
Esélytelenség
Fújhat a szél, hullhat a hó, betemetheti a fél országot, a politika

nagyjait kizárólag a parlamentben tegnap felolvasott bizalmat-
lansági indítvány sorsa érdekli. Az sem számít, hogy az Országos
Statisztikai Intézet jelentése szerint a nagy egyesülés századik évé-
ben hétmillió romániai lakost fenyeget a szegénység, a lakosság
egyharmada egészségtelen lakásban lakik, a falak vizesek, pené-
szesek, nincs fürdőszoba, az illemhely az udvar végében van,
ugyanennyien nem rendelkeznek tartós háztartási cikkekkel, mo-
sógéppel, hűtőszekrénnyel, színes televízióval, számítógéppel, au-
tóval vagy telefonnal. Négymillió romániai lakos képtelen
idejében kifizetni a lakbért, a lakás fenntartási költségeit, és
ugyanennyien hetenként legfeljebb egyszer esznek húst.

Mindez nem számít: az ellenzék egyetlen célt lát maga előtt:
megbuktatni a kormányt bármi áron. Még akkor is, ha nincs al-
ternatívája a folytatásra: nincs miniszterelnökjelöltje, nincs kor-
mányprogramja, sem miniszterjelöltjei, hogy, ha véletlenül
sikerülne a kormánybuktatás, ne álljon le teljes egészében az
állam működése. A kormány másik ádáz ellensége az államfő.
Életének az „értelme” mandátuma kezdetétől, hogy megbuktassa
a kormányt, még akkor is, ha az általa támogatott ellenzék tehe-
tetlen, és mindenki tudja, képtelen lenne a kormányzásra. 

A bizalmatlansági indítvány vitájára és a szavazásra csütörtö-
kön kerítenének sort. Így, feltételes módban, mert máris olyan 

Ilyenkor, ünnep táján a nehéz sorsú kis-
korúak és felnőttek élettereit valóság-
gal elárasztják a szeretetcsomagok.
Bakó Béla Pál ferences rendi szerzetes
marossárpataki gyermekotthonába is
sok adomány érkezett, és érkezik a na-
pokban is. Akinek azonban a leginkább
gondolnia kellene a szülői jelenlétet
nélkülöző gyermekekre, törvények
nyelvén fogalmazza meg egész évre ki-
terjedő közönyét. 

Főként marosvásárhelyi magánszemélyek,
kisvállalkozók és iskolai osztályok vittek tartós
élelmiszert, édességet, játékot a családi típusú
ház 25 lakójának – tudtuk meg csütörtöki láto-
gatásunkkor Pál atyától, aki azt is elújságolta,
hogy a marosvásárhelyi Rocksuli diákjai jóté-
konysági koncertet tartanak az otthon támoga-
tására. (A koncert december 15-én zajlott.) A
család nélkül felnövő gyermekek pártfogója
azonban az ünnep hangulatában sem tud meg-
feledkezni az elmúlt időszak nehézségeiről.

Tavaly áprilisban tájékoztattuk először arról
olvasóinkat, hogy a bürokrácia ellehetetleníti a
sárpataki gyermekotthont éltető Szent Erzsébet
Társulás munkáját. Idén újabb nehézségek vár-
tak az otthon működtetőire. Mivel a tavalyi ide-
iglenes licencet idén nem fogadták el, újraindult
és augusztus végéig húzódott a működési enge-
dély megszerzéséhez szükséges SEAP-os pro-
cedúra. A licenckérelmet különböző feltételek
be nem tartására hivatkozva többször visszauta-
sították, végül szeptemberben kapták meg a

Egyedülálló ítélet
gyilkossági ügyben
December 4-én tették közzé a Maros-
vásárhelyi Ítélőtábla jogerős döntését,
amely leszögezi, hogy a román állam
és alárendelt intézményei felelősek az
Egyesülés negyedben tavaly január
22-én meggyilkolt Szabó Gyárfás
Emese haláláért.
____________4.
Erős szakmai 
érdekképviselet 
A rendszer kiépítésében kistérségben
gondolkodtunk, akár az autonómiatö-
rekvést is figyelembe véve, a három
megyét egy koncepció alá vettük.
____________5.
Karácsonyi 
varázslat és fontos
döntések
Mint mindig, év végén a Vasile Cazan
által vezetett Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia kórusa karácsonyi varázs-
lattal töltötte meg a termet. Román és
magyar karácsonyi dalok csendültek
fel, köztük a Mennyből az angyal és a
Pásztorok, pásztorok. 
____________7.(Folytatás a 6. oldalon)
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Teljes telt ház, mégis családiasan jó hangulat, a
népzene öröme, a néptánc dinamikája – szombat
délután mindez együttesen jellemezte a Maros
Művészegyüttes kövesdombi székháza nagyter-
mének színpadát és nézőterét. Ekkor került sor az
idei marosvásárhelyi, immár XII. Gyöngykoszo-
rúk gyöngye néptánctalálkozóra, amelynek kere-
tében ezúttal egy rendhagyó koncerten is részt
vehetett a nagyérdemű.

A Gyöngykoszorú-mozgalom ötletgazdája a Maros me-
gyei EMKE volt, 1991-ben indította útjára az egyesület me-
gyei szervezetének akkori elnöke, a néhai Szabó György
Pál és felesége, Szabó Éva. Az első találkozóra Nyárádsze-
redában került sor. Azóta több mint száz találkozó és ren-
dezvény, többezernyi fellépő, több tízezernyi résztvevő
jelzi, hogy az ötletet siker koronázta, Gyöngykoszorú-ta-

lálkozókat azóta az ország számos pontján szerveznek –
ezek közé tartozik a marosvásárhelyi is, amely idén a mű-
vészegyüttes szervezésében, a Maros Megyei Tanács, a
BGA, a Hagyományok Háza és a Pro Folk Dance Egyesü-
let támogatásával valósult meg.

Az idei decemberi esemény 13 órakor vette kezdetét, az
ünnepi előadás 16 óráig tartott, este 6 órától pedig az em-
lített különleges koncerten vehettek részt az érdeklődők: a
népzenészek adventi gálakoncertjén, amelyen számos for-
máció és előadóművész lépett fel – a Maros Művészegyüt-
tes zenekara és Kásler Magda, az Öves együttes, Horváth
Elek és Csiszár Aladár prímások, a népművészet mesterei,
valamint a szászcsávási zenekar. A koncertre ingyenes volt
a belépés, az összegyűlt adományokat a Maros Művész-
együttes az idős zenészek megsegítésére fordítja.

Az est, illetve a XII. Gyöngykoszorúk gyöngye szakmai
megbeszéléssel és táncházzal ért véget. (Knb.)
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véből származik, és sok nyelv-
ben vált női névvé.
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A romániai kisebbségek napja 
Marosszentgyörgyön

Marosszentgyörgy Polgármesteri Hivatala a Divers Egye-
sülettel, a Gyulafehérvári Caritas szociális gondozási ága-
zatával és a Szent György Általános Iskolával közösen a
romániai kisebbségek napja alkalmából az Egy esély min-
denkinek Marosszentgyörgyön projekt keretében ma 15
órai kezdettel interkulturális rendezvényt szervez a helyi
kultúrotthonban. A rendezvényen a projekt célcsoportjának
tagjai, valamint magyar és román néptánccsoportok lépnek
fel. Ugyanakkor egy információs pont is üzemelni fog, ahol
a projekt munkaügyi, oktatási és egészségügyi szolgálta-
tásairól lehet részleteket megtudni. 

Jogi tanácsadás
December 19-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztősé-
günk Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II.
emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek
Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hoz-
zák magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kap-
csolatos minden iratot.

Rendkívüli nyitvatartás 
az uszodában

A marosvásárhelyi Mircea Birău uszoda december 23-án
és 30-án 14 óráig látogatható, december 24–26., valamint
december 31 – január 2. között zárva lesz. December 27-
én, 28-án és 29-én a megszokott program szerint fogadja
látogatóit az uszoda – tájékoztatott közleményben a léte-
sítmény vezetősége.

Helyi termelők ünnepi vására
A Petry Látványműhely és Múzeum udvarán december 21-
én 8 órától 19 óráig karácsonyi hangulatban várják az ér-
deklődőket a helyi termelők vásárára. A kínálatból nem
hiányzik majd a forralt bor, a házi kenyér, sonka, kolbász,
házi lekvár, a hangulatot élő zene fokozza. 

Jövő héttől vakáció
December 21-én, pénteken véget ér a tanítás, és megkez-
dődik a háromhetes téli vakáció, az oktatás január 14-étől
folytatódik. A 2018–19-es tanítási év első féléve február el-
sején zárul. Február 2–10. között félévi szünidőn lesznek
a diákok, majd 11-én megkezdődik a második félév. A ta-
vaszi vakáció április 20. – május 5. között lesz, a tanév jú-
nius 14-én zárul. 

Szilveszteri Hahota-kabaré
A Hahota színtársulat december 28-án, pénteken este 7
órától Marosvásárhelyen mutatja be Hülyeség nem akadály
című zenés szilveszteri kabaré-előadását a Maros Művész-
együttes előadótermében. Fellépnek: Puskás Győző, Szé-
kely M. Éva, Cseke Péter, Gönczi Katalin, Kelemen Barna,
Gáll Ágnes, Szőlősi P. Szilárd és Halmágyi Éva. Énekel:
Jakab Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. További
előadások: december 29-én, szombaton este 7 órától, 30-
án, vasárnap délután 4 és este 7 órától, 31-én szilveszteri
előadás délután 4 és este 7 órától, január 2-án, szerdán és
3-án, csütörtökön este 7 órától, 4-én, pénteken és 5-én,
szombaton délután 5 és este 8 órától, 6-án, vasárnap este
7 órától. Jegyek még kaphatók elővételben a Maros Mű-
vészegyüttes és a Kultúrpalota jegypénztáraiban. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

18., kedd
A Nap kel 

8 óra 1 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 36 perckor. 
Az év 352. napja, 
hátravan 13 nap.
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Megyei hírek

XII. Gyöngykoszorúk gyöngye és adventi gálakoncert 

Fotó: Nagy Tibor 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.  

Tel. 0742-828-647

Tőkés László volt irodavezetője
Demeter Szilárd író a PIM ideiglenes főigazgatója

Demeter Szilárd írót bízta meg a Petőfi Irodalmi
Múzeum ideiglenes főigazgatói tisztségének ellá-
tásával Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztere – közölte a minisztérium hétfőn az
MTI-vel.

A Petőfi Irodalmi Múzeum végleges főigazgatói pályá-
zata nyilvános, annak elbírálása után kerül sor a vezetői
tisztség betöltésére – áll az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma (Emmi)közleményében.

Demeter Szilárd író, szerkesztő 1976-ban született Szé-
kelyudvarhelyen. 1995-ben végzett a Benedek Elek Taní-
tóképzőben, 1999-ben Kolozsváron a Babes-Bolyai
Tudományegyetemen filozófusi diplomát szerzett. Ezt kö-
vetően három évig a Korunk kulturális folyóirat filozófiai
szerkesztője volt, emellett a Partiumi Keresztény Egyetem
oktatójaként létrehozta és sok évig vezette az egyetemi ki-
adót, valamint felelő szerkesztője volt az egyetemi tudo-

mányos folyóiratnak. Több mint tíz évig a Kellék szakfi-
lozófiai folyóirat szerkesztőjeként is tevékenykedett (jelen-
leg szerkesztőbizottsági tagja).

2008–2014 között Tőkés László püspök, európai parla-
menti képviselő mellett dolgozott, előbb mint sajtófőnök,
később mint irodavezető. 2014-től a Századvég Alapítvány
kutató-elemzője.

2017 novemberétől 2018 júliusáig alapító főszerkesztője
a magyarországi regionális napilapok mellékleteként meg-
jelenő Előretolt Helyőrség irodalmi-kulturális melléklet-
nek, júliustól lapigazgatóként azon dolgozik, hogy a
mellékletet Kárpát-medencei méretűvé szervezze.

Prózaíróként az ezredfordulón debütált, a legelső írásá-
val megnyerte a Tiszatáj novellapályázatát. Hat kötete je-
lent meg, legújabb regénye a Kéket kékért című (2017),
amelynek 2018-ban megjelent a román nyelvű kiadása is
– olvasható a közleményben.

Katicabogár – 
bemutató a Stúdióban

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Kara
szervezésében december 22-én, szombaton 19 órakor
kerül sor a Katicabogár című előadás bemutatójára a
Stúdió Színházban. Rendező: Forgács Péter.

Rendkívüli 
karácsonyi hangverseny

Rendkívüli vokálszimfonikus karácsonyi hangversenyre
várják a marosvásárhelyieket a Kultúrpalota nagyter-
mébe december 19-én, szerdán 19 órakor. Fellép a Ma-
rosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara és
szimfonikus zenekara, vezényel Cristian Sandu, fuvolán
játszik Sándor Ágnes-Klára. Műsoron Mendelssohn-

Bartholdy-, Mozart-, Bach-, Händel-, Franck-, Williams-,
Anderson-, A. Adam-, Pierpont-, Gruber-, Clydesdale-
művek. A hangversenyre a 10-es számú bérletek érvé-
nyesek.

Pál-Antal Sándor könyve
Ma 18 órakor a marosvásárhelyi Bernády Házban a
Mentor Könyvek Kiadó bemutatja Pál-Antal Sándor Ma-
rosvásárhely vízellátás-története című könyvét. A kiad-
ványról és a témában végzett kutatásairól Káli Király
István, a kötet szerkesztője beszélget a szerzővel.

Élő könyvtár a G Caféban
Az Élő könyvtár – Marosvásárhely és a Telefonos Sze-
retetszolgálat december 19-én, szerdán 18 órakor ne-
gyedik alkalommal szervezi meg az Élő könyvtárat a
marosvásárhelyi G Caféban. Az ünnepre hangolódva
ezúttal olyan személyeket hívtak meg, akik karitatív
téren tesznek sokat Marosvásárhely közösségéért.

RENDEZVÉNYEK



Az önkéntes túlmunkaidő bővíté-
séről szóló törvény ellen de-
monstráltak civil szervezetek az
ellenzéki pártok támogatásával
vasárnap Budapesten. Több vi-
déki városban is szerveztek meg-
mozdulást, azok már mind
rendzavarás nélkül véget értek.

A tüntetésen Székely Tamás, a Ma-
gyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke,
a Vegyipari Dolgozók Szakszervezeté-
nek vezetője azt mondta, hogy a kor-
mányzat nem védi meg a dolgozókat.
Hangsúlyozta, hogy sztrájkolni fognak
minden munkahelyen, harcolni fognak a
törvény ellen, mert nem engedik, hogy
„rabszolgaság legyen Magyarországon”.
Azt mondta, hogy olyan emberek kény-
szerítik a magyar munkavállalókra a jog-
szabályt, akik életükben nem dolgoztak.
Közlése szerint az egész országban tilta-
koznak a „rabszolgatörvény” ellen, és
azt üzenik, hogy elég volt. Többen erő-
sebbek vagyunk – fogalmazott az érdek-
képviseleti vezető.

Szepesházi Péter lemondott bíró a
közigazgatási különbíróságok felállítá-
sáról szóló törvényt bírálta. Úgy véleke-
dett: kétséges, hogy a
különbíróságokban megmarad a magyar
bírói függetlenség maradéka. Ez annál is
inkább kétséges, mert az Országos Köz-
igazgatási Bírói Tanácsnak nem döntő
szava, csupán véleményezési jogköre
lesz a bíróságok felállításával kapcsolat-
ban.

Ezt követően az ellenzéki pártok női

politikusai szólaltak fel a demonstráción.
A tüntetők a Hősök terén gyülekez-

tek, ahonnan az Alkotmány utcába vo-
nultak. A menetet az ellenzéki pártok női
politikusai vezették, akik a „Tiltakozunk
a »rabszolgatörvény« ellen” feliratú mo-
linót tartották maguk előtt.

Amikor a menet eleje az Alkotmány
utca végére, a Kossuth térhez ért, a vége
még a Nyugati pályaudvarnál volt. A de-
monstrálók megtöltötték a teljes Alkot-
mány utcát. A tüntetők nemzeti színű és
európai uniós zászlókat lobogtattak, il-
letve sok MSZP-s, DK-s, jobbikos és
momentumos zászlót is lehetett látni a
tömegben.

A demonstráció végén a tüntetés részt-
vevői tiltakozásképpen a fejük fölé tar-
tották a világító mobiltelefonjaikat,
illetve a rendezvény hivatalos részének
lezárása után egy jelentős részük a Kos-
suth térre, az Országgyűlés épülete elé
vonult.
Könnygáz az MTVA-székháznál 

A tüntetők innen a Kunigunda utcába
vonultak az MTVA székházához. Késő
este könnygázt alkalmazott a rendőrség.
Az MTI tudósítói a helyszínről azt jelen-
tették, a demonstrálókkal vonuló ellen-
zéki politikusok be akarják olvastatni
követeléseiket a közmédiában.

A helyszínen több parlamenti képvi-
selőt rendőri kíséret mellett beengedtek
az MTVA-székházba. Köztük volt Kepli
Lajos és Stummer János jobbikos képvi-
selő, Varju László, a Demokratikus Ko-

alíció képviselője, Kunhalmi Ágnes
MSZP-s képviselő, valamint Hadházy
Ákos és Szél Bernadett független or-
szággyűlési képviselő.

A rendőrség honlapján azt írta: a Ku-
nigunda utcában összegyűltek közül töb-
ben petárdákkal, üvegekkel és más
tárgyakkal dobálták meg a biztosításban
részt vevő rendőröket, majd a rendőrsor-
falra nyomták az elöl állókat, akik közül
néhányan a földre kerültek, rosszul let-
tek. A rendőröket ért erőszakos támadás,
illetve a demonstráció első soraiban tar-
tózkodók testi épségének védelme érde-
kében a rendőrök többszöri felszólítást
követően könnygázt alkalmaztak.
Feljelentették az ellenzéki képviselőket

Az országgyűlési képviselők mandá-
tumából eredő jogon való túlterjeszkedés
miatt az MTVA feljelentést tett a rendőr-
ségen a közmédiánál demonstráló ellen-
zéki képviselők miatt – közölte a
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyon-
kezelő Alap (MTVA) hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint országgyűlési
képviselői jogaikra hivatkozva lépett be
az MTVA épületébe vasárnap este több
ellenzéki politikus, élükön Hadházy
Ákossal. A volt LMP-s, most független
képviselő először azt mondta, informá-
ciót akarnak kérni, majd azt hangoztatta:
be kell őket engedni a szerkesztőségbe,
mert élőben akarják elmondani nyilatko-
zatukat.

A politikusok az egész éjszakát az
MTVA gyártóbázisán töltötték, majd
reggel a képviselők ismét megpróbáltak
bemenni a stúdióba, hogy beolvassák a
köztelevízióba az 5 pontos követelésü-
ket. Hétfő reggel Hadházy Ákos össze-
tűzésbe került az MTVA biztonsági
embereivel, ezt követően őt és Szél Ber-
nadettet kivezették az épületből. 
Élő közvetítés a Facebookon

Az MTVA épületében tartózkodó el-
lenzéki képviselők közül többen is folya-
matosan közvetítették okostelefonjaikkal
a közmédia épületében zajló eseménye-
ket. A közösségi média segítségével több
ezren követték a hétfő reggelig tartó ese-
ményeket, és sokan felháborodásuknak
adtak hangot a Hadházy Ákossal szem-
ben erőszakosan fellépő biztonságiak
miatt. A hozzászólók közül legtöbben a
közmédia vitatható, a hiteles tájékoztatás
elvét figyelmen kívül hagyó, manipula-
tív eljárását kifogásolták. (hírösszefog-
laló) 

Iohannis: a forradalom mártírjai-
nak emlékét besározza néhány
bűnöző amnesztia kihirdetésére
irányuló próbálkozása

Az 1989-es forradalom mártírjainak emlékét besá-
rozza néhány „bűnöző, élükön Liviu Dragneával”,
közkegyelem és amnesztia kihirdetésére irányuló
próbálkozása – írta egy hétfői Facebook-bejegyzés-
ben Klaus Iohannis államfő. Az elnök szerint 29 évvel
ezelőtt sokan életüket adták a szabadságért, a de-
mokráciáért, az 1989-es forradalom eszméi képezik
a jelenlegi alkotmány alapját, és ez utóbbi jelenti a
legfőbb garanciát arra, hogy az alapvető jogokért és
szabadságokért hozott áldozatok nem voltak hiába-
valók. „Ma e mártírok emlékét besározza néhány bű-
nöző – élükön Liviu Dragneával – közkegyelem és
amnesztia kihirdetésére irányuló elkeseredett próbál-
kozása. Románia nem fog visszatérni az állampárt
sötét emlékű időszakába” – fogalmazott bejegyzésé-
ben Iohannis. (Agerpres) 

Dăncilă: 
az ellenzék álhíreket terjeszt

„Ne legyünk már ilyen passzívak. Az ellenzék hazug-
ságokat és álhíreket terjeszt, hogy nincs pénz a
nyugdíjakra és bérekre. Ezek károsak, mert indoko-
latlan félelmeket keltenek a társadalomban, sőt az
üzleti körökben is. Még Mugur Isărescu, a jegybank
kormányzója is azt mondta a minap, hogyha a tévék
szerint mennénk, akkor mindennek tönkre kellene
mennie ebben az országban” – jelentette ki Viorica
Dăncilă kormányfő a PSD országos tanácsán.  A kor-
mányfő azt kérte a szociáldemokratáktól, hogy legye-
nek aktívak, és építsenek le minden hazugságot.
(Agerpres) 

IGSU: tizennégy megyében 
okozott kárt a kedvezőtlen 
időjárás 

Tizennégy megyében okozott kárt a kedvezőtlen idő-
járás az elmúlt 24 órában, és tizenegy országúton
volt fennakadás a forgalomban a havazás miatt – kö-
zölte hétfőn az országos katasztrófavédelmi felügye-
lőség (IGSU). Országszerte 260 fa dőlt ki az erős szél
és a nagy mennyiségű hó miatt, megrongálva 36 jár-
művet, négy villanyoszlopot és két háztetőt.
Hétfőn reggel 7 órakor 320 településen volt még
fennakadás az áramszolgáltatás terén – derül még ki
az IGSU közleményéből, amely szerint Krassó-Szö-
rény és Temes megyében összesen tizenkét nagy
teljesítményű generátort állítottak működésbe, hogy
biztosítsák a kórházak, a vízüzemek áramellátását.
A Mehedinţi megyei Baia de Aramă településen egy
hóban elakadt mentőhöz hívták ki a katonai tűzoltó-
kat vasárnap, a Hunyad megyei Strâmbuţa vonatál-
lomása közelében pedig a sínekre dőlt fák miatt
akadt el a vonat. Az utasokat végül kisbuszokkal szál-
lították Petrozsényba.  Temes és Krassó-Szörény
megyében több helyen folyamatban van még az út-
tisztítás és a kárelhárítás az úttestre dőlt fák miatt. 
Országszerte több mint 4900 katonai tűzoltó áll to-
vábbra is készenlétben, hogy közbelépjenek szükség
esetén – mutat még rá az IGSU közleménye.
(Agerpres) 
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híreket lebegtetnek, hogy a kormánypárti képviselők
nagy része már szerdán hazamegy, hogy talán még
annyi szavazat sem gyűl össze, mint ahányan aláírták a
dokumentumot...

A volt államfő szerint – jó ösztönnel érzi a bukást – a
bizalmatlansági indítványt nem most, hanem szeptem-
berben kellett volna benyújtani, mert ma már biztos,
hogy elbukik. Akkor lett volna a megfelelő pillanat, ami-
kor, mint mondta, a hatóságok pusztították a gazdák
disznóit, amikor még frissek voltak az augusztus 10-ei
események emlékei, amikor az RMDSZ dühös volt az
elemi osztályokban való románnyelv-tanítás miatt, ami-
kor a puccsisták le akarták mondatni Dragneát és a
többi. 

Mindezeket figyelembe véve, az ellenzéknek semmi
esélye nincs a csütörtöki kormánybuktatásra. Persze jo-
gában áll időnként bizalmatlansági indítványokat be-
nyújtani. Csak nem önös érdekből kellene, nem a
cirkusz kedvéért, hanem úgy, hogy utána azonnal egy
jobb kormányprogramot, megvalósítható alternatívát
mutassanak fel, és ültessenek életbe. A lakosság érde-
kében.

Esélytelenség
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Ellenzéki képviselők az önkéntes túlmunkaidő bővítéséről szóló törvény ellen demonstrálnak az MTVA
székháza előtt, és élő adásban szeretnék elmondani nyilatkozatukat.          Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Fotó: MTI

Tüntettek Budapesten és vidéken
Vitatott „rabszolgatörvény”



December 4-én tették közzé a
Marosvásárhelyi Ítélőtábla
jogerős döntését, amely le-
szögezi, hogy a román állam
és alárendelt intézményei fe-
lelősek az Egyesülés negyed-
ben tavaly január 22-én
meggyilkolt Szabó Gyárfás
Emese haláláért. Az ország-
ban ez az első ilyen jellegű
ítélet, amely nem végleges
ugyan, de amennyiben a Leg-
felsőbb Ítélő- és Semmítő-
szék nem dönt másként, 150
ezer euró kártérítésre kötele-
zik az államot és a Belügymi-
nisztérium kötelékébe tartozó
intézményeket. 

Természetesen ebből az összeg-
ből a közel negyvenszázalékos
ügyvédi honoráriumot, bélyegille-
tékeket és a járulékos költségeket is
le kell vonni.

„A román állam megszegte az
élethez való jogot. A segítségnyúj-
tás megtagadása miatt a hatóságok-
nak felelniük kell” – áll a kolozsvári
székhelyű Chiriţă és Társai ügyvédi
iroda honlapján közzétett beszámo-
lóban, ahol arról tájékoztatnak,
hogy a Marosvásárhelyi Ítélőtábla
kimondta, miszerint a rendfenntartó
állami intézmények kötelességmu-
lasztása miatt vált gyilkosság áldo-
zatává 2017. január 22-én Sz. Gy.

E., mivel a hatóságok a bántalma-
zott ismételt segítségkérése ellenére
sem tettek semmilyen óvintézke-
dést annak érdekében, hogy az
életét megmentsék. A Roxana Tal-
peş, Raluca Colcieri, Oana Chiriţă
és Radu Chiriţă ügyvédekből álló
csapat számára november 22-én
vált egyértelművé, hogy az alapfo-
kon hozott határozat megfellebbe-
zésével jogerős döntés született, és
a tábla jóváhagyta az eredeti kere-
setet. Amint Gogolák Csongor ma-
rosvásárhelyi ügyvéd megkere-
sésünkre elmagyarázta, mivel fel-
lebbezésről volt szó, másodfokon
két bíróból álló bírói tanács döntött
abban az ügyben, amelyben a meg-
gyilkolt fiatal édesanya családját
képviselték a kolozsvári ügyvédek.

Az államot, a rendőrséget, az
112-es sürgősségi hívószámot mű-
ködtető szolgálatot, a belügymi-
nisztériumot tették felelőssé a
segítségnyújtás elmulasztása miatt. 
A segélyhívó 
önkényes diszpécserei

2017. január 15-én a későbbi ál-
dozatot élettársa közterületen bán-
talmazta és halállal fenyegette. A
112 sürgősségi hívószámon tett be-
jelentés nyomán a helyszínre érke-
zett egy rendőrcsapat, a bántalmazó
addigra távozott. A rendőrök bizta-
tására a későbbi áldozat bántalma-
zás és fenyegetés miatt feljelentést
tett, amelyet iktattak és állítólag

megkezdték a bűnügyi kivizsgálást.
A valóságban azonban 2018 máju-
sáig semmi jel nem utal nyomozati
anyagra. Január 18-án az áldozatot
munkahelyén bántalmazza újra, és
ismételten halállal fenyegeti a ké-
sőbbi áldozat gyermekének az apja.
Az ügyvédi iroda beszámolója sze-
rint egy szemtanú a 112-es segély-
hívótól kéri a beavatkozást, az
ügyeletes azonban megtagadja,
hogy a hívást a rendőrséghez továb-
bítsa azzal az ürüggyel, hogy nem
mondtak pontos címet, csupán egy
bár nevét és a lakótelepet. Pár perc
múlva újrahívta a 112-t, és be-
mondta a kávézó címét, ennek elle-
nére a diszpécser újra megtagadta a
hívás továbbítását, mivel úgy dön-
tött, hogy ha a bántalmazó már
nincs a helyszínen, semmi értelme
annak, hogy a rendőrök a helyszínre
menjenek. Január 19-én, az ese-
mény másnapján a bántalmazott nő
benyújtotta a második feljelentését
is az őt ért agresszió kapcsán. A
rendőrség azonban semmit sem tett
a beadványokkal 2018 tavaszáig,
amikor a második panaszt az első-
höz csatolták.

2017. január 20-án a bántalmazó
törvénytelen úton vadászfegyver-
hez jutott, és két nap múltán két fej-
lövéssel végzett egykori
élettársával, gyermeke édesanyjá-
val, majd elszaladt a tett helyszíné-
ről, néhány óra múltán
letartóztatták, októberben pedig
életfogytig tartó börtönbüntetésre
ítélték.

Az elhunyt édesanyát négyéves
kisfia, szülei és testvérei gyászol-
ják. Elsőként a Marosvásárhelyi
Törvényszéken kerestek jogorvos-
latot, ahol alapfokon elutasították
azt az ügyet, amelyben az államot,
a speciális távközlési szolgálatot
(112 segélyhívó), a román államot
és rendőrséget (MAI, IGPR és IPJ
Mureş) bűnrészességgel vádolták,
mivel annak ellenére, hogy írásos
feljelentéseiben jelezte a 28 éves ál-
dozat, hogy az élete veszélyben
van, nem kapott segítséget az erre
hivatott szervektől. Ezáltal a román
állam az intézményei révén sem-
mibe vette az emberi jogok egyez-
ményének 2. cikkelyében előírt
kötelezettségeket. 

Az ügy érdekessége, hogy a Ma-
rosvásárhelyi Törvényszék elsőfo-
kon úgy utasította el a román
állammal szembeni bírósági kerese-
tet, hogy még csak nem is pontosí-
totta annak okát. A 112-es
segélyhívó operátor magatartását,
amellyel megtagadta a rendőrség-
nek továbbítani a segélykérést,
ugyancsak jelentéktelennek minősí-
tették, mint fogalmaztak, nem 18-
án gyilkolták meg az áldozatot. A
rendőrséggel kapcsolatosan azt ál-
lapította meg a törvényszék, hogy
az első írásos panasztól eltelt egy
hét túl kevés a rendőrség számára
ahhoz, hogy megelőzhessék az ál-
dozat meggyilkolását – áll többek
között az ügyvédi iroda közlemé-
nyében.
„Sürgősséggel elrendelhették volna
a távoltartási végzést”

Az áldozat szüleinek elmondása
szerint a törvényszéken a rendőrség
vaskos dossziéval próbálta bizonyí-
tani a megelőzésre alapozott tevé-
kenységüket, a számtalan
bűnözésmegelőzési akciójukat,
amit iskolákban és intézményekben
tartottak. A két dolgot azonban nem
lehet összemosni, mert köszönő vi-
szonyban sincsenek a tájékoztató
akciók a kegyetlen valósággal.
Amint az áldozat édesapja koráb-
ban elmondta: „A lányom két felje-
lentést tett a rendőrségre. Az elsőt
egy héttel, a másodikat négy nappal
a gyilkosság bekövetkezte előtt. Tá-
voltartási végzést kellett volna el-
rendeljenek, ami sürgősségi
esetekben alkalmazható, de semmit
sem tettek. Az első feljelentést hét-
főn, a másodikat pedig csütörtökön
tette, azt követően, hogy ugyanazon
hét szerdáján a munkahelyén meg-
támadta a kisfia édesapja. A 112-es
sürgősségi hívószámot tárcsázták és
az Egyesülés negyedbeli Loren’s
bárba kérték a segítséget. Az ügye-
letes diszpécser azért akadékosko-
dott, hogy a pontos címet adják
meg, pedig köztudott, hogy az
okostelefonok révén lokalizálható a
hívás. Az utolsó segélyhívást már
otthonából intézte a 112-re, akkor
lokalizálták is, jelezték, látják, hogy
már nem a Bărăgan, hanem a Tisza
utcából telefonál, ergo, hazaért, már
nem lehet olyan nagy a baj. Pedig
bizony nem jókedvében telefonált
az utólag áldozattá váló fiatal nő,
hisz szüleinek a lakása előtt is bán-
talmazta, a telefonját elvette, össze-
törte és a szennyvízcsatornába

hajította az egykori élettársa. Az
SPS-től (112) kikérték a híváslistát,
amivel bebizonyították, hogy tíz
perc alatt három segélykérő hívást
intéztek az egységes sürgősségi hí-
vószámra. Január 19-én, csütörtö-
kön, miközben a rendőrségen a
panaszt tette a bántalmazott nő, az
ügyeletes rendőr megpróbálta meg-
győzni arról, hogy teljesen fölösle-
gesen fáradozik. Amint az ügyeletes
kollégájával együtt jelezte, „tíz
közül kilenc esetben kibékülnek a
felek, ezért gondolja meg, és ha
nem muszáj, ne tegyen panaszt”. Az
állam meg kellene védje az állam-
polgárai életét, ezért minden ügyet
ki kellene vizsgáljanak, anélkül
hogy lebeszélnék azokat, akik segít-
ségért folyamodnak a rendfenntar-
tókhoz. Civilizált államban 24 óra
alatt előállítják a bántalmazót, és a
távoltartási végzés sem lehet akkora
ördöngösség” – mondja, de együtt
sem sikerül megfejteni a rendőrség
passzív magatartását. Az elsőfokú
hivatalos törvényszéki határozat
szerint a rendőrség nem vádolható a
kötelességteljesítés elmulasztásával.
A megfogalmazás szerint „Miért
várjuk el a román hatóságoktól,
hogy egy hét alatt megoldjanak va-
lamit, amit hónapok óta nem oldott
meg a család?” Arra engedtek kö-
vetkeztetni, hogy mi vagyunk a fe-
lelősök, mert nem jelentettük a
helyzetet a legeslegelső fenyegeté-
seknél. Felelős polgárokként úgy
véltük, hogy csak akkor kell a rend-
őrséghez folyamodni, amikor valós
veszélyt észlelünk, és ennek azon a
januári hosszú hétvégén jött el az
ideje” – mondta megtörten az áldo-
zat édesapja.

Az elkövetőnek öt bűnügyi dosz-
sziéja volt, de mivel egyiket sem
véglegesítették, a gyilkossági ügy
tárgyalása során „makulátlan” pri-
usszal állhatott a bíróság elé. 2016
májusától rendőrségi megfigyelés
alatt állt autólopások, erőszakos
cselekmények elkövetéséért, a
rendőrség szerint azonban a dosszi-
ékból nem derült ki, hogy közve-
szélyes lenne. Az ügy pikantériája,
hogy a január 18-i bántalmazás
során az áldozat szennyvízcsator-
nába hajított mobiltelefonját a gyil-
kosság elkövetése után tizenegy
hónappal, novemberben kezdték el
keresgélni a rendőrök a helyszínen,
mert az ügyészség a dosszié lezárá-
sát sürgette”.

Tegnap sajtótájékoztatón je-
lentette be Mezei János pártel-
nök, hogy Marosvásárhelyen
újraalakult a Magyar Polgári
Párt, és ismét működőképes,
azoknak a híreszteléseknek
ellenére, hogy „az MPP egy
olyan kispárt, amely nem tud
megkapaszkodni, és csak má-
sodrangú szerepet tud betöl-
teni az erdélyi magyar
politikában”. 

A sajtótájékoztatón Mezei János
mellett részt vett Vass Imre alelnök,
Makfalva polgármestere, Barabás
Norbert Zsolt, a vásárhelyi szerve-
zet elnöke, Szabó József Attila alel-
nök és Berki Ferenc, a Maros
megyei szervezet elnöke. Később
csatlakozott Andrássy Árpád elnök-
ségi tag, az MPP alapító tagja, aki,
mint mondta, tapasztalatával kíván
hozzájárulni a szervezetépítéshez, a
szervezet erősítéséhez, a kultúra,
oktatás keretében szeretné az elkép-
zeléseit megvalósítani.

Mezei szerint a Magyar Polgári

Párt fiatalos lendületet kap Maros-
vásárhelyen, hiszen a frissen meg-
választott fiatalok külföldi
tapasztalataikat kívánják kamatoz-
tatni itthon. Ezért is vállaltak közé-
leti szerepet. Barabás Norbert Zsolt
és Szabó József Attila is a külföldön
szerzett tapasztalatok mellett a fia-
talok magyar identitástudatát sze-
retné erősíteni. Úgy gondolják,
hogy ezt a feladatot leginkább a
Magyar Polgári Pártban tudják tel-
jesíteni.

Berki Ferenc a szervezetépítést
tartja a legfontosabb teendőnek,
egyúttal bejelentette, hogy tegnap
megalakult a koronkai szervezet.
„Megyei elnökként azon fogok dol-
gozni, hogy Maros megye minél
több településén új szervezeteket
tudjunk indítani, a meglévőket
pedig újraindítani.” 

Vass Imre elmondta, hogy sok-
szor ütköztek nehézségekbe, volt,
amikor az RMDSZ diszkriminálta a
pénzek leosztásánál, ami – tette
hozzá – az elnökváltással szeren-
csére véget ért, a település fejlődni
tud: „kultúrotthont, óvodát, járdát
építünk, próbálunk helytállni, eleget
tenni a választóink elvárásainak”.

Az MPP elnöke felhívással for-
dult a marosvásárhelyi és a Maros
megyei emberekhez, hogy akik
részt szeretnének venni a közélet-
ben, és tenni szeretnének azért,
hogy beindulhasson a régió gazda-
sági fellendülése, és hogy biztosít-
hassák a magyar családok anyagi
biztonságát, bár nem könnyű fel-
adat, vállaljanak közszereplést.
Mindezt a demokratikus pártokkal
együttműködve képzeli el. Együtt-

működve, együtt dolgozva, de
mégis önálló pártként kívánnak
megjelenni az erdélyi magyar poli-
tikában.

Mezei János a gazdasági és szo-
ciális kérdéseken túl fontosnak ne-
vezte a nemzetépítést, azt, hogy
„Romániában magyarként tudjunk
megmaradni, magyarként tudjunk
élni, és magyarként tudjuk felne-
velni gyermekeinket”. Fontosnak
nevezte, hogy a már létező magyar

intézmények továbbra is működ-
hessenek, és minden magyar gye-
reknek legyen lehetősége
anyanyelvén tanulni Romániában,
abban az uniós országban, amely
fennen hangoztatja, hogy a kisebb-
ségi jogok nem szenvednek csorbát
Romániában. „Mindig emlékeztetni
fogjuk ezekre a kijelentésekre, és
kiállunk az anyanyelvű oktatás, a
marosvásárhelyi magyar oktatás
mellett is”. 
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Újraalakult az MPP városi szervezete
Vagyunk, létezünk!
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Az idén májusban elhunyt
Csomós Attila agrármérnök, a
Romániai Magyar Gazdák
Egyesülete Maros szervezeté-
nek elnöke. Távozásával nagy
űrt hagyott maga után, hiszen
évekig meghatározta a szer-
vezet életét, kapcsolatrend-
szerének működtetését. Több
vezetőségi gyűlést követően
Fazakas Miklós (fotó) cserefalvi
(Ákosfalva község) gazdát vá-
lasztották az elnöki tiszt-
ségbe. Az új elnökkel a
szervezet tevékenységéről
beszélgettünk. 

– Miként érintette az RMGE
Maros szervezeti életét Csomós
Attila mérnök távozása? 
– Az év viharosra sikerült az

RMGE Maros történetében,
ugyanis májusban elhunyt Csomós
Attila elnök. Távozása – bár tudtuk,
hogy beteg – váratlanul érintett
mindannyiunkat. Az általa felépített
koncepcióval és irányításával mű-
ködött évekig az egyesület. A veze-
tőségben társak és partnerek
voltunk, így átmenetileg is vállal-
tam az egyesület irányítását. Tisz-
táznunk kellett az egyesület új jogi
és gazdasági helyzetét. Alaposan
megvizsgáltuk azt, miként tudjuk
gyakorló gazdákként ellátni azokat
a feladatköröket, amelyet Csomós
Attila betöltött, és hogy felelünk
meg a további kihívásoknak, a gaz-
dák jogos elvárásainak. Most már
elmondhatjuk, hogy sikerült. Szá-
munkra fontos volt folytatni az ál-
tala elkezdett munkát. Több
elnökségi ülés, rendkívüli közgyű-
lés volt, ahol azt tapasztaltam, hogy
mindenki pozitívan állt mellém. El-
döntöttük azt, hogy továbbra is
megszervezzük az általa elindított
programokat, az akkreditált tanfo-
lyamokat. A meglévő nagykultúrás
zöldségtermesztés, az állattenyész-
tés és a farmerképző szaktanfolya-
mok mellett nemsokára
akkreditáltatjuk a méhészetet is. De
ami most a legfontosabb, felada-
tunk lett a falugazdász-hálózat ki-
építése. 

– Tudomásom szerint ez koráb-
ban elkezdődött, de a magyar ag-
rárminisztérium támogatásának
köszönhetően most ez újabb len-
dületet kaphat. 
– Többéves tervezés és egyezte-

tés eredményeként a falugazdász-
hálózat kiterjesztését jelenleg
valóban a magyarországi Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium koordinálja. Volt egy kísérleti
jellegű programunk, két falugaz-
dász már megkezdte munkáját az
RMGE Maros szervezetnél. Ezt a

programot bővítettük ki az újonnan
megalakult Székely Gazdaszerve-
zetek Egyesületével is, amellyel
nemcsak a falugazdász-hálózat
fenntartására, hanem többrétű
együttműködési megállapodást kö-
töttünk. A magyar kormány által tá-
mogatott program alapján
Erdélyben 60 falugazdászt foglal-
koztatnak. A helyeket szerződéses
alapon osztották le, együttműködési
szerződést kötve a különböző szak-
mai szervezetekkel. Nekünk négy
fizetett állású falugazdászunk van,
az SZGE 20-at kapott, míg Hargita
és Kovászna megyében kisebb szer-
vezeteknél egy-egy falugazdászt fo-
gadtak be. A rendszer kiépítésében
kistérségben gondolkodtunk, akár
az autonómiatörekvést is figye-
lembe véve, a három megyét egy
koncepció alá vettük. Ezen belül
kistérségként mindenekelőtt szak-
mai tanácsadói munkakörben fog-
lalkoztatnánk a falugazdászokat.
Széleskörűek a lehetőségek, de azt
is be kell látnunk, hogy egy megyét
öt-hat emberrel nem tudunk lefedni.
A Szülőföldön okosan program
alapján a szakmai tudás erősítését
tartjuk a legfontosabbnak. Öt em-
bert alkalmaztunk, egy állást pedig
megosztva, az RMGE Maros által
támogatva tartunk fenn. A tanfolya-
maikon oktató tanárainkat bevonva
állattenyésztési szakértő (Dán
Péter), méhész (Kiss Miklós), zöld-
ségtermesztő (dr. György Sándor),
pályázatírás, más adminisztratív te-
vékenységet lefedő (Sikó László),
marketinggel, menedzsmenttel, pi-
ackutatással foglalkozó szakértő
(Szakács Géza) áll a rendelkezé-
sünkre. Az elkövetkezendő időszak-
ban szakmai kerekasztal-
beszélgetéseket szervezünk az em-
lített területeken levő szakértőkkel,
hogy a gondokra, kérdésekre vá-
laszt adjunk a gazdáknak. Ezt köve-
tően a gazdakörök segítségével,
meghívására, a helyi önkormányza-
tokkal együttműködve az említett

falugazdászaink a helyszínen oszt-
ják meg ismereteiket, gyakorlati be-
mutatókat is tartva farmokon, a
mezőn, fóliasátorban, vagy ahol
szükséges. Olyan problémákra fó-
kuszálunk adott ágazatokon belül,
amelyek több gazdát is érintenek.
Például a szarvasmarha-tenyésztés-
ben fontos a tartástechnológia felja-
vítása és a hatékony
takarmányozás. Ez két olyan kér-

déskör, amiben látszik, hogy nagy
hiányosságok vannak a gazdáknál.
Vagy említhetném a zöldségter-
mesztésben az öntözéstechnika kor-
szerűsítését, vagy a fóliás hajtatott
zöldségtermesztésben a paradicsom
gondozását, hiszen erre kormánytá-
mogatást is lehet igényelni. Nem
olyan gondokról szeretnénk be-
szélni, amelyekre a választ a gazda
megtalálja bármelyik szakkönyv-

ben vagy az interneten, hanem
konkrétan a helyszínen célzottan
egy kis szegmensről szóló ismere-
teket szeretnénk átadni, ami egy
adott gazdálkodói réteget érint. Erre
van már jól felépített programunk,
előkészítettünk mindent, hogy meg-
felelő hatékonysággal és profizmus-
sal végezzük a munkánkat. Emellett
fontos az is, hogy nemsokára kiszé-
lesítik a magyar állam gazdaságfej-
lesztési programját, és emiatt is azt
szeretnénk, hogy a pályázat megje-
lenése előtt tudjunk olyan alternatí-
vát mutatni a gazdáknak, hogy ne a
szükségtelen vagy gazdaságilag
nem megfelelően alátámasztott esz-
közökre, felszerelésekre költsék el
a pénzt, hanem a beruházás által
előre tudjanak lépni, és a következő
években hatékonyabban gazdálkod-
janak. 

– Köztudott, hogy az RMGE
Maros – amint az elnevezés is
jelzi –, levált az RMGE szerveze-
tétől, és önálló jogi személyiség-
gel rendelkezik. A korábbi
szervezettel évekig tartó perben
állt. 
– Most kaptuk meg a legutóbbi

törvényszéki döntést, ami ismétel-
ten nekünk ad igazat. Az RMGE
Maros megyei szervezete, ami,
hangsúlyozom, nem azonos a mi-
énkkel, a székházat igényelte, de az

anyagi követeléseken kívül nem tud
tevékenységet felmutatni. Remél-
jük, megszületik a végleges döntés,
és akkor háborítatlanul folytathat-
juk munkánkat. Mi csak a szakmai
szerveződésen keresztül tudjuk el-
képzelni tevékenységünket. Nálunk
helye van bármilyen politikai meg-
győződést, nézetet valló gazdának,
aki azonosulni tud a szakmai köve-
telményeinkkel. Sajnáljuk, hogy az
országos RMGE-nek nincsenek
meg azok a megyei szervezetei,
amelyek úgy működnének, mint a
miénk. Már 2000-ben is ajánlottuk,
hogy önálló jogi személyiséggel
levő szervezetekként szövetségben
működjünk együtt. Azért váltunk
önálló jogi személyiséggé, léptünk
más útra, mert úgy láttuk, hogy ez
a követhető normális lehetőség. Ön-
álló jogi személyiségként, a gazdák
érdekeit előtérbe helyezve, partner-
ségben bárkivel együttműködhe-
tünk. Az RMGE-be lépett egy olyan
réteg, aki nem gyakorló gazdaként
vett részt a szervezet életében,
hanem ugródeszkát látott a politika
felé, gondolok itt Sebestyén Csaba
elnökre, és ezt borzasztóan sajnál-
juk. Mi is politizálunk, de elsősor-
ban a szakmai érdekeket szeretnénk
képviselni. 

– Azért nem zárkózhatnak el a
politikumtól, hiszen szakmai
szempontból szükség van arra,
hogy akár a törvénykezésbe is be-

leszóljanak, kifejtsék a vélemé-
nyüket, hogy olyan politikai dön-
tések szülessenek, amelyek
kivitelezhetőek és közel állnak a
gazdákhoz. 
– Nem utasítjuk el a politikum-

mal való kapcsolatot. Nem is lehet
másként elképzelni a szervezeti
életet, hiszen a gyakorlati kérdések
rendezéséhez szükség van a politi-
kai támogatottságra. A legnagyobb
segítséget nekem Bíró Csaba sóvá-
radi polgármester, a szervezet alel-
nöke nyújtja, aki közigazgatásban is
jártas, és magas szakmai felkészült-
séggel, társadalmi érzékenységgel
viszonyul a gondok rendezéséhez.
A piacorientált globalizált demok-
ráciában meg kell kapni az utat
ahhoz, hogy az érdekeinket érvé-
nyesítsük, és ha nem tartjuk a kap-
csolatot a politikummal, akkor ez
nem kivitelezhető. De a politikai
vitáknak nálunk nincs helye. Itt
csak a szakmai kérdéseken vitat-
kozhatunk. Ha feltevődik a kérdés,
hogy a rendszeren belül valami vál-
tozzon, és ez érinti a gazdákat is,
akkor mi is hallatjuk a hangunkat.
Kifogástalanul működő kapcsolata-
ink vannak a mezőgazdasági intéz-
ményekkel (mezőgazdasági
igazgatóság, APIA, FADR, AFIR,
környezetvédelmi ügynökség, DSV
stb.), és ezúton is külön köszönöm

az általuk a gazdáinknak nyújtott
operatív segítséget. Együttműkö-
dünk a MIÉRT-tel az agrárakadé-
miák szervezésében, résztvevők
biztosításával, tagjaink mozgósítá-
sával. Tagja vagyunk a megyei me-
zőgazdasági kerekasztalnak mint
civil szervezet. Nemrég négy ta-
gunk segített az APIA szakembere-
inek, hogy a kifizetések határidejét
be tudják tartani, és közösen ellen-
őrizték a támogatásra benyújtott
dossziékat. Egyedüli szervezet va-
gyunk, amely tagja a LAPAR-nak
(mezőgazdasági termelők országos
ligája), az ország legnagyobb szak-
mai szervezetének. Nemrég meghí-
vást kaptunk a Fekete-tenger
övezetében levő hét ország konfe-
renciájára, ahol közös állásfoglalást
hoztak a 2020-as európai uniós me-
zőgazdasági támogatási rendszer-
ről. Ezen a konferencián is
véleményt mondhattunk. Kapcsola-
tot teremtettünk a magyarországi
Nemzeti Agrárkamara és a LAPAR
képviselői között. Ahol a szakma
része az agrárdiplomáciának, annak
érdekében, hogy a gazdák érdekét
szolgáló törvénymódosítás vagy va-
lamilyen finanszírozási rendszer be-
induljon, olyan értelemben mi is
részt veszünk a politikában, de csak
szigorúan szakmailag. Mi tevé-
kenységünkkel szolgáljuk a gazda-
társadalmat és azon túl az erdélyi
magyar és a hazai társadalmat. 

Vezetőváltás az RMGE Maros élén 
Erős szakmai érdekképviselet 
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Marossárpatakon több évti-
zedes hagyománya van
annak, hogy az idős, illetve
ágyhoz kötött falubelieknek
karácsonykor ajándékcsoma-
got visz az „angyal”. A refor-
mátus nőszövetség tagjai
azonban nemcsak évente
egyszer, hanem rendszere-
sen felkeresik az egyedül élő,
jó szóra, társaságra minden-
nél jobban vágyó asszonyo-
kat, férfiakat. Az önzetlenül,
örömmel végzett munkáról
Török Gabriellával, a nőszövet-
ség elnökével beszélgettünk.

– Húsz-harminc tagja van a szer-
vezetnek, szerdánként találkozunk.
Megtartjuk a bibliaórát, azután
megbeszéljük közös ügyeinket.
Ügyes, lelkes asszonyok járnak
hozzánk. Felosztottuk magunk kö-
zött a sárpataki utcákat, mindenik-
nek megvan a felelőse, aki sorra
látogatja az ott lakó időseket, bete-
geket. A karácsonyi szeretetcsoma-
gokat is személyesen visszük el
nekik, és nem csak felakasztjuk az
ajtókilincsre, hanem be is kopo-
gunk az ajándékkal. Nem postai

szolgálatot akarunk teljesíteni,
hanem arra törekszünk, hogy egy
kicsi lelki jót is vigyünk a magá-
nyos otthonokba – mondta az ősz
hajú, meleg tekintetű asszony, aki
férje elhunyta után, 22 éve vállalta
el a nőszövetség elnöki tisztségét.

– 140 szeretetcsomagot állítot-
tunk össze a napokban. Az adomá-
nyok költségeit évek óta a
Marossárpatakért Egyesület fedezi.
Kozma Mónika elnök asszonytól
idén is óriási segítséget kaptunk, az
édességcsomagokhoz mellékelt
üdvözleteket is ő nyomtatta ki –
tette hozzá Török Gabriella, majd
azt is elmesélte, hogy Kozma
Barna polgármester minden évben
gondoskodik támogatóról az idő-
sek karácsonyának megszervezésé-
hez is. Mivel az utóbbi időben
egyre kevesebben jöttek el a ren-
dezvényre, úgy érezték, hogy kiful-
ladt, és lemondtak róla, de a
községgazda biztatására végül el-
határozták, hogy ha nem is a meg-
szokott időpontban, karácsony
harmadnapján, de január 6-án
mégis megtartják.

Az ünnepek után, amikor már
nem érkeznek tömegesen az ado-

mányok, maguk készítette süte-
ménnyel a sárpataki öregotthonba
is ellátogatnak a nőszövetség tag-
jai. A kórházotthonban bibliaórát is
tartottak már, és a kerekes székben
ülő, magatehetetlen gondozottak
bekapcsolódtak az együttlétbe.

– Az egyik asszony karácsonyi
köszöntőt mondott, és elénekelte a
Csendes éjt. Amikor elköszöntünk,
úgy éreztem, gazdagabban jövök
ki, mint ahogy bementem – me-
sélte a nőszövetség elnöke.

A jótékonykodó asszonycsapat
nemcsak az idős, beteg falubelieket
támogatja, a nehéz körülmények
között élő családokon, gyerme-
keken is segít. 

– Pár évvel ezelőtt egy nagy sze-
génységben élő csordapásztor csa-
lád gyermekeit karoltuk fel. A
kilenc gyermek a legelőn született.
Édesanyjuk vesebeteg volt, és ami-
kor elhunyt, az apa is nyakába
vette a világot. A legidősebb, 22
éves testvér vállalta magára a ki-
sebbek gondozását. Rendszeresen
látogattuk őket, a szemünk előtt
cseperedtek, fejlődtek. Keresztelőt
is szerveztünk neki. Mindenik vá-
lasztott közülünk keresztanyát, úgy
álltak egymás mellett a templom-
ban, mint az orgonasípok. Most a
legkisebb gyermek a konfirmálók
padjában ül. Az egyik testvér kivé-
telével, aki Vásárhelyre költözött,
itt élnek most is a faluban, szépek,
tiszták, iskolába járnak, és messzi-
ről köszönnek, ha meglátnak az
utcán.

Látogatásunk végén vendéglá-
tónk a szeretetcsomagokból is
megmutatott párat, aztán így ösz-
szegzett:

– Tudom, hogy ezzel sem az
idős, beteg emberen, sem az árva
gyermeken nem segítünk, de leg-
alább jelezzük, hogy gondoltunk
rá.

2020-ig érvényes engedélyt. Ápri-
listól augusztus végéig, amíg a bü-
rokratikus folyamat tartott, a
törvény által előírt 28 alkalmazott
bérére egy banit sem kapott a társu-
lás, annak ellenére, hogy a ki nem
utalt fizetések utáni adót törleszte-
niük kellett.

– 178 ezer lejjel tartozik nekünk
az állam. Áprilistól szeptemberig
ingyen dolgoztak az alkalmazotta-
ink, és a licenc megszerzése után is
hiába kértem, hogy visszamenőleg
fizessék ki a bérüket – panaszolta
Pál atya, aki az igazságtalan hely-
zetről a megyei gyermekvédelmi
igazgatóságon is beszámolt.

– Azt a választ kaptam az intéz-
ményvezetőtől, hogy miért nem vit-
tem vissza a gyermekeket. Mintha
egy visszacserélhető szerszámról
vagy ruhadarabról lenne szó. Ennyit
jelent az államnak egy gyermek. Ér-
tésemre adták, hogy az alkalmazot-
tak öt hónapi bérét csak peres úton
igényelhetjük vissza, de nem hi-
szem, hogy egy ilyen eljárásból
nyertesként kerülnénk ki. Ha vi-
szont nem rendeződik a helyzet, el-
kerülhetetlen lesz a
gyermeklétszám csökkentése. Per-
sze, az illetékes hatóság jól tudja,
hogy önszántamból úgysem mon-
dok le egyetlen pártfogoltamról
sem. Ami az alkalmazottakat illeti,
bár nem zúgolódnak, feltett szándé-
kom, hogy mindenképpen biztosí-
tani fogom a jussukat, ha másként
nem megy, napszámos munkát vál-
lalok, de  az elmaradt bérüket úgyis
megkapják – szögezte le a szerze-
tes.
Tizenkilenc unokás „nagytata”  

Amikor a délelőttöt iskolában
töltő otthonlakók hazaérkeztek, a
beszélgetés is derűsebbé vált. Pál
atyától megtudtuk, hogy a megye-
székhelyi erdészeti hivataltól évente
kapnak fenyőfákat karácsonyra, és
állandó támogatóik között tartják
számon azt a nyugdíjas hölgyet is,
aki minden hónapban saját és barát-
női részéről is bead egy százlejes
adományt a vásárhelyi, Szabadság
utcai otthonba. 

– Ha egyszer lehetőségünk lesz
háladíjat osztani, biztosan kitünte-
tésben részesülnek a sárpataki há-
zunk tőszomszédai is, akik
türelmesen, megértően viszonyul-
nak a nem mindig könnyen kezel-
hető gyermekeinkhez – tette hozzá
a ferences rendi szerzetes. Pál atya
tudatában van annak, hogy hiába
minden igyekezet, az anya, apa hi-
ánya miatt valamennyi otthonbeli
gyermek sérül.

–  Egyesek közülük egyetemet
végeznek, dolgoznak, de a bélyeg,
hogy szülők nélkül nőttek fel,
örökre rajtuk marad. Én a járásáról,
kézmozdulatáról is felismerem, ha
valaki intézményben nevelkedett,
és ezek a jelek a lányoknál még erő-
sebben érzékelhetők. Mi még a
nagymamát sem tudjuk pótolni –
mondta Pál atya, bár később el-
árulta, hogy két évtizeddel ezelőtti,
tökéletességre törekvő, „vénlegé-
nyes” hozzáállását az utóbbi időben
elnéző„nagytatásra” cserélte. 

A védelmében felnőtt gyermekek
közül – az anya-, apakép hiányában
is – többen vállalták a szülői szere-
pet, így Bakó Béla Pál ma már 19
unokás „nagytatának” számít. Két
egykori otthonlakó kislányai, egy
tündéri testvérpár valóban úgy ra-
gaszkodik hozzá, mintha vér sze-
rinti rokonuk lenne. Erről meséltek
a szerzetes mobiltelefonjában őrzött
fotók is, amelyeken a jelmezesdit
játszó gyermekek tetőtől talpig ki-
rályfivá varázsolták a szeretett
„nagypapát”.

Kiválósági díjjal ismerte el
Kozma Barna polgármester
munkáját a Vidéki Beruházás-
finanszírozó Ügynökség
(AFIR). Marossárpatak köz-
séggazdája december elején
vehette át az uniós pályáza-
tok lehívásában élen járó pol-
gármestereknek adott kitün-
tetést. Ennek kapcsán látoga-
tásunk elején a község folya-
matban lévő, illetve jövőre
tervezett beruházásairól be-
szélgettünk.

Kozma Barna elsőként a község-
központi kultúrotthon felújításáról
számolt be. Amint arról áprilisban
már hírt adtunk, az uniós forrásból
finanszírozott munkálat a tavaly
kezdődött. Az épület állapota miatt
váratlan nehézségek adódtak, az in-
gatlan több mint felét le kellett bon-
tani. Az újjáépítéssel járó
kiadásokat a helyi költségvetésből
fedezte az önkormányzat. Leg-
utóbbi látogatásunkkor még építő-
telep fogadott a kultúrotthon
helyén, most már tető alatt van az
épület.

– A vakolás, szigetelés maradt
még el, de annak csak áprilisban
lehet nekifogni. Valószínűleg jövő
év második felében adjuk át az épü-
letet – mondta a polgármester. Jö-
vőben uniós támogatásból a

mezőmajosi kultúrház is megfiata-
lodik, az épületet bővíteni is fogják.
A közbeszerzési eljárás elkezdő-
dött, december 28-ig fogadják a ki-
vitelezési munkálatot megpályázó
cégek ajánlatait.

Nyertes Leader-pályázatból újít-
ják fel az elkövetkezőkben a sárpa-
taki tájházat. Az épület nagy részét
le kell bontani – tudtuk meg Kozma
Barnától. Szintén Leader-pályázat-
ból egy új, különféle tartozékokkal
– legelőpucolóval, bozótvágóval,
önrakodó sószóróval – ellátott trak-
tort vásároltak a községnek. 

Jövőben pályázati úton műhelyt
és garázst is építenének a géppark
számára.

Az önkormányzat községbeli
mezei utak aszfaltozására benyúj-
tott uniós pályázata szintén nyertes-

nek bizonyult, mivel azonban az
adott tengelyen jelenleg nem áll
rendelkezésre elég pénz, várólistán
vannak.
Tágasabb lesz az iskola

A helyi fejlesztési országos prog-
ram (PNDL) keretében a sárpataki
iskola felújítására és bővítésére
nyert támogatást a község.

– A kivitelezési szerződést meg-
kötöttük, a terv elkészült. Tavasszal
megkezdődhet a munka – mondta a
polgármester, majd arra is kitért,
hogy először az új épületrészt húz-
zák fel, és teszik használhatóvá, és
csak azután kezdenek a régi épület
felújításának, így a tanítási folya-
matot nem fogja zavarni a munká-
lat.

A PNDL-n keresztül a község-
központi orvosi rendelő felújítására,
illetve az épület tetőterének beépí-
tésére is támogatást nyertek. Szin-
tén a helyi fejlesztési program révén
tervezik jövőben leaszfaltozni a me-
zőmajosi utat.

Kozma Barna arról is tájékozta-
tott, hogy egy hónapja átvették a
szennyvízhálózatot. A hálózatot pá-
lyázati úton vagy a többévi költség-
vetésből elkülönítendő összegből
szeretnék bővíteni, és így fedeznék
a háztartások rácsatlakoztatásának
költségeit is.

Harc a vízért
– A legnagyobb gond továbbra is

az ivóvíz hiánya – szögezte le a pol-
gármester. – A hálózat már régeb-
ben elkészült, a kivitelezésnél
felmerült hiányosságok miatt azon-
ban a mai napig nem tudtuk át-
venni. Az ügy a törvényszéken van,
reméljük, rövid időn belül megol-
dódik. 2017 áprilisában megrendel-
tünk a megyei vízügytől egy
vízhozammérést. A tizenkét évvel
ezelőtti mérés szerint 8,9 l/s volt a
vízhozam a községben, a mostani
szerint 3,47 l/s, azaz háromszor ke-
vesebb. A talaj vízszintjének csök-
kenésével a kutakból is elapadt a
víz, ezért számít prioritásnak a há-
lózat használhatóvá tétele. 

Ahhoz, hogy megfelelő vízhoza-
mot biztosítsanak a községnek, az
Aquaserv hálózatára csatlakozva a
görgényi vizet hoznák le Sárpa-
takra. A csatlakozás Vajdaszenti-
vány határában lenne 10 kilométer

távolságra a községtől. A beruházás
– a főgerinccel, szivattyúházzal, il-
letve egy víztárolóval –
4.003.692,75 lej. 

– Pályázati úton szeretnénk ezt
megoldani, de ha nem lesz ilyen jel-
legű kiírás, önerőből, hosszú lejá-
ratú banki hitelből finanszíroznánk
– mondta a községgazda.
Nehéz év elé néznek

– Milyen évet zár Sárpatak, és
milyennek ígérkezik 2019? – kér-
deztük beszélgetésünk végén a pol-
gármestert.

– Bár zökkenőmentesnek nem
mondanám, úgy érzem, önkor-
mányzatunk számára sikeres volt az
idei esztendő. 2019 kemény év lesz,
a folyamatban lévő pályázatok ön-
részét ugyanis a jövő évi költségve-
tésünkből kell majd biztosítanunk.
Ugyanakkor, mint már említettem,
az ivóvízhiány megoldása minden
beruházásnál fontosabb. 
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Uniós beruházások vidékén
Jövőre elkészül a sárpataki kultúrház

Pál atya kitart 
pártfogoltjai mellett

A nőszövetség ajándéka
Házhoz vitt szeretet



Idei utolsó soros ülését tar-
totta tegnap a Maros Megyei
Tanács. Egy meghirdetett ha-
tározattervezetet elnapoltak,
egy pedig sürgősséggel ke-
rült fel a napirendre. Mint
mindig, év végén a Vasile
Cazan által vezetett Maros-
vásárhelyi Állami Filharmónia
kórusa karácsonyi varázslat-
tal töltötte meg a termet.
Román és magyar karácsonyi
dalok csendültek fel, köztük
a Mennyből az angyal és a
Pásztorok, pásztorok. 

Szász Zoltán Tibor 
a tanács menedzsere 

Péter Ferenc tanácselnök bemu-
tatta Szász Zoltán Tibort, a megyei
tanács menedzserét, majd Boloş
Vasile tanácsos kérésére maga is
bemutatkozott. A menedzser seges-
vári illetőségű, eddig jogászként
dolgozott, kihívásként tekint az új
tisztségre, hiszen a közigazgatás új
terület számára. 
Ötmillió lejt kap 
a szociális igazgatóság

Az ülés egyik fontos napirendi
pontja a megye költségvetésének –
sokadszori – kiigazítása volt. Péter
Ferenc ennek kapcsán elmondta,
hogy nagyon fontos a Szociális El-
látási és Gyermekvédelmi Igazga-
tóság költségvetésének 5 millió
lejjel való kiigazítása, amit az or-
szágos költségvetésből kaptak.
Ezzel a személyzeti és a működési
költségeket erre az évre le lehet
fedni. 

– Ami nagyon fontos, hogy 2,2
millió lejes költségvetés-kiegészí-
tést kaptunk a jövedelemadóból
visszaosztott összegekből. Ezt fej-
lesztésre fordítjuk, a Marosvásár-
hely–Jedd közötti 135-ös megyei
út szélesítésére fogjuk használni.
Több alárendeltségünkbe tartozó

intézmény kért költségvetés-módo-
sítást, ezeket különböző számlák
kifizetésére, eszközök vásárlására
használnák fel – mondotta a ta-
nácselnök.
Hétmillió 
a közigazgatási egységeknek 

– Fontos, hogy a mai tanácsülés
határozata alapján 7 millió lejt osz-
tunk ki a megye közigazgatási egy-
ségeinek. 71 ezer lej jutott a
községeknek és 76 ezer lej a váro-
soknak. Van egy kivétel, Küküllő-
széplak, amely kérte, hogy
segítsünk, mert olyan költségei
vannak, amit nem tud fedezni. A
Küküllő menti kollégák úgy dön-
töttek, hogy a saját részükből áten-
gednek ennek a községnek. Így
Küküllőszéplak több mint 200 ezer
lejt kapott. Nagyon szép gesztus,
hogy egymást segítik az önkor-
mányzatok. Úgy gondolom, hogy
ezt a szolidaritást folytatni kell –
mondta Péter Ferenc.
Eljárást indítanak a reptér 
volt vezetői ellen

A megyei tanács egy tegnap ho-
zott határozatában meghatalmazta
Péter Ferenc elnököt, hogy indít-
son eljárást azon repülőtér-vezetők

ellen, akiket a számvevőszék
utolsó jelentése felelősnek nevez
közel 300 ezer lejes kár okán.
Ebben a végleges jelentésében 300
ezer lej szerepel okozott kárként,
amelyet be kell hajtani a 2016 előtt
tisztségben levő reptérvezetőktől. 
Sikeres évet zár a megyei tanács 

– Sikeresnek nevezte ezt az évet.
Mit tart a legnagyobb sikernek?

– A legnagyobb siker a repülőtér
újraindítása. De ugyanúgy nagy si-
kernek tartom a motosportpálya
megnyitását. Ha ezt nem sikerült
volna befejezni, akkor nagy össze-
get kellett volna visszafizessen a
megyei tanács. Az úthálózatok te-
kintetében elmondhatom, hogy a
legtöbb aszfaltburkolatot idén sike-
rült elteríteni a megyei úthálózatra.
Nagy lépéseket tettünk a hulladék-
gazdálkodási terv véglegesítésé-
ben, most már az utolsó „száz
méteren” vagyunk. Szépen halad-
nak mind az uniós, mind a kor-
mány által finanszírozott elkezdett
projektek. Ebben az évben nagyon
kemény munka folyt, még akkor is,
ha soknak a gyümölcse csak jövőre
érik be – mondta Péter Ferenc ta-
nácselnök. 

Mezey Sarolta

A Hahota színtársulat idén is
klasszikus bohózatokból állí-
totta össze szilveszteri kaba-
réját, melyet újra Kovács
Levente rendez. Az előadás 
címadója is ő volt, melyet az
életből és a bohózatok jelene-
teiből merítve összegezett:
Hülyeség nem akadály. A kö-
zönség által várva várt kabaré
bemutatója előtt a rendező és
Puskás Győző, a társulat ve-
zető színésze nyilatkozott la-
punknak. 

– A hülyeség valóban nem aka-
dály, ezt a mindennapi élet is iga-
zolja. Lépten-nyomon láthatjuk és
tapasztalhatjuk ezt. Még abban sem
akadály, hogy bármilyen szakmai
téren, intézményen belül egyesek
magas pozíciókat kaparintsanak
meg. Még akkor is, ha ez nem válik
a társadalom javára. A Hahota eddig
is az emberi gyarlóságokat és félre-
értéseket vette célba. Előadásunk-
ban ez alkalommal is ezt
domborítjuk ki: hogyan lehet hülye-
séggel érvényesülni. Az idei elő-
adás is szervesen illeszkedik az
eddigi évek törekvéseibe, úgy, hogy
a kabaré irodalmi műfaját művel-
jük. Továbbra is a szalonképes
humor mellett maradtunk. A hely-
zetkomikumokban bővelkedő bo-
hózatok pikantériával és sok
poénnal vannak fűszerezve, amit

nagyon szeret a közönség. Ez a ka-
barétípus hungarikum, ezt csak a
magyarok művelték és művelik. Ez
időtálló, hiszen az élet a nagy „ih-
letforrás” – fogalmazott Kovács Le-
vente rendező. 

Puskás Győző vezető színész el-
mondta:

– A „vágány” ugyanaz marad,
mert ebből nem szabad kilépnünk.
A közönség ezt kéri. A legtöbben
azt jelzik vissza, hogy pontosan
azért szereik a Hahotát, mert az elő-
adásokban nincs politika, nincs trá-
gárság. Van viszont pikantéria, ami
kell a közönségnek. Viszont minden
szalonképes marad. Most is négy
bohózat kerül színre, a cím egy ka-
pocs, hiszen mind a négy jelenetből
az derül ki, hogy a hülyeség nem
akadály. Borzasztó félreértések tör-
ténnek, bizonyos habos szituációk
kerekednek ki ezekből, poén poén
hátán, s nagyon sok a helyzetkomi-
kum valamennyiben. Mindenik je-
lenetet szeretem, nem is tudnám
megmondani, hogy számomra me-
lyik a kedvesebb. Mert mindegyik
a maga nemében nagyon komikus.
Nagyon szeretjük a szerepeinket. 

– A plakáton idegen neveket
látok. Kik az új szereplők?
– Gáll Ágnes a tavaly is fellépett

a Hahota-kabaréban. Halmágyi
Éva, arieles kolléganőnk idén került
be a csapatba. Továbbra is maradt
Székely M. Éva, hála Istennek. Ő
inkább Marosvásárhelyen lép fel.
Kiszállásokon Gönczi Katalin he-

lyettesíti. A többi színész maradt.
Szőllősi Pénzes Szilárd, Kelemen
Barna, Cseke Péter és jómagam. 

– A zenebetéteket ki énekli idén?
– Bodoni Ildikó és Szőllősi Pén-

zes Szilárd. Jó, ha ketten is énekel-
nek. 

– Milyen különlegeset mondhatsz
el az előkészületekről, az előadás-
ról?
– Valamennyi bohózat új, nem

játszottuk még egyiket sem. Figyel-
tünk a szereposztásra, mert a jó sze-

reposztás fél siker. Mindig arra tö-
rekszünk, hogy a lehető legjobb le-
gyen. A próbák során a poénok
ismertté váltak, rutinosan gyakoro-
lunk, de arra számítunk, hogy a kö-
zönség előtt felfokozódnak a
csattanók. Tudom, hogy a néző
most már a garancialevéllel érkezik,
ami ott van a jegy mellett. Igen,
mindig kacagtam, most is jól fogok
szórakozni. Fogynak a jegyek, s ez
nagy terhet helyez ránk. A nézőt
nem lehet becsapni! Nem lehet arra
alapozni, hogy tavaly, tavalyelőtt s
azelőtt sikerünk volt, most is telje-
síteni kell! Az előadás újra kell szü-
lessen! Minden nap egy kihívást
jelent. 

– Mikor lesz a bemutató?
– December 28-án este 7 órakor

a Maros Művészegyüttes termé-
ben, aztán 29-én 7 órától, majd 30-
án és 31-én délután 4 és este 7
órától. Aztán január 2-án és 3-án
este 7 órától, január 4-én és 5-én
délután 5 órától és 8 órától lesznek
előadások, míg január 6-án, vasár-
nap este 7 órától lépünk fel a mű-
vészegyüttes termében. Aztán
következnek a kiszállások, hétvé-
géken ismét Vásárhelyen játszunk.
Hála Istennek, a jegyek rohamosan
fogynak. Szeretettel várjuk a kö-
zönséget, hiszen ők lehelnek életet
az előadásokba. 

– Sikert kívánunk! Hálás közön-
séget! 

Szilveszteri Hahota-kabaré – szalonképes humorral
Hülyeség nem akadály
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A Szociáldemokrata Párt 
elnöke szerint Iohannis 
hazaárulást követett el

Liviu Dragnea, a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) elnöke
szerint hazaárulást követett
el Klaus Iohannis államfő,
amikor megkérdőjelezte or-
szága felkészültségét az
uniós elnökséggel járó fel-
adatok ellátására, ezért arra
szólította fel a PSD parla-
menti képviselőit, hogy az új
év első napjaiban hivatalosan
is kezdeményezzék a törvény-
hozásban az államfő elleni
vádemelést.

A pártelnök a PSD országos ta-
nácsának vasárnapi ülésén válaszolt
így a jobboldali elnök folyamatos
támadásaira, aki Dragneát többször
az ország élére kapaszkodott bűnö-
zőnek nevezte és leváltását sürgette.

Az államfőt az alkotmány szerint
a törvényhozók kétharmadának
voksával helyezheti vád alá hazaá-
rulásért a parlament, de a kormány-
koalíciónak kisebbségi
támogatással sincs kétharmada.

A PSD-ALDE szociálliberális
kormánykoalíció viszont az
RMDSZ, illetve a nem magyar ki-
sebbségi képviselők voksai nélkül
is rendelkezik az elnök felfüggesz-
téséhez szükséges szavazatszám-
mal. Egy felfüggesztés után

azonban népszavazást is ki kellene
írni az elnök leváltásáról, amit a
PSD vélhetően el szeretne kerülni,
hiszen jövő év végén elnökválasz-
tást tartanak Romániában.

Dragnea csaknem másfél órás
beszédében pártja kétéves kor-
mányzásának mérlegéről beszélt és
úgy vélekedett: azért éri annyi tá-
madás pártját az ellenzék és kül-
földi szervezetek részéről, mert
román, nem pedig idegen érdekek
szolgálatában áll.

A PSD elnöke a pártértekezleten
mondott beszédében éles támadást
intézett a titkosszolgálatok és vád-
hatóságok ellen, amiért nem vizs-
gálják ki azokat a
sajtóértesüléseket, amelyek szerint
a korrupcióellenes jelszavakkal
szervezett kormányellenes tünteté-
seket külföldről finanszírozzák. 

A PSD országos tanácsának ülé-
sén Călin Popescu Tăriceanu, a ki-
sebbik kormánypárt, a liberális
ALDE elnöke is azt állította: a
román bírák a titkosszolgálatoktól
„borítékban” kapott utasítások és
nem a bizonyítékok alapján ítélkez-
tek, ezért szükség van ennek a kor-
szaknak a lezárására és egy „új
kezdetre” a román igazságszolgál-
tatásban.

Mezey Sarolta

Utolsó soros ülését tartotta meg a megyei tanács 
Karácsonyi varázslat és fontos döntések

Figyelmeztetés 
havazásra, hóviharokra 

Havazásra, hóviharra és jégképződésre vonatkozó figyelmeztetést bo-
csátott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország egész
területére.  A szakemberek előrejelzései szerint hétfő déltől kedd délig Er-
délyben, Máramarosban, Olténia északi és keleti részén, Munténia nyugati
részén, valamint a Déli- és a Keleti-Kárpátok térségében havazásra kell
számítani, 10-20 centiméter közötti vastagságú friss hóréteg alakul ki.
(Agerpres)



A marosvásárhelyi Magányosok Klubjá-
ban Kopacz Imola klubvezetőnk szervezésé-
ben december az ünneplések hónapja.
December 4-én Mikulás-bált tartottunk az
Efendi vendéglőben. Ünnepi díszben pom-
pázó terem várt, majd megjelent a Mikulás
Molnár István személyében, aki GPS-szel ér-
kezett, és legnagyobb csodálkozásunkra né-
metül szólalt meg, amire klubvezetőnk is
átkapcsolt a német nyelvre, ekkor pedig ma-
gyarul folytatta hahotázva. Felkérte a jelen-
levőket, hogy verssel és énekkel tegyék
színessé az estét. Verssel Varga Irén, Berei
Árpád, Dendea Mária, Jakab Ilona, Czerán
Erzsébet, Cseh Juliánna, énekkel Székely
Árpád, Némety Ibolya és Nagy Zoltán szóra-
koztatta a bálozókat. 

Édes-kedves Mikulás,/ Köszöntünk most
téged,/ 

Eljöttél az idén is,/ Ahogy megígérted,/  
Látjuk, hogy a tartásod/ Teli zsáktól gör-

nyed,/ 
Rakd le nehéz puttonyod,/ Pihenj meg egy

csöppet! 

Szilágyi Sándor és Krizsán Levente zenei
kíséretével a Mikulás kiosztotta a klub aján-
dékait. Jutott mindenkinek: zenészeknek, a
vendéglő főnökének, a résztvevőknek, vala-
mint az alkalmazottaknak. A zenekar szebb-
nél szebb táncdalokat játszott, és
megkezdődött a fergeteges tánc. Felszolgál-
ták a finom vacsorát, majd a bált a hagyomá-
nyos gólyatánccal zártuk. Hálásan köszönjük
a klubvezetőnknek a kitűnő szervezést és a
felejthetetlen estét, amikor nagyon sok egye-
dül élő idős ember arcára mosolyt varázsolt. 

Advent van, a készülődés időszaka, hama-
rosan itt a karácsony, a szeretet ünnepe. Év-
tizedek óta gyúlnak fel az adventi koszorú
gyertyái az otthonokban és a templomokban.
Vasárnaponként gyújtunk meg minden alka-
lommal eggyel többet, a hit, a remény, az
öröm és a szeretet jelképeként. 

Csönd, elmélkedés, imádság, bűnbánat jel-
lemzi ezt az időszakot a vallásos emberek
életében. A szeretet ünnepének érkezéséig
egy egész hónapunk van arra, hogy fénybe
öltöztessük a lelkünket. A marosvásárhelyi

Magányosok Klubjának egy csoportja évek
óta az adventhez kapcsolódó műsorral készül. 

A műsort szerkesztette és betanította Ko-
pacz Imola klinikai szakpszichológus, tiszte-
letbeli elnök, zenei kíséret: Szilágyi Sándor
Dankó Pista-díjas nótaénekes. December 8-
án este Oláh Dénes római katolikus főesperes
meghívására a Keresztelő Szent János-plébá-
nián mutattuk be műsorunkat. Klubvezetőnk
nyitotta meg az előadást, majd szívünk min-
den szeretetét tolmácsoltuk a lelket melen-
gető verssorokkal és a hozzájuk illő
karácsonyi énekekkel. 

Advent alatt, ti földön élő emberek,/ Kon-
gassátok az elhallgatott szíveket,/ Legyen
csengés-bongás a föld terén át, /Úgy várjátok
az örök Isten szent Fiát!

E csodálatos üzenet után felcsendült a
Csendes éj, a templom fényei kihunytak, és
kezünkben kigyúltak a gyertyák. Köszönjük
a hívek meleg fogadtatását. Advent második
vasárnapján a Bolyai téri unitárius templom-
ban adtuk elő adventi műsorunkat, Nagy
László lelkész meghívására. 

A zsúfolásig megtelt templomban felcsen-
dültek a gyönyörű unitárius énekek, és meg-
gyújtották a második gyertyát, majd a lelkész
szép prédikációja után  felvonultunk az úrasz-
tala köré. 

Advent után, mikor a csendnek vége lesz,/
Az égi fény jelzi, megérkezett./ Piros szívek
arany húrján majd felkacag/ A Hozsánna, Di-
cséret, és Hódolat. 

Köszönjük a hívek elismerését és a vastap-
sot. Szeretetvendégség következett, mialatt
klubvezetőnk és mi nem győztük fogadni a
gratulációkat. 

December 11-én klubvezetőnk, Kopacz
Imola meghívására dr. Borsos Szabolcs filo-
zófus, mentálhigéniai szakember, a Bolyai
Farkas líceum tanára tartott előadást. Néhány
tanulóval és tanártársával létrehozta a Longe-
vita mukacsoportot. Tevékenységük fő irány-
vonala az elidegenedés elleni küzdelem és
múltbeli érdekes családi események feltárása.
Felkérte a klubtagokat, mivel az ünnepek

alatt rég nem látott rokonokkal is találkoznak
– ha múltjukban vannak érdekes események,
osszák meg a munkacsoporttal. 

Köszönjük a nagyon érdekes előadást. Ér-
tékeljük a szülőföld mély szeretetét, ami
munkál bennük, hogy történelmünk ne tűnjön
el a múlt homályába.  Elérhetőségük: www.
longevita. com. 

December 16-án a kövesdombi unitárius
templomban szólalt meg adventi műsorunk,
sokadik alkalommal, Kecskés Csaba esperes
meghívására. 

„Karácsony jön, hatalmas és titokzatos,/
Kigyulladnak szívek, tüzek és csillagok,/ 
Megtalálják Jézus Krisztust az emberek,/ 
S a békesség zászlója leng a föld felett,/ 
Béke, öröm, szeretet és jóakarat/ 
Játsszák el a karácsonyi himnuszokat,/ 
S velük zengi a boldog föld az éneket:/ 
Urunk, Szabadítónk megérkezett!
A szép versek és énekek után kezünkben

kigyúltak a gyertyák. 
Szeretetvendégség következett, köszönjük

a meleg fogadtatást. 
Ma, december 18-án zárjuk az évet, ekkor

tartjuk meg a mindenki karácsonyát, amire
kis karácsonyi ajándékokkal, meglepetéssel
készülünk. 

Rögtönzött ünnepi műsorral lepjük meg a
klubtagokat, verssel Varga Irén, Czerán Er-
zsébet, Dendea Mária, Cseh Juliánna, Jakab
Ilona, Berei Árpád, Biró Irénke, Fehéregy-
házi Tünde, Gálfi Margit, Kelemen Anna,
énekkel Székely Árpád, Némety Ibolya lép
fel. Ezen a napon ünnepeljük a születés- és
névnapokat, majd következik a szeretetven-
dégség. Klubvezetőnk áldott karácsonyi ün-
nepeket és sikerekben gazdag új évet kíván
mindenkinek. 

„Fényes csillag, vándor csillag,/ – Három
bölcs fölött –/ Reményt hozott, reményt adott,/
Amíg őrködött./

Aztán fénye elhalványult, de ha akarod:/ 
Minden évben decemberben újra felra-

gyog.
Czerán Erzsébet
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December 15-én, szombaton dél-
előtt 11 órától második alkalommal
került sor az erdőcsinádi ifjúsági
házban adventi együttlétre a hely-
beli kisiskolások részvételével. A
gyerekek l ügyeskedtek – kopogta-
tók, adventi koszorúk és mécsesek
készültek, melyeket hazavihettek. A
színes papírból készített fenyőfa-
lánc a helyi református egyház ka-
rácsonyfáját díszíti. A gyerekjáték
mellett tombola, ajándékosztás és
üstben főtt ízletes gulyás tette izgal-
massá a napot, a kellemes együttlé-
tet pedig vidám buli zárta. Egy kis
meglepetésben is volt részünk a sá-
romberki Jenei Albert részéről, aki

a Népújságból értesült az esemény-
ről, és csokival lepte meg a részt
vevő gyerekeket. Köszönjük a szer-
vezők nevében nagylelkű támoga-
tóinknak: Kolcsár Károlynak, a
Fehér Ló panzió tulajdonosának,
Pletl Istvánnak, a Lessie &Co
Guard Dogs ügyvezetőjének, az
Elekes pékségnek, a Teleki Sámuel
cserkészcsapatnak, Mircea Olariu-
nak, Fazakas Jánosnak, Jenei Ibo-
lyának, valamint az erdőcsinádi
református egyházközségnek, hogy
támogatásukkal lehetővé tették az
esemény megszervezését, a Népúj-
ságnak pedig a népszerűsítést.

Pletl Katalin és Bálint Anikó

Kisiskolások adventje 
Erdőcsinádon

Fotó: Szilveszter Gergely

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Ünnepre hangoló

A rovatban közölt levelek tartalmáért, 
a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek. 

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden
esetben tüntessék fel telefonszámukat és lakcímüket. 

Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

December első napjainak egyi-
kén a tanító néni azzal az ígérettel
engedte ki kisdiákjait szünetre,
hogy amikor becsengetnek, siesse-
nek vissza az osztályba, mert a Mi-
kulásról fognak beszélgetni.

Csengetéskor lökdösődve sza-
ladtak az osztály felé a gyerekek,
és gyorsan leültek a helyükre. Ez
nem akadályozza meg Pistit abban,
hogy futólag beüljön a Zsuzsi pad-
jába, majd szélesen mosolyogva
átadja a helyet. Zsuzsi volt a ked-
venc osztálytársa, akinek múlt
évben az óvodában ígérte meg,
hogy feleségül veszi, mire a kis-
lány kikacagta, mondván, hogy ő
soha nem megy férjhez egy olyan
ördöghöz, mint ő. A sértés hatása
azonban csak két napig tartott,
azóta megint naponta próbálja fel-
hívni magára a kislány figyelmét.

Amikor elcsendesedett az osz-
tály, a tanító néni mesélni kezdte,
hogy december 6-án Miklós napja
van a naptárban, és ezen a napon
ünnepli a világ Szent Miklós em-
lékét, aki a gyermekek és diákok
védőszentje. Szent Miklós római
katolikus püspök volt, és a népi
vallásosság hatására alakult ki az
ajándékosztó püspöksüveges, piros
palástos Mikulás népies alakja.
December 6-a igazából vallásos
ünnep, akkor is, ha már sokan nem
is tudják ezt, de minden házban,
ahol gyermek van, megünnepelik,
függetlenül attól, hogy a család
vallásos-e vagy sem. Mikulás
alakja sokáig úgy élt, hogy a
mennyben van, a gyermekeket az
égből figyeli, és vannak manó meg
krampusz segítői, akik kísérik-
hosszú útján, melyet szánkóval
tesz meg földön és levegőben.
Mostanában az a hit járja a gyer-

mekek között Európában, hogy a
Mikulás Lappföldről jön, szánját
rénszarvasok húzzák. Az utóbbi
években Miklós-nap előtt mosoly-
gós arcú, pufók, piros ruhás Miku-
lások lepik el a városok központját,
főleg a nagy üzletek előtereit. Idő-
vel a vallásos ünnep átalakult a
gyermekek megajándékozásának
ünnepévé – fejezte be mondaniva-
lóját a tanító néni, majd megkér-
dezte, hogy van-e valakinek
kérdése. Míg Pisti magába zár-
kózva gondolkozott a hallottakon,
Marcsi elmondta, hogy náluk ta-
valy nem is a Mikulás járt, hanem
Feri bácsi a szomszédból. Amikor
megkérdezte tőle, hogy miért nem
az igazi Mikulás jött, Feri bácsi azt
felelte, hogy mivel sok gyerek van
a városban, ő a Mikulás megbí-
zottja ebben az utcában, és hivata-
losan helyettesíti a nagy bajuszos
öregurat, számoljon be tehát neki
arról, hogy jó kislány volt-e az
óvodában az elmúlt évben.

Andris azt kérdezte meg, hogy
több Mikulás van-e a világon, vagy
csak egyedül Miklós püspök, és
hogy milyen öreg most a Mikulás?
A tanító néni azt felelte, hogy Mik-
lós püspök egy ember volt, aki már
nem él, a mai Mikulás-ünnep az ő
emlékére jött létre, és ma már min-
denki lehet Mikulás, akiben van
szeretet, és örömöt szeretne sze-
rezni valakinek.

Kicsengetéskor a gyerekek vidá-
man szaladtak az udvarra, az
előbbi beszélgetés talán már nem
is érdekelte őket, csak a játék a sza-
badban.

Pisti nem tudta elfelejteni a hal-
lottakat, és otthon a szüleitől azt
kérdezte, hogy van-e Mikulás, és
ha nincs, ki teszi a csizmájába az

ajándékot december 5-én éjszaka,
amikor alszik.

Rövid gondolkodás és beszélge-
tés után, amikor elmondta az isko-
lában hallottakat, apja
megmagyarázta neki, hogy Miku-
lás napján a jó gyerekeknek a szü-
lők teszik az ajándékot a
csizmájukba, cipőjükbe, ha azok ki
vannak pucolva.

Másnap Pisti abban a tudatban
fényesítette ki a csizmáját, hogy
nincs is igazi Mikulás, akit meg le-
hetne lesni, így hát nyugodtan
aludt, de elalvás előtt kicsit szo-
morú volt, mert hiányzott neki a ti-
tokzatos várakozás.

Eltelt az ünnep, egyre gyakrab-
ban hullott a hó, már lehetett szán-
kózni, és ahogy megnyílt a pálya,
apa elvitte korcsolyázni. Mindenki
elfelejtette Pisti új élményét a Mi-
kulással kapcsolatban. Jobb is volt,
mert ez az ünnep már nem volt
olyan igazi, mint régen, amikor
még ott élt benne az elképzelés
arról a szánnal húzott, kéményen
belopódzó mosolygós öregapóról,
aki minden gyermeket meg tud
lepni ajándékokkal. 

A karácsonyi szünidőben Pisti a
nagyszülőknél töltött néhány
napot, és csak 24-én este indultak
haza. Gyalog bandukoltak a frissen
hullott hóban, megcsodálták a fel-
díszített várost, a fényeket. Amikor
beléptek a házba, még hallatszott
az utolsó ezüstös csengőhang. Pisti
beszaladt a nappaliba, és csillogó
szemmel nézte a szikrázó fényű
karácsonyfát, az alatta levő csoma-
gokat, majd mielőtt kibontott volna
egyet is belőlük, letérdelt, és kis
kezét imára kulcsolva mondta:

– Ha már Mikulás nincsen, kö-
szönöm neked, Istenem, hogy an-
gyal még van.

Jung Ildikó

Angyal még van 



A világbajnok és házigazda
francia női kézilabda-váloga-
tott nyerte az Európa-baj-
nokságot, miután a
vasárnapi döntőben 24-21-re
legyőzte az olimpiai címvédő
Oroszországot. Sikerével a
francia válogatott – amely
egy olimpiai és öt világbaj-
noki döntő után első alka-
lommal játszott kontinens-
bajnoki finálét – kijutott a
2020-as tokiói ötkarikás já-
tékokra, míg az oroszoknak
továbbra sincs Európa-baj-
noki címük.

A két csapat a 2016-os Rio de
Janeiró-i olimpia döntőjében, il-
letve a mostani torna nyitómérkő-
zésén is találkozott egymással,
mindkétszer az oroszok nyertek.

Az első húsz percben a ház-
igazdáknak két 3-0-s sorozatuk is
volt, a rendkívül színvonalas első
félidő végére mégsem tudtak el-
lépni, mert a nagyszerűen küzdő
oroszok rendre felzárkóztak. A má-
sodik felvonás elején piros lappal
kizárták Allison Pineau-t, mert
büntetője során a labda súrolta
Anna Szedojkina halántékát. A
kissé szigorúnak tűnő döntést a vi-
deobírós visszajátszás megtekin-
tése után hozták meg a
játékvezetők, a gólt viszont meg-
adták. A franciák ezzel már három
találattal vezettek, és bár az oro-
szok a továbbiakban is üldözték
őket, a hajrában Alexandra Lacra-
bere sorozatban három góllal el-
döntötte a finálét: a házigazdáké
lett az arany, az oroszoké az ezüst.

A bronzérmet a holland csapat
nyerte, amely – mint tegnapi lap-
számunkban röviden beszámol-
tunk róla – a vasárnap délutáni
helyosztón négy góllal legyőzte
Románia csapatát Párizsban.

Jobban kezdett, és a 12. perc
után egy 4-0-s sorozattal ellépett a
holland csapat. A Cristina Neagut
szerdán súlyos térdsérülés miatt el-
veszítő románok igyekeztek tartani
a lépést ellenfelükkel, de a védeke-
zésük nem volt megfelelő, így a
szünetben már hétgólos hátrányban

voltak. A szünet után Helle Thom-
sen holland szövetségi kapitány
számos cserejátékosának lehetősé-
get adott, ekkor egy 5-0-s szériával
felzárkózott Románia, de az

egyenlítésre nem volt esélye. De-
nisa Dedu 23 lövésből tízet védett,
Valentina Ardean Elisei hat gólig
jutott, ezzel ő volt a csapat legered-
ményesebb játékosa.

Leiskolázta a CSM Focşani együttesét a Marosvásárhelyi
CSM férfikosárlabda-csapata, amelyet idegenben vert
meg 38 ponttal. Az alakulat játékosai már a mérkőzés
elején tudták: Galac ismét győzött, így továbbra sincs
esélyük az élre állni a C értékcsoport rangsorában.

Az együttesbe visszatért Martinić, bár dobásainak pontossága
ezúttal sem volt a megszokott szinten, nem utazott el viszont a to-
vábbra is sérült Borşa és Bölöni.

Az első negyed viszonylag kiegyensúlyozott játékot hozott. 
Focşani hét perc után még négy ponttal vezetett (15-11), ám az
első szünetig már csak a VSK szerzett pontokat, és innen már egy-
szer sem engedte ki a kezéből a vezetést. Csak ritkán tudták a ház-
igazdák megszakítani a marosvásárhelyiek sorozatait, és
nagyszünetben már 24 pontos volt a különbség. A mérkőzés képe
szünet után sem változott lényegesen, az utolsó negyedben pedig
George Trif tanítványai egy újabb 15-0-s sorozattal tetézték.

A nagy különbséget elsősorban a focşani-iak bűnrossz dobószá-
zaléka okozta, vagy ha úgy tetszik, a marosvásárhelyiek hatékony
védekezése. A palánk alatt is hatékonyabban gyűjtötték a lepatta-
nókat a vendégek, míg támadásban Martinić hét gólpasszt osztott
ki, annyit, mint a házigazdák összesen.

A férfikosárlabda-bajnokság nem áll meg itt, az ünnepek alatt
is megállás nélkül folytatódik. A CSM legközelebb december 21-
én, pénteken 18 órától Zsilvásárhely csapatát fogadja a ligeti sport-
csarnokban, majd újév előtt két nappal, december 29-én
Csíkszeredába látogat. Az új évben már január 5-én újabb forduló
következik, ennek keretében a CSM vendége a Bukaresti Rapid
lesz. 

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, C értékcsoport, 12. forduló: CSM

Focşani – Marosvásárhelyi CSM 53:91 (15-18, 9-23, 19-22, 10-28)
Focşani, sportcsarnok. Vezette: Andrei Rusu (Konstanca), Cris-

tian Brătescu (Galac), Liviu Samoilă (Bukarest). Ellenőr: Bogdan Bă-
dilă (Bukarest).

Focşani: Kilgore 17 pont, Olaru 11 (2), S. Pop 10 (1), Cornelius 9
(3), Amarghioalei 6, Crăciun, Petrişor, Bratosin, Popa, Neguroiu.

Marosvásárhely: Sánta 20, Şolopa 18 (1), Kalve 15 (1), Kovačević
14 (1), Martinić 10 (2), Kilyén 6 (2), Şteţca 3 (1), Engi-Rosenfeld 3 (1),
Steff 2, Onea.  

Eredményjelző
Férfikosárlabda Nemzeti Liga:
* A értékcsoport, 10. forduló: Nagyszebeni CSU – SCM U Craiova

107:82, Bukaresti Dinamo – Nagyváradi CSU 77:91, Bukaresti 
Steaua – Kolozsvári U-BT 73:81. Az 1. fordulóból pótolt mérkőzésen:
SCM U Craiova – Bukaresti Steaua 75:66.

* B értékcsoport, 8. forduló: Konstancai Athletic – Medgyesi CSM
84:83, Cuza Sport Brăila – CSO Voluntari 29:126.

* C értékcsoport, 12. forduló: Galaci Phoenix – Máramarosszigeti
CSM 101:76, Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti Agronomia 111:63,
Aurel Vlaicu Főgimnázium – Zsilvásárhelyi ACS 77:90, Bukaresti
Rapid – Csíkszeredai VSKC 70:68; 13. forduló: Zsilvásárhelyi ACS
– Kolozsvári U 78:74, Csíkszeredai VSKC – Bukaresti Aurel Vlaicu
Főgimnázium 81:65, Bukaresti Rapid – Galaci Phoenix 69:94, CSM
Focşani – Marosvásárhelyi CSM 53:91, Bukaresti Agronomia – Má-
ramarosszigeti CSM 57:84 (korábban játszották). 

Négy arany, egy ezüst: 54 ezer dollár
Hosszú Katinka 54 ezer dollárt keresett a kínai Hangcsouban rendezett

rövid pályás úszó-világbajnokságon. A háromszoros olimpiai bajnok a
múlt keddi nyitónapon 400 méter vegyesen, szerdán 200 méter pillangón
védte meg címét, valamint 100 méter háton lett második, pénteken 100
méter vegyesen, szombaton pedig 200 méter vegyesen nyert. A győzel-
mekért egyenként tízezer dollárral gazdagodik, míg a második helyért
nyolcezret kap, ezenkívül a 200 méter háton szerzett negyedik helye to-
vábbi hatezret ér.

Bernek Péter ugyancsak hatezer dollárt kap a 400 méter vegyesen
elért negyedik helyért, míg a mögötte álló ötödik Gyurta Gergely ötezret
kap. Kalmár Ákos háromezer dollárral gazdagodik az 1500 méter gyor-
son szerzett hetedik helyével.

A világbajnokságon 2,07 millió dollárt osztott szét a FINA.

Háfra Noémi és Crina Pintea 
az álomcsapatban

Egy magyar (Háfra Noémi) és egy román (Crina-Elena Pintea) já-
tékos is bekerült a franciaországi női kézilabda Európa-bajnokság
álomcsapatába.

Az európai szövetség szavazásán csütörtöktől szombatig poszton-
ként öt jelöltre lehetett voksolni a torna okostelefonos alkalmazása
segítségével. A győzteseket vasárnap hirdették ki.

Háfra átlagosan a mérkőzések felét töltötte a pályán, és 57 lövésből
27 gólt dobott, ezzel a hetedik helyen végzett magyar csapat házi gól-
királya lett. A román beálló, Crina-Elena Pintea kiváló szerepléseivel
hívta fel magára a figyelmet, remek párost alkotott Cristina Neaguval,
ameddig utóbbi lesérült, sajtóhírek szerint pedig szombaton aláírt a
győriekhez, akiknek sikerült megállapodniuk párizsi klubjával a ki-
vásárlási árában.

Az Európa-bajnokság álomcsapata: Amandine Leynaud, francia
(kapus) – Majda Mehmedovic, montenegrói (balszélső), Háfra Noémi
(balátlövő), Stine Oftedal, norvég (irányító), Alicia Stolle, német 
(jobbátlövő), Carmen Martín, spanyol (jobbszélső), Crina-Elena Pin-
tea (beálló), Kelly Dulfer, holland (védekező játékos).

A legértékesebb játékosnak Anna Vjahirjevát (orosz) választották.
A gólkirály Katarina Krpez Slezak (szerb) lett 50 találattal.

Az A értékcsoport rangsora
1. Nagyszeben 8/2 18
2. Craiova 8/2 18
3. Kolozsvári U-BT 8/2 18
4. Nagyvárad 7/3 17
5. Steaua 3/7 13
6. Piteşti 3/6 12
7. Temesvár 2/7 11
8. Dinamo 0/10 10

A B értékcsoport rangsora
1. Medgyes 7/2 16
2. Voluntari 7/1 15
3. Konstanca 3/5 11
4. Brăila 0/9 9

A C értékcsoport rangsora
1. Galac 12/1 25
2. Marosvásárhely 12/1 25
3. Máramarossziget 9/4 22
4. Zsilvásárhely 9/4 22
5. Rapid 6/8 20
6. Focşani 7/5 19
7. Csíkszereda 5/8 18
8. Agronomia 4/9 17
9. Aurel Vlaicu Fg. 1/12 14
10. Kolozsvári U 0/13 13
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Bálint Zsombor

Fotó: Fox Sports

Hosszú Katinka lett az év női
úszója a vizes sportokat tömörítő
nemzetközi szövetségnél (FINA). A
háromszoros olimpiai bajnok a
kínai Hangcsouban rendezett rövid
pályás világbajnokságot követő
gálán vette át az elismerést. A pont-
versenybe az idei világkupa-soro-
zatban, illetve a most befejeződött
vb-n nyújtott teljesítmény számított
bele. Hosszú a vk-ban a svéd Sarah
Sjöström mögött az összetett pont-
verseny második helyén zárt, a vi-
lágbajnokságon pedig négy
aranyérmet (100, 200 és 400 méter
vegyes, 200 méter pillangón) és egy
ezüstérmet (100 méter hát) nyert.

„Nagyon jó érzés, nem gondol-
tam volna, hogy idén sikerül” –
mondta az MTI-nek Hosszú, s hoz-
zátette, örült volna, ha legnagyobb
riválisa, Sjöström ott lett volna a vi-
lágbajnokságon. – Főleg száz ve-
gyesen érzékeltem a hiányát, hiszen
ott jót csatáztunk volna” – tette
hozzá. A 2019-es évvel kapcsolat-
ban és a nagymedencés vb-re előre-
tekintve azt mondta: „Szeretném,

ha ez az utolsó simítások éve lenne,
és nem kellene utána már kapkodni.
Jó lenne, ha a világbajnokságon
már esetleg egyéni csúcsokat úsz-
nék.” 

Petrov Árpád tanítványa sikeré-
vel automatikusan megkapta a leg-
jobb edzőnek járó elismerést.
Elmondta: amikor nyár végén el-
kezdték Hosszúval a közös munkát,
nem számított rá, hogy ilyen sike-
resek lesznek. „Azt hittem, sokkal
nehezebb lesz formába jönni és
visszaszerezni azokat az atletikus
képességeket, amelyek őt jellemzik.
Az állóképességét és sebességét
egyszerre növelni nagy kihívás volt,
de úgy néz ki, sikerült” – nyilatko-
zott a tréner. Megjegyezte, a legfon-
tosabb az volt, hogy tanítványa a
viszonylag rövid, mindössze 16
hetes felkészülés után is magabiz-
tosan álljon oda a rajthoz. Szerinte
Hosszú Katinka jelenleg 85 száza-
lékos állapotban van, a maradék 15
százalékot nagyjából jövő decem-
berre nyerheti vissza. 

Hosszú Katinka 
az év legjobbja

Franciaország nyerte az Európa-bajnokságot,
Hollandia a bronzérmes

Újabb győzelmével is második marad a CSM

Jegyzőkönyv
Női kézilabda Európa-bajnokság, a 3. helyért: Hollandia – Ro-

mánia 24-20 (15-8)
Párizs, vezették: A. Vranes, M. Wenninger (osztrákok).
Hollandia: Wester (14 védés) – Heijden (1 gól), Bont (1), Ab-

bingh (4), Knippenborg, Amega, Visser, Groot (5), Dulfer (1), Fre-
riks, Smits (1), Rozemalen, Malestein (4).

Románia: Dedu (10 védés), Dumanszka (3 védés) – Udriştoiu,
Geiger (2 gól), Buceschi (2), Perianu (2), Laslo (2), Ardean-Elisei
(6), Pintea (1), Florica, Băcăoanu, Zamfirescu (2), Chiper (3), Dra-
gut, Bazaliu.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda Európa-bajnokság, döntő: Franciaország –

Oroszország 24-21 (13-12)
Párizs, vezették: K. Christiansen, L. Hesseldahl Hansen (dánok)
Franciaország: Glauser (4 védés), Leynaud (8) – Coatanea (1

gól), Ayglon Saurina (2), Pineau (2), Ngouan, Zaadi (2), Houette
(2), Dembele Pavlovic, Flippes, Kanor (2), Edwige (2), Foppa, Nze
Minko (4), Niombla (1), Lacrabere (6).

Oroszország: Szedojkina (10 védés), Truszova – Kuznyecova
(2 gól), Koketova, Dmitrieva (5), Szen (3), Vjakireva (5), Szuda-
kova, Szamokhina (1 gól), Makeeva (1), Malasenko, Managarova
(1), Petrova (1), Frolova, Sznopova.



JÓKÍVÁNSÁG ADÁSVÉTEL

ELADÓ családi ház Nyárádszeredában,
a központban. Tel. 0365/736-081.
(20/370)

ELADÓK 120-150 kg-os disznók.
Házhoz szállítjuk. Tel. 0728-971-777.
(19/298)

VALÓDI MÉZ a termelőtől! Tel. 0744-
474-863. (10318)

VÁRMEZŐBEN, a főút mellett eladó
5 és 28 áras telek, a telekkönyvi pa-
pírok rendben vannak. Ár: 5-8
euró/m2 között. Tel. 00-36-20-334-
8629. (11285)

ELADÓ szilvapálinka Ákosfalván. Tel.
0756-811-553. (mp.)

ELADÓK 140, 160, 180 kg-os disznók.
Tel. 0265/323-361, 0754-895-544.
(13/362)

TŰZIFA eladó, 140 lej/m. Tel. 0758-548-
501. (4/352)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20679)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciá-
val. Tel. 0748-020-050. (8/178)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel. Tel. 0749-543-104. 
(1778-I)

BÚTORSZERELÉS a kliens lakásán.
Babaház eladó két méretben. Tel.
0749-317-236. (18/368-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, -javítást,
csatornakészítést, -javítást, beltéri
festést. Tel. 0754-317-752. (4/274-I)

ÁGYBAN fekvő beteg mellé gondozót
keresek, lehetőleg nyugdíjast, minél
hosszabb időre. Tel. 0742-490-366.
(7/385)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (7/355)

MEGEMLÉKEZÉS

„Bízzatok, mert Jézus eljön, ő
a fővezér.”
Fájó szívvel emlékezünk a
marossárpataki születésű id.
CZEGŐ JÁNOSRA halálának
10. évfordulóján. 
Szép emlékét, szeretetét,
emberségét, pótolhatatlan
hiányát őrizzük egy földi
életen át.
Gondoljanak rá kegyelettel!
A Jóisten nyugtassa békében!
Szerettei. (1/391-I)

Soha el nem múló
fájdalommal emlékezem
szeretett fiamra, KONTZ
LÁSZLÓRA halálának első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerető édesapja. (8/386)

Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk december 18-án
id. TANÁSZI ALBERTRE
halálának 20. évfordulóján.
Emlékét szívünkben őrizzük.
Szerettei. (3/308-I)

Az idő múlik, a fájdalom nő,
Nem hoz enyhülést a múló
idő.
Fájó szívvel, lelkünkben mély
fájdalommal emlékezünk a
drága gyermekre és testvérre,
a nyomáti születésű SÓFALVI
ERNŐRE december 18-án,
hirtelen halálának 1.
évfordulóján. Emléked mindig
áldott marad.
Örökké bánatos édesanyád,
testvéred és családja. (-I)

ELHALÁLOZÁS

2018. december 16-án, életének
78. évében hirtelen elhunyt 

KÁSZONI FERENC 
a drága Ferencünk. 

Temetése a marosszentkirályi te-
mető felső kápolnájából lesz
december 18-án 13 órakor.
Fájó szívvel búcsúzik felesége,
testvérei, rokonai és a szomszé-
dok. 

A gyászoló család. (3/393-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
édesanyánk, 

özv. SZILÁGYI JÓZSEFNÉ
született KISS ROZÁLIA 

életének 93. évében csendesen
megpihent. Temetése december
19-én 13 órakor lesz a kolozsvári
Kismezői temetőben. 

Búcsúznak rőle leányai, Zsófi 
és Eszter, valamint unokái:

Júlia, Gábor, Gergő
és családjuk. (1/406)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki kollégánknak, Kolozsvári
Sándor Csabának ÉDESANYJA
elhunyta alkalmából. Nyu-
godjon békében! A
marosvásárhelyi Electro-
mecanica SCM munka-
közössége. (20798)

Megrendülten értesültünk
munkatársunk, Berei Sándor
ÉDESANYJÁNAK elhunytáról.
Együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak.
Nyugodjon békében! Az Imatex
Rt. vezetősége és
munkaközössége. (63111-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

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

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (ko-
porsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)

SZILVESZTER EGY ÉVBEN EGYSZER VAN, ezért ünnepelje meg kedve szerint a marosszentgyör-
gyi GEMINI VENDÉGLŐBEN! Kiváló szolgáltatás kedvező áron. Iratkozi a helyszínen. Érdeklődni a
0265/319-306-os telefonszámon. (sz.-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz hollandiai munkapontra: KŐMŰVEST, ÁCSOT, GIPSZKAR-
TONOZÓT, FESTŐT. Amit ajánlunk: 14-15 eurós órabér, heti kifizetéssel. Érdeklődni a következő tele-
fonszámon: 0740-602-038. (2/280)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél csapatunk
tagja lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük
e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17.
szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (63058-I)

A PC HOUSE megbízható friss nyugdíjast alkalmaz ÉJJELIŐRNEK. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá be-
nyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (63058-I)

A PC HOUSE felvesz megbízható, minimum B kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT. Az
önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére,
a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (63058-I)

A NORAND KFT. sürgősen alkalmaz ELŐKÖNYVELÉSI ISMERETEKKEL RENDELKEZŐ MUN-
KATÁRSAT. Az önéletrajzokat az office@norand.ro e-mail-címre várjuk. (63070-I)

ÉPÍTŐIPARI KFT. alkalmaz magas kereseti lehetőséggel ÁCS, VASBETONSZERELŐ SZAKMUN-
KÁSOKAT. Tel. 0758-376-732. (20799)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Marosvásárhelyre,
LAKATOS BÉLÁNAK és
ÉVÁNAK 36. házassági
évfordulójukra, valamint a
közelgő karácsonyra és
Éva napjára sok örömet és
boldogságot kívánnak
lányaik: Anna, Tavi,
valamint unokáik: Alex és a
kicsi Anna Német-
országból, valamint Évi és
Gyuri Angliából. (2/392)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI VEZÉRIGAZGATÓSÁG
versenyvizsgát hirdet a következő állások betöltésére: NEVELŐ – egy állás – az erdőszentgyörgyi
családi típusú házhoz; NEVELŐ – egy állás – a mezősámsondi családi típusú házhoz; NEVELŐ – egy
állás – a dicsőszentmártoni (Plevnei u. 3. szám) családi típusú házhoz; ADMINISZTRÁTOR – egy állás –
a szászrégeni és petelei családi típusú házakhoz; SZOCIÁLIS GONDOZÓ –  egy állás – a fogyatékkal élő
felnőtteket számontartó osztályon.
Sajátos követelmények:
NEVELŐ: érettségi diplomával igazolt középfokú végzettség (gyakorlat nem szükséges).
ADMINISZTRÁTOR: érettségi diplomával igazolt középfokú végzettség, legalább 5 év régiség és
számítógép-kezelési ismeretek (Word, Excel, internet).
SZOCIÁLIS GONDOZÓ: egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal egyenértékű oklevéllel) a szociális
gondozói szakon, szociális munkás szakosodással. Gyakorlat nem szükséges.
Az írásbeli vizsga 2019. január 17-én 10 órakor lesz, az állásinterjú az írásbeli vizsgát követő legtöbb
négy munkanapon belül, esetenként a gyakorlati vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat 2019. január 10-én 14 óráig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.-I)

A vámosgálfalvi PETIT PARIS KFT. megnyitotta BORÁSZÜZLETÉT
a volt gálfalvi állomásépületben. Minőségi küküllőmenti borok
kaphatók saját termésből.
Érdeklődni a 0749-332-894-es telefonszámon. (20788)

Múlnak az évek, te nem vagy már
velünk, 
de tovább élsz szívünkben, soha el
nem feledünk.
Fájó szívvel emlékezünk december
18-án a drága jó gyermekre és
testvérre, a nyárádszentlászlói ifj.
BENKE CSABÁRA halálának 20.
évfordulóján. 
Áldott, szép emlékét őrzik bánatos
szülei, testvére, Erika és családja.
(5/310-I)

Megállok néma sírod mellett
még egyszer megfogni a kezed.
Jóságos szíved pihen a föld alatt,
Isten nyugtassa álmodat.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezem férjemre, a
marosvásárhelyi születésű MÁTÉ
ISTVÁNRA halálának 5.
évfordulóján. Nyugodj békében!
Szerető feleséged, Marika. (9/387-I)
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SÍTÁBOR
Az OUTWARD BOUND-SÍTÁBOR azoknak a GYEREKEKNEK szól, akik kezdő vagy középhaladó szinten
síelnek. A síoktatást szakképzett oktatók biztosítják, felosztva a résztvevőket csoportokba a sítudásuk
szerint. Célcsoport: 9-14 éves iskolások, akik kezdő vagy középhaladó szinten síznek. 
Meghirdetett periódusok: 
2019. január 2–7. 
2019. január 29. – február 3. 
2019. február 4–9. 
Érdeklődni és iratkozni december végéig az info@outwardbound.ro e-mail-címen vagy a 0769-224-290-
es telefonszámon lehet. (sz.-I)

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

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

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

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

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

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

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

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

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

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

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

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

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

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

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

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

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.
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Síajánlatok – előfoglalási
kedvezménnyel

Ausztria 
2019. január 5-től egyéni utazással 
Árak: 12 eurótól/ fő/ éjszaka 4* szállodában

Szlovákia 
2019. január 27-től egyéni utazással
Árak: 31 eurótól/ fő/ éjszaka reggelivel 3*+ 
szállodában

Ha szereted a kihívásokat,
szeretsz egy jó csapatban

dolgozni, 
akkor nálunk a helyed. 

Munkádért cserébe 
megbecsülés, bónuszok 

és versenyképes juttatás jár. 
Küldd önéletrajzodat 

a hr@kovacs.ro címre, 
vagy érdeklődj 

a 0727-092-727-es 
telefonszámon. 


