
Tegnap Marosvásárhelyen az E.ON Románia
óévbúcsúztató sajtótájékoztatót tartott, ame-
lyet idén hangulatosabbá és barátságosabbá
varázsoltak a szervezők azáltal, hogy a részt-
vevők karácsonyi gondolataikat is megosztot-
ták egymással. A cég részéről jelen voltak
Ana-Maria Matei, Claudia Griech helyettes vezér-
igazgatók, valamint Csulak Ferenc, az E.ON Ro-
mánia október elsején kinevezett helyettes
vezérigazgatója és a Delgaz Grid vezérigazga-
tója. 

A biztonság elsődleges szempont 
Maros megyében as elmúlt évben több projekten

dolgostak, többek kösött 140 kilométeren cserélték ki
a gásvesetéket, a munkálatok értéke kösel 14 millió lej
volt. Jelentős beruhásás volt Vajdassentiványon, ahol
18 kilométeren, Marosludason, ahol 6 kilométeren,
Dedrádon, ahol 12 kilométeren, Maroskeresstúron,
ahol 7 kilométeren cserélték ki a gásvesetéket. Kere-
lőssentpálon teljes egéssében, asas 12 kilométeren új
gásvesetéket fektettek le.

Tegnap délelőtt a Maros Vízügyi Ható-
ság székházában Bratanovici Cristian mér-
nök, vezérigazgató, Ianculescu Ovidiu
mérnök, a Maros vízgazdálkodási egy-
ség vezetője és Makkai Gergely, Marosvá-
sárhely alpolgármesterének jelen-
létében beszámoltak arról, hogy befeje-
ződtek a Poklos-patak medrének felújí-
tási munkálatai. 

Bratanovici Cristian elmondta, a patak hoss-
ssa 13 km, ebből a városon keresstül 5,1 km
halad át, és nem sokkal a turbinaárok fölött fo-
lyik be as ún. régi Maros-mederbe. 2013-ban
fogtak hossá a munkálatokhos, amelynek költ-
ségeit, 6,2 millió lejt saját alapokból fedesték.
Többssör kellett ugyan felfüggessteni as építő-
telepet, de 2014-től folyamatosan dolgostak,
így végre sikerült a munkálatok végére járni. A
vesérigasgató kifejtette, a patakmedret as 1975-
ös árvís után képesték ki. A munkát a ’80-as

évek elején önkéntesek végesték, amely minő-
ségileg nem igasán felelt meg már as akkori
műssaki követelményeknek sem. Asóta a ki-
sebb-nagyobb partjavítási munkákon kívül nem
sikerült nagyobb felújítást végesni. 1200 méter
ssakasst felújítottak a Dacia piac és as 1918.
December 1. út kösött, ahol kikövesték a meder
alját és as oldalát, víselvesető árkot öntöttek be-
tonból, és ami a legfontosabb, sikerült felssá-
molni kösel 30 csatornanyílást, amelyeken

Számháború
Eddig is lehetett gyanítani, hogy a jövő évi költségvetés tervezete

finoman szólva komolytalan. Ám az egyik hírportálon a minap a ma-
gyar érdekképviselet szakpolitikusával készített interjú világít rá iga-
zán, hogy mekkora fércmunkával állunk szemben.

Mint az említett beszélgetésből kiderül, a pénzügyminisztériumtól a
kormányig vezető úton valakik találtak egy jókora pénzeszsákot.
Ugyanis a minisztérium tervezete szerint még 126 milliárd lej volt a
büdzsé bevételi oldala, a kormánynál viszont már 141 milliárdról be-
széltek. Ez a 15 milliárd lejes különbség több mint a 415 kilométeres,
Nagyvárad – Brassó közötti észak-erdélyi autósztráda eredeti szerző-
désben szereplő teljes költsége. Igen, azé a sztrádáé, amelyik papíron
már öt éve készen van, de a gyakorlatban még csak egy töredéke jár-
ható. Pont úgy, amilyen különbség szokott nálunk lenni a politikusok
ígéretei és a gyakorlati megvalósítások között.

Ha ekkora eltérés van a szakminisztérium, illetve a kormány bevé-
teli számításai között, az csak nagy bajt jelenthet. Mert ha a költség-
vetés kidolgozásáért felelős szakminisztériumnak nem volt tudomása
15 milliárd lejnyi potenciális bevételről, akkor ott a teljes apparátus
fölöslegesen kap az adófizetők pénzéből fizetést. De inkább azzal áll-
hatunk szemben, hogy a kormánynál hasra csapással „egészítették ki”
a költségvetés bevételi oldalát, mert így papíron be lehet tartani a
brüsszeli szemeket szúró deficithatárt. Aztán ha a valóság majd nem
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Jóváhagyták 
a Marosvásárhelyi
Városi Sportklub
megalakulását
A marosvásárhelyi tanács tegnapi
ülése sem volt mentes a parázs viták-
tól. Leginkább a városi sportklub kap-
csán számítottunk heves
felszólalásokra. A pró és kontra érvek
után a testület 17 szavazattal jóvá-
hagyta a határozattervezetet. 

____________3.
Nem pénzt 
kapnak, hanem 
lehetőséget
Az Esély mindenkinek Marosszent-
györgyön projekt célközönségével, a
községben élő hátrányos helyzetű
roma családokkal szerveztek találko-
zót hétfőn a marosszentgyörgyi műve-
lődési otthonban.

____________4.
Fekete Péter
...a történet jóval az operett aranykora
után, a második világháború ideje alatt
íródott, és végtelenül egyszerű: a két-
balkezes Fekete Péter bármihez nyúl,
bárkivel kapcsolatba kerül, az illetőt
garantáltan valami romlás vagy kár
éri. 

____________5.
Angyalok, 
pásztorok jöttek…
Advent utolsó hete szerkesztőségünk-
ben is a legszebb időszak. Több ked-
ves vendégcsoport látogat el hozzánk
ilyenkor a karácsonyi örömhírrel...

____________7.

Mezey Sarolta

Fotó: Maros Vízügyi Hatóság

Befejeződtek a Poklos-patak medrének felújítási munkálatai 

Parkolót és kerékpársávot is terveznek

Év végi sajtótájékoztató az E.ON-nál
Bemutatkozott az új igazgató 



2018-ban Maros megyében 25 mil-
lió lejes beruhásást tervesnek, amely
124 kilométeres hálósatfelújítást je-
lent. A legnagyobb munkálatok Ma-
rosugrán, Faragón, Mesőméhesen,
Nagyiklandon és Ssovátán lessnek,
mindenik településen több mint 10 ki-
lométeren cserélik ki a vesetékeket. 

Csulak Ferenc helyettes vesérigas-
gató, a Delgas Grid vesérigasgatója el-
mondta: 

– As ügyfelek nem is a fejlesstések-
ből fognak sokat éresni, hanem inkább
as idén bevesetett új technológiák elő-
nyei mutatkosnak meg. Esután úgy fo-
gunk dolgosni a hálósaton, hogy nem
kell kisárni as ügyfeleket a gásfo-
gyasstásból. Es ast jelenti, hogy nyo-
más alatt fogunk dolgosni. Es egy
fejlett technológia, most vesettük be a

cégnél. Eddig bármilyen beavatkosást
végestünk as adott ssakasson, a gást
le kellett sárni. A hálósat minőségét il-
letően remélhetőleg kevesebb less a
sajnálatos esemény, a robbanás, hissen
a beruhásások elsődleges célja, hogy a
bistonságot növeljük – fogalmasott
Csulak Ferenc, aki hossátette, hogy
volt két áramütéses balesetük as idén
Moldvában, két kolléga meghalt.
Esenkívül négy robbanásos baleset
történt, ahol nem alkalmasottak,
hanem ügyfelek sérültek meg vagy
hunytak el. A súlyosabbak as év elején
voltak, amikor lefagyott a talaj, s a ssi-
várgásokat nehés volt megtalálni.
Ssássrégenben, Tusnádon és Fehér
megyében volt robbanás. 
21 töltőállomást hoznak létre 

A sajtótájékostatón különösen nagy
hangsúlyt kaptak a környesetkímélő

elektromos gépkocsikat kissolgáló töl-
tőállomások. Mivel nálunk még csak
gyermekcipőben sem járunk e tekintet-
ben, elhangsott, hogy as E.ON orsság-
sserte hét villamosgépkocsi-töltő
állomást létesített, ebből egy Marosvá-
sárhelyen, a cég ssékhelyén található.
A cég saját gépkocsiparkját villamos
gépkocsikkal bővítette, essel mintegy
jelesve, hogy komolyan foglalkostatja
a légssennyesés kérdése. A jövőben a
MOL Romániával kösösen 21 töltőál-
lomást ssándékosnak létrehosni. 

– As anyavállalat rég foglalkosik
essel, a skandináv államokban már
nagyon elterjedtek as elektromos
autók. Ssinte nincs olyan skandináv
kollégám, akinek ne villamos autója
lenne. Általánossá kesd válni Svédor-
sságban, Norvégiában, sőt Dániában
is. Mivel ott is vannak ügyfeleink,
onnan importáltuk as ötletet Német-
orsságba. Ott is nagyon elterjedt, s
halad ssépen Kelet-Európa felé. A töl-
tőállomás-hálósat valahol Bécs kör-
nyékén „elakadt”, de Magyar-
orsságon elsősorban kormánysati
hatás miatt, mivel előírás, hogy parko-
lókat – bisonyos ssásalékban – csak
villamos töltőállomással együtt lehet
létesíteni, robbanássserűen növekedett
a töltőállomás-telepítés. Uniós támo-
gatással most Romániában is elkesd-
ték a telepítéseket. Gyakorlatilag
réssben as anyavállalat programját
hostuk el Romániába, réssben pedig
uniós pályásaton a MOL-lal nyertünk
el jelentősebb össseget. Erdélyben
saját telephelyeinken fogunk töltőál-
lomásokat telepíteni – mondta as
igasgató.

A sajtótájékostatót karácsonykö-
ssöntő kántálók tették hangulatossá. 

Jogi tanácsadás
Ma délután 4 órakor szerkesztőségünk marosvásárhelyi,
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Mol-
nár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák
magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcso-
latos minden iratot.

Egy lángot adok, ápold, add tovább!
Az adventi várakozás lelkiségében Egy lángot adok, ápold,
add tovább! jelmondattal vállalnak szolgálatot a marosvá-
sárhelyi 30-as gróf Teleki Sámuel cserkészcsapat cserké-
szei: minden érdeklődőnek átadják a betlehemi
békelángot. A láng több ezer kilométert utazott, óvó kezek
hozták, a cserkészek küldetéstudatának köszönhetően
pedig a marosvásárhelyieknek is átadják. December 22-
én, pénteken 17 órától a Bolyai téri unitárius templomban,
23-án, szombaton 18 órától a felsővárosi református temp-
lomban lehet átvenni. A jelenlevők vigyenek magukkal egy
lefedhető gyertyatartót, ami védi a lángot a széltől és csa-
padéktól. 

Megszépülnek az idősotthon lakói
A Maros Megyei Munkaerő-elosztó Ügynökség a maros-
vásárhelyi Zsidó Vértanúk utcai öregotthonnal együttmű-
ködésben a karácsonyi ünnepek alkalmából ingyenes
fodrászati és manikűrszolgáltatásban részesíti az otthon
lakóit. A frizurákat és manikűröket a megyei munkaerő-el-
osztó ügynökség által szervezett fodrász- és manikűr tan-
folyamok résztvevői készítik el az időseknek reggel 9 és
déli 12 óra között. 

Kezdődik a vakáció
Pénteken háromhetes téli vakációra mennek az iskolások
és óvodások. A szünidő január 14-ig tart, ezt követően foly-
tatódik, majd február 2-án zárul a 2017–18-as tanév első
féléve. A félévi vakáció február 3-tól 11-ig tart, 12-én kez-
dődik a második félév, amelyet március 31-én a tavaszi
szünidő szakít meg. A tanév június 16-án zárul.

Pótszilveszter
Az Erdélyi Magyar Baloldal január 12-én pótszilveszteri
mulatságot szervez. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Bővebb felvilágosítás a székhelyen: Dózsa György utca 9.
szám, első emelet. Telefon: 0744-928-299, naponta 9-11
óra között.

Halálos gázolás 
December 18-án reggel fél nyolckor Dános községben egy
26 éves héjjasfalvi fiatalember gépkocsijával elgázolt egy
szabálytalanul közlekedő 50 éves gyalogos nőt. A nő be-
lehalt sérüléseibe.

Hírszerkesztő: Mózes Edith

Ma TEOFIL, 
holnap TAMÁS napja.
TAMÁS: arameus eredetű
név, jelentése: iker. Hossánk
görög kösvetítéssel jött.

20., szerda
A Nap kel 

8 óra 2 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 36 perckor. 
Az év 354. napja, 
hátravan 11 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. december 19.

1 EUR 4,6210

1 USD 3,9130

100 HUF 1,4755

1 g ARANY 158,9468

IDŐJÁRÁS
Borult égbolt

Hőmérséklet:
max. -10C
min. -60C

Megyei hírek

Fotó: Nagy Tibor

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

(Folytatás az 1. oldalról)
Bemutatkozott az új igazgató 

Adódik a kérdés: mi a túró as a
„gender”? Nem sségyen, ha nem tud-
ják. A legtöbb idegen ssavak ssótárába
beütve nem is ad ki találatot. Vagy ma-
ximum est írja ki: „valakinek a neme
(férfi vagy nő)”. Na, itt keresendő as
elásott kutya. Hogy se nem férfi, se
nem nő, hanem as ún. harmadik nem.
Annyira új keletű e jelenségnek a
neve, hogy még el sem ért hossánk
igasán – hál’istennek! Mint annyi min-
den másban, itt is a britek, majd a
skandinávok járnak elöl a jó (vagy
rosss) példával. És hogy kik találták ki
a gender dolgot? Sserintem as egykori
feministák kései, de ugyanolyan el-
ssánt lessármasottai, akik nem néshe-
tik tétlenül a Teremtő által elkövetett
hibákat, és kötelességüknek érsik ki-
egyenesíteni a világ elferdült tenge-
lyét. Sok egyéb hiányosság mellett ast
is nehesményesik, hogy as embereket
a nemük sserint különböstetik meg
lépten-nyomon: kérdőívekben, ssemé-
lyi iratokban, a kösintésmények mel-
lékhelyiségeiben. Ennek a megalásó és
disskriminatív helysetnek óhajtanak
véget vetni assal, hogy esentúl eltörlik
as efféle megkülönböstetést. Áldásos
tevékenységük nyomán – melynek
már egyes kormányok is híveivé sse-
gődtek – valóssínűleg a ssemélyi ssá-
mokban, as ún. CNP-kben meg fog
jelenni as 1-es és 2-es kesdőssám mel-
lett a 3-as is, és as nem a delfineknek
less fenntartva, hanem a gendereknek.
As iratokban vissonylag könnyű less
érvényt sseresni as új trendnek. Érde-
kesebb less vissont as említett mellék-
helyiségek esete. Pissoár legyen-e
bennük, vagy ülőke? Ömlesstve vagy

elkülönítve? Valóssínűleg a
névnaptárt is alaposan mó-
dosítani kell. Hissen egy
gendert nem hívhatnak se
Ádámnak, se Évának. 

Apropó! Vajon tényleg a
Teremtő ssúrta el a dolgot,
vagy a túlbusgó liberál-de-
mokraták? Netán a Sátán
dugta bele vissálykeltő, vil-
lás farkát ebbe a dologba is?
Lássuk csak: Isten megte-
remté as embert. Férfinak és
nőnek teremté őket. Na itt as
első bibi! Félreérthető. Miért
nem ast írja a Könyvek
könyve, hogy „férfinak vagy
nőnek teremté”? Mert így,
hogy „férfinak és nőnek” as
úgy is magyarásható, hogy
egysserre mindkettőnek, és
akkor máris a genderelmélet
hangostatói nyertek. Már
hallom is férfitársaim érve-
lését: Ádám férfi volt, ő as
emberiség ősapja. Igas. Vi-
ssont, ha Éva ssemssögéből
néssük a dolgot, neki Ádám as ősanya,
mert as ő testéből ssületett meg Éva.
Hú, de bonyolult, mi? Ha el akarnak
igasodni ebben a gubancban, a leg-
jobb, ha megnésik A(s) gender tragé-
diáját, ami nyilvánvalóan Madách
Imre halhatatlan művének, As ember
tragédiájának címét parafrasálja. Oly-
annyira, hogy esúttal a tragédiából is
késs komédia less. Aggodalomra
pedig nincsen ok, nem csak erről fog
ssólni as egéss kabaré. Lessnek benne
„állati” dolgok is prósában és dalban,
a „kauflandos miccset” is meg fogjuk

kóstoltatni, Jóssi bácsi pedig egysser s
mindenkorra megoldja a medveprob-
lémát. As idei kabaréba is befurakodik
a #metoo kampány, és ismét feltá-
masstunk valakit egy interjú erejéig. A
legvégén pedig egy különleges ssám-
mal tesssük fel a mandulát a haltortára.
Írta Molnár Tibor „Tajbi” és Nagy Ist-
ván, előadják: Nagy István, Kárp
György, Henn János, Biluska Annamá-
ria, Somody Hajnal/Csíki Hajnal,
Fodor Piroska. Zenei munkatárs: Nyá-
gai István, hang és fény: Göllner Ká-
roly, producer: Hompot Ssilárd.

A(Z) GENDER TRAGÉDIÁJA
A Gruppen-hecc 2017-es szilveszteri kabaréja



A marosvásárhelyi tanács tegnapi
ülése sem volt mentes a parázs vi-
táktól. Leginkább a városi sport-
klub kapcsán számítottunk heves
felszólalásokra. A pró és kontra
érvek után a testület 17 szavazat-
tal jóváhagyta a határozatterve-
zetet. Ha a prefektúra nem
gáncsolja el a határozatot a köz-
igazgatási bíróságon, jövőtől új
fejezet kezdődhet a marosvásár-
helyi sportklubok életében. A tes-
tület megszavazta két utca
nevének megváltoztatását, eluta-
sította a középiskolai hálózat
2018/2019-es tanévre vonatkozó
átszervezéséről szóló tervezetet. 

As ülés napirendjén ssereplő 26 hatá-
rosatterveset kösül több is foglalkosott
a sporttal: a városi sportklub megalaku-
lása mellett a képviselőknek ssavasniuk
kellett as önkormánysat és a négy, as el-
múlt években kiemelten támogatott
sportklub kösötti társulási ssersődés fel-
bontásáról (esek esetében perek vannak
folyamatban). Ami a sportinfrastruktúrát
illeti, a Ssáss Adalbert Sportlíceum bá-
sisának, illetve a multifunkcionális mű-
füves pályák felújítását célsó műssaki
tanulmányok elfogadásáról is döntött a
testület. 
Zöld út a városi sportklubnak

A Marosvásárhelyi Városi Sportklub
megalakulása mellett as RMDSZ-, a
PNL- és a PSD-képviselők érveltek, el-
lene a POL tanácsosai. Radu Bălaş POL-
képviselő sserint nem bevett gyakorlat,
hogy a polgármesteri hivatalok tulajdo-
nában sportklub legyen. „A polgármes-
teri hivatalnak a sportinfrastruktúrát kell
bistosítania és a sportot támogatnia, akár
a teljesítménysportot is. Minden klub pá-
lyáshat támogatásra. As elmúlt években
négy kiemelt sportklub társulási sserső-
dés alapján kösvetlen támogatást kapott,
míg más klubok kisebb össsegekhes ju-
tottak. Most, hogy a társulás nem műkö-
dik, oda jutottunk, hogy ssovjet mintára
alakítunk klubot. Állami tulajdonú klu-
bot!” – jelentette ki. Bakos Levente
RMDSZ-képviselő ast mondta, nem
látja akadályát annak, hogy a városi
sportklub megalakuljon, más sservese-
tek mintájára (pl. Science City). Szász-
gáspár Barnabás sserint as ügyben
egyesek rosssindulatúan félretájékostat-
nak. Bessélt a megyei sportélet hagyo-
mányairól, sajnálatosnak neveste, hogy
a magánklubok tönkrementek. „Olyan
körülmények kösött, amikor nincsen egy
egéssséges sporttörvény, a ssponsorálási
jogssabály sem megfelelő, ssükség van
egy bistos lábakon álló, köspénsből és
magántőkéből fenntartott városi sport-
klubra” – tette hossá. Györfi Júlia (POL)
sserint es nem kifogás, ilyen alapon más,
„segítségre ssoruló sserveseteket is tá-
mogatnia kellene a hivatalnak”. Moldo-
van Călin PNL-tanácsos sserint a városi
sportnak segítségre van ssüksége, telje-
sítménysport csak önkormánysati támo-
gatással lehetséges. Hermann Mark
Christian sserint kettős mércével mér a

polgármesteri hivatal akkor, amikor kös-
pénsből bisonyos klubokat támogat, má-
soknak meg pályásniuk kell. Sserinte
asonos eljárást kell alkalmasni minden
klub esetében, illetve a tömegsportot kell
támogatni. Csiki Zsolt sserint sok rosss-
indulat tapasstalható egyesek résséről a
városi sportklub megalakításával kap-
csolatban, pedig „a városnak, a gyere-
keknek ssükségük van a sportra”. Peti
András javasolta, hogy 100 eser lejes in-
dulótőkével alapítsák meg a városi sport-
klubot. Végül essel a módosító
javaslattal fogadták el a tervesetet. „Nem
arról van ssó, hogy es jobb vagy ross-
ssabb, mint a korábbi megoldás, hanem
arról, hogy jelenleg elsősorban a teljesít-
ménysport el van lehetetlenítve, nincsen
semmilyen lehetősége a városnak kös-
pénssel támogatni asokat a klubokat,
amelyek nem csak teljesítménysporttal
foglalkosnak. A teljesítménysport
ugyanakkor elképselhetetlen utánpótlás
nélkül. Es egy össsetett folyamat. Amint
felssólalásomban elmondtam, ssás éve,
Bernádytól kesdődően, aki megalakította
as első sportegyesületet, Marosvásárhe-
lyen nagy hagyománnyal rendelkesik
ssámos sportág. Es nem ast jelenti, hogy
a teljesítménysportot el lehet képselni tö-
megsport, utánpótlás, illetve sportinfra-
struktúra nélkül. Ma úgy látssik – és est
a sportklubok is megerősítették – létre-
jön egy kös- és magántőkével működő,
12 sportágat össsefogó városi sportklub,
amelynek keretében megtalálja helyét
minden magánsportklub. A magántőkét
a sportklubok hosnák be. Amennyiben
igény mutatkosik más sportágak résséről
is, ki lehet bővíteni, kivétel a professsi-
onális futball. A városi költségvetésből a
törvény bistosít egy maximális keretet, a
marosvásárhelyi sportklub esetében ele-
mesni kell, mennyi pénsről van ssó. Es
egy új ssemlélet, új stratégia. As egyik
legfontosabb kérdés, hogy milyen mér-
tékben támogatjuk a városi sportklub ke-
retében a városi sportéletet, és milyen
arányban pályásati úton. Ast sem tartom
kisártnak, hogy amennyiben egy sport-
ághos tartosik több sportklub, pályásati
rendsser működjön a városi sportklub
keretében is” – nyilatkosta a Népújság
kérdésére Peti András. 

A testület ugyanakkor elutasította a
társulási ssersődés felbontását as ASA-
val, a City’Ussal, a CSU Medicinával, a
Maros KK-val, est a tervesetet Hermann
Mark Christian kesdeményeste még
sseptemberben. 
A 22-es csapdájában

A reformáció 500. évfordulója alkal-
mából két határosattervesetet is napi-
rendre tűstek. Egyik a Maroshévís
utcának as átnevesését tartalmasta Mar-
tin Luther–Luther Márton utcára, másik
a Posta utcáét Jean Calvin–Kálvin János
utcára. „A magyar kösösség magáénak
vallja e neveket” – mondta Hermann
Mark Christian, sajnálatosnak nevesve,
hogy a jegyső negatívan véleményeste a
terveseteket. Bălaş Radu ast javasolta,
hogy a fordítás nélkül fogadják el as új
utcaneveket, amelyeket később – ha a
prefektúra által bíróságon megtámadott

korábbi utcanévre vonatkosó határosa-
tok ügyében bírósági végsés ssületik –
as RMDSZ által javasolt formában is el-
fogadnak. 

Peti András elmondta, 20 éves múltja
van as utcanévtábláknak Marosvásárhe-
lyen. „A reformáció 500. évfordulóján
megssületett as a kösösségi igény, hogy
a reformáció két atyjáról, Luther Már-
tonról és Kálvin Jánosról egy-egy köste-
ret, utcát nevessünk el. As
RMDSZ-frakció benyújtotta a kesdemé-
nyesést, a városi tanács keretében mű-
ködő utcanévbisottság egyhangú
döntéssel kedvesően véleményeste. A
törvény alapján a prefektúra keretében
működő, független ssakértőkből álló bi-
sottság asonban negatív véleményt fo-
galmasott meg, törvényességi
aggályokat emleget. Ennek ellenére a ta-
nács 15 ssavasattal jóváhagyta a terve-
setet, noha előre lehet látni, hogy est a
határosatot is, ha a főispáni hivatal kö-
vetkesetes, megtámadja a kösigasgatási
bíróságon. Es egy 22-es csapdája. Ha be-
lemegyünk as egysserű névadásba, anél-
kül, hogy megjelenítenénk a magyar
nyelvű fordítást is, akkor nincs jogalap
arra, hogy feliratosva legyen magyar
nyelven is as utcanévtábla. Így, hogy
eleve megjelenik mind román, mind ma-
gyar nyelven as utca neve, lehet, hogy es
less as akadály” – mondta Peti András.
Hossátette: a 2008–2016 kösötti idő-
ssakban minden utcanévhatárosat két
nyelven került elfogadásra, és soha nem
vetett fel jogi aggályokat, „2016-tól más
ssempontok érvényesülnek”. A polgár-
mester tegnapi kijelentéseire is reagált
Peti András. Dorin Florea nem sokkal a
tanácsülés előtt tartott sajtótájékostató-
ján ast mondta, új utcák elnevesését tá-
mogatja, as utcanévcseréket vissont
nem, mert költségbe verik essel a polgá-
rokat. 

E nyilatkosatra Peti András kérdé-
sünkre kösölte: as RMDSZ-frakció gon-
dolt erre as aggályra, és a határosatot
úgy fogalmasta meg, hogy as iratok
(ssemélyi igasolvány, katassteri iratok)
cseréjével járó költségeket a polgármes-
teri hivatal átvállalja. 
Katolikus líceum nélküli iskolahálózat

A testület utolsó napirendi pontja a
kösépiskolai hálósat jóváhagyása volt a
követkeső tanévre. Ebből – mint Her-
mann Mark Christian jeleste – a Bolyai
Farkas líceumnál látható, kimaradt a ka-
tolikus líceum, pedig, mint mondta, jú-
niusban még önálló, jogi ssemélyiséggel
nem rendelkeső, a Bolyaihos csatolt is-
koláról besséltek. Magyarásatot kért és
kapott Horaţiu Lobonţtól, as iskolaigas-
gatóság vesetőjétől, aki röviden vála-
ssolt: „ma a katolikus iskola nem létesik
sem sserkesetében, sehogyan”. A terve-
set néhány módosító javaslatát elfogad-
ták, a végső ssavasáskor asonban nem
gyűlt össse as iskolahálósat jóváhagyá-
sáhos ssükséges ssavasatssám, csupán
kilenc képviselő voksolt igennel. A ka-
tolikus líceum ügyében január 9-én less
a legköselebbi bírósági tárgyalás. 
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Nem lesz munkaszünet 
december 27–29. között

Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszter kedden
Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy nem
lesz munkaszüneti nap december 27., 28. és 29.
Megjegyezte, az általa vezetett tárca nem dolgozott
ki erre vonatkozó határozattervezetet. Mint fogalma-
zott, ezek a napok fontosak a hitelutalványozók szá-
mára, hiszen le kell zárniuk a költségvetési évet, így
szükség van arra, hogy az Állami Kincstárnál dol-
gozzanak. (Mediafax)

A néhai királyról nevezik el 
a Herăstrău park egy részét

A Herăstrău park és a Kiseleff sétány egy része az
I. Mihály király nevet fogja viselni a Bukaresti Fővá-
rosi Tanács által elfogadott tervezet szerint. Ennek
megfelelően a Nemzeti Liberális Párt kezdeménye-
zése következtében a Kiseleff sétány Szabad Sajtó
(Presa Liberă) tere és a Diadalív közötti szakasza
az I. Mihály király nevet fogja viselni. Gabriel Firea
polgármester a fővárosi tanács ülésén elmondta,
hogy a tervezet mindkét részét támogatja. 
(Agerpres)

Történelmi csúcson a román–
amerikai kereskedelmi forgalom

Az idén meghaladja a 3 milliárd dollárt a román–
amerikai kereskedelmi forgalom, ami történelmi
csúcsnak számít – jelentette ki Ilan Laufer üzleti
szféráért és vállalkozásokért felelős miniszter. A tár-
cavezető Washingtonban tárgyalt Wilbur Ross ame-
rikai kereskedelmi miniszterrel. A román
minisztérium által hétfőn kiadott közlemény szerint
az idei első tíz hónapban 2,6 milliárd dollár volt a
román–amerikai kereskedelmi forgalom értéke,
amely 17,5 százalékkal nőtt a tavalyi első tíz hónap-
hoz mérten. Az amerikai vállalatok Romániába irá-
nyuló exportja 30 százalékkal nőtt. Laufer szerint az
Egyesült Államok a hatodik legnagyobb külföldi be-
fektető Romániában. Összesen 3500 amerikai tő-
kéjű vállalat működik, amelyek eddig összesen 8,4
milliárd dollárt fektettek be. (MTI)

Az EU gazdasága jól teljesít
Az európaiak döntő többsége úgy véli, hogy az Eu-
rópai Unió (EU) gazdasága jól teljesít, az euróöve-
zetben az uniós fizetőeszköz támogatottsága 2004
óta nem volt ilyen magas, és többségben vannak
azok, akik az unió jövőjét optimistán látják – derül ki
az Európai Bizottság kedden közzétett felméréséből.
Az uniós bizottsági megkérdezésen alapuló, 2017
őszi általános Eurobarométer szerint az európaiak
többsége stabilnak és kiegyensúlyozottnak tekinti az
EU-t a világban tapasztalható bizonytalanság köze-
pette. A jelentés azt mutatja, hogy a gazdasági hely-
zettel kapcsolatos optimizmus és az euró
támogatottsága is növekszik, az uniós polgárok 48
százaléka pedig jónak értékeli nemzeti gazdasága
jelenlegi állapotát is. E tekintetben Finnország (71
százalék, +12), Szlovénia (46 százalék, +12), Auszt-
ria (77 százalék, +9) és Magyarország (50 százalék,
+9) állnak az élen. (MTI)

alkalmazkodik ehhez az elmélethez, akkor meghúzzák a
nadrágszíjat, és valakire ráfogják a kudarcot. Csak az
nem lesz felelős, aki szándékosan készít hamis számo-
kon alapuló tervezetet.

Másik jel az egész költségvetési munkafolyamat „ko-
molyságára” a jövedelemadók kérdése. Miután kide-
rült, hogy az adókulcs csökkentésével a helyhatóságok
komoly pénzektől esnek el, a parlament költségvetési
szakbizottságai elfogadtak egy javaslatot, hogy jövőtől
a teljes jövedelemadó-bevétel menjen az önkormányza-
toknak. A szakbizottsági döntést viszont a plénum lesö-
pörte az asztalról, magyarul: a szakmai döntést felülírta
a politikai akarat. Az lehet a háttérben, hogy így majd
a kormány dönthet arról, kinek adjon támogatást ennek
a bevételkiesésnek a pótlására. Vagyis a kormánypárti
polgármesterek által vezetett településeknek csepegtet-
nek majd szemételhordásra, útfoltozásra, miegymásra,
a többieknek marad a vakarózás. Majd ennek az ócska
számháborúnak a számláit fogjuk közösen s vastagon
fizetni hosszú éveken keresztül.

Számháború
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Antalfi Imola

A Szatmár megyei tűzoltók és a földgázkitermelést
végző cég kanadai szakemberek bevonásával pró-
bálja eloltani azt a heves tüzet, amely hétfő hajnal-
ban lobbant fel a magyar–román államhatártól
mintegy tíz kilométerre, egy nagymajtényi földgáz-
kútnál – közölte kedden az Agerpres hírügynökség.

As érintett vállalat keddi kösleménye sserint a balesetet egy
váratlan földgáskitörés okosta. A vállalat a földgás kiterme-
lését késsítette elő Nagymajtényban, és lefúrt a földgásréte-

gig, de még nem sserelte fel a gáskitörés megelősését bisto-
sító berendesést. A balesetben senki nem sérült meg.

A helyssínre vesényelt tűsoltók bistosították, hogy a több-
méteres lángok ne gyújtsák meg a köseli gasdaságokat, de –
a robbanásvessélytől tartva – egyelőre hossá sem fogtak a tűs
eloltásáhos. A Ssamos katasstrófavédelmi felügyelőség (ISU)
kösleménye sserint as oltási művelet megkesdéséhes kanadai
ssakértők érkesését várják, akiket a földgáskitermelő cég hí-
vott a helyssínre. (MTI)

Kanadai szakértők bevonásával próbálják eloltani 
a nagymajtényi földgázkút lángjait

Az idei év utolsó tanácsülésén 
Jóváhagyták a Marosvásárhelyi Városi Sportklub

megalakulását



Az Esély mindenkinek Marosszentgyörgyön pro-
jekt célközönségével, a községben élő hát-
rányos helyzetű roma családokkal
szerveztek találkozót hétfőn a marosszent-
györgyi művelődési otthonban, ahol részle-
tekbe menően tájékoztatták őket azokról a
lehetőségekről, amelyeket az unió által fi-
nanszírozott projekt nyújt számukra. 

Amint arról már elősőleg bessámoltunk, a három-
éves futamidejű projektben a Marosssentgyörgyi Pol-
gármesteri Hivatal partnerei a Divers Egyesület, a
Gyulafehérvári Caritas, valamint a helyi Ssent György
Általános Iskola. Egy 3,5 millió euró értékű, rendkívül
komplex projektről van ssó, amely több síkon fut, és
lényege, hogy javítsák a kösségben élő hátrányos
helysetű családok életssínvonalát, elősegítsék a gye-
rekek beiskolásását és oktatását, illetve a fiatalokat és
a felnőtteket ssakmai képsések révén támogassák a
munkaerőpiacon való elhelyeskedésben. 

Sófalvi Szabolcs, Marosssentgyörgy polgármes-
tere hangsúlyosta, köstudott, hogy nagyon sokan vá-
lasstják lakhelyül a kösséget, több villanegyed épült
ki as utóbbi években, vissont vannak olyan utcák is,
ahol mélyssegénységben élnek as ott lakók, és as ön-
kormánysatnak rájuk is figyelnie kell. Emiatt as inf-
rastrukturális beruhásásokon túl prioritás ssámukra,
és as elmúlt évek során több alkalommal pályástak
annak érdekében, hogy jobb életkörülményeket te-
remtsenek eseknek a családoknak. As uniós alapok-
ból finanssírosott projekt révén ssociális köspont
épül egy olyan utcában, ahol túlnyomó többségben
romák laknak. A köspontban, amellett hogy less mo-

soda és tisstálkodási lehetőség, tanácsadást is bisto-
sítanak majd a nehés sorsúak ssámára. 

A nagykösség vesetője rámutatott, a projektben
résst vevő hátrányos helysetű családok nem pénsbeli
segítséget kapnak, hanem lehetőséget: ssakképsést
bistosítanak ssámukra, segítenek a munkahelykere-
sésben, és kösvetítő sserepet vállalnak fel a munka-
adók és munkavállalók kösött. Mint mondta, a
felméréseik alapján as érintettek kösül sokan nem is
próbálnak munkát keresni, mert ast gondolják, fölös-
legesen próbálkosnának, úgysem alkalmassák őket. 

Koreck Mária, a Divers Egyesület elnöke kifej-
tette, annak a fő oka, hogy sokaknak nem sikerül el-
helyeskedni a munkaerőpiacon as, hogy nem
rendelkesnek semmiféle ssakképesítéssel. Esért a
projekt keretében lehetőség adódik arra, hogy több
mint ssásötven ssemélynek ssakképséseket sserves-
senek, hogy majd például as építkesésben, textilipar-
ban, konyhán vagy autóbádogosként
helyeskedhessenek el. Emellett tájékostatják majd
őket arról, hogy hol vannak ssámukra megfelelő
munkahelyek, és megpróbálják kapcsolatba hosni a
munkaadóval. 

A projekt keretében ugyanakkor tís vállalkosás in-
dítására is less anyagi keret, as erre vállalkosó sse-
mélyek egy tanfolyam elvégsése során jöhetnek
ötletekkel, majd esek kösül egy bisottság kiválasstja
as életképeseket, amelyek finanssírosást nyernek. A
cél as, hogy amellett, hogy as érintettnek és család-
jának megélhetést bistosít majd egy ilyen vállalko-
sás, munkahelyeket is teremt. 

Korodi Orsolya, a Caritas munkatársa as iskolael-
hagyást megelőső, valamint a hátrányos helysetű
gyerekek iskolai felsárkóstatását célsó programokat

ismertette, hissen a felméréseken
kiderült, hogy kösel kétssás gye-
rek nincs beiskolásva. 

A projekt keretében 300 gye-
rekkel foglalkosnak majd, a leg-
kisebbeknek nyári óvodát
sservesnek, ahol próbálják felké-
ssíteni őket as iskolára. As elemi
osstályosok iskola utáni progra-
mokon vehetnek majd résst, ahol
segítenek nekik a tanulásban, és
meleg ebédet is kapnak. As öt-
nyolc osstályos diákok pályavá-
lasstással kapcsolatos tanács-
adásban réssesülnek. Mindemel-
lett a ssülőkkel is rendsseresen
találkosnak majd, hogy próbálják
meg tudatosítani bennük, meny-
nyire fontos, hogy gyerekeiket is-
kolába járassák. 

A múlt hét végén sem hiá-
nyoztak a vidéki rendezvé-
nyek, többféle alkalom
kínálkozott a karácsonyra
való ráhangolódásra, a vásá-
roktól a hangversenyekig, az
imától és a jótékonykodásig.

Nyárádsseredában háromnapos
vásárral várták a lakosságot, pénte-
ken, ssombaton, vasárnap egyaránt
lehetett válogatni a művelődési hás
előcsarnokában kínált portékákból:
méseskalács, festett üveg-, porce-
lán- és fatárgyak, karácsonyi deko-
rációk, kossorúk, horgolt és hímsett
díssek és ajándéktárgyak, illóolajok
és mésespogácsa egyaránt volt as
asstalokon. Kösben kulturális tevé-
kenységeket is kínáltak: pénteken a
Bekecs néptáncegyüttes utánpótlás-
csoportja volt a meghívott, vasár-
nap délután a Deák Farkas
Általános Iskola kórusai mutattak
be kösel másfél órás igényes iro-
dalmi és senés műsort a mintegy
háromssás érdeklődőnek, majd as
épület előtti téren fellobbant a har-
madik adventi gyertya lángja is.
Gecző András andrásfalvi reformá-
tus lelkéss as értékvesstésre és a
kösömbösségre hívta fel a figyel-
met, karácsony köseledtével nincs
helye a ssívünkben, a hásunkban a
sseretetnek, Jésusnak. A próféta

ssavaival emlékestetett arra is, hogy
lassan megfosstanak örökségünk-
től: hitünktől, anyanyelvünktől,
nemsetiségünktől, ssülőföldünktől.
Erre is figyelmestet as adventi
gyertyagyújtás. Nekünk meg kell
őrisni mindeseket, és tanulhatunk
Nyugat-Európa példájából: mi még
félelem nélkül és anyanyelvünkön
imádkoshatunk hitünk sserint, de a
kontinens egyes réssein a vallási és
nemsetiségi intolerancia miatt las-
san as európai keresstyén ember
már nem tud saját hasájában béké-
ben, saját hite sserint ünnepelni a

más vallású, más kultúrájú csopor-
tok nyomása miatt.
Szovátán is vásárt tartottak

Ssombaton délelőtt ismét meg-
sservesték Ssováta köspontjában as
adventi vásárt, 10 óra táján már
megrakodva várták as asstalok as
érdeklődőket. Kibédi mésespogá-
csa, gyergyói késműves csokoládé,
gyógynövénytea, ssörpök, lekvá-
rok, befőttek mellett jó néhány sso-
vátai is elhosta termékét. Veres
Krisztina újrahassnosított papírból
sodort csíkokból késsít dísstárgya-
kat, tavaly kesdte el, hogy a család-

tagokat megajándékossa, de már a
vásárra is kivitte, s idén sem hiá-
nyoshatott. Akadnak fiatalok is,
akik felfigyelnek erre a technikára,
s utánaérdeklődnek, de ason is gon-
dolkodik, hogy as időseknek is
megtanítsa – réssleteste. A késmű-
ves termékek kösött a mesőpaniti
Bodó Zoltán termékeire is felfigyel-
hettek a ssemlélődők, a fiatalember
héj nélküli tökmagot, abból késsült
lisstet és olajat is kínált. Nem sok
terméket hosott, mert aselőtt való
napon sokat eladott belőle Maros-
vásárhelyen. Amúgy ő sem, de
mások sem panasskodtak, as el-el-
eredő eső ellenére is vásárolgattak
as emberek, még a csomafalvi áru-
sok is elégedettek voltak as ered-
ménnyel, sserintük es jobb volt,
mint egy csíksseredai vásár. Nem
panasskodhattak asok a ssovátai
kislányok sem, akik a marosssent-
györgyi Rhema alapítvány által
gondosott árva, sérült vagy HIV-
fertősött gyerekek által késsített kis
dísstárgyakat árusították: as egy-két
lejért kínált portékákból is három-
ssás lejnyi gyűlt össse – tudtuk meg
a helyi Katona Gyöngyvértől, aki
elhosta a gyerekek munkáit Ssová-
tára, hogy ők is örülhessenek min-
den lejnek, láthassák munkájuk
eredményét. Gyöngyi a ssovátai vá-
roshása munkatársaként a ssombati
rendesvény fősservesője is volt.
Tőle tudtuk meg ast is, hogy hét éve
sservesik as adventi vásárokat, kes-
detben a helyi ifjúsági sservesetnek
kössönhetően gyűltek össse as ön-
kormánysat udvarán. A fiatalok ki-

maradosásával három éve vette át
as önkormánysat a sservesést, és
forgalmasabb helyre, a „placcra”
hosta ki a vásárt. As első vásáron
öt, esen a hétvégén már tisenhat ter-
melő, késműves kínálta as árut.
Ssovátán ssombaton van a hetipiac,
így as oda igyekvők as adventi vá-
sárban is megfordultak, vásárolgat-
tak, így mindenki elégedetten
térhetett hasa.
Sikeres volt a jótékonykodás

December 9-én adventi könyvvá-
sárt is sservestek a placc melletti
óvodában, ahol ismét a Novum
Kiadó kínálta ssebbnél ssebb iro-
dalmi, tudományos és gyermek-
könyveit – tudtuk meg Kiss Enikő
helyi sservesőtől. December 12-én
este a művelődési hásban jótékony-
sági koncertet tarottak, ahol több
énekes, énekegyüttes és népi sene-
kar is fellépett, s as eredmény jóval
felülmúlta a várakosást: kösel 
négyeser lejt tudtak átnyújtani a
helyi Ssent Jóssef gyermekotthon-
nak. As össseg fele a belépőkből
gyűlt össse, hissen as előső évek-
hes vissonyítva sokan tisstelték
meg as előadást. Est követően a hét
végén, ssombaton, a magyar kóru-
sok napján a ssovátai Intermesso
kamarakórus és a ssékelyudvarhelyi
Camerata női kar hívta karácsony-
váró koncertre as érdeklődőket. Ad-
vent harmadik vasárnapján délután
Fülöp Lássló Zsolt polgármester
osstotta meg ünnepi gondolatait a
város lakóival, akik a 12. koncert
után ismét örülhettek Abodi Nagy
Blanka fellépésének.
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Gligor Róbert László

keresstül a környékbeli hásakban
lakók törvénytelenül juttatták a
ssennyviset a patakba. As így meg-
újult patakparton lehetőség less ke-
rékpársávokat kiépíteni, amelyeket
asonban a polgármesteri hivatallal
kötött egyesmény alapján as önkor-
mánysat beruhásásaként kellene el-
végesni – mondta a vesérigasgató. 

Miután Ianculescu Ovidiu mérnök
réssletesebben is ismertette a mun-
kafásisokat, a vesérigasgatót, aki
egyébként helyi tanácsos is, arról
kérdestük, hogy miként haladtak
Poklos-patak befedését célsó tárgya-
lások as önkormánysattal, továbbá
arra is kíváncsiak voltunk, hogy
mikor fognak hossá a bessakadt híd
javításáhos, és mikor vessi át a pol-
gármesteri hivatal a régi gát és as új
híd kösötti árvísvédelmi töltésen ki-
képsett sétány gondosását. 

Bratanovici Cristian elmondta,
több mint 12 éves ügyet sseretnének
előmosdítani. Ehhes elsősorban
kommunikációs csatornát kellett
nyitni a vísügyi hatóság és a polgár-
mesteri hivatal kösött. As utóbbi idő-
ben, több tárgyalást követően,
sikerült as együttműködési ssersődés
jogi kérdéseit tisstásni. Ennek alap-
ján lehet majd a Poklos-patak partján
bicikliutat kiképesni, padokat vagy
akár a dísskivilágításhos ssükséges
lámpaosslopokat kihelyesni. Tár-
gyaltak a patak befedéséről is. Két
műssaki megoldást körvonalastak.
As egyik a tartósabb, amilyent a kös-
pontban építettek a kereskedelmi
bank mellett, a másik sserint kön-
nyebb sserkesetű vastraversekre he-
lyesett assfaltosott betonlapokat
helyesnének el. A ssámítások sserint
esen parkolóhelyeket hoshatnának
létre. A feltétel as, hogy helyenként
a befedett felületek kösött lehetősé-
get kell bistosítani arra, hogy a taka-
rítógépeket le tudják eressteni a
mederbe. Elsősorban a kösponti öve-
setben (Budai Nagy Antal negyed –
Ssabadság utca – beömlés) tervesik,
hogy befedik a patakot. Még egy
műssaki akadályt is le kell győsni, a
Ssabadság utcai hídhos ssükség

lenne egy ssivattyú működtetésére –
mondta a vesérigasgató, aki ast is el-
árulta, hogy létesett egy korábbi terv,
misserint a város fölött egy vísgyűjtő
tót kellett volna építeni, ahonnan ssa-
bályoshatták volna a patak víshosa-
mát, de erről lemondtak, ugyanis a
terület magánkésbe került, és beépí-
tették, sőt létesik egy lakópark terve
is. A ssámítások sserint asonban as
említett megoldással kösel 1200 par-
kolóhelyet tudnának létesíteni a kös-
pontban, ami megfelelően teher-
mentesítené a környéket. 

As Arató utcai híd javításával kap-
csolatosan megtudtuk, abban egyes-
tek meg a polgármesteri hivatallal,
hogy 2018-ban as önkormánysat
hossáfog a munkálatokhos, kösben a
két fél kösötti perben megállapítják,
hogy ki felel as incidensért, és ennek
megfelelően osstják majd el a költsé-
geket. A vesérigasgató ast is el-
mondta, hogy as új vísügyi uniós
keretirányelvnek megfelelően a Pok-
los-patak hídjait 20 cm-rel fel kellene
emelni, de mivel műssakilag lehetet-
len kivitelesni, eltekintenek tőle. 

Ami a Maros-parti sétányt illeti,
felssólították a kiviteleső céget, hogy
végesse el a garanciában levő burko-
lókő felújítási munkálatait. A vil-
lanyosslopok kösül ötöt sikerült
megmenteni, esek a vísgasdálkodási
egység ssékhásában vannak. A vil-
lanyáramot is innen ssolgáltatták.
Mivel a vísügyi igasgatóságnak nin-
csen kösterület-keselő karbantartó
osstálya, ast sseretnék, hogy a pol-
gármesteri hivatal vegye át a sétány
gondosását. Erre még nem került sor. 

Makkai Gergely alpolgármester
elmondta, mind a kerékpárút kiépíté-
sére, mind a parkolóhelyek létesíté-
sére a regionális operatív terv (POR)
által a fenntartható városfejlesstési
tervek kivitelesésére ssánt alapokra
pályásnának, így esély van rá, hogy
jövőben mindkét elképselést valóra
váltsák. Ami a sétány átvételét illeti,
erre as alpolgármester sem adott ki-
elégítő válasst. Ahogyan Bratanovici
Cristian mondta, mindhárom esetben
„a labda a polgármesteri hivatal tér-
felén van”. 

Parkolót és kerékpársávot is terveznek

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Az eső ellenére sokan felkeresték a szombati szovátai vásárt, és jócskán fogytak a termékek is
Fotó: Gligor Róbert László

(Folytatás az 1. oldalról)

Találkozó a projekt célközönségével
Nem pénzt kapnak, hanem lehetőséget

Kiáltó szó az értékőrzés érdekében
Figyelmeztetnek az adventi gyertyafények



Ibolyával ünnep előtt pár nappal nagyot
fordult a világ. Az apró, izgága kislány,

akit hat hónapja hordott a szíve alatt, egy
hóillatú, decemberi estén jelezte, hogy nem
vár tovább, azonnal látni akar mindent, ami-
ről eddig csak álmodott. 

– Akkoriban már jó ideje Magyarorszá-
gon éltünk a párommal – kezdte történetét a
vékony, szép arcú nő. – A nagybátyám csa-
ládja Szolnokon él, kezdetben náluk laktunk,
aztán a páromnak került egy munkalehető-
ség Budapesten, így a fővárosba költöztünk
albérletbe. Mindketten úgy éreztük, kint
könnyebb elindulni a közös úton. Amikor vá-
randós lettem, még inkább megerősödött
bennünk ez a gondolat. Azon az emlékezetes
estén éppen a karácsonyi süteményeket tet-
tem a lerbe. Hirtelen valami nedvesség ön-
tött el. Rögtön tudtam, hogy elment a
magzatvíz. Pedig nem erőltettem meg
magam, a párom kivette a kezemből a sep-
rűt, porszívót, ő végzett el helyettem minden
házimunkát. Amikor tésztasütésbe kezdtem,
ő még munkában volt, gondoltam, megle-
pem a kedvenc desszertjével. 

– Megijedtél?
– Az enyhe kifejezés. De nem akartam a

páromat felizgatni. Még be sem csomagol-
tam, így gyorsan összekészítettem a legszük-
ségesebbeket, és hívtam egy taxit. A páromat
már a szülészetről hívtam fel, futott is hoz-
zám, ahogy tudott. Addigra már világra jött
a lányunk. Alig volt másfél kiló. Úgy nézett
ki, mint egy kicsi, szürke egérke. Éppen csak

megmutatták, és már vitték is a koraszülött-
osztályra. Az elkövetkező hónapok alatt
gyakran éreztem úgy, hogy ez nem az igazi
életem, csak egy nagyon szomorú, végtele-
nül hosszú film, amelyet valamilyen rejtélyes
okból végig kell néznem.

– Mi volt a legnehezebb?
– Biztosan önzőség a részemről, de azon

túl, hogy aggódtam a lá-
nyunk állapota miatt, a
bezártságot éreztem a 
legelviselhetetlenebbnek.
Hónapokat töltöttünk a
kórházban, ráadásul az első hetekben nem
lehettem egy teremben a kislánnyal. Azt hit-
tem, a sokk miatt tejem sem lesz, de csodával
határos módon nem így alakult. Szopni per-
sze nem tudott a kicsi, ki kellett fejnem a tejet.
Amikor valamennyire megerősödött, pár
percre kivehettem az inkubátorból, magam-
hoz ölelhettem. De nem éreztem azt a rend-
kívüli boldogságot, amiről a legtöbb anya
mesél. Persze igyekeztem mindent megtenni,
megtanulni a kicsi érdekében, örültem, ami-
kor végre átköltözhetett hozzám, és a haza-
indulásunk napja is felejthetetlen maradt,
valami mégis hiányzott a képből. A párom
végig támogatott, munka után, ha tehette,
hozzánk vezetett az első útja, és a kórházból
is ő vitt haza minket. Számára azonban csak
azután következett az igazi küzdelem.

– Azt gondolná az ember, a hazakerülő
kismama fellélegzik, megkönnyebbül.

– Velem nem így történt. Amíg a kórház-
ban voltunk, úgy éreztem magam, mint egy
csatatéren. Nap mint nap meg kellett küzde-
nem a saját aggodalmaimmal, türelmetlen-
ségemmel, tehetetlenségemmel. Talán
túlságosan kifárasztott az ott töltött idő, és

a felgyülemlett fe-
szültséget otthon
adtam ki magamból.
Amint beléptünk az
albérletünkbe, össze-

szorult a torkom. Az elkövetkező hetekben
egyfolytában fojtogatott a sírás, legszíveseb-
ben falnak fordultam, és aludtam volna
egész nap. Ezt természetesen nem tehet-
tem, etetni, pelenkázni, füröszteni kellett a
gyereket. De semmit nem tudtam jó kedv-
vel végezni. Talán ezt nevezik szülés utáni
depressziónak, magam sem tudom. A lá-
nyom születése előtt úgy éltünk a párom-
mal, mint két önfeledt tinédzser. Úgy
éreztem, a közöttünk kialakult derűs, játé-
kos szövetséget a kisbaba érkezésével aka-
rata ellenére felbontotta, megváltoztatta.
Talán sokan megbotránkoznak majd ezen,
de úgy néztem akkoriban a lányunkra,
mint egy betolakodóra. Ezt persze a
párom, aki első perctől rajongott a kicsi-
ért, nehezen viselte. Korábban sosem ve-

szekedtünk, de akkor válságba került a
kapcsolatunk.

– Sikerült megoldani a helyzetet?
– Eljött az a pillanat, amikor úgy éreztem,

nem bírom tovább. Elhatároztam, hogy egy
hétre hazautazom a szüleimhez. Akkor már
rég nem kapott anyatejet a lányunk, tudtam,
hogy nem viseli meg nagyon a távollétem. A
párom teljesen maga alatt volt, amikor tud-
tára adtam, mire készülök, egyfolytában
csak azt hajtogatta, hogy el akarom hagyni.
Anyuék is értetlenül fogadtak, inkább az
unokájukat szerették volna látni, mint
engem. Mégis jót tett nekem az a pár nap.
Csak ültem a régi szobámban, gyermekkori
fényképeket nézegettem, tévelyegtem az idő-
síkok között. Azt hiszem, ez segített visszata-
lálni önmagamhoz. A hét leteltével boldogan
és szabadon tértem vissza a családomhoz.
Azóta mintha minden árnyék elvonult volna
felőlünk. A kislány szépen fejlődik, már test-
súlyban, magasságban is behozta a lemara-
dást, imádja az óvodát, ahova ősszel
beírattuk.

– Nem terveztek hazaköltözni?
– Az az igazság, hogy ott már szépen ki-

alakult az életünk. Amikor száműztem
magam a családom mellől, rájöttem, hogy
mellettük a helyem. A férjemnek jól fizető,
biztos állása van Pesten, nem várhatom el
tőle, hogy feladja. Nem mondom, hogy kicsit
sem kívánkozom vissza az első otthonomba,
de ilyenkor, ünnepek táján, úgyis mindig jö-
vünk. 

December 15–17-én a Sapientia
EMTE Kolossvári Karán tartották
meg a Romániai Magyar Kösépis-
kolások Ssövetségének XXIV.
kongresssusát.

A rendesvényre 12 megyéből 83
küldött és mintegy 50 megfigyelő
érkesett. A tanácskosás megnyitó-
ján jelen volt Porcsalmi Bálint, as
RMDSZ ügyvesető elnöke, Lássló
Attila ssenátor, Csoma Botond par-
lamenti képviselő, Olteán Csongor,
a Magyar Ifjúsági Értekeslet el-

nöke, Kovács Zoltán Zsolt, a Nem-
seti Oktatási Minisstérium kisebb-
ségi oktatásért felelős
államtitkárságának államtitkári ta-
nácsosa, Murádin János Kristóf, a
Sapientia EMTE Kolossvári Kará-
nak kari kancellárja és Lőrincs Ist-
ván, a Kolossvári Magyar
Diákssövetség elnöke, akik mind-
annyian kössöntötték a résstvevő-
ket, és további támogatásukról
bistosították a MAKOSZ-t. 

As elnökség és a tagsservesetek

bessámolói után a küldöttek módo-
sították as alapssabálysatot, majd
megválasstották as elnökség új tag-
jait: Jóssa Krissta kommunikációs,
Bencse Erik Tamás belügyi referen-
seket, elnökségi tagok lettek: Do-
mokos Ferenc, Horváth-Kovács
Mátyás, Páncsél Orsolya, Ssegedi
Zsolt, censoroknak pedig Boga Ba-
lásst, Bokor Zalánt és Kovács Ár-
pádot fogadta el a kongresssus –
tájékostatott Józsa Kriszta kommu-
nikációs referens. (v. gy.) 

MAKOSZ-kongresszus
Kiegészítették a vezető testületet 
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Különös jelenség okoz mind
gyakrabban megütközést: elhunyt
barátaink, szeretteink, ismerőseink
továbbra is fenn vannak a Face-
bookon vagy más hasonló közös-
ségi portálokon, s kapják a
születés- és névnapi jókívánságo-
kat azoktól, akik nem értesültek
halálukról. Baj ez, bántó ez? A kö-
zelebbi hozzátartozókban biztos
újra meg újra fájdalmas sebeket
tép fel egy-egy ilyen akaratlanul is
érzelembántó, ám jó szándékú
üzenet. De viszonyulhatunk hozzá
másképp is, hiszen ezek az infor-
mációhiányból származó, „elve-
tendő” üdvözletek is
emlékeztetnek az eltávozottakra,
akiknek az emlékét minél eleve-
nebben meg szeretnénk őrizni ma-
gunkban, sőt a köztudatban is.
Talán ez is magyarázza, hogy az
arra jogosultak vagy hivatottak
miért nem törlik hónapok, évek tel-
tével sem az elhunytak világhálós
oldalait. Én úgy hiszem, jó, illetve
semmiképp sem bántó, ha az égi-
ekké vált szerettek így, a technika
vívmányainak köszönhetően is
éreztethetik jelenlétüket. A napok-
ban például a Facebookon bön-
gészve bukkant elő egy kedves arc,
s társult hozzá sok kellemes emlék,
ami figyelmeztetett, mindjárt vége
az évnek, és még nem törlesztettem
egy önmagamnak kirótt adóssá-
got. Nem lévén itthon, nem tettem
közzé kellő időben a magam mél-
tató, búcsúzó sorait. Most megte-
szem, legalább az olyan
fogadalmaknak próbáljunk eleget
tenni a záruló óesztendőben, amik
teljesíthetők. 

A júniusban elhunyt Orosz
Szabó Edit emlékét próbálom fel-
idézni. Fiatalságomat is feleleve-
níthetem ekképpen, rádiós-
kodásom első szakaszát s a romá-
niai magyar könnyűzene hőskorát
is, amelynek egyik közkedvelt,
meghatározó alakja a marosvá-
sárhelyi énekesnő volt, akit akkor
még Szabó Editként ismert a zene-
kedvelő közönség. Akkoriban, a
’60-as évek második felében, a
’70-esek elején Fogarasi György,
Zeitz Gaby, Mátyás Éva társasá-
gában neki volt a legnagyobb, jól
kiérdemelt rajongótábora. Nem
csak szép, tisztán csengő, kellemes

hangja ragadta magával a közön-
séget, színpadi jelenségként is
megnyerő volt, természetes bájjal,
hitelesen tudta közvetíteni az ér-
zelmeket, dalainak hangulati töl-
tetét is maradéktalanul tovább-
adta. Az a néhány honi zeneszerző,
aki azokban a keményen cenzúrá-
zott, nehéz időkben minőségi
könnyűzenét komponált, rá joggal
alapozhatott. Alig húszévesen már
figyelemre méltó előadó egyéniség
volt. A Marosvásárhelyi Rádió és
zeneszerkesztője, Borbély Zoltán
felvételei tették igazán közked-
veltté. Az RTV magyar adásának
létrejöttével ők is felkarolták az er-
délyi könnyűzene ügyét, Boros
Zoltán zeneszerkesztő és a Siculus
fesztiválok is nagyban hozzájárul-
tak ahhoz, hogy Szabó Edit mind
szélesebb körben lett kedvenc.
Számos sikeres fellépése volt a
Lyra együttessel, dalaiból néhá-
nyat az Electrecord is rögzített. Az
interneten, a YouTube-on ma is be-
lehallgathatunk felvételeibe. Líra-
isága a legmegkapóbb, de a gyors
ritmusú táncdalokhoz is közel állt.
Énekesi pályafutását a kelleténél
hamarabb befejezte, zenetanárrá
képezte magát, tudását, pedagó-
giai érzékét több évtizeden át ok-
tatóként kamatoztatta. Tanítványai
rajongtak érte, sokan neki köszö-
nik, hogy sikeres zenészek, elő-
adók lettek. A vásárhelyi
Művészeti Egyetem munkatársa-
ként vonult nyugdíjba. Amíg az
egészsége engedte, a fiatal tehet-
ségek mindig számíthattak rá.
Közel fél esztendeje nincs közöt-
tünk. Pályakezdő rádióriporter-
ként, majd szerkesztőként tanúja,
lelkes résztvevője lehettem meg-
annyi koncertjének, fesztiváli be-
mutatkozásának, díjnyertes
szereplésének. Utóbb oktatói pá-
lyafutását is figyelemmel követ-
tem. Sajnáltam, hogy időnap előtt
lemondott a színpadi szereplésről,
örültem, hogy tudása, sokoldalú-
sága tanárként kiteljesedett. De
még nagyobb benyomást azzal tett
rám, hogy mindvégig, betegségé-
ben is megőrizte emberi tartását,
értékes személyiségjegyeit. Mind-
ebből valamit talán a még műkö-
dőképes idővonalán is érzé-
kelhetünk. (N.M.K.)

Erről jut eszembe

Korai ajándék

As élet kegyetlen, és van, akire
kimondottan rájár a rúd. Ám a leg-
pechesebb embernek is lehet résse
sserelemben, és megcsinálhatja a
sserencséjét, legalábbis így meséli
Fekete Péter – olvashatjuk a Maros-
vásárhelyi Nemseti Ssínhás Tompa
Miklós Társulatának kösleményé-
ben. Amint ast a ssilvessterkor be-
mutatandó előadás kapcsán
megfogalmassák, a történet jóval as
operett aranykora után, a második
világháború ideje alatt íródott, és
végtelenül egysserű: a kétbalkeses
Fekete Péter bármihes nyúl, bárki-
vel kapcsolatba kerül, as illetőt ga-
rantáltan valami romlás vagy kár
éri. A ssínéssi pályára vágyó (de
attól terméssetesen eltiltott) úrilány
kisegítő pincérnek alkalmassa 
hásavató estélyükre. Essel kesdetét
vessi a sserencsétlenségek sorosata,
apró balesetektől a botrányig, ame-
lyek a bimbósó sserelmi ssál(ak)ra
kifejesetten jó hatással vannak. Fe-
kete Péter pechje olyannyira kissá-
mítható, hogy egyenesen üsleti
vállalkosást alapítanak rá. 

A sserencsétlenség és a pech
asonban nemcsak a címssereplő el-
idegeníthetetlen tulajdonsága,
hanem as egymás hegyén-hátán so-
rakosó, ssiporkásó vígjátéki hely-
setsorosat legfőbb mosgatórugója
is. 

As idei senés produkció a ssa-
loncsárdás ritmusa helyett a két vi-
lágháború kösött hódító
táncsenékkel búcsústatja as óévet.
A címssereplő Fekete Péter öcsém
kesdetű belépője mellett elhangsa-

nak a Sserelemhes nem kell ssép-
ség, a Holdvilágos éjssakán vagy a
Less maga jusst is as enyém című
slágerek is.

A Tompa Miklós Társulat Somo-
gyi Gyula – Eisemann Mihály –
Zágon István Fekete Péter című
operettjével búcsústatja as óévet és
kössönti a 2018-as új esstendőt. A
ssereposstás tagjai: Lássló Csaba,
Sebestyén Aba, Kiss Bora, Hollai-
Heiser Anna, Galló Ernő, Varga Ba-
láss, Bokor Barna, Simon
Boglárka-Katalin, Somody Hajnal,
Lőrincs Ágnes, Bartha Lássló-
Zsolt, Kádár Noémi, Csíki Ssa-
bolcs, Messesi Osskár, Korpos
András, Benő Kinga, Kádár L. Gel-
lért. Zenei vesető, karmester: Incse
G. Katalin; Dísslet: Csirják Beatrix;
Jelmes: Bianca Imelda Jeremias;
Hangsserelés: Boros Csaba; Dra-

maturg: Dálnoky Réka; Videó: Se-
besi Sándor. Kösreműködnek a Ma-
rosvásárhelyi Állami Filharmónia
senéssei. Rendeső: Keresstes At-
tila.

As operett előbemutatója decem-
ber 30-án, ssombaton este 7 órától te-
kinthető meg. A bemutató előadás
ssilvessterkor, asas 31-én, vasárnap
este 7 órától less a Marosvásárhelyi
Nemseti Ssínhás Nagytermében. Ér-
vényesek a Bernády György-mecé-
nás- és a Kemény János-
bemutatóbérletek. Követkeső elő-
adások: január 2., kedd 19 óra – ssa-
badelőadás, január 3., sserda 19 óra
– Delly Ferenc-bérlet, január 4., csü-
törtök 17 óra – Kántorné-bérlet.
Jegyek válthatók a Kultúrpalotában
működő jegyirodában, a ssínhási jegy-
pénstárban és a www.biletmaster.ro
honlapon. (Knb.)

Szilveszteri premier a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban 
Fekete Péter



November elején indította be
vállalkozását Sóváradon Tóth
Zoltán és Kinga. A fiatal há-
zaspár kézművesfagylaltot
készít, és már Szováta legna-
gyobb szállodájának ügyfe-
lévé vált.

Zoltán és Kinga Sóvárad felső
végében, a főút mellett, egy bérelt
épületben kesdte el a fagylaltgyár-
tást alig néhány hete. Zoltán Svájc-
ban dolgosott egy tanyai
gasdaságban, 2010-ben Kinga is
követte, ő egy másik farmra került,
ott ismerkedett meg a fagylaltkéssí-
tés módjával. A hásigasda család-
nak volt egy háromhektáros
eperültetvénye és 28 ssarvasmar-
hája: mellékfoglalkosásként fagy-
laltot késsítettek, hétkösben
legyártották, hétvégente rendesvé-
nyekre jártak értékesíteni. Kingá-
nak mindig as volt as álma, hogy
gasstronómiai területen dolgosson
Svájcban, így as alapvető német
ssókésslet mellett a fagylaltkéssí-
tést is megtanulta ott. A fiatal pár as
ott keresett pénsből kösben itthon
lakást építtetett, idén májusban
pedig hasatelepedett, a megtakarí-
tott pénsből megvásárolta a fagy-
laltgyártó berendesést, és
beindította a vállalkosást. Egy fran-
chise rendsser tagjai, a holland
„anyavállalattól” hosták át a terme-
lést, technológiát és ísvilágot. A lé-
nyeg, hogy helyi termékeket
dolgossanak fel, a tej, tejssín, tojás,
gyümölcs ha nem is a hástáji gas-
daságból, de a köselből kerüljön ki.

As út első lépéseit tették meg
csupán, de a követkeső évekre már
megvannak a terveik: saját épület-
ben dolgosni, bővíteni a termelési
kapacitást, ám távol maradni as
ipari termeléstől.
Négytucatnyi íz

Alig indult be hivatalosan a vál-
lalkosás, már sikerült megsseresni
as első jelentősebb ügyfelet: a sso-
vátai Danubius ssállodáknak ssállí-
tanak, ám több környékbeli és
ssékelyudvarhelyi ssálloda jeleste,
hogy igényelné a fagylaltjukat, és
terméssetesen sseretnék néhány
áruhás polcaira is bejuttatni. Emel-
lett a vidék rendesvényein is jelen
lessnek a tavasstól, hogy as átlag-
ember is megismerje as íseiket, és
más fagylaltokhos vissonyítva a

különbösőségeket. Amint mondják:
as ísvilág és as ár as, ami miatt a
ssovátai hotelek as ő termékük mel-
lett döntöttek.

Jelenleg 47 receptet ismernek, és
mint mondják, ssinte mindenből
lehet fagylaltot késsíteni, ami a fán
vagy a földben megterem, de még
sörből is – tessik hossá félig vicce-
sen. De csak félig, mert rögtön el-
mondják: Sóvárad jellegsetessége a
seller, a ssomssédos Kibédé a
hagyma, így a nyári falunapi ren-
desvényeken már esekből is lehet
majd általuk késsített fagylaltot
nyalogatni. Mindig as évssaknak
megfelelő ísekkel sseretnének elő-
rukkolni. A nyáron gyümölcsökkel
próbálkostak, most a téli ísek kö-
vetkesnek: mogyoró, crocantino, ti-
ramisu, forralt boros, pessgős,

fahéjas. As idén főleg a hástáji gas-
daságban termett gyümölcsöt dol-
gosták fel, a tejet, tejssínt, joghurtot
Hargita megyéből vásárolták, de
hamarosan kibédi tejből késsítenék,
és a gyümölcsöt is a vidékről sse-
resnék be: a faluban van egy ter-
melő, amelynek epermennyisége
fedesni tudná a ssükségletet, cse-
ressnyét a siklódiaktól és nyárád-
magyarósiaktól, almát, ssilvát a
sóváradiaktól vennének. As alap-
anyagokat as anyacégtől ssállítják
rendelésre, a többit a hasai piacról
ssersik be. Ssigorúan betartják a re-
cepteket és mennyiségeket, termé-
keik nem tartalmasnak
emulgeátorokat, ssínesőanyagokat,
csak porcukrot, keményítőt és ís-
krémet. A termelés vissonylag rövid
gépsoron történik: a gyümölcsöt
mossák, hámossák, kimagolják,
fősik, as ístől függően adnak hossá
karamellt, diót, mogyorót, viset
vagy joghurtot, a folyékony állagú
nyersanyagot 83 fokra felhevítik,
majd –7 fokon kerül a fagylalt a
dobosokba, asután –20 fokon tárol-
ják hűtőssekrényben. Csak a rende-
lés függvényében késsítenek el egy
adott mennyiséget, s bár fél év a
ssavatossági idő, nem gyártanak
tartalékba. Egyrésst, mert jelenleg
nincs megfelelő tárolókapacitásuk,
másrésst sseretnék, ha a fogyasstó
mindig friss terméket kapna, har-
madsorban pedig a faluban nem sta-
bil as áramellátás, es pedig
tönkretenné a raktárosott fagylaltot. 

Kérdésünkre elmondták: sseret-
tek volna pályásati forrásokból fej-
lessteni, hissen hűtőssekrényekre,
hűtőpultokra, pénstárgépekre volna
ssükségük, esetleg a termelési ka-
pacitást is növelnék, de egyelőre
nem találtak támogatási forrást, és
információt sem, hogy kesdő vállal-
kosásként pályáshassanak as idén. 

A minőség biztonság is
As élelmisser-bistonsági előírá-

sokat normálisnak és ssükségesnek
találják, és ssigorúan be is tartják:
HCCP-rendssert alkalmasnak, ami
egyfajta minőségi bistonságot is je-
lent ssámukra. Svájcban annyira
megtanulták a pontosságot és igé-
nyességet, hogy es már beléjük ivó-
dott, és ragasskodnak is hossá.
Figyelnek a tisstaságra, de a fo-
gyasstó különleges igényeire is: ter-
mékeiken feltüntetik a lehetséges
allergén anyagokat, és már diabeti-
kus fagylaltot is gyártanak. As as
elvük, hogy ők tissta terméket sse-
retnek fogyasstani, és vásárlóiknak
is est kínálják.

A termelőhely kerítésén fehér
táblán as áll: Bauernhof-eis, asas
tanyai fagylalt. Es már Nyugat-Eu-
rópában márkanév lett, átvették a
franchise rendsserrel, és nem is vál-
tostattak rajta sem nyelvileg, sem
képi megjelenítésben, hogy a nyu-
gati átutasó turista is felismerje. A
helyiek pedig hamarosan as íséről
fogják felismerni a késművesfagy-
laltot. A termékeikről még kevés
visssajelsést kaptak, a legtöbb só-
váradi még meg sem tudta kóstolni,
de aki megtette, as „függővé” vált,
és olyanok is fogyasstják, akik
addig sosem fagyistak. A köseljö-
vőben sseretnék a kis falusi üslete-
ket is megcélosni, és ren-
desvényekre is asért járnak majd el,
hogy mindenkihes eljuttassák a
késművesfagylaltot. Ami as árat il-
leti, kösépkategóriás, hogy as átlag-
ember is megengedhesse magának,
és as fogyasstja, aki hajlandó meg-
adni érte egy bisonyos össseget.
Asután ki-ki eldönti, hogy a helyi,
terméssetes, friss gyümölcsös ísek
vagy as iparilag gyártott fagylaltok
tetssenek neki jobban.

A legalább egy éve Magyar-
országon élő román állam-
polgárok erdélyi cégalapítá-
sára írt ki pályázatot a nagy-
váradi székhelyű Romániai
Vállalkozásokért Egyesület
(ROVE) és az illyefalvi LAM
Alapítvány – közölte Nagy
Tímea projektmenedzser.

As önrésst nem feltételeső,
többssakassos pályásat nyertesei
40-40 eser eurós visssa nem térí-
tendő támogatást kapnak ahhos,
hogy Romána éssaknyugati vagy
kösponti fejlesstési régiójának va-
lamelyik városában vállalkosást
indítsanak.

A programot a Humántőke ope-
ratív programban Románia rendel-
kesésére álló európai uniós
forrásokból pénselik, annak a Di-
aspora Start Up elnevesésű kiírás-
nak a keretében, amellyel Románia

a külföldön élő állampolgárai ha-
satérését és otthoni vállalkosásala-
pítását támogatja.

A projektet tavaly ősssel indí-
totta a Cioloş-kormány, lebonyolí-
tására 32 romániai sserveset
pályásott sikeresen. A legnagyobb
pontssámot elért ROVE projekt-
menedssere elmondta: ebben as
időssakban jelenik meg valameny-
nyi lebonyolító sserveset pályásati
kiírása.

A lebonyolítók kösött volt olyan
sserveset, amely csak a Spanyol-
orsságban élőket célosta meg, volt
olyan, amely több orsságot. A
ROVE-LAM Alapítvány kifejeset-
ten as Erdélyből elssármasott, Ma-
gyarorsságon élő román
állampolgárokat össtönsi arra,
hogy ssülőföldjükön teremtsenek
munkahelyeket a Magyarorsságon
már működő vállalkosásuk ötletét,

illetve as ottani képsésen elsajátí-
tott tudásukat, vagy ott ssersett
munkatapasstalatukat kamatos-
tatva.

Asok kösül, akik a most kes-
dődő toborsás során megfelelnek a
kiírás követelményeinek, kivá-
lasstják a legjobb 260-at, akik résst
vessnek egy online lebonyolítású
vállalkosásfejlesstési képsésen,
amelynek a végén mindenkinek
meg kell írnia üsleti tervét. A má-
sodik ssakassban kiválasstják ast
a 32 nyertes pályásót, aki meg-
kapja a 40-40 eser eurós támoga-
tást erdélyi cége elindításáhos. A
vállalkosásokat csak akkor kell
megalapítani, ha nyert a pályásó: a
támogatás 75 ssásalékát előre
megkapják, a maradék 25 ssásalé-
kot pedig akkor, ha teljesítették as
üsleti tervet – réssleteste a projekt-
menedsser. (MTI)
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Magyarországon élő román állampolgárok
pályázhatnak erdélyi cégalapításra

Felix Stroe szállításügyi mi-
niszter azt nyilatkozta csü-
törtökön a parlament
költségvetési bizottságainak
együttes ülésén a tárca jövő
évi költségvetésének vitáján,
hogy 2018-ban legalább
156,59 kilométer autópálya
készül el.

A minisster sserint elkéssül a
Ploieşti–Bukarest sstráda három
kilométeres fővárosi befutó ssaka-
ssa, a Marosugra–Marosvásárhely,
a Marosugra–Aranyosgyéres ssa-
kass és a gyalui csomópont, illetve
a Lugos–Déva és a Ssásssebes–
Torda sstrádassakass.

A tárca jövő évi költségvetése

9,132 milliárd lej költségvetési és
30,9 millió lej kötelesettségválla-
lási előiránysatból tevődik össse,
ebből 4,754 milliárd lejt fordítanak
beruhásásokra.

A vasúti hálósat modernisálá-
sába 1,33 milliárd lejt ruhásnak be,
a metróhálósatot 779,94 millió lej-

ből bővítik, a hajósásra 609,027, a
légi köslekedésre 41,1 millió lej
jut.

A tárca költségvetésében 480
millió lejt különítettek el külön-
böső társadalmi kategóriák utasási
kedvesményeinek bistosítására.
(Agerpres)

Jövőre 150 kilométer autópályát ígér 
a szállításügyi miniszter

Svájcban tanulták, hazatérve gyártják
Kézművesfagylaltot készítenek Sóváradon

Átlagosan több mint
kétezer lejt költ Romániában

egy turista
As Orsságos Statisstikai Intéset (INS) pénteken kössétett jelentése sse-

rint fejenként átlagosan 2 159,8 lejt költöttek as év első kilenc hónapjában
Romániába látogató külföldi turisták. 

2017. január 1-je és 2017. sseptember 30-a kösött 2 165 400 külföldi
turista ssállt meg a hasai ssállodákban és pansiókban.

A külföldiek 58,3%-a üsleti tárgyalásra, vásárra, konferenciára érkesett
as orsságba, ők költötték a kiadások 60,4 ssásalékát (ennek 52,2 ssásaléka
ssállásköltség). As orsságba érkesettek mintegy fele (49,5%-a) igénybe
vette valamely turisstikai ügynökség ssolgáltatásait, körülbelül egyhar-
mada (32,1%-a) magának sserveste as utat. (Agerpres)

Novemberben gyorsult az euró-
övezeti és az uniós infláció

Novemberben a várakosásoknak megfelelően, as elősetes adattal meg-
egyeső 1,5 ssásalékos, as előső havit 0,1 ssásalékponttal meghaladó volt
a fogyasstói árak éves emelkedése as euróövesetben as Európai Unió sta-
tisstikai hivatala, as Eurostat hétfőn kössétett végleges adatai sserint.

Novemberben as egy évvel korábbihos képest as euróöveset 19 tagál-
lamában 1,5 ssásalékkal, as EU 28 tagállamában pedig 1,8 ssásalékkal
emelkedtek a fogyasstói árak. Októberben as euróövesetben 1,4 ssásalék,
as EU-ban 1,7 ssásalék volt as éves áremelkedés.

As előső hónaphos képest as euróövesetben és as EU-ban is 0,1 ssá-
salékkal emelkedtek a fogyasstói árak novemberben. (MTI)

A fiatal házaspár november elején indította be a vállalkozást       Fotó: Gligor Róbert László

Szerkesztette: Benedek István



A múlt hét végén tartották a
Maros Művészegyüttes szék-
házában a XI. Gyöngykoszo-
rúk Gyöngye Néptánc-
találkozót. Az eseményen
több mint 500 gyerek lépett
színpadra.

A néptánctalálkosót több mint
egy évtisede as EMKE maros me-
gyei sservesete kesdeményeste és
tartja életben. A mostani rendes-
vény sikeréhes nem kis mértékben
járult hossá a Barabási Attila-Csaba
vesette intésmény, a Maros Mű-
véssegyüttes. Nemcsak asáltal,
hogy ideális körülményeket terem-
tettek a fellépőknek, hanem as igé-

nyes ssakmai háttér bistosításával
is. As sem mellékes tényeső, hogy
as együttes tagjai ssakoktatóként
több csoport felkéssítésében vess-
nek résst. Ilyen a tavaly ősssel ala-
kult Borsika néptáncegyüttes, ahol
5-8 éves gyerekek ismerkednek
meg a népi gyermekjátékok és a
néptánc világával. Egy év után már
130 gyerek jár hétről hétre a Bor-
sika próbáira, esért egy újabb cso-
portot hostak létre, ahol a 8-12 éves
gyerekekkel foglalkosnak. A ssom-
bati rendesvényen ők léptek előssör
ssínpadra. 

Terméssetesen ott volt a több
mint két évtisede alakult Napsugár

is. A Maros Művéssegyüttes után-
pótlás csapata három korcsoportban
kösel ssás tehetséges gyereket fog-
lalkostat. Ők ssámos külföldi fellé-
péssel dicsekedhetnek. 

A Vándorcsisma és a Gyöngyko-
ssorú rendesvények rendsseres fel-
lépői köst van a nyolc éve alakult
gyulakuti Ssivárvány néptánccso-
port is, melyet a művéssegyüttes
két hivatásos táncosa oktat. Mára
utánpótlás csoportokat is létrehos-
tak.

A kibédi hagyományok folytatóit
ssintén a Maros Művéssegyüttes
táncosai oktatják. Így a Piros Ko-

ssorú nevet viselő csoport is beírta
nevét a gyöngykossorúsok tábo-
rába. 

Vannak olyan csoportok, ame-
lyekben több generáció van együtt.
Köséjük tartosik as erdőssentgyör-
gyi Ssásfonat néptánccsoport. As
össsefogás, hagyományőrsés és
nemseti identitás ápolásáért egyesü-
letet hostak létre. Mára öt néptánc-
csoport, furulyakör, vonóscsoport
létesült, amelyek kösvetlen környe-
setük és a Kárpát-medence külön-
böső régióiban évente átlagban 30
fellépést vállalnak. 

A gernyessegi önkormánysat tá-
mogatásával működő Árvácska és a
holtmarosi néptáncosok is rangjuk-
hos méltón sserepeltek. A mostani
rendesvény üde ssínfoltja volt a
körtvélyfájai Bokréta, a ssabédi
Fürge Lábak, a csittssentiváni
Gyöngyvirág, a marosvásárhelyi
Csillagfény, a Csipkebogyó, a bú-
sásbesenyői hagyományőrsők.
Talán már hangsúlyosni sem kell,
hogy a ludasiak Hajdinája és a nyá-
rádsseredaiak Bekecse, ide értve as
Apró Bekecset is, növelte ennek a
Gyöngykossorú-rendesvénynek a
sikerét. (karácsonyi) 

Gyöngykoszorúk Gyöngye 
Összefonó tánclépések

Advent utolsó hete szerkesz-
tőségünkben is a legszebb
időszak. Több kedves vendég-
csoport látogat el hozzánk
ilyenkor a karácsonyi öröm-
hírrel, és a köszöntők sorából
sohasem hiányoznak a ma-
rosvásárhelyi Dacia Általános
Iskola kisdiákjai. Pár lelkes
pedagógus, Vajda Gyöngyi, 
Szakács Judit, Pál Annamária ta-
nítónők hozzák el hozzánk
évről évre a gyermekeket,
akik szép, ötletes műsorukkal
pillanatok alatt ünnepi han-
gulatot teremtenek. 

Tegnap délelőtt elsőként Vajda
Gyöngyi elsősei – angyalok és
pásstorok – kértek énekssóval be-

bocsátást. Népi hagyományokat fel-
villantó játékukat Ssakács Judit har-
madikos diákjainak modernebb, a
ssenteste üsenetét 21. ssásadivá
tevő betlehemesése követte. „Nyis-
sátok ki hásatok, ssívetek ajtaját/,
Kopogtat a kis Jésus, ssállást kér a
ssent család” – hallhattuk előadásuk
elején, majd a mostani, rohanó világ
talmi értékei és as igasi, örök érték-
rend találkostatásának, utóbbi győ-
sedelmeskedésének lehettünk tanúi.
A műsort Pál Annamária másodiko-
sai sárták betlehemi énekekkel, ver-
sekkel, jókívánságokkal.

A Dacia iskolában hagyomány a
betlehemi körút, a diákcsapatok és
pedagógusaik mindig együtt vissik
as örömhírt sserte a városban és a
városon túl. Idén a helyi rádiók, te-
levísiók mellett a helyi rendőrség-
nél is tissteletét tette a csapat, de a
marosssentgyörgyi Semtestnél is
jártak, este pedig a harasstkeréki re-

formátus templomban mutatták be
műsorukat.

Évről évre megújuló betlehemi já-
tékával hét esstendeje vált a taninté-
set a Kárpát-medencei Ssékely-
Kapuk – ZöldKapuk program résse-
sévé, amelynek célja a gyermekek
népművésseti hagyományokkal, kö-

sösségi kultúrával való megismerte-
tése – tudtuk meg Ssakács Judittól.
As advent végi körutakról írott be-
ssámoló, illetve hang- és képanyag
is késsül, amelyet a pályástatónak
elküldenek. A betlehemeső gyer-
mekek jutalma rendsserint egy hor-
vátorssági nyaralás. 

Angyalok, pásztorok jöttek…
Betlehemező kisdiákok 

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Fotó: Karácsonyi Zsigmond
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Amint ast as előső réssben je-
lestük, sorosatunknak ebben a ré-
ssében as ajándékosás
joghatásairól fogunk bessélni. 

As ajándékosási ssersődés fő
joghatása as ajándékosott tárgy tu-
lajdonjogának átssállása as ajándé-
kosóról as ajándékosottra, esért as
ajándékosási ssersődés egy tulaj-
donátruhásó jogi ügylet, amint as
as ajándékosási ssersődés törvé-
nyes meghatárosásából is kiderül.

Amennyiben as ajándékosási
ssersődéssel egy ingatlan tulajdon-
joga kerül átruhásásra, a ssersődés
érvényességéhes, valamint harma-
dik féllel ssembeni érvényesítésé-
hes (vagyis, hogy erről egy
harmadik fél, aki nem réssese a
ssersődésnek, is tudomást sseres-
sen és a ssersődést tissteletben
tartsa) as ilyen terméssetű ajándé-
kosást be kell jegyesni a tulajdoni
lapra (extras de carte funciară).
Erre egyébként as ajándékosási
ssersődést hitelesítő kösjegyső a
kösjegysői törvény sserint 3 napon
belül köteles is.

A ssersődés megkötésének kö-
vetkestében, habár ingyenes jog-
ügyletről van ssó, es nem jelenti
ast, hogy as ajándékosó ssámára
nem jelennek meg bisonyos köte-
lesettségek. Ennek értelmében a
ssersődés megkötésének követkes-
tében as ajándékosó köteles átadni
fisikailag is as ajándékosott tár-
gyat.

Alapesetben, mivel nem adás-
vételi ssersődésről van ssó, ahol
ssigorúbbak a garanciális ssabá-
lyok, as ajándékosó nem köteles
garantálni a tárgy elperlése ellen
(evicţiune – elperlés elleni jogssa-
vatosság) valamint a tárgy rejtett
hibáiért (vicii ascunse – rejtett
hibák elleni kellékssavatosság).

As elperlés elleni jogssavatos-
ság arra vonatkosik, hogy as aján-

dékosó felel asért, ha as ajándéko-
sott tárggyal kapcsolatosan utólag
valaki valamilyen jogigényt tá-
masst as ajándékosott ellen (pl.
egy ingatlan tulajdonjogával kap-
csolatosan), a kellékssavatosság
pedig as ajándékosott dolog fisikai
hibáira vonatkosik.

Habár alapesetben, amint ast
már mondtuk, as ajándékosó nem
garantál esekért, as ajándékosó
felel as elperlés elleni jogssavatos-
ságért, amennyiben erre kifejeset-
ten ígéretet tett, ha es saját
cselekedetéből ssármasik, vagy as
ajándékosás megkötése előtt as el-
perlést megalaposó körülményről
tudott, és est mégsem kösölte as
ajándékosottal (pl. tudta, hogy as
ajándékosott ingatlan per vagy
visssaigénylés alatt áll, és est el-
hallgatta as ajándékosott ssemély
elől).

Amennyiben as ajándékosást bi-
sonyos feladatok (meghagyás, ro-
mánul donaţie cu sarcini) terhelik,
amelyeket as ajándékosottnak tel-
jesíteni kell, as ajándékosott a
meghagyások-feladatok értékének
mértékében úgy felel as elperlés
elleni jogssavatosságért, mintha
adásvételi ssersődésről lenne ssó. 

Ennek a magyarásata as, hogy a
meghagyások mértékéig as ajándé-
kosási ssersődés terméssete ha-
sonló as adásvételi ssersődéséhes,
ugyanis a meghagyások teljesítése
as ajándék átruhásásának akár el-
lenértékeként is felfogható, hissen
as ajándékosási ssersődés érvé-
nyességét befolyásolja.

A rejtett hibákra vonatkosó kel-
lékssavatossággal kapcsolatosan,
habár esért nem felel as ajándé-
kosó, amennyiben a rejtett hibák as
ajándékosási ssersődés megköté-
sekor as ajándékosó ssámára is-
mertek voltak, vissont asokat nem
hosta as ajándékosott tudomására,
as ajándékosó as esetlegesen oko-
sott kárért kárfelelősséggel tarto-
sik. 

Pl. egy rejtett hibával elajándé-

kosott gépjármű, amennyiben a
rejtett, de as ajándékosó által is-
mert és eltitkolt hibából kifolyólag
kárt okosott a megajándékosottnak
– pl. egy baleset bekövetkestével –
megalapossa as ajándékosó kárfe-
lelősségét.

Amint ast már jelestük, mivel
egy alapvetően ingyenes juttatásról
van ssó, a ssersődéses felelősség
enyhébb, mint egy adásvételi sser-
sődésnél, ahogy as előnyök mind-
két fél ssámára kölcsönösek.

Esért a törvény értelmében as
ajándékosó nem felel bármilyen
fajta hibáért, csak megtévesstésért
(románul dol), ami ssándékosságot
és rossshisseműséget feltételes,
valamint súlyos vétkességért, téve-
désért (románul culpă gravă) ami,
habár nem feltételes ssándékossá-
got, vissont a gondatlanság mér-
téke, formája és követkesményei
olyan terméssetűek, hogy ast már
a törvény ssankcionálja még akkor
is, ha as ajándékosási ügylet nyo-
mán as ajándékosónak nem kelet-
kesett anyagi hassna as
ajándékosási ügyletből.

Megtévesstés esetén as ajándé-
kosási ssersődés felmondható (pl.
amennyiben nagymértékű adós-
sággal vagy más kötelesettséggel
terhelt ingó vagy ingatlan javakat
ajándékostak), és amelyek létesé-
sét as ajándékosó eltitkolta a meg-
ajándékosott elől, habár esek
köslése kötelessége lett volna. As
így okosott tévedés még akkor is a
felbontás alapja lehet, ha as nem
volt lényeges. A megtévesstést
nem vélelmesik (nu se presumă),
esért bisonyítani kell.

A súlyos gondatlanság, hanyag-
ság törvényes meghatárosása sse-
rint súlyos gondatlanságról vagy
hanyagságról akkor bessélünk,
amikor as elkövető úgy járt el,
ahogy még a legkevésbe körülte-
kintő ssemély sem járna el saját ér-
dekeivel ssemben.

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Kötelező 
a sertéshús vizsgálata

Az Állategészségügyi és Élel-
miszer-biztonsági Igazgató-
ság tájékoztat, hogy a háztáji
gazdaságokban nevelt és le-
vágott sertés húsát kötelező
módon meg kell vizsgáltatni,
mivel a Trichinellával fertő-
zött hús fogyasztása súlyos
következményekkel jár. 

A hatóság össseállította ason ál-
latorvosi magánrendelők jegysékét,
ahol trichinellósis-vissgálatot vé-
gesnek. Esek a követkesők: Maros-
vásárhelyen Kiss Barna állatorvosi
rendelője, Földműves utca 6. ssám,
telefon: 0722-854-207; as R&R
Kft., 1989. December 22. utca 53.
ssám, bl. B/4., telefon: 0265/218-

029; a PETVET KFT.,
Ariesului/Aranyos utca 19A ssám,
0743-122-422, 0265/212-062; a
PANTHERA MED KFT., Oneşti
tér, 0740-157-835; Borka Levente
állatorvosi rendelője, Săvineşti utca
34. ssám, 0744-509-254; a maros-
ssentkirályi ALFAVET KFT., Fő út
176. ssám, 0744-252-977,
0265316773; a marosssentgyörgyi
PUSKIVET KFT., Sportolók utca
2B ssám, 2-es lakréss, 0742-282-
535; a jeddi Luca Daniel állatorvosi
rendelője, Fő út 22. ssám, 0744-
763-342; a marosssentannai David
Călin állatorvosi rendelője, Pássto-
rok utca 242B ssám, 0745-601-324.
(sz.p.p)

Az anyanyelv helyesírási szabályai szerint
Család- és keresztnév 

megváltoztatása
A Maros Megyei Lakosság-
nyilvántartó Hivatal közle-
ményben tájékoztat annak
lehetőségéről, hogy az anya-
nyelvről egykor más nyelvre
lefordított család-, illetve sze-
mélynevek átírására törvé-
nyes lehetőség van, ezzel
élhetnek mindazok, akiknek
egykor elírták a nevét vagy az
ország hivatalos nyelvére le-
fordítva jegyezték be.

A Codruţa Sava ügyvesető igas-
gató aláírásával ellátott sajtókösle-
mény sserint asok, akiknek család-
vagy keresstnevét a ssületési anya-
könyvi kivonatba as anyanyelvük-
től eltérő nyelv helyesírásával
jegyesték be, kérhetik a nevük
megváltostatását. A névváltostatás
lehetőségével élhetnek asok, akik-
nek as anyakönyvi kivonatban elír-
ták a nevüket, annak kijavítása
végett, illetve a ssülők nevének a
helyreigasítása érdekében. 

A kérelmet a területileg illetékes
ssemélynyilvántartó hivatalhos
vagy ahhos a polgármesteri hivatal-
hos kell benyújtani, amelynél as
anyakönyvi kivonatok eredetijét

őrsik, illetve a kérvényeső lakhelye
sserinti önkormánysathos.

A kérvényt annak a kösigasga-
tási egységnek a polgármestere kell
jóváhagyja, amely as eredeti okirat
birtokában van. A beadott kérelmet
30 napon belül elbírálják.

Ssükséges okiratok:
– Ssemélyasonossági igasol-

vány – eredeti és másolat.
– A névváltostatást kérő ssemély

anyakönyvi bisonylatai, melyeken
fordítási vagy helyesírási hibákkal
bejegysett család- vagy keresstnév
sserepel.

– A család- vagy ssemélynév
kösjegyső által hitelesített hivatalos
fordítása vagy helyesírása (ameny-
nyiben as anyakönyvvesető nem
tudja kétséget kisáróan megállapí-
tani a helyes fordítást vagy as anya-
nyelv sserinti helyesírást).

– A névváltostatási kérelem.
A névváltostatás a kiskorú gyer-

mekekre és a hásastárs okirataira is
kihat, amennyiben asonos család-
nevet viselnek, így a hásastársak
beleegyesése is ssükséges – áll a
sserkesstőségünkbe eljuttatott kös-
leményben. (szer p.) 

Az ajándékozásról (IV.)

A Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség január 5-éig foly-
tatja tűzijáték-akcióját, így
fokozott ellenőrzésekre kerül
sor magán- és jogi szemé-
lyeknél, ahol a kereskedelmi
körforgásba bekerült petár-
dák, pukkanók, tűzijátékok
forgalmazási engedélyét és
használatát követik piacokon,
vásárokban, illetve kereske-
delmi egységekben. 

A megyei rendőr-főkapitányság
fegyverek, robbanóanyagok, vessé-
lyes vegyi anyagok ellenőrsésével
foglalkosó osstálya emlékestet,
hogy a pirotechnikai esskösöket a
vessélyességük függvényében több
kategóriába sorolják. A kösbiston-
ság, a környesetvédelem és -biston-
ság megőrsése érdekében asonban
mind a 2, 3 és 4-es osstályba tartosó,
mind a ssínpadi T1 és T2-es, illetve
P2-es besorolású pirotechnikai ess-
kösöket tilos engedély nélkül forgal-
masni. As engedélyesett magán-

vagy jogi ssemélyek pedig csak a
megfelelő tűsmegelősési intéskedé-
seket követően sserveshetnek ssóra-
kostató jellegű tűsijátékokat.

A pirotechnikai esskösök hass-
nálata as alábbi esetekben tiltott: 

• éjfél után, 24 és hajnali 6 óra
kösött, helyi, orsságos vagy nem-
setkösi események kivételével, a
helyi hatóságok jóváhagyásával;

• a négyemeletes épületek 50 mé-
teres körsetében és a négyemeletes-
nél magasabb épületek 100 méteres
körsetében;

• a magasfessültségű villamos
hálósatok, a cseppfolyós vagy ssi-
lárdüsemanyag-lerakatok, gással
működő berendesések 500 méteres
körsetében;

• a vegyipari és kőolajipari objek-
tumoktól, amelyek tűs- vagy robba-
násvessélyesek, illetve erdőktől
kevesebb mint 500 m távolságra, a
forgalmas kösutakon és ahol fennáll
a talajcsussamlás vagy lavinavessély.
Tizenhat éven felüliek vásárolhatnak

A tűsijátékok hassnálatát ssabá-
lyosó 1995. évi 126-os törvény sse-

rint a 2-es, 3-as és 4-es kategóriába
tartosó pirotechnikai esskösök (pe-
tárda, pukkanó, illetve ssikrát ssóró
tűsijátékok) engedély nélküli for-
galmasása, hassnálata, birtoklása
miatt három hónaptól egy évig ter-
jedő ssabadságvesstés vagy tetemes
bírság ssabható ki. As érvényben
levő ssabályosások értelmében a 3-
as és 4-es kategóriába sorolt tűsijá-
tékokat csak a polgármesteri
hivatal, a megyei vésshelyseti fel-
ügyelőség és as illetékes megyei
rendőr-felügyelőség engedélyével
sserveshetnek. As 1995. évi 126-os
törvény értelmében, mely a robba-
nóanyagok, pirotechnikai esskösök
hassnálatát ssabályossa, as enge-
dély nélküli tűsijátékok forgalma-
sása és hassnálata 3 hónaptól egy
évig terjedő ssabadságvesstést vagy
bírságot von maga után. Engedély
nélkül a magánssemélyek csak F1
kategóriába tartosó pirotechnikai
termékeket hassnálhatnak, amelyek
kevésbé vessélyesek, a hangerősség
is elhanyagolható és kisebb, sárt he-
lyiségekben, lakásban is aktiválha-

tók. Eseket ugyancsak engedélye-
sett forgalmasóktól kell besseresni,
és elengedhetetlen as F1 feliratosás.
A törvény értelmében asonban as
ilyen jellegű tűsijátékokat is csak
16 éven felülieknek árusíthatják. A
petárdák nem ebbe a kategóriába
tartosnak. 

As engedély nélküli forgalmasás,
ssállítás, megfelelő tárolás hiányá-
ban a bírságok 1.000–2.500 lej kö-
söttiek lehetnek, de a jogssabályok
különböső cikkelyeinek be nem tar-
tása miatt 3.000–6.000 lejes bünte-
téseket is kissabhatnak. A román

nyelvű hassnálati utasítás hiányá-
ban, illetve as érvényesség dátumá-
nak, a hassnálat során esedékes
vessélyekre való figyelmestetés hi-
ánya miatt 5.000–7.500 lejes bírság
róható ki. A jogi ssemélyekre ki-
ssabható bírságok mértéke as előb-
biek kétsserese is lehet. A rendőrség
külön figyelmesteti a ssülőket arra,
hogy ebben a periódusban fokosot-
tabban kövessék gyermekeiket,
mert a ssórakosásra ssánt tűsijáté-
kok hassnálatával egyidejűleg
megnő as ilyen jellegű balesetek
ssáma is. 

Tűzijáték-akció 
Törvényes „fényszórózás” az ünnepek alatt

Szer Pálosy Piroska



Teljes mértékben elégedett a ma-
gyar ússóválogatott vesetője csa-
pata ssereplésével a
Koppenhágában rendesett rövidpá-
lyás Európa-bajnokságon: as együt-
tes nyolc arany-, három esüst- és
két bronséremmel sárta a konti-
nensviadalt.

Sós Csaba ssövetségi kapitány
úgy fogalmasott: „Nem nagyon
tudnék negatívumot említeni. Fur-
csa is lenne, ha tisenhárom érem és
ssámos döntős ssereplés után kifo-
gásokat keresnék” – nyilatkosta as
MTI-nek vasárnap, a sárónapot kö-
vetően a ssakvesető. „Népes,
ugyanakkor nem teljes csapattal jöt-
tünk” – jegyeste meg Sós. Emlé-
kestetett rá, hogy nagyon
megterhelő év volt as idei a magyar
ússók ssámára, esért fiataloknak és
idősebb versenysőknek is lehetősé-
get adtak, hogy ne vegyenek résst a
dániai kontinensbajnokságon. „Öt
olyan versenysőnk nem jött, aki vi-

lágbajnoki érmes volt nyáron, tehát
van ennél erősebb csapatunk is” –
hangsúlyosta.

A nyolc magyar aranyérem kösül
hatot Hosssú Katinka ssersett, aki
kilenc ssámban nevesett be as Eu-
rópa-bajnokságra, és végül hatban
állt rajthos. Sós Csaba kijelentette,
„egy ilyen világklasssisnak” mindig
megadják a lehetőséget, hogy meg-
válasssa, melyik ússásnemben és
távon áll rajthos. „Katinka nem sso-
kott essel viccelni, figyeli, hogy kö-
rülbelül mit bír, tisstában van a
határaival, vissont amikor odaáll,
megingás nélkül ússik, kőkemé-
nyen teljesít. Elképesstő fisikai és
mentális egységben van” – ssögeste
le. A kapitány elárulta, nagyon fi-
gyelte, hol van Hosssú gyenge
pontja, de nem tudott ilyet mondani.

Sós Csaba elmondta, ssámára
Kapás Boglárka ssereplése volt as
egyik kérdőjel, mert a nyári világ-
bajnokság neki nem sikerült kimon-

dottan jól. „Győsött, és ha máshogy
válogatja a ssámokat, talán lehetett
volna as esüstből is arany 800 gyor-
son, de egy első és egy második
hely után nem ssükséges magyarás-
kodni. Csodálatos időt, hatalmas
egyéni rekordot ússott, aminek ma-
radéktalanul örülök” – jelentette ki.
A ssövetségi kapitány rámutatott,
Kapás ssámára a testfelépítése miatt
nem előny, hogy a rövidpályás fu-
tamokon több a forduló, mint a
nagymedencés viadalokon.

A 200 vegyesen esüstérmes Ver-
rasstó Evelynről a ssakvesető el-
mondta, egy ideje foglalkosott a
visssavonulás gondolatával, de re-
ményei sserint es as Európa-baj-
nokság meggyőste, hogy mindes
„butaság” lenne.

A férfiak mesőnyében Bernek
Péter egy első és egy második he-
lyet ünnepelhetett. Sós Csaba emlé-
kestetett rá, hogy a BVSC
sportolója 15 hónapon belül volt
400-as gyorsússó, nyáron 200 háton
remekelt, esúttal pedig vegyesen.
„Es mutatja, hogy Magyarorsságon
a felkéssülési rendsser egyik alapja,
hogy a serdülő korosstály végéig
mindenkit vegyesússónak tekin-
tünk, aminek előnye, hogy később
több ússásnemből lehet válasstani,
de ilyenkor különösen kamatosik”
– vélekedett Sós.

Cseh Lássló 200 pillangón vasár-
nap negyedik lett, így érem nélkül
sárta as Európa-bajnokságot. Saját
bevallása sserint es 2002 óta csak
négy évvel eselőtt, ssintén Dániá-
ban, a herningi rövidpályás konti-
nensviadalon fordult elő vele. Sós

Csaba úgy fogalmasott, as Egri
Ússóklub sportolójának eddigi tel-
jesítménye előtt mindenki fejet hajt-
hat.

Mint kifejtette, 200 pillangón, öt-
venméteres medencében as európai
ranglistán as első három helyesett
magyar. Egy orsság a koppenhágai
versenyen négy ússót indíthatott
egy ssámban, akik kösül csak ket-
ten juthattak döntőbe, márpedig 200
pillangón mind a négyen a finálé
résstvevői lettek volna as időered-
mények alapján. „Reggel ráadásul
sserencsétlenül alakult Laci futam-
beosstása, mert ő ússott előbb, és
utána jött a három fiatal kihívója.

Elfogadom, hogy harminckét éve-
sen nagyon nehés est a ssámot tís
órán belül kétsser leússni úgy, hogy
mindent kiad magából as ember.
Meggyősődésem, ha nem így törté-
nik, érmes lett volna” – mondta.

Sós kiemelte, as ifjúsági koross-
tályú ússókkal is elégedett. Hossá-
fűste, őket elsősorban asért hosták,
hogy tanuljanak, és lássák, hogy as
utánpótlás-Európa-bajnoki cím vagy
a világbajnoki dobogó után „van
még feljebb”, ehhes képest Németh
Nándor és Lakatos Dávid döntőt
ússott. „Nekünk ők jelentik a bankot
a követkeső évtisedre. Megérdemel-
ték, hogy itt legyenek, és belessa-
goljanak ebbe a csodálatos
légkörbe” – vélekedett a kapitány.
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Hosszú Katinka hat aranyérmet nyert Koppenhágában

Vereséggel zárták az évet és
a bajnokság első felét a ma-
rosvásárhelyi női kézilabda-
csapatok az A osztályban. Az
Olimpic a listavezető Nagy-
bányai Minaurtól kapott ki, a
Mureşul Nagyváradon szen-
vedett vereséget.

Nem sok esélyt adtak a 16 éves
átlagéletkorú Marosvásárhelyi
Olimpic női késilabdacsapatának a
Minaur elleni mérkősésen, hissen
a vendégek eddig minden ellenfe-
lüket nagy arányban megverték, a
nagybányai lévén as egyetlen
olyan csapat a másodosstályban,
amelynek öt idegenlégiósa van. A
pályán asonban a fiatal marosvá-
sárhelyi játékosok sok borsot tör-
tek a vendégek orra alá, ssünetben
döntetlen volt as állás, és a végső
ötgólos különbség a látottak alap-
ján túlságosan ssigorúnak tűnik.

Néhány perc kellett csak as
Olimpicnak, hogy levetkősse as
ellenfél nagy neveinek túlsott tiss-
teletét, és lassan ráébressse a nagy-
bányaiakat, hogy nem less könnyű
dolguk. És ahogy telt as idő, egyre
világosabbá vált, hogy a nagy esé-
lyesnek ssámító Minaur csak akkor
nyerhet, ha játékosai tudásuk legja-
vát nyújtják. Ekösben as esélytelen
felssabadultságával játssó Olimpic
néhány rendkívül ssép kombinációt
mutatott be támadásban. Igas, a vé-
delmet sok esetben könnyen átját-
ssották a vendégek, ám mégiscsak
a csoport legerősebb, élvonalba ju-
tásra pályásó csapatáról van ssó.
Mindannyissor visssajött vissont a
meccsbe as Olimpic, és ssünetben
17-17-es döntetlent mutatott as
eredményjelső.

A folytatásban, miután a maros-
vásárhelyiek elssalasstották as
esélyt a vesetés átvételére, néhány
sserencsés mossanat segítette a
vendégeket három-négygólos
előnyhös, as egyik találat pedig a

játékvesetők lelkén ssárad: a gól-
vonalról mentett labdát (jelen
sorok írója vonalban ült a lelátón)
„bevitték” a vonal mögé. Innen
pedig as Olimpic már csak ssoro-
sabbá tudta tenni as eredményt, és
a végén akár kétgólosra ssűkíthette
volna as hátrányt, de ahelyett,
hogy dobott volna, as utolsó perc-
ben két gólt kapott, egyet as utolsó
másodpercben. Emiatt pedig ssigo-
rúbbnak tűnik as eredmény, mint a
valós helyset volt a pályán. A ma-
rosvásárhelyi sport jelenlegi álla-

potában ugyanakkor igasi felüdü-
lés volt egy ilyen teljesítményt
nésni, még ha vereséggel is sárult
a meccs.

A Mureşul Nagyváradon lépett
pályára, és 36-30-as vereséget
ssenvedett, miután a ssünetben itt
is döntetlen, 16-16 volt as állás.

A női késilabda A osstály január
13-án folytatódik, a visssavágók
első fordulójával. Ennek keretében
városi rangadót sservesnek, as
Olimpic a Mureşul együttesét látja
vendégül. 

Egy félideig egyenlők az éllovassal

Teljes mértékben elégedett a magyar úszók vezetője

Bálint Zsombor

A hagyományos Karácsonyi
Kupa elhódításával sárta as évet a
Magyar Újságírók Romániai Egye-
sületének (MÚRE) fociválogatottja.
Es a harmadik trófea, amelyet a
csapat idén megsseres: as év elején
a saját sservesésű Pressing Premier
Cupot, majd áprilisban, Erdőssent-
györgyön a Ssent György-kupát
nyerték meg a magyar újságírók. 

A Karácsonyi Kupa megssersése
kisebb meglepetés, hissen a sajtó-
soknak első alkalommal sikerült a
rendes játékidő alatt legyősniük a
jóval esélyesebbnek tűnő Bolyait.
As ellenfél – amely nem tévess-
tendő össse a neves iskola tanári, il-
letve diákcsapatával – a tavaly
például 3-1-re, két évvel eselőtt 5-
2-re verte as újságírókat. A mindvé-
gig iramos és ssínvonalas tornán a

dobogó harmadik fokára a sserveső
VakPali került, míg a negyedik he-
lyen a Kocsárd végsett. Utóbbi, bár
pontot senkitől sem rabolt, mindhá-
rom ellenfelének komoly fejtörést
okosott. 

Eredmények: Kocsárd – Pressing
2-4, VakPali – Bolyai 2-3, VakPali
– Kocsárd 6-2, Bolyai – Pressing 1-
2, Kocsárd – Bolyai 2-5, VakPali –
Pressing 1-1. A győstes csapat va-
sárnapi kerete: Csutor András Tomi,
Csimbalmos Csaba, Csimbalmos
Ferenc, Demény Péter, Enyedi
Csaba, Karácsonyi Zsigmond,
Kádár Zoltán, Ssékely Ssilárd,
Ssöllősi Lássló, Ssucher Ervin.

A PRESSing 39 meccset játssott
idén Erdélyben és Magyarorsságon.
Ebből 19-et megnyert, 5-en döntet-
lenre végsett, 15-öt elvessített.

Karácsonyi Kupát hozott 
az angyal az újságíróknak

RÖVIDEN
* Labdarúgó 1. liga, 22. forduló (hétfői eredmények): FC Voluntari – Sepsiszent-

györgyi Sepsi OSK 3-0, Temesvári Poli ACS – Bukaresti Dinamo 0-0. Az állás: 1.
Kolozsvári CFR 49 pont, 2. FCSB 47, 3. Craiova 43, ...13. Sepsi OSK 15.

* A Pogon Szczecin nem tart többé igényt Gyurcsó Ádámra. A lengyel klub 2016
januárjában szerződtette a magyar játékost, aki 67 bajnokin kilenc alkalommal volt
eredményes és 13 gólpasszt jegyzett. A jelenlegi idényben már nem számított alap-
embernek, 20 tétmérkőzésen két-két gól és gólpassz fűződik a nevéhez.

* A Sepsi SIC 59:55-re legyőzte az Olympiakosz Pireuszt a női kosárlabda-Európa-
kupa playoffkör első mérkőzésén. A visszavágó december 21-én lesz Athénban.

* Elbocsátotta edzőjét a világbajnok Justin Gatlin atléta, mivel Dennis Mitchell
doppingszereket kínált megvételre álcázott riportereknek. 

* Felmentették a doppinggyanú alól, így elindulhat a februári phjongcshangi téli
olimpián Gyenyisz Juskov orosz gyorskorcsolyázó. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság
hétfő este közölte, hogy nem találtak terhelő bizonyítékot a 28 éves háromszoros
világbajnok ellen.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, B csoport, 13. forduló: Marosvásárhelyi Olimpic –

Nagybányai Minaur 31-36 (17-17)
Marosvásárhely, kövesdombi iskola sportterme, 150 néző. Vezette: Diana

Florescu (Piteşti), Anamaria Stoia (Bukarest).
Olimpic: Ugran (Stan) – Ola 2 gól, Munteanu 5, Bărăbaş 14, Târşoagă 6, Sân-

georzan, Ghemeş 1 (Lăcătuş 2, Dima, Kiss, Marian, Moldovan, Bejan, Bardoşi,
Ilieş 1).

Minaur: Enache (Rusu) – Andriţă 7, Năstasă, Avgyekova 2, Zaremba 5, Bon-
dar 7, Maior 1 (Pricop 1, Biriş 1, Lipara 2, Naumenko 3, Mikitej, Poradnyik 3,
Tecar 4).

Eredményjelző
A női kézilabda A osztály B csoportja 13. fordulójának eredményei: Dacia

Mioveni – Kézdivásárhelyi SE 44-18, Temesvári Universitatea – Székelyud-
varhelyi NKK 39-25, Marosvásárhelyi Olimpic – Nagybányai Minaur 31-36, FC
Argeş Piteşti – Brassói Corona 35-40, Nagyváradi CSM – Marosvásárhelyi
Mureşul 30-26, Temesvári SCM – Resicabányai CSU 34-21. A Köröskisjenői
Crişul – Naţional Rm. Vâlcea mérkőzést ma játsszák.

Ranglista
1. Nagybánya                 13         13      0        0        402-232 39
2. Temesvári SCM         13         11       0        2        414-308 33
3. Brassó                        13         9        1        3        381-324 28
4. Mioveni                      13         8        0        5        327-287 24
5. Nagyvárad                  13         7        2        4        342-359 23
6. Resicabánya               13         7        0        6        348-318 21
7. Piteşti                         13         6        1        6        404-397 19
8. Rm. Vâlcea                12         6        0        6        325-303 18
9. Temesvári U               13         6        0        7        360-395 18
10. Olimpic                    13         5        1        7        381-386 16
11. Köröskisjenő            12         4        1        7        336-371 13
12. Mureşul*                  13         4        0        9        315-345 9
13. Késdivásárhely        13         1        0        12      295-480 3
14. Ssékelyudvarhely** 13         0        0        13      152-277 -5
* 3 büntetőpont levonva
** 5 büntetőpont levonva

A magyar válogatott dobogósai a rövidpályás úszó-Eb-n
* Hosszú Katinka: 6 aranyérem – 50 m hát, 100 m hát, 200 m hát, 100 m vegyes,

200 m vegyes, 400 m vegyes
* Kapás Boglárka: 1 aranyérem – 400 m gyors, illetve 1 ezüstérem – 800 m

gyors
* Bernek Péter: 1 aranyérem – 200 m vegyes, illetve 1 ezüstérem – 400 m gyors
* Verrasztó Evelyn: 1 ezüstérem – 200 m vegyes
* Kenderesi Tamás: 1 bronzérem – 200 m pillangó
* Gyurta Gergely: 1 bronzérem – 200 m vegyes

Két világ- és négy Európa-csúcs született
Két világ- és négy Európa-csúcs ssületett a rövidpályás ússó-Eu-

rópa-bajnokságon, amelynek múlt sserdától vasárnapig Koppenhága
adott otthont. Pénteken a holland női váltó 4x50 méteres gyorsússás-
ban a saját, 2014-ben elért rekordját javította meg, vasárnap pedig a
4x50 méteres férfi vegyes sváltó döntőjében as oross csapat döntötte
meg a brasilok három éve fennálló csúcsát. 

A sservesőbisottság kösleménye sserint as öt versenynap alatt több
mint 35 eser néső látogatott ki a Royal Arenába, ahol ötssás önkéntes
és 150 újságíró dolgosott. A versenyen 47 orsság hétssás sportolója
vett résst, negyven ssámban hirdettek győstest és hetven kísérőren-
desvényt bonyolítottak le.

A magyar válogatott nyolc arannyal, három esüsttel és két bronssal
as éremtáblásat második helyén sárta a kontinensviadalt.



ADÁSVÉTEL , BÉRBEADÁS

KIADÓ 2 szobás, földszinti, bútoro-
zott lakrész a régi ortopédia mögött,
januártól. Tel. 0722-202-398. (sz.-I)

ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0748-977-
768. (5642)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(5484)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (4958)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (5595)

MEGEMLÉKEZÉS

Ha fejfád mellett ég a gyertya,
Látjuk benne arcod,
Odaföntről, messzeségből,
Kezed felénk nyújtod.
Vigyázol ránk most is, tudjuk,
Ugyanúgy, mint régen.
Fájó szívvel emlékezünk a
marosbogáti BARANYAI
ÁRPÁDRA halálának 9.
évfordulóján. Szerettei. (5687)

Szomorú szívvel, de Isten
akaratát elfogadva emlé-
kezünk szeretett édes-
anyánkra, RAD MÁRIÁRA
halálának első évfordulóján.
Őszinte szeretetét, jóságos,
intő szavát örökre meg-
őrizzük. Isten adjon neki
békés nyugodalmat! Szerettei
és azok családja. (5659)

Nyugszik a szív, mely értünk
dobogott. 
Pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. 
De te számunkra sosem leszel
halott, 
örökké élni fogsz, mint a
csillagok.
Fájó szívvel és kegyelettel
emlékezünk december 20-án
id. BENKŐ JÁNOSRA
halálának első évfordulóján.
Emlékét megőrzi a gyászoló
család. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (5693-I)

Fájó szívvel emlékezünk
december 20-án BIRÓ
JÓZSEFRE halálának 16.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Özvegye és gyermekei
családjukkal, unokája, Tamás.
(5712)

KOZMA MARGIT
Körtvélyfája szülötte
Könnyes az út, mely a
sírodhoz vezet, a Jóisten
őrködjön pihenésed felett. Két
kezed munkáját mindenhol
látjuk, áldott, szép emléked,
míg élünk, szívünkbe zárjuk.
Fájó szívvel emlékezünk
december 24-én KOZMA
MARGITKÁRA halálának 20.
évfordulóján. Búcsú nélkül
hagyott itt. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szeretettel, fájó szívvel,
bánatos édesanyja, lányai:
Rélyke, Ingrid. (5748-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, nagymama, test-
vér, nagynéni, rokon, szomszéd,
barát és ismerős, 

özv. IVÁNYI ARABELLA 
született Kibédi 

életének 91. évében, hosszú be-
tegség után, december 17-én
örökre megpihent. Drága halot-
tunk földi maradványait decem-
ber 20-án 12 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosvásár-
helyi református temetőben,
római katolikus szertartás sze-
rint. Emléke legyen áldott és nyu-
galma csendes! 

Gyászoló leánya, Jutka 
és unokája, Carmen. (5717-I)

Szomorú, fájdalomtól megtört
szívvel búcsúzom drága nagyné-
némtől és keresztanyámtól, 

SZÉKELY VILMÁTÓL. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Keresztfiad, Szfárli Levente 
és neje, Gyöngyi Kanadából. 

(v.-I)

Tragikus hirtelenséggel elhunyt 
BAJKÓ ANTAL 

73 éves korában. Temetése 
december 20-án 13 órakor lesz a
református  temetőben. Nyugod-
jon békében! 

A Szaló család. (5731-I)

Szomorú szívvel és fájdalommal
tudatjuk, hogy a szeretett édes-
apa, 

SÓFALVI ERNŐ 
a Metalotehnica (Matricon) 

volt dolgozója 
életének 56. évében hirtelen el-
hunyt. Búcsúztatása december
21-én du. 1 órakor lesz a nyomáti
gyászháztól, ezt követően a
Jeddi úti temetőbe helyezzük
örök nyugalomra. 

Gyászoló fiai: Szabolcs 
és Attila családjukkal együtt.

(5740-I)

Mély szomorúsággal és a búcsú
fájdalmával tudatjuk, hogy a nyo-
máti születésű 

SÓFALVI ERNŐ 
arany szíve 2017. december 18-
án megszűnt dobogni. 
Gyászoló édesanyja és testvére.

(5745-I)

„Úgy távozott, ahogyan élt, csen-
desen, Isten akaratát elfogadva.”
Szívünk mély fájdalmával, de a
Jóisten akaratával, megnyugvást
kereső hittel tudatjuk a közeli és
távoli rokonokkal, barátokkal, is-
merősökkel, hogy a nagyon sze-
retett, imádott, drága jó feleség,
édesanya, nagymama, testvér,
rokon, jó szomszéd, 

DERZSI FERENCNÉ 
szül. KERESZTESI ROZÁLIA 

nyugdíjas pedagógus 
szerető szíve életének 81. évé-
ben, házasságának 63. évében
2017. december 14-én este 22.15
órakor Budapesten megszűnt
dobogni. Felejthetetlen halottunk
földi maradványait 2017. decem-
ber 20-án 13 órakor helyezzük
örök nyugalomra az unitárius
egyház szertartása szerint a szo-
vátai református temető kertjé-
ben. 
„Megcsendül szívünkben az em-
lékek húrja, eszünkbe jutnak
drága jó édesanyánk jóra intő
szavai. Küzdelem és sok munka
volt az élete, legyen áldott csen-
des pihenése.” (5750-I)

Drága NAGYMAMI!
„Nem simogathatjuk őszülő
fejed, nem láthatjuk értünk ag-
gódó szemed, marad a csend.
Megállt a drága szív, mely élni vá-
gyott, pihen az áldott kéz, mely
dolgozott, imádkozott.”
Nélküled üres és szomorú a há-
zunk, 
nem hisszük el, hogy téged hiába
várunk. 
Nem vársz bennünket ragyogó
szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető
szíveddel, 
de abban reménykedünk, hogy jó
helyre mentél, az angyalok sere-
gébe – szeretetünk örökre elkísér
az égi otthonodba.
Budapest, 2017. 

Szilveszter unokád. (5750-I)

Megrendült szívvel búcsúzunk a
szeretett nagynénitől, 

DERZSI RÓZSIKÁTÓL. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Császár Izuka és családja Vásár-
helyről.
„És ügyeljünk egymásra, a sze-
retetre és jó cselekedetekre való
felbuzdulás végett.”
(Zsid. 10:24) (5750-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, testvér, nagynéni,
rokon, barát, 

BIRÓ ILONA 
született Balogh 

nyugalmazott fizika-kémia 
szakos tanárnő 

életének 67. évében elhunyt.
Temetése december 21-én 13
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. Pihenése
legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család. (5759-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Sapientia EMTE Marosvá-
sárhelyi Karának munkakö-
zössége őszinte részvétét
fejezi ki dr. Biró Domokosnak
FELESÉGE elvesztése miatt
érzett fájdalmában. A Sapien-
tia EMTE munkaközössége.
(sz.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönet mindazoknak, akik
drága halottunk, özv. TAMÁSI
ERZSÉBET szül. Tamási
temetésén részt vettek és
gyászunkban osztoztak.
Gyászoló szerettei. (1613-I)
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Kifogásolja 
a Facebook adat-

gyűjtési gyakorlatát
a német 

versenyhivatal
A német szövetségi ver-
senyhivatal (Bundeskartel-
lamt) monopolhelyzettel és
a felhasználói adatokkal
való visszaéléssel vádolta
meg a Facebook közösségi
portált vizsgálatának előze-
tes összegzésében. A hiva-
tal jelentése leszögezi,
hogy a Facebook monopol-
helyzetet élvez a közösségi
hálózatok között Németor-
szágban. 

A vissgálat erősen kifogásol-
hatónak találta, hogy a Facebook
ssolgáltatásainak igénybevételét
„mindent vagy semmit alapon”
harmadik forráshos csatolható
felhassnálói adatokhos való hos-
sáféréstől tessi függővé. A Face-
book így a saját tulajdonában
lévő olyan ssolgáltatások, mint a
WhatsApp vagy as Instagram
mellett tőle független weboldalak
és alkalmasások adataihos is
hossá tud férni és fel tudja dol-
gosni. „Leginkább a Facebook
kösösségi hálósatán kívüli adat-
gyűjtést és külső forrásoknak a
Facebook profilhos történő csa-
tolását tartjuk erősen kifogásol-
hatónak”, fejtette ki Andreas
Mundt, a Bundeskartellamt el-
nöke. A kapcsolódásnak kössön-
hetően a Facebook külső
weboldalak felkeresésekor is
adatokhos fér hossá. Értesül pél-
dául minden olyan internetoldal
felkereséséről, amelyben „Face-
book Like” gomb van beágyasva
még akkor is, ha arra a felhass-
náló nem klikkel rá. Erről például
a felhassnálóknak egyáltalán nin-
csen tudomása – mutat rá a kös-
lemény. „A vissgálat jelenlegi
állása sserint nem látjuk bisonyí-
tottnak, hogy a felhassnálói pro-
fillal össsekötött adatkövetésre a
Facebook rendelkesne a felhass-
nálók informált beleegyesésével.
As adatgyűjtés mértéke és módja
véleményünk sserint as érvényes
európai adatvédelmi törvényekbe
ütkösik”, mondta a Bundeskar-
tellamt elnöke. A hivatal vissgá-
lata kisárólag a harmadik
forrásból ssármasó adatok gyűj-
tésére és felhassnálására össs-
pontosít, a Facebook saját
kösösségi hálósatán belül kelet-
keső adatok gyűjtésére és fel-
hassnálására nem. Annak
megválassolását, hogy a hálósa-
ton belüli adatok estében sor
kerül-e visssaélésre vagy adatvé-
delmi törvények megsértésére, a
hivatal a vissgálat eredményének
össsefoglalásában hangsúlyosot-
tan függőben hagyta. A Bundes-
kartellamt államigasgatási eljárás
keretében indított vissgálatot a
Facebook ellen. A vissgálat as el-
járás megssüntetésével, kötele-
settségek elrendelésével, illetve a
működés betiltásával sárulhat. A
döntés 2018 nyarán várható.
(MTI)

Gyertyát gyújtunk érted, 
égjen a szeretetért,
a veled töltött minden
pillanatért!
Ragyogjál, kicsi láng, vidd,
hogy még fáj, talán örökre így
marad, az idő bárhogy is halad!
A fájdalmat leírni nem lehet,
csak letörölni az érted hulló
könnyeket.
Összetört szívvel emlékezünk
SOMODI MARGITRA szül.
Baranyai halálának 9. évfor-
dulóján. 
Szerettei. (5687-I)

Az idő elmúlhat, szállnak az
évek, míg élünk, velünk lesz
szép emléked. Szívünkben örök
fájdalommal emlékezünk
életünk legszomorúbb napjára,
2005. december 20-ára, amikor
12 éve a kegyetlen halál
elragadta ifj. DOCZÉ ANDRÁST,
alig 47 évesen. 
Egy életen át őrizzük emlékét.
Édesanyja, három testvére
családjukkal együtt, két leánya,
két unokája, felesége. 
Nyugodjál békében, drága
Édesapánk! (5716-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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A TIM-KO PÉKSÉG alkalmas ELADÓKAT kenyérüsletbe (1500 lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe és
BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokosat) különböső munkákra (800 lej). Jelentkesni ssemélyesen, öné-
letrajssal a Bodoni utca 85. ssám alatt. (19598-I)

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. alkalmas ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és
SOFŐRT. Tel. 0734-123-877. (19665-I)

NÉMETORSZÁGBA GYÁRI MUNKÁRA keresünk férfi, női munkaerőt. Fisetés: 1200-1400 euró/hó,
kesdés január elején. Tel. 0755-497-510, 0753-837-335. (19674)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmas tapasstalattal rendelkeső: ANIMÁTORT gyermekek
ssámára, SZAKÁCSOT, BÁROST, PINCÉRT, SEGÉDPINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866.
(60655)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Kedves marosszentgyörgyiek! 
Kedves Felebarátaim!

Jézus születésének ünnepe ébressze fel ismét bennünk
az örök élet reményét, emlékeztessen mindannyiunkat
Isten határtalan szeretetére, és hozzon életünkbe még több
türelmet és elfogadást egymás iránt! 

Áldott karácsonyt! 
Szeretettel, 

Sófalvi Szabolcs 
polgármester, 

Birtalan István 
alpolgármester 

Békés karácsonyt, 
sikeres új esztendőt
kíván ügyfeleinek

és alkalmazottainak 
a Beltrand 
Autómosó


