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Példaértékű gesztus

Egymillió forint adomány a bözödújfalusi templom újjáépítésére

Ünnepváró
gyermekhangok

A karácsony örömhírét hozták el szerkesztőségünkbe tegnap délben a marosszentgyörgyi iskolások. A felső
tagozatos diákokból álló kórus sokadik
alkalommal járt nálunk.

____________2.
Oázis
az időseknek

Olyan szépen énekelnek, hogy akár
kórusként is felléphetne a marosvásárhelyi Szív (Dandea) utcai Oázis
Alapítvány Őszikék nappali foglalkoztatóközpontjának közössége, amelynek tagjai a város minden szegletéből
– a Tudor negyedtől a Kövesdombig –
hetente kétszer gyűlnek össze, hogy
közösségben, tartalmasan töltsenek el
néhány órát.

____________4.
2018 Mátyás király
emlékév
Mátyás király emlékévet hirdet 2018ra a magyar nemzetpolitikai államtitkárság – jelentette be Potápi Árpád
János nemzetpolitikai államtitkár hétfőn sajtótájékoztatón, Budapesten.

Egymillió forintot adományozott az Erdőszentgyörggyel
testvértelepülési
viszonyt
ápoló Baja város a bözödújfalusi összetartozás templomának
a
felépítésére;
az
ígéretek szerint hamarosan a
bélapátfalvi közösségtől is
érkezik anyagi támogatás.

Menyhárt Borbála

Amint arról többször is beszámoltunk, Erdőszentgyörgy önkormányzata
a
Bözödújfaluért
Egyesülettel felvállalta, hogy közadakozásból visszaépítik a Bözödújfalu jelképeként számontartott, a
tó vizéből kimagasló templomot.
Az adománygyűjtés híre a világ
legtávolabbi pontjaira is eljutott, és
az elszármazottakon kívül olyanok
is felkarolták az ügyet, akiknek

nincsen közvetlen kötődésük az elárasztott településhez, viszont
megérintette őket a története. A napokban jelentős összeg, egymillió
forint érkezett a Bözödújfaluért
Egyesület számlájára Fercsák
Róbert, Baja város polgármestere és
a város önkormányzata jóvoltából.
A magyarországi Baja és
Erdőszentgyörgy között immár tizenöt éve tart a testvértelepülési

Fotó: Vajda György

kapcsolat. Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere elmondta, mindig jó kapcsolatot
ápolt a két település, sokat tanultak
egymástól, számos együttlétre teremtettek lehetőséget a város lakóinak is, hogy ezt a kapcsolatot a
magukénak érezhessék.
– Meglátásom szerint a testvérvárosi kapcsolatok nem csak
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
A Román Királyság
és az erdélyi
magyarok

A szerdai lapszámunkban megjelent
interjúban Sebestyén Spielmann Mihály történésszel arról beszélgettünk,
hogy miként kerültek a Hohenzollernek a Román Királyság élére, és milyen szerepük volt abban, hogy Erdély
az első világháborút követően Romániához került. Folytatva a történelmi
visszapillantót, tovább taglaljuk a
román királyi ház és ezen belül I. Mihály király viszonyát az erdélyi magyarokkal.

____________15.

Koronás képmutatás

Benedek István

Holnap helyezik örök nyugalomra az utolsó román királyt, akinek tiszteletére háromnapos gyászt hirdettek. Nagyot fordult a világ
röpke negyedszázad alatt, hiszen az egykori uralkodót a rendszerváltás hajnalán gyakorlatilag karhatalmi kísérettel toloncolták ki
az országból, első hazatérési kísérletekor. Nagyjából ugyanazok,
akik ma a legsűrűbben hullatják könnyüket a ravatalánál. De ezt
már rég tudni lehetett, hogy így lesz, hiszen valamirevaló politikus
akár az élő ördöggel is cimborál, ha abból haszna származik.
Márpedig a királyság intézményének a népszerűségi indexe óriási manapság, ami főleg annak a fényében érdekes, hogy a társadalom aktív rétege legfeljebb szülői, de inkább nagyszülői
elbeszélésekből hallhatott az éppen hét évtizede megszűnt királyságról. Hetven év után mégis ezrek várták az uralkodó gyászmenetét, és helyenként azt skandálták, hogy a monarchia megmenti
az országot.
Ebből látni, hogy a királyság népszerűségét az értékválság táplálja. Mert azt sem gondolta volna senki, nemhogy huszonhét, de
hetven éve sem, hogy ezt az országot lehet úgy vezetni, hogy milliók
meneküljenek el belőle békeidőben, mert elegük van abból, hogy a
politikumnak a saját és a klientúrája érdeke fontosabb az adófizető
boldogulásánál.
De tévedés az, hogy a monarchia megmentené az országot vagy
bárkit is a lakói közül. Az biztos, hogy diplomáciai téren ez
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 59 perckor,
lenyugszik
16 óra 35 perckor.
Az év 349. napja,
hátravan 16 nap.

Ma VALÉR, holnap
ETELKA és ALETTA
napja.
ETELKA: az Etele férfinév
női párja. A név Dugonics
András író alkotása az Etelka
című művében.

BNR – 2017. december 14.

Változó égbolt

1 EUR

4,6332

100 HUF

1,4746

1 USD

max. 120C
min. 50C

Ünnepváró gyermekhangok

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

Hőmérséklet:

Visszatérő vendégek szerkesztőségünkben

1 g ARANY

3,9185
158,2582

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Dicsőszentmártoni
magyar ifjúsági gála

Az Alsó Kis-Küküllőmenti Magyar Ifjúsági Szövetség szervezésében december 15-én, ma 18 órai kezdettel a Magyar Közművelődési Központban (volt zsinagóga) első
alkalommal kerül sor a Dicsőszentmártoni magyar ifjúsági
gála nevű rendezvényre, amelynek célja, hogy elismerésben részesítse mindazokat a magyar fiatalokat, akik a
2017-es évben kimagasló eredményeket értek el az oktatás területén – áll Gagyi Zoltán Loránd elnök szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményében.

III. adventi szeretetvendégség

A Telefonos Szeretetszolgálat december 15-én, ma 17 órától a Mobex étteremben tartja a III. adventi szeretetvendégséget. Közös áhítaton, éneklésen, gyerekfoglalkozáson
lehet részt venni.

Várom az urat
– adventi zenefesztivál

Lelki feltöltődésre, találkozni, énekelni várják az érdeklődőket a marosvásárhelyi Sapientia Erdélyi Tudományegyetemre, ahol a Szela, a Gordonka és a Sola Fide – a
Református Kollégium gyermekkórusa – lép színpadra
december 16-án, szombaton 17 órától. Szervező a MarosMezőségi IKE.

Adventi előadások

A marosvásárhelyi Magányosok Klubja folytatja adventi
előadásainak sorozatát. December 17-én, vasárnap a kövesdombi unitárius templomban a 11 órai istentisztelet után
mutatja be műsorát, amelyben Baricz Lajos pap költő versei és adventi dalok hangzanak el.

Karácsonyi vásár a Petrynél

A Magyar Termék nagydíjas Petry Látványműhely és Múzeum udvarán december 15-én, ma 8–18 óra között ismét
megtartják a helyi termékek vásárát, amelyen leginkább a
karácsonyi ünnephez kötődő cikkeket lehet vásárolni. A
vásár bő felhozatalt kínál a különböző hagyományos és
helyi termékekből, úgymint: hús- és tejtermékek, sajt, méz,
lekvár, szörp, gyümölcslé, bor, pálinka, zöldség, gyümölcs,
tea, fűszerpaprika, olajok, valamint kézművestermékek
(házi készítésű krémek, szappanok, táskák, pénztárcák,
ékszerek).

Hő- és villamos energia ajándékba

Az E.ON Románia idén 200 ezer kWh energiát ajándékoz
intézményeknek az ország tíz megyéjében, köztük a
szászrégeni szociális ellátási központnak. Az Ajándékozz
fényt! elnevezésű kampány december 13. és 27. között
zajlik, melynek során villamos energiát és földgázt szolgáltatnak ingyen 14 kiválasztott intézménynek. A
www.daruiestelumina.ro honlapon, valamint a Facebookoldalon megtalálhatók az intézmények, amelyekre szavazni lehet. A szavazók minden „tetszik”-kel 10 kWh-t
juttatnak az adott intézménynek.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Nagy Székely Ildikó

A karácsony örömhírét hozták el szerkesztőségünkbe
tegnap délben a marosszentgyörgyi iskolások. A felső tagozatos diákokból álló kórus sokadik alkalommal járt nálunk. A Frenţ Laura aligazgatónő és Rend Tamás zenetanár
kíséretében érkezett gyermekek magyar és román énekekkel idézték fel a betlehemi csodát, ezt követően a Száncsengő című, angolul is előadott dal töltötte be a teret.
Végül románul és magyarul kívántak mindannyiunknak
békés, boldog új esztendőt a gyermekek.
– Adjon Isten minden jót, jobb időt, mint tavaly volt, ez
új esztendőben – hallhattuk a hetedikes Molnár Norberttől,
aki először járt nálunk. A műsor után elárulta, hogy meg
van szokva a szerepléssel, ugyanis 4-5 éves korától jár néptáncra, és a templomi ünnepségeken is rendszeresen fellép.
Látogatóink többsége nyolcadikos diák volt, velük
ebben a felállásban így utoljára találkoztunk. A nyolcadikos
Andrea első alkalommal tartott az ünnepköszöntő csoport-

Hétvégi
sportműsor

tal, mint mondta, igazi élmény volt ez számára. A végzős
lánytól azt is megtudtuk, hogy társadalomtudományok szakon szeretne továbbtanulni.
Rend Tamás arról számolt be, hogy ünnepi körútjuk
során a marosszentgyörgyi polgármesteri hivatalban és a
megyei tanfelügyelőségen is megfordultak, jövő szerdán
pedig egy kórustalálkozón lépnek fel.
– A gyermekhang mindig szép, különleges. Öt éve alapítottam az iskolakórust, azóta igyekszünk minden lehetőséget megragadni, hogy énekükkel másokat is
megajándékozzunk – mondta a pedagógus.
A szentgyörgyi iskolások és pedagógusaik kedvességét
kis édességgel és Népújság-falinaptárral igyekeztünk viszonozni. A zenetanár viccesen meg is jegyezte, hogy rendszeresen megfeledkezik a névnapjáról, de ezután ez már
nem fordulhat elő.
Kedves látogatóinknak ezúton is szeretnénk megköszönni a látogatást és a műsort, jövőben pedig természetesen visszavárjuk az örömhírhozókat.

A labdarúgó 1. liga 22. fordulójának
televíziós közvetítési rendje

KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti
December 15., péntek:
Liga 9. fordulójában, ma 19 órától:
* 20.00 óra: Astra Giurgiu – FC Botoşani
Nagyszebeni CSU – Marosvásárhelyi
December 16., szombat:
Maros KK.
* 15.00 óra: Concordia Chiajna – Medgyesi Gaz Metan
RÖPLABDA. Az A1 osztályú női
* 20.30 óra: USK Craiova – Kolozsvári CFR
bajnokság 10. fordulójában, ma
December 17., vasárnap:
17.30 órai kezdettel: Kolozsvári U –
* 17.30 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Bukaresti Juventus
Marosvásárhelyi Medicina CSU.
* 20.00 óra: Bukaresti FCSB – Konstancai Viitorul
KÉZILABDA. Az A osztályú bajDecember
18., hétfő:
nokság B csoportjának 13. fordulójá*
17.00
óra:
FC Voluntari – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
ban, vasárnap 16 órától, a
* 20.00 óra: Temesvári Poli ACS – Bukaresti Dinamo
kövesdombi iskola csarnokában: MaValamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport és a Look
rosvásárhelyi Olimpic – Nagybányai
TV/Plus.
Minaur.

RENDEZVÉNYEK

Évzáró EKE-túra

Az Erdélyi Kárpát Egyesület marosszéki szervezetének
tagjai december 16-án, szombaton évzáró túrára várják
az érdeklődőket, célpont a Gyalui-havasokban levő Zsidovina (906 m) és Vultureasa (1142 m) csúcs a Bélavár közelében. Indulás Marosvásárhelyről reggel 7 órakor,
hazaérkezés este kb. 9 órára. Érdeklődni, feliratkozni a
helyek függvényében a dlacimv@yahoo.com e-mailcímen vagy a 0742-132-911-es telefonszámon lehet.

Karácsonyi turnéra indul
a Vecker együttes!

Szeretettel várnak mindenkit a marosvásárhelyi Vecker
együttes első karácsonyi turnéjára, melynek műsorában
felcsendülnek ismert és kevésbé ismert, ritmikus és lírai,
swing és pop karácsonyi dalok. Első állomásuk a Kottába
vezet: az ünnepekre hangolódva december 17-én 18 órá-

tól várják az ünnepelni vágyókat. A belépés díjtalan. A zenekar 2011 óta része a romániai magyar könnyűzenei
életnek, ebben a felállásban 2013 óta zenélnek. Az elmúlt
években több mint 100 koncertet tartottak, idén Pillantás
című dalukkal megnyerték a Legszebb Erdélyi Magyar Dal
verseny 25 év alatti kategóriájának első díját.

Szent Ambrus-napi méhésztalálkozó
adományozással

December 16-án, szombaton 10 órától a nyárádszeredai
kultúrotthonban Szent Ambrus-napi méhésztalálkozó lesz
a Nyárád-völgyi Méhészegyesület szervezésében. Bross
Péter, az OMME elnöke a Kárpát-medencei méhészek
aktuális gondjairól értekezik, dr. Békési László méhegészségügyi kérdésekre ad választ, dr. Szanyi Tibor és
Vámos Alex a viaszról tart előadást, míg Dohos László a
2017-es méhészeti évet elemzi. A méhészek ezúttal
mézet gyűjtenek a Szent Erzsébet Egyesületnek, azaz a
Pál atya ferences szerzetes gondozásában élő gyermekeknek.
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Sógor: a schengeni bővítést nem lehet tovább halogatni

Románia és Bulgária készen áll a schengeni csatlakozásra, ezek az országok és polgáraik évek óta várják a pozitív döntést az uniós belügyminiszterektől
– erre mutatott rá Sógor Csaba az Európai Parlamentben, ahol szerda délután a schengeni térség
bővítéséről, Bulgária, Románia és Horvátország
helyzetéről vitáztak a képviselők.

Sógor Csaba szerint a schengeni övezet kibővítését nem
lehet tovább halogatni, hiszen már a Bizottság is leszögezte,
hogy Románia és Bulgária készen áll a csatlakozásra. Úgy
véli, a két ország igazságszolgáltatási rendszerének uniós monitorizálása semmilyen kapcsolatban nincs a schengeni csatlakozással, az európai jog megsértését jelenti, ha ezt a két
dolgot összekötik.
Az RMDSZ európai parlamenti képviselője szerint megfontolhatná továbbá a Bizottság azt is, hogy a monitoringjelentéshez hasonló uniós mechanizmust az összes tagállamra
vezessen be, hiszen a tagállamok akkor fogják elfogadni ezt a
fajta kontrollt, ha nem tesznek különbséget közöttük és nem
érzik azt a kettős mérce megnyilvánulásának. „Ezt a fajta monitoringmechanizmust természetesen nagy körültekintéssel le-

hetne alkalmazni és működtetni, de ha valóban a polgárok Európájának kialakítását tűzzük ki célul, akkor az EU nem alkalmazhat kettős mércét” – véli.
Ezen a plenáris héten fogadta el az Európai Parlament az
uniós polgárságról szóló 2017. évi jelentést, amely szintén felhívja az Európai Unió Tanácsát és az Európai Tanácsot, hogy
tegyék lehetővé a szükséges technikai kritériumoknak megfelelő valamennyi ország számára a schengeni térséghez történő
csatlakozást. Sógor Csaba nagyon fontosnak tartja, hogy sikerült ebben a dokumentumban is rögzíteni, hogy az Európai
Unió Tanácsa 2011-ben Bulgária és Románia esetében megerősítette az értékelési folyamat sikeres lezárását, valamint a
schengeni térséghez való csatlakozáshoz szükséges technikai
felkészültségüket. „A schengeni térség létrehozása nagymértékben fokozta az EU-n belüli mozgás szabadságát, és az európai integrációs folyamat egyik legnagyobb eredményének
tekinthető. Mi azt szeretnénk, hogy ne torpanjon meg a schengeni térség bővítése és megerősítése azért, hogy az uniós polgárok továbbra is gyakorolhassák a határellenőrzések által
nem akadályozott szabad mozgáshoz való jogukat” – fejtette
ki Sógor Csaba a téma kapcsán. (közlemény)

Ezentúl nem kell románra fordítani
az anyanyelven megírt tankönyveket

„Az RMDSZ oktatásügyi szakemberei hathatós munkájának eredményeként az anyanyelven megírt tankönyveket ezentúl nem kell románra fordítaniuk a tankönyvíró
pedagógusoknak. Eddig minden magyar nyelven írott tankönyvet le kellett fordítani román nyelvre, és csak ebben az
esetben lehetett pályázni. Ez az állapot azonban elfogadhatatlan volt, főleg azért is, mert például a magyar ábécéskönyvek
fordítását is kérték” – taglalta Szabó Ödön, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezető-helyettese azt követően, hogy az oktatási szaktárca közzétette a tankönyvírásra vonatkozó
módszertant.
Az RMDSZ oktatásügyi szakpolitikusa kifejtette, hogy a
módszertan nemcsak a magyar nyelv oktatását elősegítő tankönyvek esetében lesz hasznos, hanem a kisebbségek történelme és a zenei oktatást célzó tankönyvek esetében is.
„Előrelépést jelent ez a módszertan, hiszen egyensúlyt teremt
a kisebbségi és többségi tankönyvírás folyamatában, amely
2013-ban borult fel. Sokan emlékeznek arra, hogy a PNL-PSD
nagykoalíció idején a Pricopie miniszter úr módszertana volt
az, amely gyakorlatilag minden kisebbségi tankönyvírót alanyi
jogon biztonsági kockázatnak nyilvánított” – emlékeztetett az
RMDSZ parlamenti képviselője.

A tanügyi törvény nem tiltja az anyanyelvi tankönyvírást,
sőt mint első lehetőséget említi, ennek ellenére a miniszter rendeletben tette kötelezővé a fordítást a tankönyvírók és kiadók
költségén. A 2013-as miniszteri rendelet gyakorlatilag egy
plusz gazdasági terhet rótt a kisebbségi tankönyvíró műhelyekre, hiszen a kisebb példányszám mellett nagyobb költséggel terhelte őket: a román nyelvű digitális verziót is el kellett
készíteni. Ezt a rossz módszertant sikerült most módosítani.
„Gyakorlatilag egyértelmű rosszhiszeműséggel közelítettek a
magyar anyanyelven íródott tankönyvek szerzői irányába, hiszen nem bíztak munkájuk tárgyilagosságában, és szinte azt
sugallták, hogy ezekbe a tankönyvekbe a Pitagorasz-tétel
mögé elrejtenek valamilyen Románia-ellenes üzenetet. Több
egyeztetés után ezen a szemléleten változtat az új módszertan.
Az új szabály szerint a kifejezetten a kisebbségek számára készült tankönyveket: anyanyelv, kisebbségi történelem, kisebbségek számára készült zenetankönyv egyáltalán nem kell
lefordítani” – részletezte a képviselő, majd hozzátette, a többi
tantárgy esetében ezentúl a román nyelvre történő fordításokat
az országos tankönyvkiadó lesz köteles elvégezni, és így ez
nem jelent pluszterhet a kisebbségi tankönyvíróknak.
(közlemény)

Elfogadta az alsóház
a megosztott héafizetés rendeletét

Módosításokkal elfogadta szerda este a képviselő- Az RMDSZ nem támogatta
ház plénuma a megosztott héafizetésről szóló
„Nem támogatja az RMDSZ a kormány azon sürgősségi
sürgősségi kormányrendeletet. A jogszabály elfoga- rendeletét, amely bevezetné a héa megosztott befizetésének a
dását 163-an támogatták, 95-en ellenezték.
kötelezettségét” – jelentette ki Szabó Ödön, az RMDSZ kép-

A rendelkezés alkalmazása csak a fizetésképtelen vagy
csődbe jutott vállalatok számára lesz kötelező, illetve azon
cégek esetében, amelyek héatartozást halmoznak fel.
Az új szabályozás értelmében külön héaszámlát kell nyitniuk azoknak a vállalatoknak és közintézményeknek, amelyek:
a) 2017. december 31-éig a következő összegeknél nagyobb
héahátralékot halmoztak fel: 15.000 lejt nagy adózók, 10.000
lejt közepes adózók és 5.000 lejt a többi adózó esetén, amenynyiben a hátralékot nem törlesztik 2018. január 31-éig;
b) 2018. január elsejétől 60 naposnál régebbi héahátralékot
halmoznak fel, amely meghaladja a következő összegeket:
15.000 lejt nagy adózók, 10.000 lejt közepes adózók és 5.000
lejt a többi adózó esetén;
c) fizetésképtelenné nyilvánították vagy folyamatban van
esetükben a fizetésképtelenné nyilvánítás.
Egy másik módosítás kivonta a jogszabály hatálya alól a
közintézményeket, valamint a nem héafizető adóalanyokat. Az
elfogadott szöveg szerint a többi héafizető adóalanynak kötelessége, hogy ha megosztott héafizetést alkalmazó céggel szerződik, akkor ennek héaszámlájára utalja a héát.
A héaszámláról csak héát, vagy más adó és illeték jellegű
kifizetést lehet eszközölni.
Az ellenzék képviselői bírálták a rendelkezést, mert – véleményük szerint – ‘iszonyatos bürokráciát’ vezet be a magáncégek esetében.
A jogszabály esetében a képviselőház volt a döntő ház.

viselőház frakcióvezető-helyettese azt követően, hogy az
RMDSZ alsóházi képviselői szerdán délelőtt egyöntetűen döntöttek arról, hogy a frakció nem támogatja szavazatával ezt az
intézkedést.
„Tekintettel arra, hogy ez az intézkedés gyakorlatilag a módosítások ellenére is nehéz helyzetbe hozza a vállalkozásokat,
illetve arra, hogy véleményünk szerint a rendeletbe foglaltak
nem szorítják vissza az adócsalást, és a parlament szakbizottsági munkálatai alatt sem lehetett a vállalkozói szféra számára előnyös módosításokat eszközölni, az RMDSZ
képviselőházi frakciója nem szavazta meg a héa megosztott
befizetésére vonatkozó kötelezettséget” – taglalta az RMDSZ
álláspontját a frakcióvezető-helyettes, majd hangsúlyozta, a
A szövetség szükségesnek tartja az adócsalás visszaszorítását, és az állami kincstárba befizetendő kötelezettségek
mielőbbi rendezését. Sajnálatát fejezte ki, hogy ez az
intézkedés nem tűnik alkalmasnak e problémák megoldására.
Szabó Ödön elmondta, az RMDSZ parlamenti képviselői és
szenátorai számos szakmai beszélgetést és egyeztetést folytattak a vállalkozókkal és szakemberekkel, amelyek megerősítették a szakpolitikusok által felvetett problémás kérdéseket.
„Ezen intézkedés nem serkenti a gazdasági környezetet, mi
több gátolja, hiszen tovább növelné a bürokráciát a vállalkozások könyvelési folyamatában, és fölösleges eljárásokra kötelezné őket. (Agerpres)

A Bloomberg elemzése szerint Romániában regisztrálják az
Európai Unió legnagyobb gazdasági növekedését, amely azonban a legmélyebb szegénységet takarja.
Az Európai Unió statisztikai hivatalának (Eurostat) kedden
közzétett adatai szerint az unió lakosságának átlagosan 16 százaléka szenved az alapvető anyagi javak hiánya miatt, a legmagasabb arányt Romániában (50%) és Bulgáriában (48%)
regisztrálják.
Az Eurostat jelentése szerint anyagi hiányban szenvedőnek
minősülnek azok a személyek, akiknek nincs fedezetük az
alábbiak közül legalább öt esetre: váratlan kiadások, évi egyhetes vakáció az otthontól távol, a hátralékok elkerülése, minden második nap húsétel vagy ezzel egyenértékű vegetáriánus
menü fogyasztása, megfelelően fűtött lakás, személygépkocsi,

a használt ruha, cipő, bútor lecserélése, saját magára költhető
valamennyi zsebpénz, rendszeres kikapcsolódás, a barátokkal
való kocsma, vendéglő havi legalább egy alkalommal, internetkapcsolat.
A romániai szegénységi szint az uniós átlag háromszorosa,
jóllehet a harmadik negyedévben a gazdaság 8,8%-kal bővült.
Bár az egy főre jutó nemzeti össztermék tekintetében Bulgária az Európai Unió legszegényebb állama, az anyagi javak
hiánya Romániában a legsúlyosabb.
A kelet-európai országokról jó hírek is vannak: Csehországban és Lengyelországban az anyagi javak hiánya kevésbé súlyos, mint Franciaországban és Nagy-Britanniában, ami
reményt adhat a volt kommunista tömb többi országának is –
mutat rá a Bloomberg elemzése. (Agerpres)

A gazdasági növekedés mélyszegénységet takar

Ország – világ
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A közlekedési minisztérium
felkészült a télre

Felix Stroe közlekedésügyi miniszter a csütörtöki
kormányülés első felében arról biztosított mindenkit,
hogy nem lesznek gondok a hóviharok miatt sem a
vasúton, sem a közutakon vagy autópályákon. Azt
mondja, a közlekedési minisztérium példásan felkészült a télre. „Mostanáig 57 szerződést kötöttünk
meg hóeltakarításra, vagyis megvan minden szükséges szerződés. Valamennyi autópálya és országút
hótalanítása biztosított, és készek vagyunk segítséget nyújtani a megyei önkormányzatoknak a más besorolású utak takarításában különleges helyzetek
esetén. Meg is tettük a múlt héten Iaşi megyében” –
hangsúlyozta Stroe. A közlekedési tárca vezetője
egyúttal arról tájékoztatta a kormányfőt, hogy 2782
hóeltakarító berendezés áll a rendelkezésükre,
amelyből 512 a saját tulajdonuk, 2270-et pedig bérelnek. (Mediafax)

Meghosszabbított bejelentési
határidő

A munkaszerződések módosításának bejelentési
határidejét rendhagyó módon 2018. március 31-éig
hosszabbítják meg. Az erre vonatkozó kormányhatározat tervezetét a csütörtöki kormányülés elején ismertette Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszter.
„Az elmúlt időszakban nagyon sokat tárgyaltunk az
üzleti szféra képviselőivel a társadalombiztosítási járulékok munkavállalóra való áthárításával kapcsolatosan, és ma egy olyan kormányhatározatot
javasolunk, amely szerint rendhagyó módon meghosszab- bítjuk a munkaszerződések módosításainak
a Revisal elektronikus nyilvántartóban történő jelentésének határidejét 2018. március 31-éig. Ezzel a döntéssel a munkaadókat támogatjuk, hogy több idejük
legyen benyújtani az új dokumentumokat, jelenleg
ugyanis a Revisal rendszerben 5,5 millió alkalmazott
mintegy 6,3 millió munkaszerződése található, hiszen egyeseknek több munkaszerződésük is van” –
nyilatkozta a munkaügyi miniszter. (Agerpres)

Kevés a lehívott uniós alap

Románia az Európai Uniós alapok 5%-os abszorpciójával zárja az idei évet, amely 1,23 milliárd eurónak felel meg, nyilatkozta csütörtökön Marius Nica
európai alapokért felelős miniszter. „Románia 5 százalékos abszorpcióval zárja az idei évet. Az Európai
Bizottság december 31-éig folyósítja a Brüsszeltől
kért összegeket. Ez egy kielégítő eredmény, ha a
2016-os évet vesszük figyelembe. Év végéig elérhetjük az 1,24 milliárd eurót. Az eredmény azonban
nem kielégítő számunkra 2018-at tekintve. Összességében, a közös agrárpolitikával együtt év végéig
10 százalékos abszorpciós rátáról beszélhetünk” –
mondta Nica. Románia az aktuális, 2014–2020-as
költségvetési ciklusban a rendelkezésre álló összegek 1,1 százalékát költötte el, 400,4 millió eurót,
miközben Bulgária és Lengyelország a rendelkezésükre álló támogatások 7,5% és 6,5 százalékát költötték el – írta az EB az Agerpres hírügynökség
kérésére. Románia a legtöbb pénzt az Európai Regionális Fejlesztési Alapon keresztül költötte el,
241,9 millió eurót. (Agerpres)

Kétmilliárd lej az Első otthon
programra

2018-ban 2 milliárd lej áll az Első otthon program
rendelkezésére – áll a pénzügyminisztérium által
közvitára bocsátott tervezetben. A dokumentum szerint ugyanakkor a lakásvásárlás és lakásépítés állami garanciájára vonatkozó előírások összhangba
hozása és a diszkrimináció elkerülése érdekében a
kormány azt javasolja, hogy a maximális kamatláb
2,5 százalékról csökkenjen 2 százalékra. (Mediafax)

Koronás képmutatás

(Folytatás az 1. oldalról)
az ország rengeteget köszönhet a királyi háznak, és az
is megér egy elvi vitát, hogy ha a rendszerváltáskor
visszaállítják a királyságot, akkor mi alakul másként.
Nem biztos, hogy sokkal előbbre tartanánk, mint most.
Hiszen a királyság intézményét azért kellett szó szerint
importálni az országba, mert nem akadt annak idején
legény a gáton, aki a két hegyen túli fejedelemségből
egy működőképes államot tudott volna faragni. És amíg
létezett a királyság, addig sem volt egy nyugati mérce
szerinti jogállam, pedig korszerű alkotmányt és törvényeket is importáltak, még a királyi ház előtt.
Csakhogy, legyen egy országnak bármilyen modern
állami berendezkedése és jogrendszere, ez önmagában
még nem sokat ér tartalom nélkül, hiszen mindezt működtetni is kell, felkészült és a közérdek szolgálata iránt
elkötelezett emberekkel. Na, ebből van hiány kies tájainkon! És ezt nem fogja megoldani helyettünk senki az
égadta világon. Az országot egyedül a felelősen gondolkodó és cselekvő választópolgárai tudják megmenteni, mert a végső hatalom az ő kezükben van.
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Példaértékű gesztus

(Folytatás az 1. oldalról)
arról kell szóljanak, hogy a településvezetők időnként ellátogatnak
egymáshoz, hanem arról is, hogy
tapasztalatot cseréljenek a két település lakói, diákjai, és a megszerzett tudást otthon kamatoztatni,
hasznosítani tudják. Bajaiak számos eseményünkön vettek részt, és
most bebizonyították, hogy a szükségben is számíthatunk rájuk,
ugyanis nem kis összeggel, pontosan egymillió forinttal támogatták
a bözödújfalusi összetartozás
templomának építését – tájékoztatott a városvezető, aki az elszármazott
bözödújfalusiak
nevében is köszönetet mondott a
magyarországi jótevőknek.
Biztató továbbá, hogy Baja mellett az Erdőszentgyörggyel szintén
testvértelepülési viszonyt ápoló
bélapátfalvi közösség is megígérte,
hogy hozzájárul a templomépítéshez. A támogatási szerződés már
létre is jött Személy Dénes, a Bözödújfaluért Egyesület elnöke és

Bélapátfalva önkormányzata között. A településről több vállalkozó
és magánszemély is jelezte, hogy
anyagilag támogatná az összetartozás templomának a visszaállítását.
Ferenc Péter, Bélapátfalva polgármestere megígérte, hogy amint
ezek a felajánlások is megérkeznek, az önkormányzat adományával együtt eljuttatják az egyesület
számlájára.
A fentiek mellett több anyaországi önkormányzat is felkarolta a
templomépítés ügyét, a többi között Balatonlelle, Szarvas, Sopron
városok, valamint Kutas, Darnózseli, Hegykő, Farád, Acsalag,
Abda, Dunasziget, Sopronnémeti
községek önkormányzatai. Emellett számos helyi és külföldi vállalat, illetve magánszemély is
adakozott. A héten például Ausztráliából, Sydney-ből érkezett felajánlás egy magáncégtől.
Bár sokan felkarolták a templom
visszaállításának az ügyét, a szükséges összegnek csupán a töredéke

gyűlt össze. A beruházás értéke
250 ezer euró, és december közepén ennek alig több mint 10 százaléka gyűlt össze. Csibi Attila
polgármester hangsúlyozta, hiszik,
hogy megvalósul az álmuk, hálásan köszönik az adományokat, és
remélik, hogy a továbbiakban is
sok adakozó kedvű emberhez jut el
a templomépítés híre. A gyűjtés
tehát folyatódik, az egyesület a továbbiakban is számlaszámokon és
adománydobozok segítségével
gyűjti az adományt. Az idő eléggé
sürget, ugyanis a vízügyi hatóság
elkezdte a tó feltöltését, és legkésőbb tavasszal el kellene kezdeni
az alap építését, hiszen utána a jelenleg száraz területet ismét beborítja a víz, ami igencsak megnehezíti a munkát.
Az alapozás, amit tavasszal kezdenének el, az építkezés legköltségesebb része, ugyanis különleges
anyagokat kell használni, hogy
időtálló legyen majd a vízből kiemelkedő templom.

Oázis az időseknek

Adventi hárfakoncert
Marosvásárhelyen

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Olyan szépen énekelnek, hogy
akár kórusként is felléphetne a marosvásárhelyi Szív (Dandea) utcai
Oázis Alapítvány Őszikék nappali
foglalkoztató központjának közössége, amelynek tagjai a város minden szegletéből – a Tudor
negyedtől a Kövesdombig – hetente kétszer gyűlnek össze, hogy
közösségben, tartalmasan töltsenek
el néhány órát. Csütörtökön délelőtt az idei évbúcsúztató rendezvényükre hívtak meg, ahol
karácsonyi díszletek között a szervezők és résztvevők ünneppé varázsolták a hétköznapi délelőttöt.
Pedig nem volt könnyű esztendejük az idén, sőt a legnehezebb
volt – tekint vissza Görög Ilona
pszichológus, az Oázis Humánökológiai Alapítvány elnöke az év első
hónapjaira. Ezt az időt tevékenységük bővítése helyett az akkreditációval járó, szinte erejükön felüli
papírmunka töltötte ki. Ahogy az
összes többi szociális programmal
működő alapítvány, az Oázis is komoly feltételrendszernek kellett
megfeleljen. Végül is sikerült teljesíteni a követelményeket, de idő és
anyagiak hiányában (október végéig semmilyen támogatásban nem
részesültek) nagyon nehéz hónapokat vészeltek át. Végül novemberben nyertek a megyei tanácsnál egy
pályázaton, aminek birtokában felszusszanhattak. Jó hír, hogy működésük óta 2018 lesz az első év, amit
már úgy kezdenek, hogy a polgármesteri hivatalnál megpályázott
szociális támogatást megnyerték,
ami részben fedezi a költségeket.
Sajnos arra nem elég, hogy megfelelően fizessék a két részidős mun-

katársat, egy szociális asszisztenst
és egy pszichológust. Morariu Ibolya adminisztrátor hozzáteszi, hogy
a mai napig sem utalták át az alapítványnak az állampolgárok
személyi jövedelemadójából felajánlott két százalékot. A nehézségek ellenére az Életet az éveknek
program keretében az idősek klubja
egész évben működött, és Szilágyi
Kinga személyében egy nagyon
lelkes, pragmatikus és ötletgazdag
munkatársat találtak. A történet érdekessége, hogy a Nagyváradon
született, majd családjával Magyarországra telepedett, és tanulmányait ott végző szociális asszisztens
visszatért Erdélybe. Bevallása szerint itt érzi jól, itt érzi otthon magát,
s a román nyelv elsajátításában is
halad. Görög Ilona szerint a szociális munkára termett, és benne látja
az alapítvány jövőjét. Amikor a
külföldi munkavállaláshoz, a romániai letelepedéshez szükséges formaságok
intézésébe
fogtak,
Szilágyi Kinga nagy örömére kiderült, hogy mivel szülei nem jelentették ki, nem veszítette el a román
állampolgárságát. Azonkívül, hogy
nagyon sokoldalú, jól ért a pályázatíráshoz, és a műszaki dolgokban
is otthon van, verseket ír, amelyeket az irodalmi lapok, újságok, folyóiratok irodalmi mellékleteiben
közöl.
Mire idáig érünk a beszélgetésben, már asztalra került az ízletes
ebéd, amit a csoport tagjainak rendkívüli süteményei koronáznak meg.
Majd a karácsonyi csomagok kiosztása következik. Azt megelőzően a csoport tagjait kérdezem,
hogy mi vonzza őket hosszú évek

óta a heti két délelőttöt kitevő tevékenységekre, bár nem nehéz kitalálni, hogy a közösséghez tartozás,
a családias hangulat, a jókedv színezi át a hangulatukat, amikor
sokan a négy fal magánya helyett
az Oázist választják. Itt megértő
barátokra tettek szert, megoszthatják örömüket és bánatukat, gyászukat is, ha vigasztalódásra van
szükségük.
A játék, a viccelődés, a zenehallgatás, a névnapok megünneplése –
sorolja Zelinka Ernő, hogy miért
fontos számára a tevékenységeken
való részvétel, Bajnóczy Ildikó
pedig azt a felszabadító érzést említi, ami a gondok megosztását, kibeszélését
követi,
és
a
kirándulásokat a minden évben
más látnivaló megismerésére. A két
alapító tag, a 87 éves Farceag
Anikó és Lengyel Margit már két
évtizede hűséges résztvevője a
rendszeres találkozóknak, ami az
otthoni magányból való kilépést, a
tartalmas beszélgetéseket jelenti.
Elszomorodva jegyzik meg, hogy
mennyire fájdalmas, amikor egy
társukat elveszítik.
Csütörtök délelőtt jókedvűen
énekeltek, amikor elköszöntem, és
magammal hoztam az Európa általános iskola diákjainak saját kezűleg készített üdvözletei közül azt,
ami az én helyemen volt. Szép
gesztus, hogy gondoltak az idősekre, és a szervezők segítségével
minden üdvözlőlapra egy karácsonyi vers is került. Hálás vagyok a
jókedvért, amiből egy kicsi rám is
ragadt, és a IV. D osztályos
Orsinak a jól sikerült rajzokért.
(bodolai)

Pár évvel ezelőtt új, szép hagyomány vette kezdetét városunk kulturális életében. A Marosvásárhelyi
Örmény-Magyar Egyesület szervezésében Nagy Emese hárfaművész
vállalta az évenkénti adventi hárfakoncerteket, amelyek keretében
immár négy éve szólóhangszerként
is megismerhetik a hárfát azok, akik
addig csak klasszikus zenei eseményeken hallhatták az egyik legősibb
ismert hangszert.
A legutóbbi, idei adventi hárfaestre e hét szerda délutánján került
sor, ismét a MÖMKE szervezésében, de ezúttal más helyszínen: a Bolyai téri unitárius templomban. Az
est felvezetéseként Nagy László, az
egyházközség lelkipásztora tartott
rövid áhítatot, majd ugyanő, illetve
Puskás Attila, a MÖMKE elnöke
szólalt fel. Mint mondták, a hárfa
bibliai hangszer, számos egyházi, illetve vallásos tematikájú képen, freskón felfedezhetjük mint az angyalok

Fotó: Nagy Nóka

hangszerét. Az adventi hárfaestekre
mindeddig világi helyszíneken került sor – amelyekért nagyon hálásak
–, ezúttal azonban az esemény valóban hozzá méltó helyre, egy templomba költözött – hallottuk az est
kezdetén, majd elkezdődött a koncert, amelyen Nagy Emese tanítványával, Bíró Zsuzsannával lépett a
telt házas közönség elé. Repertoárjukat klasszikus zenei, egyházzenei
művek, valamint tradicionális ír és
argentin zenei átdolgozások, illetve
dzsessz-, pop- és bluesdalok hárfaátiratai alkották Vangelis Himnuszától
Barber Spanish Bluesán és Rodrigo
Concert Arranjuez című szerzeményének második részén keresztül
Gomez Ave Mariájáig.
A nagy sikerű koncert igazi adventi hangulatot teremtett, Nagy
László pedig megígérte, hogy a Bolyai téri unitárius templom jövőre is
otthont ad a karácsonyelői eseménynek. (Knb.)
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Kuszálik Péter

Camino del Norte

(Folytatás dec. 8.-i lapszámunkból)
Az északi vagy parti út (angolul:
Coastal Route; franciául: Le Chemin du litoral) adományai között
tartom számon a keresztény kultúra
építészeti csodáit is, úgymint: gótikus katedrálisok, templomok, kápolnák, kolostorok és monostorok;
a Mária-kultusz megannyi műemléke (Itziar, Portugalete, Laredo,
Markina, Santander).
Utam egyik emlékezetes napja
Ziortza cisztercita monostorában
telt, amelyet szintén Szűz Máriáról
neveztek el (spanyolul: monasterio
Santa Maria de Zenarruza). Aznap
Markina templomában vettem részt
a reggeli misén (ott is csak kilenc
özvegyasszony jött el, akárcsak itthon), majd kétórányit gyalogoltam,
Bolibar falucskát is átszelve (Simón
Bolivarral, a dél-amerikai spanyol

A Camino del Norte vázlatos térképe

Csónakkikötő Santanderben

5
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gyarmatok függetlenségi harcának
tábornokával kapcsolatos a név) a
hegytetőn épült monostorig. Fél tizenkettő körül érkeztem, kisebb
esőt követő derült időben. Gregorio
páter fogadott, a maga 82 esztendejével ő a legfiatalabb a rend tagjai
közül. Körbevezetett a zarándokszálláson, lepakoltam, s délután ötig
magam is – a hely szellemének
megfelelően – „szemlélődő” életmódot folytattam. Ráérősen körbejártam a monostor környékét,
fényképeztem és egy út menti diófa
földre hullt termését gyűjtöttem be.
A cisztercita szerzetesek – az ősi
monasztikus eszményeket keresve
– a világtól való elszakadást, a kétkezi munka fontosságát hirdetik,
szegénységet és szigorú aszkézist
fogadnak. Az egyik udvari épületben berendezett üzletben a saját
maguk által gyártott lekvárokat,
„kézműves” sört meg kegytárgya-

Santander, a királyi kastély

kat árulnak. Valami harminc zarándoknak tudnak szállást adni, este
egyszerű, de laktató egytálételt,
reggel pedig teát, kenyeret, citromos almalekvárt adtak az egy éjszakára betérő szállóvendégeknek.
A cisztercita szerzetesek, akárcsak a bencések, naponta hét alkalommal zsolozsmáznak (imádkoznak és énekelnek) a templomban, a délutáni kettőn magam is
részt vettem. Délutánig azt hittem,
hogy egyedül alszom majd, de öttől
hétig további húsz zarándok érkezett, a fél nyolcas vesperáson már
kisebb tömeg hallgatta a páterek
imáját, énekét és Gregorio hangszeres muzsikáját. Furcsa volt látni,
hogy a gótikus templomban a középkori énekek után a szolgálatos
pap bácsi távirányítóval szólaltatta
meg a harangot…
Ez volt a mostani utam egyik legszebb napja, amelyet csönd és békesség uralt. Este aztán a világi

Santander ötcsillagos szállója a sétahajóról fényképezve

zajok is „bekavartak”, a fiatalabbja
még kilenckor is a ház előtt hangoskodott. Az éjszaka csöndesen
telt, holdvilágos hajnalra ébredtem, és zseblámpa fényénél valami két órát gyalogoltam az
erdőn át, ösvényen és patakmederben, amíg fölkelt a nap. Az alsó
szakaszon egy vízmosásban ereszkedett az ösvény, s hogy megkönnyítsék a zarándok életét,
valami háromszáz méteren át
masszív falépcsőket és korlátokat
szereltek föl. A hajnali derengésben különösen jólesett a biztonságos és gyors ereszkedés, hálás
köszönet a tervezőknek és kivitelezőknek – a messzi távolból.
Jól indult ez a nap is, meg a
hátralévő tucatnyi is, egészségesen tértem haza, jó álmosan és
négy kilóval könnyebben. Most
azon igyekszem, hogy az elveszett kilókat ne szedegessem
vissza…

6 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________________ SZÍNES VILÁG

A természet kalendáriuma (CCLXXXV.)

Kiss Székely Zoltán

És mi elhagyjuk a Holdat a Taurus-Littrow-on, elhagyjuk, ahogyan érkeztünk, és
Isten akaratából vissza fogunk térni, békével
és az egész emberiség reménységével.

Ezek voltak az utolsó emberi szavak – Eugene Cernan, az Apollo-17 parancsnokának
szavai – a Holdon.
45 éve, 1972. december 7-én, az egyezményes koordinált világidő szerint 05:33:00-kor
indult el a Földről a mindmáig utolsó holdutazó, 11-én landolt a Challenger holdkomp,
14-én emelkedett fel a felszállóegység a
Holdról s kapcsolódott az America űrhajóhoz, 16-án indult haza, s 19-én, 12 nap 13 óra
51 perc 59 mp elteltével landolt a Csendesóceán akkor még tiszta, végtelen kék vizén.
A két, mindmáig utolsó holdűrhajós közül
az egyik az első tudós űrhajós volt, Harrison
Schmitt geológus. Amíg Ronald Evans keringett a Hold körül, Schmitt és Cernan 33,8
km-t utazott a Taurus-Littrow völgyben a
holdautóval, rekordmennyiségű, 108,86 kg
kőzetet gyűjtött a három Holdon töltött nap
alatt a három holdsétájuk során, s nagyszámú
műszert hagyott a Holdon.
Az Apollo program első és egyetlen éjszakai indítása méltó külsőségeket teremtett a
történelmi űrrepülés útnak indulásához.
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s nyelve a föld, a kovácsolt föld, a lengő
nehéz.
S a szív a hang.
Csengés emléke száll. Az elme hallja:
Üllőt csapott a tél, hogy megvasalja
a pántos égbolt lógó ajtaját,
melyen a gyümölcs, a búza, fény és szalma,
csak dőlt a nyáron át.

József Attila 1933-as Téli éjszakáját
hívom útbaigazítónak december közepi sétánkhoz.
Az űrutazás megtervezése és kivitelezése
nagyon pontos mérnöki munka. Az időhasználatban is. Az egyezményes koordinált világidő vagy röviden koordinált világidő
(angol rövidítése UTC) is e precizitás része:
az a hivatkozási időzóna, amelyhez a Föld
többi időzónáját viszonyítjuk. Az UTC
a greenwichi középidőt (GMT) váltotta 1961ben, de máig mindkét jelölést használják,
noha a két fogalom nem azonos. Az egyezményes koordinált világidő a nagy pontossággal, a világ 50 különböző laborjában
egyenletesen mért nemzetközi atomidőből
(International Atomic Time, TAI) származik.
Az UTC csupán annyival tér el a TAI-tól,
hogy a Föld lassuló és nem egyenletes forgása miatt az eltérés kiküszöbölése céljából
egy-másfél évente egy szökőmásodpercet
adnak hozzá. Ez lehetővé teszi, hogy az UTC
1 másodpercnél kevesebb eltéréssel kövesse
(…) Már fölszáll az éj, mint kéményből a a Föld forgásából kiszámolt egyezményes világidőt (UT). Tudományos értelemben az
füst,
UTC nem tekinthető időskálának, mivel a
szikrázó csillagaival.
szökőmásodpercek miatt nem egyenletesen
A kék, vas éjszakát már hozza hömpö- telik, rendszertelen időpontokban bekövetkező „ugrásokat” tartalmaz. A Föld időzónáit
lyögve
az UTC-hez viszonyítva állapítják meg, és
lassudad harangkondulás.
mivel a greenwichi középidőt váltotta, az az
És mintha a szív örökről-örökre
időzóna maradt a viszonyítási pont.
állna s valami más,
talán a táj lüktetne, nem az elmúlás.
Tündöklik, mint a gondolat maga,
Mintha a téli éj, a téli ég, a téli érc
a téli éjszaka.
volna harang

Téli ég harangjának fénynyelve csillan

Az államtitkár közölte: a Kárpát-medence magyarsága az
emlékévhez kapcsolódva számos közös rendezvényt, konferenciát tart majd, kiállítást, illetve a fiataloknak történelmi
versenyeket szerveznek.
Potápi Árpád János az emlékévvel összefüggésben kiemelte a magyar identitás szorosabbra fűzését, és azt mondta:
Mátyás király erőskezű, jelentős uralkodóként vonult be a
történelembe. Megerősítette Magyarországot, felismerte,
hogy csak így lehet megállítani az oszmán birodalom terjesz-

Mint a 445 éve, 1572. december 15-én
égbe költözött Méliusz Juhász Péteré. A reAludjatok! - kiált a föld erőihez, –
formáció 500. évében illik megemlékezni
Napfény, ne légy meleg! harmat, ne permeróla is: a magyarországi reformáció legerede- tezz!
tibb és legszélesebb hatású vezéregyéniségéFoganást, születést irígyen ellenez.
ről.
A
természet
kalendáriumába
botanikusként invitálom. A Herbárium az füIbolya kis virág, szine halvány-lila,
veknek nevekről, természetekről és hasznaiNem hozna ő tavaszt a tél pusztáira,
ról című műve az első magyar orvosi
S ha kidugná fejét: meg kéne halnia!
füveskönyv, de csak halála után jelentette
meg Heltai Gáspár Kolozsvárott, 1578-ban.
Tücsökszó nem tüzes, magas pacsirta-dal,
Ma talán inkább bájosnak, mintsem frivolNesz, mit nem a határ, csak a barázda hall;
nak nevezném szóhasználatát:
Mezők órája te, hallgass el! még hamar!

„Malua, székrekedés ellen
Deli volt a bokor, s állt zölden, csokrosan,
Mikor az ember erolkedic gyakorta, de sem
– Dal s szerelem lakott keblében titkosan –
szarhatic, sem vizelhetic, ez malua leuele és
Most talpig meztelen: regény, dísz oda
Tündököltessük fel mi is gyökere, az kömény, és az anifum, azaz béczi van!
városunk legnagyobb gon- köménnyel ha borba főzed, gyakran iszod,
dolkodójának emlékét szü- meg indittya.”
Magas tölgy lombjait letépték a szelek,
letése
napján.
Az
Hogy idegen földön hányatva vesszenek...
űrutazáshoz Bolyai János
Sors. Mint Mentovich Ferencé. Sírja
Szegény fa, oh szegény bujdosó levelek!
abszolút geometriája is kel- 1879. december 15-től domborul a vásárhelyi
lett. Hiszen csak a nemeuk- református sírkertben. Az Unió-dalok szerItt a halom busong, a puszta völgy amott;
lideszi térben értelmezhető zője, amikortól 1856-ban, Bolyai Farkas
De
legnagyobb érte a zúgó folyamot;
a tér és idő görbülése is. A örökébe lépve, a marosvásárhelyi kollégium
A zordon tél reá
tudománytörténészek ma
Békót önmagából készített és rakott!
Bolyai–Lobacsevszkij-ge- matematikai tanszékére került, legfőbb hivaometriának nevezik az álta- tásának a természettudományi ismeretek terMégis ünnep. Adventi várakozás e hét is.
luk külön-külön felépített jesztését tekintette. Ő okította először
December közepe táján kezdődött a latihiperbolikus geometriát. 215 Darwin tanait a marosvásárhelyi református
éve, 1802. december 15-én kollégiumban. Tudományos főműve, az Új umi földművesek ősi istenének, Saturnusnak
világnézletek első kiadását 1863-ban a cen- az ünnepi hete. Minthogy decemberre minszületett Kolozsvárt.
S mintha e két József At- zúrahivatal elkobozta, újrakiadására csak den jelentősebb paraszti munka befejeződött,
tila-i sor is őróla is szólna: 1871-ben kerülhetett sor. 1859 és 1861 között a falusi nép méltóképpen köszönthette égi
szerkesztette és adta ki az első tudománynép- gazdáját. A Saturnalia eredetileg falusi ünEzüst sötétség némasága szerűsítéssel foglalkozó folyóiratot városunk- nepségsorozat volt. Ennek része a Consualia
– Consus isten tiszteletére tartott lóverseny
holdat lakatol a világra. ban, a Marosvásárhelyi Füzeteket.
Különös sors a 144 éve, 1873. december december 15-én. Consus római ősi istenség
A meg nem értettség, a 15-én született Kacsóh Pongrácé is. Az volt a gabona betakarításának és az őszi vegaussi irigy pökhendiség 1896-ban Kolozsvárott bölcsészdoktori dip- tésnek védője. Kettős szerepének megfelejutott osztályrészül neki, lomát szerzett matematikus 1898-tól termé- lően két ünnepsége is volt (Consualiák), egy
akinek citációs indexe mai szettudományi, főként matematikai cikkeket júliusban és egy decemberben. Kultuszhelye
nap is a legnagyobb az publikált. 1905 és 1907 között a Zenevilág föld alatti üregekben volt, mivel a legkorábbi
összes magyar tudósok kö- című szaklapot szerkesztette, mely lapban időkben a gabonát föld alatt, hombárokban
zött. Ahogy Szentágothai 1904-ben elsők között méltatta az ifjú zene- tartották; maga a Consus név is azt jelenti: elJános, az MTA egykori szerző, Bartók Béla jelentőségét. Ugyaneb- rejtett. Titus Livius a lóversenyek miatt a
elnöke
megfogalmazta ben az évben komponálta János vitéz című lovas Neptunusszal (Neptunus Equester) azovolt:
dalművét, amelynek bemutatójára 1904. no- nosnak tartotta Consust.
Vajon milyennek látszik a Holdról a devember 18-án került sor.
A magyar nép géniusza
Borongós hangulat A télben, Tompa Mi- cemberi erdélyi táj?
a tudomány területén leg- hály víziójában:
Ezen merengve, maradok kiváló tiszteletmagasabb fokon Bolyai Játel.
nosban öltött testet.
Felhők borongnak a magas bérc tetején;
Kelt 2017-ben, 215 évvel Bolyai János
Virágok
ünnepe- s az oltárok helyén
Sors.
Közép-európai
születése után
A
tél
uralkodik,
s
törvénye
oly
kemény!
tudós sorsa az övé.

2018 Mátyás király emlékév

Mátyás király emlékévet hirdet 2018-ra a magyar
nemzetpolitikai államtitkárság – jelentette be Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár hétfőn
sajtótájékoztatón, Budapesten.

Tündöklik, mint a gondolat maga, a decemberi ég hajnala

kedését. Nemcsak a történetírás, hanem mondáink és népmeséink is őrzik alakját. Elmondta: január 12-14-én Szegeden
emlékező szentmisét tartanak, január 20. és 24. között jótékonysági reneszánsz bál, ételkóstoló és forgatag lesz Mátyás
királlyá választásának 560. évfordulója alkalmából a fővárosban. Márciusban Székesfehérváron koronázási misét tartanak, áprilisban Mátyás király halálának évfordulóján
megemlékezés lesz Bécsben és Budapesten. Júniusban Bécsben kiállítás nyílik majd a város elfoglalásának évfordulóján.
Az emlékév a kolozsvári magyar napok egyik központi
programeleme is lesz majd a tervek szerint.
Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának, az emlékév ötletadójának elnöke kiemelte: Mátyás királlyal egy

olyan uralkodót tudnak felmutatni, aki erős birodalmat épített
Európa közepén, szigorú törvényekkel. Volt koncepciója, és
az országot is képes volt gyarapítani – hangsúlyozta, hozzátéve: életműve számos lehetőséget kínál a történészeknek és
a fiataloknak egyaránt.
Kitért arra is, hogy Erdély Romániához csatolásának 100.
évfordulója lesz 2018-ban, és várhatóan több, a magyarság
számára kellemetlen eseményre is fel kell készülni. Erre is
egyfajta válasz lehet az emlékév – jelezte.
Gergely Balázs, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke reményét fejezte ki, hogy az előző két emlékévhez hasonlóan
sikeres lesz ez a programsorozat is. Hozzátette: február 2324-én, Mátyás születésének 575. és trónra lépésének 560. évfordulója
alkalmából
tartanak
megemlékezést.
Szeptemberben Vajdahunyadon többnapos rendezvénysorozattal tisztelegnek Mátyás király emléke előtt.
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Történelmi kényszerházasság (2.)

A Román Királyság és az erdélyi magyarok

A szerdai lapszámunkban megjelent
interjúban Sebestyén Spielmann Mihály
történésszel arról beszélgettünk,
hogy miként kerültek a Hohenzollernek a Román Királyság élére, és milyen szerepük volt abban, hogy Erdély
az első világháborút követően Romániához került. Folytatva a történelmi
visszapillantót, tovább taglaljuk a
román királyi ház és ezen belül I. Mihály király viszonyát az erdélyi magyarokkal.

Vajda György

– I. Mihály többször is „trónra lép”, előbb
apja, II. Károly helyett, majd amikor ismét
uralkodói jogkörökhöz jut, a náci Németországgal szövetséges Antonescu-rezsim bábja
lesz. Milyen hatáskörrel rendelkezett első és
második királysága idején?
– Köztudott, hogy 1927-ben meghalt I.
Ferdinánd, akinek nem volt fiúutódja, így Károlyt, az unokaöccsét jelölték ki. Neki azonban volt egy morganatikus (rangon aluli)
házassága egy Zizi Lambrino nevű hölggyel,
akivel még a fronton kötött házasságot, ezt
pedig a királyi család nem ismerte el. Károlynak hihetetlenül rossz természete és uralkodásra való alkalmatlansága oda vezetett, hogy
a helyi körök nyomására lemondott és külföldre távozott. Ezért fiát, a kiskorú (alig hatéves) Mihályt nevezték ki uralkodónak, aki
helyett régenstanács irányította az országot.
Nicolae Iorga javaslatára megkapta a gyulafehérvári nagyvajda címet, majd szintén Iorga
javaslatára különleges iskolában nevelték.
Ebbe az iskolába a román társadalom minden
rétegéből választottak tanulókat, azzal a céllal, hogy a majdani király ismerje meg országát, a társadalmi csoportokat, illetve a
kisebbségeket. Így az osztálytársak között
volt egy magyar, Kovács János is (utólag a
Szabad Európa Rádió munkatársa lett), aki
Kovács Benedek marosvásárhelyi vallástanárnak, a kollégium jövendőbeli igazgatójának a fia volt. Mihály király apja, II. Károly
1925-ben lemondott a trónutódlásról, Franciaországban telepedett le, majd 1930-ben,
puccsszerűen visszavette a hatalmat. Uralma
alatt több kormány követte egymást, közöttük
az a Cuza–Goga vezette, amely nyíltan fasiszta elveket vallott. Károlynak olasz mintára sikerült megszüntetnie a pártokat,
létrehozta a Román Újjászületési Frontot és
személyi diktatúrát vezetett be. A magyar és
a német kisebbséget ún. népközösségekbe
szervezték. Az előbbi kiválasztott vezetője az
egykori magyar külügyminiszter, br. Bánffy
Miklós. A Magyar Népközösség 1938 és
1940 között működött, ami azt is jelentette,
hogy elismerték a magyarokat kollektív testületként. 1940-ben II. Károly elfogadta azt,
hogy német–olasz döntőbíróság „oldja meg”
az örök román–magyar viszályt, Erdély
ügyét. A tárgyalásokra Hitler és Mussolini
kezdeményezésére Bécsben került sor, itt felosztották Erdélyt a két ország között Észak-

A bukaresti Erzsébet-palota, a királyi család székhelye

II. Károly, Mihály édesapja

és Dél-Erdélyre. Ez II. Károly bukásához, ill.
Antonescu katonai diktatúrájához vezetett.
Észak-Erdélyben magyar katonai közigazgatást szerveztek. Mindkét ország a németek oldalán belépett a második világháborúba. A
román és a magyar katonákat a keleti frontra
vezényelték. A magyarok elvéreztek a II.
ukrán fronton (a Don-kanyarban), a románok
pedig Sztálingrádnál. Ebben az időszakban
Mihály király gyakorlatilag nem uralkodott.
A vereséget kihasználva, a hadsereg támogatásával, Emil Bodnăraş tábornok (később az
RKP Központi Bizottságának tagja) vezetésével Mihály király megszervezi az 1944. augusztus
23-i
puccsot,
amelynek
következményeként Antonescut letartóztatják. A hadsereg vezetői bevonják az államcsínybe a Gheorghe Gheorghiu Dej vezette
kommunistákat is. Horthynak is lehetősége
lett volna kiugorni, de ő nem volt hajlandó
szövetkezni a baloldallal, inkább megvárta
a nyilas puccsot. Ebből az következett,
hogy 1944. augusztus 23-a után Romániát
úgy kezelték, mint kedvezményezett hadviselő felet, és a későbbi béketárgyalásokon
elérték azt, hogy Besszarábia és Bukovina
kivételével, amelyekre a Szovjetunió igényt
tartott, az 1938-as határokat állítsák vissza.
Mihály király megkapta a Szovjetunió
Hőse címet, amiért átállt a szövetségesek oldalára.
– Tudomásunk szerint az augusztus 23-i
fordulatot követően a szövetségesek tárgyalásokat folytattak a háború lezárása után Európa új politikai, gazdasági helyzetéről, és
nem tudtak egyöntetűen dönteni Erdély sorsáról a nagyszámú magyar lakosság miatt.
– Egyáltalán nem volt biztos, sem az oroszok, sem szövetségesek részéről, hogy mi legyen Erdély sorsa. Különböző elképzelések
születtek. Az angolok hajlottak arra, hogy legyen határkiigazítás, bizonyos területek Erdély nyugati részéről kerüljenek vissza
Magyarországhoz. Az oroszoknak autonómia-elképzelései voltak. Valter Roman (Petre
Roman, Románia volt miniszterelnökének az

apja) a Román Kommunista Párt nevében
előterjesztett egy olyan autonómiajavaslatot,
amelyben benne volt az, hogy Romániának
ezen része autonóm terület legyen, ami később csatlakozhat a Szovjetunióhoz mint tagállam. Mindezekhez képest a háború végén
azok az erők győztek, amelyek azért kardoskodtak, hogy „a Párizs környéki 1920-as igazságos béke”
jegyében a vitatott területek
kerüljenek vissza azon országokhoz, amelyek a két háború
között birtokolták. Ezért 1946ban a párizsi béketárgyalásokon hiába mutatta be Nagy
Ferenc magyar kormányfő a
magyar igényeket és azt, hogy
az erdélyi magyar lakosság jelentős része nem kíván ahhoz
a Romániához tartozni, amely
nem tartotta tiszteletben a
nemzetiségi jogokat, egyszerűen lesöpörték azokat az
asztalról.
Mi
több,
Magyarországot („az utolsó
náci csatlóst”) azzal büntették,
hogy Csehszlovákia javára néhány falut átadtak az újjáalakuló országnak. A többi helyen
a határokat az 1938-as állapotok szerint állították vissza.
Vagy a Szovjetunió nyugati
határait tolta kijjebb. Úgy tartották, hogy Észak-Erdély Hitler
ajándéka
volt
Magyarországnak, ezért elsősorban az angolok és franciák
nem akartak belemenni abba,
I. Mihály király
hogy ez az országrész visszatérjen az anyaországhoz. Az oroszok megszállták Kelet-Európát, hiszen Sztálinnak az
volt a titkos terve, hogy az elfoglalt részeket
hozzá kell csatolni a Szovjetunióhoz. Az volt
a stratégiai elképzelése, hogy ott kell meghúzni a Szovjetunió és Európa többi része között a határt, ahol a legkeskenyebb a földrész,
és ez a Balti- és az Adriai-tenger
közötti szakasz.
– Az így kialakult helyzetben
milyen kapcsolata volt Mihály királynak az erdélyi magyarokkal,
esetleg legitim szervezeteivel?
Egyáltalán miként tekintett az erdélyi magyarokra?
– 1930-ban volt népszámlás,
amiből világosan kiderültek a
nemzetiségi viszonyok Erdélyben. 1940-ben fejezték be Románia enciklopédiáját, amelyben
olvashatott az ország nemzetiségi
összetételéről. A román parlamentben jelen voltak a nemzetiségek képviselői. De mindez
számára nem volt jelentős. A királyi család Bukarestben élt, Erdélyre meghódított területként
tekintettek. II. Károly rendszeresen részt vett a feleki autóversenyen.
Többször
látogattak
Marosvásárhelyre. Maria királyné
rendszeresen Szovátán nyaralt. A
király a laposnyai vadászatokra
menet gyakran elkísérte feleségét.
Kíséretében voltak a miniszterek
is, ezért volt olyan is, amikor fél-
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hivatalos kormányülést tartottak Szovátán.
De ezek olyan királyi látogatások voltak,
amikor mindent kirakatszerűen tártak eléje.
Csak akkor lett volna reális helyzetképe, ha
beletekint a korabeli újságokba, amelyek
többé-kevésbé közölték a valóságot. A király
nevében hozták meg az ítéleteket, kegyelmet
gyakorolhatott, de csupán reprezentatív személy volt. A magyarok tudták, hogy van egy
királyuk, akinek minden reggel elénekelték
az iskolában a himnuszát. A király fényképe
ott lógott a közhivatalokban, ahol helyenként
kifüggesztették alája, hogy „Vorbiţi numai romîneşte” (Kizárólag románul beszéljenek!).
De igazából az erdélyi magyarok nem tekintették szívük szerint saját királyuknak. A kisebbségi kérdésekben 1940-ben, amikor I.
Mihály 19 évesen másodszor uralkodhatott
volna, tulajdonképpen már semmit sem tehetett. Nem is beszélve az Antonescu-korszakról. 1945–1947 között gyakorlatilag ki volt
szolgáltatva az oroszoknak és a kommunistáknak.
Azt lehet mondani, hogy Mihály királynak
hatalom nélküli emberként voltak ugyan intézkedései, amelyeket nevében hoztak, de
nem biztos, hogy ő ezekkel egyet is értett. Ha
Erdélyben járt, akkor is az erdélyi románok
vették körül. Volt egy kastélyuk Soborsinban
(Arad megye), amelyet apja 1937-ben vásárolt. Innen gyakran jártak Kolozsvárra.
Ennyi. A kisebbségvédelem nem tartozott a
király feladatai közé, bár ő volt a kisebbségek

protektora. Igazán nem tettek semmit, talán
egy kivétellel, amikor 1944-ben és 1945-ben
külföldiek nyomására s azért, hogy Románia
minél jobb pozíciót érjen el a második világháborút követő béketárgyalásokon, hajlandó volt némi kisebbségi engedményeket
tenni. Ennek köszönhetően írta alá a Bolyai
Egyetem megalapítását, elfogadták a nemzetiségi statútumot, legitimálták a MADOSZ-t
(Magyar Dolgozók Országos Szövetsége),
amely azonban nemsokára az RKP irányítása
alá került. Tiszavirág-életű hatalma 1947. december 30-án véget ért, ugyanis úgy döntött
a szovjet vezetés, hogy a királyt száműzni
kell.
– Vannak, akik még most, 2017-ben is úgy
tartják, hogy a zavaros politikai helyzetben a
monarchia egyfajta stabilitást jelentene az
országban.
– A politikai elitből kiábrándultak arra a
következtetésre jutottak, hogy kell egyensúlyi központ, és ezt a király személye testesíthetné meg. A magyarok szempontjából
teljesen mindegy, hogy ki lesz a király, az
uralkodó úgyis a románok királya lesz, és ha
meg akar maradni hosszú távon ebben az országban, akkor azt a fajta politikai vonalat
kell követnie, amely az egységes román nemzetállamot támogatja, s ebben van egy kivételezett nemzet, egy uralkodó nemzeti
egyház, meg léteznek nemzetiségek, amelyeknek papíron egyenlő jogaik vannak, de a
gyakorlat 1918 után mást igazolt. A magyarok számára „nem jő még egy Mátyás király”, és Romániából sem lesz egyhamar
mézeskalács ország.

Simon Józsefné
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Minden Advent idején...
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A NOVEMBERI ÉVFORDULÓK (2.)
Biobazár

Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám
Tel.: 0265/319-989 bazarbio@gmail.com www.biobazar.ro

Megfejtések a december 8-i számból:

Klasszikus (Ikrek): Taxisofőr
Skandi: December van, itt a tél, / A kályhában tűz zenél, / Hallgassuk meg, mit mesél...

Kapható
Marosvásárhelyen,
Győzelem tér
18. szám,
valamint online,
a www.bookyard.ro
webáruházban
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PÁLYÁZATI REJTVÉNY

NOVEMBERI
ÉVFORDULÓK (4.)
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VÍZSZINTES: 1. Erdélyi pedagógus, publicista, 200 éve született (László). 5.
Francia operettszerző, 125 éve hunyt el (tkp. Florimond Ronger). 11. Keményfém.
12. Francia folyó. 13. Faragó népművész, 150 éve született (Antal). 18. Foci vb-kupa
névadója. 20. Magunk. 21. … Bernhardt (színésznő). 22. Vonalzóféle. 23. Azonban. 24.
Száraz (francia). 25. … a gyümölcs (Steinbeck). 26. Rejtő J. civil katonája. 28. Pára! 29.
Lengyel s.f.-író. 30. Zodiákus csillagkép. 31. Szóba hoz. 33. Szándékozó. 35. Írország
honi neve. 37. Római 51. 38. Kutya. 40. Régész (Sir Arthur). 42. Erős drog. 44. Elektromosan töltött atom. 46. Az arzén vegyjele. 47. Vizet ad. 49. Bő. 50. Teasütemény. 52.
Felső társadalmi réteg. 53. Csodás történet. 54. Festő, 100 éve hunyt el (Lipót).
FüGGőLEGES: 1. Téli sport (rég.). 2. Sodrás. 3. Gleccserhordta törmelék. 4.
Becézett Imre. 6. Kis áramforrás. 7. Vörös (német). 8. Római hat. 9. Fémpénz. 10. Orvos,
botanikus, 200 éve született (Sándor). 14. Bern folyója. 15. Remek. 16. Tölgy (angol).
17. Páratlanul léha! 19. Az ópium alapanyaga. 21. Református püspök, gályarab, 325
éve hunyt el (M. István). 22. Kártyaletét. 24. Só (latin). 26. Békaféle. 27. Szántóeszköz.
28. Egyiptomi marsall. 30. Gyopár van ilyen. 31. … vág, régi gyógymódot alkalmaz. 32.
Homérosz műve. 34. Kicsinyítő képző. 36. Fogyasztható a víz. 39. Kicsi, de erős. 41.
Takarmánytároló. 43. Romániai ecet. 45. Anais …, USA-írónő. 48. Kamionjelzés. 50.
Francia reneszánsz zeneszerző, 525 éve halt meg (Antoine). 51. Rövid sánc a sakkban.
52. Bosszús szócska. 53. Te és én.
L.N.J.

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Bob Fosse 1972-ben rendezett híres filmjének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.
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A Kobak
könyvesbolt
ajánlata
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__________________________________ 2017. december 15., péntek

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket december 28ig a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)

AZ IDŐ JELE

című pályázat nyertesei:
VITOS MAGDOLNA, Marosvásárhely,
Înfrăţirii u. 14/30. sz.
KOVÁCS CSILLA, Marosvásárhely,
1848. út 24/7. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
FEST; BRUNO; PEKÁR; SWIFT;
OLSAVSZKY; DOMANOVSZKY;
D’ALEMBERT
Kérjük a nyerteseket, vegyék fel
a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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Szerkeszti: Kiss Éva

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY

16 NÉPÚJSÁG ________________________________________________________ SZÍNES VILÁG

VÍZSZINTES: 1. Mérgező növényféleség – Vörheny. 7. Puhafém – Zúgni kezd! 8.
Kaucsuk – Mintapéldány. 9. Történelmi kor – HYB. 11. Kopasz – Rombol, tönkretesz.
12. Szájszél – Semmirekellő, léha. 14. Patás állat – Hazafele! 15. Sportszermárka –
Aprólékos, megfontolt. 18. Oxigénmódosulat – Tanít. 19. Unszol – Magyarországi
borvidék. 22. Rangjelző szó – Páratlan derű! 23. Huszárparancs – Lóköröm. 25. Kocsma
része – Lárma. 27. Lócsemege – Luxemburgi és izraeli gépkocsijelzés. 28. Munkácsy
inasa teszi – Román költő volt (Octavian). 30. Keleti játék – …, Te (magyar rajzfilm). 31.
Megdorgál, szid – Övezet, zóna.
FüGGőLEGES: 1. Zöld színű telepes növény – Légáramlat, fuvallat. 2. Udvarház –
Mátyás … (Arany J.). 3. Kettős betű – Csendben rág! 4. Élet – Háziszárnyas. 5. Harcias
nő – Csodálat, elképedés. 6. Nem megengedett – Régi aprópénz. 10. Sete – Dél-amerikai
hegylánc. 13. Megverődik – Szénaboglya. 16. Helyettesít – Honorál, fizet. 17. Másolópapír
– Világjárás, kirándulás. 20. Európai nép – Gyógyász, doktor. 21. Tengeri rabló – Dicsőség.
24. Énekesmadár – Faragatlan, műveletlen. 26. Zavart gót! – Japán, olasz és spanyol autójelzés. 29. Üres tok! – Karó egynemű hangzói.
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2017. december 15., péntek _____________________________________KÖZÉLET – KÖZLEMÉNY __________________________________________ NÉPÚJSÁG

Ismét felcsendülnek a talentum hangjai egy nemes cél érdekében

Csata Éva

Marosvásárhely az a város, amelyet nagyon nehéz belendíteni, vallják a nemkormányzati szervezetek,
egyesületek, alapítványok vezetői
és szakemberei, akik gyakran szembesülnek zárt ajtókkal és falakkal,
amikor karitatív akciókat, kampányokat, programokat szerveznek.
Nem így van ez a Művészkuckó
esetében, amely már sokadik éve
fáradhatatlanul szervezi minden
egyes év karácsony előtti időszakában hagyományossá vált karitatív
koncertjét. A koncert nem valósulhatna meg támogatók nélkül, valamint azon gyerekek szülei és
családtagjai önfeláldozása nélkül,
akik fáradságot nem kímélve, sok
esetben kilométereket utaznak és
órákat áldoznak fel a gyakorlás érdekében.
Minden év más-más figyelemfelkeltő és adománygyűjtő kampányt jelent Korpos Kamilla és a
művészeti iskola volt és jelenlegi
diákjai, valamint a Vox Angelica
gyermekkórus számára, melynek
legfiatalabb tagja mindössze 3 éves.
Ezek a gyerekek különböző iskolák
növendékei, akiknek sokszor fá-

A Művészkuckó karácsonyi karitatív koncertje
„A gyerekek tökéletesek, mint az Úr Jézus...” (Korpos Kamilla)

radtsággal és önfeláldozással jár a
felkészülés, de annál nagyobb szeretettel teszik. Hiszen igazi angyali
üzenet hordozói ők, ahogyan a
kórus neve is sejteti.
Száz gyerek és fiatal készül
együtt énekelni és zenélni Gáll Péterért, aki 2012-ben született Ma-

Az Állatorvosok Kollégiuma úgy
véli, hogy az állatorvosi szakma
megszervezésére
és
művelésére
(PLx450/2017) vonatkozó 1998/160-as
törvény módosítását és kiegészítését
célzó 2017. évi 70-es sürgősségi kormányrendelet elfogadását illető törvénytervezet szövegének 1-es, 2-es és 5-ös
pontja az eredeti formájában kell megmaradjon, ugyanis a 2013. évi 55-ös
uniós direktívákat ülteti át az országos
jogrendbe. Ezt a Külügyminisztériumon keresztül az Európai Szabványügyi Bizottság is közölte, kérve a
2013/55-ös direktívák teljes átvételét,
valamint a 3-as és 4-es pontok törlését,
mivel azok alkotmányellenesek, nem
rendelkeznek az Igazságügyi Minisztérium, az Oktatásügyi Minisztérium és
a Külügyminisztérium jóváhagyásával.
A 4-es és 37-es cikkely módosítása
és kiegészítése, ami a törvénytervezet
3-as és 4-es pontjában jelenik meg, alkotmányellenes, mert nem tartja tiszteletben Románia alkotmányának 115-ös
(4) cikkelyének előírásait, mivel összességében nem áll fenn a három feltétel:
rendkívüli helyzet, aminek a megoldását nem lehet halasztani, és a sürgősségi jelleg, amit a kormányrendeletben
megindokolnak.
Azok az előírások, amelyek nem az
európai direktívákat építik be az országos jogrendbe (nem találhatók meg a

rosvásárhelyen egy háromgyermekes család középső gyerekeként.
Péter maga a csoda, öröm és vidámság. A betegség sem győzi le. Mosolyog a tekintete, amikor játszik,
figyel, biciklizik, hajtányozik, sízik,
labdázik vagy zenél. Ennek a szeretetteljes mosolygásnak az eredmé-

nye annak a száz gyereknek a közös
koncertje is, melynek célja a Péterke gyógyítása érdekében való
összefogás. A gyerekek, fiatalok
nem egy iskola, hanem több iskola
növendékei. Közös bennük a segíteni akarás és a zene iránti korlátlan
szeretet.
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Korpos Kamilla és tanítványai
valami csodának vannak a birtokában, amelyet megtanultak kamatoztatni és a közösség érdekében
felhasználni. Nem öncélúan élik
meg és hasznosítják azokat a talentumokat, amelyeknek birtokában
vannak, hanem egy csodálatos célkitűzés megvalósítása érdekében.
Most viszont annak jött el az
ideje, hogy a közösség is összefogjon ennek a csodálatos családnak a
megsegítéséért. Megtisztelve jelenlétükkel Korpos Kamilla és az általa
felkészített művészek és művészpalánták munkáját, adakozásra nyitva
szívüket és pénztárcájukat egy
olyan nemes cél érdekében, mely
túlmutat a karácsonyon. Mert amikor a szeretet lángja halványabban
kezd égni – eljön a tettek ideje. A
háláé, köszöneté, összefogásé, szereteté. Együtt, egymásért – egy élhetőbb jövő érdekében.
Találkozzunk december 23-án a
marosvásárhelyi Keresztelő Szent
János-plébánián 20 órai kezdettel.
Hogy összefogásunknak példaértékű ereje legyen. Péterkéért, a családjáért, közösségünkért és a kis
Jézusért, aki szállást keres a szívünkben.

Az 1998. évi 160-as törvény módosítása
tönkreteszi az állatorvosi szakmát,
és veszélybe kerül a közegészségügy

megfelelőségi
táblázatban),
a
2015/CAF/3754 ügycsomó és a
16/CJUE.CCR ügy témáját képezik,
amelyek esetében a 2017. július 4-i határozattal visszautasították a 4-es cikkely i. bekezdésével kapcsolatos
alkotmányellenességi kifogást.
Az állatorvosi szakma kevésé vonzóvá válik a fiatalok számára, és az
egyetemet végzettek kivándorlási
szándéka növekedni fog.
Románia az egyetlen uniós ország
lett, ahol engedélyezett a biológiai termékek darabszámra való értékesítése,
és ennek következményeként megnövekszik az állattartók mellékhatásoknak
való kitevésének kockázata, nőni fog a
hatékonytalansági ráta a tartás és hasznosítás feltételeinek mellőzése révén (a
2–8 C-fokon tartás kötelezettsége),
csökken az állatorvosi egységek jövedelme, illetve az állatorvosok általi beoltás népszerűsége az antibiotikumhasználat kárára, zavaros helyzet alakul
ki az állatorvosi recepteket illetően stb.
A társállatok, illetve a farmokon élő
állatok beoltása az orvos hatáskörébe
tartozik, elfogadhatatlan, hogy egy állatorvos kiadja a receptet egy állattartónak, aki aztán elmegy az állatgyógyszertárba, és megvásárolja az oltást.
El tudnak képzelni egy állattartót, aki
a recepttel és a hőpalackkal elmegy az
állatgyógyszertárba, hogy oltást vásároljon, megfelelő hőmérsékleten hazaszállítja, majd a hűtőben tárolja, és elhívja
az állatorvost, hogy az állatnak beadja?
A törvénytervezetet elfogadta a mezőgazdaságért és egészségügyért felelő

Közlemény

szakbizottság, ezután a képviselőház elé
terjesztik megvitatásra és elfogadásra. A
ház elé terjesztendő tervezet az alábbi,
az állatorvosi hivatást és a közegészségügyet károsan érintő előírásokat tartalmazza:
1. Megszünteti az állatorvos kizárólagos jogát az állatorvosi gyógyszertermékek darabszámra való értékesítését és
hasznosítását illetően.
2. Megszünteti az állatorvos kizárólagos jogát állatgyógyszertárak és állatgyógyszertári pontok létrehozására.
Képzettségétől függetlenül bárki létrehozhat állatgyógyszertárt.
3. Megszünteti azt a kötelezettséget,
hogy az állatorvos jelen legyen az állatgyógyszertárban.
4. Feloldja a biológiai termékek forgalmazására vonatkozó tiltást az állatgyógyszertárakban.
5. Lehetővé teszi, hogy az állatgyógyszertárak és gyógyszertári pontok bármilyen
engedélyezett
állatorvosi
terméket forgalmazzanak, a törvény
ugyanis ezen a téren semmit nem tilt
meg. A tiltásokat az Állategészségügyi
és Élelmiszer-biztonsági Országos
Ügynökség (ANSVSA) rendelte el, és a
törvény elfogadása után érvényüket
vesztik.
6. Lehetővé teszi, hogy az állatgyógyszertárak csak az Állategészségügyi
és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság (DSVSA) által kibocsátott engedély/nyilvántartás értelmében működhessenek.
7. Lehetővé teszi, hogy az állatorvostechnikusok és -asszisztensek kábító és

pszihotróp anyagokat használjanak és
adjanak be, ellentétben a 2005. évi 339es törvénnyel.
8. Lehetővé teszi, hogy az állattartók
biológiai termékeket és gyógyszereket
vásároljanak, birtokoljanak és adagoljanak állataiknak.
9. Nem szabályozza világosan, érthetően az állatorvosi termékek online kereskedelmét, és lehetővé teszi bármely,
a kereskedelmi és pénzügyi nyilvántartásban szereplő entitásnak ezen
tevékenységek folytatását. Nincs meghatározva, hogy csak az állatgyógyszertárak
és
gyógyszertári
pontok
folytathatnak online kereskedelmet.
A 2001. évi 82-es direktíva 2-es vonatkozása értelmében „Az állatorvosi
gyógyszertermékek termelését és elosztását szabályozó normák legfőbb
célja a közegészség védelme”. Az
1998. évi 160-as törvény módosításai viszont éppen a 2001. évi 82-es direktíva
ellentétét valósítják meg, ugyanis az állatorvos felelőssége nélkül megnő az
orvosi gyógyszertermékek használatának kockázata, megnő a kezelt állatoktól származó élelmiszertermékek
fogyasztá- sának kockázata a várakozási idő betartása nélkül, az állattartók körében megnő a mellékhatások
száma, az antibiotikumokkal szembeni ellenállás kockázata, megnő a
mikroba elleni termékek használata
az oltások kárára stb.

A Maros Megyei
Állatorvosok Kollégiuma
Dr. Moga Petru Sorin elnök
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A B&B Insolvency Solutions IPURL – székhelye: Csíkszereda, Márton Áron utca 18. szám, P4,
Hargita megye –, a csődbe jutott Dedrád-Bátosi Almatermesztők Mezőgazdasági Társasága cégfelszámolójaként nyilvános árverést szervez a következő ingatlan eladására:
– 2291 négyzetméteres terület, telekkönyvszáma 50221/Bátos, kataszterszáma 116/1/2, helyrajzi
száma 132/1/2, a dedrádi 14-es farmon, Maros megyében, rajta gyümölcsválogató fészer és betonozott
platform, amelyek nincsenek feltüntetve a telekkönyvben. Az ingatlan kikiáltási ára: 89.961 lej, az ár
nem tartalmazza a héát.
Az árverésen részt vehetnek fizikai és/vagy jogi személyek, akik igazolják, hogy letétbe helyezték a
kikiáltási ár 10 százalékát és kifizették a feladatfüzet árát, továbbá a részvételi díjat az árverés előtt
24 órával.
Az árverésre a felszámoló székhelyén kerül sor 2017. december 22-én 10 órakor. Ha a javak nem
kelnek el, az árverést minden pénteken megismétlik, ugyanabban az időpontban, a javak eladásáig.
A javakat egy tömbben értékesítik kikiáltásos árverésen, a Pomicola Batoş Kft. javaival együtt, amelyek a telekkönyvben az 50128 és 50129 számmal szerepelnek – cégfelszámoló a General Mir Consult
SPRL –, a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó 2014. évi 85-ös törvény 156. cikkelyének 2. bekezdése
értelmében.
Bővebb felvilágosítás a 0366/100-551 és a 0748-836-713-as telefonszámon.
A Mureş Insolvency SPRL, az újraszerveződés alatt álló adós Foraj Sonde Rt. csődbiztosa nyilvános

árverést szervez a következő javak értékesítésére:

– Telkek Nagyernyében (Selgros környéke), három egymás melletti, összesen 84.831 négyzetméteres

parcella (39.831, 42.500 és 2.500 m2), kikiáltási ár 5 euró+héa/négyzetméter.

A nyilvános árverésre december 22-én 13 órától kerül sor a csődbiztos székházában, és hetente pén-

tekenként megismétlik, ugyanabban az időpontban, a javak értékesítéséig. Az árverésen részt vehetnek

azok a magán- és jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási
ár 10%-át képező garanciát és a részvételi díjat 24 órával az árverés kezdete előtt.

Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0265/269-700, 0745-653-430, vagy az adós 0736-444-657-es tele-

fonszámán.

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

REDőNYÖK, SZALAGFüGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU
profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

SZILVESZTEREZZEN a GEMINI VENDÉGLőBEN egy felejthetetlen, vidám éjszakán! Kifogástalan élő zene, menü kedvező áron.
Igyekezzen, a helyek apadnak! Iratkozás a helyszínen. Érdeklődni a
0265/319-306-os telefonszámon. (sz.-I)

A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT kenyérüzletbe (1500
lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe és BETEGNYUGDÍJASOKAT (3as fokozat) különböző munkákra (800 lej). Jelentkezni személyesen,
önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt. (19598-I)

OTTHONI BETEGKEZELÉS, -GONDOZÁS előnyös áron. Tel.
0744-594-148. (19580-I)

TERMOPÁN, REDőNYÖK, SZALAGFüGGÖNYÖK szerelése
és javítása. Tel. 0744-504-536. www.scprofoservsrl.bizoo.ro (60337I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETő teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT, BÁROST, PINCÉRT, SEGÉDPINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel.
0722-268-866. (60655)

MAGYARORSZÁGI MUNKALEHETőSÉG: női-férfi önállóan
dolgozni tudó, betanított GYÁRI MUNKÁS 800 ft/órabér, hétvégén
1000 forint/órabér, havi 180-200 óra munkalehetőség; szakmunkás:
LAKATOS, HEGESZTŐ (CO, AWI), ASZTALOS, AUTÓFÉNYEZŐ,
AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐ 950-1350 forint/órabér, havi
200-240 óra munkalehetőség. ÉPÍTŐIPARI SEGÉDMUNKÁS 950 forint/órabér, ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZETT SZAKMUNKÁS 1500 forint/órabér. A szállást a munkáltató biztosítja, az útiköltséget megtéríti.
További információért küldjön sms-t a 00-36-20-266-6461-es telefonszámra az érdekelt munkakör megjelölésével. (5539)

SOFőRT alkalmazunk B, C, E kategóriával, tanúsítvánnyal (attesztát).
Tel. 0744-692-871. (19664)

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és SOFŐRT. Tel. 0734-123-877.
(19665-I)
ŞTEFANIA JÓS és JAVASASSZONY Marosvásárhelyen tartózkodik.
Ha együtt akar lenni a szeretett személlyel az
ünnepek alatt, ha egyetértést szeretne a családban,
ha jólétet akar vagy egészségi gondjai (depresszió,
stressz, csontfájdalom, gyomorfájdalom) vannak,
hívja bizalommal Ştefania asszonyt, aki paranormális
képességeivel segíteni tud bármilyen problémában.
Megtalálják a 0743-854-205-ös telefonszámon. Az
eredmény 100%-ban garantált.
(Fizetett hirdetés: 4953)

Közpénzügyi Minisztérium

A Siletina Impex Kft.
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt. Társulás
személyzetválogatást szervez
a következő állások betöltésére:

• AUTÓBUSZSOFőR
Követelmények:
– D kategóriás hajtási jogosítvány
– érvényes szakmai engedély (attesztát)
– személyszállításban szerzett legkevesebb két év tapasztalat
• AUTÓSZERELő
Követelmények:
– autószerelői végzettség
– autójavításban szerzett legkevesebb három év tapasztalat
• AUTÓVILLAMOSSÁGI SZAKEMBER
Követelmények:
– autóvillamossági szakképzettség
– alapos autóelektronikai ismeretek
– IVECO autóbuszok komputeres diagnosztizálása és javítása
– legalább három év tapasztalat
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkaközösség
– motiváló bérezés
– ételjegyek
– szállítás a munkahelyre és vissza a marosvásárhelyi lakhellyel
rendelkezőnek
– egyéb előnyök
A kérvény önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély másolatával (a sofőröknek), valamint a végzettséget igazoló iratokkal,
esetleg ajánlással (a többi állásra jelentkezőnek) a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújtható be hétfőtől
péntekig 10–15 óra között.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 vagy a 0733-090-691-es telefonszámon. Csak a követelményeknek megfelelő személyeket
hívjuk meghallgatásra. A társulás fenntartja a jogot, hogy próbára
tegye a jelentkezőket.
A vezetőség

Adó- és Pénzügyi Hivatal

Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal

Magánszemélyektől bevételező végrehajtó osztály

Marosvásárhely, Dózsa György utca 1-3. szám, tel.: 0265/250-982, fax: 0265/261-093, e-mail: dan.florescu@mfinante.ro

Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal az intézmény Dózsa György utca 1-3. szám alatti székhelyén 2017. december 28-án 11
órától nyilvános árverést szervez az adósok költségvetési tartozásainak behajtása céljából, az alábbiak szerint:
PRESECAN GEORGE-PAUL, Marosvásárhely, Pandúrok útja 20/7., Maros megye, dossziészám 1750720264434

– ingatlan Marosszentannán, telekkönyvszám 52436/Marosszentanna, valamint 500 négyzetméter kültelek 1/1 része,
kataszter- és helyrajzi szám 52436, kikiáltási ár 7.737 lej.
BODIU MARINELA, Nyárádtő 380. szám, Maros megye, dossziészám 2820907060584

– 12/60 rész egy koronkai ingatlanból, telekkönyvszám 51406/Koronka, Maros megye, illetve 527 négyzetméteres beltelek,
kataszter- és helyrajzi szám 51406, kikiáltási ár 2.958 lej.

– 12/60 rész egy 528 négyzetméteres beltelekből Koronkában, kataszter- és helyrajzi szám 51407, telekkönyvszám
51407/Koronka, kikiáltási ár 3.447 lej.

– 6/30 rész egy 1012 négyzetméteres telekből Koronkában, telekkönyvszám 51402/Koronka, kataszter- és helyrajzi szám
51402, kikiáltási ár 5.861 lej.
DAMIAN EUGEN-TRAIAN, Marosvásárhely, Raktár utca 30B/43., Maros megye, dossziészám 1761028013926

– 1/1 rész, 500 négyzetméteres beltelek Nyárádtőn, telekkönyvszám 52974, régi telekkönyvszám 3515/N, kataszterszám
52974, Nyárádtő, Maros utca 199/A, Maros megye, kikiáltási ár 22.599 lej.
ERDÉLYI ISTVÁN, Marosvásárhely, Viitorului utca 19/36., Maros megye, dossziészám 1790315264385

– ingatlan Nyárádremete községben, Nyárádköszvényes faluban, szám nélkül, telekkönyvszáma 51195/Nyárádremete, régi
szám 1085/N/Nyárádköszvényes, valamint egy 800 négyzetméteres beltelek 1/1 része, kataszterszám 64/4, helyrajzi szám
226/1/4, 226/2/4, 226/3/4, kikiáltási ár 7.188 lej.
SZABÓ PÉTER és SZABÓ JULIANNA, Koronka 145V, Maros megye, dossziészám 1580702264385 és 2600914264378

– 3828 négyzetméteres beltelek Torboszlón, a 85. szám alatt, telekkönyvszám 50017/Nyárádmagyarós, Maros megye,
megállapodással szerzett 1/1 rész, kikiáltási ár 29.690 lej + 19% héa.

TÓFALVI BALÁZS és TÓFALVI MELINDA, Marosszentkirály, Vale utca 11D, Maros megye, dossziészám 1650504264422 és
2760902264411
– 424 négyzetméteres beltelek 1/1 része (B1), telekkönyvszám 53750/Marosszentkirály, kataszterszám 53750, régi
telekkönyvszám 3627/N, Marosszentkirályon, szám nélkül, Maros megye, kikiáltási ár 19.350 lej.

BIRÓ CSABA SZILVESZTER és BIRÓ EMESE, Marosvásárhely, Dózsa György út 147. szám, Maros megye, dosssziészám
1760205264365 és 2721014267421
– 1/A lakás: két szoba, konyha, egy szoba, fürdő, raktár, lakatosműhely, telekkönyvszám 125894/Marosvásárhely;

– 1/B lakás: két szoba, konyha, egy szoba, raktár, telekkönyvszám 125894/Marosvásárhely, kikiáltási ár 428.270 lej.
VERES ATTILA, Marosvásárhely, L. Rebreanu utca 34. szám, Maros megye, dossziészám 1771230264404

– 1/1 rész (B1) lakás: két szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, mosdó, szuterénben, beépített felület 22 négyzetméter, 40/4110
rész a teljes ingatlanból (teljes felület + 410 m2, a közös telekkönyvben 90061/Marosvásárhely, telekkönyvszám 120757-C1U1/Marosvásárhely, kataszterszám 1245/a/5/1, régi telekkönyvszám 90061/I, Marosvásárhelyen, a Művész-Artei utca 7/1. szám
alatt, Maros megye, közös rész a lépcsőház és a pince), kikiáltási ár 165.991 lej.
Felkérjük mindazokat, akik jogot formálnak e javakra, hogy az árverés előtt értesítsék az illetékes végrehajtó szervet. Felhívjuk a
javak megvásárlásában érdekelteket, hogy jelenjenek meg az eladás meghirdetett időpontjában a megjelölt helyen, és annak
határidejéig mutassanak be vásárlási ajánlatot.

A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, a kikiáltási
ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum – az összeget a Marosvásárhelyi Kincstárba, a
RO62TREZ4765067XXX014298 bankszámlaszámra kell átutalni a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal címére, adószám
4322637) az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott
cégbejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását, román
magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, külföldiek a személyazonossági/útlevél másolatát, saját
felelősségre tett nyilatkozatot, miszerint az ajánlattevő nem az adós közvetítője.
A vásárló köteles betartani a törvényeknek a környezetvédelemre és a nemzeti vagyon védelmére vonatkozó előírásait.
Az árverés lebonyolításával kapcsolatos részletes információkkal a 0265/250-982
szolgálnak.
Ruja Márta hivatalvezető-helyettes

(284, 207-es mellék) telefonszámon
Florescu Dan osztályvezető

2017. december 15., péntek ____________________________________________HIRDETÉS __________________________________________________ NÉPÚJSÁG
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ELADÓ finom barack-körte pálinka,
ára: 27 lej/liter. Tel. 0365/446-325.
(5624-I)

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(1600)

ELADÓ: ház, bennvaló, földek, erdő
Küsmödön, a 175. sz. alatt. Tel. 0729788-977. (5300-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0745-793-465. (1600)

ELADÓ ház Galambodon. Tel. 0365/422129. (4867)

ELADÓ ház Székesen, a 108. szám alatt,
eladó 1 ha erdő, 1,16 ha szántó. Tel.
0745-206-048. (5570)
KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon. Tel. 0745-233-336. (5559)

MEGBÍZHATÓ HÖLGY kiadó garzont
vagy különálló lakrészt keres hosszú
távra. Tel. 0756-607-969. (5558)
ELADÓ 14 ár beltelek Sáromberkén.
Tel. 0720-487-644. (5304-I)
ELADÓ beltelek hétvégi házzal, Erdőcsinád 192. szám, 8,5 ár. Tel. 0744964-544. (5640-I)
SÜRGŐSEN vásárolok 3 vagy 4 szobás tömbházlakást. Azonnali fizetési
lehetőség. Tel. 0755-309-832. (5653-I)
SÜRGŐSEN vásárolok magánházat,
lehet közös udvar is. Azonnali fizetési
lehetőség. Tel. 0755-309-832. (5653-I)
ELADÓ új, összecsukható tolószék. Tel.
0788-288-249. (5611)

ELADÓ női székely ruha, egy pár
kemény szárú bőr férficsizma (használt),
43-as számú. Tel. 0265/219-300. (5105)
VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat és bármilyen régiséget. Tel. 0731-309-733. (5060)

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagolaj.
Tel. 0743-595-124. (5391)

ELADÓ
52
fokos
minőségi
gyümölcspálinka. Ára: 30 lej/liter.
Érdeklődni naponta 17-21 óra között a
0743-034-390-es telefonszámon. (5458)
ELADÓ garázs a Galenus mellett. Tel.
0745-616-157. (5436)

ELADÓ kolbásztöltő (inox), 15 literes
pálinkafőző felszerelés (vörösrézből),
szánkó. Tel. 0365/426-339. (5555)
ELADÓ új infra lepedő-derékalj. Javítja a vérkeringést, csökkenti a vérnyomást, a fájdalmakat. Ára: 700 lej,
alkudható. Érdeklődni a 0742-146641-es telefonszámon. (5563-I)
ELADÓ új 3/4-es fekete női kabát,
bélelt, kb. 50-es méret. Ára: 120 lej, alkudható. Tel. 0742-146-641. (5563-I)
ELADÓK disznók (80-100 kg). Tel.
0265/323-361, 0754-895-544. (5575)
ELADÓK húsdisznók. Tel. 0732-586648, 0365/420-368. (5568-I)
ELADÓ szürke 1310-es Dacia, gyártási
év 1998, 85.000 km-ben, hátul dupla
rugók, csomagtartó, téli és nyári gumik,
műszaki ellenőrzés 2018. decemberig.
Ára 600 euró, alkudható. Tel. 0740-296114. (5582)

ELADÓ házi gyümölcspálinka. Te. 0751012-493. (5572)

ELADÓK új férfi és női eredeti
szőrmesapkák. Tel. 0265/222-841, 0747657-424. (5635)

ELADÓ 130 kg-os húsdisznó. Tel. 0727809-987. (5633)

ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0748-977768. (5642)
FÉRFI kiadó garzont keres. Tel. 0745325-147. (-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(5484)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (4958)
AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (0002-I)
PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (5510-I)
HEGESZTŐT, lakatost és sofőrt (C+E
kategóriával) alkalmazok. Tel. 0766-519187. (19588)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (5382)
KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(5365)
BIOLÓGIÁBÓL
felkészítek
orvosi
egyetemre. Tel. 0727-075-784. (5561)
KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (19591-I)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (5595)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (5611)

MEGEMLÉKEZÉS

Egy gyertya most érted égjen, ki
fent laksz a magas égben, ki vigyázol ránk onnan fentről és lelkünkhöz szólsz a végtelenből.
Szívünk összeszorul, ha rád gondolunk, csak szép emléked maradt, amit gondosan ápolunk.
Szomorú szívvel emlékezünk
NOVÁK ROZÁLIA volt szentkirályi
lakosra halálának 10. évfordulóján. Emlékét őrzi férje, két leánya
és családjuk. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (–I)

Fájó
szívvel
emlékezünk
DEMETER ANNÁRA halálának
első évfordulóján. Szívünkben a
helyedet nem pótolja semmi,
őrizzük az emlékedet, nem fogunk feledni. Visszahoz egy régi
perc, megidéz egy fénykép, míg a
földön élünk, sosem lesz ez másképp. Szerető családja. (5608-I)

Kegyeletteljes szívvel emlékezünk december 15-én a maroskeresztúri özv. KÁDÁR PIROSKÁRA
szül. Aszalos halálának 5. évfordulóján. Szívünkben emléke
örökké lángol. Nyugodjon békében! Emlékét őrzik szerető gyermekei és azok családja. (5612)

„Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a
fővezér.”
Szemünkben könnyel, szívünkben örök fájdalommal emlékezünk december 15-én a kilenc éve
elhunyt marossárpataki születésű id. CZEGŐ JÁNOSRA.
Őszinte szeretetét, jóságos, intő
szavát
örökre
megőrizzük.
A Jóisten adjon békés nyugodalmat! Szerettei. (5625-I)

Csillag volt, mert szívből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy
csak lehetett. Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de a
szívünkben él, s örökre ott
marad. Nem integet többé gyöngéd kis kezed, nem dobog már
értünk jóságos szíved. Számunkra te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Megtört szívvel emlékezünk december 15-én ifj. ENGI TIBORRA
halálának nyolcadik évfordulóján. Emlékét őrzik: bánatos szülei,
húga,
nagyszülei
és
keresztanyja, Anikó. (5654)

ELHALÁLOZÁS
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, dédnagytata,
testvér, nagybácsi, sógor, rokon,
szomszéd, jó barát, volt munkatárs,
GOMBOS BÉLA
az Unitatea Szövetkezet
volt mestere
szíve 86 évesen, hosszú, de türelemmel viselt betegség után
2017. december 6-án hirtelen
megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2017.
december 15-én, pénteken 14
órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen
áldott és nyugalma csendes!
A gyászoló család. (5601-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a sárdi születésű
DEMIÁN MARGARETA
(Manci)
született Mészáros
december 13-án eltávozott szerettei közül. Temetése december
15-én, pénteken 15 órakor lesz a
katolikus temető felső kápolnájából.
Búcsúzik szeretett férje, sógorai,
sógornői és családjuk. Nyugodj
békében, kicsim!
Férje, Gyuri. (5634-I)
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Ha egy könnycsepp gördül végig az
arcunkon, az azért van, mert hiányzol
nagyon. Nem vársz már minket csillogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Egy váratlan
perc alatt életed véget ért, panaszszó
nélkül közülünk elmentél. Úgy mentél
el, ahogy éltél, csendesen, szerényen, drága lelked, fáradt tested nyugodjon
békében! Küzdöttél egy
életen át, nekünk példakép maradtál.
Nehéz az életet élni nélküled, felejteni
téged soha nem lehet, szívünkben őrzünk, mint drága kincset.
Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk december 15-én a drága jó férjre, édesapára, apósra, nagytatára, dédtatára, a rigmányi SIPOS GYULÁRA halálának első
évfordulóján.
Emlékezik rá felesége, három lánya, két veje, hét unokája családjukkal, valamint három dédunokája. Hiányzol, tati! (5538)

Minden zord tél után jön egy szép tavasz,
de a mi szívünkben örök tél marad.
Utunk a csendes temetőbe vezet, hogy
ott csendben beszélgessünk veled, de a
fájó szív feleletet nem kap, mert a fekete
föld tőlünk eltakar.
Megtört szívvel emlékezünk a nyolc éve
elhunyt PÁLL JÁNOSRA, aki alig 67 évesen itt hagyta szeretett fiát, feleségét,
testvérét, rokonait, barátait, volt munkatársait, szomszédait. Emléke legyen áldott!
Szerettei. (5616)

Mély fájdalommal és megrendült
szívvel búcsúzunk szeretett
RÓZSI
nagymamától.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Emese, Gábor és Kriszta.
(5638-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama
és dédnagymama, a pipei születésű szásznádasi lakos,
BÁLINT JULIANNA
sok türelemmel viselt szenvedés
után 95. életévében örökre megpihent. Temetésére december 16án 13 órakor kerül sor a
szásznádasi temetőben, unitárius szertartás szerint. Emlékét
örökre szívünkbe zárjuk.
A gyászoló család. (-I)
Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, testvér, sógornő, anyós, anyatárs, rokon,
szomszéd, a vadasdi születésű
NAGY MÁRIA
született Németh
beteg szíve életének 71. évében
hirtelen megszűnt dobogni. Szeretett halottunk temetése december 17-én, vasárnap 13 órakor
lesz az újkórház mögötti temetőben, református szertartás szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Nyugodj békében, drága mama!
A gyászoló család. (5649-I)
Mély fájdalommal és megrendült
szívvel búcsúzunk a szeretett
testvértől, nagynénitől,
NAGY MÁRIÁTÓL.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Testvére, Ilon, Melinda és családja. (5650-I)

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, sógornőtől és
nagynénitől,
NAGY MÁRIÁTÓL.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Testvére, Jancsi, sógornője, Lenuţa, Dani, Jancsika és családjuk. (5651-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten búcsúzunk KIS
ILDIKÓ volt szomszédasszonyunktól. Ezúton fejezzük ki
őszinte részvétünket a gyászoló családnak. Isten nyugtassa békében! Szomszédai a
Pandurilor út 125. szám alól.
(-)
Megtört szívvel és könnyes
szemmel búcsúzunk drága
barátnőnktől,
NAGY
JÓZSEFNÉ született ISTVÁN
ERZSÉBET tanárnőtől.
Nemcsak ember voltál, hanem
kiváló sportoló és sporttanárnő. Erzsébet drága, nyugalmad legyen csendes,
emléked áldott! Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.
Barátnőid: Feichterné Gábor
Margit (Manci) és Berekméri
Aranka Debrecenből. (5621)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, INCZE
ANNAMÁRIA szül. Dósa temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló
család. (5636-I)
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Maros Megyei Tanács

áLLásHirDeTÉs

a Maros Megyei Tanács versenyvizsgát szervez a Terület- és Városrendezési
igazgatósághoz tartozó Véleményező, engedélyező és ellenőrző szolgálat
keretében a szolgálatvezetői tisztség betöltésére, amely i. besorolású, ii.
szakmai fokozatú köztisztviselői állás.
a versenyvizsga a Maros Megyei Tanács székhelyén lesz (Maros megye, Marosvásárhely, győzelem tér 1. sz.).
az írásbeli próba időpontja: 2018. január 16., 10 óra.
az interjúra az írásbeli próba időpontjától számított legtöbb 5 munkanapon
belül kerül sor. a pontos dátumot az írásbeli próba eredményeivel egy időben függesztik ki.
a jelentkezőknek teljesíteniük kell a köztisztviselők jogállásáról szóló,
188/1999-es újraközölt törvény 54-es cikkelyében előírt feltételeket.
a versenyvizsga részvételi feltételei, a könyvészeti anyag, valamint az állás
részletes munkaköri leírása ki vannak függesztve az intézmény székhelyén
és közzétettük az intézmény weboldalán, a www.cjmures.ro oldalon is.
a jelentkezési iratcsomót a Maros Megyei Tanács székhelyén kell benyújtani
jelen hirdetés románia Hivatalos Közlönyének iii. részében való megjelenésétől számított 20 napon belül.
Bővebb tájékoztatást a vizsgabizottság titkárától, Kutasi Melindától kérhetnek az érdeklődők telefonon a 0265-263211/1234-es belső számon,
vagy e-mailben: kutasi.melinda@cjmures.ro.
aLeLnÖK
alexandru cîmpeanu

JegyZŐ
Paul cosma

DECEMBERRE

A B&B Insolvency Solutions IPURL – székhelye: Csíkszereda,
Márton Áron utca 18. szám, P4, Hargita megye –, a csődbe jutott
Sintech Kft. cégfelszámolójaként nyilvános árverést szervez a következő javak eladására:
– hétvégi ház – Gödemesterháza községben, Mesterháza falu
19/C szám alatt, Maros megye –, amihez egy 477 négyzetméteres
telek tartozik. A víkendház azbesztcement tetővel fedett, téglából
épült földszinti és fából épült emeleti részből áll. Az épület (4 szoba,
2 előszoba) 1992-ben épült, tartozik hozzá egy filagória is (nincs
telekelve). A javak együttes kikiáltási ára: 42.500 lej.
Az árverésen részt vehetnek fizikai és/vagy jogi személyek, akik
igazolják, hogy letétbe helyezték a kikiáltási ár 10 százalékát és kifizették a feladatfüzet árát, továbbá a részvételi díjat az árverés
előtt 24 órával.
Az árverésre a felszámoló székhelyén kerül sor 2017. december
22-én 13 órakor. Ha az ingatlan nem kel el, az árverést minden pénteken megismétlik, ugyanabban az időpontban, amíg el nem adódik.
Bővebb felvilágosítás a 0366/100-551 és a 0748-836-713-as telefonszámon.

