odakint. Azt mondtam,
várom, hogy anyukám játssza végig az angyalszerepet. A
szomszéd akkor elkacagta magát, aztán
kézen fogott, és benyitott velem a házba. –
Ne igyekezzen annyira, szomszédasszony, a
leánka már mindent tud – mondta nagy vidáman. Sosem felejtem el azt a riadalmat,
amit anyám arcán láttam. De végül is jót tett
velem a szomszéd, akkoriban ugyanis olyan
kemény telek voltak, hogy ha sokat kuporgok
a tornácon, biztos megbetegszem. A karácsonyaink azonban sosem voltak többé
olyan különlegesek. A nagyobbik lányom
születése után érintett meg újra a varázs.
– A gyerekei mikor jöttek rá arra, hogy
kik is az ajándékozók?
– A nagyobbik világéletében kíváncsi
fajta volt. Ő már óvodásként elkezdett gyanakodni, és a szenteste előtti napokban az
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Fotó: Nagy Tibor

13 liter pörkölt, 5 kiló laska
A ház barátságos konyhájában
Manyi néni fogad. Szász Mária az,
aki gondoskodik arról, hogy mindennap jóllakjon a népes gyermeksereg, és bizony nem titok, hogy
néha a tányérra kerülő finomságok
mellett egy ölelésért is odaszaladnak hozzá a legkisebbek. Miközben
teával kínál, árad belőle a szó, olyan
szeretettel mesél a gyerekekről,
mintha a sajátjai lennének. A falon
méretes betűkkel kifüggesztett házirend, amit minden gyereknek be
kell tartani, nem szabad az asztalnál
szürcsölni, csámcsogni, sem pedig
a sáros lábakat föltenni a székre.
Huszonhárom korgó gyomrot naponta többször jóllakatni bizony
nem kis munkával jár. Manyi néni
elárulja, hogy egy ebédre 12-13
liter pörköltet készít, amihez egy
veder megtisztított és felvágott
hagyma szükségeltetik. Egy rántottához egy egész „kofrázs” tojást
kell eltörni, amikor pedig túrós
vagy mákos laska lesz a második
fogás, egy kisebb zsák (5 kg) laskát
főz meg. Mosolyogva hozzáteszi,
bizony mindig fel kell készülni arra,
hogy ne ürüljön ki elsőre a fazék,
ugyanis a gyerekek nagy része általában kér repetát. Néha Manyi néni
az általa készített finomságokkal
ösztönzi a gyerekeket, például a
legkisebbek, ha ügyesen elszámolnak húszig, „csillagos tízes” ebéd
lesz a jutalmuk.
Távozásunkkor lelkesen integet
utánunk a gyerekcsapat: szépek,
ápoltak, kedvesek és tisztelettudóak. Érthetetlen, hogy miért jut
egyes gyerekeknek ilyen mostoha
családi háttér, viszont öröm látni,
hogy vannak emberek, akik annak
szentelik az életüket, hogy új esélyt
biztosítsanak nekik.

egész házat felkutatta, hogy megtalálja a karácsonyra kért babát, képeskönyvet. Egyszer, talán harmadikos korában, rá is
bukkant az ágyneműtartóban az ajándékára.
A kisebbik lányom azonban sosem vett részt
a nyomozásban, inkább befogta a fülét és kiszaladt a szobából, amikor a nagy a maga
igazát bizonygatta. Vágyott a csodára, és a
nővére egy idő után be is látta, hogy lehetetlen őt bevonni a leleplezősdibe. Tizenéves
volt a kisebbik lányom, mire elfogadta, hogy
a tárgyi ajándék tulajdonképpen tőlünk
származik. De sok mást, a váratlan találkozásokat, szerencsés helyzetváltozásokat mai
napig az égieknek tulajdonítja. Ezzel egyébként én is így vagyok.
– Idén hogy ünnepelnek?
– Mióta a lányok felnőttek, és elköltöztek
otthonról, nem vásárolunk karácsonyfát.
Van egy kis műfenyőnk, azt vesszük elő évről
évre a férjemmel. Ugyanolyan szép, mint az
élő fenyő, a levele sem hull. Igaz, hogy illata
nincs, de legalább nem kell érte pénzt adni.
Azt, amit a fára költenénk, inkább odaadjuk
a fiataloknak, hogy lepjék meg magukat valami széppel az ünnepre.
– Unokáik vannak?
– Még nincsenek. Pedig nagyon vágyom
már arra, hogy újra legyen kivel lesni, közelednek-e már az angyalszárnyak.
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2017-től kiépül a falugazdász-hálózat

Hiánypótló civil kezdeményezés

Miért szűnt meg a nyárádszeredai
kertészmérnökképzés?
Szerkeszti: Vajda György

A korábbi Agrovilágban közöltük a dr. Jakab Sámuel A
szükség
parancsa
című
könyve bemutatásán elhangzott könyvismertető szerkesztett változata első részét,
Thiesz Rezső írását, melyet az
alábbiakban folytatunk.

A Sapientia EMTE elindításakor
(2000-ben) megszületett az Erdély
területén működő kihelyezett tagozatok konzultációs központjai
EMTE-vel való egyesítésének gondolata. Ez a kérdés két magas szintű
fórumon is megvitatásra került:
2001. február 15-én a Határon Túli
Magyarok Hivatala (HTMH) és
2001. augusztus 27-én a Magyar
Professzorok Világtanácsának ülésén (MPV). Az MPV Agrártudományi Szekciójának csíkszeredai
tanácskozásán (2001. szeptember 78.) konkrét döntések születtek a
nyárádszeredai konzultációs központnak az EMTE-be való integrálásáról.
Ezzel
kapcsolatosan
szerződéskötésre került sor a Sapientia Alapítvány marosvásárhelyi
fiókja és a Bocskai István Alapítvány Nyárádszereda, továbbá a
Szent István Egyetem és a Sapientia
Hungariae Alapívány között. A
szerződés értelmében a Sapentia
Alapítvány a 2001 – 2002-es tanévtől kezdődően befogadja a kihelyezett tagozatot oly módon, hogy az
egyetemi struktúra speciális részeként kezeli mindaddig, míg a teljes
integrálódás meg nem történik.
2001. szeptember 20-án együttműködési megállapodás született
Kolozsváron a Sapientia Hungariae
Alapítvány, a Bocskai István Alapítvány és a kolozsvári Sapientia
Alapítvány között, aminek értelmében „a Bocskai István Alapítvány a
főiskolai szintű kihelyezett képzést
mindaddig fenntartja, míg törvényes lehetőség nyílik e képzési
forma EMTE keretén belüli egyetemi szintű kertészmérnök szakhoz
való kapcsolásához“. A felek megegyeztek abban, hogy a nyárádsze-

redai oktatás fenntartja működését
mindaddig, amíg a romániai törvények szerint a Sapientia EMTE keretében
indítandó
nappali
kertészmérnöki oktatás megkapja a
végleges akkreditációt és megtörténik az intézményi akkreditáció is.
Az érvényes törvények alapján a
nappali szak végleges akkreditációja csak három végzős évfolyam kimenetele után kérvényezhető. Erre
tehát legalább hét évre volt szükség,
tehát tévedés lett volna a kihelyezett
szak megállítása már 2003-ban.
Végül sikerült meggyőzni az illetékeseket, s a nyárádszeredai képzés
még tíz évvel hosszabbodott, ami
további 305 kertészmérnököt jelentett Erdélynek.
A Sapientia Marosvásárhelyi
Karán a kertészmérnöki szak végleges akkreditálására 2011-ben került
sor. Ezt követően, 2012-ben a magyarországi Emberi Erőforrások
Minisztériuma közölte a Corvinus
Egyetemmel és a Bocskai István
Alapítvánnyal, hogy nem támogatja
újabb évfolyam indítását, csak a
már működő évfolyamok kimenetelére biztosít pénzalapot. Az utolsó
kimenő évfolyam 2016. január 9-én
államvizsgázott.
A kötet második fejezete Visszatekintő cím alatt 102 oldal terjedelmében az oktatók és hallgatók
visszaemlékezései, személyes benyomásai, érzései olvashatók. A
kötet utolsó része a mellékleteket
tartalmazza. Ezek jelentős dokumentációs elemei a műnek. Fotókat
közöl a magyarországi és erdélyi
oktatókról, táblázatban jeleníti meg
a mindenki által oktatott tantárgyat
és időszakot, amikor az oktatásban
részt vett. Satisztikai adatokat, táblázatokat és grafikonokat tartalmaz
a beiratkozott hallgatók erdélyi megyék szerinti, illetve a diákok életkor szerinti megoszlásáról. A
fejezet zárórészében az 1997 és
2016 között végzett évfolyamok
csoportképei és a diákok névsora
szerepel, a lakhely feltüntetésével.

Méhészek számvetése

Több hazai mézet a piacra!

December elején a Marosvásárhelyi Mezőgazdasági Szaklíceum dísztermében tartottak gyűlést a Maros Megyei
Méhészegyesület tagjai. A
szakmai előadások meghallgatásán túl alkalom volt arra
is, hogy tapasztalatot cseréljenek és gazdasági szempontok szerint mérlegeljék az idei
évet. A rendezvényen mintegy 120 tag vett részt.

Vasile Bota mérnök, a megyei
méhészegyesület elnöke kifejtette,
hogy az idén a főszezonbeli kedvezőtlen időjárás miatt kevesebb
mézet gyűjtöttek be a gazdák, mint
az előző év hasonló időszakában.
Virágzáskor 125 méhész utazott le
Calafat, Gorj és Vâlcea megye
szubkárpáti övezeteibe akácmézet
gyűjteni, azonban a gyakori esőzés
és a hideg miatt gyenge volt az
idény. 80 méhész hárs- és napraforgómézre szakosodott, az előbbiből
mintegy 10 kg-ot, az utóbbiból 5
kg-ot gyűjtöttek, vegyes mézből
szintén mintegy 5 kg-ot méhcsaládonként.
Mivel az idén az időjárás nem

kedvezett a méztermelésnek, a méhészegyesület kérte a mezőgazdasági minisztériumot, hogy a
szükséges póttápanyag beszerzésére
havonta méhcsaládonként 50 lejjel
támogassák a gazdákat. Az összeget
még nem utalták át.
Fontos, hogy az idéntől állategészségügyi engedély szükséges
minden kaptárhoz. 2016-tól csak a
több mint 75 családdal rendelkező
méhészeket adózzák meg, családonként 10 lejjel. Az idén a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési
Ügynökségtől (APIA) betegségmegelőzésre 82.444 lej, méhcsaládok vásárlására 528.742 lej
támogatást igényeltek a méhészek,
ezenkívül 70 méhész 1966 méhkast
cserélhetett ki 245.318 lej értékben,
szintén az APIA finanszírozásával.
A méhészegyesület tagjai az idén
összesen 856.505 lej támogatást
igényeltek, októberben, a dossziék
ellenőrzését követően 636.482 lejt
hagytak jóvá, amit át is utaltak a
gazdáknak. Az egyesület minden
évben méhésztanfolyamot szervez,
az idén áprilisban 93, míg novemberben 63 személy iratkozott fel –

A magyar Földművelődésügyi
Minisztérium és a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara támogatásának köszönhetően
2017-től hozzáfognak a falugazdász-hálózat kiépítéséhez
Erdélyben is. A szaktárca az
idén 25 millió forinttal segíti
17 határon túli falugazdász
munkáját. A hálózat legfontosabb feladatai között szerepel a határon túli gazdák
támogatása a szakmai információk átadásával, regionális
mezőgazdasági
rendezvények, fórumok, képzések,
szakmai konferenciák szer- Az RMGE Maros irodájában: (balról) Horváth Csaba, Sikó László és Putnoky Csicsó Barna
vezésével, piaci lehetőségek
Fotó: Vajda György
felkutatásával.

A 17 határon túli falugazdászból
11 az idén először kap támogatást
Magyarországról, többek között a
Romániai Magyar Gazdák Egyesülete, az EMGESZ és az RMGEMaros szervezete.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke, Győrffy Balázs szerint a kamara sikeresen
felépített és üzemeltet egy olyan
falugazdász-hálózatot, amely egységes keretek között, az ország
minden pontján magas színvonalon
segíti a gazdálkodók munkáját.
Erre építve egy hasonló határon
túli szakmai támogatói hálózat kiépítését szeretnék, amelyet felkarolt a Kárpát-medencei agrárfórum
is. A hálózat kiépítését tulajdonképpen a Földművelődésügyi Minisztérium és a Bethlen Gábor Alap
finanszírozza.
Csomoss Attila, az RMGEMaros elnöke elmondta, Romániában igencsak szükség van egy ilyen
hálózat kiépítésére. Tulajdonképpen a XIX. században az uradalmi
nagybirtokokon is létezett egy
olyan gazdasági intéző, aki a szakmai irányítást végezte. A birtokok
felszámolását követően létrejöttek
a mezőgazdasági termelőszövetkezetek, ahol ezt a feladatot a tsz agrármérnöke látta el. A falusi gazda
azt kellett tegye, amit a mérnök
mondott, így 40 év alatt felszámolták az önálló gondolkodásmódot.
Az 1989-es változásokat követően
visszaszolgáltatták a földtulajdont,
és az új helyzetben mindenki megpróbált valamit kezdeni vele. Az
idősebbek hozták az eleiktől örökölt tudást, de a technológia, az
igények és a piacorientáltság egészen új helyzetet teremtett, amivel
már nem lehetett tartani a lépést.
Az EU-csatlakozás előtt és az azt

tudtuk meg az elnök beszámolójából.
A szakemberek közül a gyűlésen
felszólalt dr. Liviu Drăgan állatorvos, állategészségügyi felügyelő, aki
felhívta a figyelmet a betegségek és
kártevők elleni védekezésre, amiben
hathatós segítséget nyújt az igazgatóság. Maria Fola mérnök, a Maros
Megyei Állattenyésztési Igazgatóság
vezetője fontosnak tartja, hogy a
hazai méhészek őrizzék meg a kárpáti Apis Mellifera faj tisztaságát,
amelyet engedélyezett kaptárban,
megfelelő felügyelettel, odafigyeléssel kell szaporítani, hogy ezáltal is
minőségi mézet állítsanak elő. Az országban 223 ilyen kaptárt engedélyeztek, ebből 23-at megyénkben.
Dumitru Moldovan agrármérnök, a
mezőgazdasági igazgatóság felügyelője szerint a magvas gomborka virágporával javítani lehetne a méz
minőségén, ezért javasolta, hogy
minél nagyobb felületet vessenek be
ezzel a növénnyel. Dr. Mihai Tomsa
növényvédő szakember – a méhészek felvetéseire válaszolva – fontosnak véli, hogy a növénytermesztők tájékoztassák a méhészeket a növényvédelmi eljárásokról,
mivel előfordult, hogy virágzáskor
olyan növényvédő szereket alkalmaztak, amelyeknek íze érezhető
volt a mézen is. Dr. Bogdan Poncea,

követő pályázati rendszert pedig
nehezen tudták, tudják befogadni,
alkalmazni. Sajnos a romániai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztérium alárendeltségében
levő agrárkamarák nem tudják ellátni ezt a feladatot, hiszen az
utóbbi 10 évben több mezőgazdasági minisztere is volt a szaktárcának, és mai napig nem dolgozták ki
az ország egységes agrárpolitikáját.
Az agrárkamara önálló, független
és apolitikus szakmai fórum kellene legyen ahhoz, hogy valóban
segítse a gazdákat és ne legyen kiszolgáltatva a politikumnak. Mivel
Romániában függnek a kormányon
levő hatalomtól, ezért nem is működnek a kamarák.
Ezt a hiányt pótolná az a falugazdász-hálózat, amelynek kiépítését a magyar állam támogatja azzal
a céllal, hogy a külhoni magyar
gazdálkodókat ezáltal is segítse,
hogy a szülőföldön maradást válasszák. Az említett szervezetek pályázat útján pénzügyi támogatást
kapnak azért, hogy a hálózat kiépítése céljából egy-egy felsőfokú
végzettséggel rendelkező szakembert alkalmazzanak.
Marosvásárhelyen Horváth Csabát, az EMGESZ ügyvezető elnökét bízták meg azzal, hogy az
említett szervezetek falugazdászainak tevékenységét összehangolja,
irányítsa. Sikó László az RMGEMaros, míg Putnoky Csicsó Barna
az EMGESZ falugazdásza – mindhárman fiatal kertészmérnökök.
Az RMGE-Maroshoz 24 jogi
személyiséggel rendelkező és
nyolc anélküli gazdakör tartozik.
Mivel a falugazdászoknak ajánlott
feladatkörökben már értek el eredményeket, olyan általános célkitűzéseket jelöltek meg, mint a

a bukaresti méhészeti kutatóintézet
munkatársa kifejtette, a méhészet
nemcsak hobbi, az utóbbi időben újszerű kihívásokkal kell szembenézni, amit figyelembe kell venni a
méztermelésnél. Ehhez elsősorban a
betegségeknek ellenálló hibridekre
van szükség. Aki pedig a piacra termel, annak figyelnie kell a külföldi
trendeket is. Míg korábban Kína és
Argentína jelentette a legnagyobb kihívást a hazai termelésre, addig ma,
az orosz embargó miatt, Ukrajnából
érkezik a legtöbb méz az unió országaiba. Ez direkt versenyhelyzetet teremt, ugyanis Ukrajnában is azt a
fajta mézet termelik, amiből jóval
többet állítanak elő és jobb minőségben, mint nálunk. És ami fontos,
hogy vámmentesen érkezik az EUba. Ezért a romániai méhészeknek a
hazai piacra kellene összpontosítaniuk, nemcsak a mézet illetően,
hanem a különböző méhészeti termékekkel is. Gyakorlatilag mindent
el kell adni, ami eladható – mondta
a szakértő, és megnyugtatta a méhészeket, hogy ha a világpiaci helyzet
nem változik, jövőben is nagyon
olcsó lesz a méz. Így csak minőséggel
és a megfelelő mennyiség előállításával tudnak piacon maradni a méhészek.
Săvîşca Dan, az APIA Maros megyei kirendeltségének vezetője el-

gazdalajstrom felülvizsgálata, felújítása, a gazdák segítése az agrártámogatások igényléséhez szükséges okiratok összeállításában, a
természeti katasztrófák vagy vadkárok megtérítésében, tájékoztani
a gazdakörök vezetőit az agrárium
legfontosabb kérdéseiről, a megjelenő új törvényekről, szabályokról,
pályázati lehetőségekről, a piaci
árakról, a termeléshez szükséges
input anyagok beszerzéséről, kapcsolattartás a gazdakörök között, illetve
a
gazdákkal,
az
önkormányzatokkal és más szakmai és kulturális egyesületekkel,
szervezetekkel; szakmai és kulturális, gazdasági rendezvények,
szaktanfolyamok, kiállítások szervezése.
Mindezek mellett az RMGEMaros azt is felvállalta, hogy kiépíti a Mezőségen is gazdaköröket,
gazdaszervezeteket, amelyeket természetesen bevonnak a meglévő
hálózatba. Mezőbándon és Mezőmadarason már elkezdődtek a tárgyalások
egy-egy
gazdakör
létesítése érdekében. Putnoky Csicsó Barna ismertetőt dolgozott ki a
hazai nemzeti vidékfejlesztési
programokról, amelyeket jövőben
népszerűsítenek majd a gazdakörökben. Ugyanakkor a nemrég
megjelent országos erdősítési programot is bemutatják majd az érdekelt önkormányzatoknak, gazdáknak. Sikó László fontosnak
tartja a közvetlen értékesítési hálózat kiépítésének népszerűsítését. És
természetesen nem zárkóznak el a
román gazdák támogatásától, segítésétől sem, hiszen az a szándék,
hogy ha majd a hálózat jól működik,
a román szaktárca is karolja fel és
támogassa a civil alapokon működő
rendszer országos kiterjesztését.

mondta, hogy megyénkben öt méhészegyesület működik összesen 1155
taggal, akik 91.594 méhcsaláddal
rendelkeznek. 2016-ban 314-en
mintegy 4,2 millió lejt igényeltek,
eddig 381.881 lejt fizettek ki. A
rendszert javítani kellene, mondta az
ügynökség vezetője, és azt is elárulta, hogy Románia tárgyalásokat
folytat az EU mezőgazdasági biztosával, hogy a pályázati rendszert
egyszerűsítsék. Az is felmerült, hogy
a méhészeknek is nyújtsanak méhenként (kaptáranként) „tenyésztési”
támogatást, akár a szarvasmarhák,
sertések, juhok, szárnyasok esetén.
A tanácskozás végén méhészek
szólaltak fel. Felmerült többek között,
hogy fizessenek kárterítést a különböző mézgyűjtésre alkalmas gyümölcsösökért ott, ahol medve, vagy akár
a gondatlanul legeltetett juh, kecske
„garázdálkodik”. Egyesek rossz
„megoldásnak” tartják, hogy a méhészeti törvény lakótelepen kívülre
kényszeríti a méhészeket. (Sz. m.: a
törvény megengedi a háztáji méhészetet is, kaptáranként öt négyzetméteren, de nem több, mint 10-15
kaptárt.) Szorgalmazták a méhészeti
gyógyszertárak visszaállítását stb.
A rendezvény a közelgő ünnepekre való tekintettel – az egyik
méhész ajándékaként – karácsonyi
köszöntővel zárult.
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500 éves a reformáció

A Kistemplom története

Dr. Berecki Sándor gondnok
és Lakatos Péter lelkipásztor

a presbitérium felhívással fordult a
hívekhez és a céhekhez, országos
gyűjtést is indítottak, a környékbeli
gyülekezetek pedig szekérfuvarral
segítettek. 1817-ben a gyülekezet a
nagyenyedi Református Kollégiumhoz folyamodott 10.000 forint kölcsönért (ebben az időszakban
Marosvásárhelyen egy konfirmációi „komlós kenyér” 3 forint volt).
A templom építésére történő adományok sokfélék voltak. Péterfi
Károly lelkipásztor 1817-ben az általa e célra lefordított Oktávia című
színdarab bevételeit (850 forint)
adományozta templomépítésre. Teleki Sámuel kancellár 950 „KisBibliát” adományozott eladás
végett a templomépítés megsegítésére. 1818-ban elkészült a templom
fedele, ám ugyanebben az évben
(anyagi okok miatt) az építkezés leállt, és csak 1827-ben kezdődött
újra, amikorra a befejezetlen templom helyenként már omladozni kezdett.
Ebben a kilenc évben tovább
folytatódott a gyűjtés az építkezésre
és a harangöntésre, az adományok
főként 20 krajcár és 1 forint között
váltakoztak (1 forint = 60 krajcár).
1823-ban kerültek helyükre az ablakok, a következő évben elkészültek az ablakrostélyok is.
1827-ben újabb lendületet vettek
a munkálatok, főként egy Nemes
János nevű polgár adományának
következtében. Ebben az évben készítették el marosvásárhelyi asztalosok a mai napig használt barokk
és klasszicizáló jellegű, deszkapadlóval ellátott padokat, a „supellátos
székeket” (fedeles padok) és a
három cserefa nagyajtót. Az újrakezdett építkezésnél adakozásban

négymázsás harangot is készíttetett
(ekkor egy véka búza ára 1,20 forint, egy napszám 50 krajcár volt).
1827. december 2-án, advent első
vasárnapján került sor az első istentiszteletre, „praedicálván benne leg
elsöbben egyik pap Péterfi József”,
ekkor a kántor és orgonista Intze
Sámuel volt. Mindaddig a régi fatemplomot használták, amely az új
templom elkészülte után is még egy
ideig állott.
1828-29-ben folytatódtak a munkálatok, 1829-ben elkészült a torony és annak bádogfedele a
csillaggal és aranyozott gombbal,
melyet N. Körösi Szász András ácsmester helyezett fel július 25-én,
alatta pedig az árbócon kiképzett
mélyedésbe emlékiratot helyeztek
el. Ugyanebben az évben, felhasználva az 1727-ben és 1774-ben készült kisebb harangokat, a segesvári
Gottschling Daniel megöntötte a ma
is meglévő nyolcmázsás harangot.
1829 nyarán elkészült a feketére
festett, aranyozott mutatós toronyóra is.
1830. szeptember 12-én sor került a templom felszentelésére, Bodola János püspök szolgálatával, a
kollégium kórusa pedig az alkalomra komponált énekkel készült.
1847-ben jött létre az első bizottság, melynek feladata az orgonakészítő
mesterek
munkáinak
megvizsgálása és a Kistemplom orgonájának megrendelése volt. Az
orgonaszakértők megemlítik Bodor
Péter „igazán szép külsejű, nagy
művészi tehetséget mutató, mesterséges belszerkezetű, lábbal is
változtatható ritka hangu orgonáját” is. Az árajánlatok bekérésére
azonban később, 1864-ben kerül

„Érettünk, most élőkért sokat fáradoztak, munkálodtak a mi eleink,
mi is igyekeztünk munkálodni a maradékért. Tü is azért, utánunk következő hitünk sorsossai, kiket mi,
habár még nem születtetek is, szeretettel ölelünk, munkálkodjatak az
utánatak következőkért, s igyekezzetek az igaz keresztény vallás terjesztése által nevelni nemzetünknek és
az egész emberi nemzetnek boldogságát, mellyre segillyen is titeket az
örökké való Isten, ki Atya, Fiú,
Szentlélek kinek légyen ditséret,
ditsöség, mindörökké Ámen. (1829.
július 25.)” (Részlet a toronygombban elhelyezett emlékirat zárógondolatából)
A marosvásárhelyi Kistemplom
szomszédságában a 16. századtól
kezdve a szegények ellátását biztosító ispotály állt, mely mellé a 18.
század elején Kolozsvári Szőcs Dániel városbíró jóvoltából egy kisméretű fatemplom, majd harangláb
épült. A templom nemcsak az ispotályban elhelyezett rászorulók lelki
életét szolgálta, hanem a városnak
ezen a részén lakók közül is sokan
ide jártak. Az 1765-ös népszámlálás
adatai szerint Marosvásárhelynek
akkoriban 2.418 református vallású
lakosa volt, míg az 1827-es népszámlálás már 4.401-et vesz
számba. Hat évtized alatt tehát a reformátusok száma csak megkétszereződött. Így érthető, hogy a kis
fatemplom helyett miért vált szükségessé egy nagyobb, tágasabb
templom építése. A Szent Miklós
utcai „új”, „felső” vagy „kisebb”
templomot 1815-ben kezdték épíA templom külseje (fotó: Bandi András)
teni a korábbi ispotály helyére, a fatemplom mellé, Sófalvi József
„geometra” tervei alapján. A templom stílusa igen közeli rokonságot
A gyülekezethez 1.319 férfi és 1.674 nő tartozik. Az 1.726 család közül 550 egyező vallású,
mutat a 1790-es években megújított
Vártemplomban a Türk Antal építő469 vegyes vallású, 439 özvegy és 268 egyedülálló (30 évet betöltött és nem házas).
mester által alkalmazott megoldá68-an költöztek be a gyülekezetbe és 57-en költöztek ki (ebből nyolc külföldre).
sokkal. Az alapkövet 1815. július
22 keresztelőre, 62 temetésre, hat esketésre került sor és 20 fiatal konfirmált.
31-én, Székely Márton lelkész
Többek között 98 vasárnapi, 35 ünnepi, 336 hétköznapi és 42 bűnbánati istentiszteletet tartottunk,
imádságát követően Borosnyai Luvalamint 96 vallásórát, 115 bibliaórát és 24 szeretetvendégséget.
káts László főgondnok és az erdélyi
Vasárnaponként átlagosan a gyülekezet 10 százaléka vett részt istentiszteleten.
Királyi Tábla újonnan kinevezett elÚrvacsorát egy alkalommal átlag 400-an vettek.
nöke, gróf Kemény Sámuel helyezték el. A munkát irányító
Húsvét első napján (három istentiszteleten) összesen 896-an voltak templomunkban.
építőmester Schaffner Ignátz kőmű(2015. évi adatok)
vespallér volt.
Az építkezéshez szükséges pénz
A templom épületét és javait
több forrásból származott: az egy- és szorgalomban kitűnt Jakab Dá- csak sor, és az orgonát végül Ta- érintő gondok és károsodások korán
házközség saját tőkéje és jövedelme niel és Nemes János, ez utóbbi kácsy Ignác készítette el 1867- jelentkeztek: 1837-ben a kisebbik
egy részének felhasználása mellett 1828-ban egy 400 ezüstforintot érő ben.
harang megrepedt, 1843-ban az óra
javításra szorult, 1847-ben pedig
egy szélvihar következtében a fedél
megrongálódott. 1848 tavaszán, a
forradalmi eseményekhez kapcsolódóan több népgyűlést is tartottak a
templomban. Május 20-án a városi
tanács a Kistemplomban polgári
gyűlést szervezett, melyet a gyülekezet elöljárói fenntartásokkal fogadtak, a korábbi hasonló
gyűléseken történt rongálások
miatt. A forradalmi körülmények
között 1849-ben a városi tanács
korlátozta a harangozások számát
és idejét. A Kistemplom 19. századi
történetének talán legkritikusabb
periódusa 1854 augusztusában kezdődött, amikor az osztrák katonai
parancsnokság a templomot lefoglalta. A következő év januárjában
pedig a városi tanács közölte az
egyházzal, hogy a templomot gabonaraktárként fogják használni (a minoriták templomához hasonlóan).
Az egyház csak 1856 márciusában
kapta vissza a templomot, amit
szeptember 5-én Bodola Sámuel
püspök újraszentelt. Ez alatt a másfél év alatt a fából épült ispotálytemplomot használta a gyülekezet.
A Kistemplom belső tere (fotó: Berecki Sándor)

A kistemplomi (Gecse utcai) gyülekezet számokban:
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1857-ben aztán az egyháztanács elhatározta ennek a lebontását.
Ezt követően tovább bővült a
templom bútorzata: az úrasztalát
Szenkovics Miklósné Rákosi Katalin adományozta 1868-ban, és először az ez évi pünkösdi
úrvacsoránál használták. 1875-ben
általános felújítási munkálatokra
került sor, ebben az időszakban készítették el Szöllősi Sámuel és felesége, Demeter Rozália adományából a nyolcszögű szószéket és a
fölötte levő aranyozott szegélydíszes, urnás koronát. A renoválás
alatt az istentiszteletek szüneteltek,
majd pár hónap után, 1875. augusztus 22-én kezdődtek újra.
Újabb felújítási munkálatokra
1927-1930 között került sor Varga
Ferenc vállalkozó vezetésével.
Ezek alkalmával a Kistemplom
külső jellege jelentős változáson
ment át. Ekkor készült el a templomot körülzáró betonfal is, de az archív felvételek tanúsága és a
levéltári okmányok szerint ugyanekkor nyerte el a külső, klasszicizáló neobarokk arculatát is. Az
adományozók nevét a templom déli
bejárata feletti díszes emléktábla
őrzi. További javításokat végeztek
1959-61 és 1980-83 között, valamint 2001-2002-ben.
Az elmúlt években újra szükségessé vált a Kistemplom felújítása,
mely munkálatok jelenleg is zajlanak.
A templom hossza 35 m, szélessége 13 m, magassága 9 m, a torony
magassága 42 m, az ülőhelyek
száma 700.
A gyülekezet további, istentiszteleti célokat szolgáló ingatlanokkal
is rendelkezik: a parókia épülete a
tanácsteremmel a templommal átellenben van, míg a 2008-ra felépült
gyülekezeti ház a templom szomszédságában található.
Az oldalt szerkeszti:
Ötvös József lelkipásztor
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Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A romániai titkosszolgálatokról (III.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Az előző részben a Román Hírszerző Szolgálatról (SRI) beszélamely
a
romániai
tünk,
titkosszolgálatok közül a legismertebb, de korántsem az egyedüli. A
SRI mellett, amint azt már említettük, létezik még a Külügyi Hírszerző Szolgálat (SIE – Serviciul
de Informaţii Externe), a kormányzati Őrző és Védő Szolgálat (Serviciul de Pază şi Protecţie – SPP),
a Speciális Távközlési Szolgálat
(Serviciul de Telecomunicaţii Speciale – STS), a Honvédelmi Hírszerző Igazgatóság (Direcţia
Generală de Informaţii a Apărării –
DGIA), a rendőrség Különleges
Ügyek Osztálya (Direcţia de Operaţiuni Speciale), az Államtitkok
Nemzeti Hivatala (Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat – ORNISS), valamint a
múltban és a jelenben is ellentmondásos megítélésű Belső Védelmi és
Információs Osztály (Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă – DIPI).
A Külügyi Hírszerző Szolgálat
(SIE – Serviciul de Informaţii Externe) tevékenysége, amint azt elnevezése is mutatja, a Románia
nemzetbiztonságával, védelmével
és érdekeivel kapcsolatos külföldi
információk beszerzése és elemzése. A SIE feladata a nemzetközi
térből jövő, Románia biztonságát
fenyegető információk begyűjtése
és az ezzel kapcsolatos elemzések
alapján az illetékes hatóságok értesítése, illetve akár konkrét nemzetbiztonsági műveletek végrehajtása.
A SIE története is – akárcsak a
SRI-é – már az 1800-as évekre
nyúlik vissza, a legérdekesebb momentum az volt, amikor 1978-ban,
a kommunizmus idején, a SIE vezetőhelyettese, Ion Mihai Pacepa
generális 1978 júliusában dezertált
Romániából és politikai menedékjogot kért az Amerikai Egyesült
Államokban. A titkosszolgálat életéről és bizonyos nemzetközi kér-

désekről könyvet is írt Vörös horizontok címmel. A generális dezertálása óriási sebet ütött a
szervezeten, amely elvesztette a
Ceauşescu házaspár bizalmát,
ennek következtében teljesen átszervezték, és nagyon sok külföldi
és belföldi dolgozóját visszahívták,
áthelyezték, sokukat aktív titkosszolgálati funkciójukból leváltották
és más szakmák felé „irányították”.
Így például nyílt titok volt az
ügyvédek között, hogy sok korábbi
titkosszolga az ügyvédi kamarákban kapott „új állást”, ez alól
amúgy Marosvásárhely sem volt
kivétel.
A SIE a román nemzetbiztonsági
rendszer része, független állami
jogi személyiséggel rendelkező intézmény, amelynek működését a
Legfelsőbb Védelmi Tanács koordinálja és hangolja össze a többi
nemzetbiztonsági intézménnyel,
valamint a Románia belföldi és külföldi biztonságát biztosító többi állami intézménnyel, mint a SRI-vel
kapcsolatosan, ugyanis tevékenysége amellett, hogy nem nyilvános,
elsősorban a külföldi és nemzetközi szférára koncentrálódik.
Ugyanúgy, mint a SRI tevékenysége esetén, a SIE tevékenységét is
egy parlamenti bizottság ügyeli fel,
amelynek feladata, hogy a szolgálat tevékenysége összhangban legyen az Alkotmány által biztosított
alapvető emberi és állampolgári jogokkal és szabadságjogokkal.
A SIE dolgozóinak a katonai tevékenységet folytató személyekre
vonatkozó korlátozások mellett
kell kifejteniük tevékenységüket,
ennek értelmében több restriktív
feltételnek is eleget kell tenniük,
ezért például nem lehetnek semmilyen politikai szervezet tagjai, nem
indulhatnak a közigazgatási, parlamenti vagy államelnöki választásokon, nem tüntethetnek, illetve nem
lehetnek érdekvédelmi (szakszervezeti) tagok, nem vehetnek részt
érdekvédelmi vagy politikai megmozdulásokon, gyűléseken, mítingeken, politikai álláspontjukat
munkahelyükön nem hangoztathat-

ják, illetve Románia érdekeivel ellenkező álláspontjukat, véleményilvánosan
sem
nyüket
hangoztathatják. A szolgálat dolgozói nem lehetnek olyan vallásos
szervezetek tagjai, amelyek a közrend és a jó erkölcs szabályaival ellentétesek vagy megakadályozzák
őket tevékenységük gyakorlásában.
Ugyanakkor a katonai intézményekre jellemző korlátozások mellett
bizonyos
specifikus
szabályoknak is eleget kell tenniük,
így például nem fedhetik fel és
nem hozhatják nyilvánosságra a
szolgálati minőségüket. Az egyetlen személy, aki erről a minőségről
tudomást szerezhet, az az illető házastársa vagy élettársa. A tevékenységük
során
megszerzett
információkat természetesen titkosan kell kezelniük. Külföldi utazásaik előtt a vezetőség előzetes
engedélyét kell kérniük, valamint
külföldi személyekkel kapcsolatos
bármilyen kapcsolatukról ugyancsak értesíteni kell a vezetőséget. A
szolgálat dolgozóinak szolgálati
minősége államtitoknak minősül,
amelynek felfedése bűncselekmény.
A Külügyi Hírszerző Szolgálat
jelenlegi vezetője Silviu Predoiu
generális. Habár első hallásra a
szolgálat tevékenyége valami izgalmas kémfilmre emlékeztet, a
valóságban ennek tevékenysége elsősorban a sokszor nyilvánosan is
beszerezhető információk nemzetbiztonsági és stratégiai elemzésében merül ki. Ez természetesen
nem jelenti azt, hogy nem léteznek
titkosan, akár kémek által beszerzett információk. A szolgálat dolgozói alapvetően négy kategóriába
sorolhatók: azok, akik a tulajdonképpeni operatív adatgyűjtő munkát végzik (ide sorolhatók a
kémek), az információkat elemző
dolgozók, a bizonyos területeken
specializálódott személyek, valamint a szolgálat egységeiben őrzővédő és biztonsági feladatokat
ellátó dolgozók.
(Folytatjuk)

rendelkező fiatalok pályázhatnak.
Csakis a határidőre beküldött hiánytalan dossziék kerülnek elbírálásra.
Egy pályázó legtöbb 3.000 lej
értékű anyagi támogatást nyerhet.
A sofőriskolába való beiratkozás
határideje: a szerződés aláírásától
számított egy hónapon belül. A sofőriskolában való elméleti és gyakorlati képzés befejezése: 2017.
október 31.
A pályázati dossziét a következő
címre kell elküldeni egy példányban:
Közösségért Alapítvány, 400603
Kolozsvár, 1989. December 21.
sugárút 77., 1. em. The Office C. A
borítékra rá kell írni: Jogosítvány a
jövőhöz program. Beküldési határidő: (a feladási postabélyegző dátuma) 2017. január 27. A késve
elküldött vagy hiányos pályázatokat nem bírálják el.
A pályázatokat oktatási, munkaügyi, szociális szakemberek értékelik; a pontozás a pályázó
tanulmányi eredményei, motivációs levele és szociális rászorultsága alapján történik. A pályázatok
elbírálásának idején a bírálóbizottság telefonon is megkeresheti a pá-

lyázót további tájékozódás érdekében. A nyertesek névsorát a Közösségért Alapítvány Kuratóriuma
hagyja jóvá. Az alapítvány valamennyi pályázót (e-mailen vagy
postán elküldött) levélben értesít az
eredményhirdetésről, a nyertes pályázókkal támogatási szerződést
köt. A nyertesek azt követően juthatnak a támogatáshoz, hogy aláírták és visszaküldték a szerződést.
A támogatás összegét az alapítvány a támogatási szerződésben
rögzített feltételek szerint, a szerződésben
feltüntetett
bankszámlá(k)ra utalja. Valamennyi
nyertes pályázó köteles elszámolni
a támogatási összeggel, az elszámolásra vonatkozó részleteket a támogatási szerződés rögzíti. A
pályázat eredményeit a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapon teszik közzé
2017. február 28-ig, a nyerteseknek 2017. március 15-ig küldik el
a támogatási szerződést. További
tájékoztatás a 0752-018-760-as telefonszámon kapható munkanapokon 10–17 óra között, írásban
kérdésekre a jogositvany@pentrucomunitate.ro e-mail-címen válaszolnak. (Sz.P.P.)

Fedezik a hajtási jogosítvány költségeit

Rászoruló fiatalok támogatása

Nehéz anyagi körülmények
között élő fiatalok számára
hirdette meg a MOL Románia
és a Közösségért Alapítvány
a Jogosítvány a jövőhöz elnevezésű társadalmi felelősségvállalási programot.

A második alkalommal meghirdetett program 35 olyan fiatal számára biztosítja a hajtási engedély
költségeinek fedezését, akiknek a
munkavállalásnál feltétel vagy
előny a sofőrkönyv, illetve hasznos
eszköz a munkaköri teendők ellátásában azoknak, akik már dolgoznak. Olyan 17–25 év közötti,
hátrányos körülmények között élő
fiatalok pályázhatnak, akik B, C
vagy D kategóriájú (beleértve a
traktor, trolibusz és villamos) gépjárművezetői engedélyt szeretnének szerezni. A programmal és a
pályázással kapcsolatos bővebb tájékoztató és a formanyomtatványok a pentrucomunitate.ro és a
molromania.ro honlapokról letölthetők. A pályázatok benyújtásának
határideje 2017. január 27.
1992. január 1. és 2000. december 31. között született romániai
diákok, valamint általános, középvagy szakiskolai végzettséggel

A megyeszékhelyi állatmenhelyen állandó
ügyelet lesz

Házi kedvencek és petárdák

Amennyiben valakinek az ünnepek alatt vagy után eltűnik
a házi kedvence és a közterületen való befogásban reménykedik, az önkormányzat
virágkertészete melletti állatmenhelyen érdeklődhet.

A közelgő ünnepek alatti petárdázások és tűzijátékok miatt évente
számtalan kutya rémül meg és szökik el otthonról, ezért ilyenkor az
udvaron tartott kutyákat is célszerű
beengedni zárt helyre – figyelmeztetnek a közlemények.
Az erős hang- és fényhatások
miatt megrémült, kerítésen átmászó
állatok az utcán olyan környezetbe
kerülnek, amely számukra idegen
és veszélyekkel teli. Az elszökött állatok egy része ebben az időszakban
vagy autóbaleset áldozatává válik,
vagy pedig olyan távolságra menekül otthonától, hogy képtelen oda
visszatalálni.
Az állatvédők azt tanácsolják a
gazdáknak, hogy ebben az időszakban csak pórázon sétáltassák
az állatokat, és mindig legyen rajtuk egy nyakörv a
gazda telefonszámával, a
kutyában lévő mikrochip
pedig a gazda adataival legyen regisztrálva. Ugyancsak
célszerű
időben
egyeztetni az állatorvossal,
hogy milyen nyugtatószereket javasol szükség esetére.
A szabadban tartott állatoknál gondoskodni kell arról,
hogy biztonságos, zárt helyen legyenek. Ebben az
időszakban még a házőrző
kutyákat is érdemes beengedni legalább az előszobába vagy a garázsba.
Amennyiben minden óvintézkedés ellenére a házi kedvenc mégis megszökik,
fontos azonnal megkezdeni
a keresését a környéken,
ugyanis ebben az időszakban megnő a közterületen
megsérült állatok száma is.

Amint a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal ügykezelésében
lévő kutyamenhely egységvezetőjétől, Nagy Emíliától megérdeklődtük, megyeszékhelyünkön is a
karácsonyi és szilveszteri petárdázások miatt évente sok kutya szökik
el otthonról és kóborol az utcákon.
Amennyiben valakinek eltűnik a
házi kedvence és a közterületen
való befogásban reménykedik, naponta 9.30–18 óra között hívhatja a
0725-906-434-es telefonszámot, illetve személyesen a Prut utca 24.
szám alatt, az önkormányzat virágkertészete melletti telephelyen érdeklődhet. A befogott állatok
kiváltása 200 lejbe kerül, ezt a díjat
helyi tanácsi határozattal fogadták
el, ezen felül napjára öt lejt számolnak fel az állat étkeztetésére. Ünnepnapokon is lesz szolgálat, az
említett telefonszámon kell egyeztetni az ügyeletessel – tudtuk meg az
egységvezetőtől. (Pálosy Piroska)

Versenyvizsgát hirdet a csendőrség

Civileket alkalmaznak

A Maros Megyei Csendőrség Ferdinánd király egysége versenyvizsgát
hirdet hét betöltetlen állásra civilek számára. A jelentkezési dossziék leadási határideje 2017. január 3-án 12 óra. A sajtóosztály közleménye szerint alkalmaznak egy szakácsot, egy engedéllyel rendelkező
villanyszerelőt, egy engedélyezett kazánfűtőt, egy épületgondnokot, egy
pincért, valamint B,C,D,E kategóriás hajtásival rendelkező két gépkocsivezetőt. A háromlépcsős versenyvizsga kiválasztást, írásbelit és személyes
elbeszélgetést tartalmaz.
Az érdekeltek bővebb felvilágosítást a csendőrjárőrök marosszentgyörgyi székhelyén, a Máriaffi Lajos park utca 7. szám alatt kaphatnak, illetve
a 0265/319-856 és 0265/319-857-es telefonszám 24515-ös mellékszámán
munkanapokon 8–16 óra között.A versenyvizsga feltételeiről és a könyvészetről az egység www.jandarmeriamobilamures.ro honlapján lehet tájékozódni. (sz.p.p.)
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A közmédia karácsonyi műsorajánlója

A magyar közmédia értékes ajándékkal kedveskedik nézőinek, hallgatóinak.
A
karácsonyfa
alá
élő
közvetítéseket, a jeles napokhoz illő
műsorokat, filmeket tesznek a szerkesztők.

December 24-én a szenteste hangulatát
alapozza meg a Karácsonyi énekek című
műsorösszeállítás, amely a Népzene itthonról
sorozatban hangzik el. A betlehemi történetet
a keresztény magyar nép számtalan karácsonyi népdalban megénekelte. Jézus születésének napján ezekből válogatnak a szerkesztők
(Bartók rádió 13.05).
A Karácsonyok a nagy háború frontjain
összeállítás az otthontól távol harcoló honvédeknek állít emléket. A katonák embersége a

Mary Poppins

háború poklában is megmutatkozott, a szent
ünnepet közösen ülték meg, s maguk készí-

tette ajándékokkal, fenyőfával tették elviselhetővé a megpróbáltatásokat (Kossuth rádió
14.04).
Igazi örökzöld alkotással kedveskedik a
közmédia délután a családoknak. A keleti
széllel érkezett Mary Poppins, a kedves nevelőnő története humoros, s egyben lebilincselő. A mozit olyan kiváló színészek tették
feledhetetlenné, mint Julie Andrews és Dick
Van Dyke (Duna 15.45).
Az Elfelejtett sorsok műsornak az újjászületés a vezérmotívuma. Régi riportokból
mutatnak be részleteket, amelyekben hétköznapi sorsokat ismerhetünk meg. Közös bennük: az élet meghatározó eseményeit gyűjti
csokorba (Kossuth 17.05).
A karácsonyi ünnep és a Diótörő balett
szinte elválaszthatatlan egymástól, hiszen
Csajkovszkij remekművében a jeles nap főszerepet kap. A Kossuth rádió műsorában a
hallgatók a Chicagói Szimfonikusok előadásában élvezhetik az ismert dallamokat (19.04).
A Legyetek jók, ha tudtok című, immár
klasszikussá vált film Néri Szent Fülöp
életét dolgozza fel. A népszerű itáliai páter
minden áldozatot meghoz az elesettekért, a
gyermekekért. A kiváló színészeket felvonultató mozi mégis a híres betétdala nyomán
vált világszerte ismertté (Duna 19.30).
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően Ferenc pápa nem éjfélkor kezdi a karácsony vigíliáján bemutatandó szentmisét,
hanem korábban. A Megváltó születése a felemelő irgalom és a lehajló szeretet kettős
gesztusának szép találkozása: amikor az ég
a legközelebb van az emberek világához. Ez
teszi a karácsonyt évről évre az egyik legbensőségesebb ünneppé. A közvetítés szakértője és a pápai beszéd fordítója dr. Török
Csaba teológiai professzor (Duna World
22.00).
A nézők a debreceni Szent Anna-székesegyház éjféli miséjébe kapcsolódhatnak be.

A természet kalendáriuma (CCXXXV.)

Kiss Székely Zoltán

Aranylanak a halvány ablakok…
Küzd a sugár a hamvazó sötéttel,
fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel,
a hósík messze selymesen ragyog.

Beszélget a kályhánál a család,
a téli alkony nesztelen leszállott.
Mint áldozásra készülő leányok,
csipkés ruhába állanak a fák.

A hazatérő félve, csöndesen lép,
retteg zavarni az út szűzi csendjét,
az ébredő nesz álmos, elhaló.

S az ónszin égből, a halk éjszakában
táncolva, zengve és zenélve lágyan,
fehér rózsákként hull alá a hó.

Kosztolányi Dezső Téli alkonyában indulok mai tekergésemre. Kedves Olvasóm, ha
kedved szottyanna rá, tarts velem.
Négynapnyira vagyunk a Nap újraszületésétől, a téli napforduló után. Ünnepének eredete háromezer-hétszáz évnyire nyúlik vissza
az időben. Az első Nap születése ábrázolást

A győzedelmes nap fénye téli napforduló után

egy Kr. előtti XVII. századbeli töredék őrzi a
mezopotámiai Nippur romvárosából. Már
akkor nyolcágú csillagként ábrázolták a
Napot, akár a Zsigmond királytól 1437-ben
kapott székely címerben. A Kr. e. XI. századi
egyiptomi rajz guggoló emberalakja mögötti
égábrázolás már hieroglifekkel magyarázza
az év legrövidebb nappalú napjának fontosságát. Az ókori ember naptára napévek szerint igazodott abban az időben is, mikor e
jeles nap december 25-re esett. A mediterráneumban ez jelentette a tavasz ígéretét. A hinduknál Pongol, az egyiptomiaknál Ozirisz, a
germánoknál Freya istenasszony alakjához
kapcsolódott az ősi fényünnep legendája.
A kereszténység meghódította ezt az ünnepet. A Csáktornya közelében született Szent
Jeromos egyházatya már Kr. u. a IV. században figyelmeztetett, hogy a „pogány” ünnepeket nem kiirtani, hanem keresztény
szelleművé kell tenni. Karácsony ünnepe Kr.
u. 354-ben került erre a napra. Liberius pápa
rendelte el így, az akkor már névleg keresztény légiók katonái között elharapózott Mithras-kultusz letörésére. Eredetileg az óperzsa
Napisten a világosságot és a fényt jelentette,
„mely még a felkelő napot is megelőzi, és a
sötétséget mindenünnen elűzi”. Később a hazugság és sötétség legyőzője címet is birtokolta. Az ókori világrend forrása a tiszta és
szeplőtlen Nap volt. (Középkori tiszteletének
nimbusza tartotta vissza sokáig Galileit, hogy
közölje a napfoltokra vonatkozó felfedezését.) A dévai múzeum őrzi az úgynevezett
hosszútelki táblát, amelyen Mithras egy barlang mélyén sötét színű bikára térdel: a fény
istene legyőzi a sötétség és terméketlenség
bikáját. A perzsa napisten kultuszát barlangokban űzték. Valószínű, hogy az ókorban a
Tordai-hasadék barlangjaiban is ilyen templomok, „mitraeumok” voltak.
Népszokásainkban is tükröződik ez a derűlátó tavaszvárás. Fagyöngyöt vagy cserépben hajtatott zöld ágat vittek ilyenkor a
lakásba. Így született meg a karácsonyfa is,
örökzöldje az örök életet jelképezi. Szokásainkban keveredik bizony az ősi pogány és a
keresztény jelképrendszer, Székelyföldön
leginkább. A december 26-i regölések rendjéről írta volt Bálint Sándor neves néprajzkutató:
„Ünnep másodnapján estefelé több, fiúból
álló csapat járja be a falut s minden házhoz

Legyetek jók, ha tudtok

A szertartást Palánki Ferenc, a DebrecenNyíregyházi Egyházmegye püspöke celebrálja (Duna 01.00).
Karácsony napján a református istentiszteletet a rádió a budahegyvidéki református templomból közvetíti, igét hirdet Bogárdi
Szabó István püspök (Kossuth rádió 11.04).
Az Evangélikus magazin beszámol az
alapjaitól renovált győri Öreg-templom megáldásáról, a műsor karácsonyi összeállításában Nagy Gáspár és Kányádi Sándor versét
Kubik Anna színművész adja elő, a Kaláka
együttes pedig karácsonyi dalokat énekel
(Duna 11.30). Ezt követően kezdődik az
evangélikus istentisztelet közvetítése Budapestről, a Deák téri templomból. Igét hirdet
Gáncs Péter elnök-püspök. Közreműködik a
Lutheránia, Kamp Salamon vezényletével.
Az esti mesében nemcsak a gyermekeknek
ajánlják Andersen meséjét, A kis gyufaárus
lányt. A megható történet egy kis árva szomorú sorsát mutatja be a dán meseíró szép
stílusában (Kossuth rádió 20.51).

Ferenc pápa hagyományos karácsonyi
üzenetét és Urbi et Orbi áldását a római
Szent Péter térről délben láthatják a nézők. A
városnak és a világnak küld évente két alkalommal különleges pápai áldást Róma püspöke. Előtte elmondott békeüzenete arról az
atyai gondoskodásról és felelősségérzetről tanúskodik, amellyel az emberiség nagy családjának életét követi nyomon (Duna 13.00).
A magyar történelmi filmek egyik legnépszerűbb darabja az Egy magyar nábob. A
XIX. század első felében Magyarország a
„sár és a sötétség birodalma” volt a magyar
arisztokrácia jelentős részének szemében,
ezért sokan közülük külföldön töltötték
életük nagy részét. Ki tanulni, ki szórakozni
járt Párizsba. Kárpáthy János nem járt külföldre, ő otthon mulatta el a vagyonát, mivel
feleség és gyerek nélkül más értelmet nem talált létezésének. Ám dacból, baráti segítséggel új fordulatot vett az élete… (Duna 19.35)
*Magyar népének

bekérezkednek. Mondókájukban István király
szolgáinak nevezik magukat, kerek pástokon legelésző
csodafiúszarvasról szólanak... Az
egyes szakaszok végén
zajütés kíséretében refrénszerűen a hej regőrejtem szavakat ismétlik. A
regősök különösen a lányos házakat keresik fel,
ahol szívesen is látják
őket, mert azt tartják,
hogy az a leány, akit valamelyik
legénnyel
együtt emlegetnek a regősök, az a jövő farsangban okvetlen férjhez fog
menni, éspedig a meg- Mint áldozásra készülő leányok,/ csipkés ruhába állanak a fák.
nevezett legényhez.”
1000. december 25-én helyezték a Rómá- nosnak 1902. december 28-i világrajöveteléból hozott, Szilveszter pápától kapott koronát hez? (S megemlékezik-e valaki arról, hogy
nemzetünk első királyának, Istvánnak a fe- 1982-ben a Times magazin szerint az év emjére. Ezzel a szertartással született meg a ke- bere egy személyi számítógép volt?)
Hogy a Kultúrpalota és a Városháza üvegresztény Magyar Királyság.
ablakai
elkészítőjének, Roth Miksának
A regölés egyik legrejtelmesebb népszokásunk. A néprajzkutatásban úttörő Sebestyén 1865-ös születése napra egybeesik az 1821.
Géza szerint a zajütésben és a regő-rejtem december 26-i első magyar opera bemutatószavak ritmikus ismétlésében a sámánvarázs- jával Kolozsvárott? (Nem mellékesen Katona József Bánk bánja a színház Farkas
lás maradványát kell látnunk.
28-án, aprószentekkor emlékezünk Heró- utcai állandó otthonának 1821-es avatását ködes rémtettére: minden két éven aluli fiúgyer- szöntő pályázatra íródott.)
Hogy Pasteur 1822. december 27-i szülemeket megöletett Betlehemben és környékén,
tése
után 175 évre, 1997. december 29-én új
hogy biztos legyen abban, a „zsidók újszülött
királya” nem marad életben. Aprószentek éra kezdődött a mikrobiológiában, amikor
napjának Európa-szerte jellegzetes szokása a Hongkongban a madárinfluenza-járványtól
vesszőzés, a csapulás. A fiúk házról házra félve levágják az egész csirkeállományt?
Hogy 1831. december 27-én egy kopófajta
járva egészség- és szerencsekívánó mondókákat adnak elő, és szertartásosan megvesz- (Beagle) nevét viselő kutatóhajón Darwin
szőzik a lányokat. A vessző leginkább megindul világ körüli útjára, és 1997. decemkihajtott termőág. Ez egészségvarázsló nap. ber 29-ét az ENSZ a biológiai változatosság
Ilyenkor tesznek el egy darabot a sertés hájá- nemzetközi napjává tette?
Nem tudom. De hogy a kisded Jézus szüból orvosságnak. Ez nem babona, hiszen a
letése
napján a Göncölszekér az északi horisertészsír ma is több orvosságunk anyaga, a
házi készítésű körömvirágkenőcs alapját is ez zont felett időzik akkor is, rúdját szinte
kilógatva a horizont alá, hogy a Bujdosók
képezi.
Kevereg-kavarog a sok decemberi jeles lámpása, az Aldebarán narancsos fénye a délnap. Vajon ezer-kétezer év múlva a kisded keleti égen ragyog akkor is, s északnyugatra
születése körül mire fog még emléket költeni tőle a Fiastyúk szinte a zenitre hág – biztos.
Csak legyen ki nézze-csodálja ragyogásukat.
akkori nemzetbélink?
A világ valaha élt legnagyobb fizikusának, S legyen ki magyarul szól hozzájuk.
Ennek reményében, áldott karácsonyt kíNewtonnak születését (1642. december 25.)
köti-e a bolygómozgások felfedezőjének, vánva, maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2016-ban, három nappal karácsony
Keplernek 1571. december 27-i születéséhez, s a számítógép atyjának, Neumann Já- ünnepe előtt
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Az Ákosfalvi Polgármesteri Hivatal, a helyi tanács,
valamint a községben levő általános iskola nevében
szeretnénk kifejezni hálás köszönetünket a marosvásárhelyi
SURTEC KFT. vállalkozásnak a közelgő karácsonyi ünnepek
alkalmából nyújtott önzetlen segítségéért.
Anyagi támogatásukat humanitárius és nemes célokra
fordítottuk. Így sikerült a községben levő minden iskolás
gyereknek ajándékcsomagot és az iskolánk számára egyéb
kellékeket beszerezni, hogy egy kellemesebb, szebb és
szeretetteljesebb karácsonyi ünnepet biztosítsunk.
Kívánok Önöknek sok szerencsét, egészséget sikerekben,
eredményekben gazdag új esztendőt.
Köszönettel,
Osváth Csaba polgármester
Józsa Gabriella igazgató

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

SZEMÉLYT keresünk ÁLLATGONDOZÁSRA (tehén mellé). Tel.
0729-925-074. (Kg.)

VÉDŐ-ŐRZŐ CÉG alkalmaz sürgősen DISZPÉCSERT. Tel. 0733008-775. (18304)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RECEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), SZAKÁCSOT,
SZOBALÁNYT, MEDENCESZERELŐT/SZAKEMBERT, KARBANTARTÓ MUNKÁST, SOFŐRT. Tel. 0722-268-866. (59071)
ÁLLATGYÓGYSZERTÁRBA ÁLLATORVOST alkalmazunk. allatgyogyszertar@gmail.com (18319-I)

SÜRGŐSEN ALKALMAZOK TAXISOFŐRT tanúsítvánnyal (attesztát), naprakész egészségügyi iratokkal, minimum 2 év gyakorlattal,
nagyon előnyös fizetéssel. Érdeklődni a 0787-789-979-es telefonszámon. (1227)

A Népújság hirdetési irodájában
felveszünk APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári SZABADSÁGBA,

a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,

a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE
és az aradi NYUGATI JELENBE.

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-641-927.
(58092)

TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-792.
(58092-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(58092-I)

ELADÓK új férfi és női eredeti
szőrmesapkák. Ugyanitt vállalok kisebb
szőrmejavítást,
sapkakészítést
a
kuncsaft anyagából. Tel. 0265/222-841,
0747-657-424. (58141)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(58143)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0757-439-281.
(58143)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0754-886-182.
(58143)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0755-615-209.
(58143)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-594-011.
(58144)

MINDENFÉLE

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

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emlékezünk
december 21-én a szeretett
férjre, a drága jó édesapára és
nagytatára, rokonra és jó
barátra, id. STEFF ZAKARIÁSRA halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(58131-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
december 21-én id. TRUŢA
AURELRA halálának harmadik évfordulóján. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Emlékét őrzi felesége, két fia, azok családja,
négy unokája és két kicsi
dédunokája. (58130)

Kegyelettel, soha el nem múló
szeretettel és fájdalommal
emlékezünk december 21-én
id.
MESZESI
BÉLÁRA
halálának 25. évfordulóján.
Akit
igazán
szerettünk,
emléke olyan, mint a távoli
csillagfény:
örökkévaló.
Jóságos szíved pihen a föld
alatt, minden könnycseppünk
nyugtassa álmodat. Szerettei.
(58174)

Fájó
szívvel
emlékezünk
édesapánkra, a magyarói id.
ÖRDÖG JÁNOSRA halálának
(1995. december 21-én) 21.
évfordulóján. Szerettei. (58112)

Emlékezünk
MESZESI
BÉLÁRA
halálának
25.
évfordulóján, mert csak az hal
meg igazán, akit elfelejtenek.
Nyugodj
békében,
drága
édesapám! Nagyfiad, Béla és
családja. (58182)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett élettárs, édesanya,
nagymama, anyós, rokon,
LÁSZLÓ ROZÁLIA
életének 66. évében, 2016. december 19-én, hosszas szenvedés után megpihent. Temetése
2016. december 21-én 13 órakor lesz a marosszentgyörgyi
temetőben, unitárius szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Élettársa, Gergely, lánya, Adriana, veje, Ferenc és unokái:
Zsolt és Szabolcs. (58175-I)
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy özvegy
TEKERES JÓZSEFNÉ
született KACSÓ ERZSÉBET
91 éves korában csendesen
megpihent.
Temetése 2016. december 22én 13 órakor lesz a református
temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes, a feltámadás reménységében!
Gyászolják szerettei: lánya,
unokái itthon, Izraelben,
Amerikában rokonai, bibliakörös közössége és lakótársai
a Lazarenum Alapítvány
Diakóniai Otthonából. (18328-I)
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj és édesapa, a székelyhodosi születésű
BARTUS ATTILA,
a Kábelgyár volt dolgozója
54. évében elhunyt. Temetése
december 22-én, csütörtökön
12 órakor lesz a marosszentkirályi katolikus temetőben. Emlékét
szívünkben
örökké
őrizzük.
Gyászoló felesége, Hajni
és fia, Attila. (58188-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünk Vita Ibolya
kolléganőnknek
édesapja,
SZÉKELY ÁRPÁD elhunyta
alkalmából. Irodai kolléganői.
(58180)

Kívánunk
őszinte
együttérzéssel
és
fájdalommal
vigasztalódást
a
Benedek
családnak és Lajos barátunknak a legnagyobb kincsük,
ORSOLYA elvesztése miatt. A
nagyernyei hűtőház munkaközössége. (58189-I)

Mély fájdalommal és tisztelettel
emlékezünk december 21-én a
drága férjre és édesapára,
TAMÁS
ERNŐRE,
aki
a
forradalomban vesztette el fiatal
életét.
Soha
nem
feledünk
el,
szívünkben örökké élni fogsz!
Nyugalmad legyen csendes!
Szeretteid. (58156)

Rohan az idő, múlnak az évek, de
nekünk minden december egy
fájdalmas emlékezet. Azok, akik
ezelőtt 27 évvel életüket áldozták
a
forradalomban,
egy
igazságosabb, szebb és jobb
jövőért tették ezt. De sajnos az a
jövő még 27 év után is várat
magára.
Fájdalmas szívvel emlékezünk
1989. december 21-ére, amikor a
34 éves BODONI SÁNDOR szíve
dobogását a gyilkos golyók
örökre elnémították, és elragadták
közülünk. Emlékét szívünkben
őrizzük.
Felesége, leánya, fia családjával
és szülei.
Emléke legyen áldott! (58125-I)
Elérkezett a legszomorúbb nap,
ami életünk végéig fájó emlék
marad.
Azok, akik ezelőtt 27 évvel
életüket
áldozták
a
forradalomban,
egy
igazságosabb, szebb és jobb
jövőért tették ezt. De sajnos az a
jövő még 27 év után is várat
magára.
Fájdalmas szívvel emlékezünk
1989. december 21-ére, amikor a
32 éves PAJKA KÁROLY szíve
dobogását a gyilkos golyók
örökre elnémították. Emlékét
szívünkben őrizzük.
Szerettei. (Kg-I)
Elveszítettünk egy kedves személyt, egy ígéretes jövő elé néző,
kitűnő szakembert,
BENEDEK ORSOLYA
doktornőt.
Igazságtalanul és tragikus körülmények között, hirtelen
távozott közülünk.
Orsi jó ember volt, egy igazi jó, lelkes kolléga, emberszerető és
segítőkész.
Doktorandus és szakorvos volt a Marosvásárhelyi Megyei
Sürgősségi Klinikai Kórház aneszteziológiai és intenzív
terápiás osztályán. Önkéntesként is sokat tevékenykedett a
SMURD-nál.
Mindnyájunkban élt a remény, hogy eltűnése valahogyan
mégis jó véggel zárul. Közel egy hétnek kellett eltelnie, hogy
eme remény szétfoszoljon, és szembesülnünk kelljen a
szomorú és rideg valósággal.
Hiánya betölthetelen űrként marad lelkünkben, emlékét őrizzük
mindörökké.
A Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház
aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályának
munkaközössége. (58166-I)
Osztozunk mérhetetlen fájdalmukban!

Haragunk és felháborodásunk
kimondhatatlan.

Isten

tasson, ORSOLYA!

nyug-

Édesapáddal nagyon sokszor
elbeszélgettünk

nagyszerű

személyedről. Ő szülői szerető
büszkeséggel, én tisztelettel és
csodálattal.

Bereczki Sándor. (58189-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet

mondunk

mind-

azoknak, akik szeretett családtagunk,

temetésén

DEMETER
részt

vettek,

ANNA
gyá-

szunkban osztoztak és sírjára

virágot helyeztek. Emléke legyen
áldott! Szerettei. (1217-I)
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Egy szolgálaton kívüli rendőr
hétfőn lelőtte az ankarai orosz nagykövetet

Fegyveres merényletben életét vesztette hétfő este Oroszország ankarai
nagykövete. Az orosz diplomatára egy
22 éves, szolgálaton kívüli rendőr lőtt
rá a török fővárosban, Ankarában. A
vélhetően szélsőséges hátterű merénylet elkövetőjét agyonlőtték.

A 62 éves Andrej Karlov nagykövet belehalt súlyos sebesüléseibe azt követően, hogy
a merénylő rálőtt. A támadás az ankarai kortárs művészetek galériájában történt, ahol
Andrej Karlov nagykövet éppen nyitóbeszédét mondta az „Oroszország török szemmel”
címet viselő fotókiállítás alkalmából.
Az esetről készült felvételek szerint a támadó a nagykövet mögött állt, majd tüzet
nyitott rá. A nagykövet azonnal összeesett.
Andrej Karlovot kórházba szállították, de
életét már nem tudták megmenteni.
Jelentések szerint a merényletben mások is
megsebesültek.
A CNN Türk hírtelevízió korábban közölte, hogy a támadó rendőri igazolvánnyal
lépett be a galériába. Később török biztonsági
források, majd a török belügyminisztérium is
megerősítette: a támadó szolgálaton kívüli,
ankarai rendőr volt, a rohamrendőrségnél
szolgált.
Internetes hírforrások a 22 éves Mevlüt
Mert Altintasként azonosították a fegyverest.
A fiatal férfi fekete öltönyt, fehér inget és fekete nyakkendőt viselt. A támadás után arab
nyelven torkaszakadtából azt kiáltotta, hogy
„Allahu Akbar”, vagyis „Isten hatalmas”.
Ugyancsak arabul utalt a dzsihádra is, miközben egyik kezében pisztolyt tartott, a másik
kezét pedig kinyújtott mutatóujjal a magasba
tartotta.
A fiatal merénylő törökül folytatta, azt kiáltozta: „Ne felejtsétek Aleppót, ne felejtsétek
Szíriát!”.
A The New York Times amerikai lap jelentése szerint a férfi azt is mondta: „Hátráljatok! Számomra csak a halál maradt!”.
A CNN Türk tudatta: a hatóságok őrizetbe
vették a férfi lánytestvérét és édesanyját a
délnyugat-törökországi Aydin tartományban.
Egy magas rangú török biztonsági forrás a
Reuters hírügynökségnek azt mondta: sok jel

arra utal, hogy a támadó kapcsolatban állt az
Egyesült Államokban élő Fethullah Gülen
muzulmán hitszónok nemzetközi hálózatával,
a jelenlegi török nyomozás is ezt a nyomot
vizsgálja. Ankara Gülent és mozgalmát teszi
felelőssé a júliusi puccskísérletért, a hivatalos
álláspont szerint a „gülenisták” hosszú évek
alatt szivárogtak be az állami és a magánszférába, kiépítve ezzel egy árnyékkormányt
Törökországban.
Recep Tayyip Erdogan török elnök telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz államfővel. Erdogan később videóüzenetben
részvétét nyilvánította Putyinnak és a meggyilkolt nagykövet családjának. Tudatta: az
orosz elnökkel egyetértettek abban, hogy a
támadás provokáció volt, aminek célja a
török-orosz kapcsolatok normalizálásának
aláásása. Erdogan nyomatékosította, hogy ez
nem fog sikerülni, az Oroszországgal ápolt
viszony fontos Törökország és a térség számára egyaránt. Egyúttal hitet tett az Oroszország iránti szolidaritás mellett is, amit
szerinte az aleppói evakuálás során sikerült
bizonytani is.
A török elnök emellett megerősítette, hogy
a támadó valóban rohamrendőr volt, két és fél
éve szolgált az ankarai állományban.
Putyin hétfő este közölte, a nagykövet
megölése kísérlet volt Moszkva azon törekvésének kisiklatására, hogy Ankarával és Teheránnal közösen megoldást találjon a szíriai
válságra. Hozzátette: az „őrhelyén” meggyilkolt Andrej Karlov nagykövetet posztumusz
állami kitüntetésben fogja részesíteni.
Törökország moszkvai nagykövetsége
mélységes sajnálatát fejezte ki Andrej Karlov
nagykövet halála miatt. A török diplomáciai
misszió közleményében hangsúlyozta, hogy
„az embertelen tragédia” abban az időszakban következett be, amikor Oroszország és
Törökország között szoros együttműködés
van kialakulóban.
„Mélységesen együttérzünk az orosz néppel. Ez a mi közös fájdalmunk és veszteségünk” – húzta alá a közlemény.
A török külügyminisztérium a nagykövet
meggyilkolásával kapcsolatban kiadott közleményében hangsúlyozta, Ankara nem

hagyja, hogy az orosz nagykövet elleni „hitvány terrorista támadás” aláássa a török–
orosz barátságot.
Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő
arról tájékoztatott: Moszkva kapcsolatban áll
a törökországi hatóságokkal a merénylettel
összefüggésben, az esetet pedig az ENSZ
Biztonsági Tanácsa elé fogja terjeszteni.
Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő közölte: Oroszország nyomozócsoportot küld
Törökországba a támadás felderítéséhez.
Az Andrej Karlov elleni támadást azonnal
elítélte az amerikai külügyminisztérium, valamint Stephane Dujarric szóvivő tolmácsolásában az ENSZ, majd Federica Mogherini,
az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője is.
John Kerry amerikai külügyminiszter is elítélte a merényletet, egyúttal felajánlotta az
Egyesült Államok segítségét Oroszországnak
és Törökországnak a bűncselekmény felderítéséhez.
Lavrov: a szíriai terrorizmus elleni harc
megakadályozása volt a cél
Az ankarai orosz nagykövet elleni gyilkos
merénylet célja a jelek szerint a szíriai terrorizmus elleni harc megakadályozása volt,
ezért a keddi moszkvai orosz–török–iráni
külügyminiszteri találkozó résztvevői mindent megtesznek az ellen, hogy a merénylet
megrendelői valóra válthassák terveiket – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a háromoldalú egyeztetés előtt kiadott
nyilatkozatában.
Az orosz fővárosban ezzel párhuzamosan
a három ország védelmi miniszterei is tárgyalnak a szíriai rendezésről.
Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter
már hétfőn éjjel bejelentette az orosz fővárosban, hogy amennyiben Vlagyimir Putyin
igényli, kész találkozni az orosz elnökkel.
Lavrov és Cavusoglu rögtön a török diplomata megérkezése után telefonon konzultált
a nagykövet meggyilkolásáról. A két külügyminiszter egyetértett abban, hogy a történtek után fokozni kell a terrorizmus elleni
harcot.
Lavrov és Cavusoglu kedden személyesen
is tárgyalt egymással. Az orosz külügymi-

11

niszter hangsúlyozta, hogy semmiféle engedményt nem szabad tenni a terroristáknak.
Méltatta a török hatóságok fellépését, egyúttal köszönetét fejezte ki Ankara részvétnyilvánításáért. Cavusoglu együttműködést ígért
a bűncselekmény felderítésében, és kijelentette, hogy a felelősöket meg fogják büntetni.
Közölte, hogy Ankarában Andrej Karlovról
fogják elnevezni az orosz nagykövetség utcáját.
Lavrov az iráni hivatali partnerével, Dzsavád Zaríffal folytatott különmegbeszélésen
azt hangoztatta, hogy a terrorellenes küzdelemnek megalkuvásmentesnek és könyörtelennek kell lennie. Elfogadhatatlannak
nevezte azt a logikát, amely az ilyen terrorcselekményeket a Damaszkusznak nyújtott
moszkvai támogatással próbálja indokolni.
Zaríf arra hívta fel a figyelmet, hogy
Oroszországnak, Iránnak és Törökországnak
az elmúlt öt nap alatt sikerült kimenekíteniük
a civil lakosságot Aleppó keleti részéből és
hozzájárulniuk ahhoz, hogy a „terrorcsoportok” elhagyják a várost.
Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter a
török kollégájával, Fikri Isikkel folytatott
megbeszélésen a nagykövet meggyilkolását
az Oroszországi Föderáció elleni terrortámadásként értékelte, és reményét fejezte ki,
hogy a gyilkosság kitervelőit elfogják és
megbüntetik. Sojgu szerint Karlov halála öszszefüggésben áll Oroszországnak a nemzetközi terrorizmus ellen folytatott küzdelmével.
Kijelentette, hogy Moszkva ezzel a jövőben
sem hagy fel, egyúttal kifejezte meggyőződését, hogy az Ankarával ezen a téren zajló
együttműködés eredményes lesz. Isik a kormánya nevében ismételten határozottan elítélte a terrorcselekményt, és ígéretet tett a
vétkesek felelősségre vonására.
Hoszein Dehgán iráni védelmi miniszter a
Sojguval folytatott kétoldalú eszmecseréje
során kifejezte Teherán készségét a Moszkvával való együttműködés folytatására a szíriai válság rendezésében. A kétoldalú
megbeszéléseket követően a külügy- és a védelmi miniszterek háromoldalú megbeszélést
is folytatnak. (MTI)

Álláshirdetés

A MAROS MŰVÉSZEGYÜTTES
versenyvizsgát hirdet a következő állások betöltésére:
A magyar tagozaton:
– zenész (hegedűs)
– táncosnő
– fénytechnikus
– takarítónő

A román tagozaton:
– zenész (cimbalmos)
– táncos

A versenyvizsga időpontja: 2017. január 17., 10 óra
Színhelye az intézmény székháza (Marosvásárhely, 1848. sugárút 47. szám)
Jelentkezési határidő: 2017. január 11.
Jelentkezési feltételek:
1. zenész: középfokú tanulmányok (érettségi)
2. fénytechnikus: középfokú végzettség, érettségi,
szakmai tapasztalat előnyt jelent
3. táncos, táncosnő: középfokú végzettség, érettségi,
szakmai tapasztalat előnyt jelent
4. takarítónő: minimum 10 osztályos végzettség.

A versenyvizsga az érvényes törvényes keretek között zajlik (286/2011, 1027/2014-es kormányrendelet,
valamint a Maros Megyei Tanács 269/2015-ös rendelete).
Bővebb információk a 0265-306-650 telefonszámon vagy a Maros Művészegyüttes titkárságán.

A versenyvizsga a következő időbeosztás szerint történik:
1. Jelentkezés és a szükséges iratcsomó leadása 2017. január 11-én 14 óráig az intézmény titkárságán.
2. Az iratcsomók tanulmányozása január 12-én 10 óráig. Az érvényes dossziék listáját az intézmény
székhelyén, valamint honlapján hirdetjük január 13-án 10 óráig. Az eredmények megóvhatók január 16án.
3. A gyakorlati próba az intézmény székházában január 17-én 10 órakor, az interjú aznap 12 órakor lesz.
4. Az eredményeket január 18-án 14 órakor tesszük közzé.
5. A versenyvizsga eredményei megóvhatók január 19-ig.
6. Végleges eredményhirdetés január 20-án 12 óráig.
Barabási Attila Csaba igazgató
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A téli ünnepek alkalmából
a Nyugdíjasok Önsegélyző
Egyesületének
marosvásárhelyi fiókja
köszönt minden nyugdíjast
és családtagjaikat,
jó egészséget,
boldogságot, örömöt kíván!

Búék!

A Nyugdíjasok
Önsegélyző
Egyesületének
munkaközössége

Egyhetes sívakáció Ausztriában
2017. február 4-11.

Kirchberg in Tirol / Kitzbühel

• 429 euró/2 fő/7 éj,
egyszobás apartmanban
• 615 euró/5 fő/7 éj,
kétszobás apartmanban
• 704 euró/7 fő/7 éj,
háromszobás
apartmanban

