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A legnagyobb elégtétel

Nyolcvankét helységbe vittek karácsonyi ajándékot

Örökké él a szent
szeretet a Római
Katolikus Teológiai
Líceum falai
között!

A kétórás táncos-zenés ünnepi műsorban több mint 50 diák ajkán zengett
dalok, versek és karácsonyi jelenetek
üzenete, kulcsszava a hit, remény és
szeretet volt, gondolva azokra is, akik
a szívükben is telet hordoznak.

____________2.
Marosludason
Angyalok hirdeték

Idén harmadszor, karácsony harmadnapján, december 27-én este 6 órakor
lépnek ismét színpadra a helyi művelődési házban.

____________4.
A fény ünnepe

6 345 csomagot osztottak ki a kisebb és
nagyobb gyermekeknek megyénk 82 településén a karácsonyt megelőző időszakban a marosvásárhelyi Rotary Téka
Club és a helyi társklubok szervezésében. Az ajándékcsomagok az egyesült
királyságbeli London környéki Boscombe and Southbourne Rotary Clubtól
származnak, tagjai a körzetükben levő
klubokkal is együttműködtek – számolt
be a megyét átfogó jótékonysági eseményről Jeszenszky Attila vállalkozó, a vásárhelyi klub tagja, aki vezette,
irányította az akciót.

Bodolai Gyöngyi

Jeszenszky Attila tartja a kapcsolatot Russel
Oaten nyugalmazott rendőrtiszttel, az angol klub
aktív tagjával, aki a Rhemaval közös projekt felelőseként járt Vásárhelyen. Az angol klub segített az AIDS-es fiatalok fa- és vasmegmunkáló
műhelyének berendezésében. Russel Oaten az
idén tavasszal ajánlotta fel, hogy karácsonyi csomagokkal tudnák segíteni a megyénkben élő
gyermekeket. November 14-én meg is érkeztek
a nagyon szakszerűen, korosztályonként, fiúknak és lányoknak szánt csomagok játékokkal,
téli ruhaneművel, tanszerekkel, fogkrémmel,
fogkefével, piperecikkekkel. A projektfelelős
Geoff Philpot volt.
Egy hosszú kamiont töltöttek meg az ajándékok, a rakodásba és az elosztásba bevonták a

Rotary Club Târgu-Mureş és az ifjúsági klubok,
a Rotaract és az Interact képviselőit is.
Az elosztásnál arra törekedett, hogy kicsi, félreeső településekre jusson el az ajándék, oda,
ahol a legjobban rászorulnak a segítségre. A megyeközpontban gyereknevelő intézményekben
és a felzárkóztató osztályban osztottak csomagot. Voltak települések, ahol a polgármesterek
nagyon segítőkészeknek bizonyultak, és az iskolabusszal szállították el az óvodás és kisiskolás gyermekeknek szánt ajándékot. Hetekig tartó
fáradságos munka volt, de a gyermekek szemében megcsillanó öröm, ahogy magukhoz szorították az ajándékot, olyan élményt jelentett, amit
nem lehet elfelejteni, ami felülír minden nehézséget– osztotta meg a szervezők elégtételét Jeszenszky Attila.

Szokatlan sürgést-forgást tapasztalhattak december 23-án éjfélkor, karácsony szombatja előestéjén a
marosvásárhelyi Vihar utcában lakók.
A református templom előtt, az egyházközségben rendhagyó módon először, éjféli istentiszteletre gyülekeztek
az egyházközség tagjai.

____________5.
Melyik a Maros KK
igazi arca?

Két ellentétes kimenetelű és összképű
mérkőzést tudott le a Maros Kosárlabdaklub a karácsonyt megelőző héten:
előbb hazai pályán nagyarányú vereséget szenvedett a FIBA Európa-kupában, majd a hazai bajnokság 14.
körében meggyőző módon és fölénynyel nyert a Kolozsvári U otthonában.

____________9.

Újabb világvége
a láthatáron?

Mózes Edith
Karácsony előtt egy nappal, a korábbi évek „hagyományainak” megfelelően, lábra kapott a hír, hogy jövőre
(újabb) világvége körvonalazódik a láthatáron. A hírben,
a hatást fokozandó, felemlegetik, hogy annak idején Nostradamus is megjósolta, de most Baba Vanga csupa nagybetűvel írt „hátborzongató” jövőt jósolt 2017-re. A
rémhírterjesztők szerint „akik ismerték, nyilvánosságra
hozták, hogy a jóslatai között van egy borzasztó dolog,
ami a jövő esztendőben megtörténhet”. Valamiféle Kelet
felől kitörő „forró háborúról” beszélnek, illetve arról,
hogy a globális felmelegedésnek „sok áldozata lesz az
egész világon”.
Még szerencse, hogy mindezekről a „szörnyűségekről”
feltételes módban beszélnek a szolgálatos vészmadarak,
hiszen nekik is szükségük van kibúvóra. Már ha ez a világvége is úgy jön el, ahogy a többi. A globális felmelegedés hatása természetesen érződik, és tenni is kell ellene,
de nem arról szól, hogy már 2017-ben valamiféle katasztrófa következne be. Amint a világvége sem biztos, bár már
megint tutira mondják. És vannak, akik máris konzerveket
tartalékolnak erre az eshetőségre.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 5 perckor,
lenyugszik
16 óra 41 perckor.
Az év 362. napja,
hátravan 4 nap.

IDŐJÁRÁS

Változó égbolt

Hőmérséklet:
max. 20C
min. -20C

Ma JÁNOS,
holnap KAMILLA napja.
JÁNOS: héber eredetű, jelentése: Isten kegyelme vagy kegyelmes.
KAMILLA: a latin Camillus
női párja, jelentése: nemesi születésű gyermek, aki az isteneknek bemutatott áldozásoknál
szolgál.

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

Évfordulós hangverseny
a Vártemplomban

Ma délután, a 17 órakor kezdődő istentisztelet keretében
évfordulós hangverseny lesz a marosvásárhelyi Vártemplomban. A kerek évfordulós zeneszerzők darabjaiból Fazakas Ádám Sándor kolozsvári orgonaművész játszik a
Vártemplom mindkét műemlék orgonáján. A jelenlevők Cabezón-, Froberger-, Croner-, Seger-, Part-, Wély-, Bartókés Reger-műveket hallhatnak.

Két hét vakáció

Jövő hét végéig, január 8-áig vakációznak az óvodások,
iskolások. A tanítás 9-én folytatódik. A 2016/17-es tanév
első félévéből még négy hét maradt, az egyhetes félévi vakáció február 4-én kezdődik. A február 13-án kezdődő második félévet április 19-én szakítja meg a tavaszi szünidő.

Jótékonysági koncert a Jazzben

December 28-án, szerdán 19 órakor a karácsony hangulatát visszaidéző jótékonysági koncertre kerül sor a Jazz
Clubban. Ez alkalommal helyi énekesek és együttesek lépnek fel: Koszika & Friends, Autostop MS, Moonfellas,
Cherry Band, Vizi Imre, Kovács Norbert, Bibó Lajos &
Friends, Mary Grace, Bad Clinton, Bronx, Póra Zoltán, Defender, Kovács Tímea, Szakács Márta, Florin Mândru Project (Dudu), Dreamers, Ritziu Ilka Krisztina és Ede, Boros
Emese és Buta Árpád. A beugró 25 lej lesz, a begyűjtött
összegből a Maros megyei hátrányos helyzetben lévő családokat támogatják élelmiszeradománnyal.

Szilveszteri Hahota-kabaré

A Hahota színtársulat legújabb zenés szilveszteri kabaréelőadásának címe: Ha betéved, nem téved! A bemutató
előadásra ma este 7 órától kerül sor a Maros Művészegyüttes előadótermében, további decemberi előadások:
28-án, 29-én, 30-án este 7 órától és 31-én délután 4 és
este 7 órától. Rendező: Kovács Levente.

Gruppen-Hecc-kabaré

A Gruppen-Hecc társulat és a Rádió Gaga december 30án, pénteken a szovátai Domokos Kázmér kultúrotthonban
mutatja be Lecsó macsÓ és egyéb zöldségek című kabaré-előadását. Előadják: Nagy István, Kárp György, Henn
János, Biluska Annamária/László Zsuzsa, Somody Hajnal/Csíki Hajnal és Fodor Piroska. Zenei munkatárs: Nyágai István, hang- és fénytechnika: Göllner Károly,
producer: Hompot Szilárd.

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.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Örökké él a szent szeretet a Római Katolikus
Teológiai Líceum falai között!

A nagy ünnepre, Krisztus születésére
készülve a hónapok óta tartó megpróbáltatások során is szeretetteljes hangulattal
telt meg a Római Katolikus Teológiai
Líceum díszterme. A kétórás táncoszenés ünnepi műsorban több mint 50
diák ajkán zengett dalok, versek és karácsonyi jelenetek üzenete, kulcsszava a
hit, remény és szeretet volt, gondolva
azokra is, akik a szívükben is telet hordoznak. Karácsonykor minden ember elgondolkodik egy kicsit a saját és az
emberek dolgain. Így volt ez az iskola
falai között is, amikor a karácsonyi hangulatokra kellett ráhangolódni, de ahogy
az egyik színpadi jelenetben is elhangzott: hisszük, hogy „szeret minket a
Mennyei Atya. Ha nem tesz úgy velünk,
ahogy mi szeretnénk, mégis szeret…”
Tanárok, diákok, szülők és meghívottak arcán visszafénylett, hogy örökké él
ez a szent szeretet. Öröm volt érezni,
hogy ahol szeretetünk lakozik, ott éli
Fotó: Bodolai Gyöngyi
életét a lélek.
A Római Katolikus Teológiai Líceum tantestülete és di- megtisztulásvágyával fordulnak az igazság, a szeretet olákjai mindenkinek boldog új évet kívánnak, a mindenna- tára felé, legyen békesség e földön!
Brandner Emőke
pok zsibongó világában a meggyötört lélek

Petárdázni csak engedéllyel
A karácsonyi ünnepek időszakában a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség munkatársai több
településen ellenőrizték a kereskedelmi forgalomba került
petárdák, pukkanók, tűzijátékok forgalmazási engedélyét és
használatát. Nagy mennyiségben koboztak el termékeket és
kezdeményeztek bűnügyi eljárást a szabálysértők ellen.

Szer Pálosy Piroska

A megyei rendőr-főkapitányság
fegyverek, robbanóanyagok, veszélyes vegyi anyagok ellenőrzésével
foglalkozó osztályának munkatársai
Marosvásárhelyen, Szászrégenben,
Dédán, Bátoson és Libánfalván azonosítottak olyan személyeket, akik illegálisan F2 és F3 osztályba tartozó
pirotechnikai eszközöket próbáltak
forgalmazni, illetve olyanokat, amelyeket csak engedélyezett egységek
használhatnak. A megyei rendőrőrsök
alkalmazottainak segítségével tizennégy 16–21 év közötti fiatalt azonosítottak, akik lakhelyükön F2 és F3-as
veszélyességi osztályba sorolt pirotechnikai terméket raktároztak. Az ellenőrzés során 20.000 darab
illegálisan birtokolt ilyen eszközt foglaltak le – áll a rendőrség sajtóközleményében. Magánszemélyeknek –
amennyiben nem rendelkeznek tűzszerészi képzettséggel – tilos az említett kategóriákba tartozó tűzijátékok
birtoklása, mivel robbanásveszélyesek, így az érvényes dokumentumok
nélküli készletet minden esetben elkobozza a rendőrség. Az ügyben az engedély nélküli pirotechnikai termékek
forgalmazásának törvénye értelmében

Tűzijáték-akció

bűnügyi vizsgálatot rendeltek el. Az
1995. évi 126-os törvény szerint, mely
a robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök használatát szabályozza, az engedély
nélküli
tűzijátékok
forgalmazása és használata 3 hónaptól
1 évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható. Engedély nélkül magánszemélyek csak az F1 kategóriába tartozó
pirotechnikai termékeket használhatnak, amelyek kevésbé veszélyesek, a
hangerejük sem olyan nagy, és kisebb,
zárt helyiségekben is használhatók.
Ezeket ugyancsak engedélyezett személyektől szabad beszerezni, és elengedhetetlen F1 feliratozás. A petárdák
nem ebbe a kategóriába tartoznak. A
rendőrség külön felhívja a szülők figyelmét, hogy ebben a periódusban figyeljenek erre, mert a szórakozásra
szánt tűzijátékok használata balesetveszélyes.
Tetemes bírságok
és börtönbüntetés
A tűzijátékok használatát szabályozó 1995. évi 126-os törvény szerint
a 2-es, 3-as és 4-es kategóriába tartozó
pirotechnikai eszközök (petárda, pukkanó, illetve szikrát szóró tűzijátékok)
magánszemélyeknek való eladása,
használata, birtoklása miatt három hónaptól egy évig terjedő szabadságvesztés vagy tetemes bírság szabható
ki. Az 1-es kategóriába sorolható pirotechnikai eszközök engedély nélkül is
használhatók, de a 18 év alatti fiataloknak az 1-es kategóriába tartozó pirotechnikai eszközök árusítása is
szigorúan tilos. Aki mégis elad tizennyolc évnél fiatalabb vásárlóknak
ilyen termékeket, ugyancsak börtönbüntetésre számíthat. Az engedély nélküli forgalmazás, szállítás, a nem
megfelelő tárolás esetén a bírság

Tűzesetek a hét végén

Tíz tűzesethez riasztották a hét végén a Maros megyei
tűzoltókat. Pénteken este Segesváron két háznál keletkezett
tűz. Szombaton Marosvásárhelyen és Dicsőszentmártonban
gépkocsik gyúltak ki, Sáromberkén és Marosfelfaluban kémények, Nyárádszeredában egy magánház borult lángba.

1.000–2.500 lej közötti, de a jogszabályok különböző cikkelyeinek be
nem tartása miatt 3.000–6.000 lejes
büntetéseket is kiszabhatnak. A román
nyelvű használati utasítás hiánya, illetve az érvényesség dátumának, a
használat során esedékes veszélyekre
való figyelmeztetés hiánya miatt
5.000–7.500 lejes bírság róható ki. A
jogi személyekre kiszabható bírság
mértéke az előbbiek kétszerese is
lehet.
Az 1-es pirotechnikai osztályba
azok az eszközök tartoznak, amelyek
kockázata nagyon alacsony és elhanyagolható a zajszintje, amelyet – beleértve az emberi tartózkodás céljára
szolgáló épületek belsejét is – behatárolt területen való használatra szántak.
Magánszemélyeknek kizárólag a 1-es
kategóriába sorolható pirotechnikai
eszközök – csillagszórók, minifáklyák, tűzgyűrűk, gyertyák – adhatók
el. Az 1-es pirotechnikai osztály nem
foglalja magában a petárdát – amely
lőpor vagy fémpor tartalmú durranótöltettel van ellátva, gyújtószállal vagy
dörzsfejjel és késleltetővel felszerelve,
amely az esetleges fényhatás mellett
elsődlegesen hanghatást kelt –, a villanó petárdát, illetve annak telepes
változatát, valamint azokat a durranó
borsókat, amelyek 2,5 mg-nál több
ezüst-fulminátot tartalmaznak. A 2-es
pirotechnikai osztályba az alacsony
kockázattal és zajszinttel járó eszközök tartoznak, melyeket szabadban
lévő használatra szántak. A 3-as pirotechnikai osztályba tartozókat a szabadban, nagy, nyílt területen való
használatra szánták, a 4-es pirotechnikai osztályba sorolhatók nagy kockázattal járnak, kizárólag pirotechnikus
kezelheti őket.

Vasárnap Hagymásbodonban egy fából készült hétvégi háznál keletkezett tűz, Szászrégenben egy kémény gyúlt ki –
olvasható a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség honlapján közzétett jelentésben. Virag Cristian Petricától, a felügyelőség szóvivőjétől megtudtuk, hogy a
tűzesetekben csak anyagi károk keletkeztek, senki nem sérült meg.
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Bűnvádi eljárást indítottak Ion Iliescu volt államfő
ellen az 1990-es bányászjárás ügyében

Emberiesség elleni bűncselekmény gyanújával bűnvádi eljárást indított a katonai ügyészség Ion Iliescu volt államfő, valamint az akkori kormány több
tagja ellen az 1990 júniusában történt úgynevezett
bányászjárás ügyében – jelentette be pénteken a
vádhatóság.

Az ügyészség azzal gyanúsítja Iliescut és társait, hogy állami karhatalmi szervek segítségével erőszakosan feloszlatták
a bukaresti Egyetem téren az akkori hatalom ellen tüntető polgári lakosságot, majd Bukarestbe szállították a Zsil-völgyi bányászokat. Ez utóbbiak betörtek az ellenzéki pártok
székházaiba, ott mindent szétzúztak, az utcán pedig brutálisan
bántalmaztak számos polgári lakost, egyetemistát, akikről feltételezték, hogy az ellenzéki pártok szimpatizánsai lehetnek.
A vádhatóság szerint Iliescuék a hadsereg, a belügyminisztériumi és titkosszolgálati alkalmazottak bevetésével, majd a
bányászok és más munkások Bukarestbe szállításával felelősek a tüntető polgári lakosság ellen irányuló atrocitásokért. Az
akkori véres események nyomán négyen vesztették életüket,
és mintegy 1300-an megsérültek – olvasható a katonai ügyészség közleményében.

Iliescu akkor az úgynevezett Ideiglenes Nemzeti Egységtanácsnak volt az elnöke, amely az 1989-es forradalom után
irányította az országot. Szintén bűnvádi eljárás indult Petre
Roman akkori miniszterelnök, Gelu Voican Voiculescu volt
miniszterelnök-helyettes és Victor Atanasie Stănculescu volt
védelmi miniszter ellen. Ez utóbbi az idén júniusban elhunyt.
A közlemény szerint a gyanúsítottak ellen vizsgálat indul
több mint 1200 ember politikai okok miatti illegális fogva tartása miatt is, a tüntetőket ugyanis őrizetbe vették, és jogszerű
eljárás nélkül bezárva tartották, majd elengedték őket. Az
ügyben eljárás indult több tábornok és bányász szakszervezeti
vezér, közöttük Miron Cozma ellen is. Ez utóbbit elítélték későbbi bányászjárások megszervezése miatt, ugyanis az 1990es években a Zsil-völgyi vájárok többször Bukarestbe mentek
tüntetni.
Az 1990-es bányászjárás ügyében többször vizsgálat indult,
de a vádhatóság minden alkalommal lezárta az ügyet. A katonai ügyészség tavaly októberben jelezte, hogy ismét elkezdi
a nyomozást, miután 2014-ben Romániát elítélte a strasbourgi
emberjogi bíróság, és az atrocitások kivizsgálására, valamint
az áldozatok kártérítésére kötelezte a román államot. (MTI)

Az izraeli külügyminisztériumba rendelték
a telepbővítések leállításáról szóló ENSZ
BT-határozatot aláíró országok nagyköveteit

Benjámin Netanjahu miniszterelnök az izraeli külügyminisztériumba kérette a telepbővítések
leállításáról szóló ENSZ BT-határozatot aláíró országok nagyköveteit vasárnap – jelentette a
jeruzsálemi közszolgálati rádió.

Összesen tíz nagykövetet rendeltek
karácsony első napján a külügyminisztériumba, hogy Izrael nemtetszését kifejezzék a döntés miatt, de az Egyesült
Királyságból és Spanyolországból a
nagykövetek távollétében csak helyetteseiket tudták Jeruzsálembe kéretni.
Kína, Oroszország, Franciaország,
Egyiptom, Japán, Ukrajna és Uruguay
nagykövetei már vasárnap délután találkoztak a külügyminisztérium képviselőjével, de a határozatot megszavazó
Szenegálnak és Új-Zélandnak nincs követsége Izraelben, Venezuelának és Malajziának pedig nincs diplomáciai

Évértékelő

kapcsolata az országgal. Benjámin Netanjahu miniszterelnök a szokásos vasárnapi kormányülés kezdetén azt mondta,
hogy ő is „osztja a kormány tagjainak
frusztrációját a Biztonsági Tanács által
elfogadott, szerinte kiegyensúlyozatlan,
és Izraellel szemben ellenséges döntés
miatt”.
Netanjahu azt is kijelentette: semmi
kétsége sincs afelől, hogy Barack Obama
amerikai elnök kezdeményezte és állt a
határozat mögött, ő fogalmazta meg és
gondoskodott elfogadtatásáról, egyértelműen szembehelyezkedve az amerikai
politika hagyományos elkötelezettségével, miszerint nem próbálnak végleges
rendezést kikényszeríteni az ENSZ BTben. „Az amerikai és az izraeli kormány
között évtizedek óta nézetkülönbség volt
a telepekkel kapcsolatban, de abban
egyetértettünk, hogy nem a Biztonsági
Tanácsban kell megoldani ezt a kérdést”

– mondta az izraeli miniszterelnök. Hozzátette: az amerikai elnök kifejezetten
kötelezte magát, hogy elkerüli az efféle
lépéseket. Hangsúlyozta: Izrael mindent
elkövet, hogy ne érje kár a szégyenteljes
döntés nyomán.
A pénteken elfogadott, jogilag kötelező érvényű ENSZ BT-határozat azt követeli Izraeltől, hogy „azonnal és teljes
körűen vessen véget a telepépítéseknek
a megszállt palesztin területeken, köztük
Kelet-Jeruzsálemben”. A dokumentum
szerint az izraeli telepes tevékenységnek
„nincs jogi alapja és súlyosan sérti a
nemzetközi jogot”.
A határozat elfogadását az tette lehetővé, hogy az Egyesült Államok – amely
a BT állandó tagja és Izrael fontos szövetségese – e kérdéskörben 1979 óta először nem élt a vétójogával, hanem
tartózkodott a szavazáson. A BT többi 14
tagállama igennel szavazott. (MTI)

míg az egyezmény életbe lépése előtti
hetekben számuk 1740 körül volt.
Az Ankara számára meglehetősen
fontos vízumliberalizáció ügyében azonban azóta sem történt előrelépés, miután
a török hatóságok nem teljesítették az
ahhoz előírt feltételek mindegyikét. A
nyári törökországi puccskísérletet követő
tisztogatások és tömeges jogsértések
miatt ráadásul rendkívül megromlott a
felek közötti kapcsolat: Törökország az
uniós bírálatokra reagálva többször is
azzal fenyegetőzött, hogy felmondja a
migrációs egyezményt.
Az uniót ugyanakkor napjainkban már
inkább a líbiai partokról Olaszországba
irányuló menekültáradat, valamint az Afrikából meginduló migrációs hullám lehetősége aggasztja, az EU ezért
migrációs partnerségi megállapodásokat
kötött több afrikai országgal. Miután az
első eredmények biztatóak, az Európai
Unió további államokra is ki akarja ezeket terjeszteni.
A migrációs válság kapcsán fontos fejlemény az is, hogy októberben megkezdte működését az uniós határ- és parti
őrség, amelynek az egységeit elsőként a
Bulgária és Törökország közötti határon
vetették be.
Az év legfontosabb, az EU jövőjét is
meghatározó eseménye, hogy az Egyesült Királyságban június 23-án népszavazást tartottak arról, hogy a
szigetország továbbra is az Európai Unió
tagja maradjon-e, és a választók többsége annak dacára is a kilépésre szavazott, hogy korábban az uniós vezetők
között egyezség született a londoni kormány reformköveteléseiről.
A Brexit után bennmaradó országok
és az uniós vezetők hangsúlyozták, nem
lehet szó a kiválási tárgyalások megkez-

déséről, amíg London nem aktiválja a
Lisszaboni Szerződésnek a tagállamok
kilépését szabályozó 50. cikkelyét. A hivatalos bejelentést követően a feleknek
két évük lesz arra, hogy megállapodjanak a távozás részletes szabályairól.
Ennek kapcsán az EU-intézmények vezetői számtalanszor leszögezték, az
uniós egységes belső piachoz való hozzáférés érdekében London kénytelen elfogadni a személyek mozgásának
szabadságát, a kettő ugyanis elválaszthatatlan egymástól.
A pénzügyi piacokon komoly az aggodalom a „kemény Brexit” miatt, ami azt
jelentené, hogy a szigetország nemcsak
az Európai Unióból, hanem annak az
egységes belső piacáról is kivonul szabadkereskedelmi megállapodás nélkül.
Az elemzők többsége ugyanakkor komoly előrelépésként értékelte, hogy az EU
idei utolsó csúcstalálkozóján megállapodás született a biztonság- és védelempolitikai
együttműködés
erősítéséről,
amelynek szakértők szerint a Brexit-népszavazás, illetve Donald Trump amerikai
elnökválasztási győzelme adott lendületet.
Az Európai Unió a vázolt kríziseket
leszámítva is folyamatos válságüzemmódban volt 2016-ban: olyan kihívásokkal kellett szembenéznie, mint a
terrorizmus, a populista, euroszkeptikus
erők megerősödése vagy az ukrajnai és a
szíriai geopolitikai helyzet.
Szakértők hangsúlyozták, hogy az
egykori kelet-nyugati konfliktussal
szemben ezek a válságok nem egyesítik,
hanem megosztják Európa erőit, s ez jelentősen megnehezíti a kompromisszumok tető alá hozását, illetve a hatékony
fellépést, az EU így kevésbé képes arra,
hogy a tőle elvárható stabilizáló szerepet
játssza a világban. (MTI)

Válság követett válságot idén az EU-ban

Az év első felében a migrációs válság, azt követően pedig az Egyesült Királyság kilépésének (Brexit)
kérdése uralta az európai uniós
politika napirendjét Brüsszelben
és a tagállamok fővárosaiban
egyaránt.

Az uniós és török vezetők között 2015
végén létrejött akcióterv ellenére az új év
első hónapjaiban sem mérséklődött a
Görögországba irányuló menekültáradat,
az EU ezért márciusban újabb csúcstalálkozót tartott Törökországgal, amelyen sikerült megegyezni egy átfogó migrációs
szerződésről.
Ennek értelmében a görög hatóságok
visszaküldhetik a török partokról március 20. után illegálisan érkező migránsok mindegyikét. Az uniós tagállamok
ezért cserébe – egy 72 ezer fős kontingens erejéig – átvesznek Törökországtól
annyi szíriai menekültet, ahányat a görög
szigetekről visszaszállítanak. A rendszer
az illegális és nem utolsósorban rendkívül veszélyes égei-tengeri migrációs útvonal felszámolását hivatott biztosítani.
Az EU emellett beleegyezett, hogy új
lendületet ad a vízumliberalizációról és
az uniós csatlakozásról szóló tárgyalásoknak, illetve felgyorsítja a Törökországban lévő szíriai menekültek
ellátásához felajánlott 3 milliárd euró kifizetését, majd amennyiben ezek a források kezdenek kimerülni, és az
eredmények is megfelelőek, akkor 2018
végéig további 3 milliárd eurót nyújt a
törökországi menekültek ellátására.
Az egyezmény eredményei hamar
megmutatkoztak az Égei-tengert szabálytalanul átszelők számának csökkenésében: március vége óta naponta
átlagosan 90 ember érkezett illegális
úton a görög szigetekre Törökországból,

Ország – világ
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Késtek a vonatok Brassó
és Predeal között

Egyetlen vonalon zajlott a vasúti közlekedés Brassó
és Predeal között tegnap, az egyik vonalon ugyanis
meghibásodott a jelzőrendszer – közölte a Román
Vasúttársaság (CFR) brassói területi kirendeltségének igazgatója az Agerpres hírügynökséggel. A problémát az okozta, hogy a két város közötti 1-es
országúton (DN1) leszórt kalcium-klorid a jelzőrendszer szigetelésébe került, ugyanis a meghibásodást
az országút mentén húzódó kábelen észlelték.
(Agerpres)

Menekülő civilekre támadt
az Iszlám Állam

Legalább 30 civil halt meg és többen megsebesültek
a szíriai Al-Bab városában az Iszlám Állam támadása
következtében, közölte a Reuters hírügynökség a
török hadseregből származó információkra hivatkozva. Az Iszlám Állam vasárnap este támadta meg
a civil lakosságot, hogy megakadályozza a konfliktusövezetből való elmenekülésüket. A szíriai felkelők
a török katonaság támogatásával már több hete támadják az Iszlám Állam által elfoglalt Al-Bab városát.
(Mediafax)

Ha Brüsszellel nem megy,
Moszkva az EU-tagállamokkal
fogja fejleszteni kapcsolatait

Oroszország az EU tagállamaival külön-külön fogja
fejleszteni kapcsolatait, ha nem sikerül megállapodnia az unióval – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök
pénteki moszkvai sajtóértekezletén. Az orosz vezető
megismételte álláspontját, hogy a kapcsolatok megromlásáért nem Oroszország felelős, és hogy
Moszkva a nyugati szankciókra reagált válaszintézkedéseivel. Putyin az elhidegülés okát arra vezette
vissza, hogy 2014-ben három uniós külügyminiszter
is szavatolta Viktor Janukovics ukrán elnök és az ellenzék megállapodását, az EU mégsem tett semmit
az államfőt megdöntő „államcsíny” ellen. Rámutatott,
hogy a nyugati szankciók még a terrorellenes együttműködést is gátolják. (MTI)

Másfél tonnás bombát
hatástalanítottak

Hatástalanították vasárnap este a németországi
Augsburgban talált világháborús bombát, amely miatt
54 ezer embert evakuálni kellett. A brit légierő 1,5
tonna robbanóanyagot tartalmazó úgynevezett légiaknájának hatástalanítása csaknem négy órán át tartott, és a tervezettnél később kezdődött, mert
elhúzódott az érintett mintegy 32 ezer lakás kiürítése.
A 3 méter hosszú, hordó alakú robbanószerkezetet
még szerdán találták az augsburgi belvárosban egy
építkezésen. A helyszín körül másfél kilométer sugarú körben rendelték el a lakosság evakuálását. Az
augsburgi volt a legnagyobb evakuálási akció Németországban a második világháború óta. A háztömbrobbantónak (blockbuster) is nevezett brit légiaknákat
városok elleni bombázásokban használták. (MTI)

Újabb világvége
a láthatáron?

(Folytatás az 1. oldalról)
Egy másik hír szerint lengyel tudósok azt állítják,
hogy „üstökösök raja fogja bombázni a földgolyót”,
amikor a Gliese 710 nevű csillag elhalad a naprendszer
mellett, ez okozza a világvégét. A tudósok szerint azonban 4 millió éve évente 10 üstökös hull a földre, és a
végén elpusztul.
Ezek a legfrissebb világvégi hírek. És milyen az
ember! Hajlamos inkább a tudósok előrejelzésének
hinni. Hogy mi lesz 4 millió év múlva, az nem igazán
aggasztja.
Főleg itt, Romániában, sürgetőbb gondok is vannak.
A decemberi választások után például az államfő borsot
akart törni a választásokat megnyert politikai párt vezetőjének orra alá, és halasztott a kormányfő kinevezése
ügyében. Ráadásul a 102 illeték eltörléséről szóló törvényt is visszautalta a parlamentnek, annak ellenére,
hogy az Alkotmánybíróság alkotmányosnak ítélte. Ezek
után, mint aki jól végezte dolgát, elment karácsonyt ünnepelni. Közben az ellenzék, mint Popeye a rajzfilmben,
próbálgatja erejét. Ami erre a hétre is megfelelő menynyiségű politikai hacacárét biztosít a tévénézőknek.
Csakhogy az időhúzás senkinek sem jó. Mert ha lenne
kormány, erőltetett menetben ugyan, de megszavazhatnák a költségvetést. Az időhúzás nem csupán annyit jelent, hogy egy kicsivel később lesz kormány meg
költségvetés, hanem újabb hosszú és ártalmas politikai
válságot is előidézhet. Akkor pedig az ország számára
szinte reálisnak is tűnhetnek a világvégéről szóló jóslatok. Nem pusztul el ugyan a világ, de az egyszerű (szavazó)polgár számára újabb nehézségeket hozhat. Ami
egy nehéz téllel tetézve sok millió ember számára kisebb
világvégét jelent.
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Marosludason Angyalok hirdeték

A marosludasi Hajdina, Pohánka és Tatárka néptáncegyüttes két évvel ezelőtt
első ízben tűzte műsorra Angyalok hirdeték című karácsonyi
előadását.
Idén
harmadszor, karácsony harmadnapján, december 27-én
este 6 órakor lépnek ismét
színpadra a helyi művelődési
házban. A harmadik kiadással azt is jelzik, e témakör a
magyar népi kultúrában kimeríthetetlen forrás, van bőséggel, amit feleleveníteni,
Fotó: archív – Hajdina
megtanítani a gyermekeknek, fiataloknak, s bemutatni idei műsorral nem zárja le a soro- majd a jövőbe mentésére a követzatot, hanem minden évben felele- kező nemzedékek számára.
a közönségnek.

Mezey Sarolta

A tizenhét éves Hajdina néptáncegyüttes ebben a műsorában a
Messiás születését hirdeti, a hagyomány nyelvén, úgy, ahogyan
elődeink tették nemzedékeken át.
A táncszínház jellegű előadás a hitvilág, a falusi környezetben élő adventi, karácsonyi szokásokat,
eseményeket eleveníti fel. A néptáncegyüttes szándéka, hogy az

veníti, más-más mozzanatot,
szokást mutat be a marosludasi közönségnek.
A karácsonyi fellépések öröme,
a forrásanyag, a szülők, a magyarság igénye és érdeklődése, a hozzáállásuk mind ösztönzően hatnak
a táncegyüttesekre az újabb műsorok összeállításában.
A kis szereplők felbecsülhetetlen „kincsei” annak az összefogásnak, kitartásnak, ami megteremti a
lehetőséget a népi kultúra jelenbe,

Az előadás kivitelezésében
oroszlánrészt vállaltak Kásler
Magda és Farkas Sándor Csaba, a
Maros Művészegyüttes tagjai,
akiknek a szakmai felkészültsége
igen emeli az előadás színvonalát
– tájékoztatott Tóth Sándor, a Hajdina vezetője.
Várják tehát a marosludasiakat
és környékbelieket, hogy minél
többen vegyenek részt a Messiás
születésének zenés, táncos ünnepén.

Angyalok jártak a Mezőségen

Az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány angyalai
idén is ellátogattak Erdélybe,
a Mezőségre és Székelyföld
több településére is.

Bálint László, az alapítvány
képviselője, az angyaljárás ötletgazdája és főszervezője szerint az
idei angyaljárás volt az eddigi legsikeresebb, hiszen számításaik szerint közel 8 millió forint értékű
adományt osztottak szét, amelyet
összesen 14 autóval szállítottak 30
önkéntes segítségével.
Két nap alatt 22 útvonalat jártak
be a Mezőségen és a hargitai tanyavilágban, hat gyerekotthont,
köztük a magyarfülpösit, a marosszentkirályit, az oroszhegyit, a varságit, a nagysármási kollégiumot
látogatták meg, és több száz csomagot osztottak szét a idősek és mostohább sorsú gyerekek között. Összesen
12 ezer kilométert tettek meg.
Az akció mögött rengeteg adakozó, segítő áll, akik szép adományokkal, tettekkel segítették
szárnyalni az „angyalokat”, akik
boldogságot lophattak a szívekbe
karácsony előtt. Nemcsak a megajándékozottaknak, hanem az aján-

Egylejes ölelést eddig még nem
kaptam sem az utcasarkon, sem áruházi parkolóban, pedig a kinyújtott
kezek mellett nehezemre esik közömbösen elsuhanni. A szeretet ünnepére készülődve az emlékezetes
ölelés azóta is kísér. A göncei miatt
arra sem figyeltem, kisfiú volt-e
vagy kislány az ötven banit kunyeráló kis szutykos. De a papírpénzért
hálálkodó, gyöngéd ölelés kislányos odabújásnak tűnt. Hazaérve az
sem hozott ki sodromból, hogy a
pénztárblokkot böngészve rájöttem,
átvertek, vagy véletlenül a túlterhelt
pénztáros kétszer húzta el a leolvasó fölött az árut, mert egy darab
sajt helyett kettőt fizettem.
– „Maga olyan jó, néni” –
mondta, és átölelt mosdatlan kezecskéivel, váratlan gesztusával
pedig szunnyadó érzéseket ébresztett bennem. Naponta a szemeteskonténerekben keresgélők mellett
haladok el, és a lakótelepi kihajított
hulladékban, romlott élelmiszerek
között tüzetesen kutató kiskorúak
látványától mindannyiszor a tehetetlenség torokszorító érzése kerít

A legfelsőbb bíróság pénteken
néhány héttel előre hozta a fellebbviteli tárgyalást a Ghiţă ellen foganatosított kényszerintézkedések
ügyében, de így is leghamarabb január 5-én születhet jogerős ítélet
arról, hogy a vádlottnak joga van-e
elhagyni az országot, vagy sem.
Addig a korrupcióellenes ügyészség (DNA) körözést sem adhat ki
ellene, pedig Ghiţát múlt hétfő óta
nem látták, már kedden is hiába
idézték be a DNA-hoz: a rendőröknek sem sikerült előállítaniuk.
Román médiaértesülések szerint
a volt képviselő múlt hétfő este a
Bukarest-Ploieşti főúton óránként
kétszáz kilométeres sebességgel
száguldva „lerázta” figyelőit. A
rendőrök később megtalálták autóját ploieşti-i háza udvarán, Ghiţát
azonban hiába próbálták felhívni,
telefonja ki volt kapcsolva. A belügyminiszter belső vizsgálatot rendelt el, hogy kiderítsék, a rendőrség
miért csak másnap délben jelentette
a vádlott eltűnését a figyelést elrendelő DNA-nak.
Az ügy pikantériáját növeli, hogy
Ghiţă a titkosszolgálatokat felügyelő szakbizottság volt tagjaként

hétfőn a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) vezetőivel szervezett „szokásos” év végi parlamenti
találkozóról indult haza, mikor utoljára látták. A belügyi hatóságok szerint nincs bizonyíték arra, hogy
Ghiţă elhagyta volna az országot,
de Romániában sem találják, márpedig közéleti szereplő, és egy hírtulajdonosa
lévén
televízió
bizonyára neki is feltűnt már, hogy
keresik.
A megvesztegetéssel, befolyás
vásárlásával, pénzmosással, zsarolással és titkos információk felhasználásával
vádolt
Ghiţă
meglehetősen nagy árat fizethet
szökéséért, hiszen hatósági felügyeletét 60 millió lejes óvadék ellenében rendelték el, amit elveszíthet,
ha a legfelsőbb bíróság letartóztatási parancsot ad ki ellene.
Ghiţă ellen már több ügyben is
bűnvádi eljárás indult. Legutóbb
azzal gyanúsították meg, hogy 2012
márciusában Tony Blair volt brit
miniszterelnök bukaresti konferenciaszereplésének 220 ezer eurós
tiszteletdíját kifizetve vásárolt magának befutó parlamenti helyet a
Szociáldemokrata Párt (PSD) akkori elnökétől, Victor Pontától.
Miután idén a PSD-től már nem
remélhetett újabb parlamenti mandátumot, Ghiţă ősszel átigazolt a –
Ponta által is nyíltan támogatott –
nacionalista Egységes Románia
Párthoz (PRU), de az alakulat nem
lépte át az ötszázalékos parlamenti
küszöböt a választásokon, így Ghiţă
is mentelmi jog nélkül maradt.
(MTI)

Hat év után is sokan igénylik
Székelyföldön a magyar állampolgárságot, az egyszerűsített honosításra és visszahonosításra idén is a
csíkszeredai külképviseleten adták
le a legtöbb kérést – hangzott el az
M1 aktuális csatorna vasárnap délutáni hírfolyamában.
Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja a csatorna tudósítójának elmondta: a
romániai magyarok számára ez egy

nemzeti kérdés. Ők identitásukban,
kultúrájukban, érzéseikben eddig is
kötődtek Magyarországhoz, az állampolgárság viszont „közjogi” értelemben is köteléket ad.
A főkonzul kitért arra is, hogy
nagyobb székelyföldi településeken
rendszeresen tartanak kihelyezett
konzuli napokat, amelyek keretében
az állampolgárok helyben benyújthatják kérelmeiket, illetve átvehetik
irataikat. (MTI)

Rejtélyes körülmények között
eltűnt a korrupciós ügyei
miatt hatósági felügyelet alá
helyezett Sebastian Ghiţă médiamágnás, volt parlamenti
képviselő, akinek a politikai
karrierjében fontos szerepet
játszott Victor Ponta volt miniszterelnökkel ápolt baráti
kapcsolata.

Továbbra is sokan igénylik a magyar
állampolgárságot Székelyföldön

dékozóknak is megható pillanatok
voltak a személyes találkozások a
mezőségi vagy a hargitai tanyavilágban, ahol a világ durva zajától
elszigetelten, szerényebb körülmények között élnek az emberek.
– Idén minden zökkenőmentesen történt, sokkal több emberhez
jutottunk el, sokkal több települé-

Egylejes ölelés

Szer Pálosy Piroska

Megszökött a hatósági
felügyelet alól Sebastian Ghiţă
volt képviselő

hatalmába. Szemlesütve haladok tovább, mintha restellném, hogy
nekem megadatott mindaz, amiről
ők álmodni sem mernek. Olyankor
arra gondolok, hogy számunkra az
év minden egyes napja a hálaadásé
lehetne. A mélynyomorban élők
szerint mi a szerencsés kiválasztottak közé tartozunk, nekik azonban
születésüktől megpecsételődött a
sorsuk. Nem találják a kiutat abból
a feneketlen iszapból, ahová beleszülettek, s ha valaki megmutatja
nekik, akkor sem biztos, hogy hajlandók azt követni. A magukra hagyott, az otthontalanság érzésétől
szenvedő idős emberek magánya,
az éhezők harca a mindennapi betevőért, a hajléktalanok makacs küzdelme még ilyenkor, télvíz idején is
a fagyos szabadságukért, mind
megoldásra váró feladat lenne.
A koldusok világa megkérdőjelezhető, minden nagyobb településnek
megvan
a
maga
koldusspecialitása. Nagyjából ismerjük a környékünkön felbukkanó
kéregetőket, az áruház lépcsőin
gyermeküket szorongató nőket,
egyik-másik városrész szennyvirágait. Tudom, világszerte találni be-

Fotó: Facebook

sen. Az angyaljárást a Hazajáró
című műsor stábja is filmezte, s
ezzel nagyobb népszerűségre tett
szert az akciónk – mondta Bálint
László, az alapítvány vezetője, aki
önzetlenül vállalta fel a segélyakciót, hogy minél több erdélyi embernek örömet szerezzenek.
(mezey)

lőlük szép számban, mégis érthetetlen, miként lehet mások kegyelemkenyerén élni, bizonyos források
szerint egyeseknek még vagyonokat is felhalmozni. Tény, hogy működnek a koldusmaffiák, ahol a
vezérek keményen büntetik „alattvalóikat”, ha nem hozzák a várt bevételt. „Egyéni vállalkozók” is
vannak, akik ügyesen átvágják az
embereket. Sokszor lelki és szellemi zsarolással élnek, csonka végtagjaikat mutogatják, vagy olyan
mondatokat küldenek utánunk, ami
szíven talál. Időnként bosszantóan
sokan vannak, ezért eltökéljük,
hogy az utcán kéregetőknek többé
nem nyújtunk, mert nem ismerjük
az életüket, és így lehetetlen érdemben segíteni a mélyszegénységben
sodródókon. Ha mégis megmozdul
a lelkünk, mi lehet a követendő, a
helyes út? – kérdezhetnénk. Talán
az, ha olyan helyekre fordítjuk az
adományt, ahol erre szakképzett
emberek veszik fel személyesen a
kapcsolatot a koldulóval. Nekik lehetőségük van áttekinteni a kéregető életét s felfedni azokat a
pontokat, amik előidézték a nyomort. Megpróbálják motiválni, támpontokat adnak, ahonnan elindulva
talán sikerül kikecmeregni a nehéz

Sorstalanság – a
Fotó: Fejér Krisztina

Telefonos

Szeretetszolgálat

helyzetéből. Vagy legalább érzi,
hogy nincs teljesen magára hagyatva…
Nemrég a kincses városban falusi
néni állta el az utam és ajánlotta parányi portékáját, mint mondta, egy
lejbe került az előállítása, két darab
pedig öt lej.
Egyik bankfiók épülete előtt harmonikázó cigányasszony egy kis-

fotópályázatának

közönségdíja.

korúval, mindketten jelmezben.
Azonosítani sem lehetne őket, újabban alaposan kimaszkírozzák magukat, annak reményében, hogy így
talán más színben szemléli a nagyvilág az akciójukat, a rendőrök is
békésen sétáltak el a bohóc és a kis
tigris mellett, akik a megélhetésük
mellett zenélésükkel az ünnepi hangulatot színezték…
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Mindennél fontosabb, hogy egy nép szabadon dönthessen a sorsáról!

A Szovjetunió háborúja Magyarország ellen – 1956

Horváth Miklós hadtörténész,
a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem tanára 1990 elejétől
foglalkozik 1956 történetével,
kutatásával. Több könyve is
megjelent ebben a témakörben. Decemberben a Kós Károly Akadémia meghívására
Marosvásárhelyen tartott előadást. Előadásában annak a
meggyőződésének adott hangot, hogy 1956 esetében háborúról beszélhetünk, hiszen
a szovjet kommunista párt elnökségének iratai háborúról
beszélnek, illetve a szovjet
vezetés körében leggyakrabban visszatérő fogalmak a bevonulás,
beavatkozás,
megszállás stb. voltak. Az előadás adott alkalmat az alábbi
beszélgetésre.

Mózes Edith

– Elég fura cím a Szovjetunió háborúja Magyarország ellen –
1956...
– Lehet, hogy furcsa az előadásomnak a címe, ám ennek az az oka,
hogy megismertük a Szovjet Kommunista Párt elnökségi ülésének az
anyagait, és azokból az tűnt ki,
hogy maguk a szovjetek háborúként
élték meg ezeket a heteket, napokat.
Háborúról beszéltek, amikor meghozták azokat a politikai döntéseket, amelyek következtében a
szovjet csapatok már október 23-ról
24-re virradóra – a karhatalmi terveknek megfelelően – bevonultak
Budapestre, majd a magyar és szovjet, szovjet és magyar politikai vezetés döntésének megfelelően már
nem az a feladatuk, hogy a fontosnak nyilvánított objektumokat –
parlamentet, honvédelmi minisztériumot, belügyminisztériumot, a
kormányzati negyedet, a néphatalom intézményeit – védjék meg a
nép ellenében, hanem 24-én azt a

feladatot kapták, hogy aktív harctevékenységgel számolják fel a magyarok (ekkor még) felkelését.
Maga a felkelés a tüntetést követően alakult ki, a hatalom dönt,
hogy erőszakkal akadályozza meg a
megmozdulást, és bár némi hezitálás után engedélyezik a tüntetést, de
az erőszakszervezetek felé nem intézkednek arra vonatkozóan, hogy
korlátozzák a fegyverhasználatot.
– Kiknek kellett volna intézkedniük?
– A magyar belügyminisztérium
első körben betiltotta a tüntetést:
23-án 14 óra körül betiltotta, és pár
perc múlva engedélyezte a tüntetést. Ugyanakkor nem intézkedtek
arra vonatkozóan, hogy a tüntetőkkel szemben nem szabad erőszakot
alkalmazni. Így a délutáni órákban
elsőként Debrecenben dördültek el
a karhatalom lövései – itt négy halott van –, de még ezt követően sem
dönt úgy a politikai vezetés, hogy
csak az ő engedélyükkel lehessen
fegyvert használni. Így aztán a rádió
épületénél 23-án 9 óra körül eldördülnek a fegyverek. Azonban nem
az történt, amit vártak, hogy ezzel
véget vetnek a megmozdulásnak,
mert a tüntetők, elszenvedve a
tűzcsapást, sebesülést, halált a rádiónál, fegyvereket keresnek.
– Hogyan? Honnan szereznek
fegyvereket?
– Ezeket a fegyvereket a hatalom
szállítja a rádió épületéhez, hiszen
nem bíznak a Magyar Néphadseregben, a tömegoszlatási célból kirendelt katonáknak nem engedik
kiosztani a lőszert. Tehát a katonák
ott vannak a tömegben, megismerik
a tüntetők követeléseit, fegyvert
használni nem tudnak, ezt követően
nem is akarnak, mert egyetértenek
ezekkel a követelésekkel, és amikor
megtapasztalják, hogy a rádió épületéből tüzet nyitnak rájuk, sebesültek, halottak vannak, és megérkezik
a lőszer a katonai oszlopok végén,

Rendhagyó istentisztelet

A fény ünnepe

Szokatlan sürgést-forgást tapasztalhattak december 23-án éjfélkor, karácsony szombatja előestéjén a
marosvásárhelyi Vihar utcában lakók.
A református templom előtt, az egyházközségben rendhagyó módon először,
éjféli
istentiszteletre
gyülekeztek az egyházközség tagjai.
S az is különös volt, hogy senkit sem
engedtek be 12 óra előtt.

Vajda György

Mertshogy meglepetést is tartogattak a
szervezők, Dénes Előd és Katinka református
lelkipásztorok. Ugyanis a gyülekezeti ház ablakából, utcát, teret betöltően, elhangzott a
zeneszerző lelkész által írt Mária dala a Gordonka együttes egyik énekese, Vajda Boróka
előadásában, majd a templom bejáratánál a

akkor kiosztják a lőszert, és a katonák egy része a fegyverét átadja a
civileknek vagy maga is részt vesz
a rádió ostromában.
– Kik lőttek az épületből?
– Az épületben körülbelül 240
fős államvédelmi őrség volt. Ezt
részben katonákkal is próbálták
megerősíteni. Fehér József államvédelmi őrnagy adta ki parancsot a
tűzmegnyitásra. A következő dolog
az, hogy az államvédelmi állomány
megtagadja a tűzparancsot, nem
hajlandó lőni a népre. Ekkor Fehér
őrnagy belelövet a saját katonáiba,
és ezt követően nyitják meg a tüzet.
Ezzel kezdődött el a harc a rádió elfoglalásáért.
– Mikor érkeznek meg a szovjet
csapatok?
– A hajnali órákban a felkelők el
is foglalják a rádiót. Erre az időpontra beérkeznek a szovjet csapatok is a rádió épületéhez,
bekapcsolódnak a harcba, de nem
tudják megakadályozni az épület elfoglalását. És miután az lesz a feladatuk,
hogy
aktív
harctevékenységgel számolják fel a felkelést, így már szabadságharcként
folytatódik a felkelés, és egy idegen
hatalom hadserege ellen kezdik
meg a felkelő szabadságharcosok a
harcot.
– Azt olvastam, hogy újabb és
újabb szovjet haderők érkeztek
Budapestre.
– Több hullámban, egyre nagyobb szovjet erők érkeznek a fővárosba. Október 25-ére már újabb
hadosztályok érkeznek be: Kárpátaljáról egy hadosztály, egy másik
Romániából, Temesvárról. Budapesten ekkor már körülbelül 20 ezer
szovjet katona van, de képtelenek a
felkelést felszámolni. Rendkívül
szervezetlenek, nagy veszteségeket
szenvednek, így a hatalom arra
kényszerül október 28-án, hogy
meghátráljon, s megígérje a tüntetők követeléseinek a teljesítését.

És miután a szovjet csapatok beavatkoztak, a legfontosabb követelés a szovjet csapatok távozása,
Magyarország szabadságának, függetlenségének a visszanyerése lett.
Október 28-án tehát a hatalom,
szovjet engedéllyel, megígérheti
azt, hogy a rend helyreállítása után
kivonja a szovjet csapatokat Budapestről vagy tárgyalásokat kezdjenek az országból való távozásukról.
Persze nem gondolta ezt komolyan.
Egyszerűen ki akarta venni a fegyvert a szabadságharcosok kezéből.
Folytak is tárgyalások, hogy a magyar honvédség előtt letennék a
fegyvert, de idejében rájöttek, hogy
ez is egy kísérlet a lefegyverzésükre. Megtagadták a fegyverletételt, és ezzel a szabadságharc,
forradalom egy új szakaszba lép, hiszen az uralkodó párt egyre hátrál
és október 31-én, november 1-jén a
Magyar Dolgozók Pártja fel is oszlatja önmagát.
Győz a forradalom, hiszen az
egypártrendszerű diktatúra megszűnik, maga az egy párt, az uralkodó
állampárt szűnik meg.
– Mit tesznek a szovjetek?
– A szovjetek ebben a helyzetben
gondolkozhatnak azon, hogy Magyarországot kiengedik a birodalomból – mert a birodalom részének
tekintették –, vagy egy újabb támadással vérbe fojtják. Október 30-án
úgy tűnik, hogy van esélye annak,
hogy a forradalom győzedelmeskedjék, ezt mutatja a Szovjetunió
minisztertanácsának a nyilatkozata,
amelybe beírják, hogy új alapra kívánják helyezni a szocialista országokkal a kapcsolatukat, és ilyen
alapon tárgyalásokat kell folytatni
az ott állomásozó csapatok kivonásáról. De mire ezt lefordítják 31-én,
és Budapesten megjelenik, addigra
megváltoztatja a véleményét a politikai vezetés, és egy újabb támadásról döntenek. Október 29. és 31.
között nem érkeznek új szovjet csa-

kórus is bekapcsolódott. Lassan megtelt a
templom előtti tér, s a rövid „fogadj Isten”
senkit nem zavart, csupán egy éppen arra
tartó taxist, aki, mielőtt eltűnt volna a másik
utcában, egy kicsit hangosabbra húzta a manelét a járműben.
A már megszokott zenés istentisztelet a
zsúfolásig megtelt templomban folytatódott,
ahol az érkezőket előre kinyomtatott, sokszorosított kották, szövegek fogadták, hiszen az
igehirdetést megelőzően alkalomhoz illő énekek hangzottak el Dénes Előd gitárkíséretében. A tavalyhoz viszonyítva mégis egy kicsit
hagyományosabbá sikeredett az első karácsonyi találkozás a templomban, ugyanis egy
évvel ezelőtt ilyenkor mutatták be Dénes
Előd szerzeményét, a születés történetéről
szóló rockoratóriumot. Az idén Dénes Katinka hirdette az igét, a betlehemi csillag
szimbólumából kiindulva a fény erejéről be- szélt. A pásztorok sötétségben indultak el
megkeresni a megszületett Jézust, őket a csillag fénye vezérelte. Ma is tele van az életünk sötétséggel. Mindenkinek az életében
vannak rossz pillanatok, amikor minden elsötétül, és úgy érzi, hogy már nem látja
meg azt bizonyos fényt, ami kivezet a sötét
alagútból.
A világban is olyan események zajlanak,
amelyek sötétbe borítanak. A fény a szeretet,
a reménység és a béke jele volt a Bibliában.
Ilyenkor, karácsonykor is ez kell vezéreljen
bennünket, hogy a nehéz perceinkben megtaláljuk ezt a fényt. Adjunk és kapjunk szeretetet, megbecsülést és ezáltal higgyük azt,
hogy van remény a jobbra – fogalmazta meg
gondolatait a lelkipásztor. S hogy ez teljesebb
legyen, az istentisztelet végén újabb énekek
hangzottak el. Ezután az egybegyűltek az
emeleti gyülekezeti teremben még sokáig
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patok Magyarországra, 31-től viszont özönlenek be: elsősorban
Kárpátaljáról még egy hadosztály,
egy újabb Románia felől, és november 4-én megindítják a Forgószél
fedőnevű hadműveletet. 17 szovjet
hadosztály részei három nagy csoportosításban kezdik meg a szabadságharc vérbe fojtását. A Magyar
Néphadsereget is ellenségként kezelik: elfogott katonákból csak november 4-én hatvannégyet helyben
kivégeznek, megkezdődik a hadifoglyok Szovjetunióba szállítása,
10-15 ezer magyar letartóztatásáról
döntenek. November 7-8-án megkezdődik a kiszállításuk.
– Nagy nemzetközi visszhangja
volt ennek…
– A nemzetközi tiltakozásnak köszönhető, hogy leáll az emberek kiszállítása, 860 fő kerül ki
Kárpátaljára. A szabadságharc folytatódik Budapesten. Utoljára a
Vörös Csepel teszi le a fegyvert, a
munkásosztály fellegvára tart ki
legtovább a szovjetek elleni harcban. De vidéken is jelentős összecsapások vannak. November
közepe, vége az, amikor a Mecsekben a Mecseki Láthatatlanok is befejezik a szervezett ellenállást.
Eközben átrendezik a hatalmat, váltás történik a pártvezetésben, döntenek arról, hogy a 24-én
miniszterelnökké kinevezett Nagy
Imrét leváltják, és egy új bábkormányt állítanak Moszkvában Kádár
János vezetésével, és ezt helyezik
hatalomba.
– Mit mondanak ezek az események a mának?
– A ma szempontjából fontos,
hogy tudjuk: egy népnek volt ereje
arra, hogy egy legyőzhetetlen hatalom ellen a szabadságáért, függetlenségéért megindítsa a harcot.
Mindennél fontosabb az, hogy szabadon és függetlenül éljünk, egy
nép szabadon dönthessen a sorsáról.

Fotó: Vajda György

együtt maradtak egy pohár forralt bor, tea és
fánk mellett.
Másnap a karácsonyi istentisztelet is – az
igehirdetés mellett – valóságos „koncert”
volt, amelyen fellépett a Gordonka együttes
és az egyházi kórusok apraja-nagyja. A kicsik
hangszeres zenei előadást is tartottak, és
sokak meglepetésére énekelt a gyülekezet
egykori tagja, Erdős Róbert, a marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum volt diákja, aki
most Budapesten operaéneklést tanul. Zorán
egyik ismert slágere is elhangzott Dénes Dorottya tolmácsolásában. Mondani sem kell,
hogy ezúttal is tele volt a templom, hiszen a
Dénes házaspár igazolja, hogy lehet másként
is igét hirdetni, a zene nyelvén, családias hangulatban, úgy, hogy kicsiktől a nagyokig mindenki jól érezze magát, aki részese az ilyen
istentiszteletnek. Végül erről is szól a karácsony.
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A Nyugat hanyatlása

Lucian Boia az egyik legismertebb román történész, akinek a Miért más Románia? (Koinónia Kiadó, 2013) című nagyesszéjével már megismerkedhetett a magyar
olvasó. A Nyugat hanyatlása az előzőhöz hasonló műfajú és megközelítésű értekezés, mely a nyugati civilizáció felbomlásának folyamatát kutatja, értelmezi.
A Rostás-Péter István fordításában megjelent kötet az európai világot illetően – a médiából érkező hitegető jövőképpel ellentétben – borúlátó. A szerző szerint a
jelenlegi európai társadalom ebben a formában nem fenntartható, erejét vesztette. A könyv első bekezdéseiben is erről olvashatunk: „Így adatott meg nekünk: hogy
vízválasztó időket éljünk. Elbűvölő vagy elbizonytalanító ez a kor, attól függően, ki hogyan érzékeli, ki hogyan tud alkalmazkodni hozzá. Befejeződik egy történet, és
már körvonalazódik a másik. Nem világvége ez, de olyasvalami, ami némileg hasonlít hozzá: egy világ vége. Lealkonyul egy világ, és akárha ködön át, felderengenek
egy másik, új világ bizonytalan körvonalai”.
A Bukaresti Tudományegyetem történészprofesszora az utóbbi évtizedek mitologizált történelmét próbálja lebontani és eköré újszerű fogalomtárt felépíteni. Egyetért
a nyugati világ teljesítményeivel és alkotásaival, mégis úgy véli, a nyugati civilizáció egyre „zsugorodik”, „összezsúfolódott”. Ezt a jelenséget – mely a nyugati társadalomfejlődésen belül törést okozott – a történelem felgyorsulásával, valamint a világviszonyok kiegyenlítődésével magyarázza. Olyan jelenkori kérdéseket érint,
mint a demográfia, gazdaság, ökológia, a globális felmelegedés vagy a sokat említett demokrácia, és ezek hatását mutatja be jövőnkre nézve.
A cím igen elgondolkodtató egy olyan közegben, ahol nyugati nyelveket tanulunk, nyugati irodalmat lapozunk fel, nyugati divatokat követünk. Boia szerint a Nyugat
a változásba, megújulásba vetett hitével, innovatív képességével – továbbá arroganciájával és bekebelező erejével – olyan modellt hozott létre, amely máig meghatározza a glóbusz egészének életét. Azt a modellt, amely a technológiai civilizáció mellett minden lényeges etikai, politikai és kulturális értéket magában foglal.
A kötet gazdasági, pénzügyi, morális szempontból vizsgálja a Nyugat jelenlegi helyzetét. Mindezt közérthetően, letisztult képekkel szemlélteti, kérdéseket fogalmaz
meg és dilemmákat vet fel az olvasó számára. Bár gyakoriak a tényszerű megállapítások, nem von le egyértelmű konzekvenciákat, sokkal inkább elmélkedik, gondolkodóba ejti az olvasót. Ettől izgalmas ez a könyv.
A mítoszromboló könyveiről ismert történész könnyed, kiegyensúlyozott stílusban ír az európai történelem folyamairól, kihívásairól és esélyeiről. A könyv megszólít
és értelmezésre késztet minden történelem iránt érdeklődőt, diákot, tanárt egyaránt.
A Koinónia kiadásában, magyarul megjelent A Nyugat hanyatlása megtalálható Marosvásárhelyen a Kobak és a Gutenberg könyvesboltban, vagy kedvezményesen
megrendelhető a konyvter.ro honlapon.
Sajó Enikő
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Jegyzőkönyv

Ligakupa: Csúszva-mászva győzött
a Poli ACS Marosvásárhelyen

979.

Szerkeszti: Farczádi Attila

szont a hosszabbítás utolsó percében Popovici belőtte a találkozó
utolsó gólját, így lépéselőnybe
hozta a bánsági alakulatot a március
1-jén rendezendő visszavágóra.
Nem világos, miért nem lehetett az
első mérkőzést is tavaszra halasztani, viszont biztosra vehető, hogy
akkor elkerülhető lett volna a sok
csúszás és sérülés is.
Ha az ASA bejutna a Ligakupa
döntőjébe – habár ez után a vereség
után kicsi az esély rá, sőt még korai
lenne megjósolni, hogy mi lesz a
csapat jövője –, akkor pénzhez
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Labdarúgó Adeplast Ligakupa, elődöntő, odavágó: Marosvásárhelyi ASA – Temesvári ACS Poli 2-4 (1-1)
Marosvásárhely, Sziget utcai Trans-Sil stadion, kb. 200 néző.
Vezette: Iulian Călin (Ştefăneşti) – középen, illetve Eugen Sebastian Gheorghe (Suceava) és Nagy Miklós István (Kolozsvár) –
partjelzők, Sebastian Colţescu (Craiova) – tartalék. Ellenőr: Ionel
Popa (Paşcani), Viorel Ilinca (Piteşti)
Gólszerzők: Ciolacu (26.) és Ursu (77.), illetve Artean (10.) és
Drăghici (61.), Llorente (66.) és Popovici (90+5).
Sárga lap: Morar (3.), Cordoş (4.), Candrea (33.) és G. Matei
(78.), illetve Bărbuţ (35.).
ASA: Mingote – G. Matei (90+3. Szász), Cordoş, Constantin,
Mendy – Candrea (76. Ursu), Mureşan – Ciolacu (68. Jakobovich),
Rus, Morar – Kuku.
Poli ACS: Straton – Străut, Scutaru (84. Bocşan), Şeroni, Neagu
– Poparadu (29. Llorente), Artean – Bărbuţ, Croitoru, Vădrariu –
Drăghici (89. Popovici).

jutna az együttes a Hivatásos Labdarúgóligától, ami létfontosságú
lenne a klub számára.
Érdekességként említhető, hogy
a temesváriak mindkét szerelésének
színe hasonlított az ASA-éhoz,
ezért fehér szerelésben léptek pá-

lyára, amelyen viszont nem voltak
számok, így azokat fekete filctollal
írták rá. Azt, hogy melyik szám hogyan sikerült, mennyire került középre vagy oldalra, mennyire volt
egyenes vagy félredőlve, azon csak
mosolyogtak a szurkolók…

Megalázó vereséget mért a Dinamo a FCSB-re

Jég a pálya mellett, jég a pályán, üres lelátók: nagy kérdés, kinek jó, hogy ilyen körülmények
között játszanak?
Fotó: Nagy Tibor

Három nappal az egy félidős
ASA – Pandurii bajnoki találkozó után kevésbé jeges, de hasonlóan csúszós Sziget utcai
pályán rendezték meg az év
utolsó marosvásárhelyi találkozóját, amelyen az ASA a Temesvári ACS Poli együttesét
fogadta az Adeplast Ligakupa
elődöntőjének odavágóján.

Czimbalmos Ferenc Attila
A csúszós pálya miatt már a találkozó első perceiben látszott,
hogy mindkét csapat játékosai nehezen tudtak megállni a lábukon,
nehezen ment az irányváltoztatás, a
precíz passz, de ritka volt a meccs
közben a pontos, jól eltalált lövés is,
hiszen valamennyi labdarúgó mindenekelőtt a testi épségére összpontosított. Mindezek dacára, a
lehetőségeknek megfelelően jól játszott mindkét alakulat.
Már a 10. percben büntetőhöz jutott a Poli ACS, miután Artean bal
oldali beadása után M. Constantin

kézzel érte el a labdát: a 11-est Artean laposan a kapu jobb oldalába
lőtte: 0-1. A 26. percben sikerült
egyenlíteniük a hazaiaknak, miután
G. Matei jobb oldali beadását Kuku
vállal Ciolacuhoz továbbította, a
csatár pedig jobbal kilőtte a hosszúsarkot: 1-1.
Újabb gólt a temesváriak szereztek a 61. percben, Drăghici révén,
aki kihasználta M. Constantin elemi
hibáját, miután rosszul vette le a
labdát, majd a lasztit a kimozduló
Mingote mellett a hálóba gurította:
1-2. Öt perc múlva hasonló helyzetben Llorente volt eredményes, miután
őt
Drăghici
indította
kellőképpen, így a spanyol csatár is
Mingote bal oldalán gurított a hálóba: 1-3. A kétgólos hátrány dacára
a hazaiak tovább próbálkoztak a támadásokkal, aminek meg is született
az eredménye a 77. percben: a csereként beállt Ursu jobb oldali beadása után C. Rus mintegy öt méterről
bevarrta a játékszert a léc alá: 2-3.
Egyenlítésre nem került sor, vi-

Óriási sikerrel zárta az évet a Bukaresti Dinamo: a Ligakupa másik elődöntőjében, Bukarestben 4-1-re legyőzte az örökös rivális
FCSB-t.
Az első gólt a vendégnek számító piroskékek szerezhették volna, Ovidiu Popescu
azonban 13 perc múltán a kapufát találta el.
Hat perccel később a jobb hátvéd tévedését kihasználva Mahlangu klasszis gólt szerzett, és
vezetéshez juttatta a házigazdákat. Az afrikai
csatárnak ez volt az első találata a Dinamo színeiben, jegyezte meg beszámolójában a mérkőzésről közvetítő DigiSport. A meccs „nem
ült le”, Boldrin egyenlíthetett volna, ám PeEz volt zsinórban a kilencedik román örökrangadó, amelyet a piros-fehérek nedo mentett. A kontrán kis híján megduplázta
vereség nélkül teljesítettek, ezúttal ráadásul hatalmas zakót osztottak ki előnyét a Ioan Andone vezette alakulat, ezúttal
mindenkori legnagyobb ellenfelüknek
azonban a másik kapus, Niţă parádézott, így
Nistor kísérletét nem koronázta siker. A második félidőt a FCSB kezdte határozottabban, de Amorim egy hatalmas helyzetet kihagyott, mire a Dinamo
megszerezte a második találatot: újra Nistor került főszerepbe, és a házigazdák játékosa ezúttal nem hibázott.
A Ligakupa tavalyi nyertese nem adta fel a küzdelmet, a 78. percben csökkentette is hátrányát: Aganovic
remek góllal vette ki részét a közösből. Társaival azonban nem sokáig örülhettek, hiszen a középkezdés után
mindössze húsz másodperccel Lazăr újra kétgólosra növelte a vendéglátók előnyét. A 4-1-es végeredményt
D. Rotariu állította be, kevéssel a vége előtt.
A visszavágót március elején játsszák.
A két csapat összetétele:
* Dinamo: Penedo – Romera, Nedelcearu, Maric, Filip – Dudea (70. D. Rotariu), Nistor – Hanca, Palic,
Mahlangu (29. V. Lazăr) – Nemec (84. M. Popescu).
* FCSB: Niţă – Ov. Popescu, Tamaş, Toşca, Momcilovic – Moke (82. Tudorie), Achim – Enache (60.
Aganovic), Boldrin (46. Ad. Popa), de Amorim – Man.

A Real Madrid nyerte a klubvilágbajnokságot

Sergio Ramos kezében a trófea, örülnek a spanyol klub játékosai

A Real Madrid nyerte a Japánban rendezett labdarúgó-klubvilágbajnokságot, miután a vasárnapi
fináléban a mesterhármast jegyző
Cristiano Ronaldo vezetésével,
hosszabbítás után 4-2-re legyőzte a
házigazda Kashima Antlers együttesét.
A klubvilágbajnokságon a hat
kontinens legrangosabb klubsorozatának győztese, valamint a
házigazda szerepelt – utóbbi első
ázsiai csapatként jutott el a torna fináléjáig.
A királyi gárda már a kilencedik
percben megszerezte a vezetést a
döntőben – melynek negyedik játékvezetője Kassai Viktor volt –,
Karim Benzema egy kipattanó lab-

dát vágott hét méterről a kapuba. A
domináló spanyol együttesnek több
lehetősége is volt a különbség növelésére, ám újabb gólt némi meglepetésre a japán bajnok szerzett: a
Kashima Antlers Sibaszaki Gaku
találatával egyenlített a szünet
előtt.

A fordulás után Sibaszaki 18
méterről újra bevette Keylor Navas
kapuját, ám 8 perc múlva Cristiano
Ronaldo büntetőből egyenlített. A
rendes játékidő nem hozott újabb
találatot, a hosszabbításban Benzema tökéletes ütemű kiugratása
után Ronaldo megszerezte második
gólját. Bár a japán együttes a kapufát eltalálta még, betalálni a négyszeres aranylabdás portugál támadó
tudott újra, így a Real Madrid megnyerte a finálét, s klubcsúcsát tovább javítva immár 37 tétmérkőzés
óta veretlen.
Ez volt a királyi gárda ötödik sikere a sorozatban, ezzel az örökrangsor élére lépett, megelőzve a
négyszeres győztes AC Milant.
A jogelőd klubvilágkupát is beleszámítva az 55. kiírásból 30. alkalommal született európai siker,
míg 25-ször dél-amerikai csapat
nyert.

Eredményjelző

Labdarúgó-klubvilágbajnokság, döntő: Real Madrid (spanyol)
– Kashima Antlers (japán) 4-2 (1-1, 2-2, 4-2)
gól: Benzema (9.), C. Ronaldo (60., 98., 104, az elsőt 11esből), illetve Sibaszaki (44., 52.)
A 3. helyért: Atlético Nacional (kolumbiai) – Club América
(mexikói) 2-2 (2-1) – tizenegyesekkel: 4-3
A torna végeredménye: 1. Real Madrid, 2. Kashima Antlers. 3.
Atlético Nacional, 4. Club América, 5. Jeonbuk Hyundai Motors
(dél-koreai), 6. Mamelodi Sundowns (dél-afrikai), 7. Auckland
City (új-zélandi).

Gigi Becali klubja nem használhatja
többé a Steaua nevet

Gigi Becali klubja, a Steaua Bukarest Futball Klub (FCSB) a hadsereg CSA Steaua nevű sportegyesületének engedélye nélkül
nem használhatja a Steaua vagy a
Steaua Bukarest neveket – döntötte
el a Bukaresti Ítélőtábla.
Az intézmény helyet adott a hadsereg sportklubja fellebbezésének,
és megtiltotta, hogy a FCSB a Steaua márkanevet sportversenyeken,
belépőjegyeken, reklámokban vagy
bárhol használja, mi több, a FCSB
nevéből is törölni kell a Steaua Bukarest szóösszetételt.
Az ítélőtábla ugyanakkor elutasította a hadsereg kártérítési igényét.
Gigi Becali csütörtöki sajtóérte-

kezletén bejelentette, hogy a Legfelsőbb Bíróságon megfellebbezi a
Bukaresti Ítélőtábla döntését. Szerinte senki nem változtathatja meg
a Steaua nevét, mert az szerepel a
Cégbíróság névjegyzékében. „Az
ítélőtábla döntését nem tartom igazságosnak, ezért megtámadom a Legfelsőbb Bíróságon. Kérem a szurkolókat,
hogy legyenek türelemmel, mert ez
akár egy évig is eltarthat. (…) Ebben
az országban a bíró eldöntheti, hogy a
szén fehér. Csak két magyarázat létezik: vagy ellenséges az ítélőtábla,
vagy az ügyben benne van a katonai
hírszerzés. Ha a második variáns áll,
semmi esélyem sincs, ezek kinyírnak” – nyilatkozta Becali.
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PRESSing: Második hely
a Karácsonyi kupán

A Marosvásárhelyen évek óta hagyományossá vált Karácsonyi
kupán búcsúztatta az óesztendőt a
Magyar Újságírók Romániai Egyesületének (MÚRE) focicsapata, a
PRESSing. A lelkes és fáradhatatlan Pálosi Csaba által tető alá hozott
évzárón a tollforgatók ezúttal sem
vallottak szégyent: öt öregfiúcsapat
közül az előkelő második helyen
végeztek. A kiegyensúlyozott tornát
a mindenféle szempontból legjobbnak bizonyuló együttes, a Bolyai
néven szereplő gárda nyerte. A
turné érdekessége, hogy senki nem
ért el maximális pontszámot, és
senki nem maradt pont nélkül. Mi
több, az utolsó mérkőzésen dőlt el,
hogy ki foglalhatja el a dobogó második és harmadik fokát, illetve, ki
csúszik le a negyedik helyre. Az újságírók az utolsó előtti percben lőtt
győztes góljukkal tornászták fel
magukat a második pozícióba, és
fosztották meg a szervező „vakpalikat” az ezüstéremtől. Szintén a
ritka érdekességek közé sorolható
az ellenfél iránt tanúsított sportszerűség, pontosabban annak megtörése egy kis látványos bunyóval. Az
öngólosokat a nevük is arra pre-

desztinálta, hogy saját csapatukat
gyengítsék. Egy mérkőzés alatt és
után háromszor is összeverekedtek
– egymás közt. A keleti harcművészeti elemekkel tarkított adokkapok inkább látványos volt, mint
hatásos: senki nem sérült meg, de
míg sokakat megbotránkoztatott,
mások jól elszórakoztak rajta.
A sajtósok csapata ezennel túl
van az idei 47. mérkőzésén, végső
mérlege pedig ezúttal is pozitív.
Eredmények: Vakpali – Pressing
0-0, Kocsárd – Öngól 2-0, Bolyai –
Vakpali 0-0, Pressing – Öngól 2-1,
Kocsárd – Bolyai 2-4, Vakpali –
Öngól 2-2, Pressing – Bolyai 1-3,
Vakpali – Kocsárd 4-0, Bolyai –
Öngól 4-1, Pressing – Kocsárd 2-1.
Táblázat: 1. Bolyai 10 pont, 2.
PRESSing 7, 3. Vakpali 6, 4. Kocsárd 3, 5. Öngól 1.
A PRESSing kerete: Szucher
Ervin (Krónika, TVR) – Karácsonyi Zsigmond (Népújság), Farczádi
Attila (Rádió GaGa, Mediatica),
Bögözi Attila (Erdélyi Riport), Csutor András-Tomi (Miújság.zip),
Csorbai Loránd (Kézfogás), Enyedi
Csaba (Agapé) és Kádár Zoltán
(Marosvásárhelyi Rádió).

2016, a visszaesés éve

2016 nem a legjobb esztendőként vonul be a
marosvásárhelyi sport történetébe. Bár a
2015–16-os bajnoki évad végén született
néhány figyelemre méltó eredmény, az év
végéhez közeledve a visszaesés szembetűnő,
mondhatni a városi tanácsban kirobbant politikai csatározások következtében, amelyeknek a sport esett elsőként áldozatául. Mert
hát a kibicnek semmi sem drága.

Bálint Zsombor

Labdarúgás
A 2016-os év a marosvásárhelyi élvonalbeli labdarúgás szétesésének esztendeje. Egyetlen más sportágban sem volt ilyen drasztikus és meredek a zuhanás.
A gond gyökerei 2015 nyaráig nyúlnak vissza, amikor
egy bírósági ítélet egy nagyobb összeget zárolt a Marosvásárhelyi ASA bankszámláján, innen pedig megállíthatatlan volt a zuhanás. Az év elején még
biztosnak tűnt a rájátszás, hogy aztán éppen hogy sikerüljön becsúszni az első hat közé. Végül derült
égből villámcsapásként jött a hír, hogy csődeljárás alá
vonják a klubot. A szezon végén szétesett a csapat maradéka. Hirtelen összekapkodott keret, hatpontos levonás, vereségek sorozata, ez volt az őszi idény,
amelynek során a játékosok nem kaptak fizetést, a
csapat kiesésre áll, és újabb 3 pontot vont le a versenyengedélyezési bizottság. Úgy tűnik, a folytatásra
ismét szétszéled a keret maradéka, a kiesés pedig elkerülhetetlennek tűnik. Vajon ez lesz a legnagyobb
baj?
Kosárlabda
Nem volt a legjobb az alapszakasz az előző bajnokságban, ám a rájátszásban javított a Maros KK, amely
ismét döntőt játszott, és csak az ötödik meccsen maradt alul. Az anyagi gondok azonban ezt a klubot is
elérték, amely így későn kezdte a felkészülést, hevenyészve dobta össze a keretet, nehezen lendült bele.
Igaz, az Európa-kupában túljutott az első csoportkörön, szerencséjére az egyik ellenfél visszalépése megkönnyítette a dolgát. Az év végére ez talán az egyetlen
csapat, amelynek működése lassan a helyére billen, s
bár még vannak elmaradások a fizetések folyósításában, a legutóbbi eredmények ismét optimizmusra ad-

Az újságírócsapat a néhány nappal később rendezett óévbúcsúztatón

Románia-kupa
Hosszabbításban veszítette el
a döntőt a Csíkszeredai Sportklub

Hosszabbítás után 6-5 (0-1, 0-2,
5-2, 1-0) arányban legyőzte pénteken a Galaci Dunărea a Csíkszeredai
Sportklubot
a
jégkorong-Románia-kupa döntőjében. A hivatalban lévő bajnokcsapatnak 28 év után sikerült
visszahódítania a kupát.
A címvédő Sportklub 3-0, 4-3 és
5-4 arányban is vezetett a döntőben,
de a galaciaknak mindannyiszor sikerült egyenlíteniük, és a hosszabbításban a maguk javára fordították
az eredményt.

A győztes csapat góljait Flinta
Botond (41:56, 58:22), Lőrincz Levente (46:03), Ondrej Rusnak
(47:31, 69:43) és Robert Krajci
(50:21) ütötték. A Sportklub góljai
János Imre (17:40), Michal Korenko (38:18), Farkas Tamás
(39:02), Nathan Miles Campbell
(49:15) és Antal Zsombor (57:11)
nevéhez fűződnek.
A kisdöntőben a Brassói Corona
7-2 (2-1, 3-0, 2-1) arányban legyőzte a Gyergyószentmiklósi
Progymet.

A Galac 28 évi szünet után hódította el újra a serleget

A képünkön fogadói állásban látható CSU Medicina kerete ma legfeljebb arra elég, hogy a csapatot a középmezőnybe vigye, ennél
többre aligha számíthat bárki.
Fotó: Nagy Tibor

Bár felvételünk azt sugallhatja, a City’us ellenfelei nem feltartott kézzel érkeznek a ligeti sportcsarnokba. Jól tudják, amint a székelyudvarhelyiek is, hogy az előző évektől eltérően immár van itt
keresnivalójuk. Fotó: Nagy Tibor

hatnak okot.
Női kosárlabdában 2016 a Sirius feljutásának éve.
Így pozitívnak mondható a mérleg, bár az élvonal az
elején túl nagy kihívásnak bizonyult. Angel Robinson
érkezése után javultak az eredmények, azonban a csapat szintén anyagi nehézségekkel küszködik, így a
folytatás annak is függvénye, hogy mennyi pénzből
tudnak gazdálkodni.
Teremlabdarúgás
Két ellentétes félév. A tavasz a tavaly ősszel összeszedett hátrány ledolgozásáról, majd a pályahátrányból megszerzett bajnoki címről szól. Aztán a hirtelen
kijózanodás következett, amit kilenc játékos távozása
jelentett, miután kiderült, a City’us sem számíthat a
város anyagi támogatására. A néhány megmaradt labdarúgó és a fiatalok még szállítottak egy bravúrt, a továbbjutást az UEFA-kupa elitkörébe, azonban a hat
bajnoki címhez méltó eredményekhez a folytatásban
több kellene. Egyelőre a 6. helyen van a City’us az 1.
ligában, és ma már több ellenféllel szemben nem számít esélyesnek.
Röplabda
Az első négy közé való visszakapaszkodás céljával
hívták vissza a tavaly Atanasz Petrov edzőt a CSU
Medicina női röplabdacsapatának kispadjára, azonban
az idény nem úgy sikerült, ahogy szerették volna. A
leigazolt játékosok közül szinte mindig volt egy-két
sérült, így a csapat csak az 5. helyet szerezte meg, ami
ráadásul nem volt már elég a Challenge-kupához az
ország CEV-együtthatójának csökkenése miatt. Aztán
itt is beütött a pénzhiány, Petrov nem látta a folytatás
értelmét, a csapat pedig többnyire ifjúsági játékosokra
alapozva, Balázsfalva másodedzőjéből vezetőedzővé
avanzsált Predrag Zucović vezetésével valahol a középmezőny végén várja a folytatást. Ez a keret ma
erre elég.
Kézilabda
A túlélés volt a Marosvásárhelyi Mureşul női kézilabdázóinak célja az előző A osztályos bajnokságban,
és feljutási ambíciókról nem igazán beszélhetünk az
új idényben sem, bár kétségtelenül erősödött kicsit a
keret, így az év végén a csapat az élen áll a B csoportban. A két nagy esélyessel azonban még nem játszott,
és két meccsel többet számlál. Ráadásul De Oliveira
távozása szinte biztos, ha a Medgyesen focizó férje,
Eric de Oliveira, ahogy hírlik, az Öböl-országok valamelyikében kap munkát. A női kézilabdacsapat
gondja a többiekhez hasonlóan a pénz, pontosabban
annak a hiánya.

Tófalvi Éva biatlonista lett az év sportolója
Hargita megyében

A Hargita megyei Ifjúsági és
Sportigazgatóság által összeállított felmérésben Tófalvi
Éva biatlonistát választották
az év sportolójának Hargita
megyében – tájékoztat az intézmény által az Agerpres
hírügynökségnek megküldött
közlemény.

A Márton Simon által edzett 38
éves sportoló áprilisban bejelentette, hogy visszavonul, miután a
Nemzetközi
Biatlonszövetség
(IBU) meldónium használata miatt
ideiglenesen felfüggesztette versenyjogát.
A B-próba elemzése kimutatta,
hogy Tófalvi utoljára 2015 decemberében használt meldóniumot,
amikor ez a szer még nem szerepelt a tiltott szerek listáján, így az
IBU feloldotta a felfüggesztést,
azonban emiatt a sportoló áprilistől
szeptemberig nem tudott rajthoz
állni. A Romániát öt téli olimpiai
játékokon képviselő Tófalvi Éva
ezt követően folytatta szereplését a
nemzetközi porondon.

Tófalvi Éva a mezőny élén. Meldónium használata miatt ideiglenesen felfüggesztették a versenyjogát, aztán kiderült, hogy akkor élt a szerrel, amikor az még nem volt tiltott, így újra
versenyezhetett

A legjobb ifjúsági sportoló díját
a fiúknál Gegő Hunor biatlonista,
a lányoknál Darvas Zsanett sífutó
kapta.
A legjobb csapatnak a HC Székelyudvarhely kézilabdacsapatát
választották.
Íme a legjobb sportolók névsora:
1. Tófalvi Éva (biatlon) 516 pont,
2. Simion Suciu (tájfutás) 375, 3.

Novák Eduárd (kerékpár) 273, 4.
Szőcs Elemér (cselgáncs) 253, 5.
Kinda Géza (hódeszka) 198, 6.
Papp Róbert (cselgáncs) 190, 7.
Koncz Botond (cselgáncs) 174,
8. Szép Zoltán (tájfutás) 168, 9.
Sebestyén Szabolcs (kerékpár)
163,
10. Szőcs Renáta (gyorskorcsolya) 121.
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A lázas látszatküzdelem művészete

Ezek a sorok már a chaloni kiszállás után kikívánkoztak, és az
aktualitásuk csak még nagyobb lett
a Gaziantep elleni mérkőzés, és
még inkább a Galac elleni és kolozsvári sikerek után.
Adott egy kosárlabdacsapat,
amely három év alatt háromszor állhatott a belföldi bajnokság dobogójára. (Igaz, az idei keret
összeállításakor nem volt a legjobb
helyzetben a klub, a – remélhetőleg
csak átmeneti – anyagi válság miatt
későn kezdődött a felkészülés is,
így az idényt is zötyögősebben
kezdték, azonban ez az aspektus, tekintve az utóbbi három bajnoki fordulót, most irreleváns.)
Tehát adott egy igazán jó képességű kosárlabdacsapat, amely népszerű, és eredményei felfelé
ívelnek, amelyekre építeni lehet.
Nos, ez a csapat, bár jogot kap rá
belföldi eredményei alapján, évekig
nem iratkozik be az európai kupákba. Mit neki presztízs, tapasztalatszerzés, a klub hírnevének
növelése, amelynek következtében
olcsóbb és jobb játékosok idevonzása
lehetséges, mit neki a közönségek az
az igénye, hogy nemcsak belföldön,
hanem Európában is eredményes legyen, mindez nem számít. Erre lép a
szövetség, és hatalmas pénzbüntetést
helyez kilátásba, így nincs mit tenni,
indulni kell…

Beiratkozás az utolsó utáni pillanatban, a FIBA Europe kegyelme
megmenti a csapatot a bírságtól,
amely így előselejtezőre kényszerül. Aztán mégsem. Sőt, a négyes
csoportból még egy ellenfél visszalép, így biztosítva a továbbjutást,
szinte a csapat akarata ellenére.
Nem, nem a játékosokról, szakvezetőkről van szó, ők még úgy gondolják, hogy a továbbjutás jó a
csapatnak, a városnak. Azt hiszik,
amikor a pályára lépnek, a sportról
van szó.
Erre kiáll az elnök, és szomorúan
bejelenti: nincs pénz a folytatáshoz.
Eközben késnek a fizetések, és a játékosokkal finoman vagy közvetlenül, de megértetik: legyen elég, már
nem akarunk továbbjutni. Az sem
számít, hogy a továbbjutásért pénzt
ad a FIBA, amelyből visszatérülnek
a költségek. Ki nem mondva is azt
kommunikálják a nézőkkel, mit nekünk Európa, hisz olyan óriásokkal
kell megküzdenünk, akikkel semmi
esély, legyen elég a belföldi bajnokság.
Hogy óriások? Igen. A francia
Chalonnak és a török Gaziantepnek
is sokszoros a költségvetése, a pályán azonban nem az eurómilliók
játszanak. (Még soha nem láttam,
hogy a pénz gólt rúgott volna –
mondta egykor a legendás Johan
Cruyff.) Úgy azonban nehéz fel-

venni velük a küzdelmet, ha belülről gáncsolják a csapatot. Hogy,
hogy nem, egyik ellenféllel szemben sem áll rendelkezésre a teljes
keret, a meccs előtt (és utána) pedig
megtudjuk, hogy semmi esélyünk a
kosárlabda ezen óriásai ellen. Az
eredmények maguktól beszélnek, a
marosvásárhelyi statisztika elrettentő számai (dobószázalékok, lepattanóarány, eladott labdák stb.)
ugyancsak…
És ha önmagukban néznénk a
dolgot, még talán el is hinnénk,
hogy így van. Csakhogy: a chaloni
kiszállás előtt a csapat nyert Nagyváradon, a bajnok otthonában,
annál a Nagyváradnál, amely a Bajnokok Ligájában orosz, ukrán, izraeli ellenfeleket győzött le, szoros
eredményeket ért el török, francia
és olasz opponenseivel. Aztán Chalon után legyőzi Galacot, s miután
borzalmas mutatókat produkálva
„letudja” a Gaziantep elleni mecscset, gyakorlatilag ugyanaz a csapat
két nappal később 104 pontot dob
Kolozsvárnak.
A törököktől elszenvedett vereség után megtudjuk, hogy a Gaziantep nagyon jó csapat, ez nem
vitás. Csakhogy Kolozsvárt ez nem
akadályozta meg abban, hogy az
első körben a két meccsből egyszer
nyerjen ellene. És arról a Kolozs-

Melyik a Maros KK igazi arca?

Két ellentétes kimenetelű és összképű
mérkőzést tudott le a Maros Kosárlabdaklub
a karácsonyt megelőző héten: előbb hazai
pályán nagyarányú vereséget szenvedett a
FIBA Európa-kupában, majd a hazai bajnokság 14. körében meggyőző módon és fölénynyel nyert a Kolozsvári U otthonában.
Osztálynyi különbség volt a Gazientep és
a Tigrisek között a marosvásárhelyi összecsapáson: csak a törökök haraptak, szoros
emberfogásukból nemigen tudták kihámozni
magukat a hazaiak a FIBA Európa-kupa második csoportkörének második fordulójában
rendezett mérkőzésen. Ezért a támadások befejezése marosvásárhelyi szemszögből nagyjából az egyéni megoldásokra és távoli
dobásokra korlátozódott, az edzéseken begyakorolt figuráikat alig-alig tudták megját- Nagyon szoros emberfogással lepte meg a Gaziantep a Tigriseket, a támadászani.
A
törökök
ugyanakkor sok befejezése ezért nagyjából az egyéni megoldásokra és a távoli dobábebizonyították, hogy nem veszett el az a sokra korlátozódott. Fotó: Nagy Tibor
tudás és tapasztalat, amelyre játékosaik az Euroligá- remek győzelemmel örvendeztette meg őket kedvenc
ban, illetve az NBA-ben tettek szert, számukra nem csapatuk, Kolozsváron sikerült visszavágni a bajnokokozott gondot feltörni a marosvásárhelyi védelmet. ság nyitányán a Dzsungelben elszenvedett vereségért,
A simán elveszített nemzetközi mérkőzés mégsem méghozzá úgy, hogy a hajrá mindenféle izgalmat nélárnyékolta be a marosvásárhelyi kosárlabdabarátok külözött. Az első negyedben nagyjából fej fej mellett
karácsonyát: az ünnep estéje előtti napon ugyanis haladtak a csapatok, amíg a Tigrisek egy 7-0-s rohammal meg nem léptek. A második tíz percben Martinic, Barham és Gajovic
Jegyzőkönyv
zsinórban szórták a hárompontosokat,
Férfikosárlabda-FIBA Európa-kupa, K csoport, 2. forduló:
így a Maros KK 13 pontos előnyre tett
Maros KK – Gaziantep 76:90 (17-25, 17-25, 14-19, 28-21)
szert. Szünetre mégis elolvadt a két csaMarosvásárhely, ligeti sportcsarnok. Vezette: Srdan
pat közötti különbség, Pustozvonov koDozai (horvát), Uros Nikolic (szerb), Aljakszander Szirica
sara az 53:53-as félidei állást rögzítette.
(fehérorosz). Ellenőr: Stefko Sztanev (bolgár).
A második játékrész nyitánya a Djapáé
Maros KK: Gajovic 20 pont (3), Sánta 15, Mohammed 13,
Martinic 12 (2), Djapa 10, Barham 5 (1), D. Popescu 1, D.
volt: az addig pontot sem szerző játékos
Andrei, Cioacătă, Engi-Rosenfeld.
közelről és távolról is betalált, aztán köGaziantep: Jefferson 24 pont, Rautins 17 (5), Denmon 12
vetkezett Gajovic triplája, és újra tízpon(3), Cherry 11 (1), Ruzic 9 (1), Balazic 8 (2), Ozcan 7 (1), Erol tos előnyben voltak a vásárhelyiek. Az
2, Eryuz, Ivanov.
utolsó játékrészben Gajovic és MohamA csoport másik mérkőzésén: Södertalje Kings – Elan
med villogott, a két csapat közötti küChalon 63:86.
A csoport állása: 1. Elan Chalon 4 pont (187:128), 2. Gazi- lönbség pedig egyre nőtt. A vége felé a
Maros KK átlépte a százpontos lélekantep 4 (162:142), 3. Södertalje Kings 0 (129:158), 4. Maros
tani határt, a kolozsváriak pedig már
KK 0 (141:191).
csak asszisztálni tudtak vendégük sikeréhez.

Jegyzőkönyv

Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 14. forduló: Kolozsvári U –
Maros KK 89:104 (23-29, 30-24, 16-29, 20-22)
Kolozsvár, Horia Demian Sportcsarnok, 1450 néző. Vezette: Laurenţiu Grigoraş, Alin Faur, Dragoş Stan. Ellenőr:
Romi Stanciulescu.
Kolozsvári U: Adamovic 19 pont (5), Pustozvonov 18,
Rasic 16 (5), Barro 12, Dykes 9 (2), Török 6, Jucan 6,
Gheorghe 3 (1).
Maros KK: Gajovic 26 pont (4), Mohammed 23 (1), Martinic 20 (3), Sánta 17, Djapa 8 (2), Barham 6 (2), Lázár 4, D.
Popescu, D. Andrei.
További eredmények a 14. fordulóból: Galac – Nagybánya 102:57, Bukaresti Dinamo – Piteşti 64:72.

A Nemzeti Liga rangsora

1. Steaua CSM
2. Kolozsvár
3. Piteşti
4. Nagyszeben
5. Maros KK
6. Temesvár
7. Nagyvárad
8. Galac 5/8
9. Craiova
10. Nagybánya
11. Dinamo

11/1
10/2
8/5
8/4
7/6
6/6
6/6
18
4/8
1/12
2/10

23
22
21
20
20
18
18

16
14
14

9

Drew Barham dob kosárra a FIBA Európa-kupa második csoportkörének 2. fordulójában rendezett Maros KK – Gaziantep (76:90) mérkőzésen, a marosvásárhelyi ligeti sportcsarnokban.
Fotó: Nagy Tibor

várról van szó, amely 104-et kapott,
és igen, három nappal korábban a
Chalonnal nagyjából azonos szintű
francia Pau Orthez ellen is győzni
tudott…
És akkor hogyan is van az európai esélyekkel?
Ismerjük az összes érvet, amelyet
az európai szereplés ellenfelei fel
szoktak hozni. A költségektől a fáradtságig, és nincs olyan közöttük,
amely hosszú távon fenntartható.
Lehet, hogy vannak vagy lennének
fáradtság miatt elveszített meccsek,
a belföldi bajnokságokat azonban
Európa-szerte azok a klubok nyerik,
amelyeknek sűrű a programjuk. A

ráfordított pénz pedig hosszú távon
mindenképpen megtérül. Csak le
kell venni a lóellenzőt. És nem kellene a kevésbé tájékozott nézőkkel
megetetni, hogy kicsik vagyunk mi
Európához. A román bajnokság ma
az európai középmezőnyhöz tartozik, és egy romániai érmes akármikor képes felvenni a versenyt
bármely más bajnokságból érkező
ellenféllel. Hogy a török és francia
bajnokság erősebb, nem vitás. De
nem annyira, hogy már az első
percben be kelljen dobni a törülközőt. És főleg nem illene átverni láta
szatküzdelemmel
szurkolótábort… (Drukker)

Alig ötvenvalahány másodperc
választotta el a Marosvásárhelyi Sirius női kosárlabdacsapatát a bajnokság alighanem legnagyobb
meglepetésétől, attól, hogy újoncként nyerni tudjon a bajnoki címvédő és az idei bajnokságra is
legnagyobb esélyesnek számító
Sepsiszentgyörgy otthonában, a karácsonyi fordulóban. Ötvenkét másodperccel a vége előtt még egy
pont előnyben volt Steff Zakariás
csapata, s alighanem csak a lelátók
támogatása, valamint a Sepsi SIC
némely játékosának nagyobb tapasztalata tette, hogy a házigazdáknak sikerült az utolsó pillanatokban
bebiztosítaniuk a győzelemhez
szükséges előnyt.
Világosan kell látnunk azonban
azt is, hogy egy ilyen eredmény
csupán egy pillanatnyi formát mutatott volna, hisz a Sepsi SIC hoszszú (nemzetközi szintű belföldi
válogatottakkal az alaprotációban)
kispadja ellen enyhe túlzással csak
a Robinson–Daniel kettős vette fel
a küzdelmet, némi támogatással
Gregorytól és Lovásztól. Ugyanakkor Laudermill 2/11-es tripla mutatója lerontja a csapat 38%-os
átlagát, arról nem szólva, hogy
McCune a palánk alatt csupán a
négy személyi hibájával hívta fel

magára a figyelmet röpke 12 percnyi játékidőben.
Tény viszont, hogy Robinson érkezésével jelentősen megnőtt a csapat
ütőképessége,
nagyobb
biztonságot ad társainak is, és most
már joggal gondolkodhatnak akár
abban is, hogy a visszavágók során
több ellenfelet sikerül legyőzniük,
bár a felsőházat érő 6. hely elcsípése az alapszakasz végére igen
nehéz feladatnak tűnik.
A marosvásárhelyi csapat számára már az év vége roppant fontos
mérkőzést tartogat, a december 28ára időzített bajnoki fordulóban (az
utóbbi három évtizedben először
játszanak hivatalos mérkőzést Marosvásárhelyen karácsony és újév
között) Alexandriát fogadják, s
ezen a mérkőzésen gyakorlatilag
kötelező visszaigazolni a javuló
tendenciát, ezért a lélektani nyomás
is nagyobb lesz a csapaton. (B. Zs.)

Egy percre
a bajnokság meglepetésétől

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

Jegyzőkönyv

25
23
22
21
20
18
18
16
15
14

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 13. forduló: Sepsiszentgyörgyi
Sepsi SIC – Marosvásárhelyi Sirius 85:80 (18-13, 26-22, 20-21, 2124)
Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok,1300 néző. Vezette: Alexandra Stan (Bukarest), Vlad Potra (Kolozsvár), Claudia
Telcian (Bukarest). Ellenőr: Cristian Vilcinschi (Bukarest).
Sepsi SIC: Marshall 19 (2), Jeffery 16 (1), Thompson 16, Părău
15 (1), Pfirman 9, Stoenescu 6, Huţanu 3 (1), Kilin 1, Harris.
Sirius: Robinson 27 (1), Daniel 26 (4), Gregory 12 (1), Lovász 9,
Laudermill 6 (2), McCune, Gál, Alina Pop, Radu.
A női kosárlabda országos liga 13. fordulójának további eredményei: CSBT Alexandria – Szatmárnémeti CSM 74:71, CSM Târgovişte – Galaci Phoenix 58:39, Jászvásári Poli – Aradi ICIM
50:72, Brassói Olimpia – Kolozsvári U 65:56.
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FIFA-világranglista:

A 26. helyen zárja az évet a magyar válogatott,
a 39.-en a román

A magyar válogatott, pozícióját megőrizve, a 26.
helyen zárja az évet a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistáján. A román csapat a 39. pozíción maradt, visszaesése az év elejéhez képest
szembetűnő, hiszen akkor még a 16. volt. Az alakulat
folyamatosan rontott, áprilisban és májusban a 19., júniusban a 22., júliusban a 24., augusztusban a 25.,
szeptemberben a 32., októberben a 34., novemberben
pedig a 39. helyet foglalta el. Ez még nem a leggyengébb helyezése az alakulatnak, hiszen 2010-ben és
2011-ben az 56. pozícióra esett volt vissza.
A FIFA honlapján nyilvánosságra hozott rangsor
első 28 helyén nem történt változás, Argentína az éllovas, Brazília a második, a világbajnoki címvédő Németország csapata pedig a harmadik.
A magyar válogatottal egy világbajnoki selejtezőcsoportban szereplők közül az Európa-bajnok portugálok a nyolcadik, míg a százszázalékos
teljesítménnyel csoportelső svájciak a 11. helyen állnak. Feröer-szigetek és Lettország együttese egy-egy
helyet javított, így jelenleg a 83., illetve a 111. helye-

zett, míg Andorra együttese változatlanul 203. a rangsorban.
A román csapat riválisai közül Lengyelország áll a
legjobban (15.), majd a dánok (46.), a montenegróiak
(63.), az örmények (86.) és a kazahok (98.) következnek.

A FIFA-ranglista

1. (1*.) Argentína 1634 pont, 2. (2.) Brazília
1544, 3. (3.) Németország 1433, 4. (4.) Chile 1404,
5. (5.) Belgium 1368, 6. (6.) Kolumbia 1345, 7. (7.)
Franciaország 1305, 8. (8.) Portugália 1229, 9. (9.)
Uruguay 1187, 10. (10.) Spanyolország 1166, 11.
(11.) Svájc 1129, 12. (12.) Wales 1121, 13. (13.)
Anglia 1114, 14. (14.) Horvátország 1103, 15. (15.)
Lengyelország 1087, …26. (26.) MAGYARORSZÁG 826, …39. (39.) ROMÁNIA 690, …46. (46.)
Dánia 643, …63. (63.) Montenegró 649, …83. (84.)
Feröer-szigetek 422, …86. (87.) Örményország
412, …98. (97.) Kazahsztán 354, …111. (112.) Lettország 304, …203. (203.) Andorra 12.
* zárójelben az előző helyezés

Év végi beszámoló Havadtőről

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

ADÁSVÉTEL
ELADÓ szilvapálinka. Tel. 0751-409097. (1230)
ELADÓ házi pálinka. Tel. 0751-409097. (mp-I)

MINDENFÉLE

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (58233)
IDŐS ASSZONY állandó gondozását
vállalom ottlakással. Tel. 0761-115363. (58236-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szerkesztette: Mezey Sarolta

Az év végéhez közeledve eljött az évi számvetésnek az ideje. 2016-ban is sok rendezvény, esemény
házigazdája, szervezője volt a Pro Havadtő Egyesület,
tartalmas évet tudhatunk magunk mögött. Idén is
megünnepeltük a gyerekeket, felnőtteket, szerveztünk
könyvbemutatókat, nemzetközi szemináriumot. A havadtői értékek bekerültek az Erdélyi Értéktár Bizottság leltárába, júliusban belga cserkészeket láttunk
vendégül, akik munkájukkal segítették a régi temető
és a múzeumi tárgyak rendben tartását, megőrzését.
Budapesti restaurátorok segítségével a legszebb sírkövek felújításra kerültek, a Sapientia EMTE tájépítész-hallgatói a tanáruk vezetésével javaslatokat
fogalmaztak meg számunkra a temetőrendezés és a
falukép jó irányú változása érdekében. Az év egyik
kiemelkedő eseménye volt, hogy a polgármesteri hivatal segítségével a néprajzi gyűjtemény végleges
helyére, saját épületbe költözhetett, ahol megnyithattuk az Ünnepek és hétköznapok c. állandó tárlatot.
Mindez nem valósulhatott volna meg a nagylelkű tá-

Ünnep

Az év legboldogabb napjára, a
születés ünnepére készülve melegség és szeretet töltötte be a szívünket. Igyekeztünk odafigyelni
embertársainkra.
Szeretettel fordulni, szeretetet
adni, ez a legnagyobb érték, amit
adhatunk. Karácsonyi fényt gyújtani nagyon nagy boldogsággal tölt
el.
A marosvásárhelyi Avram Iancu
Szakképző Líceum diákjai december 22-én a marosvásárhelyi Lídia
gyermekotthonba látogattak, ahol
kántálástól lett hangos az épület.
Jézus születésének örömét hirdettük, lelki melegséget és 15 csomagot vittünk, Fekete Aida református
vallástanárnő és Buzduga Ioana tanárnő kíséretében. Meghatódva az

mogatók, önkéntesek segítsége nélkül. Köszönjük a
támogatást a Bethlen Gábor Alapnak, Sógor Csaba európai parlamenti képviselőnek, a Gyulakutai Polgármesteri Hivatalnak, a Sepsiszentgyörgyi Székely
Nemzeti Múzeumnak, Káldi Richárd kőszobrász-restaurátornak és a restaurátorhallgatóknak, dr. Fekete
Albert tájépítész, egyetemi tanárnak és a tájépítészhallgatóknak, az Erdélyi Értéktár Bizottságnak, a
Kriza János Néprajzi Társaságnak, a Jeunes en Romania belga egyesületnek, Sam de Visser holland barátunknak, dr. Kinda István főmuzeológusnak és
szakmai irányítónknak, a havadtői önkénteseknek,
helyi vállalkozóknak, magánszemélyeknek és azoknak, akik felajánlották adójuk 2%-át egyesületünknek.
Köszönjük Sármási Bocskai Jánosnak, a Marosvásárhelyi Rádió riporterének, a médiának (Zóna Tv, Népújság, Székelyhon stb.) az érdeklődését, tudósítását.
Köszönjük mindenkinek a támogatást, a segítséget.
Boldog új évet!
Koncz Emma, Pro Havadtő Egyesület

Megtört szívvel emlékeztünk

december 25-én ifj. ÁDÁM
SÁNDORRA

évfordulóján.

halálának

10.

Emlékét

őrzi

édesanyja, felesége, Enikő és

fiai, Edmond és Raymond.
Nyugodjál békében! (1229-I)

Fájó

szívvel

emlékezünk

december 27-én a jobbágytelki

születésű

JÓZSA

GERGELYRE halálának kilen-

cedik évfordulóján. Nyugodj

békében! A szerető család.
(1231)

A búcsú nélküli elválás fájó

emlékével gondolunk életünk

legszomorúbb napján, decem-

ber 25-én PÉTER MÁRIÁRA
halálának
Drága

őrizzük:

15.

emlékét

évfordulóján.

szívünkben

édesanyja,

férje,

anyósa, testvére és családja,
fia, leánya, veje és a két

unoka. Nyugodjon békében!

ottani bensőséges hangulattól, a együtt a 15 gyerekkel. Köszönet
töltött káposzta és sütemények illa- Adorjáni István igazgatónak a
tától, megfogadtuk, hogy január- meleg fogadtatásért.
ban önkéntesként visszatérünk,
Bodó Renáta, XII. B
hogy minél több időt töltsünk
Dóczi Zsolt, XII. B

Ünnepi hangulat és ajándékok

Az idén is, akárcsak az előző években, a Deus Providebit Tanulmányi Házban ünnepséget szerveztek
december 17-én. A szépen feldíszített fenyőfa közelében szép számban gyűltek össze gyerekek, szülők
és nagyszülők. A fenyőfa díszítésében a felnőttek mellett a gyermekek is szívesen segédkeztek.
Miután elkészültek a fenyőfadíszítéssel, jó volt
látni, hogy mennyire örülnek a gyermekek, s tágra
nyílt szemmel várják a Télapót.
Kis várakozás után hangos kopogtatás hallatszott
az ajtón, és belépett a hófehér szakállas Télapó, akit
idén Kozsik József színművész nagyszerűen elevenített meg. Kellemes hangulatot teremtve, tréfásan köszöntötte a jelenlevőket, különösen a gyermekeket.
Felkérte őket, hogy minél többen mondjanak verset
és énekeljenek karácsonyi énekeket. Nem kellett sokat
kérlelni a gyermekeket. Egy négy év körüli fiúcska
törte meg a jeget, aztán sorra jelentkeztek, mindanynyian bátran, ügyesen szavaltak, talán bátrabban, mint
előző években. Jutalmul minden gyerek ajándékcso-

magot kapott a Télapótól. A karácsonyi énekekbe a
felnőttek is bekapcsolódtak és a gyermekekkel együtt
daloltak, együtt örvendeztek Jézus Krisztus eljövetelének.
A marosvásárhelyi RMDSZ II-es körzete az idén
112 élelmiszert és édességet tartalmazó csomagot
ajándékozott, 26-ot gyermekeknek, 86-ot felnőtteknek. A rendezvény szervezéséért és a csomagok elkészítéséért illesse dicséret Magyari Károlyt, a II-es
körzet elnökét és a választmányi tagokat, akik évről
évre nagy szeretettel, szorgalommal gondoskodtak
arról, hogy az adventi napokat és a közelgő ünnepeket
minél kellemesebbé tegyék.
A tagságnak, az RMDSZ szenátorainak, parlamenti
képviselőinek boldog új évet kívánunk, hogy a jövőben még hatékonyabban adjanak hangot elvárásainknak, gondjainknak önazonosságunk megőrzéséért.
A Jóisten segítségét kérve, szívből kívánjuk, hogy
álmaink valóra váljanak.
Varró Domokos, Marosvásárhely

(1236)

Fájó szívvel emlékezünk a néhai
BALÁZS-OLDAL

halálának

17.

Szerettei. (-I)

RÓZÁRA

évfordulóján.

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, apa, nagyapa,
rokon,

a TCM volt dolgozója,

MOLDOVAN TIVADAR KAMILL

életének 72. évében, hosszú és

súlyos szenvedés után csende-

sen megpihent. Emléke legyen

áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család. (sz.-I)

Fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér,
nagynéni és rokon,
INCZE ÉVA BERTA
december 24-én visszaadta lelkét
Teremtőjének. Drága szerettünket december 27-én du. 3 órakor
helyezzük örök nyugalomra a
római katolikus temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes. Évikém, soha nem felejtünk el.
A gyászoló család. (1239-I)

Búcsúzom tőled, drága
ÉVIKE,
a te „Rózsikád”, Libeg Lenuţa, ki
gondozásommal megpróbáltam
enyhíteni fájdalmadat. Emléked
örökre szívembe zárom. (1239-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér, após, apatárs,
rokon, szomszéd és ismerős, a
székelybósi születésű
ifj. TŐKÉS GYULA
életének 56. évében december
25-én csendesen megpihent. Temetése 2016. december 28-án,
szerdán 13 órakor lesz a családi
háztól. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (1241-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagypapa,
dédtata, nagybácsi, rokon és jó
barát,
id. SÜTŐ ANDRÁS
városunk
egykori alpolgármestere
életének 88. évében, 2016. december 24-én csendesen megpihent. 2016. december 28-án,
szerdán kísérjük utolsó útjára a
marosvásárhelyi református temetőben. Nyugodjék békében!
A gyászoló család. (1240-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk
drága testvéremtől,
id. NOVÁK SÁNDORTÓL.
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes!
Matild és családja. (1242-I)

Fájó szívvel búcsúzunk drága
testvéremtől,
id. NOVÁK SÁNDORTÓL.
Isten nyugtasson békében, emléked legyen áldott!
Lenke és családja. (1242-I)

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
testvéremtől,
id. NOVÁK SÁNDORTÓL.
Emléked kegyelettel őrizzük!
Nyugodj békében!
Karcsi és családja. (1242-I)

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
testvéremtől,
id. NOVÁK SÁNDORTÓL.
Emléked örökké élni fog! Nyugodj békében!
Piroska és családja. (1242-I)
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Égjen a láng!

FONTOS
TELEFONSZÁMOK

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassó Megyei Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
SZÁSZRÉGENI ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY
Kényszervégrehajtási és begyűjtő iroda
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám
tel: 0265/512-591, 0265/512-592
ELADÁSI KÖZLEMÉNY

Az adóügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének (2) bekezdése értelmében nyilvános árverésen
értékesítik az alábbi adós ingó javait:
– ZAL Invest Kft., CUI RO28616460, Magyaró, 104. szám, Maros
megye, végrehajtási dosszié száma Magyaró_50/11028
– EL Prod Impex Kft., CUI RO1241821, Szászrégen, Pandurilor
utca 166. szám, Maros megye, végrehajtási dosszié száma
SC_E_17/4461
Az árverésre 2017. január 17-én 11 órától Szászrégenben, a Petru
Maior utca 33. szám alatt kerül sor, a Magyaró_50/11028, és
SC_E_17/4461 számú végrehajtási dossziék alapján.
A ZAL Invest Kft. eladásra szánt ingósága:
– Volkswagen Transporter haszonjármű, 1999-es évjáratú, azonosítási száma WV1ZZZ70ZXH021170, rendszáma MS-10-ZAL, narancssárga színű, kikiáltási ára 16.000 lej.
Az EL Prod Impex Kft. eladásra szánt ingósága:
– Elektrosztatikus mezőjű festőberendezés – kikiáltási ára 117.660
lej.
A kikiáltási árak a becsült érték 100%-át képezik (első árverés), amihez hozzáadódik a héa. Az árverésre bocsátott javakat más tartozás nem
terheli.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fent
említett javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja
előtt.
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási
ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a
Szászrégeni Kincstárba az IBAN RO13TREZ4775067XXX004060
számlára kell utalni, adószám 4322637; az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek
a személyazonossági igazolvány másolatát, pénzügyi igazolást arról,
hogy nincsenek adósságaik, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben
részt vehessenek az árverésen.
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon,
a Petru Maior utca 33. szám alatt vagy a 0265/512-592-es telefonszámon. Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2016. december 27.
Zogorean Florin
Matei Rodica
hivatalvezető
CES-irodavezető

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Gázszolgáltató vállalat
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Ásványvíz-választék
(Belşugului 21.) 8-20 óra
- 0265/225-926
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

11

2017-ben abban a kiváltságos helyzetben lehetünk, hogy a reformáció 500. évfordulójára tekinthetünk vissza, és ennek a jegyében, szellemiségében vehetjük számba,
hogy mit jelent ma a reformáció, mit jelent ma szüntelen megújulni. A szervezőket az
az igen nagy megtiszteltetés érte, hogy az Erdélyi Református Egyházkerület reformációi jubileumi évét az Égjen a láng! keresztyén zenefesztivál indíthatja útjára. Az eseményre január 14–15-én kerül sor a marosvásárhelyi Kultúrpalotában.
Szombaton, január 14-én 17 órai kezdettel a Kultúrpalota nagytermében ft. Kató
Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke nyitja meg a rendezvényt, valamint
az Erdélyi Református Egyházkerület reformációi jubileumi évét. Bartos Károly áhítata
mellett szolgálni fog a szászcsávási kórus, a szászrégeni piciSófár, a Gordonka és az
After 5. Vasárnap, január 15-én, ugyancsak 17 órai kezdettel a Trinitatis, a KRK Band,
a Szela és a FIKE Band fognak szolgálni, az áhítatot Les Júlia tartja.
A megújulás jegyében az Égjen a láng idén egy újabb helyszínnel bővül: a Parázsfészekkel (Kultúrpalota kisterme). Szombaton 17 órától Müller Loránd áhítatával kezdődik a Parázsfészek fiatalos, alternatív programja, melyen szolgál a Worship Team,
valamint slam poetryre is sor kerül. Vasárnap, ugyancsak 17 órától Benke János áhítata
nyitja meg az alkalmat, ezt követően Póra Zoli Praise projectjére és jam sessionre kerül
sor.
További információkat az Égjen a láng Facebook oldalán találnak. Várjuk szeretettel!
A szervezők

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

AJTÓ-ABLAK ÉS BÚTOR GYÁRTÁSÁRA SZAKOSODOTT
CÉG alkalmaz: FAIPARI TERVEZŐMÉRNÖKÖT, MŰSZAKI
RAJZOLÓT, ASZTALOST. Jelentkezési határidő 2017. január 13.
Az önéletrajzokat a faipariroda@gmail.com e-mail-címre kérjük
küldeni. Tel. 0736-999-099. (sz.-I)

A PETCO KFT. alkalmaz komoly, megbízható AUTÓVEZETŐT
nyergesvontatóra Románia–Skandinávia útvonalra. Érdeklődni a
0747-115-343-as telefonszámon lehet 9-17 óra között. (18333)
ÁLLATORVOST alkalmazunk. allatgyogyszertar@gmail.com
(18336-I)

DÉL-DUNÁNTÚLI KISVÁROS HÁZIORVOST keres. Tel.
00-36-20-806-8860. (1233-I)
MAGYARORSZÁGRA KERESÜNK dolgozni akaró, megbízható hölgyeket és urakat, hosszú távra, könnyebb és nehezebb betanított munkára (műanyag és fém alkatrészek gyártása,
összeszerelése). Amit elvárunk: betöltött 18. életév, min. 8 osztály,
a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes
kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban
és ingyenes munkába járás autóbusszal! Ezenkívül keresünk buszsofőröket is! Érdeklődni: 0755-067-687, 0742-010-263. (sz.-I)

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.
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Áldott karácsonyt
kíván
minden
vendégének
és ügyfelének

az Emma
vendéglő!

