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A lehetőségekből a legtöbbet

Megyei számadás

Nyomdászok
találkozója

A Tipo Cromatic Kft. két lelkes munkatársa, Marian Teofil és Vasile Ormenişan évek óta megszervezi a volt állami
nyomdaipari vállalat egykori dolgozóinak találkozóját.

____________2.
Meghosszabbították
a hatósági
felügyeletet
A marosvásárhelyi törvényszéken ma
tárgyalják dr. Tamási Zsolt József fellebbezését, amelyet a hatósági felügyelet újabb 60 nappal való
meghosszabbítása ellen nyújtott be.

____________4.
Két muzeális
értékű könyv

Két olyan muzeális értékű könyvet
mutatunk be, amelyek a Gecse utcai
(kistemplomi) gyülekezet megőrzésében vannak, ám a tíz marosvásárhelyi
református gyülekezet közös kincsét
és büszkeségét jelentik.

____________6.
Válás –
a szülők jogai
és kötelezettségei
Péter Ferenc tanácselnök meghívására
december 30-án óévbúcsúztató találkozón vettünk részt a Maros Megyei Tanácsnál. Kötetlen beszélgetés volt,
azonban az elnök és az újságírók fontos
problémákat vetettek fel.

Mezey Sarolta

Péter Ferenc elmondta, hogy az év végén
számadást készítettek arról, mit sikerült megvalósítani és mit nem az elmúlt esztendőben.
– Csak azokat a dolgokat tudtuk megvalósítani, amit megengedett az év elején elfogadott
költségvetés, az, amit az előző önkormányzati
testület dolgozott ki. Természetes, ebből megpróbáltuk a legtöbbet kihozni. Az volt az elsőd-

Fotó: Karácsonyi Zsigmond (archív)

leges, hogy a folyamatban levő terveket befejezzük és minél több projektet adjunk le európai
uniós pályázatra, hogy minél több pénzt tudjunk
biztosítani azokra a tervekre, amelyeket a
megye meg szeretne valósítani. Ebből egynéhány sikerült is, fontosságát tekintve elsőként

Végrehajtók előszilvesztere

(Folytatás a 4. oldalon)

A President-akció

December 30-án Marosvásárhelyen a négycsillagos
President Szállodába érkező vendégek elemi jogait
sértették meg a hatóságok azzal, hogy nem élhettek
a hónapokkal ezelőtt lefoglalt, kifizetett vagy megelőlegezett szolgáltatáscsomagokkal.

Szer Pálosy Piroska

A bírósági végrehajtók az év utolsó munkanapján csaptak le
és zároltak mindent az egykori bőr- és kesztyűgyár ingatlanában
működő komplexumban, így azok, akik a szilveszteri mulatozásban, kikapcsolódásban, wellness-hétvége reményében érkeztek, tanácstalanul dühöngtek a szálloda előterében. Sokan az
ország déli megyéiből jöttek, de külföldi vendégek is választották a megyeszékhelyünkön működő négycsillagos luxushotel
szolgáltatásait, a gyanútlan turisták számára semmi jel nem utalt
arra, hogy gazdát cserélt vagy bírósági végrehajtás van készülőben, a turisztikai ügynökségek ajánlatai között is az elsők között szerepelt.
A jelenlévők vallomása szerint akciófilmekbe illő gyorsasággal csaptak le a kiérkező csendőrök bevetésével, mintha terrorveszély fenyegetettsége állt volna fenn, vagy az emberiség
elleni bűntett megelőzését szolgálta volna az akció. Több száz
ember szilveszteri mulatsága vált rémálommá egy bírósági határozat időzített alkalmazásával, amelyhez nekik semmi közük
nem volt.
(Folytatás a 4. oldalon)

Válás esetén az egyik első kérdéses
dolog, amelyről a bíróság dönt, a kiskorú lakhelye. Ezzel kapcsolatosan a
szülők megegyezhetnek, ha viszont
nem sikerül egyezségre jutniuk, vagy
a kiskorú érdekeivel ellentétesen döntenek, a kiskorú lakhelyéről a bíróság
dönt.

____________9.

Új év, új ígéretek

Mózes Edith

Az oszlopadót és a benzin luxusadóját január elsejétől
eltörölték, a héa 19%-ra csökkent. A volt szociáldemokrata
kormányfő, akinek a Colectiv klubban történt tragédia nyomán kellett lemondania egy évvel ezelőtt, újévi blogbejegyzésében azt írta, hogy ezeket, sőt még többet is megtehetett
volna az általa vezetett kabinet, ha az államfő nem akart
volna egy „saját kormányt”. Kijelentette, mindaz az adókönnyítés, ami az év első napján életbe lépett, az általa vezetett USL-kormány vállalása volt, és már 2012–2015
között teljesítette vállalásai nagy részét. Feltette a szónoki
kérdést, vajon hány korábbi kormány tette meg ezt, és hány
teljesítette 100%-ban az ígéreteit. Természetesen a választ
is megadta: rajta kívül senki. És „ha Klaus Johannisban
lett volna egy kis (politikai) jóérzés”, még többet tehettek
volna az eltelt egy év alatt – tette hozzá. Az elnök azonban,
„kihasználva ártatlan emberek halálát”, egy évig „saját
kormányom”-mal dicsekedhetett. Ám az emberek átláttak
rajta, és a decemberi parlamenti választásokon „Románia
szerencséjére” és „Johannis bosszúságára” a PSD-re szavaztak.
2017 valóban meghozta a kampányban beígért fizetésemeléseket, számos illetéket eltöröltek, de újabbakkal is
„megajándékozták” a lakosságot. Legfontosabb a héa
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 6 perckor,
lenyugszik
16 óra 48 perckor.
Az év 4. napja,
hátravan 361 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma TITUSZ, LEONA, holnap
SIMON napja.
TITUSZ: latin eredetű, jelentése vitatott: vagy tisztelt, becsült, vagy
mezei galamb is lehet.
LEONA: a Leó férfinév latinos női
párja. Jelentése: oroszlán.
SIMON: a Simeon rövidülése. Az
eredetileg héber név görög és latin
közvetítéssel érkezett hozzánk. Jelentése: pisze.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. január 3.

Borús égbolt
Hőmérséklet:
max. 00C
min. -40C

1 EUR

4,5175

100 HUF

1,4603

1 USD

1 g ARANY

Nyomdászok találkozója

A Tipo Cromatic Kft. két lelkes munkatársa, Ma- emlékének adóztak. Ezután a jelenlevőknek boldog új eszrian Teofil és Vasile Ormenişan évek óta megszer- tendőt, egészséget és sok örömöt kívánt, és azt, hogy eszvezi a volt állami nyomdaipari vállalat egykori tendőre ismét találkozhassanak.
Jó az, hogy a volt állami vállalat helyén immár 26 évvel
dolgozóinak találkozóját.

December 29-én Győrfi Teodor meghívására 31 nyugdíjas nyomdász találkozott a marosvásárhelyi Darina vendéglőben, köztük volt szedők, rotációs nyomdagépkezelők,
könyvkötők és az adminisztratív osztályon dolgozók. Ioan
Suciu köszöntötte a megjelenteket, és megemlékezett azokról is, akik örökre eltávoztak körükből. Többek között Mircse Dezső, Mihai Niculescu, Ioan Păuş, Kelemen József

ezelőtt létrejött Tipo Cromatic Kft. munkatársai minden
évben megemlékeznek volt munkatársaikról. A kft. megalakulása óta több alkalommal elnyerte a Maros Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elismerését. Ezúttal a cég jelenlegi és volt munkaközössége minden nyomdásznak boldog új esztendőt kíván!
Marin Căldărariu

4,3408
160,2712

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

Koraszülött az új év első gyermeke

Egy segesvári kislány látta meg először 2017-ben Maros
megyében a napvilágot a megyei sürgősségi kórházban
12 óra 12 perckor. Koraszülöttként azonnali ápolásra szorult. A következő szülés csak hajnali öt és hat óra körül
volt.

Flow – az András Lóránt Társulatnál

Január 6-án 19 órától a Bezsán Noémi rendező-koreográfus által színpadra állított Flow című táncszínházi produkcióval nyitják a 2017-es évadot. Előadók: Joó Renáta,
Szabó Franciska, Kányádi György. Jegyfoglalás a 0743369-050-es telefonszámon, vagy megvásárolható előadás
előtt a helyszínen.

Évadnyitó túra

A marosvásárhelyi Erdélyi Kárpát-Egyesület január 8-án,
vasárnap tartja évnyitó túráját a következő útvonalon: Somostető – Németkalap – Terebics-tető – Cinege-tető –
lőtér (poligon – Marosszentgyörgy) – újkórház – Somostető. A túra hossza kb. 13-14 km, 5-6 óra alatt (pihenőkkel
együtt) kényelmesen végigjárható. A Cinege-tetőn szalonna-, kolbászsütés lesz. Indulás 10 órakor a somostetői
kőmedvétől. Bővebb felvilágosítás a 0755-052-774-es telefonszámon.

Újabb bemutató a Nemzetiben

Január 11-én 19.30-tól a Chicago musicalt követően újabb
bemutató lesz a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban.
Ezúttal Jon Fosse Szép című drámájának magyar nyelvű
ősbemutatóját láthatja a közönség Adi Iclenzan rendezésében. A szereposztás: Férfi (Geir): Ördög Miklós Levente,
Másik férfi (Leif): Korpos András, Nő (Hilde): Moldován Orsolya, Anya: Biluska Annamária, Lány (Siv): Barabás
Krisztina m.v., Fiú: Nagy László m.v. Díszlet- és jelmeztervező: Bogdan Spătaru, zene: Vizi Imre, rendezőasszisztens: Keresztes Franciska.

Ha betéved – nem téved!

A népszerű Hahota színtársulat a Ha betéved – nem
téved! című legújabb zenés szilveszteri kabaré-előadásával folytatja marosvásárhelyi előadás-sorozatát január 13án, pénteken, 14-én, szombaton és 15-én, vasárnap este
7 órától a Maros Művészegyüttes előadótermében. A Hahota színpadán eddig soha nem játszott jelenetek szereplői: Puskás Győző, Székely M. Éva/Kilyén Ilka, Kelemen
Barna, Cseke Péter, Ritziu Ilka Krisztina, Gönczy Katalin
és Szőllősi P. Szilárd. Rendező: Kovács Levente. Jegyek
elővételben a Maros Művészegyüttes jegypénztáránál.
Műsorrend: www.hahota.ro

Hírszerkesztő: Vajda György

RENDEZVÉNYEK

Tárlatnyitás és könyvbemutató

Kettős esemény, kiállítás-megnyitó és könyvbemutató
színhelye lesz január 8-án Marosvásárhelyen az unitárius templom Bolyai téri Dersi János-terme. A vasárnap délben 12 órakor kezdődő rendezvényen Bordi
András, Sükösd Ferenc és Bíró Gábor képeit tekinthetik meg újra az érdeklődők. A tárlat anyaga válogatás Soós Árpád műgyűjtő kollekciójából. A jelenlevők
ugyanakkor a város vízilabdasportja hőskorával is
megismerkedhetnek. Közönség elé kerül a vízipóló sikeres vásárhelyi múltját felidéző kiadvány is.

Jótékonysági bál

A marosvásárhelyi RMDSZ Nőszervezete által működtetett Női Akadémia szervezésében január 14-én
a Blue Pearl étteremben jótékonysági bál lesz, amelynek célja támogatni a Női Akadémia tevékenységeit,
az előadások és tanfolyamok megszervezését, kézműves-tevékenységeket, valamint egy játéktár létesítését. Fellépnek: Buta Árpád, Trozner Kincső és
Koszika, akit Szász Csaba kísér gitáron, magyar nótákat Ábrám Tibor énekel. Lesz meglepetés is. Érdeklődni és asztalt foglalni a 0722-318-605 és
0742-082-260 telefonszámokon hétfőtől szombatig
11-20 óra között lehet.

Balesetek, tüzek

Kisiklott egy mozdony
December 31-én, szombaton 6 órakor a Maroshévíz –
Brassó között közlekedő 4504-es személyvonat (Régió)
mozdonya kisiklott Marosfő és Csíkszentdomokos között.
A szerelvényen mintegy 60 utas volt, akik gépkocsikkal
utaztak tovább. A vasútvonal biztonságossá tételéig a járatok Brassó – Tövis – Kocsárd irányába tértek. Az incidens
érintette a Brassó – Marosvásárhely közötti járatokat is,
amelyek 31-én nem közlekedtek, majd a hiba elhárítását
követően is késtek. A vasúttársaság a kedvezőtlen időjárást
(fagy) is okolta a késésért.
Fokozott rendőri készenlét szilveszterkor
Maros megyében 500 rendőrnél több teljesített szolgálatot december 31. és január 2. között. Összesen 44 kihágást tapasztaltak, ezek közül 26 bűntény, amiből hármat a
közlekedésben észleltek, hetet a pirotechnikai anyagok
használatára vonatkozó szabályok be nem tartása miatt, a
többi más jellegű volt. 163 bírságot róttak ki, ezek közül
63-at rendbontásért. 95 gépkocsivezetőt bírságoltak meg,
közülük 16-ot gyorshajtásért, négy alkalommal pedig ittason történő vezetésért. Tíz jogosítványt és három törzskönyvet tartottak vissza. Az említett időszakban 47.825
lejre bírságoltak és 700 lej értékben koboztak el tűzijátékot.
Öt közúti baleset
December 31. és január 2-a között öt közúti baleset történt a megyében. A rendőröknek Szászrégenben, Mezőzáh
mellett és Marosvásárhelyen kellett helyszínelniük. Az
okok között volt a gyorshajtás, egy esetben a gépkocsivezető áthajtott az ellentétes sávra. A balesetekben kilencen
könnyebb sérülést szenvedtek.

Fotó: Călin Marian

Tűzesetek
Bár az év utolsó és első napjaiban sok dolguk akadt a
tűzoltóknak, nagyobb bevetésre nem kellett kimenniük.
December 30-án, pénteken 12.43-kor a marosvásárhelyi
Bazsalikom utcában egy ház kéménye hevült fel, este 8 óra
körül egy marosszentgyörgyi menedékház teteje égett le.
31-én, szombaton két tűzeset volt: Karácsonyfalván az iskola épületében, egy lakóházban, míg ugyanaznap Szászrégenben az Argeşului utcában egy istállóban keletkezett
tűz. Január elsején délután Vámosgálfalván szintén egy túlhevült kémény okozott tüzet, Koronkában egy magánház
konyhájában csaptak fel a lángok. Másodikán egy traktor
égett le Marosszentkirályon, délben Mezőzáhon egy garázsban keletkezett tűz. A beavatkozásnak köszönhetően
nem volt emberáldozat, és a kár sem volt tetemes.
Huszonegy baleset volt a hegyekben
December 23. és január 2. között a szovátai sípályán 18
személy sérült meg, akiket a Maros megyei hegyimentők
részesítettek elsősegélyben. A pórul jártak kéz- és lábtörést,
boka- és térdficamot szenvedtek, és volt egy komoly fejsérülés is. Ezenkívül december 30-án a Kelemen-havasokban levő Istenszéke csúcs mögötti erdőkitermelő úton egy
sízőt ATV-vel húzott a társa, az előbbinek egy gödörben
megakadt a síléce, és eltörte a bokáját. Január elsején egy
másik turista sível ereszkedett a Magyar Negoj alatti nyeregben, és térdficamot szenvedett. A két ünnep közötti vakációban összesen 21 sérültet láttak el a hegyimentők –
tájékoztatott Kovács Róbert, a Maros Megyei Hegyimentőszolgálat vezetője.
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Isztambuli merénylet

Családostul érkezett Törökországba az elkövető

A feltűnés elkerülése végett feleségével és két gyerekével együtt érkezett Szíriából Törökországba
2016 novemberében az újévi isztambuli merénylet
elkövetője – írta kedden titkosszolgálati és terrorelhárítási forrásokra hivatkozva a Habertürk című
tekintélyes török napilap.

Az újság úgy értesült, hogy a férfi, aki az Iszlám Állam (IÁ)
tagjaként harcolt Szíriában, családjával először a közép-törökországi Konya városába ment. A Sabah című legfőbb kormánypárti lapnak az is tudomására jutott, hogy a terrorista 15
nappal ezelőtt érkezett Isztambulba.
A Habertürk információi alapján a támadó a Kína északnyugati részén élő ujgur népcsoporthoz tartozik. A merénylettel kapcsolatban a hatóságok eddig őrizetbe vették az elkövető
12 isztambuli ismerősét, valamint a feleségét, akit Konyában
állítottak elő.
A Habertürk arról is beszámolt, hogy a tettes szalaggal kötötte össze a gépkarabélyába illesztendő tölténytárakat, hogy
a cseréknél kevesebb időt veszítsen. A lövedékek belsejében
olyan acélmagok voltak, amelyeket általában páncélfelületek
ellen használnak – írta az újság. Egy szemtanú szerint háromszor is azt kiáltotta, hogy Allahu akbar! (Allah a leghatalmasabb!). A lap szerint Törökország mozgatható tömbökből álló
betonfalat épít a szíriai határ teljes, 911 kilométer hosszú szakaszán, amelyből már csak 28 kilométer hiányzik.
A Sabah cikke szerint a merénylő három darabot is felrob-

Németországi biztonság

bantott abból a Flashbang nevű amerikai villanógránátból,
amelyet az Egyesült Államok különleges erői is alkalmaznak.
A Flashbang háborúban az ellenség látó- és hallóképességének
ideiglenes korlátozására szolgál, emberi élet kioltására nem
alkalmas.
A Reina szórakozóhelyen végrehajtott merényletben legalább 39-en meghaltak és 69-en megsebesültek, az áldozatok
között sok a külföldi. A tömeggyilkosság elkövetését az IÁ
magára vállalta. Hétfő éjszaka és kedd hajnalban a török rendőrség helikopteres és páncélautós támogatással mintegy tucat
helyszínen tartott rajtaütést az Isztambul európai oldalán fekvő
Zeytinburnu és Basaksehir városrészekben, de a tettes nem került kézre, továbbra is szökésben van.
A török hírtelevíziók kedden beszámoltak egy 45 másodperces videóról, amelyet a merénylő önmagáról készített az
Isztambul szívében található Taksim téren. Egyelőre nem tisztázott, hogy a felvétel a támadás előtt vagy után készült.
Az újévi isztambuli merénylet elkövetőjének felesége azt
állítja, a televízióból értesült a támadásról – írta a Habertürk
internetes oldalán.
A kedden őrizetbe vett nő a hatóságoknak leszögezte: még
arról sem volt tudomása, hogy a férje az Iszlám Állam (IÁ)
nevű terrorszervezet szimpatizánsa lenne.
A török médiában újabb – egymásnak helyenként ellentmondó – értesülések jelentek meg a feltételezett elkövető Törökországba érkezéséről. (MTI)

Az állam jogkörének bővítését szorgalmazzák

A német szövetségi állam jogkörének jelentős mértékű bővítését szorgalmazta Thomas de Maiziere
német belügyminiszter a Frankfurter Allgemeine
Zeitung című német napilapban kedden megjelent
írásában annak érdekében, hogy Németország hatékonyan tudja kezelni a terrorizmus, a menekültáradat és az internetes támadások miatti
kihívásokat.

A szövetségi állam jelenleg nem képes az olyan országos
szintű katasztrófák kezelésére, mint a december 19-i berlini
terrortámadás. A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemhez
szükséges kompetenciák széttöredezettek – figyelmeztetett a
miniszter. Homogén szabályokra és jobb koordinációra van
szükség, különös tekintettel a „veszélyesnek” minősített személyek megfigyelése terén – hangsúlyozta.
Az újságban vázolt reformelképzelései szerint a belügyminiszter teljes mértékben a szövetségi állam hatáskörébe vonná
az alkotmány védelmét. Bővítené továbbá a szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) jogkörét is: tervei szerint a BKA kezdeményezhetné például a kitoloncolási őrizet elrendelését.
Jelentősen megerősítené továbbá a szövetségi rendőrség
mozgásterét is. Internetes támadások esetén Thomas de Maiziere szerint a jövőben Németországnak aktív ellenlépésekkel
és ellentámadásokkal kellene reagálni. A miniszter utalt arra,

hogy Németországtól azt várják, vezető szerepet töltsön be.
„Ehhez viszont arra van szükség, hogy nálunk, a saját országunkban rend legyen” – fogalmazott.
Azt javasolja, hogy a szövetségi állam jogkörét bővítsék ki
az elutasított menedékkérők kitoloncolása terén. A menedékkérelmekre adott elutasító határozatokat így „közvetlenül
végre lehetne hajtani”.
A miniszter szövetségi ellenőrzés alatt álló központokat
hozna létre, ahol – átvéve a felelősséget az egyes tartományoktól – a kitoloncolásra váró külföldieket gyűjthetnék össze németországi tartózkodásuk utolsó napjai, illetve hetei idejére.
„Ezeket a kiutazási központokat – amelyekre egyébként a törvény már ma is lehetőséget ad – a legjobb lenne repülőterek
közelében létrehozni” – fejtette ki a miniszter.
Németországban a náci uralom vége óta a rendőrségi és hírszerzési kompetenciákon a szövetségi állam és a 16 szövetségi
tartomány közösen osztozik. Anis Amri, a berlini karácsonyi
vásáron történt támadás elkövetője éppen a felelősségi körök
széttagoltsága miatt csúszhatott ki a német hatóságok kezéből,
jóllehet korábban megfigyelés alatt állt, és a potenciálisan veszélyes kategóriába sorolták. Ráadásul a 24 éves tunéziai menedékkérelmét ugyan elutasították, ám szülőhazájába történő
kitoloncolása késlekedett amiatt, hogy a tunéziai hatóságok
nem küldték el a szükséges dokumentumokat. (MTI)

Történelemhamisítással vádolnak egy székelyföldi
tankönyvkiadót

Több romániai országos sajtóorgánum is történelemhamisítással vádolta meg a sepsiszentgyörgyi T3
kiadót, amiért a 11 éve használt negyedikes magyar
nyelvű történelem tankönyvében székely zászlóval
jelölte Románia helyét Európa térképén.

A román médiában hirtelen nagy nyilvánosságot kapott,
2005-ból származó Európa-térképen a Románia és Bulgária
csatlakozása előtti Európai Unió akkori 25 tagállamának mindegyikét az ország zászlajával, Romániát pedig egy székely
zászlót tartó mesefigurával jelölte a tankönyv szerzője.
A liberális Adevărul erről szóló keddi írásának címében azt
emelte ki, hogy „közpénzen nyomtatott, az oktatási minisztérium által jóváhagyott tankönyvben hamisítják Románia történelmét a székely diákok számára”.
A jobboldali România Liberă „Botrány: Románia székely
zászló alatt jelenik meg az oktatási minisztérium által jóváhagyott tankönyvben” címmel írt a témáról. A kormányalakításra
készülő, szociálliberális koalícióhoz közel álló Antena 3 hírtelevízió hétfőn hasonló szalagcímmel szentelt terjedelmes vitaműsort az ügynek.
Mindhárom médium Viorel Dolhát, a romániai tanítók egyesületének (AGIRO) elnökét szólaltatta meg, aki a T3-nál, illetve egy másik, román nyelvű kiadónál megjelent
történelemkönyvvel szemléltette, mennyire felületes az okta-

tási tárca a tankönyvek engedélyezésénél. Dolha már egy hónapja közzétette egyesülete honlapján az oktatási tárcát támadó
nyílt levelét, benne a „bűnös” térképek fotóival, de azt valamiért csak az új évben fedezte fel egyidejűleg három – különböző sajtótrösztökhöz tartozó – román sajtóorgánum.
Az AGIRO elnöke azt is sérelmezi, hogy a székelyföldi
kiadó történelem tankönyvében „a román állam pénzén békediktátumként emlegetik Trianont”, lapjain sehol sem mutatják
be a középkori román fejedelemségek térképeit, Európa-térképén pedig nem tüntetik fel Románia nemzeti színeit és elnevezését. „Ebből a könyvből a diákok semmit se tudnak meg
arról az országról, amelyben élnek, arról a lobogóról, amely
alatt szolgálnak, a többségi népességről. Súlyosan diszkriminálják őket, beilleszkedési gondjaik lesznek. Az így nevelt diákok romángyűlölő felnőttekké válhatnak, akik aztán letépik
a román lobogót” – idézte az Adevărul Dolha aggályait.
A România Liberă az oktatási minisztériumot is megkereste
az ügyben, a tárca válaszát viszont „sokkolónak” nevezte. A
sepsiszentgyörgyi kiadó negyedikes történelemkönyve a szaktárca szerint 2014 óta nem „hatályos”, mivel időközben új tanterv lépett életbe. Az oktatási minisztérium azt is elismerte,
hogy nem jelent meg helyette más, mivel a negyedikes anyanyelvű történelemkönyvekre kiírt közbeszerzésre nem érkeztek ajánlatok a kiadóktól. (MTI)

Olló a hasban 18 évig

Tizennyolc év után operáltak ki egy véletlenül felfedezett
sebészi ollót egy vietnami férfi hasából.
Az 54 éves férfi, Ma Van Nhat ellenőrző vizsgálatra érkezett a Thai Nguyen tartomány egyik kórházába, mivel egy hónappal korábban autóbalesete volt. Az ultrahangos vizsgálat
során vették észre az orvosok, hogy gyomrától balra egy éles
eszköz található. Egy második vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy egy 15 centiméteres sebészi olló van a férfi
testében – írja a Tuoi Tre című lap.
Ma Van Nhat szerint egy 1998-as operáció során felejthették benne a Bac Kan tartományi kórház orvosai az ollót egy

szintén autóbaleset miatt végzett műtét során. Azóta nem észlelt semmit, csak némi gyomorfájdalmat, amely fájdalomcsillapítók hatására sem múlt el, de emiatt nem fordult orvoshoz.
A háromórás eltávolító műtétet végző sebészek szerint az
olló rozsdás fogói beágyazódtak a közeli szervek közé.
A vietnami egészségügyi minisztérium jelentést kért arról,
kik felelősek az esetért. A Bac Kan tartományi kórház igazgatója elmondta, hogy mindent megtesz, amit lehet, de az orvosok szerint a kórházak nagyon ritkán őrzik meg 15 évnél
hosszabb ideig a betegek kartonját.
Ma Van Nhat hamarosan elhagyhatja a kórházat. (MTI)

Ország – világ
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Rendkívüli parlamenti ülésszak

Rendkívüli ülésszakra hívták össze a képviselőházat, hogy vitassák meg és szavazzanak egy, az adótörvénykönyvet módosító törvényről. A nyugdíjak
után fizetett egészségbiztosítási hozzájárulásról van
szó. Marcel Ciolacu szociáldemokrata párti (PSD)
honatya az állandó bizottsági ülés után elmondta, az
első napirendi pont Liviu Dragnea alsóházi elnök kérése volt, hogy január 5-ére hívjanak össze rendkívüli
ülésszakot,
napirenden
pedig
az
adótörvénykönyv módosítása legyen. A témát a költségvetési bizottság január 4-én, ma tárgyalja. A törvénytervezetet 2016 szeptemberében fogadta el a
szenátus, a képviselőház így döntéshozó testület.

Szilveszteri hosszú hétvége

A Román Rendőrség arról tájékoztatott, hogy a
2016. december 30. és 2017. január 2. közötti időszakban 139.383 személy 33.857 autóval lépett be
Románia területére, és ezalatt 160.957-en 40.403
gépkocsival hagyták el az országot. A határátkelőknél az átlagos várakozási idő 20 perc volt. A sürgősségi eseteket górcső alá véve kiderül, hogy a
SMURD körülbelül 300 egysége és a mentőszolgálat 700 csapata nyújtott elsősegélyt, sürgős orvosi
ellátást, vagy vizsgált meg otthonában betegeket.
Pácienseik száma megközelítette a 26 ezret – derül
ki a rendőrségi közleményből. A kórházak sürgősségi osztályához a vizsgált időszakban több mint 35
ezren fordultak panaszaikkal. A SMURD nyolc helikopterét és egy repülőjét kellett igénybe venni 22
személy sürgős szállítása érdekében.

Több mint 650 jogosítványt
vontak be

A Román Rendőrség arról tájékoztatott, hogy a
2016. december 30. és 2017. január 2. közötti időszakban 659 gépjárművezetői jogosítványt vontak
be. 104-et olyan személytől vettek el, aki ittasan vezetett, 364 esetben pedig gyorshajtáson érték a sofőrt. „A rendőrök a főbb útvonalakat és autópályákat
ellenőrizték, és megállapították, hogy kevesebb súlyos közlekedési baleset történt, mint az előző esztendőkben.
A
forgalomban
tapasztalt
szabálytalanságok nyomán a rendőrök összesen
5238 kihágást állapítottak meg. 2057 esetben a
sofőr a megengedettnél gyorsabban közlekedett, 72
sofőrről megállapították, hogy alkoholt fogyasztott,
mielőtt beült a kormány mögé, de nem annyit, hogy
az bűncselekménynek minősüljön. 11 esetben büntettek a téli abroncsok hiánya miatt” – derül ki a rendőrségi közleményből.

A hét második felében fagy
és havazás várható

A hét második felében fokozatos lehűlésre kell számítani, havazás várható, a csúcshőmérséklet pedig
-13 és -3 Celsius-fok között alakul, miközben -22
fokig süllyedhet a hőmérők higanyszála – tájékoztatott az Országos Meteorológiai Szolgálat. Ma már
többnyire csak a hegyekben lesz havazás, máshol
vegyes csapadék hullhat. Jégképződésre kell számítani, és az első néhány napon köd is várható. A
változás – a hőmérsékleti értékek és a csapadékmennyiség tekintetében egyaránt – csütörtökön következik be. Éjszaka fagyos idő lesz, főként az
északi vidékeken. Az égbolt többnyire felhős lesz,
időnként enyhe havazás várható északon, nyugaton, valamint a hegyvidéken, máshol pedig csak elszórtan. A lehűlés pénteken folytatódik, sőt,
fokozódik, az időjárás pedig az ország nyugati, az
északi és a középső részén fagyossá válik. Erdélyben havazhat is, a csúcshőmérséklet -13 és -3 fok
között alakul, Erdély keleti vidékein pedig -22 fokig
süllyedhet a hőmérők higanyszála.

Új év, új ígéretek

(Folytatás az 1. oldalról)
20%-ról 19%-ra csökkentése, a 7 eurócentes benzinadó, illetve az oszlopadó eltörlése. Ellenben bevezetik
a turizmusban az átalányadót. Az év első napjától 1,9%kal kisebb lesz a lakossági villanyszámla, viszont bevezetnek egy újabb szemétadót, a szemétlerakat-adót, és
a munkavállalóknak a társadalombiztosítás mellett a kiegészítő jövedelemre és a bankbetétre is adót kell fizetniük. A lista nem teljes, nem is férne bele a „keretbe”.
Az új miniszterelnök, akit egyszavas SMS-ben értesített az államfő, hogy egyetért a nevével, azt reméli, hogy
az új esztendő nyugalmat és „jobb napokat hoz”. Közösségi oldalán – mostanában ez a divat: a politikusok,
az államelnöktől – aki egyébként úgy „elnököl”, mintha
titok volna, amit tesz, netán némasági fogadalom tartaná vissza még a legfontosabb intézkedések vagy politikai döntések közvélemény elé tárásától is – a legkisebb
területi pártelnökig vagy blogbejegyzésben, vagy a Facebookon kommunikálnak a választópolgárokkal – biztosította az embereket, hogy az új kormány „sürgősen
meghozza az életminőség javítását szolgáló intézkedéseket”.
Remélhetőleg ezek az ígéretek nem bizonyulnak üres
szólamoknak. Az a tapasztalat ugyanis, hogy az új évi
és főleg a politikusi ígéretek és fogadalmak az esetek
túlnyomó többségében ígéretek és fogadalmak maradnak.
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A President-akció

(Folytatás az 1. oldalról)
Az erdélyi vendégszeretet
megmentői
Hatalmas öngólnak, a szálloda hírneve rombolásának, az új tulajdonos
melléfogásának vélem ezt az akciót,
amit esetleg a környékbeli turisztikai
egységek is megéreznek majd. Egyik
megyeszékhelyi szállodában – ahol jelentős számú dühös, magát becsapottnak
érző vendég elszállásolását és ellátását
vállalták át – azt nyilatkozták, hogy a
President Szálló új ügyvezetői átvállalták a költségek kifizetését, így a szilveszteri kisvakációért nem kellett duplán
fizetniük azoknak, akik megyeszékhelyünk valamelyik szállodájában maradtak.
A pénteki események következményeként nem volt könnyű dolguk azokban a turisztikai létesítményekben
dolgozóknak sem, akik estére derült
égből villámcsapásként arra ébredtek,
hogy 50, 60 vagy 120 ingerült, a President Szálló halljában órákig reménykedő, kiéhezett személlyel többet kell
ellátniuk. A vendéglők vezetősége és
személyzete általában 20-30 váratlanul
betoppanó vendéggel számol a szilveszteri menü összeállításánál, de semmiképp sem száz főt meghaladókkal.
Amellett, hogy farkaséhesen érkeztek,
az események és csalódottság miatt

pedig idegileg teljesen kikészülten, a
napi események hatására nagy volt
annak is a lehetősége, hogy valamelyik
vendég elfojtott feszültsége bármikor kitörhet. A nehézségek ellenére a vendégfogadó házigazdák nyilatkozatából
kiderült, hogy a dühös vendégsereg
többnyire elégedett volt az ellátással, a
menüvel és azokkal az ajánlatokkal,
amelyekkel jó házigazdaként a törvényesség végrehajtóinak rugalmatlanságát próbálták valamelyest jóvá tenni. Ez
a siker a vendéglők konyhai személyzetének javára írható, remélhetőleg az étteremtulajdonosok kellőképpen értékelik
alkalmazottaik leleményességét és fáradozását, amellyel a város jó hírnevét, az
erdélyi vendégszeretetet próbálták megmenteni.
*
Meg nem erősített hírek szerint egy
dicsőszentmártoni vállalkozás több mint
öt hónapja felvásárolta a President Szállodát üzemeltető cég külföldi bankok
felé irányuló követeléseit, majd ezt követően felvásárolta a külföldi befektető
részvénycsomagját, így a nyár közepétől
50% fölötti részesedést mondhatott magáénak. A szálloda ügykezelőinek szeptemberig át kellett volna adniuk a
létesítményt, de a jelek szerint nem tartották be az egyezséget, vélhetőleg ezért
folyamodtak a pénteki bírósági végrehajtáshoz, a javak zárolásához.

A marosvásárhelyi törvényszéken
ma tárgyalják dr. Tamási Zsolt József fellebbezését, amelyet a hatósági felügyelet újabb 60 nappal
való meghosszabbítása ellen
nyújtott be.

vül kellemetlen helyzetet egy időre rendezte, hogy december közepén, a parlamenti
választásokat
követően
meghatározott időre feloldották a hatósági felügyeletet, és dr. Tamási Zsolt felkereshette az iskolát, átutalhatta az
alkalmazottak bérét, és aláírhatta a szükséges dokumentumokat.
Bár jó eredménnyel versenyvizsgázott, a megyei tanfelügyelőség decemberben úgy döntött, hogy nem nevezi ki
igazgatónak, holott nincs jogerős bírói
döntés ellene, ami akadályt jelenthetett
volna a kinevezését illetően. A Római
Katolikus Teológiai Líceum pedig semmiféle értesítést nem kapott arról, hogy
megszűnnének a továbbiakban a múlt
évihez hasonló kellemetlenségek amiatt,
hogy a DNA tanév közben vizsgálódik
Someşan Ştefan volt főtanfelügyelő
mellett dr. Tamási Zsolt igazgató és a
tanfelügyelőség több alkalmazottja
ügyében.
A fellebbezésben dr. Tamási Zsolt József azt kéri, hogy módosítsák a hatósági
felügyeletet, s engedjék meg, hogy megtarthassa az óráit, aláírhasson vagy valamelyik kollégáját delegálhassa maga
helyett az iskola vezetésével járó feladatok ideiglenes ellátására. (bodolai)

Meghosszabbították
a hatósági felügyeletet

Amint védőügyvédjétől, Gogolák
Csongortól megtudtuk, december 27-én
az Országos Korrupcióellenes Ügyészség hatvan nappal meghosszabbította a
marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum delegált ügyvezető igazgatója esetében elrendelt hatósági
felügyeletet, a több személyt érintő
ügyben ugyanis még nem fejezték be a
kivizsgálást. A felügyelet azzal jár, hogy
Tamási Zsolt továbbra sem léphet be az
iskolába, nem veheti fel a kapcsolatot az
ügyben érintettekkel, és csak ügyészi engedéllyel távozhat külföldre.
A közérdeket is sértő nyomozásról és
Tamási Zsolt hatósági felügyelet alá helyezéséről már a múlt év végén kiderült,
hogy ellehetetleníti a tanintézmény működését, hiszen a személyzet nem kaphatta meg a kéthavi bérét, az iskola nem
tudott fizetési kötelezettségeinek eleget
tenni, és a betegállományba került tanárok, valamint a bérlettel utazó diákok
igazolását sem volt aki aláírja. A rendkí-

Elnöki S.O.S.

Makkai János
Egy dilemmát úgy lehet megkísérelni feloldani, ha az adott helyzetet
alkotó összetevőket átrendezzük. Az
eljárást hitelessé azzal tehetjük, ha
az eredmény értelmes és értelmezhető ábra lesz. Ilyen dilemmát állított elénk az elnöki SMS-gesztus,
vagyis az a mód, ahogyan a közvélemény tudomására hozta döntését:
elfogadja a PSD–ALDE kormányfőjelöltjét. Mire persze, beindult a
gesztusértelmező nagyüzem, a képtelen, neveletlen, civilizálatlan jelzők kíséretében. Nekem a képtelen
tűnt testhezállóbbnak, de mindjárt
eszembe jutott Klaus Johannis
egyik korábbi gesztusa, még abból
az időből, amikor elkezdtük kiismerni a természetét. Emlékezhetünk, amint áll a repülőtéren, karján

a felöltőjével, és sehol egy léhűtő,
aki a segítségére siessen. Mire a kabátot egy hányaveti mozdulattal az
elnöki gépkocsi motorházára hajítja… Az sms-kommunikáció is számomra
ehhez
hasonló
„pulykaméreg” gesztusnak tűnt –
nesztek, vigyétek! Visszük/viszik –
lesz végre jogerős parlament, hozzá
kormány, költségvetés, s a dolgok
visszatérnek a rendes kerékvágásba
–, de mégsem érzem teljes magyarázatnak a „mi miért” dilemmára.
Ez a különös sms szerintem hordoz
egy mögöttes üzenetet, ami egyetlen
betűvel tér el az „eredetitől”, s ez
az, hogy S.O.S.! Amit nem kell
mindjárt leseperni az asztalról.
Hogyan illeszkedik ez a feltételezés a „helyzetképbe”? A gondolat
„eleje” valahova múlt hét csütörtök
estére, péntek reggelre helyezhető.
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A lehetőségekből a legtöbbet

(Folytatás az 1. oldalról)
említem meg, hogy sikerült szerződést kötni a
szentpáli hulladéktároló működtetésére. Sajnos,
a másik három „lépcsőt” nem sikerült megvalósítani, mivel a törvények nem teszik lehetővé. Nagyon fontos a motorsportpálya mielőbbi
befejezése, folyamatban van a szerződés megkötése.
– A megye, Marosvásárhely lakosságát
leginkább a repülőtér helyzete aggasztja, hiszen a WizzAir kivonulásával „elszigetelődtünk” a világtól.
– Igen, sajnos negatívumról is beszélhetünk,
nem gondoltam volna, hogy a marosvásárhelyi
repülőtérről kivonul az egyetlen légitársaság, a
WizzAir. Amikor idekerültem, nem hittem, hogy
ennyire súlyos a helyzet. Mandátumom első heteiben sikerült a reptér állapotára vonatkozó információkat begyűjteni. Ekkor szembesültem
azokkal a problémákkal, amelyekkel a repülőtér
most is küszködik. Itt nagyon súlyos a helyzet.
Az a bizottság, amelyet a repülőtéren uralkodó állapotok kivizsgálására neveztünk ki, január végére fejezi be a munkát. Nagyon remélem, hogy
akkor meg tudjuk mondani, mi volt a valóság,
miért kerültünk ebbe a helyzetbe. Természetesen,
ez nem oldja meg a gondot. Az a fontos, hogy
minél hamarabb korszerűsítsük a kifutópályát.
Decemberben meghoztuk a döntést, hogy hitelt
fogunk felvenni, a hitelfelvételhez szükséges dokumentumot jóváhagytuk. Elkezdődött a feladatfüzet előkészítése, hogy biztosítsuk a pénzkeretet
a kifutópálya teljes felújítására. A célunk az, hogy
a kivitelezési időt minél jobban lerövidítsük, természetesen, amennyire a törvények megengedik,
hiszen a hitelfelvétel és a munkálatok versenytárgyalással zajlanak. Az elkövetkező évben csak
arról beszélhetünk, amit biztosan tudunk. A hitelfelvétel folyamata zajlik, viszont a költségvetéstől függ, hogy milyen fejlesztési terveket tudunk
majd elkezdeni. Nagyon remélem, hogy minél
hamarabb megalakul a kormány, s a beiktatott
kormány elkezd dolgozni. Számunkra nagyon
fontos, hogy az elkövetkező két év választásmentes lesz. Minden lehetőségünk megvan, hogy dolgozzunk, viszont szükségünk van a kormányra,
amely meghozza a kedvező döntéseket a megyei
és helyi önkormányzatok számára, hogy azok elvégezhessék a feladatukat. Várjuk, hogy jóváhagyják a költségvetést és azokat a törvényeket,
amelyek alapján el tudjuk kezdeni a hulladéktárolási rendszer „versenyeztését”. Természetesen
nagyon sok határozatra van szükség, amelyet a
kormány az elkövetkező időszakban hoz meg.
Drukkolunk, hogy minél hamarabb kormányunk
legyen, hogy a munkánkat ne gátolják, hanem segítsék. Természetesen 2017-ben befejezzük azokat a munkálatokat, amelyeket elkezdtünk az
előző időszakban, és várjuk, hogy a költségvetés
elfogadása után elkezdjük az új fejlesztési terveket.
– Említette, hogy a repülőtéren súlyos állapotok uralkodnak. A közvélemény csak a kifutópálya rossz állapotáról tud. Mi az, ami még
súlyosbítja a helyzetet?
– A kifutópálya felújítása elsődleges ahhoz,
hogy újra elindulhasson a légi forgalom. A szervezési kérdésekről is beszélnünk kell, azonban
csak azután, miután a megyei tanács által kinevezett bizottság befejezi az átvilágítást. Miután
megszületik a jelentés, tudjuk meg pontosan, hol
kell változtatni a repülőtér tevékenységében és
struktúrájában.
– A hitelfelvétel gyakorlatilag mikor történhet meg?

Akkor – nem csak szerintem – Klaus
Johannis nyílegyenesen haladt a
felfüggesztése irányába, felkészülve
arra, hogy, mint akinek mindenből
elege van, bedobja a törülközőt,
megszabadulva a maga és nem csak
maga szőtte kutyaszorító hálójából.
Két év után mögötte egy romokban
heverő, zavarodott „Partidul meu”,
szemben egy iránta nem sok pozitív
érzelmet tanúsító kormánykoalíció,
s megoldatlanul a számára egyik
legnyomasztóbb ügy, a DNA vezető
ügyészével szembeni plágiumvád.
Még ebben sem tudott egyről kettőre jutni, mondjuk arra, hogy szóban forgó jól tenné, ha lemondana,
hogy kétes helyzetével ne ártson a
korrupció elleni harc amúgy sem
patyolattiszta hitelének. Már azért
sem léphetett a megfelelőnek látszó

– Ha minden jól megy, két hónap alatt le kellene záruljon a folyamat, ha nincs óvás, ha valami
nem jön közbe. Normális esetben márciusban indíthatnánk a versenytárgyalást a munkálatokra.
– Valaha megnevezik-e a felelősöket, lesze felelősségre vonás, hiszen a vezetőtanács elnökének,
Vasilescu
úrnak
a
menedzsmentszerződésében évről évre szerepelt bizonyos célok megvalósítása, amiért az
elnök havi 2500 eurós fizetést vett fel. Lesz-e
valamilyen intézkedés, vagy ugyanaz lesz a
helyzet, mint az első hulladéktároló esetében,
hogy a felelősöket mai napig nem nevezték
meg?
– Ezeket a dolgokat nem ismerem. De nem hallottam arról, hogy valakit is felelősségre vontak
volna. Egy dolog biztos: mi átláthatóságra törekszünk. A bizottságban valamennyi pártnak lesz
egy képviselője, műszaki szempontból valamenynyi hivatal képviselteti magát, hogy teljes „röntgenképet” kapjunk a repülőtérről. Megvárjuk a
jelentést, ami január 30-ára kell elkészüljön.
Mivel rengeteg akta átvilágításáról van szó, az is
lehet, hogy a határidőt egy-két héttel meghoszszabbítjuk. Amíg nem látjuk tisztán, ki milyen
hibát követett el, addig nem tudok erről nyilatkozni. Senkit sem hibáztathatunk, amíg nem győződtünk meg arról, hogy hibázott. Nem
szeretnénk húzni az időt, hiszen mi is, a közvélemény is kíváncsi arra, mi történt a repülőtéren.
– Ha már a határidőket említettük, mely a
hulladéktároló beindításának és a motorsportpálya befejezésének a határideje?
– A motorsportpálya befejezésének határideje
2017 vége, a munkálatok tavasszal kezdődnek.
Ami a hulladékbegyűjtést illeti, jelenleg a legnagyobb gond a tonnánkénti 80 lejes illeték, amiért
senki sem vállalja a felelősséget, hiszen ezzel városon 50 százalékkal nő meg a szemétdíj és 100
százalékkal falun. Ami nagyon sok. Ezért írtunk
a kormánynak. Valamennyi helyi és a megyei tanács kidolgozott egy stratégiát, amelyben le vannak szögezve az elfogadott árak, s ezeket meg
kell növelni. Csakhogy ezeket az árakat Brüsszellel is közöltük, s így most elég visszás helyzet alakult ki. Az a cég, amely aláírta a
hulladékgazdálkodásra vonatkozó szerződést,
nem biztos benne, hogy valaki kifizeti neki ezt az
összeget, s addig nem végezheti a szolgáltatást.
A szerződés szerint a cég februárban kell elkezdje
a munkát, tehát január folyamán tisztázni kell a
helyzetet. Nagy a bizonytalanság, hogy a szóban
forgó illetéket be lehet-e gyűjteni vagy sem.
– Nem működnek a válogató- és az átrakóállomások sem. Ezekkel mi lesz?
– A probléma a jogszabályokkal van, hiszen
megjelent a közbeszerzési törvény és az alkalmazási normák is, azonban a koncessziós szerződésekre vonatkozóan nem jelentek meg az
alkalmazási normák. Országos probléma, megépültek a szeméttárolók, átrakók, s egy-két kivétellel nem tudták beindítani őket. Gond tehát a
hulladék válogatása, átrakása, ezekre a szolgáltatásokra ki sem írhattuk a versenytárgyalást, hiszen hiányoznak a jogszabályok. Ha a kormány
két-három hónapon belül kidolgozza az erre vonatkozó jogszabályokat, akkor 2017-ben valamennyi hulladékválogató és -átrakó beindulhat.
Nagy probléma, hogy a segesvári hulladéktárolót 90 napon belül be kell zárni. A hulladékot
nem hagyhatjuk a tömbházak körül, s ha a maroskeresztúri hulladékátrakó nem indul be,
akkor válogatás nélkül szállítjuk a szemetet
a szentpáli tárolóba – tájékoztatott Péter Ferenc tanácselnök.

irányba, mert az ügynek mondhatni
a csúcspontján látta jónak az amerikai nagykövet – úgymond érdemei
elismeréseként – kitüntetni Codruţa
Kövesit. Így aztán az elnököt még
egy morális „ficamba” is belekényszerítették: meg kellett tagadnia korábbi kategorikus álláspontját a
„másolásról”,
„plágiumról”,
mondván, hogy amikor azt gondolta, amit gondolt, még nem elnök
volt, hanem tanár. Ez „nettó” lódítás volt, s legfeljebb arra jó, hogy
láttassa helyzetének képtelenségét.
Megértem, hogy elege lett mindenből, s így nem csoda, ha esetleg olykor jelentkező pánikrohamaiban
szívesen menekülőre fogta volna.
Egyetlen kiút maradt számára, a felfüggesztés.
Csakhogy nem oda Buda! Az elnökcsinálók is üzenhettek: a törülközővel csínján kell bánni. Hát ők
hiába fáradoztak, amíg bonyolult
politikai „szertornával” a vidéki

polgármesterből pártelnököt, majd
országelnökjelöltet faragtak, ahonnan már csak egy-két begyakorolt
manőver után kész is „lett” az
elnök?! Szóval csak ne siessen el
nyugodtabb vizekre evezni! Menni
majd akkor mehet, ha azt üzenik
neki…
Hát bizony, ez volt/van, kedves
elnök úr! – mondhatom végül
őszinte együttérzéssel, akkor is, ha
maga a „helyzet”, az általam itt
megkomponált, meg a valóságos is
– ha esetleg nem esnének egybe –
mindvégig azon múlott és múlik,
hogy képes-e – és mennyire – megküzdeni azokkal, akik kint és bent
hajlamosak eszközként kezelni.
Addig is, akárhogy alakul a jövő,
„vettem” az első pillantásra nyegle
gesztusnak tűnő SMS mögött számomra előtűnő S.O.S. üzenetet.
Amit, ha igaz, a javára írok kellő
empátiával. Azt azonban tudnia
kell, hogy a saját lelkét csak önmaga mentheti meg...
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Az új év első premierje

Tisztújítás az EKE marosvásárhelyi osztályán

A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház első premierje a 2017-es
esztendőben Jon Fosse Szép című
színműve, melyet Adi Iclenzan rendezésében visz színre a Tompa
Miklós Társulat.
Fosse (…) több írásában is említi
azt a mondást: angyal szállt el felettünk, azaz a színpad felett, mondjuk
akkor, ha hirtelen csend lesz,
mintha senki sem merne vagy tudna
megszólalni, de mintha mégis
mindnyájan egyszerre értenénk
meg valami eddig nehezen érthetőt.
Ez a gondolat lett végül Fosse drámaírói ars poeticája is; úgy írni,
olyan látszólag hétköznapi szituációkat teremteni, amelyek egy-egy
pillanatra a mélyebb belátás, a felismerés élményét adják. Ezek a pillanatok, amikor az angyal szállhat,
vagy ahogy ő írja, mehet át a színpadon, a darabban – írja a szerzőről
Domsa Zsófia, aki az előadás magyar fordítását jegyzi, és egyúttal
Jon Fosse és a norvég színműiroda-

December 14-én tartották meg az Erdélyi
Kárpát Egyesület (EKE) marosvásárhelyi
szervezetének tisztújító közgyűlését az
RMDSZ megyei szervezetének termében,
ahol Unger Zsombor állatorvost választották
meg a szervezet elnökének, mivel a korábbi
vezető, Böjthe-Beyer Barna nem vállalta a
tisztséget. A szervezet régi-új alelnökei:
Dósa László (természetvédelem), Szilágyi
Eszter (honismeret) maradtak, a vezetőség
kiegészült Ősz Istvánnal, a titkár Pánczél
Tibor, a pénztáros pedig Kiss Zoltán-Ernő
maradt.

Szép

N

lom avatott ismerője. A szereposztás tagjai: Férfi (Geir) – Korpos
András, Másik férfi (Leif) – Ördög
Miklós Levente, Nő (Hilde) – Moldován Orsolya, Anya – Biluska Annamária, Lány (Siv) – Barabás
Krisztina m.v., Fiú – Nagy László
m.v.
Díszlet- és jelmeztervező: Bogdan Spătaru, zene: Vizi Imre, rendezőasszisztens: Keresztes Franciska,
ügyelő: Szakács László, súgó: Ferenczi-Tóth Katalin.
A premierre január 11-én, szerdán 19.30-tól kerül sor a Kisteremben. Érvényesek a Bernády
György-mecénásbérletek. Következő előadás: január 12., csütörtök
19.30 – Kisterem. Az előadás
román nyelvű feliratozással követhető. Jegyek a Kultúrpalota jegyirodájában (telefon 0372758230), a
színházi jegypénztárban (telefon:
0365806865) és a www.biletmaster.ro honlapon válthatók. (pr-titkárság)

éha ünnep után kerülnek elő a régi,
fényes díszek. Nem karácsonyfára
való üvegmadarak, csengettyűk, hanem az
év nagy részében lelkünk rekeszeibe rejtett,
apró gömbök, olyanok, amelyeket egészen
közelről kell nézni. Ismerős arcokat, történeteket láthatunk meg akkor bennük. A hatvanas évei elején járó asszony is egy ilyen
különleges, mások számára láthatatlan gömböt forgatott az ujjai között, miközben az új
év második napján egy több mint fél évszázaddal ezelőtti telet rajzolt körém.
– A Mező utcában, ahol életem első öt
évét töltöttem, igazi mesevilág vett körül. A
házunk mellett, az udvaron hatalmas fenyők
őrködtek. Valahányszor lehullt a hó, azt képzeltem, hogy jóságos, fehér bundás óriások
költöztek hozzánk. A kertben málnabokrok,
meggyfák sorakoztak. Édesapám ősz vége
felé madáretetőt szerelt az egyik fára, én
pedig lestem, hogy mikor érkeznek ebédelni
a cinkék. A szüleim kis jövedelmű emberek
voltak, szerényen éltünk, mégis mindent
megkaptam tőlük, amire szükségem volt.
Csak egy játszótárs hiányzott.
– Nem laktak a szomszédban gyermekek?
– De igen, csakhogy a szüleik nem szívesen engedték őket vendégségbe, mindig csak
az utcán labdáztak, fogócskáztak. Engem viszont – késői gyermek lévén – nagyon féltettek édesanyámék, mindig szem előtt kellett
lennem, nem mehettem a kapun kívül. Így
nem is volt alkalmam az ismerkedésre. Egy
nálam valamivel kisebb leánykával mégis sikerült egyszer összebarátkoznom. Emlék-
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Unger Zsombor az új elnök

Vajda György
Az új elnök lapunknak elmondta: jelenleg 190 tagja
van a marosvásárhelyi szervezetnek, ezek közül teljes
joggal 132-en szerepelnek a nyilvántartásban (napirenden vannak a tagdíjfizetéssel). Unger Zsombor középiskolás korától kirándul, rendszeresebben a
kolozsvári agrártudományi egyetemi évei alatt kezdett
túrázni. 2014-ben iratkozott be feleségével, Unger
Enikő földrajztanárral az EKE-be. Minden évben valamilyen célt tűzött ki magának, amelyet teljesített.
2015-ben például Románia összes 2500 méter feletti
csúcsait mászták meg, ezekről a túrákról 2016 elején
vetített beszámolót is tartott a szervezetben. A tavalypedig azt szerették volna, hogy legalább egy 4000
méter fölötti hegycsúcsra is eljussanak. Ezt a célt „túlteljesítették”, mivel a svájci Alpokban szerencsésen
érintettek hármat (Breithorn 4164 m, Allainhorn 4027
m, Weissmies 4023 m).
– 2016 augusztusában kerestek meg a túratársak
azzal, hogy az év végi tisztújító közgyűlésen vállaljam
el az elnökjelölést. Meglepett a felkérés, eleinte elutasítottam, hiszen vállalkozó is vagyok, és mérlegelnem
kellett, miként osztom be majd az időmet, hogy a cégnél és a szervezetben is az elvártak szerint teljesítsek.
Végül elvállaltam… – mondta Unger Zsombor, aki
szerint jelölésekor a kollégák figyelembe vették azt
is, hogy EKE-tagságuk óta évente nagyon sok magashegyi túrát kezdeményezett és vezetett, vállalkozóként pedig arra számítanak, hogy a jó értelemben vett
üzleti szellemben vezeti majd a szervezetet, így a vezetői készségek is sokat nyomtak a latban.
A marosvásárhelyi osztály 1991-től működik, az
elsők között alakult újra a rendszerváltást követően,
és a kolozsvári, csíki, gyergyói mellett mindig is az
EKE országos szervezeteinek az élén állt. Három területen folytatnak sokrétű tevékenységet, ezek a természetjárás, a honismeret és a természetvédelem.
Unger Zsombor azt szeretné, hogy 2017-ben minden
hétvégén legalább két túrát szervezzenek. Összeállt
az évi túraterv, amelyet a szervezet www.ekemvh.ro
honlapján lehet tanulmányozni. Ebben valóban szinte
minden hétvégét „lefedtek”. Zsombor szerint lehetőséget kell majd biztosítani mind a profi hegymászóknak, mind az „egyszerű” természetjáróknak,
ugyanakkor a honismereti kirándulások is kínáljanak
megfelelő helyszíneket. A honismereti túrákért Szilágyi Eszter felel, aki eddig is arról gondoskodott, hogy
különböző régiókat ismertessen meg várak, kastélyok
érintésével, de néprajzi érdekeltségű túrák is voltak
bőven.
A tematikus Mária-út gondozása is a honismereti

„Rablás” a Mező utcában

szem, az év utolsó előtti napja volt, a közeli
boltba mentünk vásárolni édesanyámmal.
Útban hazafelé megláttam a hároméves Delinkét, akinek a nagyszülei a mellettünk levő
házban laktak. Az anyjáék mindig a hegyekben szilvesztereztek, és a kislányra ilyenkor
– és máskor is sokszor
– a nagyanyja vigyázott. Akkor is a mamájával volt, amikor
megpillantottam.
Édesanyámat mindenki nagyon barátságos,
nyílt szívű asszonyként ismerte, bárkivel szívesen elbeszélgetett. Delinke nagyanyjával
is leállt egy percre, én meg közben gondoltam egy merészet, és odaléptem a kislányhoz. Azt suttogtam a fülébe, jöjjön el
hozzánk játszani, ne féljen, nem lesz semmi
baj. Jött is engedelmesen utánam. Besurrantunk a zöld kapun, aztán kényelmesen elhelyezkedtünk a nappaliban kialakított
játszókuckómban. Babáztunk, főzőcskéztünk,
miénk volt a világ… Úgy tűnt, mintha órákat
töltöttünk volna el ebben a tiltott boldogságban, bár valószínűleg tíz-tizenöt percnél nem
tarthatott tovább.
– Nem kezdték közben keresni a kislányt?
– Dehogynem. Úgy kiabálta a nevét a
nagyanyja, hogy megfagyott a vér az ereimben. Másra sem tudtam gondolni, csak arra,
hogy én okoztam az egész ribilliót, mi lesz,
ha kitudódik. Gyorsan megragadtam De-

„osztályhoz” tartozik, többen is végigjárták az útvonalat Marosvásárhelytől Csíksomlyóig, körvonalazódik az is, hogy több mint valószínű, külön csapat
foglalkozik majd az út karbantartásával, a zarándokok
kíséretével, nem csak vallásos jellegű túrák szervezésével.
Mint ismeretes, az EKE marosvásárhelyi osztálya
elvállalta az Istenszéke természetvédelmi terület védnökségét. Ez a szerződés a tavaly lejárt, de azt szeretnék, hogy az illetékes hatóságok még öt évre
hosszabbítsák meg a szerződést. Ezzel Dósa László
alelnök foglalkozik. Unger Zsombor elmondta, felajánlották egy másik terület védnökségét a Görgényihavasokban is, de ennek a felvállalását még nem
döntötte el a szervezet.
Jó hír az, hogy 2017-től saját székházzal is rendelkeznek. A Dózsa György utca 9. szám alatti épület
harmadik emeletén az egyesület kibérelte a polgármesteri hivataltól a Nagy-Románia Párt volt székhelyét, így némi átrendezés, felújítási munkálatok után
a közel 50 négyzetméteres helyiségben fogadhatják
majd a tagokat. Itt is szerveznek majd vetített túrabeszámolókat.
Az új elnök célkitűzései között szerepel egy EKEmenedékház megépítése is. Mint mondta, az ötlet korábban megfogalmazódott a tagság körében, hiszen
van a szervezetnek egy telke a Ratosnyához tartozó
Jód völgyében. Az elkövetkezendő időszakban pedig
azt kell mérlegeljék, hogy ide vagy máshova húzzáke fel az épületet. Ennek a kezdeményezésnek a hajtómotorja szeretne lenni Unger Zsombor.
Természetesen, ami jól működik, azt tovább kell
vinni – mondta –, és itt elsősorban az olyan hagyományossá vált rendezvények szervezéséről van szó, mint
a Teleki Samu-emlék- és teljesítménytúra, az EKE Art
fotókiállítás megszervezése, amelyeket színesíteni,
gazdagítani kell új útvonalakkal, más ötletekkel. Továbbra is ápolni szeretnék a kapcsolatokat más EKEosztályokkal, hiszen vannak közös túrák,
kirándulások is. Az országos EKE tavaszi közgyűlésén dől el majd, hogy a megújult marosvásárhelyi vezetőség miként kíván szerepet vállalni az egész
erdélyi természetjáró mozgalomban.
Unger Zsombor elmondta, cél az is, hogy növeljék
a tagságot, fiatalítsák a szervezetet, hogy minél többen
barangoljanak az EKE-vel, hiszen a szervezet által
nyújtott támogatásokon túl, aki „vérbeli” természetjárókkal együtt túrázik, jó társaságba kerül, ahol sok
információt lehet majd gyűjteni, céltudatosan kirándulni, hiszen az EKE több mint egy évszázada az itthon maradást, a szülőföldszeretetet erősíti.

linke kezét, és betuszkoltam a konyhába,
onnan a spájzba. Kértem, hogy meg se mukkanjon, és újdonsült barátnőm megint szót
fogadott. Bizonyára játékként fogta fel az
egész helyzetet. Csak nekem kalimpált a szívem a torkomban. Egyszer aztán édesanyám
hangját hallottam,
próbálta megnyugtatni a szomszédaszszonyt,
aki
mindegyre azt ismételgette, biztos beleesett a kertünktől nem
messze levő Marosba az unokája. Akkor már
biztosan tudtam, nem titkolhatom tovább,
hogy én „raboltam” el Delinkét. A következő percekre nem emlékszem. Csak az van
előttem, ahogy az idős asszony kivörösödve
vonszolja maga után a bömbölő apróságot,
akinek, persze, semmi kedve nem volt hazamenni, édesanyám pedig riadt madárként
szemléli a jelenetet.
– Volt büntetés?
– Engem sosem fenyítettek úgy a szüleim,
mint a legtöbb korombeli gyermeket. Az otthonunkba beköltöző szomorkás csend jelentette számomra mindig a legnagyobb
büntetést. A „bűncselekményem” utáni napokban sem hallottam édesanyámat kacagni, énekelni, és a mindig mindenkivel
viccelődő apám is szótlan lett. Majdnem egy
hét telt el így. Aztán egyszer lekuporodott
mellém anyám, és csak annyit kérdezett: te

tényleg ennyire vágysz egy játszótársra? Azután nekem is szabad lett kijárni az utcára,
a többi gyermek közé. Akkora mozgásteret,
persze, nem kaptam, mint a velem egyidősök, édesanyám ugyanis azt kérte, hogy, ha
kinéz az ablakon, mindig láthasson, de ez
cseppet sem befolyásolta azt a boldogságot,
amit a kapu túloldalán megtapasztaltam.
Talán sosem éreztem magam olyan szabadnak, mint akkoriban.
– Delinkével még volt alkalom játszani?
– Miután „elraboltam”, a nagyanyja szigorúan megtiltotta neki, hogy szóba álljon
velem. Ő azonban önfejű, büszke kislány
volt, ha meglátott, csak azért is mindig jó
hangosan rám köszönt. Egy év múlva édesanyáméknak el kellett adni a Mező utcai
házat, hogy ki tudják fizetni a féltestvéremet,
aki apám első házasságából született, és mielőtt férjhez ment, a jussát követelte. Delinke
nagyszüleihez is eljuthatott a hír, hogy elköltözünk, és bizonyára meg is tárgyalták otthon az ügyet, mert az ottlétünk utolsó
hetében, egy délután, amikor éppen a ház
előtt lézengtem, kiszaladt hozzám a kislány,
és egy kicsi üveggolyót nyomott a kezembe.
Ez volt a köszönet azért az együtt töltött negyedóráért. Sokáig őriztem az ajándékát,
aztán egyszer elhullattam valahol. De ha nagyon akarom, most is a kezemben érzem. Sokáig sirattam a gyermekkori birodalmam, de
most már tudom, hogy tulajdonképpen
semmi sem vesztődött el abból a világból.
Tényleg semmi… Még a költözésünk után kivágott fenyőóriások havas illata sem.
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500 éves a reformáció

Két muzeális értékű könyv

Az alábbiakban két olyan muzeális értékű könyvet mutatunk be, amelyek a
Gecse utcai (kistemplomi) gyülekezet
megőrzésében vannak, ám a tíz marosvásárhelyi református gyülekezet
közös kincsét és büszkeségét jelentik.

Lakatos Péter lelkipásztor

sét és sajtó alá rendezését Geleji Katona István immár püspökként fejezte be. Kinyomtatására 1632–36 között került sor a
gyulafehérvári fejedelmi nyomdában, I. Rákóczi György fejedelem bőkezű támogatásával, aki szívügyének tekintette a könyv
megjelentetését. A közel nyolcszáz oldalas
graduál két részből áll: az elsőben az egyházi
év ünnepeinek énekei, a másodikban zsoltá-

Kottarészlet az Öreg Graduálból (fotó: Bartha László))

Az Öreg Graduál (fotó: Bartha László)

Az Öreg Graduál (1636)
Graduálnak nevezzük azokat a protestáns
énekgyűjteményeket, amelyek a lelkész, a
kántor és a kórus által énekelt gregorián szertartási énekeket tartalmazzák. Tehát nem a
mai gyülekezeti énekeskönyveinkhez hasonló, hanem szertartási énekeskönyvek,
melynek helye általában a templom központi
részén elhelyezett, a kántor által használt pulpitus, az úgynevezett éneklőszék volt (amilyen a Vártemplomban is megőrződött). A
protestáns gyülekezetekben a 18. századig
énekelték ezeket a magyar gregorián szertartási énekeket, míg aztán a református egyházban addig nem használt orgona a 18. század
második felétől megváltoztatta a gyülekezeti
éneklést, és a graduálok használaton kívül kerültek. A kalotaszegi Bánffyhunyadé az
egyetlen olyan református gyülekezet, ahol a
mai napig éneklik a nagypénteki passiót: az
Öreg Graduál Máté passiójának egy rövidített
változatát.
A reformációt követően a magyar nyelvű
graduálok többnyire kéziratos formában terjedtek. A sorozatos másolás azonban az énekanyag megromlásához vezetett, ezért az Öreg
Graduál előszavában a következőket olvassuk: „egyik exemplárból másokba való sokszori által meg által írattatások miatt közéjük
sok tapasztalható fogyatkozások elegyedtek,
az exemplárok is egymással sokban nem
egyeztek, mert az énekek egyben sokkal többek s különbek voltak, mint másban.” Ezeket
a hibákat szerette volna kiküszöbölni az a
graduál, amit Keserűi Dajka János püspök és
Geleji Katona István udvari lelkész „iminnen-amonnan bekéretett graduálokból” állított össze, Bethlen Gábor támogatásával,
hogy az mintagraduálként szolgáljon.
Ennek a kéziratos graduálnak a kiegészíté-

nak. Ezek közül az előzéklapra lejegyzett, az
1710-es újrakötés alkalmával írt versből idézünk:
Dállayi György Deák már sokat énekölt
Ebbül, mellyért gyakrann jó Reggel föl-is költ,
Cantori Tisztibenn sok jó idő is tölt
Mostis megh szolgállja VÁROS mit réá költ.
Tiéd légyen míg élsz a szép CANTORIA’.
Tenéked ajánlja szent CURATORIA.
Torkodis ne légyen rekedező soha
Mígh élsz. Holtod utánn Menybenn a KORONA.
A Váradi Biblia (1660–1661)
A Váradi Biblia a harmadik olyan bibliarok és más énekek találhatók, nem öt-, hanem kiadásunk, amely azzal a céllal készült, hogy
a Károli Gáspár által készített fordítás revízinégyvonalas kottákkal.
A graduál létrejöttét az előszó így foglalja ója legyen. A Köleséri Sámuel nagyváradi
teológiaprofesszor által javított és lapszéli
össze:
„KESERŰI DAJKA JÁNOSNAK
ÉS
GELEJI KATONA ISTVÁNNAK,
ERDÉLY ORSZÁGÁBAN LEVŐ MAGYAR
Keresztyén Reformata Ecclesiáknak
Püspökinek, és az GYULAFEIRVARINAK Lelki Pásztorinak
fáradtságos munkájok által.
És elsőben... BETHLEN GÁBOR Fejedelem
Urunknak... gondviseléséből ez itt való
FEIRVARI Ecclesiabéli szolgálatra kézzel,
nagy öreg bötükkel le íratott. S-most
immár... RÁKÓCI GYÖRGY Fejedelmünknek keresztyéni szorgalmatoskodásából,...
még az írottnál is sokkal tellyessebben
és tisztábban ki nyomtattatott.
GYULA FEIR-VARATT
MDCXXXVI. ESZTENDŐBEN”
Rákóczi Györgynek a graduállal kapcsolatos ügybuzgalmát tanúsítja az is, hogy a kétszáz példányban kinyomtatott graduál
minden egyes példányát a fejedelem aláírta,
beírta jelmondatát (Non est currentis, neque
volentis, sed miserentis Dei – Nem azé, aki
akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. – Róm 9,16) és azt, hogy melyik
gyülekezetnek szánták (pl.: Maros vasarheli
ecclesiaje).
A Váradi Biblia (fotó: Lakatos Péter)

850 fő által védett várat. Augusztus 27-én (46
napos ostrom után) az árulással is gyengített,
reménytelen helyzetben levő vár védői kapituláltak. A vár feladásának egyik feltétele az
volt, hogy a Biblia már kinyomtatott példányait, a nyomtatáshoz szükséges papírt és a
nyomdai felszerelést a törökök épségben kiengedik a várból: „Az oskolához, szent egyházhoz tartozó minden dolgok, könyvek,
minden eszközök (mellyeken typographia s a
végeződésben levő bibliai exemplárok, ahoz
tartozó sok tallér érő papiros... értetnek
vala...) kezekhez adatván szabadosan birassanak.”
A törökök állták szavukat, és a feladott
várat prédáló janicsárok ellen is őrséggel védték a nyomdát. Augusztus 29-ének hajnalán
a török lovasság kettős sorfala által biztosított
védők kivonultak a várból. A súlyos veszteségek dacára is több tízezer fős török sereg
döbbenten nézte a várból kivonuló, nőkön és
gyermekeken kívül alig háromszáz maradék
várvédőt.
A Biblia kinyomtatott és szekerekre rakott
példányai közül a Debrecenbe küldött négyezer példány odaveszett. Kolozsvárra hatezer
példány érkezett meg, és ott, az újonnan felállított nyomdában fejezték be a nyomtatást
1661-ben. A hatezer Biblia néhány év alatt elfogyott, noha az ára magas volt: 10-12 forint
(két ökör ára).
A Váradi Biblia előszavában Szenci Kertész Ábrahám a következőket írta: „Arra kellene minden szent buzgósággal igyekeznünk,
hogy mentül tisztább és hibátlanabb Biblia
jönne szemünk eleibe és forgana kezűnkben,
tudván hogy ez egy kiváltképpen való fegyverünk minden mi lelki ellenségeink ellen”.
A nemes szándék – hála a tudós profeszszornak és a kiváló, tudományosan is képzett
nyomdásznak, a bőkezű patrónusoknak és a
vár hős védőinek – megvalósulhatott. A Váradi Biblia azóta is az egyik legmagasabb
teológiai, nyelvi és nyomdai minőséget képviselő bibliakiadásunk.
A Váradi Bibliának mintegy kétszáz példánya maradt fenn gyülekezetek, könyvtárak
és magánszemélyek tulajdonában. A mi példányunk aranyozott ezüst kapcsokkal ellátott,
fatáblás, aranyozott bőrkötése 1764-ben készült Kolozsváron.
Az oldalt szerkeszti:
Ötvös József lelkipásztor

I. Rákóczi György írása az Öreg Graduálban (fotó: Bartha László)

Az Öreg Graduál hátsó táblájának köldökverete (fotó:
Bartha László)

Az Öreg Graduál kétszáz példányából huszonegy maradt fenn: tizenöt darab könyvtárakban, a többi gyülekezetek tulajdonában. A
mi graduálunk az egyik legteljesebb és legjobb állapotban megőrzött példány. Jelenlegi
kötése Szentgyörgyi Mihály compactor
(könyvkötő) munkája 1710-ből. A kötést díszítő ezüst köldökvereteket, sarkokat és kapcsokat Lakatos Jeremiás helybeli ötvös
készítette 1637-ben – tehát minden bizonnyal
a graduál első kötéséről származnak. A kötet
üres lapjai több latin és magyar nyelvű kéziratos bejegyzést (köztük a Vártemplom és a
Kistemplom kántorainak névsorát) tartalmaz-

jegyzetekkel ellátott szöveg kiadásának előkészületei I. Rákóczi György fejedelem támogatásával kezdődhettek el. A kiadás
költségeit, Rákóczi mellett, Rhédey Ferenc és
Barcsay Ákos fejedelmek, Gyulay Ferenc váradi kapitány és főleg Bethlen István viselték
(végrendeletében ezer tallért hagyott e célra).
Nagyváradon, Szenci Kertész Ábrahám
nyomdájában kezdték meg a nyomtatást
1657-ben, tízezer példányban. Az Újszövetség nyomtatása 1660-ra el is készült. A munkát azonban 1660-ban félbeszakította Ali
pasa seregének ostroma. A 45.000 főből álló
török sereg július 14-én vette ostrom alá a

A Váradi Biblia címlapja (fotó: Bartha László)
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SZEPTEMBER
26. Arnold Palmer golfozó (84) – a Királynak becézett sportoló hét Grand Slam-címet
nyert 1958 és 1964 között, pályafutása során
95 versenyen diadalmaskodott, amiből 62szer az Egyesült Államok bajnokságában,
hatvanas évekbeli rivalizálása Jack Nicklausszal és a dél-afrikai Gary Playerrel sokat
tett sportága népszerűsítéséért
OKTÓBER
9. Aaron Pryor ökölvívó (60) –
a WBA és az IBF volt pehelysúlyú
világbajnokát Sólyomnak becézték, hivatáskosként 40-szer állt
szorítóba, 39-szer nyert, 35-ször
kiütéssel, karrierje végét azonban
beárnyékolta kábítószer-függősége
16. Anthony Folex rögbis (42) –
Írországot megdöbbentette a 62szeres válogatott játékos hirtelen
halála, amelyet tüdőödéma okozott, mindössze néhány órával csapata, a Muster Európa-kupás
párizsi vendégjátéka előtt – klubját
csapatkapitányként győzelemre
Minden idők legnagyobb ökölvívójának tartják Muhammad Alit
vezette ebben a sorozatban (2006)
21. Constantin Frăţilă labdarúgó
dott a másodosztályban szereplő Union Ber- (74) – hétszeres román válogatott, amelynek
lin edzői tisztségéről
színeiben hét gólt szerzett, az 1963-1964-es
8. Stephen Keshi labdarúgó (54) – játékos- idény gólkirálya
ként (1994) és szövetségi kapitányként
25. Carlos Alberto labdarúgó (72) – tagja
(2013) is megnyerte az Afrikai Nemzetek volt az 1970-ben világbajnokságot nyert braKupáját, szívroham végzett vele
zil válogatottnak, az olaszok ellen 4-1-re
10. Gordie Howe jégkorongozó (88) – az megnyert mérkőzés utolsó gólját ő lőtte, de
52 éves koráig aktív Mister Hockey 25 éven edzőként is maradandót alkotott, hiszen a
át erősítette a Red Wings Detroit csapatát, Flamengóval brazil bajnoki címet nyert
amellyel négyszer nyert Stanley-kupát, 1767
(!) meccset játszott az észak-amerikai jégko- NOVEMBER
13. Laurent Poukou labdarúgó (69) – 70rong-bajnokságban és ezzel csúcstartó e tekintetben, ugyanakkor Wayne Gretzky szeres válogatott elefántcsontparti labdarúgó,
mögött minden idők második legeredmé- 14 találatával sokáig vezette az Afrikai Nemzetek Kupájának gólkirályi jegyzékét
nyesebb játékosa 801 ponttal
16. Daniel Prodan labdarúgó (44) – az 5410. Shuaibu Amodu futballedző (58) –
1994 és 2014 között négyszer kérték fel szeres válogatott játékos tagja volt az 1994Nigéria szövetségi kapitányának, irányí- ben vb-negyeddöntős román csapatnak,
tásával 2002-ben és 2010-ben is kijutot- ötször nyert bajnoki címet a Bukaresti Steauával (1993-1997 között), pályafutása során
tak a világbajnokságra
11. Rudi Altig kerékpáros (79) – kez- az Atlético Madridnál és a Glasgow Rangersdetben a pályafutamok és a hatnapos ver- nél is szerepelt
29. A Chapecoense labdarúgócsapat – a
senyek királya, később az utcai
2016-ban elhunyt ismert
kolumbiai
Medellinbe utazó brazil együttes
kerékpársportban is maradandót alkotott:
sportolók és sportvezetők*
1962-ben megnyerte a Spanyol Kerékpá- csaknem teljes játékoskerete repülőszerencsétlenség áldozata lett
ros Körversenyt, 1964-ben a
JANUÁR
francián
is
diadalmaskodott,
9. Maria Teresa de Filippis autóversenyző
1966-ban
világbajnok,
(89) – az első női versenyző, aki Forma-1-es
A tragikusan elhunyt Patrick Ekengről Marosvásárhelyen is meg- 1968-ban a Milánó–San
autót (Maserati) vezetett, három futamon állt emlékeztek.
Fotó: Nagy Tibor Remo futam győztese
rajthoz 1958-ban
23. Szalatnai Judit evezős
14. Leonyid Jabotyinszki súlyemelő (77) – (1980-1981) azzal híresült el, hogy az apartkétszeres szupernehézsúlyú olimpiai bajnok heid időszakában beválogatta a színes bőrű (83) – Európa-bajnoki bronzér(1964, 1968)
Errol Tobiast, aki így a csapat történetének mes
25. Megyesi István labdarúgó
21. Bill Johnson síző (55) – az Egyesült első nem fehér játékosa lett
(68)
– kétszeres magyar bajnok
Államok első olimpiai bajnoka alpesi lesik6. Patrick Ekeng labdarúgó (26) – a Bukaés
négyszeres
magyarkupalásban
resti Dinamo kétszeres kameruni válogatott
győztes
a
Ferencvárossal,
FEBRUÁR
idegenlégiósa egy román bajnoki mérkőzésen
13. Trifon Ivanov labdarúgó (50) – a „bol- szívroham következtében hunyt el, mindösz- amellyel az 1974-1975-ös idénygár farkas” néven emlegetett, 77-szeres válo- sze hét perccel azután, hogy tartalékként pá- ben KEK-döntőt játszott, hétszer
gatott futballistával szívroham végzett, tagja lyára lépett, távozását jelentős mértékben szerepelt a magyar válogatottban
29. Carl Haas autóversenyző
volt az 1994-es amerikai vb-n negyedik he- elősegítette, hogy a szervezők nem tudták
(86)
– a korábbi pilóta csapatot
lyen végzett bolgár csapatnak
időben megfelelő elsősegélyben részesíteni
alakított,
amely rendre a Forma18. Pajor Kornél gyorskorcsolyázó (92) –
MÁRCIUS
1-ben,
a
NASCAR-ban és az Daniel Prodan (Ionuţ Lupescu és a kolumbiai Carlos Valderrama között)
11. Balázs Jolán atléta (79) – Románia két- sokáig a sportág egyedüli magyar világbaj- IndyCar-, valamint a ChampCarszeres olimpiai bajnoka magasugrásban noka (1949), kétszeres világcsúcstartó, négy- bajnokságban versenyzett, összességében DECEMBER
(1960, 1964) 14-szer döntötte meg a világ- szeres országos bajnok (1943 és 1949 között) pedig 140 futamgyőzelmet, valamint 16 baj7. Paul Elvström sporthajózó (88) – a
21. Tarics Sándor vízilabdázó (102) – a
csúcsot, 1957 és 1967 között zsinórban 140
dánok kiválósága zsinórban négyszer nyert
noki
címet
ünnepelhetett
legidősebb, még életben lévő olimpiai bajnok
versenyen diadalmaskodott
olimpiai bajnoki címet (1948, 1952, 1956,
13. Verebes József labdarúgó, edző (74) – az 1936-os, berlini ötkarikás játékokon nyert AUGUSZTUS
1960),
és további négy alkalommal vett részt
16. Joao Havelange úszó, vízilabdázó, futa magyar futball kivételes egyéniségét Má- aranyérmet a magyar csapattal, a kommunisötkarikás játékokon (utoljára 60 évesen, Szöball-sportvezető
(100)
–
a
Nemzetközi
Labgusnak becézték, elsősorban a Győr szakve- ták 1948-as hatalomra jutását követően az
darúgó-szövetség (FIFA) korábbi elnöke ulban, 1988-ban), 11-szeres világbajnok és 7zetőjeként alkotott maradandót, kétszer Egyesült Államokba emigrált
2011-ben
lemondásra kényszerült a Nemzet- szeres Európa-bajnok
22. Szőcs Bertalan tőrvívó, mesteredző
irányíthatta a magyar válogatottat szövetségi
23. Miruts Yifter atléta (72) – kétszeres
(82) – minden idők legnagyobb vívómesteré- közi Olimpiai Bizottság vezetőségében betölkapitányi minőségben (1987, 1993-1994)
olimpiai
bajnok etiópiai sportoló, aki mindkét
tött
tisztségéről,
illetve
2013-ban
a
FIFA
24. Johann Cruyff labdarúgó (68) – a min- nek tartják, akinek a tanítványai több száz
címét
(5000
m és 10.000 m) Moszkvában hóden idők egyik legjobbjának tekintett játékos érmet szereztek világversenyeken, olimpiai tiszteletbeli elnöki tisztségéből is távoznia
dította
el,
1980-ban,
ezt megelőzően bronzérkellett, a személyét is érintő korrupciós gyanú
háromszor nyert Aranylabdát (1971, 1973, és világbajnokokat nevelt
miatt: bár kétségtelenül az ő érdeme (is), mes volt 10.000 méteren, Münchenben
1974), az 1974-ben világbajnoki döntős hol- JÚNIUS
land válogatott „totális futballjának” megtes1. Grigore Obreja kenus (48) – világbajnok hogy vezetése idején népszerűvé tették a lab- (1972), az 1976-os, montreali játékokat pedig
tesítője, aki edzőként forradalmasította a (1994), olimpiai bronzérmes (1996), az darúgást az Egyesült Államokban és Ázsiá- kihagyni kényszerült az etióp bojkott miatt
20. Lukács Sándor labdarúgó (65) – tizenöt
ban, majd 16-ról 32-re növelték a vb-n részt
játékirányító szerepét az Ajaxnál, a Barcelo- utóbbi időben Franciaországban élt
éven
át a Honvédot erősítette, tízszeres mavevő
csapatok
számát,
klientúraépítéssel
vá3. Muhammad Ali ökölvívó (74)
– 1960 félnehézsúlyú olimpiai baj- dolták, illetve azzal, hogy a FIFA-t fokozato- gyar válogatott, aki éppen a szanatóriumban
noka (még Cassius Clay néven) san pénzgyárrá alakította, ahol nem a ápolt Törőcsik Andrást és Schumann Pétert
1964-ben nehézsúlyú világbajnok labdarúgósport érdekei, hanem a bevételek látogatta, amikor váratlanul összeesett, és
meghalt
lett, címét 1978-ig többször meg- növelésének szempontjai diktáltak
24. Kocsis György labdarúgó (80) – mavédte, George Foreman (1974) és
30. Vera Caslavska tornász (74) – kétszeres
Joe Frazier (1974) elleni meccsei le- olimpiai bajnok egyéni összetettben, össze- gyar bajnok a Ferencvárossal (1963), amelygendásak, sorozata azonban meg- sen hét aranyérmet nyert az ötkarikás játéko- lyel a rá következő idényben elődöntős volt
szakadt,
miután
átállt kon (1964, 1968), a szovjetpárti államvezetés a Vásárvárosok Kupájában
muzulmánnak, nevet változtatott, és ellenzője volt, emiatt mellőzték férjével, az
26. Katona József (75) – Magyarország
megtagadta a katonai szolgálatot Vi- olimpiai ezüstérmes Josef Odlozillal együtt, örökös úszóbajnoka, Európa-bajnok (1962),
etnamban, a hatóságok ugyanis vá- a kommunista rendszer bukását követően hatszoros Európa-bajnoki és 37 országos
laszul megtiltották neki, hogy Vaclav Havel államfő tanácsosaként kapott csúcs tartója
bokszoljon és megvédje címeit
* zárójelben az életkoruk
feladatot
A háromszoros aranylabdás Johann Cruyff a vb-döntős holland válogatott élén
nánál és a holland válogatottnál is, a katalán klub ugyanakkor az ő irányítása alatt
nyerte első Bajnokcsapatok
Európa Kupáját (BEK, a mai
Bajnokok Ligája jogelődje)
1992-ben, és zsinórban négy
bajnoki címet is szerzett
(1991-1994 között)
27. Antoine Demoitie országúti kerékpáros (24) – tömegbukás áldozata lett a
2014-es Tour de Finistert
megnyerő belga kerekező a
Gent-Wewelgem futamon:
miután leesett, a mezőnyt követő egyik motorkerékpár áthajtott rajta, és belehalt
Balázs Jolán kétszeres olimpiai bajnok magasugró zsinórban 140 versenyen
sérüléseibe
nem talált legyőzőre
28. Daan Myngheer orMuhammad Ali, Johan Cruyff és Balázs szágúti kerékpáros (22) – a belga kerékJolán az a három legjelentősebb sportszemé- pársport újabb áldozata az ország 2011-es iflyiség, aki 2016-ban hunyt el. Az Agerpres júsági bajnoka, akivel szívinfarktus végzett
hírügynökség hosszabb összeállításban is- ÁPRILIS
mertette, kik azok a sportolók, akik idén tá3. Cesare Maldini labdarúgó, edző (84) –
voztak az élők sorából, közülük emelte ki a ötszörös olasz bajnok, 1963-ban Európa-bajminden idők legjobb ökölvívójának tekintett nok az olasz válogatottal, amelyet 1996 és
Muhammad Alit, a háromszoros Aranylabda- 1998 között szövetségi kapitányként irányígyőztes Johann Cruyff labdarúgót és edzőt, tott, így ő vezette hazája nemzeti csapatát a
valamint a kétszeres olimpiai bajnok Balázs franciaországi világbajnokságon is; 2012-ben
Jolán atlétát, aki zsinórban 140 versenyen is ott volt a vb-n mint Paraguay szövetségi
nyert.
kapitánya
A listán ott találjuk ugyanakkor a legidő19. Estelle Balet hódeszkázó (21) – kétszesebb olimpiai bajnok, a 102 évesen elhunyt res freeride-világbajnok, a svájci Orsieresmagyar vízilabdázó, Tarics Sándor nevét, a ben lavina áldozatává vált
Nemzetközi Labdarúgó-szövetség korábbi elnökét, Joao Havelange-ot, aki 100 évesen, a MÁJUS
2. Cornelius „Nelie” Smith rögbis (81) – a
riói olimpia ideje alatt távozott közülünk, vadél-afrikai
válogatott csapatkapitánya (1963
lamint az 54-szeres román válogatott labdarúgót, a mindössze 44 évesen, szívroham és 1965 között), majd szövetségi kapitánya
következtében meghalt Daniel Prodant. Az év
legnagyobb tragédiáját mindazonáltal a brazil
futballcsapat, a Chapecoense repülőjének lezuhanása jelentette, amelynek következtében
71 személy életét vesztette. A Copa Sudamericana medellini mérkőzésére utazó brazil
csapat szinte összes labdarúgója odaveszett,
mindössze hárman élték túl a szerencsétlenséget.

3. Luis Salom gyorsasági motorkerékpáros
(24) – a kilencszeres Moto3-futamgyőztes
spanyol pilóta a Katalán Nagydíj Moto2-es
futamának szabadedzésén bukott, és a motorkerékpárja alá került, amely agyonütötte
6. Sascha Lewandowski futballedző (44) –
a Bayer Leverkusen volt szakmai vezetőjét
holtan találták lakásán, miután két hónappal
korábban kimerültségre panaszkodva lemon-
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Kosárlabdával zárult az év, kosárlabdával kezdődik

Az első Marosvásárhelyhez köthető hivatalos sportesemény az új esztendőben – akárcsak az utolsó az előző évben –
kosárlabda-mérkőzés. A nem túl szerencsés
évzáró a Sirius női együtteséhez fűződik, míg
a Maros KK már tegnap pályára lépett:
Stockholm egyik elővárosában, Södertaljében játszott az Európa-kupa második csoportkörének 3. fordulójában. A Sirius sem vár
sokáig, ők ma, január 4-án szerepelnek Jászvásáron a Románia-kupa első körének odavágóján. A korai kezdés arra késztet, hogy
röviden nézzük át, mire is számíthatunk az új
évben a két csapat esetében.
Előrebocsátjuk: akárcsak bármely más
sportágnál, a kosárlabda eredményessége is
az anyagi háttértől függ, és mind a Maros
KK, mind a Sirius tevékenységét pénzügyi
bizonytalanság befolyásolta az ősszel. Ha ez
a kérdés nem rendeződik legalább részben
megnyugtatóan, akkor a folytatásra is rá fogja
nyomni a bélyegét. Elemzésünk arra a feltételezésre alapoz, hogy a jelenlegi szintű finanszírozás kitart.
Maros KK – három fronton
Három fronton kell helytállnia a Maros
KK férfi kosárlabdázóinak az év első felében.
Az első időrendileg a már említett Európakupa, a klub számára azonban egyértelműen
a legkevésbé fontos. Ez a második csoportkör
első két mérkőzésén vált nyilvánvalóvá (még
inkább kiemeli ezt a tényt, hogy tegnap este
Martinić, Mohammed és Barham nélkül léptek pályára a Tigrisek – a szerk.). Mégis,
presztízskérdés lenne legalább a Södertaljét
megelőzni a csoportban, ám erre csak akkor
számíthatunk, ha ezzel a legcsekélyebb mértében sem kockáztatják egyik játékos egészségét sem. Ami azt illeti, Gaziantepben is
lenne egy kis elszámolnivaló, a törökök
görög mestere, Sztefanosz Dédasz ugyanis a
marosvásárhelyi meccs után igencsak lefitymálóan beszélt a marosvásárhelyi csapat képességeiről. Azt mondta: természetes, hogy
nyertek a Ligetben, és mindent elkövet, hogy
minél nagyobb arányban legyőzze a Maros
KK-t hazai pályán. Nos, ha a továbbjutás a
maradék négy mérkőzés megnyerésével sem
lenne biztosított (a második hely sem garantálja önmagában még a továbbjutást), ez elég
kell legyen ahhoz, hogy legalább megszorít-

sák a török csapatot.
A maradék négy Európa-kupa-meccs műsora: január 3.: Södertalje – Maros KK, január 11.: Maros KK – Elan Chalon, január
18.: Gaziantep – Maros KK, január 25.:
Maros KK – Södertalje.
Fontossági szempontból a második front a
Románia-kupa, amelyet az idén nyolcasdöntő-rendszerben rendeznek, erre a Maros
KK közvetlen részvételi jogot szerzett. A
nyolcas döntő február 14–17. között lesz,
Nagyszebenben. Az első körben (február 15.)
a Maros KK ellenfele a Galaci Phoenix, 16án az elődöntő, 17-én a döntő van soron. Potenciálisan három tétmeccs, három egymást
követő napon! Ezért nagy kérdés, hogy
mennyire kockáztat a szakvezetés, milyen
szinten tartja fontosnak a kupagyőzelmet.
Sok függ attól is, hogy akkor a bajnokságban
hogyan áll majd a csapat, milyen a játékosok
egészségi állapota. A kupa a legkönnyebben
(csak három meccset kell megnyerni), és
ugyanakkor a legnehezebben (három meccset
egymás után meg kell nyerni botlás nélkül)
megszerezhető trófea.
Végül pedig a bajnokság, amely egyértelműen a legfontosabb a klub számára, noha az
őszi idény nem indult a legjobban. Az alapszakaszban az első számú cél a legjobb hat
között végezni, ehhez a maradék hét meccsből négyet meg kellene nyerni, ám lehet,
három győzelem is elég. Ezek azonban a minimális számok, hogy nyilván a középszakasz végére a legjobb négy közé kerülés lesz
a cél a rájátszás első körében a pályaelőny
megszerzése érdekében, és ehhez minden
győzelem fontos.
A hátralévő program az alapszakaszban (a
dátum hozzávetőleges, a tévés közvetítések
miatt egy-két napot tolódhat): január 8.:
Maros KK – Dinamo, január 22.: Temesvári
KK – Maros KK, január 28.: Maros KK –
Nagybányai Olimpic, február 1.: Nagyszeben
– Maros KK, február 4.: Maros KK – Steaua
CSM, február 11.: SCMU Craiova – Maros
KK, február 25.: Maros KK – BCMU Piteşti.
Az előző három év dobogós helyezései köteleznek, kérdés, hogy a jelenlegi mezőnyben
a mostani keret mennyire elég. Az első pillantásra a Steaua CSM, a Kolozsvár és Nagyvárad rendelkeznek a legerősebb csapatokkal,
aztán következik Nagyszeben és csak a második vonalban a Maros KK. De hát éppen
karácsony előtt dobott 104 pontot a legesélyesebbek tartott U otthonában a marosvásár-

A legkevésbé fontosnak az Európa-kupás részvétel tűnik a Maros KK szempontjából, a Gaziantep ellen mégis fűtheti
a visszavágás vágya a Tigriseket – a törökök görög mestere, Sztefanosz Dédasz (j, háttérben) ugyanis a marosvásárhelyi meccs után igencsak lefitymálóan beszélt a csapat képességeiről.
Fotó: Nagy Tibor

helyi együttes! Persze, ennyire nem jön ki
mindig a lépés, azonban ha a Martinić-Gajović duó mozgósítani tudja a többiek legjobb
képességeit, és Mohammed visszanyeri motivációját és formáját, akkor bármi lehetséges. És a Maros KK-nak mindig is jól fogott,
ha nem számított esélyesnek…
Sirius – a túlélés a tét
A női kosárlabda-bajnokságban már csak
tíz csapat maradt, a szakszövetség csökönyössége miatt azonban így is két kieső lesz
az idény végén. Hiába van a Marosvásárhelyi
Sirius a legjobb tíz között, amellyel az utóbbi
tíz évben simán megkapaszkodott az élvonalban, a számos visszalépés azokat a csapatokat
is veszélybe sodorta, amelyek vállalták az indulást, ilyen drákói kiesési feltételek mellett
is. A múlt heti hazai kudarc Alexandriával
roppant nehéz helyzetbe hozta a csapatot,
amelynek most már több favoritot is meg kell
szorítania az alapszakasz végéig, hogy a középszakaszban ne minden mérkőzésen Damoklész kardját érezze maga fölött. Az első
hat közé jutás, amely gyakorlatilag a bennmaradást már biztosítaná, miután a női kosárlabdában a meglepetések nagyon ritkák,

A kezükből engedték ki a meccset

az öt idegenlégiós jáSajnos, a játékvezetői trió nem állt a
tékképes volt, a Siri- mérkőzés és a tét magaslatán, a szövetség
usból
nagyon egy ilyen fontos meccsre tapasztalatlan bíhiányzott az egyik rókat küldött, akiknek néhány ítélete kölegjobban lepatta- szönő viszonyban sem volt a pályán
nózó Gregory, aki történtekkel.
betegség miatt maA női mezőnyben 2017 elején a Romáradt ki a csapatból. nia-kupa első körének mérkőzéseit rendeAlexandria sikerének zik, a marosvásárhelyi Sirius január 4-én
egyik kulcsa pedig Jászvásáron játszik, 8-án van a marosvásáréppen a lepattanózás helyi visszavágó. A bajnokság 14-én folyvolt, a vendégek 60 tatódik, amikor Steff Zakariás csapata
(!!) labdát fogtak Târgoviştére utazik, a bajnokság legjobb vémeg a palánk alatt, dekező játékú csapatának otthonába. (B. Zs.)
ebből támadásban
27-et (!), miközben a
Ranglista
Sirius csupán 34-et
gyűjtött be összesen.
1. Sepsiszentgyörgy13/1
27
Robinson pedig ha2. Brassó
11/3
25
sonló okokból eddigi
3. Kolozsvár
10/4
24
leggyengébb teljesít4. Târgovişte
10/3
23
ményét nyújtotta.
5. Galac
7/7
21
Míg a Siriustól
Az Alexandriától elszenvedett vereség miatt a 2017-es folytatásban csak nagyon jó
6. Arad
5/9
19
eredmények menthetik meg attól a Siriust, hogy a végső rangsorban az utolsó két csak Daniel nyújtott
7. Szatmárnémeti 5/9
19
hely egyikén végezzenek.
Fotó: Nagy Tibor
igazán kiemelkedőt,
8. Alexandria
4/9
17
a
másik
oldalon
BarFájdalmas vereséget szenvedett év vé9. Sirius
3/11
17
gére a Marosvásárhelyi Sirius női kosárlab- tee és Rule csak úgy ontották a triplákat, rá10. Jászvásár
1/13
15
adásul
utóbbi
akkor,
amikor
a
legnagyobb
dacsapata. Egyrészt azért, mert egy már
gyakorlatilag megnyert meccset engedett szükség volt rá: a hajrában.
ki a kezéből: 4-20-as parciálist produkálva
a találkozó utolsó öt percében kilencponJegyzőkönyv
tos előnyről veszített hét ponttal. Másrészt
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 14. forduló: Marosvásárhelyi Sirius – CSBT Alexandria
azért, mert éppen ez a mérkőzés volt az,
amelyet nagyon meg kellett volna nyerni 78:85 (23-19, 21-25, 22-17, 12-24)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Ionuţ Moraru (Kolozsvár), Răza kiesés elleni küzdelem szempontjából. A
van
Opriş (Nagyszeben), Alexandru Sandu (Bukarest). Ellenőr: Marius Hurgoi (Kolozsvereség következtében azonban roppant
nehézzé vált a marosvásárhelyiek hely- vár).
Sirius: Daniel 32 (2), Laudermill 15 (3), McCune 8, Robinson 8, Lovász 6 (2), Gál 6 (2),
zete, és a 2017-es folytatásban csak nagyon jó eredmények menthetik meg attól, Alina Pop 3 (1), Radu, Mészáros.
CSBT Alexandria: Bartee 29 (5), Rule 25 (6), Mullings 8 (1), Podar 7 (1), Arnold 7, Voicu
hogy a végső rangsorban az utolsó két hely
egyikén végezzenek, ami – elméletben 5, Grbić 4, Chivu, Mihai.
A női kosárlabda Nemzeti Liga 14. fordulójában: Galaci Phoenix – Brassói Olimpia
legalábbis – a kieséssel lenne egyenértékű.
Steff Zakariás csapata számára mentő 82:84, Aradi ICIM – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 63:69, Szatmárnémeti CSM – CSM Târkörülmény, hogy míg a vendégeknél mind govişte 48:70, Kolozsvári U – Jászvásári Poli 72:63.

szinte lehetetlenné vált, és a 7-10. helyek
újabb sorozata végén az utolsó kettő kiesik,
nincs alsóházi rájátszás.
Mégis, a Siriusnak a jelenlegi kerettel elég
ereje van, hogy elkerülje a két utolsó helyet.
Robinson későn érkezett, vele azonban egészen mást játszik a csapat, a belföldiek közül
pedig Lovász egyre nagyobb önbizalommal
szerepel. Mégis, beállós poszton elkelne egy
erősítés, s ha ez megvalósul, akkor nem lehet
gond.
A csapat a Románia-kupa első körével
kezdi az évet, és noha Jászvásár ellen favorit
a továbbjutásra, a kupa nyilvánvalóan másodlagos, és arra lehet használni, hogy nagyobb
lehetőséget kapjanak a többnyire tartalék belföldiek, mert hozzájárulásuk döntő fontosságú lehet a bajnokság tétmeccsein.
A Sirius bajnoki programja az alapszakasz
végéig: január 14.: Târgovişte – Sirius, január
21.: Sirius – Szatmárnémeti, január 28.: Sirius – Galaci Phoenix, február 4.: Aradi ICIM
– Sirius. A Románia-kupa első körében: január 4.: Jászvásár – Sirius, január 8.: Sirius –
Jászvásár.

RÖVIDEN

* Cristina Neagut, a Buducsnoszt Podgorica
bal átlövőjét és Mihai Popescut, a Saint Raphael
hálóőrét választotta a Román Kézilabda-szövetség 2016 legjobb játékosainak, a román Nemzeti
Ligában tevékenykedő edzők szavazatai alapján.
Nőknél Cristina Neagut választották a legjobb
játékosnak, Paula Ungureanu (CSM Bukarest) a
legjobb hazai bajnokságban játszó román, míg a
svéd Isabelle Gulden (CSM Bukarest) a legjobb
külföldi játékos címét kapta. Férfiaknál Mihai
Popescut választották a legjobb játékosnak, Andrei Mihalcea, a HKC Székelyudvarhely szélsője
a legjobb hazai bajnokságban játszó román, míg
az Sajaad Esteki (Dinamo) a legjobb külföldi játékos címét kapta meg.
* A francia Xavier De Soultrait (Yamaha)
nyerte a 2017-es Dakar-rali első etapját a motorosok mezőnyében. Gyenes Emánuel (KTM) a
33. helyen végzett. A Paraguay fővárosa, Asunción és a Resistencia nevű argentínai város közötti, 454 km-es táv 38,5 km-es mért szakaszát
28 perc 20 másodperces idővel teljesítette a francia versenyző. 2 másodperccel maradt le tőle a
második helyen befutó spanyol Juan Pedrero
Garcia (Sherco TV5), a harmadik helyen pedig
az amerikai Ricky Brabec (Honda) végzett, 14
másodperces hátránnyal.
* Bejutott Simona Halep a kínai Sencsenben
zajló, 626.750 dollár összdíjazású WTA-torna
nyolcaddöntőjébe. A másodikként kiemelt román
teniszező az új évben játszott első mérkőzésén
6-1, 3-6, 6-3 arányban nyert a szerb Jelena Jankovics ellen. A világranglista 4. helyén álló
Halep 1 óra 48 perc alatt búcsúztatta ellenfelét,
7.238 dolláros pénzdíjat és 30 WTA-pontot biztosítva be magának ezzel a győzelemmel. Sorana
Cârstea is kvalifikált, miután az első fordulóban
6-3, 4-6, 6-4 arányban legyőzte a szlovák Kristina Kucovát. Sencsenben Monica Niculescu is
bejutott a nyolcaddöntőbe (az első fordulóban 57, 6-1, 6-3 arányban győzött a kínai Kai-Ling
Zhang ellen), ám ott vereséget szenvedett kedden. A román teniszezőt a hazaiak egy másik
versenyzője, Wang Qiang győzte le 7-6 (7/1), 64-re.
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Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Válás – a szülők jogai és kötelezettségei

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

A gyakorlatban nagyon sokszor
feltevődik a kérdés, hogy válás
után a szülőknek milyen jogaik
vannak a házasságból származó
kiskorúval kapcsolatosan, melyek
azok a jogok, amelyeket kizárólag
gyakorolnak, illetve melyek azok,
amelyeket közösen, illetve mi az a
„közös felügyelet” (custodie comună), amelyet a 2012-ben életbe
lépett új polgári törvénykönyv vezetett be.
Habár nem a polgári törvénykönyv szabályozza, hanem egy
másik, a 248/2005-ös, a román állampolgárok szabad mozgásáról
szóló törvény, meg kell említeni a
sokak által ismert és bírált szülői
beleegyezést, amelynek alapján
egyik szülő a kiskorút a másik jelenléte nélkül külföldre viheti. Ez a
múlt évi októberi változtatások
után 3 évig érvényes, közjegyző
előtt kell adni, és csak akkor nem
kötelező, ha a kiskorút felügyelet
alatt viszik olyan harmadik országba, ahol törvényes lakcíme
van. Ugyancsak könnyítés októbertől, hogy nem kell felsorolni azon
országokat, amelyekre a szülői beleegyezés érvényes. Amennyiben a
kiskorút harmadik személy felügyeli, és nem törvényes lakcímre
más országba viszik, mindkét szülő
beleegyezése kötelező. Amennyiben a szülői beleegyezést valamelyik szülő megalapozatlanul
utasította vissza, ezt a beleegyezést
bírósági úton, bírói határozattal,
akár sürgősségi eljárással lehet helyettesíteni.
Visszatérve a szülői felügyeletre, a törvényes rendelkezések
szerint szülői felügyeletnek azon
jogok és kötelezettségek összességét kell érteni, amelyek a kiskorú
személyét és javait érintik, és a
szülőket egyenlő módon illetik, illetve kötelezik. A házastárs szülők
ezen jogokat egyenlő mértékben és
közösen kell gyakorolják. Amenynyiben viszont elválnak, már a polgári törvénykönyv, a 272/2004-es,
a kiskorúak jogairól szóló törvény,
valamint a válást elrendelő bírói
határozat rendelkezései szerint kerülnek a szülői felügyeleti jogok
gyakorlásra.
Főszabály szerint a válás után a

szülői jogokat a szülők továbbra is
közösen gyakorolják, kivéve természetesen azon jogokat, amelyek
összeegyeztethetetlenek a bírósági
határozat egyéb rendelkezéseivel,
vagy amelyeket a bírói határozat
módosított vagy korlátozott.
Amennyiben nyomós okok vannak, és a kiskorú érdeke így kívánja, a bíróság elrendelheti, hogy
a szülői felügyeleti jogokat csak
egyik szülő gyakorolja. Ebben az
esetben a másik szülő megtartja azt
a jogot, hogy a kiskorú nevelését és
oktatását felügyelje, valamint,
hogy esetleges örökbeadásához
hozzájáruljon.
Válás esetén az egyik első kérdéses dolog, amelyről a bíróság
dönt, a kiskorú lakhelye. Ezzel
kapcsolatosan a szülők megegyezhetnek, ha viszont nem sikerül
egyezségre jutniuk, vagy a kiskorú
érdekeivel ellentétesen döntenek, a
kiskorú lakhelyéről a bíróság dönt
a válás kimondásával egy időben.
Ez mindig annak a szülőnek a lakhelye lesz, akivel a gyerek a válás
kimondásáig lakott, amennyiben
viszont mindkettővel lakott, a bíróság eldönti – a kiskorú elsődleges
érdekeit szem előtt tartva –, hogy
melyik szülő lakhelyét jelöli ki a
kiskorú lakhelyének. Kivételes
esetben, amennyiben a kiskorú érdekei ezt kérik, a bíróság azt is elrendelheti, hogy a gyerek lakhelye
a nagyszülőknél legyen, vagy más
rokonoknál, vagy személyeknél,
amennyiben ezek ebbe beleegyeznek. Végső eseteben a kiskorú
gyermekvédelmi intézetben is elhelyezhető. Amennyiben egy lakcímváltoztatás a közös szülői
felügyeleti jogokat érinti, ezt csak
a szülők közös beleegyezésével
lehet módosítani. Ha a szülőknek
nem sikerül megegyezni, erről a bíróság dönt.
Egy másik fontos kérdés, amelyet a bíróságnak rendezni kell
válás esetén, ha erről a szülők nem
tudnak közösen dönteni, az a szülő
(vagy akár más, a gyerek életében
fontos szerepet betöltő személy) és
a gyerek közötti kapcsolattartás
konkrét módja. A kiskorúnak joga
van ezekkel a személyekkel kapcsolatot fenntartania. Ugyanakkor
a szülőknek, még akkor is, ha elváltak, joguk van a kiskorúval személyes kapcsolatot fenntartani. Ezt
konkrétan egy úgynevezett látoga-

tási program (program de vizitare)
keretén belül szabályozzák, amelyben konkrétan le van írva, hogy a
kiskorút a szülők hogyan, mikor,
mettől meddig látogathatják
és/vagy vihetik el magukkal.
Amennyiben ezt a látogatási programot valamelyik szülő nem tartja
be, az a román büntető törvénykönyv szerint bűncselekménynek
minősül. Ez vonatkozik mindkét
szülőre, tehát arra a szülőre is, akinél a gyerek törvényes lakcíme
van, illetve a „látogató” szülőre is.
A kiskorúnak a családtagjaival való
kapcsolatát (nagyszülők, testvérek,
nővérek vagy mások, akikkel családi vagy családias viszonyban volt
vagy van a kiskorú) a szülők vagy
a gyerek más törvényes képviselője
nem tilthatja meg, kivéve, ha ezt a
bíróság így rendeli el. Ezeket a
kapcsolatokat a bíróság is csak
akkor korlátozhatja, ha ezek a gyerek testi, lelki, értelmi vagy erkölcsi fejlődését veszélyeztetik. A
kiskorúval való kapcsolattartásnak
több formája lehetséges, így például a személyes találkozások, a
gyerek látogatása a lakcímén.
Ugyanakkor a gyerek lakhat meghatározott ideig annál a szülőnél
vagy személynél is, ahova nem
szól a lakcíme, levelezni lehet vele
vagy bármilyen más kommunikációs eszköz is használható, valamint a gyerekről fényképek, orvosi
vizsgálatok vagy tanulmányi eredmények is közölhetők.
A harmadik fontos kérdés,
amelyről a szülőknek meg kell
egyezniük, az a gyermektartási
hozzájárulás. Ezt flexibilisen állapíthatják meg a szülők, akár természetben, akár havi vagy globális
pénzösszegekben. Ha nem tudnak
megegyezni, erről a bíróság dönt,
leggyakrabban az eltartásra kötelezhető szülőt havi nettó jövedelme
egy bizonyos százalékának megfizetésére kötelezik. Ennek maximális mértéke nem haladhatja meg
egy gyerek esetén a nettó havi jövedelem egynegyedét, két gyerek
esetén az egyharmadát, illetve
három vagy több gyerek esetén a
felét. Amennyiben az eltartás megfizetésére kötelezett személy más
eltartás folyósítására is kötelezett,
a teljes eltartási díj soha nem haladhatja meg az eltartó havi nettó
keresetének felét.

Az illetékek eltörlése mellett döntöttek

A képviselőház költségvetési-pénzügyi bizottsága
negatívan véleményezte, azt követően pedig a szenátus plénuma is elutasította a 102 illeték és díj eltörlését
előíró törvény újratárgyalására vonatkozó államfői javaslatot. Így már januárban hatályba léphet a jogszabály, az államfő ugyanis másodszor már nem küldheti
vissza a parlamentnek, hanem köteles kihirdetni azt.
Az újratárgyalásra vonatkozó államfői kérés elutasítását azzal a módosítással fogadták el, hogy a törvény a Hivatalos Közlönyben való megjelenése utáni
hónap első napján lép érvénybe, és mivel tartalmazza
a rádió- és tévéilleték eltörlését is, e két állami intézmény költségvetésének tükröznie kell a törvény gyakorlati vonatkozásait. Mint ismeretes, az előző
törvényhozási ciklusban megszavazott jogszabály

többek között eltörli a gépjárművek után fizetendő
környezetszennyezési díjat, a cégbejegyzési illetéket,
az ideiglenes útlevelekre fizetendő konzuli illetéket. A
törvény a közszolgálati rádió és televízió finanszírozásában jelentős szerepet játszó előfizetési díjak eltörlésére is kiterjed. A törvény ellen Klaus Johannis államfő
alkotmányossági kifogást emelt, szerinte ugyanis elfogadásának módja – a választási kampánnyal összefüggő sietség – számos pontban sérti az alaptörvényt.
A taláros testület december 16-án viszont megalapozatlannak minősítette és elutasította az óvást. Ezt követően Johannis megfontolásra visszaküldte a
parlamentnek a 102-féle díjról és illetékről szóló törvényt, mert úgy vélte, alaposabban végig kell gondolni,
hogy eltörlik-e a rádió- és tévéilletéket. (sz.p.p.)

Literenként 45–50 banival csökkent e hónaptól az
üzemanyagok ára, miután a hatályban levő adótörvénykönyv eltörli a benzinre és a gázolajra egyaránt
kivetett hétcentes plusz jövedéki adót. A megkérdezett piaci szereplők 50 bani körüli árcsökkentést jósolnak. A piaci szakértők szerint azonban nincs ok
túlzott optimizmusra, mivel a kőolaj ára nem kizárt,

hogy a következő időszakban tovább nő, ami pedig
óhatatlanul az üzemanyagok drágulásához vezet.
A számítások szerint tehát, amennyiben egy töltőállomáson 5,37 lejbe került egy liter benzin, január
elsejétől 4,87 lejt kell érte fizetni azt követően, hogy
20 százalékról 19 százalékra csökkent a hozzáadottérték-adó (TVA). (p.p)

Csökken az üzemanyag ára

A bankkártyamásolás
megelőzése

Az országos rendőr-főfelügyelőség újabb, ezúttal a
bankkártyamásolás elleni óvintézkedéseket ajánl a lakosság figyelmébe.

A hatóság figyelmeztetése szerint a csalók a bankautomatáknál
vagy fizetési pontoknál (POS)
olyan szerkezeteket helyeznek el,
amelyekkel a bankkártyák mágneses csíkjáról az adatokat átmásolják, s azok felhasználásával új
kártyát gyárthatnak. A rendőrségi
közlemény arra figyelmeztet, hogy
ha a bankkártya beragad az automatába, a tulajdonos ne kérje, illetve
ne engedje meg senkinek, hogy segítsen. A kártya PIN-kódját senkinek
sem
szabad
elárulni.
Készpénzfelvétel előtt a tulajdonos
bizonyosodjék meg arról, hogy a
billentyűzet nem mozog, és az is
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gyanús lehet, ha az 5-ös szám teljesen sima, ugyanis az automaták valódi billentyűzetén a gomb
kidomborodik.
A rendőr-felügyelőség közleménye szerint azonban a lakosok általában nem gyanítják, hogy csalás
áldozataivá válnak, ugyanis nincsenek árulkodó jelek. A kártya behelyezése után az ügyfél kiválasztja a
felhasználói nyelvet, beírja a PINkódot és ha készpénzt venne fel,
amennyiben csalásról van szó,
megjelenik egy hibaüzenet, miszerint a tranzakció műszaki okokból
nem lehetséges. A csalók ez idő
alatt lemásolják az ügyfél adatait,
és azokat felhasználva új kártyát
készítenek, a hamis kártyákon
ugyanazok a biztonsági elemek
megtalálhatók, mint a pénzintézetek által kibocsátottakon. (pálosy)

A gyermeknap is
munkaszüneti nap lesz

Idéntől kettővel több munkaszüneti nap lesz, mint eddig,
ami azt jelenti, hogy összesen
tizennégy hivatalos szabadnapot kapnak az alkalmazottak, mivel január 24-ét és
június elsejét is hivatalos
munkaszüneti nappá nyilvánították.

Legközelebb január 24-én,
Moldva és Havasalföld egyesülésének napján lesz egy újabb szabadnap, amely keddre esik. Április
17-én, húsvéthétfőn, majd május elsején is hivatalos munkaszüneti nap
lesz, illetve idéntől június elsejét, a
nemzetközi gyermeknapot is munkaszüneti nappá nyilvánították. Az
eddigi gyakorlatból kiindulva minden valószínűség szerint szabadnappá fogják nyilvánítani a
pénteket is, mivel június 4-én, vasárnap lesz valamennyi felekezet

pünkösdje, és június 5-e, hétfő is
munkaszüneti nap lesz.
Nagyboldogasszony napja, augusztus 15-e, illetve november
30-a, Szent András napja is szabadnap, december elseje ugyancsak, illetve december 25-e és 26-a,
karácsony első és másodnapja, illetve január elseje és másodika is
hivatalos munkaszüneti nap. A
munkatörvénykönyv vonatkozó
cikkelye szerint nem kötelező jellegű a munkaszüneti nap azokon a
munkahelyeken, ahol a tevékenység természetéből adódóan nem állhat le a munka. Ezen egységek,
illetve az egészségügyi alkalmazottaknak az elkövetkező harminc
nap leforgása alatt kell egy szabadnapot biztosítani, amennyiben az
nem lehetséges, külön ki kell fizetni
a hivatalos munkaszüneti nappá
nyilvánított napot. (sz.p.)

Meghosszabbítják a biztosítási
szerződéseket

Januártól három hónappal
hosszabbítják meg a tavaly
júliustól érvényes egészségbiztosítási
szerződéseket,
amelyek alapján az alapellátás működését szabályozzák.

A júliustól érvényes keretszerződés egyébként a korábbinál több
egészségügyi szolgáltatást nyújt a
biztosítottaknak. A kiskorúak
évente ingyenes fogászati ellenőrzésre járhatnak, a hölgyeknek pedig
bérmentesen biztosítanak mágneses
rezonanciás emlővizsgálatot. Szin-

tén újdonság, hogy az egyszerű ujjés a szilikonos lábszárprotézis költségeit is elszámolja az egészségbiztosító. A dokumentum ugyanakkor
rendszeres párbeszédre kötelezi a
szerződött feleket, eszerint a szaktárca, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS), illetve a
megyei kirendeltségek képviselőinek negyedévente egyeztetniük kell
a megállapodásokba foglalt előírásokról, feltételekről, hogy a rendszer zökkenőmentesen működjék –
olvasható a biztosítópénztár honlapján.
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

JÓKÍVÁNSÁG

Nagyon sok boldog születésnapot kívánunk Fábián
Évának!
A Jóisten éltesse sokáig,
sok
egészséget
és
mindenből
csak
a
legjobbakat kívánjuk! A
Fábiánok:
Sada,
Lumi,
Norbert
és
Jonathan.
(v-I)

MINDENFÉLE

FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (56732-I)

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

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (58233)
IDŐS asszony mellé gondozót keresünk reggel 7-től 17 óráig. Tel.
0746-605-155,
0747-145-324.
(1269-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Valahol a felhők fölött van egy
másik világ, ahol minden szép
és nem szenved senki már.
Fájó szívvel emlékeztünk a
nyárádgálfalvi BUSTYA LAJOSRA, a szerető, drága jó
édesapára halálának 2. évfordulóján. Lánya és családja.
(1303)

Fájó szívvel emlékeztünk
2016. december 31-én a
sáromberki GURZA LÁSZLÓ
tanítóra halálának 5. évfordulóján.
Drága,
szép
emléke örökké közöttünk él.
Jóságát
és
szeretetét
szívünkben őrizzük. Nyugodjon békében! Fia és családja.
(sz.)

Telhettek a hónapok,
múlhattak az évek,
akik szívből szerettek,
Nem felednek téged.
Fájó
szívvel
emlékezünk
NAGY JÓZSEF halálának 5.
évfordulóján. Szerettei. (Hn-I)

Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk a gernyeszegi
VAJDA ANNÁRA halálának 9.
évfordulóján. Jóságos és
szerető lényének áldott, szép
emlékét szívünkben örökké
őrizzük. Szerettei. (v-I)

A Népújság hirdetési irodájában
felveszünk APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári SZABADSÁGBA,

a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,

a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE
és az aradi NYUGATI JELENBE.

A múltba visszanézve valami
fáj, valakit keresünk, aki nincs
már. Csak az idő múlik, feledni
nem lehet, szívünkben örök a
fájdalom és a szeretet. De ő
nekünk sohasem lesz halott,
mert a jók örökké élnek, mint a
csillagok.
Szomorú szívvel gondolunk
2013. január 4-ére, amikor a
halál elragadta tőlünk FÜLÖP
GYÖRGYÖT, a szeretett férjet,
édesapát és nagytatát. Emlékét örökké szívében őrzi
felesége, Juliánna, lánya, Kati
és unokája, Szilárd. Nyugodj
békében, angyalok vigyázzanak! (1284)

Szomorúan, fájó szívvel emlékezünk drága édesanyánkra,
nagymamánkra, FARKAS IRMÁRA
szül. Kacsó halálának 5. évfordulóján. Szerettei. (58252-I)

Szívünk soha el nem múló
fájdalmával

emlékeztünk

január elsején a drága jó
édesapára, nagyapára, dédtatára

és

rokonra,

marosbogáti

a

születésű

SZABÓ BÉLÁRA halálának 25.

évfordulóján. Akik ismerték és
Tegnap, január 3-án múlt
nyolc éve, hogy eltávozott
közülünk a szeretett gyermek
és testvér, GYARMATI IOAN.
Soha nem feledünk el!
Édesanyja, Maria és testvére,
Petru. (1289-I)

Január 4-én már két éve, hogy
egy asztalnál üresen maradt
egy hely. Egy vázából örökre
eltűntek a rózsák, és egy kis
szobában a polcokon elnémultak a hegedűk, mert aki
készítette
őket,
örökre
eltávozott szerettei köréből.
Némán zokogva állunk egy
sírhely
mellett,
amely
eltakarja, akit oly nagyon
szerettünk, s akinek szép
emléke örökké élni fog, mert
amíg élt, szerettük, és amíg
élünk,
siratjuk.
Kérjük
mindazokat, akik ismerték és
szerették, áldozzanak egy
percet SZÉKELYHIDY ALFRÉD
LEVENTE emlékének, halálának
2. évfordulóján. Örök álma
fölött őrködik az emlékezet.
Szívében örökké gyászoló
felesége és családja. (1253)

szerették,

kegyelettel.

Szomorú szívvel emlékeztünk
január 3-án a drága jó
feleségre, édesanyára, nagymamára, SIMON ILONÁRA
szül. György halálának 9.
évfordulóján. Drága, szép
emlékét szívünkben őrizzük.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(58250)

rá

Emlékét

ke-

gyelettel őrizzük: leánya, Edit,
veje,

Sanyi,

Sanyika,

két

unokája:

Mónika és csa-

ládjuk. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (58254-I)

Fájó

szívvel

január

4-én

emlékezünk

az

erdőcsinádi

születésű KÁNTOR DOMOKOS

volt

marosugrai

halálának

9.

lakosra,

évfordulóján.

Emlékét őrzi három gyermeke
családjukkal együtt, unokája
és

nővére

Emléke

családjával.

legyen

áldott,

nyugalma csendes! (1317)

Fájó szívvel emlékeztünk a

december 31-én elhunyt drága
jó

édesanyára,

anyósra

ILLYÉS
Nem vársz
már minket
ragyogó szemekkel, nem
örülsz már nekünk szerető
szíveddel, de abban reménykedem, hogy jó helyre mentél,
mert te a jónál is jobbat
érdemeltél.
Szomorú szívvel emlékezünk
január 4-én a drága jó
édesanyára, anyósra, nagymamára, CSISZÉR GIZELLÁRA
halálának első évfordulóján.
Nyugodj békében! István és
neje, Tünde, unokáid: Csaba
és Szidónia. (58251)

gondoljanak

Demeter

és

feleségre,

nagymamára,

ETELKÁRA

halálának

szül.

10.

évfordulóján. Emléke legyen
áldott,

nyugalma

csendes!

Emlékét megőrzi egy életen át
bánatos férje, Dénes, leányai:
Telka és Zita, vejei: Zoli és
István,

unokái:

Kinga

és

Panna, unokaveje, Robin és
dédunokái: Max és Nóra. (v-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély
hogy

fájdalommal

tudatjuk,

ZÓLYOMI SÁNDOR
életének 73. évében hosszú
szenvedés után megszűnt élni.
Drága halottunk temetése 2017.
január 2-án 13 órakor volt a marosvásárhelyi református temetőben.
A gyászoló család. (1302-I)

Kegyelettel emlékezünk január 4ére, amikor a kedves feleség, és
édesanya, SZŐKE GYÖNGYVÉR
eltávozott közülünk. Eltelt már 9
év, amióta a kegyetlen halál
eltávolította mellőlünk. Szép
emléke, gondviselő szeretete
örökké élni fog szívünkben.
Nyugodjál
békében,
drága
MÁMÁNK! István és gyermekeid:
Szilárd és Zsuzsi. (1318-I)

Szomorú szívvel értesítjük a barátokat, ismerősöket és régi
kollégákat, hogy
VARGA VIKTÓRIA
közgazdász,
nyug. egyetemi lektor
rövid, de súlyos betegség után, 87 éves korában hirtelen elhunyt. Emlékét örökre megőrizzük. Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (58242-I)

„Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek.
Ha
rám
gondoltok,
mosolyogjatok, mert én már Istennél vagyok! ”
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagytata, após, apatárs, testvér,
rokon és jó szomszéd,
MÓZES ISTVÁN GYÖRGY
nyugalmazott mozdonyvezető
örökre itt hagyott bennünket életének 65. évében,
december 31-én.
Utolsó útjára a marosvásárhelyi
református temetőben kísérhetik el, a 2017. január 4-én 13
órakor kezdődő, református
szertartás szerinti temetésen.
Emléke legyen áldott és pihenése csendes!
A gyászoló család. (v-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
anyós, anyatárs, nagymama,
dédmama,
testvér,
rokon,
szomszéd,
TRIF ANA
szül. Pop
folyó hó 2-án, életének 79. évében rövid szenvedés után megpihent.
Drága
halottunk
temetése folyó hó 4-én, szerdán 12 órakor lesz ortodox
szertartás szerint a marosvásárhelyi református sírkertben.
Emléke legyen áldott és nyugalma csendes!
Gyászoló férje, két fia
és családjuk, unokái
és dédunokái. (58244-I)
Mély fájdalommal búcsúzom
szeretett férjemtől,
TÖRÖK SÁNDORTÓL
aki türelemmel viselt, hosszú
betegség után 2017. január 1jén csendesen megpihent. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Bánatos felesége, Ilonka.
(58246-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk
szeretett édesapánktól, apósunktól és nagytatától,
TÖRÖK SÁNDORTÓL.
Nyugodjék békében.
Emlékét őrzi lánya, Jutka
és családja, Ildikó és családja.
(58246-I)

„Ha elfogyatkozik is testem és
szívem; szívemnek kősziklája
és az én örökségem te vagy, oh
Isten, mindörökké.” (Zsoltárok)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó férj, szerető édesapa,
jó após, gondos nagyapa és
dédtata, nagybácsi, apatárs,
rokon és jó szomszéd,
PUSKÁS BALÁZS
a Metalotehnica volt dolgozója
méltósággal viselt, súlyos betegség után, 84 éves korában
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunkat 2017. január
3-án 14 órakor kísértük utolsó
útjára. Emléke legyen áldott,
nyugalma békés!
A gyászoló család. (58247-I)

Mély fájdalommal, összetört
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, önfeláldozó édesapa,
legdrágább nagyapa, após,
RÉTESI JÁNOS
a Metalotehnica volt dolgozója
értünk dobogó szíve életének
63. évében örökre megpihent
2017. január 1-jén.
Drága szerettünket január 3-án
14 órakor helyeztük örök nyugalomra a mezőpaniti temetőben. Köszönjük, hogy voltál
nekünk és tudjuk, hogy gondoskodó, óvó szereteted a
síron túl is átölel, és drága lényed angyalként vigyáz ránk a
mennyországból. Isten nyugtasson békében! Soha el nem
múló szeretettel búcsúzunk
Tőled, azok, akiket mindennél
és mindenkinél jobban szerettél.
Örökké gyászoló szeretteid.
(58249-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett bátyám, a mezőbergenyei születésű
MONOSTORI FERENCZ
életének 79. évében hosszas
betegség után elhunyt. Kolozsváron, a Házsongárdi temetőben helyezzük örök nyugalomra.
Húga, Buba és sógora, Anti.
(58253-I)

2017. január 4., szerda ________________________________________ HIRDETÉS – KÖZLEMÉNY __________________________________________ NÉPÚJSÁG
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett apa, nagyapa,
após, rokon, jó barát, szomszéd,
MÁTHÉ JÁNOS
nyugalmazott banktisztviselő
életének 81. évében, december
30-án, türelemmel viselt, hoszszú szenvedés után örökre
megpihent. Drága halottunk temetése 2017. január 4-én du. 2
órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (1320-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló
családnak
id.
DEMÉNY ATTILA GYULA volt
szomszédunk elhunyta alkalmából. Nyugodjon békében! A
N.
Bălcescu
u.
8/D
lépcsőházbeli
szomszédok.
Marosvásárhely, december 31én. (58243)

Megrendülten vettünk tudomást Nagy Judit kolléganőnk
szeretett ÉDESAPJA haláláról.
Vigasztalódást
kívánunk
a
gyászoló családnak. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes!
Az
Aquaserv
vezetősége . (sz-I

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük Nagy
Judit kolléganőnknek szeretett
ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett
fájdalmában.
Az
Aquaserv
munkaközössége.
(sz-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik drága férjem,
édesapánk, KELEMEN JÓZSEF
(JOCÓ) temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek és
fájdalmunkban együtt éreztek. A
gyászoló család. (sz-I)

Ezúton is köszönetünket fejezzük
ki a Marosvásárhelyi Megyei
Kórház
1-es
Számú
Belgyógyászati Osztálya (Medicală
1) személyzetének a ZÓLYOMI
SÁNDOR végső gondozásában
tanúsított hozzáállásukért. A
gyászoló család. (1302-I)

Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik drága halottunk,
LÁSZLÓ
FERENCZNÉ
szül.
Tófalvi Margit temetésén részt
vettek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek
és
fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek. Köszönettel, a gyászoló család.
(58245-I)

Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik drága halottunk,
TÖRÖK SÁNDOR temetésén
részt vettek, sírjára virágot
helyeztek és fájdalmunkban
együtt éreztek. Emlékét őrizzük.
A gyászoló család. (58246-I)

Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik az 52 éves KISS
ISTVÁN temetésén részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak. Drága
halottunk december 30-án 16.30
órakor súlyos szenvedés után
elhunyt. Pihenése legyen áldott!
A gyászoló család. (58255-I)

FONTOS
TELEFONSZÁMOK

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

Utazási irodák

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

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (58000)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás! Tapasztalat nem szükséges. A magyar nyelv ismerete kötelező!
Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-290 telefonszámon.(sz-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, minimum 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 a 0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon. (sz.-I)

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 GRAFOMIX reklámcég férfi munkatársat keres. CV-ket a marketing@grafomix.ro címre kérjük küldeni. (18399-I)

A ROHID.CONSTRUCT KFT. alkalmaz ÁCS-KŐMŰVES-VASBETONSZERELŐ szakmunkást. Magas kereseti lehetőség, munkakezdés 2017. januárban. Érdeklődni a 0773-391-682-es telefonszámon.
(1299-I)

A MAROS MEGYEI IPARI PARK RT. alkalmaz egy JOGTANÁCSOST és egy KÖZGAZDÁSZT. Az érdeklődők szakmai önéletrajzot, valamint szándéklevelet az office@industrial-park.ro címre,
valamint a 0265/433-620-as faxszámra küldhetnek 2017. január 11-ig.
Részletekről a 0728-001-510-es telefonszámon érdeklődhetnek. (-I)
ALKALMAZUNK ELÁRUSÍTÓNŐT Jedden bárba. Tel.: 0752-608184. (1322-I)

HÍRSZERKESZTŐT/HÍRBEMONDÓT keres az Erdély FM.
Előnyt jelent a közéleti jártasság, rádiós vagy újságírói tapasztalat, de
nem kizáró jellegű. A legfontosabb, hogy légy kíváncsi és nyitott a világra. Küldd el önéletrajzodat az erdelyfm@erdelyfm.ro e-mail-címre
legkésőbb január 15-ig. De személyesen is leadhatod a szerkesztőségben, Marosvásárhelyen, a Predeal utca 12. szám alatt. (-I)

A Siletina Impex Kft. –
Helyi Közszállítási Rt.
közleménye

Felhívjuk az 55 év fölötti marosvásárhelyi nyugdíjasok figyelmét, hogy
• a Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. által
2016-ban kibocsátott ingyenes közszállítási bérletek
2017. január 31-ig érvényesek.
• Az új ingyenes bérleteket 2017. január 16-ától
lehet kiváltani.
• Azon 55 év fölötti nyugdíjasok, akik ingyenes bérletet szeretnének kiváltani, személyesen tehetik meg, az
alábbi okiratok felmutatásával:
Ø 2016. decemberi nyugdíjszelvény –
eredeti és másolat
Ø személyazonossági igazolvány – eredeti és másolat
Ø egy nemrég készült személyazonossági típusú
(3/4 cm-es) fénykép – csak azoknak, akik először
váltják ki bérletüket
Ø 5 lej (a bérlet nyomtatványának díja) befizetésével
Fontos, hogy a tulajdonos személyesen írja alá a bérlet
átvételét, és adja meg a telefonszámát is, ami hasznos
lehet bizonyos esetekben.
• A bérleteket a következő helyszíneken lehet átvenni:
1. A társulás Béga utca 2. szám alatti székhelyén
2. A főtéren (a régi jegypénztárban)
3. A Tudor Vladimirescu negyedben
4. Az 1848-as úton (Kövesdomb)
5. A megyei kórháznál levő jegyárudában
6. A Panovban (Bolgárok tere)
7. Az Auchan nagyáruháznál levő jegyárudában
A zsúfoltság elkerüléséért kérjük az érdekelteket, hogy
idejében jelentkezzenek az otthonukhoz legközelebbi
helyszíneken.
Az igazgatótanács
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Lucian Boia: Miért más Románia?

Az óévre és a jelenlegi aktuálpolitikai helyzetre tekintve időnként bennünket is furdal a fenti címadó kérdés. Lucian
Boia történelmi esszéje a román nemzet moralitástörténet-dilemmáiról szól. A könyv, amely eredetileg románul jelent
meg a Humanitas Kiadónál, egy év alatt egy bővített kiadást és negyvenezer eladott példányt ért meg.
Mitől és miért lett más Románia? A számtalan vitát gerjesztő kötet több mint eszmefuttatás, kiáltó szó egy útvesztett
országért. Stefano Bottoni történész szerint Boia könyve a román társadalom torzulásait elemzi, és önvizsgálatra készteti
egyre népesebb olvasótáborát.
A kötet, melyet Rostás-Péter István fordításában olvashatunk, nagyon jól tükrözi a szakmaiság és az észszerűség találkozását. Az igényesség, mellyel a könyvben találkozunk, túlmutat a tudományosságon, kerüli a szakszavakat, a túl
sok adatot, diákoknak, fiatalabb olvasóknak is emészthető és érdekes olvasmány.
Lucian Boia, aki jelenleg az egyik legismertebb román történész, sokféleképpen értelmezi a másságot. Gondolkodóba
ejt, újabb szempontokat világít meg. Másként tárgyalja például a kommunista rendszer által uralt történelemszemléletet.
Arra is rávilágít, hogy Románia – fejlődéstörténeti szempontból
– egyedi helyzetben van, hiszen megkésett folyamatokról és
sokféle ellentmondásról beszélhetünk, valamint egy olyan társadalomról, amelyben az elit réteg sajátos módon reagál a különböző történelmi helyzetekre.
A kötet mintegy kétezer évet ölel át, váltja az idősíkokat úgy,
hogy közben megőrzi az érvelés logikáját, a kronológiát. Felszámolja a történelemszemléleti mítoszokat, és lehetőséget
nyújt a román társadalom számára, hogy újraértelmezhesse
önmagát.
A Koinónia Kiadónál megjelent magyar nyelvű fordítás –
immár második kiadásban – azért is vonzó, mert a magyar közösség kedveli az újfajta történelemszemléletet. A szerző kötetei közül – szintén a Koinónia Kiadó gondozásában
megjelent – a magyar nyelvű fordítású A Nyugat hanyatlása
című, hasonló műfajú és megközelítésű kötet, mely a nyugati
civilizáció felbomlásának folyamatát kutatja, értelmezi.
Lucian Boia írásai kérdőre vonják a történelemszemléleti mítoszokat, elgondolkodtatnak és új szemléletmódot nyújtanak,
amely minden új kezdethez elengedhetetlen.
A Miért más Románia? megtalálható Marosvásárhelyen a
Kobak és a Gutenberg könyvesboltban, vagy kedvezményesen megrendelhető a konyvter.ro honlapon.
A Koinónia Kiadó munkatársai nevében reményteljes, boldog
új esztendőt kívánok!
Sajó Enikő
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