
A marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat – a hagyomány-
hoz híven – idén karácsonyban is bőkezű angyalnak bizo-
nyult. Mint már megszokhattuk, a lelkesedésük, a szeretetük
– ami a szervezet nevében is szerepel – olyan hajtóerő,
amely felülír minden egyéni érdeket, önös családi ünneplést.
Ajándékuk az az ünnepi vacsora, amit nem minden család,
egyedül élő idős vagy beteg ember tud előteremteni magá-
nak.

A máltai házban karácsony előtt nagy volt a sürgés-forgás. Időben fel-
készültek, káposztát savanyítottak, darált húsról, csülökről, fűszerekről

gondoskodtak, hogy karácsony szombatján a töltött káposzta illata
töltse be a szerényebb körülmények között élő embertársaik ottho-
nát, s legalább az ünnepen ne legyen hiány a finom falatokból. Ezért
összefogtak, és közös erővel megfőzték a karácsonyi töltött káposz-
tát. A fazekakban 650 töltelék rotyogott, amit a máltai asszonyok ál-
lítottak össze.

A töltött káposztát, friss kenyeret, kalácsot, a gyerekeknek édesség-
csomagot a menhelyen, szociális otthonokban osztották ki. 

Az akció lelkes vezetője idén is a Tulit házaspár volt, Tulit János és
Viktória, akik szívvel-lélekkel vállalták fel ezt a karitatív tevékenységet,
embertársaik örömére. Az ő kezdeményezésük köré nagyon sok jóaka-
ratú ember tömörült, s így közös erővel évről évre megteríthetik a rászo-
rulók asztalát. 

Pénzszagú (rém)álmok
Elfogadta a parlament a jövő évi költségvetést. Az ünnepi hangulatú

légkörben első olvasatra még szépnek is tűnik, elvégre a következő
esztendőre is lendületes gazdasági növekedést, emelkedő nyugdíjat,
meg más hasonló jó dolgokat ígérnek a margóján. Szilveszteri poénnak
is beillene, de a csattanóját a bőrünkön is érezni fogjuk.

Az ébresztőt majd legkésőbb tavasszal fújják meg. És biztosan
Brüsszelt fogják hibáztatni a regáti politikusok. Akik most tudatosan
szédítenek azzal, hogy a háromszázalékos hiány belefér az európai
szabályokba. Pedig korántsem így van. Az, amiről ők mesélnek, az egy,
az Európai Unió megalakításakor hozott általános szabály, ami min-
den tagállamra érvényes, indokolt esetben ki is lehet alóla bújni. Ám
az épp tíz évvel ezelőtti nagy válság idején ébredtek rá a kontinens
pénzügyi szakpolitikusai, hogy az egy túl laza, felelőtlen gazdaságpo-
litikáknak is teret adó keret, amit szűkíteni kell, és hoztak egy olyan
szabályt, hogy a tagállamoknak középtávon egyszázalékosra kell csök-
kenteniük a költségvetési hiányukat. Ez az a bizonyos MTO, aminek
kapcsán így szilveszter előtt fel lehet idézni az egykori Ponta-kormány
harvardi diplomás pénzügyminiszterének elnöki meghallgatását, ami-
nek a képsorai százezres nézettséget értek el az egyik népszerű video-
megosztó internetes oldalon, és a hozzászólásokból ítélve a nézők
túlnyomó része a hasát fogta a nevetéstől. Nem véletlenül.

A gond ott van, hogy a brüsszeli szakik is látják a bukaresti kormány
ámokfutását, azt, hogy eszük ágában sincs olyan pénzügypolitikát ki-
dolgozni, ami legalább távoli köszönő viszonyban lenne ezzel 

(Folytatás a 3. oldalon)(Folytatás az 5. oldalon)

2017. december 27., szerda 
LXIX. évfolyam 
293. (19782.) sz. 
Ára: 2 lej 
(előfizetőknek 1 lej) 

Benedek István

Mezey Sarolta

Fotókiállítás 
jótékony céllal
A Bolyai Farkas Elméleti Líceum első
emeletén a karácsonyt megelőző
héten fotókiállítás volt látható, ahol a
Filmtekercs fotóklub tagjainak 32 fel-
vételét bocsátották közszemlére. 
____________2.
Járatlan úton…
A Szövetségi Képviselők Tanácsa leg-
utóbbi ülésének visszatérő motívuma
az európai szintű kisebbségvédelem,
a Minority SafePack támogatásához
szükséges aláírásgyűjtés volt. Elhang-
zott, hogy az EU-ban is napirenden
kell tartani az őshonos kisebbségek
ügyét, hogy a változó unió odafigyel-
jen arra az ötvenmillió emberre, akik
ha egy országban élnének, Európa
egyik legerősebb államát alkotnák. 
____________4.
A bohém és az 
elegáns ötvözete
Törzsi motívumok, bohém színek, va-
lamint a kultúrák keveredése – ezek
köszönnek vissza azokon a bőrből ké-
szült, egyedi ékszereken, amelyek a
marosvásárhelyi Hajnal Zsuzsanna
keze munkáját, no meg a fantáziáját
dicsérik.
____________6.
Űrtávcső meg
faeke, avagy egy
évzáró szabálytalan
krónikája
Állításom igazának bizonyítására
pedig nem kell a Hubble űrtávcső se-
gédletéhez folyamodnom, hogy az
érvek galaxisában a kellő argumentu-
mot megleljem, elég, ha a tisztelt ol-
vasó memóriáját frissítendő,
emlékeztetem arra, hogy nem régebb,
mint december 10-én ugyanezen ha-
sábokon a szurkolói szívnek mindég
kedves tartalmú szalagcím adta or-
szág-világ tudtára, hogy „Kiütéses
győzelemmel zárt, őszi bajnok a Ma-
rosvásárhelyi MSE.”
____________8.

Finom falatok a máltaiaktól

Töltött káposzta karácsonyra

A háziorvosok elégedetlenek 
az alapellátásra jutó összeggel

Kudarcba fulladt
párbeszéd

November közepén Bukarestben tüntet-
tek a háziorvosok. Az alapellátásra
szánt összeg növelését, kevesebb bü-
rokráciát követeltek. Azt mondták, or-
vosok akarnak lenni, nem pedig a
rendszer adminisztrátorai. Egy hónap-
pal később megállapították: kéréseik
nagy részét a kormány nem vette figye-
lembe. A háziorvosok országos szakmai
szervezetei múlt héten közölték: 2018.
január 3-tól a háziorvosi rendelőkben
nem nyújtanak olyan egészségügyi
szolgáltatásokat, amelyeket az egész-
ségbiztosítási pénztár elszámolna. 

A háziorvosok szakmai szervezetei közölték:
január 3-tól azért nem nyújtanak olyan egész-
ségügyi szolgáltatásokat, amelyeket az egész-
ségbiztosítási pénztár elszámolna, mert nem
írták alá a keretszerződés meghosszabbításáról
szóló kiegészítő dokumentumokat – adta hírül

Antalfi Imola



A megyei rendőrség közlekedési
osztályának programja 

Január 2-án a Maros Megyei Közlekedési Rendőrség Mi-
hail Kogălniceanu u. 14. szám alatti közönségszolgálatá-
nál 9 és 13 óra között lehet átvenni a jogosítványokat és
törzskönyveket, január 3-ától pedig a megszokott hétközi
program szerint dolgoznak. 

Több száz büntetés az ünnepen 
A Maros megyei rendőrök az ünnepen, december 23. és
25. között 288 járőrszolgálatot teljesítettek. A fokozott ké-
szültségnek köszönhetően három nap alatt 200 esemény-
hez hívták ki a rendőröket a 112-es sürgősségi
hívószámon. 51 bűntényt állapítottak meg, kilenc tettest a
helyszínen fogtak el, és letartóztattak három nemzetközi
körözés alatt álló személyt. 210 bírságot róttak ki, 95 eset-
ben az együttélési szabály megsértéséért, közrendbontá-
sért. A bírságok összege több mint 72.000 lej. A
közlekedési rendőrök 100 szabálysértőt bírságoltak meg,
22 járművezető jogosítványát felfüggesztették, hatot ittas
vezetés miatt. 

Működik a sípálya 
A szovátai sípálya a vakáció ideje alatt 10 és 17 óra között
várja a téli sportot kedvelőket, a téli szünidőt követően
csak hétvégeken üzemel a felvonó. A működtetése óta
mindössze négyszer kellett sízés közben könnyebben
megsérült személyeket ellátniuk a pályán jelen levő hegyi-
mentőknek, akik ezúttal óvatosságra intik a sízőket,
ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy 1200 méter fölött
hó borítja a hegyeket, ezért csak megfelelő felszereléssel
túrázzanak azok, akik ezt a kikapcsolódást választják az
év végén. A magashegyvidéken 2-es lavinaveszély van, a
sziklákon hópárkányok alakultak ki, amelyek könnyen
leszakadhatnak. 

Már megint nő a probléma 
Ezzel a címmel mutat be három bohózatból összeállított
szilveszteri kabaré-előadást december 30-án 19 órától a
kibédi kultúrotthonban a fiatalokból álló amatőr színjátszó
csoport. 

Reformáció a zsoltárokban 
Szép Eduárd beresztelki lelkipásztor Reformáció a zsoltá-
rokban című, 31 rövid igehirdetést tartalmazó könyvét,
amelyben igemagyarázatok találhatók, s amelyet a refor-
máció 500. évfordulója alkalmából jelentetett meg, az ér-
deklődők az Erdélyi Református Egyházkerület
iratterjesztőjénél és a szerzőnél vásárolhatják, illetve ren-
delhetik meg a szep.eduard@yahoo.com elérhetőségen.
A kötet ára 8 lej. 

Vonat gázolt el juhnyájat 
Tegnap délben Marosvásárhely és Nyárádtő között a Ma-
rosvásárhely – Budapest nemzetközi járat szerelvénye el-
ütött egy juhnyájat. A rendőrök megállapították, hogy a
balesetben 100 juh pusztult el. A vonaton mintegy 40 utas
volt – tájékoztattak a Maros megyei rendőrségről. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma JÁNOS, 
holnap KAMILLA napja.
JÁNOS:  héber eredetű, jelen-
tése: Isten kegyelme vagy ke-
gyelmes. 

27., szerda
A Nap kel 

8 óra 5 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 40 perckor. 
Az év 361. napja, 
hátravan 4 nap.
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1 EUR 4,6401

1 USD 3,9155

100 HUF 1,4869

1 g ARANY 159,7201

IDŐJÁRÁS
Változó égbolt

Hőmérséklet:
max. 90C
min. 20C

Megyei hírek

Jótékonysági karácsonyi rockest 
A Partitúra Egyesület és a Jazz Club ma 19 órától a Jazz
& Blues Clubban jótékonysági karácsonyi rockkoncertet
szervez. Fellépnek a marosvásárhelyi Rocksuli növendé-
kei, az Autostop, Bronx, Moonfellas, Koszika és barátai,
Kovács Timi, Nemes Tibor, a Tiberius Quartet, Jakab
Csaba, Adrian Red, Florin Mândru-Dudu, Székely Erika,
Bibó Lajos, Buta Árpád, Kontrax, Andante Duo, Cherry
Band, Kovács Norbert, Polifon, Hadú Sára és Csaba, Fe-
rencz Mari, Molnár Ede, Kiss Lajos Tiffy és Tamas, vala-
mint BadClinton. A bevételt egy csoport marosszentannai
gyermeknek ajánlják fel. 

A gyertyák csonkig égnek 
Ma 19 órától a Spectrum Színházban újra műsorra tűzik a
Márai Sándor regénye alapján színpadra állított A gyer-
tyák csonkig égnek című előadást. Színpadra alkalmazta:
Pozsgai Zsolt, rendező: Kincses Elemér, előadják: Henrik
– Tatai Sándor, Nini – Mózes Erzsébet, Konrád – Kárp
György, Krisztina – Márton Emőke-Katinka. Díszlet és jel-
mezterv: Takács Tímea, hang- és fénytechnika: Incze Ró-
bert. Jegyek a Spectrum Színház jegypénztáránál
(Rózsák tere 13. szám) kaphatók. 

Utolsó KaraoGé
December 28-án, csütörtökön 22 órától a G kávézóban az
idén utoljára tartanak KaraoGé karaokéműsort, amelyre
az énekelni és nevetni vágyó jelentkezőket várják. A belé-
pés ingyenes. Asztalfoglalás a 0772-292-460-as telefon-
számon. 

Nincs mese!
A marosvásárhelyi Hahota Színtársulat december 28-án,
csütörtökön este 7 órától mutatja be a Nincs mese! című
zenés szilveszteri kabaré-előadását a Maros Művész-
együttes előadótermében. Másnap, 29-én, pénteken, 30-
án, szombaton este 7 órától és 31-én, vasárnap délután 4
és este 7 órától lesz látható az előadás, januárban pedig
2-án, kedden, 3-án, szerdán (délután 4 órától is), 4-én,
csütörtökön, 5-én, pénteken, 6-án, szombaton és 7-én,
vasárnap este 7 órától tekinthető meg az előadás, ame-
lyen fellépnek: Puskás Győző, Székely M. Éva, Kelemen
Barna, Gönczy Katalin, Cseke Péter, Gáll Ágnes és Szől-
lősi P. Szilárd, énekel: Bodoni Ildikó, rendező: Kovács Le-
vente. Jegyek a Maros Művészegyüttes és a Kultúrpalota
jegypénztáránál kaphatók. 

RENDEZVÉNYEK

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

Marosvásárhely közepes életszínvonalú város 
Elkészült az országban a legnagyobb turisztikai vonze-

rővel rendelkező, legbiztonságosabbnak tartott és az élet-
színvonal szerinti városok 2017-es rangsora. Az első helyre
Brassó került, majd Kolozsvár és Nagyvárad következik.
A lista alján Resica, Alexandria és Vaslui szerepel. A lakók
a következő városokban elégedettek az életszínvonallal:
Nagyszeben, Temesvár, Piteşti, Marosvásárhely, Bukarest,
Craiova és Jászvásár. Ezeken a településeken a statisztikát
készítők szerint megfelelő beruházások voltak az utóbbi
években, és a földrajzi elhelyezkedésüknek is köszönhe-
tően potenciális turisztikai vonzerővel rendelkeznek.
Ebben a megítélésben a legelőnytelenebb városok: 

Focşani, Karácsonkő, Szatmárnémeti, Tulcea, Călăraşi,
Botoşani és Brăila, ahol kevés beruházás volt, és a mun-
kanélküliségi mutató magas. A legbiztonságosabb városok
Romániában Nagyvárad, Brassó és Kolozsvár, ezeket kö-
veti sorban Nagyszeben, Sepsiszentgyörgy, Temesvár,
Csíkszereda és Marosvásárhely, Bukarest a 9. helyen
van. A „sereghajtók” Alexandria, Suceava, Szatmárné-
meti, Bákó, Călăraşi és Tărgovişte. A kimutatásból az is
kiderült, hogy 2017-ben szinte minden napra jutott egy
turista az erdélyi városokban, így ezeket a helységeket
kereste fel a legtöbb látogató az idén más régiókhoz vi-
szonyítva. 

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum
első emeletén a karácsonyt
megelőző héten fotókiállítás
volt látható, ahol a Filmtekercs
fotóklub tagjainak 32 felvételét
bocsátották közszemlére. A
képek eladásából származó be-
vételt karácsonyra a Máltai Sze-
retetszolgálatnak ajánlják fel. 

Szövérfi Adrienn XI.-es diák, a klub
egyik képviselője elmondta, hogy a
Bolyaiban idén alakították a Filmte-
kercs klubot. Az a céljuk, hogy 
összegyűjtsék a videózással és fényké-
pezéssel foglalkozó diákokat, s együtt
örökítsék meg az iskolai előadásokat,
eseményeket, rendezvényeket, hogy
ezeket dokumentálni, illetve publikálni
tudják. A felvételek az utókornak az is-
kola archívumában maradnak. 

– Mivel karácsony közeleg, úgy
gondoltuk, hogy munkáinkat bemutat-
juk az iskolában karitatív kiállítás ke-
retében. Megszabtunk egy témát,
címe: Emberek. A felvételeket kiállí-
tottuk, a képeket eladjuk, s az így be-
gyűlő összeget karitatív célra fordítjuk,
pontosabban a Máltai Szeretetszolgá-
latnak adjuk. 18 diáktól érkezett be
munka. Volt olyan is, ami már hét ele-
jén elkelt – tájékoztatott Szövérfi Ad-
rienn. 

Miklós Mátyás, a klub másik képvi-
selője kifejtette, hogy jó érzés látni,
milyen sok embert érdekel a fényképe-
zés, ez a legkedveltebb „népművészet”
manapság, sokan bekapcsolódtak. A
klubba 44-en iratkoztak be, de vannak
„passzívak” is közöttük.

Dr. Puskás Attila és Molnár Zoltán
tanárok a háttérből irányítják a diákok
munkáját, hogy az értelmes, jó ötletek
megvalósulhassanak.

– Nagyon új kezdeményezés ez a
Bolyaiban. Az iskolában van újság,
rádió, de a vizuális média háttérbe ke-
rült. Mivel ebben a világban széles
teret kap a vizuális információ, inter-

neten, Facebookon, úgy gondoltuk,
hogy a vizuális művészetet is fel kell
karolnunk. Vannak nagyon tehetséges
diákjaink, akik technikailag is nagyon
otthonosan mozognak e műfajban.

A diákok az iskolai eseményeket,
versenyeket megfelelőképpen tudják
dokumentálni, feltöltik az iskola hon-
lapjára, megosztják, és így tájékoztat-
ják a világ minden táján élő
érdeklődőket, öregdiákokat az itt tör-
téntekről – fogalmazott dr. Puskás At-
tila.

Csütörtökön Tamás András elnökle-
tével a zsűrizés is megtörtént, a leg-
jobb képek alkotóit díjazták. 

Úttörő Filmtekercs klub 
Fotókiállítás jótékony céllal

Karácsonyi sorsolás a szerkesztőségben 
ma, december 27-én 15 órakor!

A Népújság ma 15 órától tartja a szerkesztőségben (Dózsa György utca 9. szám) a Hűséges
előfizető – DECEMBER nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékiek-

nek) és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor



Megtámadja az alkotmánybírósá-
gon a legfelsőbb bíróság a bírák
és ügyészek jogállásáról szóló
törvény módosítását.

A legfelsőbb bíróság közleménye ér-
telmében csütörtöki ülésükön döntöttek
a bírák arról, hogy a testület alkotmá-
nyossági kifogást emel a 2004/303-as
törvényt módosító jogszabály bizonyos
előírásai ellen.

A szenátus döntő házként kedden
fogadta el a bírák és ügyészek jogállá-
sáról szóló törvényt módosító terveze-
tet.

A plénum által elfogadott módosító ja-
vaslatok között több olyan is szerepel,
amelyeket a tervezetet előkészítő parla-
menti különbizottság előzőleg elutasí-
tott, újrafogalmazva azonban meg-
szavazták ezeket a szenátorok.

Az egyik módosítás a jogi tévedés
esetén a bírák és ügyészek felelősségre
vonásáról rendelkező, 96-os cikkelyt
érinti. Eszerint a kárt szenvedett fél ki-
zárólag az államhoz – amelyet a pénz-
ügyminisztérium képvisel – fordulhat
kártérítésért, a törvényszéken keresztül.
A jogerős ítélet kikézbesítésétől szá-

mítva egy év áll az állam rendelkezésére,
hogy kifizesse a kárpótlást. Ezt követően
a pénzügyminisztériumnak kötelessége
kártérítési eljárást indítani azon bíró
vagy ügyész ellen, aki a jogi tévedést el-
követte. Az állam joga a bíró vagy
ügyész elleni eljárás elindítására a kár-
térítés kifizetésétől számított egy év
után évül el. Egy ehhez kapcsolódó
másik módosítás értelmében a bírák és
ügyészek csak akkor vonhatók felelős-
ségre, ha a jogi tévedést rosszhiszemű-
ség vagy súlyos gondatlanság okozta.
(Agerpres)
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Nagy a szakadék a gazdagok 
és a szegények között

2015-ben az Európai Unió országai közül Romániá-
ban regisztrálták a legnagyobb különbséget az or-
szág leggazdagabb és legszegényebb rétege között
– írja az Országos Statisztikai Intézet (INS) által az
AGERPRES hírügynökség kérésére összeállított ta-
nulmányban. „2015-ben az unió lakosainak leggaz-
dagabb 20 százaléka átlagosan ötször keresett
többet, mint a legszegényebb 20 százalék. A leggaz-
dagabbak és a legszegényebbek közötti legkisebb
különbséget Csehországban és Szlovákiában re-
gisztrálták (3,5-szeres különbség), majd Szlovénia
és Finnország (3,6), valamint Belgium és Hollandia
(3,8) következik. A legnagyobb különbségek Romá-
niában (8,3) voltak, majd Bulgária (7,1), valamint Gö-
rögország és Lettország (6,5) következik. (Agerpres)

Spontán tüntetés 
a Ford craiovai üzemében

Spontán tüntetésbe kezdett múlt csütörtökön az
amerikai Ford romániai üzemének több száz dolgo-
zója, akik a következő két évre szóló kollektív mun-
kaszerződéssel elégedetlenek. A gyár alkalmazottai
az üzem udvarán adtak hangot elégedetlenségük-
nek. A felek között az elmúlt napokban lezajlott
egyeztetések következtében egy nappal korábban
megállapodás született a vezetőség és a szakszer-
vezetek között, állította Ana Maria Timis, a Ford Ro-
mánia szóvivője, aki a Mediafax hírügynökségnek
nyilatkozott csütörtökön. A szóvivő szerint a dolgo-
zók azért kezdtek tüntetni, mert nézeteltérés támadt
a szakszervezeti vezetők és a dolgozók között a kol-
lektív munkaszerződésről. Ugyanakkor Gigi Predoa-
ica, a Ford romániai dolgozóinak szakszervezeti
vezetője cáfolta, hogy megállapodás született volna.
A Ford októberben kezdte meg az új EcoSport kismé-
retű SUV gyártását a craiovai összeszerelő üzemé-
ben, amelyet 2008 márciusában vett át a dél-koreai
Daewoo modelleket gyártó Automobile Craiova S.A.
vállalattól. Az üzemben 3900-an dolgoznak. (MTI)

Az EU új piacvédelmi 
szabályokat léptetett hatályba

Az Európai Unió új piacvédelmi szabályokat léptetett
hatályba az olyan országokból származó támogatott
dömpingáruk behozatalával szemben, amelyekben
jelentős az államilag előidézett piaci torzulás – kö-
zölte az Európai Bizottság. Az uniós bizottság új
módszert vezet be annak kiszámításához, hogy
dömpingnek minősül-e az olyan országokból érkező
uniós behozatal, amelyek gazdasága állami beavat-
kozás miatt torzul. Az új jogszabály célja, hogy az
EU piacvédelmi eszközei képesek legyenek a nem-
zetközi kereskedelmi környezet aktuális jelenségei-
nek – különösen az államilag előidézett, gyakran
többletkapacitásokhoz vezető torzulások – kezelé-
sére, teljeskörűen tiszteletben tartva a Kereskedelmi
Világszervezet (WTO) jogi keretében érvényes nem-
zetközi kötelezettségeket. (MTI)

Moszkva hadseregcsoportot állít
fel Szíriában

Megkezdte Oroszország az állandó hadseregcso-
port felállítását Szíriában – jelentette be Szergej
Sojgu orosz védelmi miniszter kedden Moszkvában.
Hmejmímben az orosz haderő légitámaszponttal,
Tartuszban pedig haditengerészeti műszaki ellátó
központtal rendelkezik, amelyet teljes értékű hadiki-
kötővé szándékozik kiépíteni. Sojgu elmondta, hogy
az orosz kontingens fő erőit a múlt héten kivonták
Szíriából. Putyin elnök december 11-én adta ki a pa-
rancsot a részleges csapatkivonásra, a művelet be-
fejezéséről Sojgu december 22-én tett neki jelentést.
Szíriában a hmejmími és a tartuszi bázis legénysége
mellett három zászlóaljnyi katonai rendész és a bé-
kéltető központ személyzete maradt. (MTI)

a középtávú hiánycéllal. Idén már többször is felhívták
a regáti szakik figyelmét, hogy rossz irányba mennek a
dolgokkal – amit persze itthon úgy elhallgattak, mintha
mi sem történt volna –, de tavaszra már büntetőintéz-
kedéseket is kilátásba helyeztek. Hogy ez konkrétan mit
jelenthet, egyelőre csak találgatni lehet, viszont a gya-
korlatban az uniós pályázati forrásokat tudják elzárni,
vagy bírságot szabhatnak ki. De nagy eséllyel elég lesz
csak a konkrét büntetésnek a kilátásba helyezése ahhoz,
hogy a regáti szakik sűrű Brüsszelre mutogatások köze-
pette jelentősen átszabják a költségvetést. Amelyről –
még a bevételi előirányzatok jelentős átszabása után is
– jóformán annyi látszik, hogy az adóbevételek alig fe-
dezik a szociális és a bérkiadásokat. Fennáll a gyanú,
hogy a beruházási előirányzatok jelentős része nem
több szilveszteri poénnál. Ami, ha tudjuk, hogy ezeknek
a befektetéseknek kellene hosszú távon is fenntartható
fejlődést biztosítaniuk, nagyon rossz vicc.

Pénzszagú (rém)álmok
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A Kolozs megyei törvényszék egy sor közérdekű in-
formáció közzétételére kötelezte elsőfokú ítéleté-
ben az RMDSZ-t.

A csütörtökön kimondott ítéletet a romániai bíróságok por-
tálja közölte a hét végén.

Az RMDSZ-t az Átlátszó Erdély portál perelte be, miután
a szövetség elutasította, hogy a gazdálkodására vonatkozó
részletes információkat közöljön. A portál azt szerette volna
megtudni, hogy mire költötte a szövetség azt a mintegy 28
millió eurónak megfelelő összeget, amelyet az utóbbi hat
évben az erdélyi magyar nemzeti közösség képviselőjeként
kapott a román költségvetésből.

A törvényszék arra kötelezte az RMDSZ-t, hogy közölje a
tulajdonában álló ingatlanok listáját, valamint azt is, hogy
kitől mikor, mennyiért vásárolta ezeket, közölje a bérelt in-
gatlanok listáját, valamint azt is, hogy kitől mennyiért bérli
ezeket. A törvényszék ítélete szerint a szövetségnek az ingat-
lanokra fordított karbantartási költségekről is számot kell
adnia, valamint arról, hogy 2009 óta milyen képzőművészeti

alkotásokat vásárolt, kiktől és mennyiért. Emellett közölnie
kell, hogy az utóbbi hat évben a szövetséget képviselő em-
berek milyen kiszállási díjat számoltak el külföldi utazásaik
alkalmával. Az ítélet nem jogerős. A kikézbesítésétől számított
15 napon belül lehet fellebbezni ellene.

Egy május végi sajtótájékoztatón Kelemen Hunor RMDSZ-
elnök kijelentette: a közérdekű információkhoz való hozzáfé-
rést biztosító törvény nem vonatkozik az RMDSZ-re, de a
szövetség 2009-ig visszamenően nyilvánosságra hozza hon-
lapján a közpénzek elköltésére vonatkozó valamennyi adatot.
A szövetség a 2010 és 2016 közötti gazdálkodásáról közölt
vázlatos adatokat a honlapján.

A közérdekű információkhoz való hozzáférést biztosító tör-
vényt egyébként éppen az RMDSZ és a Nemzeti Liberális
Párt képviselőinek a kezdeményezésére módosította úgy a
parlament, hogy az immár egyértelműen vonatkozik a pár-
tokra és a közhasznú civil szervezetekre is. Az RMDSZ ugyan
pártként működik a parlamentben, de érdekvédelmi civil szer-
vezetként van bejegyezve. (MTI) 

Közérdekű információk közlésére kötelezte 
a törvényszék az RMDSZ-t

Alkotmányossági kifogás a bírák és ügyészek 
jogállásáról szóló törvény kapcsán

Emberségesebb világot, a közel-
keleti térségben és a Koreai-
félszigeten pedig a béke megte-
remtését sürgette Ferenc pápa a
Szent Péter-bazilika központi 
lodzsájáról mondott karácsonyi
üzenetében.

A katolikus egyházfő kijelentette, a vi-
lágban háború szelei fújnak, miközben
az emberiség fejlődése társadalmi és kör-
nyezeti pusztuláshoz vezetett.

Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy a
gyermek Jézus születésének üzenetét el-
sőként a legalázatosabbak, ugyanakkor a
világ történéseire figyelő pásztorok is-
merték fel, akiket nem „botránkoztatta
meg” Jézus szegénysége. Az egyházfő
szerint a pásztorok példát mutatnak ezzel
korunk keresztényeinek is.

Az egyházfő olasz nyelven elmondott
beszédében kijelentette, hogy a gyermek
Jézust láthatjuk korunkban is a közel-ke-
leti gyerekek szenvedésében az izraeliek
és palesztinok közötti feszültségek köze-
pette. A pápa békét sürgetett Jeruzsálem

városa és az egész Szentföld számára: a
párbeszéd újraindítását szorgalmazta,
hogy tárgyalásos úton eljussanak a nem-
zetközileg elismert kétállami megoldás-
hoz.

Ferenc pápa békét kért Szíriának,
hogy etnikai és vallási különbségek nél-
kül újjáépítsék a társadalmat. Imádkozott
azért is, hogy béke legyen Irakban és Je-
menben, valamint az afrikai kontinens
országaiban, így Dél-Szudánban, Szo-
máliában, Burundiban, a Kongói De-
mokratikus Köztársaságban, a
Közép-afrikai Köztársaságban és Nigé-
riában. Imádkozott, hogy csökkenjen a
feszültség a Koreai-félszigeten, Venezu-
elában, és legyen béke a súlyos humani-
tárius helyzetben levő Ukrajnában.

A pápa kijelentette, a gyermek Jézust
látja a szegénységben élő gyerekekben,
akiknek munkanélküli szülei nem tudnak
biztonságos és békés jövőt biztosítani
számukra. A gyermek Jézust látjuk a ha-
zájukat elhagyni kényszerülő gyerekek-
ben, akik gyakran egyedül embertelen

körülmények között utaznak, az ember-
csempészek prédájaként – mondta.

Ferenc pápa a kisebbségek védelmét
is szorgalmazta, egyebek között idei
utolsó külföldi, Mianmarban és Bangla-
desben tett útját említve, bár az itt üldö-
zött rohingják nevét nem mondta ki.

Jézus jól ismeri az elutasítás fájdal-
mát, azt, amikor nincsen hova lehajtani
a fejünket, szívünk ne legyen zárva, mint
egykor Betlehem házai voltak a Szent
Család előtt – hangsúlyozta a pápa, arra
szólítva fel, hogy tegyük világunkat em-
berségesebbé, méltóbbá a gyermekek
számára.

A szentbeszéd után Ferenc pápa Róma
városának és a világnak (urbi et orbi)
szóló áldását adta.

A Szent Péter téren százezres tömeg
hallgatta Ferenc pápát. Kétszeres biz-
tonsági ellenőrzéssel engedték be a hí-
vőket és turistákat, majd egyszer csak
megnyitották a kapukat, és a tömeg sza-
bályosan bezúdult a térre és környékére.
(MTI) 

Emberségesebb és békés világot sürgetett 
Ferenc pápa karácsonyi beszédében

A külügyminisztérium sajtóközle-
ményben erősítette meg pénte-
ken Románia elkötelezettségét az
Európai Unió értékei mellett, arra
reagálva, hogy előző nap az or-
szág hét európai uniós partnere
és szövetségese közös állásfogla-
lásban fejezte ki aggodalmát a
román igazságszolgáltatás átszer-
vezésével kapcsolatban.

A minisztérium jelezte: nyitott a valós
és konkrét párbeszédre most, hogy az
igazságszolgáltatási törvénymódosításo-
kat véglegesítette a parlament, és az Eu-
rópai Bizottsággal is folytatni akarja a
konzultációt.

A közlemény szerzői szerint a külföldi
partnereknek a román parlament képvi-
selőivel folytatandó párbeszédre kellene
alapozniuk a témáról szóló elemzéseiket,

s Romániában a polgárokat érintő egyet-
len kezdeményezést sem fogadnak el
parlamenti vita és a közvélemény tájé-
koztatása nélkül.

A jogállamiság erősítése és a korrup-
cióellenes harc a román kormány priori-
tásai közé tartozik – hangoztatta a
minisztérium.

Korábban Călin Popescu Tăriceanu
szenátusi elnök is párbeszédre hívta a
közös nyilatkozatot aláíró hét nagyköve-
tet. A kisebbik bukaresti kormánypárt el-
nöke azt mondta: kizárva a rosszindulat
lehetőségét csak arra tud következtetni,
hogy a törvénymódosítások miatt ag-
gódó nagykövetek nem tájékozódtak
elég alaposan a témáról.

Csütörtökön hét európai uniós tagor-
szág – köztük Franciaország és Német-
ország – bukaresti nagykövete

figyelmeztette Romániát: ne gyengítse
meg igazságszolgáltatása függetlenségét
és a korrupcióellenes harcot az igazság-
szolgáltatás átszervezésére irányuló tör-
vénytervezetekkel.

Franciaország, Németország, Bel-
gium, Dánia, Finnország, Hollandia és
Svédország – a bukaresti nagyköveteik
által jegyzett nyílt levél szerint – elis-
meri, hogy Románia hiteles reformokat
hajtott végre az elmúlt tíz évben az igaz-
ságügy területén. Úgy vélik ugyanakkor,
hogy a héten a parlament által elfoga-
dott, az igazságszolgáltatás átszervezé-
séről szóló törvénycsomag, valamint a
parlament asztalán fekvő, a büntető tör-
vénykönyv és eljárási törvény módosítá-
sára irányuló törvényjavaslatok
veszélybe sodorhatják az elmúlt tíz év
eredményeit. (MTI) 

Románia elkötelezett az Európai Unió értékei mellett



Idősek karácsonya 
Az Együtt Nyárádszentbenedekért Egyesület ma 16 órától a művelődési

otthonban megszervezi az idősek karácsonyát. Az ünnepi áhítatot köve-
tően a református egyházi kórus ünnepi műsora látható, majd megaján-
dékozzák a 60. életévüket betöltött falubelieket. Ez alkalommal
emlékeznek meg az 50 éve elhunyt Harasztkeréki Ferenczy Gábor refor-
mátus kántortanítóról, akinek a tiszteletére emléktáblát avatnak, és bemu-
tatnak egy emlékkönyvet is. 

Hűséges Megváltó! 
Ma 18 órától a kövesdombi református templomban (Suceava utca 41.

szám) Hűséges Megváltó! címmel kerül sor vallási jellegű koncertre a
Praise Project szervezésében. Az együttes több helyen lépett fel 2017-ben,
a legkisebb gyülekezetektől, vallási táborokon át a Csillagpont fesztiválig.
Fellépők: Sipos Tiffany – ének, Fülöp Csongor – zongora, ének, Szeder-
jesi Róbert – basszusgitár, Asztalos Dániel – elektromos gitár, Póra Zoltán
– akusztikus gitár, ének. Hangosítás: Mammoth Stage. 

Ablak – ifjúsági előadás 
Január 30-án és 31-én a pécsi Bóbita Bábszínház Az ablak című ifjúsági

előadásával látogat el a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszín-
házba. A foglalkozást az előadás drámapedagógiai képzettséggel, illetve
tapasztalattal rendelkező színészei vezetik, amelyre 20-30 fős csoportok
jelentkezhetnek. Az előadás időtartama: kb. 80 perc + kb. 80 perc színházi
nevelési foglalkozás. Időpont-egyeztetés, jegyfoglalás: tel. 0747-942-181,
rablopandur@yahoo.com. A diák-, szakmai és nyugdíjasjegy ára 7 lej,
csoportok esetén a kísérő pedagógusoknak ingyenes. A felnőttjegy 14 lej.

A Szövetségi Képviselők Ta-
nácsa legutóbbi ülésének
visszatérő motívuma az euró-
pai szintű kisebbségvédelem,
a Minority SafePack támoga-
tásához szükséges aláírás-
gyűjtés volt. Elhangzott, hogy
az EU-ban is napirenden kell
tartani az őshonos kisebbsé-
gek ügyét, hogy a változó
unió odafigyeljen arra az öt-
venmillió emberre, akik ha
egy országban élnének, Eu-
rópa egyik legerősebb államát
alkotnák. 

A témáról Vincze Loránttal, az
Európai Nemzetiségek Föderatív
Uniója (FUEN) elnökével beszél-
gettünk.

– A tanácskozáson ön azt
mondta, hogy ha előre tudták volna,
milyen akadályokkal kell megküz-
deni az Európai Bizottság ellen, a
közöny és kishitűség ellen, a bürok-
rácia ellen, a szervezeti kihívások
ellen, bizonyára aludtak volna
egyet a döntések meghozatala előtt,
de végül a józan ész akkor is azt
diktálta volna, hogy a magyar kö-
zösség és az európai kisebbségek
érdekében vágjanak bele ebbe a ka-
landba.

– Nem egyszer és nem kétszer
gondoltuk át 2012-ben és azt köve-
tően is minden mérföldkőnél Kele-
men Hunorral és mindazokkal az
RMDSZ-ben, akik a Minority Safe-
Pack kezdeményezéssel foglalkoz-
tak, európai partnereinkkel, hogy
hogyan lépjünk tovább. Valóban azt
mondtam, hogy ha előre tudtuk
volna, milyen akadályokkal kell
megküzdeni az Európai Bizottság
ellen, a közöny és kishitűség ellen,
a bürokrácia ellen, a szervezeti ki-
hívások ellen, minden bizonnyal
egyet-kettőt aludtunk volna a dön-
tések meghozatala előtt.

Mára már tudjuk, hogy nagyon
értékeset hoztunk létre, olyan párat-
lan javaslatcsomagot, amely siker
esetén hosszú időre meghatározza
az európai kisebbségvédelmet, ku-
darc esetén pedig nagyon nehézzé
tesz bármiféle előrelépést. Ez hatal-
mas felelősséget ró ránk. 

– Mit mutat a mérleg ebben a pil-
lanatban?

– Nem tartunk még a mérlegké-
szítésnél, de azért néhány tanulság-
gal szolgálhat az eltelt több mint öt
esztendő. Egyértelművé vált, hogy

a kisebbségi ügyekkel előre kell
menekülni, az óvatoskodó, szem-
benállást kerülő, már-már lemondó
magatartás nem oldja meg fájó
gondjainkat, az általunk teremtett
esélyek viszont magukban hordoz-
zák a siker lehetőségét. 

Vannak és lesznek a polgári kez-
deményezést lekicsinylő vélemé-
nyek – inkább itthon, mint
külföldön egyébként –, de azt senki
el nem vitathatja tőlünk, hogy a mi
járatlan utunk az egyetlen ebben a
pillanatban is, amely az őshonos ki-
sebbségek jogbiztonsága érdekében
az EU-ban létezik. Sokan nem hit-
tek ebben a projektben, még ma is
óvatoskodva kérdik, hogy mit hoz
majd a konyhára, szolgálja-e a pil-
lanatnyi érdekeket? A válasz pedig
egyértelműen igen. Az őshonos kö-
zösségek, az erdélyi magyarok ér-
dekeit szolgálja már ez a
kampányidőszak is. Azok, akik itt-
hon elutasítják, hogy a kisebbségi
jogok bővítéséről, a törvények be-
tartásáról beszéljenek, azok az eu-
rópai térben is elutasítják az erről
szóló párbeszédet. 

– Kik támogatják, melyek azok az
országok, amelyek – élen Romániá-
val – elutasítják a kezdeményezést?

– Kezdettől fogva tudtuk, hogy
körülbelül mely országok fognak
ellenünk fordulni, és sajnos, sejtet-
tük, hogy a hangadó Románia lesz.
Szívesen csalódtunk volna ebben.
Reméltük viszont, hogy lesznek ba-
rátaink, és lettek is. Németország
támogatása nagyon értékes ebben
az értelemben, a szövetségi elnök, a
kancellár asszony, a Bundestag is
támogatja az európai jogérvényesí-
tést, de bárhová megyek Európá-

ban, és általában hetente két or-
szágba látogatok el, mindenütt érté-
kelik és támogatják a
kezdeményezést. Intézményi és po-
litikai körökben tulajdonképpen
már bevezető nélkül ismerik a Mi-
nority SafePacket.

– A politikai és az erkölcsi támo-
gatáson túl azonban egymillió alá-
írást kell összegyűjteniük, ami nem
könnyű feladat... 

– A támogató nyilatkozatokat le-
hetetlen közvetlenül aláírásokra
váltani, az aláírásokért el kell jutni
az emberekhez, megnyerni őket az
ügynek, aláíratni velük az íveket,
úgy, ahogy itt, Erdélyben tették. 

Ötvenmillió őshonos kisebbsé-
gekhez tartozó honpolgárról beszé-

lünk Európában. Ez valós adat,
azonban eljutni ehhez a tömeghez
már korántsem egyszerű. 

Nagyon kevés a jól szervezett, jól
strukturált, politikai kampányokban
is járatos kisebbségi szervezet Eu-
rópában. Éppen ezért az erdélyi alá-
írásgyűjtési kampányt és
módszereket vittük be a FUEN tag-
szervezetekbe, és mondhatom, bát-
ran lehetünk büszkék arra a tudásra,
arra a szervezeti tapasztalatra, ame-
lyet az RMDSZ-ben összegyűjtöt-
tünk, és amely európai mércével
mérve nagyon értékes és szakszerű.

Ezt vittük el Európába. A FUEN ne-
vében köszönöm az RMDSZ-nek,
az ügyvezető elnökségnek, hogy az
erdélyi kampányt európaivá terjesz-
tették ki. Ők szervezik a munkát
Horvátországtól a Baltikumig, Dél-
Tiroltól Dánián át a többi skandináv
országig. 

– Már majdnem megvan az
RMDSZ által vállalt 250 ezer alá-
írás. 

– Erdélyből származik az aláírá-
sok negyede, ami megerősíti az
RMDSZ indítványát. A kezdemé-
nyezés innen indult, megerősíti Ke-
lemen Hunor vezető szerepét a
kezdeményezők között, biztos tá-
maszt jelent számomra a FUEN-
ben. Azt üzeni, hogy az erdélyi
magyarság erős és elszánt közös-
ség, amely tudja, mit akar. Európai
védelmet kér a maga számára, és
ezt minden eszközzel nyomatékosí-
tani kívánja. 

– Hol tart az aláírásgyűjtés Eu-
rópában?

– Az erdélyi aláírásokkal együtt
Európában 360 ezer aláírásnál tar-
tunk. Ez jó ritmus, gyakorlatilag két
és fél hónap alatt sikerült elérni. Az
aláírások számának növekedése és
a különböző országokra vetített vál-
lalások szerint a hátralevő hónapok-
ban el kell érnünk a biztonságos
egymillió-százezer, egymillió-két-
százezer aláírást. 

Erdély példamutató volt. Ha itt
lehetett, másutt is lehet. Lengyelor-
szágban, Németországban intenzív
a kampány. Olaszországból, Dél-Ti-
rolból tulajdonképpen a java január-
februárban adódhat hozzá. Ne
feledjük, Európa szerencsés felében
olyan közösségek élnek, amelyek jó
kisebbségi helyzetben vannak, de

részt vesznek a közös munkában, az
európai védelmet ők is fontosnak
tartják, és erről a többséget is meg
kívánják győzni az országukban.
Fontos felajánlásokat kaptunk Spa-
nyolországból, Franciaországból és
a Baltikumból is. A nemzeti közös-
ségek aláírásgyűjtése magyar ügy
mindenütt a Kárpát-medencében, a
Felvidéken már több mint 50 ezer
aláírás összegyűlt, Orbán Viktor mi-
niszterelnök, a magyar Országgyű-
lés, valamennyi parlamenti párt és
valamennyi magyarországi nemze-

tiség támogatása nagyon értékes,
hiszen az anyaország felelősségvál-
lalását jelenti ebben az ügyben. 

FUEN-elnökként azt sem rejthe-
tem véka alá, hogy van ma Európá-
ban olyan ország, ahol az emberek
félnek aláírni az íveket, mert tarta-
nak a hatóságoktól. Tartanak attól,
hogy felkerülnek egy listára, amely
az állami kisebbségpolitikát meg-
kérdőjelezi. Egészen elképesztő
módon Görögország, a demokrácia
bölcsője, olyan uniós tagállam, ahol
az el sem ismert kisebbségek félnek
aláírni egy ártatlan polgári kezde-
ményezést, mert tartanak a retorzi-
ótól. Ilyen állammal fúj egy követ
Románia is, amikor pert indított a
kezdeményezés és az Európai Bi-
zottság ellen, vagy amikor nemrég
azt kérte Brüsszelben, hogy tiltsák
be a FUEN regionális tanácskozá-
sát, unos-untalan ismételgetve,
hogy semmiképpen ne legyen tá-
mogatása a kisebbségvédelemnek.

– Európának a jelek szerint fon-
tosabbak a bevándorlók, mint az ős-
honos kisebbségek.

– Európa napról napra alakul,
nem mindig olyan irányba, amelybe
mi szeretnénk, de minden változás
magában hordozza annak az esé-
lyét, hogy a változásokat a mi ja-
vunkra hasznosítsuk, ha ott
vagyunk, ahol a döntéseket hoz-
zák, ha készen állunk a javaslata-
inkkal, ha tudunk harcolni értük.
Európa nem maradhat közömbös
az őshonos közösségek követelé-
sei iránt, nem kicsinyelheti le a ki-
sebbségi nyelvek és kultúrák
szerepét és védelmének fontossá-
gát. De ehhez nekünk cselekednünk
kell, dolgoznunk kell következete-
sen és kitartóan. 260 ezer erdélyi
aláírás ebben erősít, ebben jelent ér-
téket. 

– Baszkföld is támogatja a Mino-
rity SafePack kampányát…

– Az európai kisebbségek és a
FUEN számára Baszkföld modell-
értékű a kisebbségi nyelv meg-
mentéséhez és a társadalom fejlődé-
séhez szükséges keretrendszer ki-
alakítása tekintetében. A baszk
közösség és szervezetek részvétele
a Minority SafePack kampányában
kiemelten fontos, hiszen Baszkföld
mellett a Franciaországban élő
baszk közösséget, illetve Navarra
régiót is bekapcsolják a kezdemé-
nyezésbe.

A Minority SafePackkel egy
mozgalmat indítottunk el, és meg
fogjuk győzni az Európai Uniót,
hogy a sokszínűség olyan érték,
amelyet őrizni kell, és ebbe a
sokszínűségbe a nemzeti kisebb-
ségek nyelve és kultúrája is bele-
tartozik.
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Mózes Edith

Marosvásárhelyi iskolaügy
Nyílt levélben kérik az államfőt a szülők, 

hogy segítse az iskola újbóli megalapítását

Fotó: FUEN

A kisebbségi ügyekkel előre kell menekülni
Járatlan úton…

Nyílt levélben kérik Klaus Johannis államfőt
a megszüntetett marosvásárhelyi Római Ka-
tolikus Teológiai Líceum diákjainak a szülei,
hogy segítse a marosvásárhelyi magyar kö-
zösség katolikus iskolához való jogának ér-
vényesülését, és közvetett módon se
akadályozza az iskola újbóli létrehozását.

A Civelek a Katolikus Iskoláért szülői közösség
szombaton juttatta el az elnöknek címzett nyílt levelét
az MTI-hez. Azt követően fordultak Klaus Johannis-
hoz, hogy az elnök csütörtökön visszaküldte megfon-
tolásra a parlamentnek az oktatási kerettörvény két
hete elfogadott módosítását, amely megteremtette
volna a jogi feltételét annak, hogy a parlament tör-
vénnyel alapítsa újra a római katolikus iskolát.

A szülők a levélben arra panaszkodnak, hogy 445
gyermek családja több mint egy éve a törvényszéket
járja, és a korrupcióellenes ügyészség (DNA) kihall-
gatásait kénytelen elviselni. „Gyermekeink teljes bi-

zonytalanságban, korán megélik az etnikai, nemzeti
kisebbségi lét összes hátrányát. S bár Románia jog-
állam, és az alkotmány írott formája biztosítja szá-
mukra a jogot az anyanyelvükön való oktatáshoz és
a szabad iskolaválasztáshoz, ők mindezzel mégsem
tudnak élni” – áll a levélben.

Ahhoz kérik az államfő segítségét, hogy a gyerme-
keik megkaphassák mindazokat a jogokat, amelyek
egy jogállamban megilletik őket. Hozzáteszik, az is-
kola korábbi megalapításába becsúszott hibák nem
lehetnek okai annak, hogy egy közösség ne kaphassa
meg azt, amire igénye van, és amire a törvény is fel-
jogosítja.

„Nem elvenni akarunk, hanem hozzátenni mind-
annyiunk jövőjéhez. Mi így tudjuk ezt legjobban
tenni. Megőrizve identitásunkat, kultúránkat, hitün-
ket, hagyományainkat. Ezáltal tudjuk színesebbé és
gazdagabbá tenni közös jövőnket” – áll a szülői kö-
zösség nyílt levelében. (MTI)



a Mediafax. A novemberi tüntetések
idején a kormány, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)
képviselői a tárgyalásokat követően
munkacsoport létrehozásáról dön-
töttek, ennek kellett volna választ
adnia a háziorvosok követeléseire.
„Bő egy hónappal ezután megálla-
píthatjuk, hogy a főbb követelé-
sekre nem született megoldás. A
jövőbeni keretszerződés apró koz-
metikázásán kívül csak ígéretek,
kétértelmű előírások, elemzés alatt
álló javaslatok és meg nem indokolt
elutasítások vannak. Ahelyett, hogy
az egészségügyi alapellátás biztosí-
tására szánt összeget 5,77 százalék-
ról 10 százalékra emelték volna, a
parlament előtt levő, 2018-as évi
költségvetés-tervezet 5,8 százalékot
ír elő, ami stagnálást jelent” – fogal-
mazták meg a háziorvosok képvise-
lői. Hozzátették: a rendszer
„tehetetlen, merev és lényegi javu-
lásra képtelen”, és bár a háziorvo-
sok állnak a közegészségügyi
rendszer piramisának alapján, az
OEP, a kormány és Románia parla-
mentje figyelmen kívül hagyja a
több mint 25 ezer orvos és asszisz-
tens sorsát, akik Románia teljes la-
kosságának biztosítják az
egészségügyi ellátását. „Ez a hozzá-
állás maximális sértés a páciensek-
kel és a háziorvosi rendszerben
dolgozókkal szemben” – szögezték
le a fent említett szervezetek. 
Az OEP sajnálkozik

Sajnálatosnak nevezte az Orszá-
gos Egészségbiztosítási Pénztár,
hogy a háziorvosokat tömörítő
egyes szervezetek arra buzdítják
tagjaikat, ne írják alá a szolgáltatá-
saik elszámolásáról szóló keretszer-
ződések meghosszabbítását, és
felhívta a figyelmet, hogy az orvo-
soknak a páciensek érdekeit kellene
szem előtt tartaniuk, bejelentésük-
kel viszont „nyomást gyakorolnak”
a tárgyalások során, ez pedig „indo-
kolatlan nyugtalanságot” kelt az or-
szág lakosságában. Közölték: az
OEP vezetése többször tárgyalt már
a háziorvosok képviselőivel, és az
egyeztetések nyomán számos mó-
dosítást eszközöltek a 2018-as évre
vonatkozó keretszerződés-tervezet-
ben. Az egészségbiztosítási pénztár
vezetősége ugyanakkor meggyőző-
dését fejezte ki, hogy a háziorvosok
képviselőivel folytatott párbeszéd
során megoldást találnak arra, hogy
a biztosítottakat továbbra is ellát-
hassák az orvosok.

Jóváhagyták 
a 2018-as költségvetést

Közben a képviselőház és a sze-
nátus múlt pénteken együttes ülésen
elfogadta a 2018-as évi állami költ-
ségvetési törvényt. Ennek értelmé-
ben a költségvetés bevételei elérik
a 287,5 milliárd lejt, ami 30,9 mil-
liárd lejjel meghaladja a 2017-es
szintet. A 30,9 milliárd lejes több-
letbevételből 21,1 milliárd lej az
egészségügyi költségvetésbe megy. 
Jogosan kérik a költségvetési keret
növelését

A médiában megjelent hírekre re-
agált közösségi oldalán dr. Vass Le-
vente parlamenti képviselő, a
képviselőház egészségügyi bizott-
ságának tagja. Lapunk megkeresé-
sére a fentiekkel kapcsolatosan
nyilatkozott. „Már előre pontosíta-
nám, hogy a családorvosoknak nem
a parlamenttel van évről évre gond-
juk, hanem a mindenkori kor-
mánnyal és az Országos 
Egészségbiztosító Pénztárral, illetve
az Egészségügyi Minisztériummal.
Jogosan kérik évről évre a családor-
voslásra szánt költségvetési keret
növelését, és mi, RMDSZ-szakpo-
litikusok ezt támogatjuk is” –
mondta a képviselő. Hozzátette,
idén, az RMDSZ kezdeményezé-
sére a képviselőház egészségügyi
szakbizottságában, majd a költség-
vetési bizottságban 190 millió lejjel
sikerült kiegészíteni ezt a keretet.
„Egy családorvosra számítva ez az
éves költségvetésének mintegy 17
ezer lejjel való kiegészítését jelenti.
Nagyon örvendtem, hogy ezt is ki-
követelhettük a szakmánk számára
az RMDSZ parlamenti koalíciójá-
nak köszönhetően” – hangsúlyozta. 

A háziorvosok követeléseinek jo-
gosságát nem vitatjuk, de ha január
1-jével kezdődően nem írják alá a
szerződés meghosszabbítását, a biz-
tosítottak jogai sérülnek, ha fizetés
ellenében jutnak hozzá azokhoz az
egészségügyi szolgáltatásokhoz (or-
vosi konzultáció, receptfelírás, 
beutaló/küldőpapír írása stb.), 
amelyekre térítésmentesen lenné-
nek jogosultak.

– A „szakszervezeti harc” egyik
formája ez, mely sajnálatos módon
a betegeket hozza nehéz helyzetbe,
ráadásul a családorvos helyett sem
fogja senki elvégezni a munkát,
tehát rajtuk marad, sőt összegyűl. A
beteget arra kényszeríteni, hogy
kénytelen-kelletlen fizessen, leg-
alább annyira elítélendő, mint az or-
vosi ellátás kórházi kondicionálása.

Nem tartom jónak és nem tartom
célravezetőnek sem, hiszen a mi-
nisztérium és az OEP munkatársai
hozzá vannak szokva, van egy télen
és egy tavasszal – nyilatkozta dr.
Vass Levente. Kérdésünkre, hogy
az egészségügyi szolgáltatásokra
összegyűlt pénzből az alapellátásra
jóváhagyott 5,8%, amely jócskán
elmarad a követelt 10%-tól, elég
lesz-e a rendszer jó működéséhez, a
képviselő kijelentette: Románia költ
a legkevesebbet egészségügyre egy
lakosra számítva az EU-ban. Ennek
növeléséért kellene minden orvos és
beteg egyaránt összefogjon, ez
lenne a miniszter feladata is, és
ennek az összefogásnak a hiányá-
ban költhet a legkevesebbet az alap-
ellátásra is az ország. „Idén
15%-kal növelte a kormány az
egészségügy költségvetését, sajnos
ennek nagy részét nem az ellátás
minőségének növelésére, hanem fi-
zetésemelésekre költik el. Ezen
belül mindössze 4,88%-kal növel-
ték a családorvosoknak szánt költ-
ségvetést, amit sikerült a
költségvetés-módosítási javasla-
tunkkal 17%-ra növelni. Úgy
vélem, a mostani állás szerint az

egészségügyre szánt költségek 8%-
át fordíthatnánk az alapellátásra,
ami további növelést jelentene va-
lami egyéb rovására. Természetesen
ez erőfeszítést jelentene a miniszté-
riumnak, de cserében elvárásokat is
támaszthatna a családorvoslásért, a
betegek érdekeinek védelméért” –
tette hozzá dr. Vass Levente.
Aláírni: két nap alatt!

Időközben az OEP és egyes me-
gyék biztosítóházainak honlapján
megjelent a közlemény, miszerint a
minisztériumi, illetve a biztosító-
pénztári rendeletek alapján aláír-
ható az idei keretszerződés
meghosszabbítása 2018. március
31-ig. A szóban forgó rendeletek
megjelentetése Románia Hivatalos
Közlönyében folyamatban van – áll
a közleményben. A Maros megyei
egészségbiztosítási pénztár elnök-
vezérigazgatója, Biro Rodica la-
punk kérdésére elmondta, a
kiegészítő iratokat azután kezdhetik
el aláírni, amikortól az erre vonat-
kozó rendeletek megjelennek a Hi-
vatalos Közlönyben. „Ez
folyamatban van, és valószínűleg
egy-két napon belül megtörténik.
Mi azonban már holnaptól (ma –
szerk. megj.) közölni fogjuk a házi-
orvosokkal a kiegészítő iratok alá-

írásának ütemtervét, az aláírásra
gyakorlatilag december 29-ig sor
kellene kerüljön. Kevés ez az idő,
hiszen 311, a biztosítóval szerződé-
ses viszonyban levő háziorvosról
van szó, de reméljük, sikerül tartani
a határidőt. Azok esetében, akik
nem írják alá a hosszabbítást, a biz-
tosító nem fog fizetni az egészség-
ügyi szolgáltatásokért. A háziorvosok
megyei kollégiumának vezetősége
nem foglalt állást az országos szak-
mai szervezetek közleményével
kapcsolatosan, azaz mindenik orvos
maga döntheti el, aláírja-e vagy sem
a kiegészítő iratokat. Legalábbis
erről tájékoztatott a megyei kollé-
gium vezetője, dr. Sipos Remus” –
mondta Biro Rodica. Hozzátette:
fontos és nehéz a döntés, hiszen egy
családorvosnak átlagban 1800-2000
páciense van, havonta mintegy 300
krónikus betegnek írnak fel gyógy-
szeres kezelést, akiknek ellátását
súlyosan érintené, ha az orvos nem
hosszabbítaná meg a szerződést a
biztosítóval. Kérdésünkre kijelen-
tette: a megyei biztosítópénztár
írásban fogja megkérdezni a házior-
vosoktól, hogy meghosszabbítják-e
a szerződést, és honlapján teszi
közzé azoknak a névsorát, akik
nemleges választ adnak.

Nem emlékszem, hogy láttam volna
egyszer is hajdonfőtt. Mintha a
homlokába húzott, fekete sapka

ugyanolyan elválaszthatatlan része lett
volna személyiségének, mint megtéveszthe-
tetlen, fürkész tekintete. Rendszerint a lánya
munkahelyén találkoztam vele. Ráérősen ül-
dögélt a pár lépésnyi térben, ha megkérték,
bevásárolt a közeli boltban, ha szükségét
érezte, kilépett, megjárta magát. Látványo-
san dúskált az időben, és másokat is szívesen
megkínált szabad óráiból. Nekem sem kellett
sokat kérlelnem, hogy szóba álljon velem.
Kicsit viccelődött az életkoráról, megfordí-
totta az évszámokat, aztán olyan természe-
tességgel száguldott végig a régmúlt évek
útvesztőjén, mint földre rajzolt kockákon a
sántaiskolázó kisdiák.

– Itt születtem, Marosvásárhelyen, négy-
gyermekes családban. Édesanyám a bőr-
gyárban dolgozott, az öregem, aki egyébként
tövisi származású, jegyszedő volt a vonaton.
Az ötvenes években nagy szegénységben nőt-
tünk fel a testvéreimmel, a vizet az utca
végén lévő kútból hoztuk. De milyen a gyer-
mek? Örvend mindennek, ami van. Szabad-
időnkben tekeregtünk, télen-nyáron jártunk
a Marosra, fürdeni, korcsolyázni, mikor
minek jött el a sora. Úgy emlékszem, kará-
csonykor akkoriban is díszítettek fát a főté-

ren. Televízió még nem volt, így az ünnepek
alatt rádiót hallgattunk, sétálni mentünk,
táncoltunk. A Szakszervezetek Házában bá-
lokat is tartottak. 

– Hol végezte az iskolát?
– Az egykori 4-esbe jártam. Aztán egy

évig Piatra Neamţon (Karácsonkő) lakatos-
mesterséget, két évig Râmnicu Vâlceán au-
tószerelést tanultam.
Közben elvégeztem a so-
főriskolát. Persze a kato-
naságot sem úsztam meg.
Akkoriban két év volt a
szolgálat, én itt, a városban, a tankosoknál
töltöttem le. 

– Hol kezdte a munkát?
– Az Autobazánál, azaz az állami autó-

parknál, teherautókat javítottam. Kemény
meló volt, három műszakos, és a kereset sem
volt túl nagy. Mindig gépolajosan mentem
haza, aminek cseppet sem örült a család.
Egyébként huszonnégy évesen nősültem,
aztán nemsokára világra jött a lányunk.
Három-négy évet húztam le autószerelőként,
mire lehetőségem adódott a váltásra. Akkor
sofőrként kezdtem dolgozni a vállalatnál. Az
áruszállítás kellemesebb, szabadabb munka
volt. Később az Elektromaroshoz kerültem

anyagbeszerzőnek. A nyolcvanas években a
Gaz Metan vállalat következett, akkoriban
tanultam meg betonkeverővel dolgozni. Köz-
ben jött a forradalom. 

– Mire emlékszik azokból a napokból?
– A hatalmas zajra, és arra, hogy a Kö-

vesdombról nem lehetett bejutni a főtérre.
Találomra lőttek mindenkire. Én nem kíván-

tam ebben részt
venni, inkább behú-
zódtam a lakásba, 
és lefeküdtem alud-
ni. Azért persze én is

reménykedtem a változásban. De végül
semmi sem lett belőle, csak a kiabálás volt
nagy.

– Hogy alakult a rendszerváltás után az
élete?

– Megnyíltak a határok, és mivel itthon
sohasem voltam jól megfizetve, elhatároz-
tam, hogy én is szerencsét próbálok külföl-
dön. Magyarországon egy sírkőfaragónál
vállaltam munkát, elég jól jövedelmezett. De
mindig nyugtalan természetű voltam, von-
zott az új, így ott sem maradtam sokáig.
Messzebb mentem, Ausztriáig, ott sofőrként
találtam állást. Pár évet töltöttem a volán
mögött, aztán belefáradtam, hazatértem.

Sok pénzzel nem maradtam, a takarékosság
ugyanis sosem volt az erősségem. Igaz, még
a kommunizmus idején sikerült új bútort és
autót vennem, ez azért elég nagy dolognak
számított akkoriban. A későbbiekben hol itt
dolgoztam, hol ott, de sosem éreztem, hogy
megbecsülnének. Legutóbb éjjeliőr voltam
egy cégnél, az nagyon unalmas volt, de mu-
száj volt végigvinnem, mert hiányzott pár le-
dolgozott évem ahhoz, hogy teljes nyugdíjat
kapjak. 

– Pedig egész életében dolgozott.
– Igen, csak legtöbbször munkakönyv

nélkül. A külföldi évek alatt meg sem
fordult a fejemben, hogy ennek még
meglesz a böjtje. De meglett. Havi 520
lejes nyugdíjból próbálom bogozni az
életem.

– Van valamilyen kedvenc időtöltése?
– Nagyon szeretem az állatokat. Tizenhat

macskám van, az ő társaságukban töltöm a
napjaimat. Egyiküket a Poklos-patakból
mentettem ki kölyökkorában, sokáig meg
sem lehetett simogatni, olyan vad volt, ma
már a kezemből eszik. De a többiekhez is fű-
ződik valamilyen történet, egy különleges ta-
lálkozás vagy éppen a világra jöttük emléke.
Új állatokat már nem tudnék befogadni, de
ezzel a tizenhattal gondját viseljük egymás-
nak, amíg lehet.

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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Kockaugrás

Kudarcba fulladt párbeszéd
(Folytatás az 1. oldalról)



Elfogadta pénteken a parlament a
jövő évi költségvetést, amely 5,5 szá-
zalékos gazdasági növekedéssel szá-
mol.

A büdzsét 255 honatya támogatta, 95-en
szavaztak ellene. Az 5,5 százalékos gazda-
sági növekedés mellett GDP-arányosan 2,97
százalékos államháztartási hiánnyal, valamint
3,1 százalékos éves inflációval számoltak. Az
euró átlagárfolyamát 2018-ra 4,55 lejben va-
lószínűsítették.

A kiadások legnagyobb részét, a bruttó
hazai termék (GDP) 10,9 százalékát a szoci-
ális juttatások teszik ki, amelyek elérik a 98,6
milliárd lejt (21,4 milliárd euró). A költség-
vetésben az összkiadásokat 314,5 milliárd
lejre (68,3 milliárd euró) tervezték.

A bérköltségek a GDP 8,9 százalékát te-
szik ki. A kormány 38,5 milliárd lejt (8,36
milliárd euró) – a GDP 4,2 százalékát – ter-
vez közberuházásokra fordítani. A katonai ki-
adások a jövő évben is elérik a GDP 2
százalékát.

Ionuţ Mişa pénzügyminiszter korábban le-
szögezte, hogy a költségvetés tartalmazza a
jövő évi bér- és nyugdíjemeléseket. A köz-
szféra számára a költségvetésben előirányzott
béralap 17 százalékkal nagyobb az ideihez
mérten. A tervek szerint júliustól 10 százalék-
kal fognak nőni a nyugdíjak.

A költségvetési törvény hatályba lépéséhez
még Klaus Johannis elnök aláírása szüksé-
ges. Az államfő szerdán kijelentette a büdzsé-
ről, hogy annak „bizonyos részei
vitathatóak”, de nem kívánt részletesebben
állást foglalni.
RMDSZ: fontos erdélyi beruházások 
valósulnak meg a jövő évi költségvetésből

„Az RMDSZ javaslatára több erdélyi be-
ruházás is folytatódhat, illetve kezdődhet el
a 2018-as állami költségvetés alapjaiból. A
szövetség munkájának eredménye, hogy el-
különítenek pénzeket az erdélyi repterek kor-
szerűsítésére, biztosítják a magyar
pedagógus-továbbképző központ beindításá-
hoz szükséges forrásokat, illetve az is, hogy
a Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub állami
költségvetési támogatásban részesül. Kezde-
ményezésünkre a zilahi megyei sürgősségi
kórház is jelentős fejlesztéseket eszközölhet.
Ennek ellenére kétségeink vannak afelől,
hogy a költségvetés végrehajtása során mi-
ként oldják meg az önkormányzatok finan-
szírozását, amelynek számítási képlete
jelentősen változik jövőre, és amely elsősor-
ban a kisebb önkormányzatoknak kedvez. Te-
kintettel arra, hogy a költségvetési törvény
számos tekintetben kedvező az erdélyi ma-
gyarok számára, és hogy a parlamenti munka
során több javaslatunkat is sikerült elfogad-

tatni, az RMDSZ parlamenti csoportja által
meghozott döntés értelmében megszavaztuk
a 2018-as állami költségvetést” – nyilat-
kozta Tánczos Barna, az RMDSZ szená-
tora, a felsőház pénzügyi bizottságának
tagja, azt követően, hogy december 22-én a
parlament megszavazta a jövő évi állami
költségvetést.
Prioritás az erdélyi repterek fejlesztése

„A repülőterek vonzáskörzetükben jelen-
tősen hozzájárulnak a gazdaság fejlődéséhez,
ezért az RMDSZ számára minden költségve-
tési vita alkalmával prioritás, hogy ezek mo-
dernizációjára pénzforrások kiutalását kérje.
2018 már a második olyan év lesz, amikor az
RMDSZ javaslatára különítenek el összege-
ket az állami költségvetésből a nagyváradi és
a marosvásárhelyi repülőtér számára. 
Idén is kezdeményezésünkre több millió lejes
állami költségvetési finanszírozásban része-
sültek az erdélyi repterek: jövőre a marosvá-
sárhelyi légikikötő 40 millió lejt, a
nagyváradi reptér több mint 10 millió lejt
kap fejlesztési munkálataira. Emellett 2018-
ban a szatmárnémeti repülőtér számára is 10
millió lejes finanszírozást biztosít a költség-
vetési törvény, szintén az RMDSZ javasla-
tainak eredményeként” – összegezte
Tánczos Barna, az RMDSZ pénzügyi szak-
politikusa.

Tartható az 5,5 százalékos 
gazdasági növekedés jövőre

„A 2018-as költségvetés 5,5 százalékos
GDP-növekedéssel számol. Az idei több mint
7 százalékos növekedést látva, meggyőződé-
sem, hogy ez egy tartható és reális tervezés,
egy egészséges és nem túlfűtött gazdaságnak a
növekedése. A 3 százalékos költségvetési hi-
ánycél megfelel az ország uniós vállalásainak,
ám valószínűleg az év második felében külön-
böző költségcsökkentésekkel fogja tudni tar-
tani ezt a kormány. A társadalombiztosítási
kasszában látszani fog a személyi jövedele-
madó és a tb-járulékok új befizetési rendszeré-
nek hatása, hiszen a bruttó fizetésbe beépítették
a teljes társadalombiztosítási járulékot, és ezál-
tal gyakorlatilag arra kényszerítik a vállalkozó-
kat, hogy bruttó fizetésemelést alkalmazzanak,
ha alkalmazottaik nettó bérét tartani akarják. A
társadalombiztosítási büdzsé esetében 20 mil-
liárd lejes pluszbevételre számíthat a kormány,
egyértelműen a személyi jövedelemadó kárára”
– összegezte Tánczos Barna, az RMDSZ sze-
nátusi költségvetési bizottságának tagja. Hoz-
zátette, ami jelentős bevételi forrást jelenthet a
költségvetésnek, az az uniós alapok lehívása,
mert ha több pénz áramlik a gazdaságba ilyen
formában, az a költségvetésben is megjelenik. A
kormány jövőre 30 százalékos növekedésre szá-
mít e téren 2017-hez képest. (hírösszefoglaló)

Törzsi motívumok, bohém
színek, valamint a kultúrák
keveredése – ezek köszön-
nek vissza azokon a bőrből
készült, egyedi ékszereken,
amelyek a marosvásárhelyi
Hajnal Zsuzsanna keze munká-
ját, no meg a fantáziáját di-
csérik. A divat, valamint a
szokványostól eltérő darabok
iránti vonzódása nem új ke-
letű, hiszen már kiskamasz-
ként maga varrta a ruháit. 

Ilyenkor, ünnepek táján minden
hölgy szeretne a karácsonyi és
óévbúcsúztató összejöveteleken a
legjobban kinézni, és ebben igen
nagy segítség lehet egy-egy külön-
leges kiegészítő, amihez hasonló
nem díszeleg a barátnő, kolleganő
nyakán. Éppen ezért egyik szín-
foltja volt a karácsony előtti Petry-
termékvásárnak a tehetséges fiatal
lány asztala, ahol egyedi mintázatú
bőr nyakékek, fülbevalók, karkö-
tők vártak gazdára. 

Bár a divat és a dizájn világa
már gyerekkora óta közel áll a szí-
véhez, igazából a véletlen műve
volt, hogy Zsuzsi ékszerkészítésre
adta a fejét. 

Mint mondta, sosem tervezte,
hogy bőrből fog ékszereket készí-
teni, viszont a sors úgy hozta, hogy
egy évvel ezelőtt ajándékba kapott
néhány színes bőrdarabkát, és any-
nyira megörült nekik, hogy hirte-
len készített magának egy
nyakéket. Elment vele egy szóra-
kozóhelyre, és rengeteg bókot ka-
pott, idegen hölgyek is
megcsodálták, és érdeklődtek,
hogy honnan van a különleges
darab. – Még ekkor sem fordult
meg a fejemben, hogy másoknak
készítsek, viszont amikor felaján-
lották, hogy bármennyit fizetnek
érte, akkor belevágtam. Először
készítettem egy hölgynek egy bőr
nyakéket, a biztonság kedvéért
három verziót is, remélve, egyik
elnyeri a tetszését – árulja el mo-
solyogva Zsuzsi. Persze ezek is
nagy sikert arattak, és ekkor döb-
bent rá a megálmodójuk, hogy bi-
zony van rá kereslet. 

A lány keze alól régebben
egyedi ruhadarabok kerültek
ugyan ki, de az ékszerkészítés-
nek idén fogott neki, és mint
mondta, a Londonban töltött ki-
lenc év tapasztalatából, a külön-
böző kultúrák keveredéséből
inspirálódik. Ottléte alatt több
munkahelye volt, látványter-
vező, kirakattervező is volt, és
elvégzett egy stílustanácsadó-
kurzust is. 

– A dizájn mindig közel állt hoz-
zám, már nyolcéves koromban
varrtam magamnak ruhákat –
jegyzi meg. 

Készít nyakéket, fülbevalót, kar-
kötőt, szettben vagy külön, a be-
vállalósabb vásárlók kedvéért
pedig „gigantikus” darabokat is. És
nem mellékes, hogy minden darab
egyedi, ugyanis Zsuzsi nem hasz-
nál sablonokat, így ha szeretne sem
tudna két teljesen egyformát készí-
teni. 

Az ékszereit az amerikai indiá-
nok motívumvilága jellemzi, de
vannak indiai mintázatúak és kí-
gyóbőr kiegészítők is. Sok esetben
pávatollal vagy az internetről be-
szerzett féldrágakövekkel „bolon-
dít meg” egy-egy darabot, nagy
kedvence a holdkő. 

Hajnal Zsuzsi elárulja, soha nem
dolgozik új alapanyaggal, hanem

újrahasznosítja a bőrt, azaz turká-
lóban, az ócskapiacon bőrkabáto-
kat, bőrtáskákat vásárol, és ezeket
dolgozza fel, majd akril- és külön-
féle bőrfestékek segítségével érde-
kes, bohém színvilágot varázsol az
ékszereire. 

– Gondolom, mindenki arra tö-
rekszik, hogy csökkentse otthon a
kacatok számát, ezért az az ideális,
ha egy ékszer többszínű öltözékkel
talál. A fülbevalók nagy részének
mindkét fele használható más-más
ruhával, például egyik oldala zöld
színű arannyal ötvözve, a másik
pedig piros. Csupán az akasztót
kell megfordítani, és máris más
színű a kiegészítő – mutatja be a
kézműves. 

Termékei viszonylag rövid időn
belül igen népszerűvé váltak az
egyedi darabokat kereső hölgyek
körében, eleinte szájról szájra ter-
jedt a hír, az elégedett vásárlók
büszkén mutatták ismerőseiknek
a legújabb szerzeményüket. Ren-
deltek már ékszert Londonból, Ír-
országból, Magyarországról, de
még Ausztráliába is küldött ki-
egészítőket a megálmodójuk.
Zsuzsi jelenleg a közösségi olda-
lon értékesíti az ékszereit, de ké-
szül a webshop, ahol szintén
elérhetők lesznek majd a 
termékei. 
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Menyhárt Borbála

Különleges ékszerek turkálós bőrkabátból 
A bohém és az elegáns ötvözete

A Brexit után is Londonban
tartanák az EU-bankokat

Elfogadta a parlament a jövő évi költségvetést

Szabályozástechnikai gesztusok-
kal ösztönözné a Bank of England
a Londonban jelen lévő EU-székhe-
lyű külföldi bankokat arra, hogy a
brit EU-tagság megszűnése után is
maradjanak a londoni City pénz-
ügyi központjában.

A brit jegybank szerda este Lon-
donban ismertetett, rendkívül 
összetett 32 oldalas javaslat-
csomagjának lényege az, hogy az
európai bankok a Brexit után is
helyi fiókintézményként működtet-
hetnék nagybani pénzügyi szol-
gáltatásokat nyújtó londoni érde-
keltségeiket, ahelyett, hogy 
ezeket igen költséges módon újon-
nan feltőkésítendő, külön tőkemeg-
felelési kötelezettségekkel működő
leányvállalatokká kelljen átalakíta-
niuk.

A Bank of England a szerdán be-
mutatott tanulmányban nem tit-
kolja, hogy a brit pénzügyi stabilitás
fenntartását is szem előtt tartotta,
amikor összeállította az egyelőre
konzultációs jellegűnek nevezett ja-
vaslatcsomagot.

A brit jegybank adatai szerint je-
lenleg 160 külföldi bankcsoport tart
fenn fiókintézményt Londonban,
ezek közül 77 székhelye van az Eu-
rópai Gazdasági Térségben (EEA).
E bankok a brit piacon, illetve brit
fiókintézményen keresztül a kül-
földi piacokon pénzügyi szolgálta-
tási tevékenység folytatását
lehetővé tévő jogosítványrendszer,
a passporting alapján működnek.

Az EEA-csoportnak az EU-or-
szágok mellett az Európai Unióval
szoros szerződéses együttműködést
folytató Norvégia, Izland és Liech-
tenstein is tagja.

A Bank of England szerdai tanul-
mánya szerint e külföldi székhelyű
londoni bankfiók-intézmények a
brit bankrendszer teljes eszközállo-
mányának hozzávetőleg 30 százalé-
kát adják; ez négyezer milliárd font
banki eszközértéket jelent.

Nemrég a Bank of England kor-
mányzója, Mark Carney is hangsú-
lyozta a londoni City fontosságát.

Carney egy londoni üzleti ren-
dezvényen elmondta: a pénzügyi
szolgáltatási szektor a brit hazai
össztermék (GDP) 7 százalékát
adja, egymillió alkalmazottat fog-
lalkoztat, és évente 70 milliárd font
adót fizet. Ez a brit költségvetés tel-
jes adóbevételének 11 százaléka.

A Bank of England kormányzója
kiemelte azt is, hogy a pénzügyi
szolgáltatási szektor a brit gazdaság
legfontosabb exportőre; az ágazat
külkereskedelmi többlete évente 60
milliárd font, a brit GDP-érték 3
százaléka.

A City pénzügyi szolgáltatási
cégei bonyolítják a többi 27 EU-
tagország részvény- és kötvényki-
bocsátási ügyleteinek több mint a
felét, valamint az EU devizapiaci
forgalmának és az OTC-kamatpiaci
származtatott termékek uniós keres-
kedelmének több mint a háromne-
gyedét. (MTI)

Szerkesztette: Benedek István

Fotó: Nagy Tibor



2017. december 27., szerda ____________________________________________ TURIZMUS  __________________________________________________ NÉPÚJSÁG 7

Mezőbánd – Drekulyatelep, 
Fekete, Feketelak, Hidegvölgy, 
Istentó, Marosesd, Mezőpete, 
Nagyvölgy, Száltelek, Székelyuraly
Mezőbánd 

Ősidők óta lakott település. Ha-
tárában bronzkori emlékek kerültek
elő. Rózsásfalván római pénzeket
és római telep maradványait talál-
ták. A mezőbándi temető avar ré-
széből került elő az a lepénysütő tál,
amelyet a történészek a szlávok első
biztosan keltezhető erdélyi nyomá-
nak tartanak, keletkezését 600-630
közé teszik. A székelyek ősi letele-
pedési helye, egyesek szerint ez volt
Cigla mezeje, ahová a hunok mara-
dékai húzódtak vissza. Időközben
több falu is egybeolvadt, mint Szé-
kelygerebenes, Adósfalva, Súgó-
falva, Kistelek, Csükmöd,
Rózsásfalva és Egerháza. Nevét
Sándur Bándtól származtatják (a
Csíki krónika szerint ő volt Betsek
hat fiának egyike), a későbbiekben
Bánd, Bundum, Meseo-Band néven
jelenik meg. Az Omlás déli csúcsán
a középkorban vár állott. A hajdani
településen 1336-tól a székely 
Meggyes nemzetségnek, később
Báthory Zsigmondnak, Bethlen Gá-
bornak, Báthory Gábornak voltak
birtokai. Majd I. Rákóczi György
birtokába került a falu, a helyi és a
gerebenesi udvarházakkal együtt. A
17. században több nemesi udvar-
ház is volt a faluban, köztük az I.
Rákóczi György özvegyéé, a Lo-
rántffy Zsuzsannáé, amely valószí-

nűleg az 1857-es tűzben, amikor a
falu majdnem teljesen leégett, el-
pusztult. 1707 
tavaszán a Munkácsról Marosvásár-
helyre, fejedelmi beiktatására ér-
kező II. Rákóczi Ferenc március
30-tól április 5-ig a faluban tartóz-
kodott, itt írták meg a fejedelmi
eskü szövegét is. A református egy-
ház 1552 után, Göcsi Máté és Kál-
mencsei Sánta Márton ige-
hirdetéseit követően jött létre a fa-
luban. 1615-ben említették először
a református papot és oskolames-
tert. Azóta három templomot is épí-
tettek a helyiek. Az első az 1600-as
évek elején épült, a Felszegen. A
második 1756-ban készült, kőből.
A harmadik templom 1885-ben lett
kész. Az orgona 1830-ban készült.
A szószéket id. Csiszár Sámuel ké-
szítette 1884-ben. A toronyban
három harang található. A nagyha-
rangot 1609-ben, a közepest 1756-
ban, a kisharangot 1800-ban
öntötték. A toronyórát 1862-ben ké-
szítették.

A látnivalók közül megemlíthet-
jük tehát az 1885-ben épült refor-
mátus templomot, az 1905-ben
felhúzott görögkatolikus templo-
mot, az 1896-ban felszentelt római
katolikus templomot, valamint a
legrégebbi, 1787-ből való ortodox
templomot. A horgászoknak aján-
lott a határához közel található,
mintegy 2 km hosszú Bándi-tó.
Istentó

A községtől távolabb esik ugyan,
de közigazgatásilag ide tartozik Is-

tentó, ahol ma már a föld-vissza-
szolgáltatás, illetve a privatizálás
miatt nem közelíthető meg a ha-
sonló nevű tó, amelybe egy meteo-
rit csapódott be, ugyanis 1852.
szeptember 4-én 16:30-kor meteor-
zápor hullt a Mezőségen, Mezőma-
daras környékén. A hullásmező kb.
10 km hosszú és 4 km szélességű,
ellipszis alakú volt. Így keletkezett
a 8 ha területű, kb. 4 méter mély tó,
amelyről az egykori marosvásárhe-
lyi orvos, dr. Knöpfler Vilmos a kö-
vetkezőképpen számolt be:
„Egészen tiszta, felhőtlen ég mellett
s teljes szélcsendben tűnt fel a tűz-
golyó, mely délnyugatról északke-
let felé vonult és kialudván,
mennydörgésszerű vagy távoli
ágyúk dörgéséhez hasonlítható zaj
volt hallható Károlyvár s Nagy-
enyedtől kezdve Tordáig és Kolozs-
várig, északkelet felé pedig
Marosvásárhely és Szászrégenig.
Az eldurranás után a mezei mun-
kások süvöltő hangokat hallottak a
levegőben, s eközben látták a le-
hulló köveket. Egy-két mezei
munkás az Isten-tó közelében
lévén, látta azt is, hogy egy nagy
tömeg a tóba esett, vizét egy ölnyi
magasságra felloccsantotta, és az
egész tóban nagy hullámokat vert
fel”.

Az 1852-ben lehullt meteoritot
ma a bécsi természetrajzi múzeum-
ban őrzik, fontos szerepet játszott a
kondritos meteoritok kutatásában,
amikor az 1960-as években az ame-
rikai űrkutatás készült a holdkőze-
tek fogadására, összegezték az
addig gyűjtött ismereteket a kond-
ritos meteoritokról (kondritok). A
meteoritokat ugyanis három nagy
anyagtípusba sorolják: kő-, kő-
vas- és vasmeteoritok. A kőmeteo-
ritok két osztályba sorolhatók,
kondritok és akondritok (az
akondritokban nincsenek kondru-
mok). A kondritok tizedmilliméte-
restől a centiméteresig terjedő
nagyságú kicsiny gömböket,
kondrumokat (magokat) tartal-
mazó meteoritok, a kondritok ezek-
ről kapták a nevüket. A
mezőmadarasi meteorit a kondritok
közé tartozik, érdekessége a vi-
szonylag nagy széntartalma. 
Mezőmadaras – Szénáságy

Mezőmadaras 2004-ig Mező-
bándhoz tartozott, ma önálló község

egy faluval. Látványossága a refor-
mátus templom, amelyet egy ko-
rábbi, a 18. században meglévő
helyére 1804-ban építettek gróf
Bethlen Karolina telkére, amit ő a
református egyháznak adományo-
zott. A templomot ezt követően
1833-ban, 1852-ben és 1862-ben is
javították. 1869-ben összedőlt a to-
rony, mielőtt újjáépíthették volna.
1872-ben fogtak hozzá a torony új-
jáépítéséhez. Újabb felújítási mun-
kálatokat végeztek 1948-ban,
1970-ben és 1973-ban, amikor a
templombelsőt is rendbe tették és
kiegészítették a berendezést. Leg-
utóbb 1996-ban volt jelentősebb re-
noválás.
A kúriák 

Egy 1831-ben készített statiszti-
kai felmérés szerint Mezőmadara-
son 12 kúria létezett. Ezek közül
megemlítjük a gróf Bethlen Pálét és
az Orbán Györgyét. Az Orbán csa-
lád Kézdimárkosról került Mada-
rasra. Az évek során tetemes
földbirtokra tett szert, a Bethlenek-
től vásárolták meg a ma lakatlanul
álló kúriát, ami korábban Mihály
Zsigmond nagybirtokos tulajdona
volt. Az 1828-ban született márkos-
falvi Orbán Károly honvéd huszár-
főhadnagy Bem tábornok
hadsegédje volt, felesége Pataky
Borbála. Fiuk, Orbán György föld-
birtokos az erdélyi nemesi család-
ból származó zeykfalvi Zeyk
Saroltát vette feleségül, aki fiatal-
korában az idős Kossuth Lajos
„napsugarát” jelentette. Bár a ha-
gyomány úgy tartja, hogy a Mada-
rasra ellátogató Kossuth Lajos a
kúria teniszpályáján ismerkedett
meg a még gyermek Zeyk Saroltá-
val, az adatok fényében ez csak le-
gendának számít. Zeyk Sarolta
1884-ben európai körutazáson vett
részt rokonainál, és a visszaúton
hosszabb időre megálltak Zeyk Jó-
zsefnél, a lány Torinóban élő nagy-
bátyjánál. A 19 éves lány ekkor
találkozott a száműzetésben élő, 82
éves egykori kormányzóval. Ezt kö-
vetően Sarolta hazatértével elkez-
dődött a hét éven át tartó
levelezésük. Bár mindvégig han-
goztatja, hogy „atyai barátod va-
gyok”, érezni lehet, hogy Kossuth
szerelmes lett a fiatal lányba. A le-
veleket a Hatvany Lajos, Karinthy
Frigyes és Kosztolányi Dezső szer-

kesztésében megjelenő Esztendő
című szépirodalmi folyóiratban
1918-ban hozták nyilvánosságra.
Zeyk Sarolta 58 évesen, fiatal
nagymamaként autóbalesetben
hunyt el.
Mezőrücs – Căciulata, Cotorinau,
Cureţe, Forrásészka, Hágó, Kereszt-
patak, Lenes, Mezőszentmárton,
Nagyoldal, Nagyölyves, Obârşie,
Ölyvespatak, Rücsinéma, Száraz-
patak

Nevét 1305-ben Terra dou
Ryvchként említették először, mint
Kodori Márton fia János és testvé-
reinek földjét. Később Rywch
(1429-ben), majd Rychként (1481-
ben) jelenik meg a fennmaradt ok-
levelekben. 1482-ben Mátyás király
parancsára Báthori István birtokába
kerül adományként. 1483-ban már
a Meggyesfalviak is részbirtokosai
voltak. 1492-ben Somkeréki Erdé-
lyi János átengedte Szentiványi
Székely Miklósnak. 1525-ben Ger-
nyeszeghez tartozó birtok. 1639-
ben I. Rákóczi György birtokaként
jelenik meg.
Mezőpagocsa – Balogéja, Csulja,
Fântâna Babii, Ökröstó, Pârâu Cru-
cii, Scurta, Sicele, Valea Sânpetru-
lui, Văleni

1345-ben Pakachatelke néven
említik először. A falu református
magyar lakosságát a református
templommal együtt Basta serege
elpusztította. Az egykori temp-
lom helyén harangláb áll. A ma-
gyarok helyére románok
települtek. A haranglábat 2014-
ben újították fel. 
Mezőgerebenes – Lőrinci, 
Szentpéterivölgy

1294-ben Gerebenes néven jele-
nik meg a forrásokban. 1332-ben
plébániatemploma és papja is van.
Lakosai a középkorban áttérnek a
református hitre. A 18. században
még anyaegyházként létezik. A
múlt században temploma elpusz-
tult, csak egy haranglábat tudnak
megmenteni, s református lakos-
sága nagyon megfogyatkozott. He-
lyüket a 15. századtól
folyamatosan betelepülő görögke-
leti lakosság, később ortodoxok
veszik át. 

A mezőbándi református templom Fotó: Nagy Tibor

A mezőmadarasi meteoritdarab a bécsi természetrajzi múzeumban

Szerkeszti: Vajda György

Mezőség (2.)
Folytatjuk utunkat a Mezőségen. Ezúttal olyan településeket

ajánlunk az érdeklődők figyelmébe, amelyek nemcsak a magyar
történelemhez kötődnek, mint Mezőbánd, hanem érdekes jelenség-
nek is tanúi voltak. Kevesen tudják, hogy 1852. szeptember 4-én
meteorzápor volt a környéken, és ennek nyoma ma is látható, sőt
az itt talált meteoritdarab hozzásegítette az amerikai űrkutató
ügynökséget (NASA), hogy a Holdra szállás előtt tanulmányozzák
a landolásra alkalmas talaj feltételezett összetételét. A kőzet ma a
bécsi természetrajzi múzeumban látható. A dombok között kanya-
rogva olyan falvakban barangolhatunk, ahol sajnos csak egy-egy
árván maradt harangtorony jelzi, hogy egykor magyarok is laktak
a vidéken. 



„Bordó, fekete, hajrá
(e)M(e)SE!”.

Ilyenkor, év vége táján, ami-
kor az évbúcsúztatók bőségé-
nek zavarával küszködő
olvasó már fel sem kapja a
fejét, ha az újság hasábjain
egy újabb eseménybeszámoló
tolakszik látómezejébe, bi-
zony, nem könnyű olyan kez-
dőmondatot találni, amely
sikeresen áttöri a dömping
ellen természetes módon vé-
dekező olvasói reflexet, hogy
„na, ezt a cikket sem fogom
elolvasni”.

Párizs megér egy misét
Jómagam kezdőmondatommal:

captatio benevolentiae (a klasszikus
retorikában ez a publikum jóindula-
tának elnyerésére tett kísérlet)
mégis teszek egy fejedelmi próbát
(IV. Henrik francia királlyal szólva,
„Párizs megér egy misét!”), annál is
inkább, mert ha valakinek a 2017-
es év végén netán eszébe jutna a
kluberedményesség alapján rangso-
rolni Marosvásárhelyen, példának
okáért, a szurkolói buzdításokat,
akkor az egyik legsikeresebb buzdí-
tás nagy valószínűséggel a fenti idé-
zet lenne.

Állításom igazának bizonyítására
pedig nem kell a Hubble űrtávcső
segédletéhez folyamodnom, hogy
az érvek galaxisában a kellő argu-
mentumot megleljem, elég, ha a
tisztelt olvasó memóriáját frissí-
tendő, emlékeztetem arra, hogy nem
régebb, mint december 10-én ugyan-
ezen hasábokon a szurkolói szívnek
mindég kedves tartalmú szalagcím
adta ország-világ tudtára, hogy „Ki-
ütéses győzelemmel zárt, őszi baj-
nok a Marosvásárhelyi MSE”.

Tessék mondani, Bölöni Laci vá-
rosában mikor tetszett utoljára ha-
sonló tartalmú szalagcímet olvasni?

(És most tudatosan nem gondo-
lok arra a klubra, amely néhány
évvel ezelőtt átvette az ASA nevet,
amely örök időkre összefonódott a
marosvásárhelyi labdarúgás törté-
netével. Az említett sportszervezet
ugyanis kérészéletű tündöklése után
– 2014-ben szinte NB 1-es bajnok-
ságot nyert – ma a csőd szélén tán-
torog.)
Mihez nem kell űrtávcső?

Mindezt pedig azért emlegettem
fel, hogy elmondhassam, hála isten-
nek van, létezik Marosvásárhelyen
másfajta hagyományápolás is, ahol
az elődökhöz való visszatérés a
gyökerekhez való ragaszkodást je-
lenti, azt a tiszteletet, amely a fel-
menőinket a kései utódok részéről
megilleti.

Nos, ha engem kérdeznek – de
akár kérdezés nélkül is szívesen el-
mondom –, szerintem az 1898-ban
alapított Marosvásárhelyi Kerékpá-
ros Egyletre (MKE) épülő és 1906-
ban létrejött Marosvásárhelyi
Sportegylet (MSE) szellemi örö-
köse, amelyet az 1929-es városi ka-
lendárium szerint a városépítő dr.
Bernády György polgármester is
díszelnökölt, a 2008-ban újraalapí-
tott mai (e)M(e)SE minden bizony-
nyal ilyen.

És ennek az állításnak az igazo-
lására sem kell a már említett űrtáv-
csőhöz folyamodni, a klub
törekvéseinek komolysága, az
eredmények minden sporttevé-
kenységet mérő és minősítő meg-
létén túl, a következetesen
felvállalt célkitűzésekben is tetten
érhetőek, akár abban a megfogal-
mazásban is, ahogyan azok az
egyesület honlapján szerepelnek: a
labdarúgás népszerűsítése, tömeg-

bázisának növelése, tehetségek fel-
kutatása.

És hogy a felsorolás nem üres
szólamok füzére, arra szerény, de
meggyőző bizonyíték volt a kará-
csonyi ünnepek előestéjén megtar-
tott évbúcsúztató is a Sziget utcai
műfüves pályán, amelynek fősze-
replője elsősorban a sportcipős gye-
reklélek volt – jóval 200-on felüli
létszámban. S mivel önmagában a
számszerűség nem biztos, hogy
mindenkinek ugyanazt mondja, az
arányokat érzékeltetendő, gyorsan
hozzáteszem, hogy városi szinten
ez a klubnak a három első hely
egyikét jelenti.

Jegyzetfüzetembe nagybetűkkel
azt írtam be: pazar látvány volt.
Mert a fagypontot kitartóan ost-
romló hőmérséklet ellenére is tény-
leg lélekmelegítő látvány volt
együtt szemlélni a versenycsopor-
tok – U7 (2011–2012-es születésű
gyerekek), U8 (2010), U9 (2009),
U10 (2008), U11 (2007), U12
(2006), U13 (2005), U15 (2003-
2004), U17 (2001-2002) – egymást
követő korosztályait, az alig 5-6
éves Babszem Jankóktól a IV. ligás
labdarúgó-bajnokság őszi éllova-
saiig mindazokat, akiket egy igazi
nagy, összetartó családdá kovácsolt
a bordó-fekete színek viselete. No
meg az értük való nemes sportküz-
delem.
Eszi, neMessi, ez van!

A „kicsi legény, nagy tarisznya”
korosztályból máris beírtam ma-
gamnak néhány nevet jegyzetfüze-
tembe: Áron, Lehel, Tamás, Péter,
Márk…, de nem sorolom tovább,
hisz évek múltán elvileg bármelyi-
kükből lehet akár egy Ronaldo vagy
egy Messi.

Mert Lionel Messi és Cristiano
Ronaldo sem született sztárnak. Ki
gondolná, hogy Ronaldo olyan ház-
ban lakott, ahol a tetőn tudtak csak
mosni? Vagy Messi sokat sírt magá-
nyosan, mikor senki sem látta? A
két világsztár is közülünk való, csak
tehetségesek, és mindent megtettek
a sikerért.

Erre a gondolatra hajaz a klubel-
nök Farczádi Attilának egy korábbi

sajtónyilatkozata is, hogy ezt a klu-
bot abból a meggyőződésből alapí-
tották, hogy léteznie kell egy olyan
keretnek, ahol bárki megtalálja a
számítását, aki a labdarúgást sze-
reti, s ahol a tehetségesek mindent
megtehetnek a sikerért.

Az MSE pedig tudatosan, lépés-
ről lépésre építkezett, előbb voltak
a szabadidős csoportok, amelyek je-
lenleg is léteznek, s ahova minden-
féle kötöttség és kötelezettség
nélkül jöhet bárki, nincs verseny-
zés, csak foci. Ezekből a teljesít-
ménykényszer nélküli
közösségekből nőtték ki magukat a
versenycsoportok, ahol a legna-
gyobbak komoly eséllyel ostromol-
ják a III. liga kapuját. Mindezt év
végi rövid számvetésében már
Fehér Csaba vezetőedző mondotta,
aki eredménynek tartja azt is, hogy
az MSE több játékosa bemutatko-
zott a csíkszeredai Székelyföld Lab-
darúgó Akadémián is. Arccal a jövő
felé Fehér úgy fogalmazott, hogy
utánpótlás-nevelő klub lévén, leg-
főbb céljuk, hogy a gyerekeket em-
berségre, életre meg focira tanítva,
minél több focistát tudjanak kine-
velni, nem utolsósorban a felnőtt
csapatnak, és csöppet sem ördögtől
való a célkitűzés, hogy a nagy csa-
pattal sikeresen ugorják meg az
újabb minőségi szintet.
A kapcsolati háromszög 
matematikája

Ebben a csöppet sem könnyű
utánpótlás-nevelésben a klub bizto-
san alapozhat a szülők támogatására
is, akik az évzáró ünnepségen is
nagy számban voltak jelen. Arra
pedig, hogy a gyerekek jó kezekben
vannak, garancia az, hogy a jövő re-
ménységeit kivétel nélkül FIFA-B,
FIFA-C kategóriás (egyetemi vég-
zettségű vagy egyetemi tanulmá-
nyaikat végző) szakemberek,
pedagógusok irányítják, akik egy-
ben olyan példaképek, mint a hú-
szas éveiben járó Dudás Levente,
aki egy személyben aktív játékos,
edző, egyetemi hallgató meg csa-
ládapa. Szorgalmával, kitartásával,
akaraterejével azt is példázza, hogy
a tehetség nem minden, emberi, er-

kölcsi habitus nélkül eredményt el-
érni nem lehet. A sikerért keményen
meg kell dolgozni, s ebben a sokis-
meretlenes egyenletben immár ed-
zőként is tapasztalhatja, hogy a
sportoló kapcsolatának minősége
nem csupán a sportoló teljesítmé-
nyét, hanem az önértékelését, elé-
gedettségét is meghatározza.
Ahhoz, hogy a közös munka a leg-
hatékonyabb legyen, az edzőnek
meg kell teremtenie az ideális ér-
zelmi közelséget a játékosokkal, és
elköteleződnie a sportáguk, a jövő-
jük iránt. Szerinte a sportoló, a
szülő és az edző egy kapcsolati há-
romszöget alkot, és ahhoz, hogy a
versenyző igazán sikeres lehessen,
az is elengedhetetlen, hogy az edző
a szülőkkel is hatékonyan tudjon
együttműködni.

Bizony, ennyi említésre érdemes
dolog történt ezen az emlékezetes
évbúcsúztatón, amelynek zenei
alapját a Református Kollégium
Enyedi Csaba lelkész vezette kó-
rusa adta meg, amely a jeles esemé-
nyen a korábban komponált
MSE-himnuszt is előadta. És volt,
hogyne lett volna, angyaljárás is,
amikor több mint 200 ajándékcso-
mag lelt gazdára, s hogy kerek le-
gyen a dolog, az ünnepséget egy
bazi nagy közös pizzázás zárta Vá-
sárhely egyik jó nevű pizzázójában,
ahol a másfajta eseményekkel szo-
cializált előkelő falak egyszerre
ennyi gyereket még sohasem láttak.
Huj, huj, hajrá – bordó-feketében

Napokkal az esemény után, még
most is fülembe cseng a több mint
200 torokból felzúgó MSE-himnusz
refrénje: „Harcolj, (e)M(e)SE!,
Küzdjél (e)M(e)SE!”, minek halla-
tán valahonnan a múlt sötét bugyra-
iból szembejött velem egy 12.000
torokból felzúgó „huj, huj, hajrá”,
amivel Vásárhely focirajongó kö-
zönsége, rekedtre ordított lelkese-
déssel, egykoron Bölöni Laciékat
buzdította győzelemre.

Vajon milyen messze van még az
a nap, amikor ugyanaz a rekedtre
ordított lelkesedés azt zúgja majd
több ezer torokból: „Bordó, fekete,
hajrá (e)M(e)SE!”.
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Űrtávcső meg faeke, avagy
egy évzáró szabálytalan krónikája

Bögözi Attila

Pillanatkép az MSE évbúcsúztató rendezvényéről

Az ünnepségen karácsonyi dalokat énekelt a Református Kollégium kórusa Enyedi Csaba
vezényletével. Fotók: Porkoláb Zoltán

Meghívót kaphat a román felnőtt
labdarúgó-válogatottba a Puskás
Akadémia játékosa, Tamás Nándor,
írta a Marosvásárhelyi Rádió érte-
sülései alapján a Nemzeti Sport.

A 17 esztendős futballista nyárig
az FK Csíkszereda játékosa volt,
onnan került a Puskás Akadémiá-
hoz, amelynek U19-es és az NB III-
as csapatában is eredményesen
szerepel – utóbbiban 17 bajnokin
nyolcszor talált be az ősszel. Jó tel-
jesítményének köszönhetően a
román U18-as válogatottnak is az
alapemberévé vált, és a hírek szerint
olyannyira meg vannak elégedve
vele, hogy a román szövetség szak-
mai igazgatója, Mihai Stoichiţă be-

ajánlotta a felnőttválogatottba, in-
dokként pedig többek között azt
hozta fel, legfőbb céljuk, hogy meg-
tartsák a hozzá hasonló tehetsége-
ket, még mielőtt Magyarország
elhalászná előlük. 

„Elég váratlanul ért ez a hír, de
ennek valóban lehet valóságalapja.
Mindenképp örülök, hogy egyálta-
lán szóba került a nevem, viszont
nem tulajdonítok túl nagy jelentősé-
get ennek az egésznek, amíg nincs
semmi konkrétum. Sok olyan dolgot
írnak, ami nem igaz. Többek között,
hogy tízes mezben játszom és támadó
középpályás pozícióban” – mondta
Tamás Nándor, aki Romániában szü-
letett, és van román útlevele is.

Puskás Akadémia: a románok
lecsapnának a tehetségre?

Magyar lett az ősz legjobb kapusa
A Kicker című mértékadó német szaklap osztályza-

tai alapján Gulácsi Péter lett az ősz legjobb kapusa a
német labdarúgó-bajnok-
ságban.

Az RB Leipzig magyar
válogatott hálóőre 16
Bundesliga-mérkőzésen
lépett pályára, s 2,63-as
átlagot ért el. A második
helyen Lukas Hradecky,
az Eintracht Frankfurt já-
tékosa végzett 2,68-cal,
míg a harmadik a Werder
Brement erősítő Jiri Pav-
lenka lett 2,71-el (az 1-es
a legjobb, a 6-os a leg-
rosszabb osztályzat).

Az összes futballistát
figyelembe véve Gulácsi
a Bundesliga harmadik
legjobbja, csak a Bayern
München francia szél-
sője, Kingsley Coman

(2,59) és a Bayer Leverkusen jamaicai középpályása,
Len Bailey (2,17) előzi meg.



A listavezető FC Barcelona 3-0-
ra győzött a címvédő Real Madrid
vendégeként a spanyol labdarúgó-
bajnokság 17. fordulójának ranga-
dóján, a szombati El Clásicón.

A korai kezdés oka az volt, hogy
a spanyol liga versenybe száll a Pre-
mier League-gel az ázsiai tévénéző-
kért.

Az első félidőben a hazaiak
enyhe mezőnyfölényben futballoz-
tak, mindkét kapusnak bravúrt kel-
lett bemutatnia. A fővárosiak Karim
Benzema révén kapufáig is eljutot-
tak, ám gól a szünetig nem született.

A második játékrészben a katalán
gárda egy gyors ellentámadást ját-
szott ki százszázalékos helyzetig,
amelyet Luis Suárez értékesített az
54. percben. Hét perccel később
Dani Carvajalt kiállította a játékve-
zető, miután kézzel blokkolta a ka-
puba tartó labdát, a megítélt
büntetőt pedig Lionel Messi értéke-
sítette. Az ötszörös aranylabdás ar-
gentin támadónak ez volt az 54.
találata 2017-ben tétmérkőzésen,
ezzel megelőzte az egyformán 53

gólt jegyző Cristiano Ronaldót és
Robert Lewandowskit. A hajrában
emberhátrányban is próbálkozott a
Real Madrid, ám a második félidő-
ben a Barcelona uralta a játékot, s a
ráadás utolsó percében a friss cse-
reként beállt Aleix Vidal révén har-
madik gólját is megszerezte.

Sikerével a Barcelona nagy lé-
pést tett a bajnoki cím megszerzése
felé, mivel 14 pont az előnye az egy
meccsel kevesebbet játszott királyi
gárda előtt.

A két együttesnek ez volt idei ne-
gyedik tétmérkőzése egymás ellen.
Augusztusban a spanyol Szuperku-
pában a Real Madrid idegenben 
(3-1), majd a hazai visszavágón is
nyert (2-0). Áprilisban viszont a
madridi bajnoki találkozón a Barce-
lona győzött (3-2).

A mostani volt a Real Madrid és
a Barcelona 175. találkozója a spa-
nyol bajnokságban, párharcuk rend-
kívül kiélezett. A madridiak 72
alkalommal nyertek, ebből 52-szer
pályaválasztóként. A 70 barcelonai
sikerből 21 született idegenben.

A Marosvásárhelyi UPM Sirius
női kosárlabdacsapata vereséget
szenvedett Alexandriában, az ed-
digi egyetlen olyan csapat otthoná-
ban, amelyet eddig sikerült
legyőznie. A 12 pontos vereség
azonban tisztes helytállásnak mi-
nősül, ha hozzátesszük, hogy a ta-
lálkozón három légióssal és
kilencfős kerettel jelent meg Ionel
Brustur csapata.

Nem kezdődött jó előjelekkel a
múlt hét a Sirius számára, a csapat
egyik fontos külföldi játékosa,
Alyssa Lawrence ugyanis szabá-
lyosan hazaszökött az Egyesült Ál-
lamokba. A dolog azért furcsa,
mert alapembernek számított, és a
fizetéssel sem volt elmaradva a
klub. Igaz, az utóbbi időben látható
volt rajta a kedvetlenség és az irri-
táltság, csak a csapathoz közeliek
tudhatják, hogy miért. Tettének kö-
vetkezményei lesznek – jelentette
ki Kiss István klubelnök, azonban
Alexandriába nélküle utazott a csa-
pat. Mint ahogy Sherise Williams
nélkül is, akit viszont a klub kül-
dött el az eddig elégtelen teljesesít-
ménye miatt.

Ehhez képest jól tartotta magát
a csapat az első félidőben, és bár

végig a házigazdák voltak előny-
ben, szünetben mindössze két pont
előnye volt Alexandriának. A má-
sodik félidő elején viszont bekö-
vetkezett a Sirius menetrend
szerinti hullámvölgye, öt és fél per-

cig egyetlen pontocskát
sem szereztek, és a házi-
gazdák 14-0-s sorozata
gyakorlatilag eldöntötte
a meccset. Az utolsó
negyedben ugyan sike-
rült levinni hét pontra a
hátrányt, de az ered-
ményt már nem tudták
megfordítani a maros-
vásárhelyiek. 

A házigazdák első-
sorban a marosvásár-

helyiek palánkja alatt nyújtott
teljesítményüknek köszönhetően
nyerték meg a meccset, ahol 16
támadó lepattanót gyűjtöttek, tíz-
zel többet, mint a Sirius a másik
térfélen. Ugyanakkor csak öt el-
adott labdájuk volt a 13-hoz vi-
szonyítva. A hárompontosokat a
Sirius sokkal jobban dobta,
azonban mezőnyből összesen
41%-os volt Alexandria eredmé-
nyessége a Sirius 35%-ához ké-
pest.

A marosvásárhelyi csapat az
idén még egy mérkőzést játszik
saját közönsége előtt: december
28-án 19 órai kezdettel fogadja a
ligeti sportcsarnokban a Gyulafe-
hérvári CSU csapatát.
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Georges Leekens szövetségi ka-
pitány elmondta, hogy márciusban
és júniusban is két-két barátságos
mérkőzést játszik a magyar labda-
rúgó-válogatott.

A belga edző a Digi Sport tele-
vízió Sport 24 Extra műsorában
emlékeztetett rá, hogy az európai
szövetség január 24-én készíti el a
Nemzetek Ligája csoportbeosztá-
sát. A magyar csapat a C osztály-
ban szerepel, a sorozat szep-
temberben rajtol, „addig március-
ban és júniusban is két-két mérkő-
zést játszunk” – tette hozzá
Leekens.

„Remélem, sikerül egy 25-30
fős magot összeszedni, amelynek
tagjai versenyhelyzetet teremtenek
egymás számára” – szögezte le. Az
október végén kinevezett kapitány
úgy vélekedett, túl sok a hullám-
völgy a válogatott játékában, de
ezen két hónap alatt még kollégája
és barátja, José Mourinho sem
tudna változtatni. „Az egyetlen
dolog, ami segíthet, az az önbiza-
lom, a játékosoknak hinniük kell
magukban” – hangsúlyozta.

Leekens visszatekintett az idei
évre, ami meglátása szerint nagyon
nehéz volt a magyar labdarúgás-
ban, mert a klubcsapatok korán ki-
estek az Európa-liga és a Bajnokok
Ligája selejtezőjében, valamint a
nemzeti csapat is többször kudar-
cot vallott.

A belga tréner úgy fogalmazott,
a magyar zenészekhez hasonlóan
naponta öt-hat órát kellene dolgoz-
niuk a magyar labdarúgóknak is,
akkor elérhetnék azt a szintet, amire
vágynak. „Nem egy vagy tizenegy
jó zenész lennénk, hanem egy zene-
kar. Attól még nem mi volnánk a
legjobb zenészek, de nagyon szép
zenét játszanánk. Ezzel a muzsiká-
val pedig elégedett lenne minden
szurkoló” – fejtette ki hasonlatát. 

A drukkerekről megjegyezte,
nem rosszak, csak túlzottan szen-
vedélyesek, megőrülnek a labdarú-
gásért, és most csalódottak. A
szövetségi kapitány elárulta, hogy
az ideje nagyobb részét Magyaror-
szágon tölti, a közelmúltban sok
hazai edzővel beszélt, de a külföl-
dön játszó labdarúgók közül még
nem látott túl sokat élőben.

„Itt viszont nagyon meglepett,
mennyire agresszívan játsszák a já-
tékot, és hogy mennyire előtérbe
helyezik az eredményességet. A já-
tékvezetőkkel is túlságosan sokat
foglalkoznak, ez felesleges energia-
pazarlás” – nyilatkozta. Emlékez-
tetett rá, hogy a belga válogatott
kapitányaként olyan játékosokkal is
dolgozhatott, akiknek egy visszalé-
pés után sikerült igazán nagyot ug-
raniuk a pályafutásuk során.
Példaként Romelu Lukakut emlí-
tette, aki a Chelsea-ben még nem
volt elég jó, de a West Bromwich
Albion és az Everton után most a
Manchester Unitedet erősíti.

„A játékosoknak, akik most nem
játszanak a klubcsapataikban, tud-
niuk kell reálisan látni magukat” –
tanácsolta, majd Kevin De Bruynét
is megemlítette, akinek a belga
Genk után szintén nem sikerült ki-
magaslóan teljesítenie a Chelsea-
ben, de átigazolt a Werder
Bremenbe, majd a Wolfsburgba,
most pedig a Manchester City
egyik legjobbja.

Leekens az interjúban arról is
beszélt, hogy azokra a játékosokra
nem tart igényt, akik nem szeretné-
nek válogatottak lenni, mert úgy
érzik, nem tudnak áldozatot hozni
a nemzeti csapatért.

„Úgy gondolom, a válogatottat
együtt vissza tudjuk vinni a he-
lyes útra, különben nem lennék
itt. Tudom, hogy nagyon sok
munka vár ránk, de biztos vagyok
benne, hogy ez lehetséges. Eddig
nagyon elégedett vagyok, és
várom már a következő hónapo-
kat” – mondta a szövetségi kapi-
tány.

Márciusban és júniusban is 
két-két mérkőzést játszik a magyar válogatott

Fogyatkozik a Sirius kerete is
Bálint Zsombor

A Barcelona „leigázta” 
a Real Madridot az El Clásicón

Sébastien Loeb visszatér 
a rali-vb-re!

A kilencszeres bajnok francia Sé-
bastien Loeb a következő idényben
visszatér a rali-világbajnokság
(WRC) mezőnyébe. A 43 éves Loeb
három futamon áll rajthoz a Citro-
ënnel: márciusban Mexikóban, áp-
rilisban Korzikán és októberben
Spanyolországban. Navigátora ezút-
tal is Daniel Elena lesz, akivel 2004
és 2012 között sorozatban kilenc al-
kalommal lettek világbajnokok.

Loeb visszatéréséről augusztus
óta pletykálnak, miután egy aszfalt-
pályán kipróbálta a C3-as modellt.

A szakág történetének legsikere-
sebb pilótája elismerte, a WRC csá-
bítása túlságosan nagynak
bizonyult, hogy ellenálljon. „Az
érzés, amikor egy ralihétvégére ké-
szülök, az egyik legizgalmasabb,

amit valaha tapasztaltam. Nagyon
örülök, hogy versenykörülmények
között vezethetek egy új modellt,
ráadásul abban a csapatban, amely-
lyel rengeteg sikert elértem” – nyi-
latkozta.

Mint kifejtette, a csapatnál min-
denki elégedett volt az idei teszt-
eredményekkel, beleértve őt is,
ezért logikus lépésnek tűnt, hogy
három versenyre visszatérjen, és ezt
Yves Matton, a Citroën Racing
igazgatója is megerősítette. „Nin-
csenek elvárásaim, csak élvezni
akarom a futamokat” – szögezte le
Loeb.

A francia pilóta először 1999-
ben, legutóbb pedig 2015 januárjá-
ban állt rajthoz a rali-vb-n, és 78
futamot nyert.

Új világcsúcs született a szóló
világ körüli vitorlázásban

Francois Gabart francia vitorlázó
múlt vasárnap megdöntötte a meg-
állás nélküli, szóló világ körüli vi-
torlázás eddigi rekordját, miután 42
nap 16 óra 40 perc és 35 másodperc
alatt körbehajózta a Földet.

Gabart, aki a nyugat-franciaor-
szági Brestből november 4-én in-
dult útnak, több mint hat nappal vert
rá a szintén francia Thomas Co-
ville-ra, aki 2016 karácsonya előtt
állította fel a korábbi szóló földke-
rülő csúcsot, amely 49 nap 3 óra 7
perc és 38 másodperc volt.

A szervezők szerint a 34 éves
Gabart vasárnapra virradóra haladt
át a nyugat-franciaországi Ouessant
szigeténél lévő képzeletbeli célvo-
nalon Macif nevű 30 méteres trima-
ránjával.

Tucatnyi hajó gyűlt össze a sport-
ember köszöntésére, aki jelzőfák-
lyákat lengetve ünnepelte teljesít-
ményét. Gabart támogatói a szom-
szédos Brestben rendeztek ünnep-
séget a férfi tiszteletére. „Óriási
öröm számomra ez a rengeteg em-
beri energia. Szóló vitorlázó vagyok
ugyan, de ez óriási boldogságot je-
lent” – mondta Gabart, aki 2013-
ban, mindössze 29 évesen,
megnyerte a Vendée Globe földke-
rülő vitorlásversenyt.

Mostani teljesítményével mind-
össze két nappal maradt el a 
földkerülő hajózás abszolút világ-
csúcsától, amelyet a Francois 
Joyon irányította öttagú francia csa-
pat állított fel idén januárban, mi-
után 40 nap alatt körbehajózták a
Földet.

Eredményjelző
A női kosárlabda Nemzeti Liga 10. fordulójának eredményei:

Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Temesvári SCM 72:50, Brassói
Olimpia – Aradi ICIM 63:66, Gyulafehérvári CSU – CSBT Ale-
xandria 79:63, Szatmárnémeti CSM – Kolozsvári U 91:89. A
Marosvásárhelyi UPM Sirius állt.

A 11. forduló eredményei: Temesvári SCM – Kolozsvári U
61:56, CSBT Alexandria – Marosvásárhelyi UPM Sirius 76:64,
Gyulafehérvári CSU – Szatmárnémeti CSM 85:81, Aradi ICIM
– Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 58:82. A Brassói Olimpia állt.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 11. forduló: CSBT Alexandria

– Marosvásárhelyi UPM Sirius 76:64 (20-14, 17-21, 21-13, 
18-16)

Alexandria, sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Dragoş Nicolae
(Bukarest), Bogdan Badea (Bukarest), Andrei Răileanu 
(Focşani). Ellenőr: Alina Moanţă (Bukarest).

CSBT Alexandria: Bartee 22 pont, Amukamara 19 (1), Vran-
čić 10 (1), Grbić 9 (1), Voicu 7, Mihai 4 (1), Podar 3, Cooper 2.

UPM Sirius: Robinson 21 (1), Radović 10 (2), Mitov 8 (2), Bel-
dian 6 (2), Gál 5 (1), Alina Pop 5 (1), Radu 5, Mészáros 4.

Ranglista
1. Sepsiszentgyörgy 10/0 20
2. Alexandria 7/3 17
3. Szatmárnémeti 7/3 17
4. Gyulafehérvár 5/5 15
5. Temesvár 4/6 14
6. Brassó 4/5 13
7. Arad 3/7 13
8. Kolozsvár 3/7 13
9. UPM Sirius 1/8 10

Nagy Ádám, Németh Krisztián, Stieber Zoltán, Kádár Tamás, Szabó János, Dibusz Dénes,
Böde Dániel és Márkvárt Dávid (b-j), a magyar labdarúgó-válogatott tagjai a Himnuszt éneklik,
miután barátságos mérkőzésen legyőzték Costa Rica csapatát a budapesti Groupama Aré-
nában 2017. november 14-én: Magyarország – Costa Rica 1-0.    MTI Fotó: Czagány Balázs



ADÁSVÉTEL

ELADó garzon a Kövesdombon, a CEC

fölött. Tel. 0744-454-508. (5752)

ELADó kemény tűzifa. Tel. 0748-977-

768. (5642)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-

258. (5827)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-

621. (5827)

TŰZiFA eladó házhoz szállítva. Tel.

0758-548-501. (5864)

TÁRSKERESÉS

KoMoLY FÉRFi társát keresi komoly nő

személyében, házasság céljából, 50 éves

korig. Egy gyermek nem akadály. Tel.

0748-592-618. (5689)

MINDENFÉLE

AUToMATA mosógépeket javítok. Tel.

0755-825-502. (5744)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk decem-
ber 27-én BUKSA FERENcRE ha-
lálának 6. évfordulóján.
Még mindig fáj, s talán így is
marad, de mindig velünk leszel,
az idő bárhogy is halad.
Emlékét őrzi egy életen át bána-
tos felesége, Joli, leánya, csilla
és két unokája: csabika és or-
sika. (sz.-i)

Fájó szívvel emlékezem édes-
apámra, oRBáN KáRoLYRA ha-
lálának 30. évfordulóján. Fia,
Levente. (5727-i)

Hirtelen elmentél egy perc alatt,
számunkra csak a döbbenet s a
fájdalom maradt. A búcsúszó, mit
nem mondtál ki, elmaradt, de szí-
vünkben örökké velünk maradsz.
Szomorú szívvel emlékezünk
december 26-án ifj. PÉTER 
iSTVáNRA halálának 18. évfordu-
lóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Szerettei.
(5784)

A búcsúszó, mit nem mondtál ki,
elmaradt, elmentél, de gondolat-
ban örökre velünk maradsz.
Szomorú szívvel emlékezünk
december 27-én a gernyeszegi
PAPP GYULáRA halálának első
évfordulóján. Felesége, Manyi,
leánya, Erika, veje, Levente és
imádott unokája, Renáta. Nyu-
godjál békében, Api! (5798)

Kegyelettel és fájdalomtól meg-
tört szívvel emlékezem életem
egyik legszomorúbb napjára,
december 27-ére, FÜLÖP LAJoS
főgyógyszerész halálának 19. év-
fordulóján. Nyugodj békében,
drága édesapám! áldott emléked
mindörökké szívemben őrzöm vi-
gasztalhatatlanul. Bánatos lá-
nyod, Évike. (5790-i)

Fájó szívvel emlékezünk decem-
ber 27-én a jobbágytelki szüle-
tésű JóZSA GERGELYRE
halálának 10. évfordulóján. Nyu-
godj békében! Felesége és csa-
ládja. (5811)

Fájdalmad zokszó nélkül tűrted,
nekünk adtad minden szereteted.
Panaszszó nélkül, befele köny-
nyeztél, búcsúzás nélkül csende-
sen elmentél. 
Fájdalommal teli szívvel emléke-
zünk december 27-én id. FÜLÖP
JáNoSRA (volt üzletvezető) halá-
lának első évfordulóján. Fele-
sége, három gyermeke, két
menye, veje, hat unokája és
egyetlen dédunokája. Emléked
legyen áldott, nyugalmad csen-
des! Nyugodj békében! (5812-i)

Egy pillanat, és mindennek vége,
oly gyorsan távoztál a végtelen-
ségbe. Maradt a fájdalom és egy
csendes sírhalom, szerető szí-
vünkben az örök fájdalom.
Szomorú szívvel emlékezünk
december 26-án a szerető édes-
anyára, PÉTER MáRiáRA halálá-
nak 16. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (5849) 

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal és mélységes szo-
morúsággal tudatjuk, hogy a sze-
retett férj, apa, nagyapa, testvér,
rokon, a kiskendi születésű 

BEREKMÉRi GÉZA 
nyugalmazott sporttanár, 

volt kosárlabdaedző 
december 24-én, életének 86.
évében, rövid, türelemmel viselt
szenvedés után Budapesten
örökre megpihent. Temetése egy
később meghatározott időpont-
ban lesz Marosvásárhelyen. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Emlékét őrzi felesége és gyere-
kei, unokái, valamint a gyászoló
család. (v.-i)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett nagynénénk és jó
szomszéd, 

oRBáN GiZELLA
a volt Lido cukrászda 

alkalmazottja 
életének 95. évében örökre meg-
pihent. Temetése 2017. decem-
ber 28-án, csütörtökön 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (5860-i)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, rokon, jó szomszéd, barát, 

MADARAS LáSZLó 
a constructorul Szövetkezet

volt dolgozója 
életének 72. évében hosszú be-
tegség után elhunyt. Temetése
december 27-én, szerdán 13 óra-
kor lesz a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (5863-i)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Búcsúzunk szeretett szomszé-
dunktól, SáNDoR LáSZLóTóL.
Őszinte részvétünket és együttér-
zésünket  fejezzük ki feleségé-
nek, Anikónak. A lépcsőház lakói.
(5857)

osztozunk kollégánk, Simon ioan
fájdalmában, és őszintén együtt
érzünk vele ezekben a szomorú
és fájó percekben, amikor elbú-
csúzik szeretett ÉDESANYJáTóL.
isten nyugtassa békében! Vigasz-
talódást kívánunk! A Gedeon
Richter Románia Rt. munkakö-
zössége. (sz.-i)
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Szomorú szívvel tudatom, hogy a
szeretett férj, vő, nagybácsi, jó
szomszéd, 

SáNDoR LáSZLó 
a Székely Népi Együttes 

alapító tagja 
életének 84. évében elhunyt. 
Temetése december 28-án 14 óra-
kor lesz a római katolikus temető-
ben, katolikus szertartás szerint.
Nyugodjon békében! 

Gyászoló szerettei. (5858-i)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU
profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal ren-
delkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT, BÁ-
ROST, PINCÉRT, SEGÉDPINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel.
0722-268-866. (60655)
ESKÜVŐIRUHA-SZALON középkorú, kedves, kommunikatív EL-
ADÓNŐT keres. Feladata az ügyfelek magas szintű kiszolgálása.
Előnyt jelent az alapvető számítógépes ismeret, magyar és román
nyelvű kommunikáció, varrónői készség. Fényképes önéletrajzokat vá-
runk e-mailen: print.mures@yahoo.com, vagy hívj minket a következő
telefonszámon: 0752-309-086. (sz.)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Végső búcsú SáNDoR LAciTóL
Tegnap estefelé nyugdíjas kolléga hívott telefonon, hogy áldott
karácsonyt kívánjon, de a közös örömünkbe üröm is vegyült:
tudtomra adta, hogy újra szegényebbek lettünk, Sándor Laci
kollégánk is immár az éterből ügyel ránk.
Gyergyószentmiklósról származott, ereiben örmény vér is
keringett, az állami Székely Népi Együttes alapító tagja, táncosa,
bemondója, mindenese volt. Nem könnyű felsorolni, milyen
sokoldalú tehetséggel ruházta fel a Teremtő. A tréfás
táncjelenetek egyik alapembere volt a társulatnál. Ki ne
emlékezne az avasi ruhateregetésben, a kocsmás jelenetben
nyújtott alakításaira, ki nem hallgatta vidám konferálószövegeit,
amit Kerestély Lacival felváltva, majd szólóban végzett hosszú
éveken keresztül párhuzamosan ügyelői teendőivel. Örökmozgó
természetű volt, az előadások szüneteiben, a többhetes turnéink
alatt sem ült tétlenül, bicskával a kezében székely motívumú
kopjafákat, különböző használati tárgyakat, falilámpát, sulykot
faragott, és elmondása szerint ő tanította meg a táncos fiúk nagy
részét a fafaragásra. Aki a lakásán volt, az meggyőződhetett
ebbéli tehetségéről, mert a függönytartótól az összes bútorig
mindenik magán viseli a mester ősei iránti tiszteletét; az egyik
szekrény a magyarok bevonulását ábrázolja. A
gyerekegyüttesben is tevékenykedett, elkísérte
vendégszerepléseikre, Bukarestbe, tévé- és rádiófelvételre is
őket, mindenki Laci bácsija volt. Egy időben a Marosvásárhelyi
Rádió hetente sugározta vicceit, tréfás mondókáit. Szeretett
szórakoztatni, társaságban ő volt a központi figura, nehéz volt
szóhoz jutni, mert mindig újabb és újabb mesélnivaló jutott
eszébe. immár nekünk, itt maradottaknak többé nem mókázik,
nem farag, hanem onnan fentről ügyel ránk, és lehet, hogy ott
fenn az évek során elhunyt táncos-, énekes-,
zenészkollégáinkkal megalapítja az Égi Székely Népi Együttest.
Mi pedig, hátramaradottak, életünk végéig őrizzük Sándor Laci
szép emlékét, mert megérdemli.

Szász Károly nyugdíjas együttestag
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• Romtelecom-tudakozó
- információ - 118-932
- általános - 118-800

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

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

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

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

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

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

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

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

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

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

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

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

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

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862

• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442
- 0265/262-907

• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 
- 0365/882-842

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

A diákok is
átvehetik

a 
buszbérletet

A Siletina Impex Kft. –
Helyi Közszállítási Rt. Tár-
sulás értesíti a diákokat, hogy
a következő hat hónapra, 2018.
január 1. és június 30. között ér-
vényes ingyenes, minden vo-
nalra szóló autóbuszbérleteket
december 21-étől lehet kiváltani,
személyesen vagy a gyám által, a
következő iratok alapján:

• ellenőrző könyv
• a lejárt bérlet
Személyes átvétel (aláírás),

illetve telefonszám szükséges a
jobb kapcsolattartás érdeké-
ben. 

A bérleteket a Siletina
Impex Kft. – Helyi Közszállí-
tási Rt. Társulás  főtéri,  köves-
dombi, tudori (Favorit),
valamint az Auchan üzlet-
komplexumnál levő buszjegy-
irodáinál adják ki. 

A vezetőség

Az egyetemisták figyelmébe!
A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás

értesíti az egyetemistákat, hogy a június  30-ig érvényes, a Student-
Card alapján kiadandó ingyenes autóbuszbérleteket – SZEMÉ-
LYESEN – december 21-étől lehet kiváltani az alábbi iratok
alapján:

• StudentCard
• a 2017–2018-as tanévre láttamozott/lepecsételt  egyetemista-

könyvecske (carnet de student)
• a régi bérlet 
Személyes átvétel (aláírás), illetve telefonszám szükséges a jobb

kapcsolattartás érdekében. 
A bérleteket a Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Tár-

sulás  főtéri,  kövesdombi, tudori (Favorit), valamint az Auchan
üzletkomplexumnál levő buszjegyirodáinál adják ki. 

A vezetőség
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Sikeres új esztendőt  kíván ügyfeleinek és alkalmazottainak 
a Beltrand Autómosó


