
Életének kilencvenedik évében elhunyt Fidel
Castro, a kubai forradalom „atyja”. A halálhírt helyi
idő szerint péntek éjjel öccse, Raúl Castro kubai
elnök jelentette be, aki nyolc évvel ezelőtt vette át
az ország vezetését bátyjától.

Fidel Castro Havannában halt meg, helyi idő szerint pén-
tek éjszaka. Bátyja halálának okáról nem mondott semmit.
Fidel Castrót december 4-én temetik majd. Addig kilencna-
pos nemzeti gyászt hirdettek az országban. Az Egyesült Ál-
lamokba menekült kubaiak többsége viszont örömmel
fogadta a politikus halálhírét, Miamiban sokan vonultak az
utcára, kubai zászlókat lengettek, örömmámorban úszva tán-

coltak, fazekakkal és serpenyőkkel doboltak. A hírügynök-
ségek egymástól eltérően számoltak be arról, hogy Castro
hány éves volt. A zavart az okozza, hogy 1927. augusztus
13-án született ugyan, de születési évét később 1926-ra vál-
toztatta, hogy előbb vegyék fel a gimnáziumba, és Kubában
hivatalosan az utóbbi dátumot használták.

Fidel Castro 2008-ban adta át az ország vezetését öccsé-
nek, a most 85 éves Raúlnak. Az utóbbi években ritkán jelent
meg a nyilvánosság előtt. Az idén kétszer, először áprilisban,
majd augusztus közepén, a kilencvenediknek tekintett szüle-
tésnapja alkalmából rendezett ünnepségeken lehetett őt látni.

December 11-én a korszerű oktatásra, iskoláink és
gyerekeink biztos jövőjére kell leadnunk voksun-
kat – jelentette ki Novák Csaba-Zoltán, az RMDSZ
Maros megyei szenátorjelöltje november 26-án.
„Ideje búcsút mondanunk az omladozó iskoláknak,
a zsúfolt órarendnek, a tananyag túlterheltségé-
nek, hiszen gyermekeink jövője az erdélyi magyar-
ság jövője. Ezért kell minden erőnkkel azért
küzdenünk, hogy megteremtsük nekik a tanulás-
hoz szükséges feltételeket, hogy a lehető legtöbb
eséllyel indulhassanak el az életben” – hangsú-
lyozta a szenátorjelölt.

„Jobb iskolákat kell építenünk, jobb képzést kell biztosí-
tanunk a magyar gyermekeknek. Ezt csakis úgy tudjuk el-

érni, ha változtatunk az iskolák állapotán, könnyebben elér-
hetővé tesszük a diákok számára, javítunk a tanárok jöve-
delmi viszonyain, és átalakítjuk, versenyképessé tesszük a
tananyagot” – foglalta össze Novák Zoltán. A szenátorjelölt
hozzátette: semmilyen körülmények között sem hagyhatjuk
az iskolát, nem engedhetjük el a gyermekeink kezét. „Sajnos,
az utóbbi időben azt tapasztaltuk, hogy egy-egy magyarelle-
nes közszereplő megmozdulására akár tollvonással áthúznák
egy egész iskolányi magyar gyermek jövőjét. Amíg ilyen
harcokat kell folytatnunk rosszakaróink ellen, nem lesz
könnyű az oktatás korszerűsítésére koncentrálni. Ameddig
felfújt adminisztrációs bakik okozta problémák emésztik fel
az energiánkat, hogyan küzdjünk a lényeges dolgokért, 

Mérsékletességre
intett 
Ferenc pápa 
Ne hagyjuk magunkat uralni az anyagi
javaktól! – erre intett Ferenc pápa ad-
vent első vasárnapján a Szent Péter
téren mondott beszédében.
____________3.
Megnyitják 
a látogatók előtt
Ceauşescu egyik
bukaresti bunkerét
A terem közepén egy nagy faragott
asztal található nyolc faragott karos-
székkel, körülötte pedig a diktátor által
ajándékba kapott különböző emléktár-
gyak kaptak helyet.
____________4.
A magyar honvéd-
ség a második 
világháborúban
Szakály Sándor történész, a Magyar
Tudományos Akadémia doktora, a Ve-
ritas Történetkutató Intézet főigazga-
tója A magyar honvédség a második
világháborúban címmel tartott nemrég
előadást a Bernády Házban a Kós Ká-
roly Akadémia meghívására.
____________5.
A hegy 
nem bocsátja meg 
a tévedést 
Romániában közel 25 éve működik a
hegyimentő-szolgálat, 
tagjainak szinte a semmiből kellett kié-
píteniük a rendszert és felzárkózniuk
az olyan országok mellé, mint Svájc,
Ausztria, Németország, Franciaor-
szág, ahol több évtizedes múltra tekint
vissza a szolgálat. 
____________6.

Szombaton délután a Keresztelő Szent
János-plébániatemplom és a Deus Pro-
videbit Tanulmányi Ház udvarán, mi-
után a marosvásárhelyi Máltai Segély-
szolgálat tagjai elkészítették az immár
hagyományos óriási adventi koszorút,
amelybe nem csupán fenyőágat, de sok
imát, kérést, felajánlást is belefontak,
és felkötöttek három lila és egy rózsa-
szín adventi szalagcsokrot, Tulit János
meggyújtotta az első mécsest. 

Az esemény előtt egyperces csenddel és kö-
zösen elmondott imával adóztak Barla Zsuzsa,
a Romániai Máltai Szeretetszolgálat volt főtit-
kára emlékének, aki folyó év november 24-én
hunyt el. 

A marosvásárhelyi Máltai Segélyszolgálat
nevében Szász Anna tanárnő köszöntötte a meg-
jelenteket, akik tiszta lélekkel csatlakoztak 
a hagyománnyá nemesült adventikoszorú-ké-
szítéshez. Elmondta, hogy a nagy adventi ko-
szorú ötletét egy gyermekcsoport szolgáltatta
évekkel ezelőtt, amikor a Máltai-házban a fel-
tűzött fenyőgallyak mellé elmondták karácsonyi

kéréseiket. „Mi is ezt tesszük most. A fenyő-
gallyakkal a koszorú építéséhez hozzájárulva
elmondhatjuk gondolatainkat, kéréseinket,
fohászainkat. Hiszem, hogy évről évre lélek-
ben feltöltődve, jobb emberként térünk
haza...” – mondta. Ezután Tövissi Éva tanárnő
Dsida Jenő Közeleg az emberfia című versét ol-
vasta fel, majd Láposi Éva szavalata hangzott
el.
Kérünk, áldd meg ezt az adventi koszorút!

Az udvaron felállított asztalról a jelenlevők
egy-egy fenyőágat vettek a kezükbe, elmondtak

Várakozás
Ahányan vagyunk, annyiféleképpen várakozunk. Ki ide-

gesen toporogva, mások dühösen morgolódva vagy han-
goskodva, hiszen annyi kényszerű helyzet van, a hivataltól
az orvosi rendelőig, ahol azt érezzük, hogy ok nélkül ra-
bolják az időnket. Vannak idegölő, félelemmel teli vára-
kozásaink, amikor egy vizsga eredményére, orvosi leletre
várunk, és bosszús türelmetlenség munkál bennünk, külö-
nösen így télidőben, ha késik a jármű, amivel el kellene
érnünk valahova. A bölcsek kitalálták, hogy türelmesen is
lehet várakozni, ha van velünk egy könyv, de ne legyek
olyan régimódi, ha zsebünkben lapul a maroktelefon, ami-
vel jól el lehet tölteni az időt. Vannak reményből szőtt kel-
lemes várakozásaink is, ha gyermekünk, unokánk
születésére várunk, ha találkozónk van azzal, akit szere-
tünk, ha kedves vendég jelentette be érkezését, ha érdekes-
nek tűnő előadásra, régen várt utazásra indulunk. 

Van egy különös várakozás is, ami múló önmagunk és
világunk díszletei között az állandóságot, az örökkévaló-
ságot jelenti az életünkben. Az adventi időszak ez, az év
utolsó hónapjának utolsó négy vasárnapja, amikor átlé-
nyegül bennünk a várakozás. Van valami megnyugtató bi-
zonyosság ebben a négy vasárnap közötti időszakban,
mert tudjuk, hogy soha nem marad eredmény nélkül. 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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Bodolai Gyöngyi 

Meggyújtották az első gyertyát az adventi koszorún

Fohász és felkészülés

Mózes Edith

Az oktatás minőségi forradalmára kell szavaznunk
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(Folytatás az 3. oldalon)



Rendkívüli ünnepi esemény színhelye volt a közelmúltban a
marosvécsi Neuropszichiátriai Rehabilitációs Központ. Az otthon
lakói és az intézmény vezetősége fontosnak tartották megemlé-
kezni arról, hogy betegüket, M. Brigittát ezelőtt 50 évvel utalták
be a központba, akit azóta sikerrel kezelnek. Az asszonynak be-
tegsége ellenére sikerült felvennie a harcot a kórral, és életigen-
lése mindig derűt, bizakodást vitt a többi beutalt életébe. Az ő
tiszteletére az intézet egyik pavilonja felvette a Brigitta nevet.

Az eseményről dr. Pokorny László, az intézmény igazgatója
számolt be, aki elmondta, a fél évszázad alatt betegük, Brigitta
élő tanúja volt az intézet történetének. Átélte azt a nehéz, ember-
telen időszakot is, amikor egy gondozóra 40 beutalt jutott. (Ez az
arány mára olyannyira megváltozott, hogy minden gondozottra
jut külön gondozó.) Brigitta átélte azt az időt, amikor a krónikus
élelem- és ruhahiány miatt csont-bőrre fogytak a bentlakók, mez-
telenül, ketrecbe zárva éltek, amit BBC-kisfilmek örökítettek
meg, s amelyek a kilencvenes években bejárták a világot. Ebben
a sötét korszakban évente 70-nél is több halálesetet jegyeztek az
intézményben. Az utóbbi évek átlaga tíz alatt van. Brigitta mind-
ezek ellenére mindmáig megőrizte derűs, szeretetre méltó maga-
tartását és kedvességét! Megérhette, hogy napjainkban, az EU-s
pályázatoknak köszönhetően szinte luxuskörülmények között
élhet 300 másik sorstársával együtt. Elgondolkodtató és tanulsá-
gos lehet ez a nem mindennapi élettörténet mindazok számára
közülünk, akik lépten-nyomon panaszkodnak, elégedetlenek
szinte mindennel, önsajnálatuk pedig határtalan! 

A bensőséges, megható marosvécsi ünnepségen bemutatták
Brigitta életének fő mozzanatait, amelyet a gondozottakból ala-
kult tánc- és színjátszó csoportok rövid előadásai követtek. Végül
azt a pavilont, amely az utóbbi években Brigittának otthont ad,
róla nevezték el.

Méhésztalálkozó
A Maros Megyei Méhészegyesület december 8-án 10
órától szakmai találkozót szervez Marosvásárhelyen,
a Traian Săvulescu Mezőgazdasági Líceum amfiteát-
rumában A megyei méhészet jelene és jövője címmel.
Az egyesület vezetősége arra kéri a jelentkezőket,

hogy november 30-ig iratkozzanak fel annál a mé-
hészkörnél, ahova tartoznak, és fizessenek be 15 lejt,
az étkezés ellenértékét. 

Középkori ihletésű divatbemutató
November 28-án 18 órától a Kultúrpalotában több ma-
rosvásárhelyi ruhatervező középkori ihletésű munkái-
ból összeállított kollekciót vonultatnak fel. A belépés
díjtalan. 

Szemészeti előadások 
November 28–30. között továbbképző szemészeti előadá-
sokra kerül sor a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanul-
mányi Házban (Rózsák tere 61. szám). A Romániai
Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület
(RMOGYKE) által szervezett 15 kreditpontos előadásokon
való részvétel díjmentes. Előadók: dr. Radó Gábor, a bu-
dapesti Szent István és Szent László Kórház és Rendelő-
intézet Szemészeti Osztályának főorvosa, valamint dr.
Elekes Ella Mária, a marosvásárhelyi Optica Optofarm fő-
orvosa. A 16 órakor kezdődő előadások témái között A
szürkehályog sebészete, A vakság leggyakoribb okai, A
sürgősségi szemészet stb. szerepel. Minden érdeklődőt
szeretettel várnak. Bővebb felvilágosítással dr. Ádám Va-
lérián szolgál a 0742-152-767-es telefonszámon.

RMDSZ-fogadóórák
A marosvásárhelyi önkormányzat RMDSZ-frakciójának
soron következő fogadóóráját november 29-én, kedden
16.30 órától Kovács Lajos-Alpár tartja, 30-án, szerdán
ugyanabban az időpontban Csiki Zsolt fogadja az ügyfe-
leket. Az érdekelteket minden alkalommal a Marosvásár-
helyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti
székhelyén, a földszinti 13-as számú irodába várják. 

Marosvásárhelyiek a riói olimpián
November 30-án, szerdán 18 órától a Kultúrpalota kister-
mében az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei
szervezete és a Pro XXI Sport- és Kulturális Alapítvány a
Bajnokok-Élsportolók-Sportbarátok Klubjának következő
eseményét szervezi. A Marosvásárhelyiek a riói olimpián
c. közönségtalálkozó meghívottjai Trandafir Norbert úszó
és ifj. Gyarmati Ferenc nemzetközi birkózóbíró. A belépés
díjtalan. 

Emlékképek – visszatekintés 
a bolyais évekre 

November 30-án 17 órától a marosvásárhelyi Garabontzia
könyvesboltban mutatják be Varró Domokos Emlékképek
– visszatekintés a bolyais évekre (1957–1961) című köny-
vét. Közreműködik Bódizs Edit, a Marosvásárhelyi Rádió
riportere, házigazda: Kleindl László. Gitáron Darabont Hor-
váth Éva, fuvolán Vass Edit játszik.

A szuzai menyegző
November 30-án, szerdán 19.30-kor a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Kistermében Sütő András A szuzai me-
nyegző című darabja látható. Rendező: Sebestyén Aba. 

Cigányszerelem
December 3-án, szombaton 15 órától és 19 órától a Nem-
zeti Színház Nagytermében a Kolozsvári Magyar Opera a
Cigányszerelem című előadással vendégszerepel. 

Bálint Márta előadása
Bálint Márta, jelenleg Budapesten élő színésznő decem-
ber 4-én, vasárnap 19.30-kor Marosvásárhelyen, egykori
hazai közönsége előtt is bemutatja a Marina Vlady: A meg-
szakított repülés, avagy szerelmem, Viszockij című mo-
nodrámát. A Nemzeti Színház Kistermében látható
előadásra a Bernády György-mecénásbérletek érvénye-
sek. A szabadon maradó helyekre jegyek válthatók a Kul-
túrpalota jegyirodájában (hétfőtől péntekig 12-17.30 óra
között, telefon: 0372/758-230), a színházi jegypénztárban
(hétfőtől péntekig 9-15 óra között és előadások előtt egy
órával, telefon: 0365/806865) és a www.biletmaster.ro
honlapon. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma STEFÁNIA, 
holnap TAKSONY napja. 28., hétfő

A Nap kel 
7 óra 42 perckor, 

lenyugszik 
16 óra 38 perckor. 
Az év 333. napja, 
hátravan 33 nap.

November 29-én, holnap estétől december 5-éig, hétfőig
szünetel az E.ON gáz- és villanyáram-szolgáltató telefonos
ügyfélszolgálata. Sürgősség (gázszivárgás) esetén azonban
a 0800.800.928-as ingyenes szám, illetve a 0265/200-928-
as Telekom-szám tárcsázható. Az informatikai hálózat fel-
újítása miatt öt napig a 0800-800-366 és a 0800-800-900

telefonszámok és az e-mail-hálózat működésképtelen lesz.
A gázszolgáltató ügyfélfogadása november 30-án és de-
cember elsején, az ünnepnapokon szünetel. December 2-
án, pénteken 8-16 óra között fogadják az ügyfeleket.
December 5-étől, hétfőtől a szolgáltató kommunikációs hálózata
újra működésbe lép – áll a gázszolgáltató közleményében. 
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IDŐJÁRÁS
Havazás várható

Hőmérséklet:
max. 10C           min. -70C

Mezey Sarolta

Megyei hírek

Az E.ON csak sürgősségi esetben tárcsázható 

Albert László-emlékkiállítás 
Marosvásárhelyen 

90 éve született, egy évtizede hunyt el Albert László festőművész, a marosvá-
sárhelyi, erdélyi festészet egyik legsajátosabb hangú és képvilágú egyénisége. Az
ő művészetét felelevenítő emlékkiállítás nyílik december 2-án, pénteken délután 5
órakor a Bernády Házban. A Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány ren-
dezte tárlaton az alkotó hagyatékában, főként az Olaszországban élő lánya, Albert
Melinda gyűjteményében található művekből láthat válogatást a vásárhelyi közön-
ség. A megnyitón Nagy Miklós Kund művészeti író és Vécsi Nagy Zoltán művé-
szettörténész, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője beszél Albert László
pályájáról, életművéről. A rendezvényen közreműködik az est költő vendége, De-
mény Péter, a Látó folyóirat szerkesztője.

Közlemény
A Marosvásárhelyi Regionális

Vértranszfúziós Központ értesíti a
lakosságot, hogy november 30–
december 4. között a következő-
képpen alakul az intézmény
munkaprogramja: november 30.
és december 1. szabadnap, decem-
ber 2-án a megszokott program
szerint működik, december 3-4-én
pedig zárva lesz a vérközpont.

A vezetőség 

RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
14, 10, 45, 18, 3 + 1 NOROC PLUS: 741581

6, 29, 4, 23, 28, 11 SUPER NOROC: 851623

29, 32, 43, 30, 21, 4 NOROC: 0221234

Névadás Marosvécsen 
Brigitta – fél évszázad tanúja 

Mosolygó Mikulás
A Divers Egyesület és a marosvásárhelyi RMDSZ Nő-

szervezete december 3-án 10-18 óra között a Történelmi
Múzeumban (a várban) jótékonysági kézművesvásárt szer-
vez Mosolygó Mikulás címmel.

A vásáron ott lesz a Mikulás is, aki szeretettel várja az
óvodásokat és kisiskolásokat, és örömmel veszi, ha a gye-
rekek versekkel, énekekkel lepik meg. Cserébe mesét
mond és süteménnyel kínál meg mindenkit.

Akik ünnepi hangulatban, az üzletek ridegségétől távol,
egyedi ajándéktárgyakat keresnek, kézművesstandok vál-
tozatos kínálatából választhatnak.

A gyerekek karácsonyfadíszeket, karácsonyi ikebanát,
üdvözlőlapot készíthetnek, mézeskalácsot süthetnek és a
fafaragással is megismerkedhetnek a jelen lévő kézműve-
sek irányításával. Az önkéntesek segítségével pedig almá-
ból és más anyagokból Mikulást készíthetnek.

Adományként köszönettel fogadunk kisebb (1-5 lej), na-
gyobb (>5lej) pénzösszeget, valamint nem romlandó élel-
miszert, édességet, könyveket, kisebb játékokat. Ezekből
hátrányos helyzetű családoknak viszünk karácsony előtt
ajándékcsomagot. 

A Nőszervezet januárban játéktárat indít, ahonnan játé-
kokat lehet kölcsönözni, szívesen fogadunk logikai játéko-
kat, de megunt puzzle-t vagy bármilyen más társasjátékot
is, a játéktár készletének megalapozása érdekében. 

Gyerekcsoportok látogatását, kérjük, jelezzék, hogy
mindenkinek jusson hely a kézműves-foglalkozásokon, il-
letve a Mikulás mellett.  Kézművesek és önkéntesek je-
lentkezését folyamatosan várjuk. 

További információkért, kérjük, hívják a 0722-318-605
telefonszámot!

A szervezők



Sárga jelzésű hóriadó
Havazásra és a szél felerősödésére adott ki sárga
jelzésű figyelmeztetést vasárnap az Országos Mete-
orológiai Intézet (ANM). A figyelmeztetés Beszterce-
Naszód, Kolozs, Máramaros és Krassó-Szörény
megyét érinti. A meteorológusok szerint vasárnap
estig havazásra és 70-90 km/h sebességű szélre
lehet számítani a fenti megyékben, különösen 1200
méteres magasság fölött. Krassó-Szörény megyében
helyenként 50 méter alá csökkenhet a látótávolság a
szél és havazás miatt, főleg 1700 méteres magasság
fölött. (Agerpres)

A felekiek is tiltakoznak
Több mint háromszáz feleki lakos tiltakozott vasárnap
az E60-as út közepén elhelyezett sávválasztók, va-
lamint 600 hektárnyi gyümölcsös visszaszolgáltatá-
sának késlekedése miatt. A tüntetők azt skandálták,
hogy ‘Ne űzzetek gúnyt belőlünk, adjátok vissza a föl-
dünket!’, ‘Boc, ne feledd, Felek nem a tied!’, ‘Le a
maffiával!’ A feleki tiltakozók által magasba emelt pla-
kátok pedig olyan feliratokat tartalmaztak, mint ‘Tilta-
kozunk az ellen, hogy 25 éve nem szolgáltatják
vissza a kommunista rezsim által elkobzott ősi föld-
jeinket’, ‘Tiltakozunk az E60-as út tönkretétele és
gazdaságaink elkerítése miatt’. (Agerpres)

Kábítószer-kereskedelem 
Közel kétszáz házkutatást tartott az utóbbi két hétben
a Román Rendőrség tiltott szerek birtoklásának gya-
núja miatt. Az akciók nyomán több kilogramm kábí-
tószert – kokaint, marihuánát, heroint, amfetamint,
LSD-t –, valamint öt fegyvert foglaltak le a rendőrök.
A tiltott szereket rejtegető személyektől elkobozták
laptopjaikat, mobiltelefonjaikat és más adattároló esz-
közeiket is. A rendőrök összesen 316 gyanúsítottal
kapcsolatban vizsgálódnak. 76 személyt már őrizetbe
vettek vagy letartóztattak, 14 további személyt ható-
sági felügyelet alá helyeztek. A rendőrség közlemé-
nye szerint többek közt 1,751 kg marihuánát, 27
cannabist (növényt), 487 hallucinogén tablettát, 14
adag heroint, 5 gramm heroint, 80 gramm kokaint,
802 tudatmódosító hatóanyagú cigarettát, hét cserép
vadkendert, valamint a szerek mérésére használt
mérlegeket, 11 autót foglaltak le, és elkoboztak
65.850 lejt, 59.680 eurót. (Agerpres)

Nem biztonságos a tüdőátültetés
Nincs még felkészülve a romániai egészségügyi
rendszer arra, hogy biztonságos módon tüdőátülte-
téseket hajtsanak végre – jelentették ki szombati saj-
tótájékoztatójukon a Román Pneumológiai Társaság
képviselői. Az Egészségügyi Minisztérium székhe-
lyén tartott sajtótájékoztatón a tüdőorvosok közölték:
habár a műtétet magát végre lehetne hajtani Romá-
niában is, az átültetés utáni kezelésnek és az esetle-
ges szövődmények elhárításának nem adottak a
feltételei jelenleg. A romániai, tüdőátültetésre szoruló
betegek számára Bécs a legközelebbi város, ahol
minden körülmény adott a bonyolult műtét elvégzé-
sére. Eddig 38 romániai páciensen végeztek tüdőát-
ültetést az osztrák fővárosban. (Agerpres)

2016.  november 28., hétfő ______________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK  _____________________________________________ NÉPÚJSÁG 3

A karácsonyi ünnepkör, az egyházi év mindig pontosan
megkezdődik, s tart Jézus születésétől haláláig és feltá-
madásáig. Bár ebben a várakozásban megszaporodnak
a gondjaink és teendőink, és gyakran elragad a vásárlás
izgalma, mégis szép, mert benne van a múltunk, jele-
nünk és sejteti a jövőnket is. Benne van a gyermekkori
karácsonyesték titokzatos izgalma, a szüleink és nagy-
szüleink figyelő szeretetének kisugárzása. Később az ön-
állósodás büszkesége, amikor már mi díszítjük a
karácsonyfát, évek múltán pedig gyermekünk szemében
az öröm, unokáink erőt adó ujjongása és mindenekfölött
a beteljesülés, ahogy az együttlét és szeretet melegében
a viskótól a luxusvilláig megszületik valaki, aki az évek
sodrásában semmit sem változott. A gyermek Jézus, aki
elmossa a türelmetlenséget, a békétlenséget, a kételye-
ket, az aggodalmat, és biztos lelki kapaszkodót jelent
bizonytalan időkben. Jelenti a megszülető gyermeket, a
sohasem késő kedvest, az elfogadó szülőt és a bölcs ta-
nácsadót is. Akinek lehet ugyan szemrehányást tenni,
de kérni is és számítani rá akkor, amikor a legnehezebb.
És aki elviseli azt is, ha köszönetet mondani gyakran el-
felejtünk. 

Ezért érdemes várakozni arra, hogy mindnyájunk lel-
kében újra megszülessen. 

Várakozás
(Folytatás az 1. oldalról)

Ne hagyjuk magunkat uralni az anyagi javaktól! – erre in-
tett Ferenc pápa advent első vasárnapján a Szent Péter téren
mondott beszédében.

Ferenc pápa mértéktartásra szólította fel a szavait a téren
hallgató hívőket. Jézus születésének közeledő ünnepére em-
lékeztetve kijelentette, nem szabad, hogy az embereket az
„anyagi valóság” uralja, ellenkezőleg – mondta – az ember-
nek kell ezeket irányítania. A katolikus egyházfő hozzátette,
hogy ha az anyagi valóság uralja a hétköznapjainkat, nem is

vesszük észre, ha valami rendkívüli, nagyon fontos történik.
Ne a biztonságot nyújtó, bevált sémák érvényesüljenek az
életünkben – mondta Ferenc pápa. Megjegyezte, hogy Jézus
születését se várta senki a korabeli hétköznapjaikat élő em-
berek közül.

Advent első vasárnapján a Szent Péter tér közepén már áll
az olasz Alpokból érkezett fenyőfa, mellette építik a betlehe-
met, amely az idén Málta ajándéka. A fenyőfa fényeit decem-
ber 9-én gyújtják meg.

Mérsékletességre intett Ferenc pápa 

Ország – világMeghalt Fidel Castro 
Bár a „Comandante” (parancsnok) születésének kerek év-

fordulójára hónapok óta rendezvények sorával készültek or-
szágszerte, politikai öröksége igencsak megkopott. Nem kevés
kubai bírálta Castrót, mert korlátozta a szabadságjogokat, és
szovjet mintára parancsutasításos gazdaságot épített ki, míg
mások hálásak neki azért, hogy megszabadította az országot
az amerikai uralom alól, és mindenki számára elérhetővé tette
az egészségügyi ellátást és az oktatást.

A 47 éves uralma alatt tíz amerikai elnökkel dacoló, a kubai
hírszerzés szerint több mint hatszáz gyilkossági kísérletet túl-
élő Castro számára minden bizonnyal a leginkább szíven ütő
változás hazája életében az volt, hogy az Egyesült Államok
hivatalosan többé nem esküdt ellensége az országnak.

A karibi szigetország jelenleg az 1959-es forradalom óta
nem látott átalakuláson megy keresztül. Bár a politikai sza-
badságjogok kiterjesztése továbbra is várat magára, egyre több
ember dolgozik a felívelőben lévő magánszektorban, lazultak
az utazási korlátozások, bizonyos helyeken az internethez is
hozzáférhet a lakosság, és tavaly egyfajta történelmi lépésként
Havanna helyreállította diplomáciai kapcsolatait legfőbb el-
lenségével, Washingtonnal.

Fidel Castro mindvégig kitartott Amerika-ellenessége mel-
lett. Augusztusban megjelent levelében világossá tette, hogy
országa nem szorul rá a „birodalomra”.

Ramón Saúl Sánchez, a kubai menekülteket segítő Demok-
rácia Mozgalom amerikai emigrációban élő vezetője szomo-
rúnak nevezte, hogy a „zsarnok Fidel Castro” halála nem
hozza el a szabadságot a kubai nép számára.

Sánchez aláhúzta: szerette volna kijelenteni, hogy a „zsar-
nok halála a nép szabadsága”, de ebben az esetben Kubára ez
nem igaz. Castróék ugyanis bebiztosították hatalmon maradá-
sukat. Sánchez szerint, ha Fidel Castro regnáló államfőként
halt volna meg, kibontakozhatott volna Kubában szabadságot
követelő forradalom, de így, hogy már Raúl Castro kormá-
nyoz, bátyja halálának nem lesz akkora hatása.

Fidel Castro halála erős érzelmeket vált ki a kubaiakból,
Castro emberek, családok és népe sorsát változtatta meg, óriási ha-
tását pedig a történelem fogja feljegyezni és megítélni – tudatta
szombaton közleményben Barack Obama amerikai elnök.

Obama kiemelte: az Egyesült Államok baráti kezet nyújt a
kubai nép felé.

Obama utóda, Donald Trump megválasztott elnök szerint
viszont Fidel Castro brutális diktátor volt, aki csaknem hatvan
éven át elnyomta a saját népét.

Trump szerint Castro örökségként halálbrigádokat, tolvaj-
lást, elképzelhetetlen szenvedést, szegénységet és az emberi
jogok totális tagadását hagyta maga után.

Az ingatlanmágnás szerint Kuba továbbra is „totalitárius
sziget”, ám bízik abban, hogy Castro halálával az ország eltá-
volodik „a túl sokáig tartó rémségtől, és közelebb kerül ahhoz
a jövőhöz, melyben a csodálatos kubai nép végre az oly’ na-
gyon megérdemelt szabadságban élhet”.

Donald Trump azt ígéri: leendő kormánya mindent meg fog
tenni, hogy a kubaiak megindulhassanak a jólét és a szabadság
felé vezető úton, s azt írja: osztozik az amerikai kubaiakkal
abban a reményben, hogy Kuba „egy nap hamarosan szabad
lehet”.    

Vlagyimir Putyin államfő részvétét fejezte ki a kubai nép-
nek, s hangsúlyozta, hogy Castrót joggal tartják a modern kori
világtörténelem korszakalkotó jelképének.

„Az általa és társai által épített szabad és független Kuba a
nemzetközi közösség befolyásos tagjává vált, és ösztönző pél-
dává lett számos ország és nép számára. Fidel Castro Orosz-
ország őszinte és megbízható barátja volt” – írta Putyin.
Szerinte Castro erős és bölcs ember volt, mindig magabiztosan
nézett a jövőbe, és olyan magas politikusi, polgári és hazafias
eszményei voltak, amelyeknek egész életét szentelte.

Ferenc pápa szomorú hírnek nevezte Castro halálát. Az ar-
gentin egyházfő spanyol nyelvű üzenetet küldött Raúl Castro
kubai elnöknek, melyben arról ír: bánatát szeretné kifejezni
Fidel Castro testvérének és utódának, és tudatta: imádkozik
Fidel Castro lelkének nyugalmáért.

„Fidel Castro elvtárs örökké fog élni” – reagált az egykori
kubai vezető halálhírére Hszi Csin-ping kínai elnök. A Kínai
Kommunista Párt főtitkárának üzenetét az állami tévében
olvasták be. Hszi úgy véli: Castróval a világ egy „jó és
őszinte elvtársat veszített el”. A kínai elnök szerint Fidel
Castro nagy ember volt, akinek emlékét megőrzi a történelem.
(MTI)

Több kulcsfontosságú államban is támogatja a vok-
sok újraszámolását Hillary Clinton demokrata párti
jelölt kampánycsapata – jelentette szombaton a
CNN amerikai hírtelevízió.

Marc Elias, a kampánystáb jogi képviselője ugyanakkor az
egyik közösségi oldalon tudatta: a választás eredményét magát
nem kérdőjelezik meg, s a saját vizsgálatuk sem talált arra
utaló nyomot, hogy a választási rendszert az eredményt befo-
lyásoló hackertámadás érte volna. Elias azt írta: azért támo-
gatják a voksok újraszámolását, hogy az eljárás „biztosan
mindenki számára méltányos eredményt hozzon”.

Az újraszámolást a zöldek kezdeményezték. Jill Stein, a
zöld párt jelöltje több millió dollárt gyűjtött össze a voksok is-
mételt összesítésére. A párt Wisconsinban nem csak a voksok
puszta újraszámolását kéri, hanem a papíron rögzített feljegy-
zések ellenőrzését is.

„Ez az első lépés annak kiderítésére, hogy működik-e a de-
mokráciánk” – mondta a párt helyi társelnöke, George Martin.

Stein Pennsylvaniában és Michiganben is újra át szeretné
nézetni a voksokat. Elias tudatta: ha ott is megindul az 

eljárás, a Clinton-csapat abban is szeretne részt venni. 
Donald Trump a három államban 107 ezer szavazattal ka-
pott többet Clintonnál. Elias szerint továbbra is aggodalomra
ad okot, hogy beavatkozott-e Oroszország az elnökválasz-
tásba.

„Az amerikai kormány megállapította, hogy orosz állami
szereplők álltak a Demokrata Párt országos vezetősége és a
Clinton-kampánycsapat személyes e-mail-fiókjai elleni 
hackertámadás mögött, és éppen tegnap számolt be a The Was-
hington Post arról, hogy az orosz kormány áll a kampányhaj-
rában keringetett, álhírekből álló propaganda jelentős hányada
mögött” – írta Marc Elias.

Egy magas rangú kormányzati tisztviselő a CNN-nek azt
mondta: a szövetségi hatóságok nem érzékeltek megemelke-
dett rosszindulatú hackertevékenységet a választás napján.

Az elnökválasztáson több mint kétmillióval többen szavaz-
tak Hillary Clintonra, mint Donald Trumpra, de az elnököt
nem közvetlenül választják, hanem hivatalosan az elektori kol-
légium fogja megválasztani decemberben, Trumpnak pedig si-
került megszereznie az elektori szavazatok többségét. (MTI)

Amerikai elnökválasztás 
Clinton csapata is támogatja a voksok újraszámlálását

Az Európai Parlament (EP) liberális frakciójának veze-
tője szerint az EU-párti britek éves díj ellenében ha-
zájuk uniós tagságának megszűnése után is igényt
tarthatnának azokra a jogosultságokra, amelyek az
Európai Unió tagállamainak állampolgárait megilletik.

Guy Verhofstadt – aki az EP részéről a Londonnal folyta-
tandó kilépési tárgyalások felelőse – a The Times című kon-
zervatív napilapnak azt mondta, hogy elvben támogatja ezt az
elképzelést. A szombaton megjelent interjúban Belgium volt
miniszterelnöke kijelentette: harcolni kell a brit választók azon
48 százalékának a jogaiért is, akik nem arra szavaztak, hogy
Nagy-Britannia lépjen ki az EU-ból.

A brit EU-tagságról rendezett júniusi referendumon a részt-
vevők szűk, 51,9 százalékos többsége voksolt a Brexitre, 
vagyis Nagy-Britannia kilépésére.

A The Times ismertetése szerint Verhofstadt egy másik li-
berális EP-képviselő, a luxemburgi Charles Goerens javaslatát
karolta fel és terjesztette ki. Goerens eredeti indítványa „társult
állampolgársági jogokat” kínálna, Verhofstadt elképzelése vi-
szont az EU-tagállamok állampolgárainak járó uniós jogkörök

mindegyikét hozzáférhetővé tenné azoknak a briteknek, akik
ennek fejében éves díjat fizetnének Brüsszelnek. A brit lap úgy
tudja, hogy a javaslatról még az idén szavaznak az EP-képvi-
selők, de ahhoz, hogy a terv a brit kilépés feltételeiről szóló
majdani megállapodás része legyen, az összes EU-tagállam
jóváhagyására is szükség lenne.

A The Times idézi az eredeti javaslatot beterjesztő Goerenst
is, aki szerint 15-30 millió közé tehető azoknak a briteknek a
száma, akik „mélységesen sajnálkoznak” a Brexit miatt.
Goerens szerint az általa beterjesztett javaslat célja az uniós
tagsággal járó jogok biztosítása azoknak a briteknek, akik e
jogosultságokat meg akarják tartani. A brit lap ismertetése sze-
rint a javaslat alapján az éves díjat befizető britek továbbra is
szabadon mozoghatnának és letelepedhetnének az EU-tagorszá-
gokban, és részt vehetnének az európai uniós választásokon is.

Verhofstadt a The Timesnak mindazonáltal elismerte, hogy
a terv ügyében felmerültek jogi kérdések, és sokan felvetették
azt is, hogy mi értelme az EU-tagságnak, ha az egyes országok
állampolgárai egyébként is hozzájuthatnak a tagsággal járó
előnyökhöz. (MTI)

Az EU-párti britek „egyéni EU-jogokat” vásárolhatnának

(Folytatás az 1. oldalról)



egy imát vagy egy felajánlást. Eze-
ket a felajánlásokat, kívánságokat,
imákat azután belefonták a koszo-
rúba. Amint mondták, attól külön-
leges a máltaiak adventi koszorúja,
attól más, mint a szokványos ad-
venti koszorúk, hogy sok imát, fel-
ajánlást és kérést foglalnak bele. A
felajánlások többségében az a
kérés fogalmazódott meg, hogy a
szeretet lángja járja át minden
ember szívét.

Tulit Viktória, a marosvásárhelyi
Máltai Segélyszolgálat vezetője
szerint az első égő gyertya, majd a
következő hetekben a többi azt jel-
képezi, hogy a karácsony közeled-
tével mind nagyobb a fény és a
világosság a Földön. „Immár soka-
dik alkalommal gyújtjuk meg a
gyertyát az óriási adventi koszo-
rún. Bár minden évben más, a lé-
nyege ugyanaz: az emberek
legyenek még jobbak, mint eddig.
Most zárul az irgalmasság éve, re-
mélem, mindannyiunk szívét meg-
érintette, és jövőre jobbak
leszünk.”

A koszorúra és az egybegyűl-
tekre Palkó Ágoston marosjárai lel-
kész, a máltaiak szellemi vezetője,

Ferencz István, a Keresztelő Szent
János-plébániatemplom kisegítő
lelkésze és Balla Imre káplán mon-
dott áldást. Palkó Ágoston felhívta
a figyelmet, hogy az első láng a
fény Krisztust jelképezi, aki a világ
világosságának mondja magát. Azt
akarja, hogy az ő fénye elűzzön
minden sötétséget az életünkből. A
lelkész arra biztatott mindenkit,
hogy a saját szívében is gyújtson
fényt.

Az eseményen a járai iskolások
egy csoportja is részt vett, a gyer-
mekek együtt imádkoztak és éne-
keltek a máltaiakkal és segítettek a
koszorú felépítésében is. 

Az esti ima és az áldás után a
szervezők süteménnyel kínálták a
megjelenteket. 
A várakozás és a lelki felkészülés
időszaka

Az egyházi év advent első vasár-
napjával kezdődik, a következő
négy hét a várakozás időszaka, a
lelki felkészülés ideje karácsonyra.
Az advent a latin adventus Domini,
az Úr eljövetele kifejezésből szár-
mazik. A hagyományt valószínűleg
a római liturgiától eltérő gallikán
szertartásrend honosította meg a 4.
században: a hívők vízkeresztkor

keresztelkedtek, a megelőző három
hét pedig a felkészülésről szólt. 

Az 5. században az adventi idő-
szak karácsony elé került, kezdet-
ben hat héten át tartott, majd
később négy hétre csökkent. Ad-
vent kezdete minden évben az
András-naphoz (nov. 30.) legköze-
lebb eső vasárnap.

A katolikus egyházban advent li-
turgikus színe ma a lila (viola),
amely a bűnbánatot jelképezi. Ad-
vent harmadik vasárnapján, öröm-
vasárnapon az Úr eljövetelének
közelségét ünneplik; e nap liturgi-
kus színe a rózsaszín. Adventkor a
19-20. század óta szokás koszorút
készíteni. Ma általában fenyőágból
készített kör alakú koszorú, melyet
négy gyertyával díszítenek. A gyer-
tyák színe katolikus körökben egy
rózsaszín kivételével lila. A gyer-
tyákat vasárnaponként (vagy előző
este) gyújtják meg, minden alka-
lommal eggyel többet. Minden
gyertya egy fogalmat jelképez: hit,
remény, szeretet, öröm. A világító
gyertyák számának növekedése
szimbolizálja a növekvő fényt,
amelyet Isten Jézusban a várakozó-
nak ad karácsonykor. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Megnyitják a látogatók előtt
Nicolae Ceauşescu  kommu-
nista diktátor egyik bukaresti
bunkerét, amely egykori ott-
hona, a Primăverii (Tavasz)
palota alatt tízméteres 
mélységben található – kö-
zölte szombaton a Mediafax
hírügynökség, amely elsőként
fotózhatta le a titkos létesít-
ményt.

A nagyzási és üldözési mániájá-
ról elhíresült diktátor állítólagos
atombunkereiről, valamint a rezi-
denciáit és a különböző kormány-
épületeket összekötő alagutakról
kivégzése után több mint negyed
évszázaddal is ellenőrizhetetlen le-
gendák keringenek A Primăverii
palota alatti bunker lesz az első
ezek közül, amelyet a nagyközön-
ség is megtekinthet.

Ahhoz képest, hogy ez sem sok-
ban különbözik a már tavasszal
megnyitott palota kétes ízléssel be-
rendezett, fényűző helyiségeitől, a
belépőjegyet meglehetősen drágán
adják, de a kifizetendő 200 lejért a
látogatóknak állítólag olyan benn-
fentes részleteket is elárulnak az
idegenvezetők a diktátor házaspár
– Nicolae és Elena Ceauşescu –
életéről, amelyeket máshonnan
nem tudhatnak meg.

A bunkerhez vezető vaskos pán-
célajtót a palota alagsorának egy
semmit sem sejtető kárpitozott aj-
taja takarja, onnan márványlépcsők
vezetnek le egy ceremóniateremnek

kinéző helyiségbe. Ennek mennye-
zetén keresztül egy speciális szel-
lőztetőberendezéssel juttatják be a
gondosan megszűrt levegőt, a bun-
ker fölötti betonréteg pedig több
méter vastagságú.

A terem közepén egy nagy fara-
gott asztal található nyolc faragott
karosszékkel, körülötte pedig a dik-
tátor által ajándékba kapott külön-
böző emléktárgyak kaptak helyet.
Vegyi és atomtámadások híján Ce-
auşescu feltehetően főleg lomtár-
nak használta a bunkert: ott
helyeztette el például azt a precíziós
esztergapadot is, amelyet egyik bul-
gáriai látogatásán kapott ajándékba.

Miután a protokollépületeket ke-
zelő állami hatóság több mint ne-
gyed évszázadon keresztül nem
tudta, mit kezdjen a gondjaira bí-
zott, eladhatatlannak bizonyult, je-
lentős fenntartási költséggel járó
Primăverii palotával, a jelek szerint
most a „Drakula-bizniszhez” ha-
sonló idegenforgalmi látványosság-
ként próbálja hasznosítani a
kommunista diktátor kétes hírét.

A palota bunkerélménnyel bőví-
tett programkínálatának az a szép-
séghibája, hogy éppen a „túlélő-
szobát” és az ahhoz kapcsolódó fo-
lyosórendszert nem tekinthetik meg
a látogatók, mivel annak bejáratát –
állítólag éppen a diktatúrát meg-
döntő forradalom napjaiban – seb-
tében befalazták, hogy Ceauşescu
ne menekülhessen el azon keresztül
fellázadt népe elől. (MTI)

Megnyitják a látogatók előtt
Ceauşescu egyik bukaresti

bunkerét

gyermekeink minőségi oktatásáért? És ameddig isko-
láink működtetését veszélyeztetik, hogyan fektethet-
nénk be az épületek javításába?” – fogalmazott a
szenátorjelölt.

Elmondta: a marosvásárhelyi Római Katolikus Te-
ológiai Líceum igazságtalan esete után jogosan érzi
azt a magyar közösség, hogy veszélyben vannak ma-
gyar intézményeink, ezzel együtt pedig gyermekeink
jövője forog kockán. Hozzátette: az RMDSZ to-
vábbra is azért küzd, minden felmerülő nehézség és
szembejövő akadály ellenére, hogy a romániai ma-
gyar oktatás fejlődése ne álljon meg, a fiatalok pedig
ne érezzék meg a fölöttük zajló marakodásokat.

Novák Zoltán rámutatott: a szövetség választási
programjában megfogalmazta, hogy kezdeményezi a
tananyag csökkentését, a tanárok anyagi helyzeté-
nek javítását, a szakoktatás fellendítését, de foly-
tatná a magyar iskolák felújítását is, azt a munkát,
amelyet 27 éve folyamatosan végez. „Azt akarjuk,
hogy minden magyar gyermek korszerű, jól felsze-
relt iskolában tanuljon, könnyen el tudjon jutni a
tanintézményébe, és minőségi, tartalmas tanulással
tölthesse mindennapjait, függetlenül attól, hogy Er-
dély melyik szegletében él. Ezért kell az urnákhoz
járulnunk, ezért kell szavaznunk december 11-én.
Ne hagyjuk az iskolát! Ne engedjük, hogy mások
döntsenek a magyar gyerekek jövőjéről” – nyoma-
tékosította a Maros megyei szenátorjelölt.

Az oktatás minőségi 
forradalmára kell szavaznunk
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Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt
elnöke a szerkesztőségünkbe eljut-
tatott közleményében, az 1918-as
gyulafehérvári nyilatkozatra hivat-
kozva, amely teljes nemzeti szabad-
ságot („deplină libertate naţională”)
ígért Erdély és Románia együtt élő
népeinek, a közvetkezőket írja: 

„Ezen ígéret ellenére, valamint
annak dacára, hogy az Európai Uni-
óban és a civilizált világban az et-
nikai sokszínűség olyan érték, ami
óvandó és tiszteletet követel, napja-
inkban a román kormány megyei
prefektusai még azt is vitatják és
jogi úton támadják, hogy a romá-
niai magyarság szabadon használ-
hassa nemzeti jelképeit.

Romániában a XX. században az
etnikai sokszínűséget erősítették a
németek, akik 1918-ban mintegy
nyolcszázezer fős lélekszámú kö-
zösséget alkottak, de amely közel
száz esztendő elteltével, azaz nap-
jainkban már csak harmincezer főt
számlál. A hasonlóképpen törté-
nelmi gyökerekkel rendelkező ro-
mániai zsidó közösség szintén az
etnikai sokszínűséget erősítette or-
szágunkban, azonban a kommuniz-
mus éveiben egyfajta újkori
emberkereskedelem keretében
közel százötvenezer romániai zsidó
polgártársunkat adták el és távolí-
tották el Romániából.

A német és zsidó közösségek

sorsának romániai alakulása felbe-
csülhetetlen veszteség az ország
számára, erkölcsi kötelességünk
tisztelettel emlékezni egykori ki-
sebbségi társainkra. 

Ennek jegyében a Magyar Pol-
gári Párt háromszéki szervezetének
elnöke, Kulcsár-Terza József a Há-
romszéken élt egykori romániai
német és zsidó polgártársaink iránti
emlékezetünk és tiszteletünk jele-
ként, ugyanakkor a Románia leg-
fontosabb stratégiai partnerének
számító, az etnikai sokszínűséget és
a jogegyenlőséget értéknek tekintő
Egyesült Államok iránti elismeré-
sünk és bizalmunk jeleként, vala-
mint a romániai magyarság és a
székelység megmaradásának szim-
bólumaként Kovászna Megye Ta-
nácsának öt zászlót – Németország,
Izrael, az Egyesült Államok, Ma-
gyarország hivatalos zászlóit, il-
letve Székelyföld zászlóját –
adományozta, hogy azok helyet
kapjanak a tanács üléstermében.

Amennyiben a román állam ha-
tóságai jogsértő módon a további-
akban is korlátozzák nemzeti
jelképeink használatát, a Magyar
Polgári Párt – Sepsiszentgyörgyhöz
hasonlóan – kezdeményezni fogja az
említett öt zászló kihelyezését min-
den olyan önkormányzatban, ahol
választott képviselői révén jelen
van.”

Szimbólumainkhoz ragaszkodunk

Nyolckerék-meghajtású csapatszál-
lító páncélosok gyártására alapított
vegyesvállalatot Romániában a
német Rheinmetall Landsysteme és
az Uzina Automecanica Moreni – kö-
zölte csütörtökön a Hotnews.ro hír-
portál.

A Romanian Military Vehicle Systems SA
(RMVS) elnevezésű, a román és a német fél
fele-fele arányú részesedésével létrehozott vál-
lalat telephelye a Bukaresttől száz kilométer-
nyire északra fekvő, a páncélozott járművek
gyártásában négy évtizedes hagyománnyal

rendelkező Moreni-en lesz. Itt fogják gyár-
tani azt a mintegy 600-800 új csapatszállító
páncélost, amelyekre a román hadseregnek
szüksége van, de feltehetően a román száraz-
földi erők által igényelt 4x4-es harckocsikat
is az újonnan alakult RMVS gyártja majd –
írta a Hotnews.

„Mind stratégiai, mind gazdasági szem-
pontból nagyon fontos, hogy egy belföldön
gyártott csapatszállítót tudjunk a hadsereg
rendelkezésére bocsátani. Ez egy kulcsfon-
tosságú pillanat a hazai védelmi ipar újjáé-
lesztésében: a Rheinmetallal való

együttműködés technológiafrissítést, munka-
helyteremtést, a beszállító ipar erősödését,
növekvő adóbevételeteket, végső soron gaz-
dasági-társadalmi fejlődést eredményez” – je-
lentette ki Neculai Banea, a Romarm védelmi
ipari trösztöt felügyelő gazdasági miniszté-
rium államtitkára.

A román média úgy tudja, hogy az RMVS
Agilis néven fogja gyártani a 8x8 kerekes
páncélosokat, amelyek beszerzéséről néhány
napon belül aláírják a szerződést a vé-
delmi minisztériummal. Addig is, amíg ezek
gyártása elkezdődik, egy vagy két harcko-

csizó román zászlóaljat a német partner által
forgalmazott Boxer 8x8 típusú csapatszállító
páncélosokkal szerelnének fel.

Románia idén a bruttó hazai termék 1,5 szá-
zalékát, jövő évtől kezdődően pedig – a
NATO-tagsággal vállalt kötelezettségeinek
megfelelően – már a GDP két százalékát for-
dítja védelmi kiadásokra. Tavaly Klaus Johan-
nis államfő kezdeményezésére a parlamenti
pártok megállapodást kötöttek arról, hogy bár-
melyikük alakít kormányt, legalább tíz évig
megtartja a legalább kétszázalékos GDP-ará-
nyos védelmi finanszírozási szintet. (MTI)

Csapatszállító páncélosokat gyártó német–román vegyesvállalat alakult

Románia nem veszi komolyan sem saját törvényeit,
sem a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezett-
ségeit, nem akarja elfogadni egyenjogú polgárokként
a magyar embereket – hangoztatta Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke Strasbourgban, az Európai Parlament
kisebbségi munkacsoportjának ülésén csütörtökön.

A szövetség hírlevele szerint az RMDSZ elnöke
azokat az árnyékjelentéseket ismertette, amelyeket az
RMDSZ a kisebbségvédelmi keretegyezmény, illetve
a nyelvi charta romániai alkalmazásáról készült bu-
karesti hivatalos kormányjelentés kiegészítéseképpen
terjesztett be az Európa Tanácshoz (ET).

Románia kétéves késéssel, 2016 februárjában nyúj-
totta be a kisebbségvédelmi keretegyezmény alkal-
mazásáról szóló jelentését az ET-hez. Az RMDSZ
úgy találta, hogy a jelentés alapvetően hamis képet
sugall a kisebbségi jogok, illetve az anyanyelvhaszná-
lat romániai helyzetéről, ezért árnyékjelentést készített
a hivatalos dokumentumhoz, illetve a Kisebbségi vagy
Regionális Nyelvek Európai Chartájának romániai al-
kalmazására vonatkozó jelentéshez is.

Kelemen Hunor kifejtette, hogy a 2003-as alkot-
mánymódosítást követően Románia nem fogadta el
azt a kisebbségek jogállására vonatkozó törvényt,
amelyet megígért, és amelyet a kisebbségvédelmi ke-
retegyezmény bizonyos mértékben elő is ír. El-
mondta: Románia ma a politikusok hatáskörén kívül
eső új eszközöket használ a kisebbségi jogok megsér-
tésére, bírósági ítéletek hosszú sora korlátozza az et-
nikai, nemzeti szimbólumok használatát.

A szövetségi elnök szerint a romániai bírósági ha-
tározatok kisebbségi ügyekben felfüggesztik a pozitív
jogértelmezést, és abból indulnak ki, hogy amit a tör-
vény nem ír elő, azt tiltja.

„Mi azt a jogértelmezést tartjuk követendőnek,
hogy ha a törvény nem tiltja, akkor megengedi” –
szögezte le Kelemen Hunor. Az RMDSZ éppen
ezért azt javasolta, hogy a nyelvhasználati küszöböt
Románia is csökkentse tíz százalékra, vagy kösse
például ötezer lakoshoz egy településen belül –
idézte az RMDSZ elnökét a szövetség hírlevele.
(MTI)

Románia nem veszi komolyan nemzetközi
egyezményekben vállalt kötelezettségeit

Fohász és felkészülés

(Folytatás az 1. oldalról)



Az ötvenes, hatvanas évek
Marosvásárhelyének különle-
ges színfoltja volt a Székely
Népi Gyermekegyüttes. Az
egykori kis énekesek, zené-
szek, táncosok 2007-ben 
a Maros Művészegyüttes 
termében ünnepelték az 
együttes megalakulásának
ötvenedik évfordulóját. A
jövő évi 60. évforduló emlé-
kezetessé tételére múlt ked-
den a Bolyai téri unitárius
egyházközség tanácstermé-
ben gyűltek össze először a
szervezést felvállalt tagok.

– A marosvásárhelyi Székely
Népi Gyermekegyüttes 1957-ben
alakult, egy közel száztagú kórus,
egy 40 tagú tánckar tartozott
hozzá, illetve saját gyermekzene-
kara is volt – idézte fel kérésünkre
az indulást Cseh Gábor, a 60 éves
találkozó kezdeményezője, aki ki-
lencéves korától táncolt az együt-
tesben.

– Tízéves működése alatt több
nemzedék életében játszott fontos
szerepet az együttes, az évek során
közel négyszáz kisiskolás és tizen-
éves tagja volt. Ha jól emlékszem,
a tizennégy évesek voltak a legidő-
sebbek. Az első bemutatóra 1958-

ban került sor, ezt követően minden
évben legalább egy új előadással
színpadra álltunk. A legsikeresebbek
a táncjátékok voltak, a Bíborkáné
lánya és a román Poarta de aur, azaz
Aranykapu című előadás. Mindig
telt ház előtt léptünk fel, és sohasem
maradt el a vastaps. Egyedülálló volt,
szenzációnak számított akkoriban ez
az együttes. Nemcsak itthon és a
környező településeken, hanem tá-
volabbi román vidékeken, például
Moldvában is szeretettel fogadtak.
A legnagyobb sikere Bukarestben
volt a gyermekegyüttesnek. Az elő-
adás után a Román Kommunista
Párt első titkára száz szál rózsával ju-
talmazta a produkciót, az elkövetke-
zőkben pedig fenti utasításra a
fővárosban megalakult a pionír-
együttes, amelynek tagjaival később
Prahova megyébe, a Cheia nevű te-
lepülésen szervezett közös táboro-
zásra is elvittek. A gyimesi táborok
emléke is felejthetetlen számunkra.

Cseh Gábor az oktatókról is szí-
vesen beszélt. Birtalan József a kó-
rust, a néhai Székely Dénes, azaz
Dini bácsi és Domokos István a
tánckart irányította, és az oktatók
közé tartozott többek között Orbán
Ottó és Márton Mihály is. 

A gyermekegyüttes a felnőtt-
együttes mellett, annak utánpótlás-
csoportjaként működött, az
államhatalom azonban a Pionírház-
hoz csatolta. Ez lett az együttes
veszte. Tagjai azonban a későbbi-
ekben is megőrizték, továbbvitték
mindazt, amit a tíz év alatt tudás-
ban, szellemiségben kaptak, sokan
közülük művészi pályára léptek,

színészek, táncosok, balett-tánco-
sok lettek. Az együttes tagja volt
Kilyén Ilka, Toszó Ilona, Bálint
Márta színművésznő, a szintén
Thália szolgálatába állt Buzogány
testvérpár, Márta és Béla, Áment
István balettművész, Kincses Ele-
mér író, rendező, Molnár H. Lajos
néhai közíró – sorolta a jövő évi
ünnepség főszervezője.
Könyvbemutató és kopjafaállítás

– Az ötvenéves találkozóra kiad-
tunk egy emlékkönyvet Gyöngyvi-
rágtól lombhullásig címmel. Kuti
Márta szerkesztette, hatalmas mun-
kát foglal magába. A gyermek-
együttes 385 tagjáról emlékezünk
meg a kiadványban, a 2007-es ün-
nepségen azonban kiderült, hogy
egyes énekesek, táncosok kimarad-
tak. Ezért érezzük szükségesnek az
új, bővített kötet kiadását, amelyben
az új írások mellett a bővített névsor
is helyet kap. Ennek az emlékkönyv-
nek a bemutatója képezné a 60. talál-
kozó egyik fontos mozzanatát.
Emellett kopjafát szeretnénk állítani
valamelyik marosvásárhelyi temető-
ben az együttes elhunyt tagjainak

emlékére. Erről az elkövetkezők-
ben az egyházakkal kell egyeztet-
nem – mondta Cseh Gábor. 

A 60. évforduló alkalmából meg-
szervezendő délutáni gálaműsor
helyszíne a Kultúrpalota vagy a
Maros Művészegyüttes terme lenne.
A szervezők azt szeretnék, ha az ün-
nepségen a Maros Művészegyüttes
utánpótláscsoportja, a Napsugár
néptáncegyüttes, illetve a szintén
marosvásárhelyi Csillagfény gyer-
mekegyüttes is fellépne, hiszen
mindkettőt a Székely Népi Gyer-
mekegyüttes jogutódjának tekintik.

– Ünnepi, ugyanakkor családias le-
gyen a rendezvény. Olyan, amilyen az
együttesünk volt – összegzett a meg-
beszélés végén Kelemen Ferenc nyu-
galmazott rádiószerkesztő, aki
hatodikos korában lett a Székely Népi
Gyermekegyüttes tánckarának tagja.
A jelenlevők elhatározták, hogy az el-
következőkben kéthavonta találkoz-
nak, addig pedig mindenikük
igyekszik felvenni a kapcsolatot a kül-
földön, Magyarországon, Ausztriában,
Izraelben, illetve a világ más tájain élő
egykori gyermekművészekkel.

Szakály Sándor történész, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia
doktora, a Veritas Történet-
kutató Intézet főigaz- gatója
A magyar honvédség a máso-
dik világháborúban címmel
tartott nemrég előadást a
Bernády Házban a Kós Károly
Akadémia meghívására. 

Előadásában arról beszélt, hogy
a trianoni békediktátum csupán 35
ezer fős honvédséget engedélyezett
Magyarország számára, az pedig az
ország védelmére nem volt ele-
gendő, meg sem közelítette
Csehszlovákia vagy Románia had-
erejét. Magyarország az 1920-as
évek végén, az 1930-as évek elején
még arra sem volt képes, hogy az
engedélyezett 35 ezer fős létszámot
fegyverben tartsa. De függetlenül a
társadalmi állapottól, felekezeti ho-
vatartozástól, a magyar társadalom
abban egységes volt, hogy a revízió,
az elveszített területek visszaszer-
zése alapkérdés. 

A történész véleménye szerint
erre két lehetőség volt: vagy fegyve-
res erővel, vagy tárgyalással, diplo-
máciai úton. Magyarország hadereje
alkalmatlan volt a fegyveres táma-
dásra, de nem voltak igazi partnerei
sem. 1927-ben született Olaszor-
szággal egy megállapodás, hogy az
pártfogolja a magyar érdekeket,
majd 1934-ben Németország is haj-
landó volt valamilyen szinten a ma-
gyar érdekeket képviselni. Ennek
ellenére a ’30-as években elindult a
hadseregfejlesztés, 100 ezer fős
haderőben gondolkodtak, de ez
csak elképzelés volt. Az igazi válto-
zás 1938-ban mutatkozott meg, a
győri program megszületésekor.
Egy másik jelentős előrelépés, hogy

1930 augusztusában a kisantant ál-
lamok képviselői arra a megállapo-
dásra jutottak Magyarországgal,
hogy a három ország támogatja,
cserébe azt kérik, hogy Magyaror-
szág ne kívánja fegyveres úton
megváltoztatni a trianoni határokat.
Ugyanakkor Magyarország kap egy
másik ajánlatot is a Hitler vezette
birodalomtól: Magyarország meg-
támadhatná Csehszlovákiát, hogy
visszaszerezze az elcsatolt területe-
ket. Ezt azonban Horthy elutasí-
totta, mert a magyar haderőnek nem
volt olyan felszereltsége, hogy
Közép-Európa legnagyobb hadere-
jével szembeforduljon.

Az előadó beszélt a győri prog-
ramról, amely egymilliárd pengőt
irányozott elő a honvédség, az inf-
rastruktúra fejlesztésére. Ennek el-
lenére – jelentette ki –1938-ban
remény sem lehetett arra, hogy Ma-
gyarország fegyveres revíziót hajt-
son végre. Döntő jelentőségűnek
nevezte Magyarország számára az
1939-es Molotov–Ribbentrop-pak-
tumot, amely érdekszférákra osz-
totta fel Európát. Megválaszolatlan
kérdés volt a román–magyar vi-
szony rendezése, mert sem Német-
országnak, sem Olaszországnak
nem volt érdeke, hogy a két ország
háborúzzon egymással. Magyaror-
szág és Románia között nem lehe-
tett fegyveres konfliktus. 
Magyarország érdeke az volt, 
hogy kimaradjon a háborúból

1939-ben Magyarország jó hely-
zetbe került, és amikor a háború
szele először csapta meg az orszá-
got, semleges álláspontra helyezke-
dett, ugyanis az volt a politikai
elképzelés és a döntéshozók véle-
ménye: Magyarországnak az az ér-
deke, hogy a háborúból kimaradjon,
az erőit megtartsa, lehetőség szerint
összegyűjtse, és ezekkel az erőkkel

majd a háború végén érvényesítse a
törekvésit.

Magyarország számára is megha-
tározó volt, hogy 1939 novemberé-
ben a Szovjetunió élt azzal a
lehetőséggel, amit a németekkel kö-
tött megállapodás teremtett: Bukovi-
nát megtartja, Románia tiltakozását
elutasítják. Magyarország úgy érezte,
hogy megoldható az erdélyi kérdés.
Telekinek az volt az álma, hogy
Magyarország önállóan cseleked-
jék, de tudta, hogy a magyar hon-
védség nem alkalmas arra, hogy
sikeres háborút vívjon Romániával.
Ennek ellenére mozgósítottak, vol-
tak határ menti összetűzések, de há-
borús konfliktus nem, mert Olaszor-
szág és Németország számára is el-
fogadhatatlan volt, hogy háborúzza-
nak. Tárgyalások következtek: a
magyar elképzelés az volt, hogy a tel-
jes területet visszaveszik, a románok
szerint esetleg a határ mentén lesz
egy kis kiigazítás. A tárgyalások
azonban nem vezettek eredményre.
A magyar honvédség, anélkül, hogy
hadműveleteket hajtott volna végre,
békésen bevonult Erdélybe.

Magyarországnak továbbra is az
volt a véleménye, hogy a háborúból
ki kell maradni. 1940 decemberé-
ben Jugoszláviával aláírtak egy ba-
rátsági szerződést, és a honvédség
fejlesztése is elindult.

Teleki Pál halála után Horthy
Miklós 1941-ben Bárdossy Lászlót
nevezte ki miniszterelnökké, aki
szintén ellenezte a hadba lépést
azzal, hogy az országnak meg kell
őriznie erejét a háború végéig.
1941. június 22-én Németország
megtámadta a Szovjetuniót, június
23-án Magyarország szolidaritást
vállalt a németekkel, és megszakí-
totta a diplomáciai kapcsolatot a
Szovjetunióval. Június 27-én hadi-
állapotot jelentettek be. 

Szakály szerint 1941 júniusában
senki nem feltételezte, hogy a
német–szovjet háborúban nem a né-
metek lesznek a győztesek. Még
abban az évben a németek számára
is világossá vált, hogy nem sikerül
a Szovjetuniót legyőzni, és Magyar-
országtól azt követelték, hogy a tel-
jes magyar haderőt küldje a frontra.
Magyarország végül a 2. magyar
hadsereget bocsátotta a rendelkezé-
sükre, azzal a feltétellel, hogy a né-
metek nehézfegyverekkel szerelik
fel. Az erre vonatkozó tárgyalások
1941 decemberében folytak. 

1942 áprilisában vonulnak a ke-
leti frontra, első vonalbeli támadó
alakulatként, augusztusban nagy
hídfőcsatákat vívnak a Don partján,
majd 1943. január 12. és február 1.
között vívják legnagyobb csatájukat
a Don folyó partján A tragikus üt-
közetben a magyar hadsereg 42 ezer
katonája esett el, 28 ezer sebesültet
összesítettek, míg 26 ezren szovjet
hadifogságba kerültek, év végére
csak ötezren maradtak életben kö-
zülük.

Szakály szerint a Don-kanyari
tragédia volt az első komoly megmé-
rettetése a magyar királyi honvédség-
nek, olyan körülmények között,
amire korábban nem készült fel.

***
A második világháború az embe-

riség történetének legnagyobb fegy-
veres konfliktusa volt. Ázsiában
kezdődött 1937. június 7-én, és
Japán kapitulációjával ért véget
1945. szeptember 2-án. Európában
1939. szeptember 1-től 1945. május
8-ig tartott.

Az európai, ázsiai és afrikai föld-
részen vívott harcokban közel 70
nemzet vett részt, és ezekben több
mint 62 millió civil és katona halt
meg. A háború kitöréséhez nagyban
hozzájárult az I. világháború után a
Párizs környéki békeszerződésekkel
kialakított világpolitikai helyzet, a
szövetséges hatalmak győzelme
pedig a negyvenéves hidegháborút
alapozta meg.

Bár a Magyar Királyság külpoli-
tikáját a fegyveres semlegesség jel-
lemezte, a területrevíziók prioritása
és a geopolitikai körülmények elke-
rülhetetlenné tették a magyar hadba
lépést. A magyar haderőnek az
1920-as évek gazdasági nehézségei,
de legfőképp a trianoni békeszerző-
dés katonai rendelkezései miatt ke-
vesebb kiképzett tartalék,
felszerelés és hadiipari háttér állt
rendelkezésére, mint a szomszédos
kisantant országoknak, köztük az
1940-től Németország felé orientá-
lódó Romániának. Jóllehet az 1938-
as bledi egyezmény lehetővé tette
Magyarország újbóli fegyverkezé-
sét, az az idő rövidsége és a magyar
katonapolitika – mely az (egykori)
kisantant országokkal és nem a
Szovjetunióhoz hasonló erejű ellen-
séggel való konfrontációval számolt
– korlátozott lehetőségei miatt csak
részben valósult meg.

A magyar hadvezetés a Németor-
szággal való szövetség ellenére so-
káig a háború elkerülésére, majd
1941-től kezdve a háborús részvétel
minimalizálására törekedett. Így
Magyarország a délvidéki bevonu-
lás ellenére elkerülte Nagy-Britan-
nia hadüzenetét, majd a
Barbarossa-hadműveletben csak
jelképes erőkkel, az úgynevezett
gyorshadtesttel vett részt, az 1942-
ben a Donhoz kiszállított 2. hadse-
reg pedig a Magyar Királyi
Honvédség egyharmadát tette ki.
1944-től kezdve, amint a keleti
front megközelítette a Kárpát-me-
dencét, a magyar háborús erőfeszí-
tések tovább növekedtek, ekkor
mozgósították az 1. magyar hadse-
reget. 1944-1945-ben Magyaror-
szág a szovjet és német hadvezetés
számára is lényeges hadszíntérré
vált. A politikai megosztottság, va-
lamint az 1944-es német megszál-
lás és a szovjet túlerő végül a
magyar haderő felmorzsolódásá-
hoz vezetett, mely 1945 áprilisára
gyakorlatilag megszűnt létezni 
(Wikipédia).
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Nagy Székely Ildikó

Történelmi előadás a Bernádyban
A magyar honvédség a második világháborúban

Jövőben lesz 60 éve…
Volt egyszer egy gyermekegyüttes

A felvételek Cseh Gábor tulajdona



A gyergyószentmiklósi Bodó
testvérek fogarasi-havasok-
beli tragédiája ismételten fel-
hívja a figyelmet arra, hogy a
hegyvidéki túrázás felkészült-
ségtől függetlenül veszélyes
lehet. 

Romániában közel 25 éve mű-
ködik a hegyimentő-szolgálat, 
tagjainak szinte a semmiből kellett
kiépíteniük a rendszert és felzárkóz-
niuk az olyan országok mellé, mint
Svájc, Ausztria, Németország,
Franciaország, ahol több évtizedes
múltra tekint vissza a szolgálat. Jó
tudni, hogy egyre profibb alakula-
tok működnek az országban, köztük
a Maros megyei, amelynek vezető-

jét, Kovács Róbertet nemrég az Or-
szágos Hegyimentők Szövetsége
alelnökévé választották, akivel a
szolgálat újdonságairól beszélget-
tünk, és megfogalmaztunk néhány
jó tanácsot a télen túrázóknak. 
Új vezetőség 
az országos szervezet élén 

Kovács Róbert elmondta, no-
vember 5–7. között Borsabányán
tartották meg az Országos Hegyi-
mentők Szövetsége tisztújító köz-
gyűlését, amelyre négyévente kerül
sor. A szövetség korábbi vezetősége
24 év után úgy döntött, hogy vissza-
vonul, ezért került sor a tisztújításra.
Két vezető testület méretkezett
meg, végül egyetlen elnökjelölt ma-
radt, és így sikerült kialakítani a
szövetség vezetőtanácsát. A korábbi
elnök az a Mircea Opriş brassói he-
gyimentő volt, aki egyben az egye-
sület alapító tagja is, őt váltotta a
korábbi titkár, Sabin Gornoiu Gorj
megyéből, alelnökök lettek Kovács
Róbert, Maros és George Vesica,
Hunyad megyei hegyimentő, a ve-
zetőtanács tagjai pedig Manca
Sandra Marosvásárhelyről, aki az
orvosi szakbizottságot vezeti, Ioan
Sănduloiu Argeş megyéből, aki a
téli mentőbizottság élére került, Ad-
rian David Szeben megyéből a légi
mentésért felel, és Sorin Gane, szin-
tén Argeş megyei hegyimentő, a
technikai bizottság irányítója, míg a
bukaresti Popa Alexandru a jogi bi-
zottság vezetője lett. 

Az országos szervezet az a he-
gyimentő-szolgálatokat összefogó
testület, amely megszervezi a kép-
zéseket, kibocsátja az iskolát elvég-
zők számára az oklevelet,
akkreditálja a hegyimentő-szolgála-
tokat, képviseli ezeket a hazai és
nemzetközi fórumokon, kiépíti és
működteti a külső és belső szakmai
kapcsolatrendszert. Jelenleg az or-
szágban 36 hegyimentő-szolgálat
van, ebből 22 megyei szintű, a többi
helyi szolgálat, valamely település
által finanszírozott csoport. Min-
denki kötelezően tagja kell legyen

az említett országos szervezetnek,
hiszen engedély, illetve akkreditálás
nélkül senki sem lehet hegyimentő
– mondta az új alelnök, aki az or-
vosi, a téli és légi mentési bizottság
munkáját koordinálja majd. 

Kovács Róbert korábban az or-
szágos vészhelyzeti felügyelőség
hegyimentő-szolgálatának képvise-
lője volt, ugyanazt a tevékenységet
folytatja majd az országos egyesület
alelnökeként is. Az új vezetőség
szándékai között szerepel a hegyi-
mentő-iskolák átalakítása az oktatók 
színvonalasabb képzésével, a nem-
zetközi kapcsolatrendszer bővítése,
új felszerelések és mentési techni-
kák megismerése. 

Kérdésünkre Kovács Róbert ki-
fejtette, jó hír, hogy két hónappal
ezelőtt megtartották a légimentők

képzését. Az országban 10 hegyi-
mentő teljesíthet majd ilyen szolgá-
latot, köztük a Maros megyeiek
közül Gáspár András. Két helikop-
tert szereltek fel csörlővel, az egyik
Bukarestben, a másik Marosvásár-
helyen állomásozik majd, így a
magas hegyekben való bevetéskor
Marosvásárhelyről is indítanak
majd szükség esetén gépet. Az is jó
hír, hogy az országban létező hat
képzett mentőalakulat kutyái közül
az egyik Marosvá-
sárhelyen teljesít
szolgálatot, arra is
betanították, hogy a
helikopteres menté-
seken részt vegyen. 
Jövő évi tervek 

A Maros megyei
hegyimentő-szolgá-
lat jövő évi terveiről
Kovács Róbert el-
mondta, elkészült az
új székház terve,
amelyet januárban
valószínűleg benyúj-
tanak a megyei ön-
k o r m á n y z a t h o z .
Ígéret van arra, hogy
a megyei tanács jövő
évi költségvetéséből
finanszírozza a beru-
házást, így, ha min-
den jól megy, 2017
végére új székházba
költöznek, ami nem
lesz a jelenlegitől
távol, hiszen a pol-
gári védelem udva-
rán építik fel a
korszerű épületet. 

Ezenkívül sikerült
támogatást szerezni
öt védkunyhó építé-
sére, ezekből hármat
a Kelemen-havasok-
ban (Magyar Ne-
goj-csúcs, Ruszka-
sziklák és Tiha-nye-
reg) építenek fel,
egy pedig az Isten-
székén lesz, ahol a

tavalytól az EKE marosi osztály-
ával közösen hétvégente állandó
felügyeletet biztosítanak. A Görgé-
nyi-havasokban a Nagymezőhava-
son és a Szalárd völgye és a Fancsal
hegycsúcs között lesz még egy véd-
kunyhó. 

Ezek mellett nemsokára az Isten-
széke felé vezető gyalogút elején, a
Zászpás felé vezető úton, Marosvá-
sárhelyen az állatkert előtt, a Beke-
csen és a Nagymezőhavason
tájékoztató táblákat helyeznek el,
amelyeken kinagyított Google-tér-
képen megjelennek a turistaútvona-
lak, a hozzájuk kapcsolódó
háromnyelvű információk és a se-
gélyhívó számok, sőt QR-kóddal is
ellátták a táblákat, amelynek segít-
ségével minden erre vonatkozó 
tájékoztatás letölthető az okostele-
fonokra. 
Tanácsok télen túrázóknak 

A fogarasi-havasokbeli tragédia
kapcsán Kovács Róbert elmondta, a
két holttest keresésében, majd szál-
lításában részt vett kollégáitól arról
értesült, hogy a hegymászók közül
valamelyik elcsúszhatott, és magá-
val sodorta a társát is. Mindketten

lecsúsztak a hegyről, halálukat fej-
sérülés okozhatta. Hogy mennyire
voltak felkészültek, nem lehet
tudni, de megfelelő felszereléssel
rendelkeztek – tette hozzá Kovács
Róbert. Hozzátette: aki télen gya-
logtúrára vállalkozik, főleg magas
hegyeket választ ki célul, minde-
nekelőtt alaposan tájékozódjon az
időjárásról, és ha a meteorológiai
szolgálat valamilyen figyelmeztető
jelzést bocsát ki, el kell halasztani a
túrát. Ha jó az idő, akkor is téli tú-
rának megfelelő bakancsot és ruhá-
zatot kell viselni. Az utóbbinál
fontos, hogy minél rétegesebb le-
gyen, és adott esetben a felsőt, vagy
akár a legalsó réteget (alsónadrág,
atlétatrikó, zokni) le lehessen cse-
rélni szárazra. A legtöbb balesetet
télen a hipotermia (kihűlés) okozza,
ugyanis sokan a felfelé haladáskor
átmelegednek, megizzadnak, a ki-
tettebb gerincen pedig jóval hide-
gebb a levegő, és általában fúj a
szél, ha nem cserélnek ruhát, ész-
revétlenül előállhatnak a hipoter-
miás tünetek, amelyek legyengítik
a szervezetet. Ilyenkor segíthet a
túlélőfólia is, amelyet minden

gyógyszertárban meg lehet vásá-
rolni. Legyen a túrázóknál meg-
felelő mennyiségű étel és termosz-
ban meleg tea. Mivel télen rövi-
debbek a nappalok, ne hiányozzon
az elemlámpa. Ha lavinaveszélyes
terepen kell haladni, akkor hágó-
vas, jégcsákány, túrabot nélkül nem
szabad elindulni, ajánlatos túrasí-
felszereléssel vagy hótaposóval is
felszerelkezni, legyen a hátizsákban
hólapát is, valamint egy adó-vevő
készülék és mászókötél. Kovács
Róbert azt ajánlotta, hogy csak a
gyakorlottabbak haladjanak kötél-
párosban, akik ismerik ennek a
technikáját, mert ha nem, a biztosí-
tás ellenére akár kettős tragédia is
lehet a gyalogtúrából. 

Minden esetben jelentsék le a
gyalogtúra kiindulópontját és a célt
a hegyimentő-szolgálatnak. Ha
menet közben bármikor a túrázók
úgy érzik, hogy valamilyen okból
nem tudják folytatni az utat, azon-
nal vissza kell fordulni. Bármilyen
gond esetén tárcsázzák a 112-es
sürgősségi hívószámot. Mert a
hegy nem bocsátja meg a téve-
dést. 
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Hegyimentők tanácsa
A hegy nem bocsátja meg 

a tévedést 

Vajda György

Kovács Róbert Fotó: Vajda György

Megtalálták a Bodó testvéreket Fotó: DNSR
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Hetedik hazai vereségét is el-
szenvedte pénteken este a Marosvá-
sárhelyi ASA a labdarúgó 1. liga 17.
játéknapján, vagyis az alapszakasz
visszavágójának negyedik forduló-
jában. Ezúttal a Gheorghe Hagi által
edzett Viitorul diadalmaskodott
(fennállása során először) a Sziget
utcában, a tengerpartiak 2-0 arány-
ban múlták felül a házigazdákat,
akárcsak két fordulóval korábban az
USK Craiova. 

Ezzel a vereséggel az ASA ma-
radt a tizenharmadik a ranglistán,
míg a Viitorul 30 ponttal dobogós
lett, három pontra lemaradva a lis-
tavezető Steauától. 

A klub nehéz anyagi helyzetéből

kifolyólag a játékosokat jó ideje
nehéz motiválni, gyenge játékuk
miatt elmaradtak az eredmények, és
a nézők száma is nagyon megcsap-
pant a hazai találkozókon. A Viito-
rul elleni mérkőzésre mindössze
1000 fős szurkolótábor volt kíván-
csi, végig jól hallatszottak a szurko-
lók bekiabálásai.

Már az összecsapás első percé-
ben vezetéshez juthattak volna a
Viitorul játékosai, viszont Cr.
Ganea 14 méteres bombáját lábbal
védte Mingote a jobb kapufa tövé-
ből. 

A jobban és elszántabban futbal-
lozó konstancai alakulat a 23. perc-
ben büntetőből szerzett gólt R.
Marin révén, miután egy vitatható
helyzetben Mendy a mezétől rán-

gatta Chiţut, és ezt a játékvezető
szabálytalanságnak ítélte: 0-1.

A kapott gól után is a vendégek
uralták a játékot, majd az első félidő
utolsó percében újabb gólt szerez-
tek Boli révén, aki a mérkőzés leg-
jobbjának bizonyult: Chiţu szöglete

után mintegy három méterről fejelt
a hálóba, a tehetetlen Dobrosavle-
vici és Cordoş mellett.

A gól előtt a 41. percben Chivu-
lete játékvezető kiállította a hazaiak
menedzserét, Daniel Stanciut, aki
szóváltásba keveredett vele. 

A második félidő elején újabb
vendéggólt láthattak volna a nézők,
de a Marin által jól indított Nimely
a kapufát találta el. A hazaiak első
nagy helyzetét Zicu (76.) puskázta
el a kapu torkából, miután a Matei-
től kapott labdát nem tudta bepöc-
kölni a hálóba, majd a 89. percben
Morar szabadrúgását remekül hárí-
totta Râmniceanu.

A következő fordulóban az ASA
a Concordia otthonában lép pályára. 
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A Viitorul is kettőt rúgott 
az ASA-nak, akárcsak a Craiova

Botoşani FC – Voluntari
FC 0-1 (0-1)

Gólszerző: Adrian Bălan
(45+1.).

A moldvaiak végigtámadták az
első félidőt, gólt azonban a kont-
rákra berendezkedő Voluntari szer-
zett a szünet előtti hosszabbításban,
amikor Ivanovici 16 méteres lövé-
sét követően Bălan lecsapott az
Iliev kapusról elé pattanó labdára.
Ezzel együtt a házigazdák mégis
megnyerhették volna a meccset, ha
brazil idegenlégiósuk, Willie a 12.
percben nem a kapufát találja el,
majd a 57.-ben a hatosról nem pat-
tint fölé. „Sajnos, nem vagyunk
abban a helyzetben, hogy ha meg-
határozó játékosaink hiányzanak,
pótolni tudjuk őket. Tartalékosan
pedig nem vagyunk képesek hozni
a formánkat” – kommentált a Boto-
şani edzője, Leo Grozavu. Szó ami
szó, a hazaiaknak nélkülözniük kel-
lett a gólzsák Fülöp, valamint Vaş-
vari és Matulevicius játékát is.
Lehet, hogy nincsenek megérve a
felsőházi szereplésre?

Zsilvásárhelyi Pandurii –
Temesvári Poli ACS 2-2 (1-1)

Gólszerzők: Liviu Antal (37.,
54.), illetve Alexandru Popovici

(16.), Cătălin Doman
(60 – büntetőből). 

Mindkét gólját fejelte Liviu
Antal, az egyiket a forduló találatá-

nak választották, szerzője pedig a
játéknap futballistája címet is el-
nyerte. Parádés szereplés, amely
akkor lett volna tökéletes, ha csa-
pata nyer, azonban ez nem jött
össze, a Pandurii pontosztozkodásra
kényszerült az utolsó helyen álló
bánságiakkal. „Nem emlékszem,
mikor fejeltem utoljára két gólt egy
meccsen, talán sohasem” – gondol-
kodott el Liviu Antal, aki focisulit
működtet Segesváron. „Örülnünk
kell az egy pontnak, mert nagyon
nehéz volt motiválni a fiúkat erre a
mérkőzésre. Egész héten azzal vol-
tak elfoglalva, hogy egyáltalán le-
játsszuk-e a mérkőzést, ilyen
körülmények között pedig csak
emelni tudom a kalapom az előtt,
amit elértek” – értékelte az egyéni
és csapatprodukciót Petre Grigoraş
vezetőedző.

Jászvásári CSM Politehnica –
Marosvásárhelyi ASA 0-0

Lehet, hogy utolsó előtti alka-
lommal láttuk vendégjátékon az
ASA-t? Daniel Stanciu klubigaz-
gató szerint a chiajnai szereplést
még megoldották (a 18. fordulóban,
november 29-én lép pályára a Con-
cordia otthonában az általa vezetett
alakulat), csak ő tudja, hogyan, de
elképzelése sincs, miként jutnak el
a Dinamo elleni, december 10-ei,
bukaresti bajnoki meccsre, illetve a
Voluntari elleni, december 14-ei,
ugyancsak idegenbeli Románia-
kupa-nyolcaddöntőre. A marosvá-

sárhelyi klub kasszája kong az üres-
ségtől, négy-öt kiszállás árából 
állták az összes eddigi vendégsze-
replésük költségét. „Egymillió eu-
róval tartozunk az alkalmazottak-
nak, miközben televíziós közvetí-
tési jogok címén 624 ezer eurót in-
kasszálhatunk, ennyi jár a ranglista
utolsó két helyezettjének. Ilyen kö-
rülmények között nem látom, hogy
lenne jövője az ASA-nak” – vázolta
Daniel Stanciu azt, amire a maros-
vásárhelyi focibarátok számíthat-
nak.

Concordia Chiajna
– Bukaresti FCSB 1-0 (1-0)
Gólszerző: Neluţ Roşu (23.).

Történelmi sikert könyvelt el a
Concordia Chiajna, amelynek ko-
rábban sohasem sikerült nyernie az
1. liga mostani éllovasa ellen, a ko-
rábban Steaua néven is futó alakulat
elleni mérkőzéseket is ide értve (to-
vábbra sem tisztázott, hogy a mai
fővárosi csapat viselheti-e a BEK-
győztes alakulat nevét). A siker ko-
vácsa, a házigazdák gólszerzője

csak a pályán nyújtott teljesítmé-
nyével írta be magát a klubtörténe-
lembe, a mérkőzés utáni
nyilatkozata a semmitmondás isko-
lapéldája, valóságos közhelyparádé.
„Csodálatos este, hiszen legyőztük
a Steauát, de főként azért, mert
megszereztük a három pontot. Nem
is tudtam, hogy először nyertünk a
Steaua ellen. Nagyon örülök, hogy
gólt szereztem, de nem számít,
hogy ki az, aki betalál, a lényeg,
hogy jöjjenek a pontok” – kará-
csonyra könyveket adnánk neki
ajándékba, hátha segítene az önálló
véleményalkotásban.

USK Craiova – Astra Giurgiu
0-1 (0-1)

Gólszerző: Cristian Săpunaru
(26 – büntetőből).

Hatalmas lehetőséget szalasztott
el a Craiova, hogy beérje a tabella
élén álló FCSB-t. A bajnoki cím-
védő Astra zsinórban második győ-
zelmét ünnepelhette, illetve ez volt
sorozatban az ötödik olyan mérkő-
zés, amelyen nem kapott ki, így

megőrizte esélyét a felsőházi ráját-
szásba jutásra. A giurgiui alakulat
sikerével vége szakadt ugyanakkor
a Craiova tizenöt mérkőzés óta
tartó hazai veretlenségi sorozatá-
nak.

Konstancai Viitorul FC –
Medgyesi Gaz Metan 1-1 (0-1)
Gólszerzők: Alex Nimely (57.),
illetve Azdren Llullaku (19.).
A román bajnokság albán gól-

zsákja újra betalált, csapata pedig
pontot rabolt Konstancáról. 
Gheorghe Hagi mégsem volt elége-
detlen, bár a meccs után felemle-
gette, hogy Susnjar kezezéséért
büntető járt volna a Viitorulnak. Az
első félidőben azonban nem úgy ját-
szottak a tengerpartiak, ahogy el-
képzelték, szünet után pedig hiába
voltak lényegretörőbbek, az egyen-
lítő találaton kívül más sikerél-
ményben nem lehetett részük.

Bukaresti Dinamo – Kolozs-
vári CFR 0-2 (0-2)

Gólszerzők: Juan Carlos (3.),
Tomislav Sorsa (28.).

Cristian Bud nélkül is megsem-
misítő csapást mért a CFR a Dina-
móra. A kolozsváriak gólemberét
felfüggesztették erre a mérkőzésre,
azonban kerültek mások, akik a
három pontot jelentő találatokat be-
rámolják Brănescu kapujába, miköz-
ben a bukarestiek egyik helyzetet a
másik után hagyták ki. Érthető, miért
volt dühös az erdélyiekkel korábban
bajnoki címet nyert Ioan Andone,
de ennyire? Az edző többször föld-
höz vágta sapkáját, amikor a ki-
hagyhatatlannak tűnő lehetőségek
rendre kimaradtak, hevesen geszti-
kulált és kiabált. Úgy viselkedik,
mintha ördög bújt volna bele, súgott
össze a főtribün közönsége.

Ördög bújt a Dinamo edzőjébe?
(a labdarúgó 1. liga 16. fordulójának 

összefoglalója)

Nemigen kontrollálta magát Ioan Andone a Kolozsvári CFR elleni mérkőzésen: a rendre kima-
radó helyzetek miatt úgy feldühödött, hogy többször földhöz vágta sapkáját, hevesen geszti-
kulált és kiabált. Fotó: DigiSport

A klub nehéz anyagi helyzete miatt a játékosokat jó ideje nagyon nehéz motiválni, gyenge já-
tékuk miatt elmaradtak az eredmények, és a nézők száma is nagyon megcsappant a hazai ta-
lálkozókon. Fotó: Nagy Tibor

Eredményjelző
* 2. liga, 17. forduló: Suceava

– Bukaresti Juventus 1-2; 18.
forduló: Nagyváradi Luceafă-
rul – Brassó 1-2, Afumaţi – Mi-
oveni 1-2, Sepsiszentgyörgy –
Resicabánya 3-2, Bukaresti Ju-
ventus – Brăila 1-0, Szatmárné-
meti – Suceava 3-0, Călăraşi –
Râmnicu Vâlcea 1-0, Tatrang –
Târgovişte 1-1, Temesvári Poli-
tehnica ASU – Baloteşti 4-1; 19.
forduló: Baloteşti – Clinceni 1-
3, Râmnicu Vâlcea – Tatrang 1-
0, Brăila – Szatmárnémeti 0-1,
Resicabánya – Bukaresti Ju-
ventus 1-2, Mioveni – Sepsi-
szentgyörgy 2-0, Suceava –
Călăraşi 1-1. Az élcsoport: 1.
Juventus 42 pont, 2. Szatmár-
németi 34 (28-12), 3. Sepsiszent-
györgy 34 (29-15).

* 3. liga, I. csoport, 14. for-
duló: Csíkszereda – Paşcani 6-
0, Lieşti – Bákói Aerostar 1-2,
Chişcani – Bákói SC 0-1, Galaci
Metalosport – Roman 0-1,
Valea Mărului – Vaslui 2-4, Szé-
kelyudvarhely – Miroslava 1-3,
Szászhermány – Râmnicu
Sărat 0-1. Az élcsoport: 1. Csík-
szereda 33 pont, 2. Szászher-
mány 27, 3. Vaslui 26.

* NB I., 17. forduló: Szom-
bathelyi Haladás – Debreceni
VSC 1-0, Újpest – Mezőkövesd
1-1, Ferencváros – Gyirmót 2-
0, Budapest Honvéd – Vasas 2-
1, Diósgyőr – Paks 2-0,
Videoton – MTK 2-0. Az élcso-
port: 1. Vasas 31 pont, 2. Vide-
oton 30, 3. Ferencváros 29.

Ranglista
1. FCSB 16 10 3 3 22-11 33
2. Medgyes 17 8 6 3 24-18 30
3. Craiova 17 9 3 5 24-18 30
4. Viitorul 17 9 3 5 21-17 30
5. CFR* 16 9 5 2 28-12 26
6. Dinamo 17 7 5 5 28-20 26
7. Botoşani 16 7 2 7 23-17 23
8. Voluntari 17 6 3 8 23-24 21
9. Pandurii 16 5 5 6 17-20 20
10. Astra 16 5 5 6 16-20 20
11. Jászvásár 17 4 4 9 15-20 16
12. Chiajna 17 4 4 9 9-21 16
13. ASA** 17 2 3 12 12-31 3
14. Poli ACS 16 4 3 9 16-29 1
* 6 büntetőpont levonva
** 14 büntetőpont levonva

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 17. forduló, Marosvásárhelyi ASA – Konstan-

cai Viitorul FC 0-2 (0-2)
Marosvásárhely, Sziget utcai stadion, 1000 néző. Vezette: Andrei

Chivulete (Bukarest) – középen, Alexandru Cerei (Kolozsvár), And-
rei Constantinescu (Bukarest) – partjelzők. Ellenőr: Cătălin Cur-
saru (Ploieşti), Ionel Popa (Paşcani).

Gólszerzők: R. Marin (23.) és Boli (45.).
Sárga lap: Mendy (23.), Matei (28.), Dobrosavlevici (45+2.), M.

Constantin (78.), illetve Coman (67.) és Tîru (85.).
ASA: Mingote – Matei, Cordoş (46. Kuku), Constantin, Dobro-

savlevici, Mendy – Morar, Jakobovich, Deaconu (46. Candrea) –
Zicu, Surdu (68. Petriş). 

Viitorul: Rîmniceanu – Benzar, Boli, Ţîru, Ganea – Carp, Marin,
Dani Lopez (84. Rădoi) – Chiţu (84. Cicâldău), Coman (78. Purece),
Nimely.

További eredmények a 17. fordulóból: Jászvásári CSM Politeh-
nica – USK Craiova 2-1, Medgyesi Gaz Metan – Concordia Chiajna
3-1, Voluntari FC – Bukaresti Dinamo 1-2.

Nyilatkozatok
* Dan Alexa (az ASA edzője): „A játékosok közül többen már

csak azzal a gondolattal lépnek pályára, hogy hátha felfigyel rájuk
valaki, és a télen más együtteshez szerződhetnek. Jelenleg az a leg-
fontosabb, hogy az egyesület megmeneküljön a csődtől”.

* Gheorghe Hagi (a Viitorul edzője): „Jól játszott a csapat, jól
adogattak a fiúk, több lehetőségünk volt a gólszerzésre. Örülök,
hogy megszereztük a győzelmet jelentő három pontot”.

Farczádi Attila

Czimbalmos Ferenc Attila

Szerkeszti: Farczádi Attila

975.
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A labdarúgó harmadvonal utolsó előtti őszi idény-
beli játéknapján két Maros megyei érdekeltségű
együttes találkozott. Sajnálatos módon a rangadó
jelző nem illett erre a mérkőzésre, bár az Avântul a
rangsor 10. helyén, a Marosvásárhelyi ASA fiókcsa-
pata pedig eggyel lennebb tanyázik.

Az ASA meglepően jól és határozottan kezdte a
mérkőzést, aztán csupán néhány perc elteltével Stoica
Vili legénysége kiegyensúlyozta a párharcot. Az első
találatot a mérkőzés rajtjában jegyezhettük a hazaiak
oldalán: a 7. percben az aktív, lendületes fiatal közép-
pályás, Gliga pontos jobb oldali beívelését követően
a labda Truţához került, a régeniek tapasztalt csapat-
kapitánya mesterien szelídítette meg a pöttyöst, s pár
méterről, higgadtan továbbított Moga hálójába: 1-0.
A 9. percben Sbârcea küldött kemény lövést mintegy
14 méterről, ám a labda jócskán fölé szállt. A 12. perc-
ben a bátran és felszabadultan futballozó fiatal ma-
rosvásárhelyiek kihagyták az első játékrész egyik
legnagyobb gólszerzési lehetőségét: Carlejean jobb
oldalról elvégzett hajszálpontos szöglete után Iliescu
közelről mellé fejelt! Az Avântul magabiztosan uralta
a mezőnyt: a 17. percben Murar 22 méterről küldött
szabadrúgása veszélyesnek tűnt, ám a vendégkapus
résen volt, és könnyedén hárított. A 24. percben két-
gólosra nőtt a hazaiak előnye: egy hosszú, remek
ütemű szöktetés után Stavilă a büntetőterület jobb ol-
daláról, mintegy 9 méterről a kiszolgáltatott helyzet-
ben lévő Moga kapujába lőtt. Tekintettel a játék addigi
összképére, ettől a perctől eldőlni látszott a három baj-
noki pont sorsa. A házigazdák továbbra is többet tá-
madtak, két újabb gólszerzési lehetőséget dolgoztak
ki: előbb a 28. percben Truţa ígéretes szögből az ol-
dalhálóba lőtt, majd négy perccel később Moraru erős
lövését a vendégkapus jó érzékkel kiütötte. A talál-
kozó első félideje a vendégek gólhelyzetével zárult:
egy hosszú indítás után Iliescu egyedül találta magát
szemben Husar kapuvédővel, aki időben mozdult ki,
s önfeláldozóan elhárította a gólveszélyt.

A 47. percben Stavilă egyéni akciója során jobb ol-
dalról lőtt, ám kísérlete erőtlen volt, nem okozott gon-
dot az ASA fiókcsapata hálóőrének. Ezt követően a
percek múlásával a régeniek egyre jobban meghátrál-
tak, a mérkőzés 55. percétől a 80.-ig a vendégek át-
vették a játék irányítását,
szinte végig támadva a má-
sodik félidőben. Az 57.
percben a marosvásárhe-
lyiek előtt állt a hátrányuk
lefaragásának lehetősége:
Rus mintegy 13 méteres,
jól eltalált kapáslövését
Husar a léc alól hatalmas
bravúrral szögletre tor-
názta. Bár az ASA II el-
szántan és erőteljesen
támadott, a hazai védők
derekasan állták a sarat. A
régenieknek csupán egyet-
len elfogadható magyará-
zatuk lehet a második
félidőbeli gyenge teljesít-

ményre: a kétgólos előny megnyugtató tudata. A ven-
dégek tetszetősen és elképzeléssel fociztak, ám a ve-
szélyesnek ígérkező támadások zöme a büntetőterület
vonalának közelében meghiúsult, a távoli lövések
pontatlanok voltak. A 71. percben Ursu 23 méterről
elvégzett szabadrúgása kevéssel kerülte el Husar ka-
puját. Ez idő alatt az Avântul leginkább ellentámadá-
sokkal próbálkozott, s a játék képével szöges
ellentétben egy ilyen akció során a 79. percben har-
madszorra is bevették a vendégkaput: Gliga Ciprian
kitartóan harcolt egy labdáért, mintegy 30 méterre a
kaputól megszerezte, s egyedül a marosvásárhelyi há-
lóőrrel, lágy mozdulattal, közelről a léc alá emelt: 3-
0. A 88. percben Truţa próbálkozott lövéssel, ám
Moga ezúttal résen volt.

A házigazdák viszonylag könnyedén nyertek, ám
játékuk ezúttal is jócskán elmaradt a várakozásoktól.
Az ASA fiókcsapata derekasan küzdött, s az elszen-
vedett vereség a játék képe alapján nagy arányúnak
mondható. Az Avântultól kitűntek: Murar, Truţa,
Gliga és Stavilă, a túloldalon pedig Ghirca, Iliescu,
Rus és Ursu.

Kapuzárás volt a 4. ligás Maros
megyei bajnokságban. Amint várható
volt, a Marosoroszfalu csapata nyerte
az őszi idényt, egyenletesen jó telje-
sítménnyel, amelyben nem volt he-
lyük a vereségeknek. Két meccset
mégis elvesztett a csapat, miután ki-
derült, hogy jogosulatlanul szerepel-
tetett Szászrégenből igazolt
játékosokat. Ennek dacára csak idő-
szakosan vesztette el az éllovasi sze-
repkört, rövidesen visszaállt a
ranglista élére, és ott is telelhet. A má-
sodik helyre az utolsó száz méteren
Marosludas jött fel, amely gyakorlati-
lag a surranópályán előzte meg a Ma-
rosvásárhelyi Juvenest, utóbbi így be
kellett hogy érje a harmadik pozíció-
val. A bajnokságból egyetlen mérkő-
zést kell még lejátszani, az
Erdőszentgyörgy – Nyárádszereda ta-
lálkozó eredménye érdemben már
nem befolyásolhatja az állást, csak a házigazdák eset-
leges sikere jelentene helycserét Szovátával. A ven-
dégek bármilyen eredmény esetén a tabella negyedik
helyén maradnak.

A 15. forduló eredményei: Marosvásárhelyi Atletic

– Marosoroszfalu 1-2, Marosvásárhelyi MSE – Szo-
váta 1-1, Dános – Kutyfalva 6-2, Nagysármás – Ma-
rosvásárhelyi Gaz Metan 2-2, Nyárádszereda –
Marosludas 2-2, Náznánfalva – Erdőszentgyörgy 2-
1, Ákosfalva – Nyárádtő 1-4. A Marosvásárhelyi Ju-
venes szabadnapos volt.

A szászrégeniek aránylag könnyen nyerték 
a Maros megyei „rangadót” 

Marosoroszfalu az őszi bajnok a 4. ligában

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, 14. forduló: Szászrégeni

Avântul – Marosvásárhelyi ASA II 3-0 (2-0)
Szászrégen, Avântul-pálya, mintegy 130 néző.

Vezette: Dorian Bărzuca (Lugos) – középen, Alin
Botaş, Dragoş Popa (mindketten Temesvár) –
partjelzők. Ellenőr: Ion China (Nagybánya),
Rigó Monica ( Kolozsvár).

Gólszerzők: Truţa (7.), Stavilă (24.), Gliga C.
(79.).

Szászrégeni Avântul: Husar – László N.,
Dumbrăvean, Merdariu, Sîplăcan, Gliga C. (80.
Palcău S.), Sbârcea (72. Ilinca), Truţa, Murar,
Stavilă (62. Luca Ad.), Moraru (51. Fülöp A.).

Marosvásárhelyi ASA II: Moga – Carlejean
(46. Răuţă), Chertes, Bucur, Căliani, Tarnyai,
Ghirca, Iliescu, Schieb, Rus (60. Suciu), Ursu (74.
Stoica R.).

További eredmények a 3. liga V. csoportjának
14. fordulójából: Zilah – Kolozsvári Sănătatea 0-
0, Medgyesi Gaz Metan – Nemeszsuk 3-2, Besz-
terce – Fugyivásárhely 1-1, Nagyszeben –
Lénárdfalva 1-2, Dés – Kudzsir 0-0, Sülelmed –
Radnót 3-2.

Ranglista
1. Nagyszeben 13 10 1 2 30-17 31
2. Sănătatea 13 8 3 2 23-10 27
3. Lénárdfalva 13 8 3 2 24-13 27
4. Zilah 13 8 2 3 21-10 26
5. Gaz Metan II 13 7 3 3 29-19 24
6. Kudzsir 13 7 2 4 26-13 23
7. Sülelmed 13 6 3 4 27-20 21
8. Nemeszsuk 13 6 2 5 19-18 20
9. Dés 13 4 7 2 20-11 19
10. Avântul 13 6 1 6 17-14 19
11. ASA II 13 4 1 8 17-28 13
12. Radnót 13 3 1 9 20-35 10
13. Beszterce 14 2 2 10 13-42 8
14. Fugyivásárhely 13 1 2 10 10-26 5
15. Pusztadaróc 13 1 1 11 11-31 4

Több okból is a szokásosnál na-
gyobb érdeklődés övezte a Maros-
vásárhelyi Maros KK és a SCM U
Craiova közötti férfikosárlabda-
mérkőzést a Nemzeti Liga 10. for-
dulójában. Egyrészt a bajnoki
küzdelem szempontjából, hiszen a
rájátszásba jutásért küzd mind a két
együttes, és fontos lépéselőnyhöz
jutott a győztes. De más okai is vol-
tak az érdeklődésnek: például, hogy
miként szerepelnek azok a játéko-
sok, akik a sztrájkot választották
egy hete a Steaua CSM ellen a fize-
tések késése miatt, vagy hogy mi-
ként tudja a csapat pótolni a
tüdőgyulladás-gyanús Mohammed,
vagy a meghúzódott Dapa hiányát.
És nem utolsósorban: hogyan ala-
kul a klubvezetés és az elégedetlen
szurkolók konfliktusa, miután utób-
biak azt tervezték, elhagyják a ter-
met tiltakozásuk jeléül az első
negyedben. Nos, a himnusz elhang-
zása után valóban többen elhagyták
a csarnokot, azonban azt is hozzá
kell tenni, hogy a tiltakozó akciónak
nem volt látványos hatása, a nézők
többsége ugyanis a he-
lyén maradt, és a szur-
kolótábor kemény
magja is tette a dolgát.

Mint ahogy a csapat
is ezúttal. A két hiányzót
remekül pótolták a bel-
földiek, Borşa és Sánta
például feledtették,
hogy Dapa nem játszhat,
mint ahogy az sem tűnt
fel, hogy Mohammed
nincs a pályán. Martinić

ezen a meccsen is szórta a pontokat,
amikor kellett, Barham és Kalve
szolid, bár nem rendkívüli teljesít-
ménnyel rukkolt elő, a Maros KK
pedig minden negyedet megnyerve
a végén 17 pontos előnnyel zárta a
találkozót. A vendégek, akiknél a
tavalyi Tigris, Fraseniuc jeleskedett,
egyetlen pillanatig sem vezettek,
egál is csupán 0-0-nál és 16-16-nál
volt az eredményjelzőn. A különb-
séget elsősorban az eladott labdák
száma közötti különbség (12-19)
magyarázza, és a triplakísérletek
hatékonysága (35%-26%). A két já-
tékos hiánya viszont a palánk alatti
labdák begyűjtésében mutatkozott
meg, hisz Craiova 38 lepattanót
gyűjtött be a Maros KK 29-éhez ké-
pest.

A folytatásban a Maros KK
három mérkőzést játszik egymás
után idegenben. Jövő vasárnap Pi-
teşti-en vendégszerepel, a mérkő-
zést 20 órától a DigiSport is
közvetíti. Ezt követően Nagyvá-
radra utazik a csapat, majd decem-
ber 14-én Franciaországban,
Chalon-sur-Saône-ban kezdi meg a
szereplését az Európa-kupa máso-
dik csoportkörében.

Két alapember nélkül is simán
verték Craiovát
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Bálint Zsombor

Szabó Antal Lóránd

Csapatként nagyot alakított a Maros KK, remekül sikerült feledtetni a hiányzókat. 
Fotó: Nagy Tibor

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 10. forduló: Maros KK – SCM U

Craiova 82:65 (26-20, 20-15, 19-16, 17-14)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 1500 néző. Vezette: Fabiana

Martinescu (Nagyszeben), Alin Faur (Temesvár), Dragoş Stan (Bu-
karest). Ellenőr: Radu Bucerzan (Temesvár).

Maros KK: Martinić 23 (3), Borşa 14 (1), Barham 10 (1), Sánta
10, Kalve 9 (2), Andrei 8 (2), D. Popescu 5 (1), Lázár 3, Cioacătă,
Engi-Rosenfeld.

Craiova: Abrams 16 (4), Fraseniuc 14 (1), Marinović 11 (2), Dino
8, Solopa 6, Aktas 4, Popa 2, Damian 2, Gavrilă 2, Corneanu.

A 10. forduló további eredményei: Nagyszebeni CSU – Temesvári
KK 80:77, Bukaresti Dinamo – Galaci Phoenix 83:70. A Kolozsvári
U – Nagyváradi CSU mérkőzés lapzárta után fejeződött be, a
BCMU Piteşti – Bukaresti Steaua CSM mérkőzést ma játsszák.

Ranglista
1. Kolozsvár 7/1 15
2. Steaua CSM 7/1 15
3. Nagyszeben 6/3 15
4. Temesvár 5/5 15
5. Nagyvárad 6/2 14
6. Piteşti 5/3 13
7. Maros KK 4/5 13
8. Craiova 3/6 12
9. Dinamo 2/7 11
10. Galac 2/7 11
11. Nagybánya 1/8 10

Kádár Zoltán 
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi
TVR Sípszó után című sportműsorában Szucher Ervin meghívottja
Kádár Zoltán, a Marosvásárhelyi Rádió sportriportere, aki a riói
paralimpiáról mesél. 

Ranglista:
1. Marosoroszfalu 14 11 1 2 31-17 34
2. Marosludas 14 9 3 2 37-18 30
3. Juvenes 14 8 5 1 45-24 29
4. Nyárádszereda 13 7 2 4 37-24 23
5. Atletic 14 7 1 6 39-27 22
6. MSE 14 7 1 6 37-28 22
7. Gaz Metan 14 7 1 6 33-33 22
8. Szováta 14 6 2 6 29-27 20
9. Erdőszentgy. 13 5 3 5 29-26 18
10. Nagysármás 14 4 4 6 28-36 16
11. Nyárádtő 14 5 0 9 27-32 15
12. Kutyfalva 14 4 2 8 19-37 14
13. Dános 14 4 1 9 28-45 13
14. Náznánfalva 14 4 0 10 13-35 12
15. Ákosfalva 14 2 2 10 20-43 8



Múlt szombaton a Bolyai 
téri unitárius egyházközség
templomában tartották meg
első ízben az unitárius egy-
házközségek vezető világi
tisztségviselőinek, a közigaz-
gatási és gazdasági ügyek 
felelőseinek egyetemes gond-
noki értekezletét. 

Az ugyanarra a hétvégére szer-
vezett dévai szórványkonferencia el-
lenére – amelyen unitáriusok is szép
számban képviseltettek – a Bolyai
téri unitárius templom padsorait
megtöltötték az ország különböző 
településeiről érkezett világi tiszt-
ségviselők. A Magyar Unitárius
Egyház két főgondnoka: Farkas
Emőd és Boros János által irányított
ötórányi tanácskozás Nagy László
lelkipásztor igehirdetésével vette
kezdetét, melyet az egybegyűltek
tevékenységének és a tanácskozás-
nak a megáldása követett. Amint a
szervezők nevében Farkas Emőd
főgondnok felvezetőjében hangsú-
lyozta, a rendkívüli alkalmat sok-
pólusú párbeszédnek szánták,
lelkészek jelenléte nélkül, kendő-
zetlenül megosztani gondjaikat és
közösen megválaszolni a kérdése-
ket.
Megtiszteltetés és örömforrás

Az előadók között nagyobb és
kisebb egyházközségi gondnokok
értekezését lehetett végigkövetni,
akik sajátosan közelítettek a témá-
hoz, a gondnokok szerepvállalásá-
hoz és felelősségéhez. A
gondolatébresztő előadások és pél-
dák a jelenlévők előtt felvillantot-
ták, hogy miként lehet egy
kellemetlen eseményből pozitívu-
mot kihozni, vagy egy pozitív dolog
miként alakulhat negatív végkifej-
letűvé. Kolumbán Gábor, a Bolyai
téri unitárius egyházközség egykori
főgondnoka az énlaki gyülekezet-
ben végzett gondnoki munkáját vá-
zolta. Vitaindító kérdése –
kötelesség-e vagy szívesség a gond-
noki tevékenység? – megosztotta a
jelenlévőket. Értekezésében a szí-
vességből vállalt önzetlen szolgá-
latra helyezte a hangsúlyt, amelyet
egy felkérés és azt követő megvá-
lasztás nyomán megtiszteltetésként,

örömforrásként, nem pedig teher-
ként kell megélni. Vónya László, a
kövesdombi unitárius egyházköz-
ség gondnoka a 2006-ban békésen
szétvált, de azóta is együttműködő
megyeszékhelyi unitárius egyház-
községek múltjáról és jelenéről, a
pénzalapok megszerzésének ne-
hézségeiről, a gondnokok felelős-
ségéről beszélt, amely nem más,
mint az egyházközség érdekeit vé-
deni és a vagyonát gyarapítani.
Mint jelezte, a gondnokok is meg-
érdemelnének egy helyet a képvi-
selőtanácsban, ezért javaslatként
hangzott el a gondnokok 
testületének megalakítása és be-
jegyzése, amit utólag többen is
sürgettek.
Kötelezettség, áldozatvállalással

Bálint Endre kobátfalvi gondnok
a gyakorlati oldaláról közelítve a té-
mához „dörgedelmes, kemény”
munkának nevezte az elmúlt tizen-
hét évet, amit gondnokként élt meg.
Tapasztalata szerint ötven körüli
személyt bármikor be lehet vonni az
egyházi tevékenységekbe, az ön-
kéntes munkákba, az egyháztagok
nagy része azonban letudja azzal,
hogy az egyházadót kifizette. Nagy
Zsigmond, a Marosi Unitárius Egy-
házkör felügyelő gondnoka, az egy-
házi képviselőtanács tagja, valamint
a jogügyi bizottság elnöke kérdé-
sünkre kifejtette, a gondnoki felada-
tot a szívességből végzett szolgálat
helyett hatalmas kötelességnek
tartja. Akik megbíznak valakit ezzel
az önkéntes alapon vállalt feladat-
tal, azoknak elvárásaik is vannak.
Véleménye szerint a gondnokságot
nem kötelező elvállalni, de ameny-
nyiben ezt bárki megteszi, teljes
erőbedobással és számtalan áldozat-
vállalással kell végezni. Egyre ne-
hezebb a lelkészek jövedelmét
biztosítani, amely az állami bérből
és az egyházfenntartói járulékból
tevődik össze. Amint elmondta, ha
megalakulna a gondnoki tanács,
akkor hivatalból delegálhatna egy
tagot a Kolozsváron működő Egy-
házi Képviselőtanácsba (EKT) –
amely az évi közgyűlések között
vezeti az unitárius egyházat –, akár-
csak jelenleg a lelkészek testülete,
a nőszövetség, az ifjúsági szerve-
zet, illetve a segélyszervezet. 

A felmerülő mindennapi gondokat 
– amelyekkel az egyházközségek
gazdasági ügyeinek felelősei
szembesülnek – a hetente össze-
ülő egyházköri tanácsban oldják
meg – mondta el kérdésünkre a
marosi egyházkör felügyelő gond-
noka.
Női gondnokok 

Az ENSZ támogatásával első
ízben 1999-ben hirdettek nemzet-
közi férfinapot november 19-én, Er-
zsébet napján, amit tavaly az
anyaországban is ünnepnappá nyil-
vánítottak. Ezen a napon a férfiak
által elért eredményeket, a család-
ban, munkahelyen végzett tevé-
kenységüket, a közösségekben
betöltött nélkülözhetetlen szerepü-
ket ismerik el. Az unitárius egyház-
körök gondnoki feladatát nagyrészt
férfiak vállalják el, a marosvásárhe-
lyi találkozón női ügyintézők is
részt vettek, sőt, a jelen lévő Erzsé-
beteket is köszöntötték a házigaz-
dák. Két női gondnokot kérdeztünk
a kezdetekről, feladatvállalásuk ne-
hézségeiről, sikereikről. Szabó Zsu-

zsánna hét hónapja vállalta el a Kü-
küllődombói Unitárius Egyházköz-
ség gondnoki feladatait. Mint
mondta, megtörte a férfivonalat,
előtte csak férfiak voltak a Kis-Kü-
küllő menti település gondnokai. A
tavasszal megtartott közgyűlésen
azonban senki sem vállalta ezt a fel-
adatot, így a lelkipásztor kérte fel
őt, azt követően pedig a keblitanács
megválasztotta. Tudta, hogy csep-
pet sem lesz könnyű dolga, de tevé-
kenységét a keblitanács tagjai
támogatják, és a lelkipásztorral is
jó az együttműködés. Ütő Judit öt
éve a kálnoki egyházközség gond-
noka. Mint hangsúlyozta, azért vál-
lalta el ezt a szolgálatot, mert
fennállt annak a veszélye, hogy
megszűnik az egyházközségük ön-
állósága.
Az alapszabályzat hiányosságai

A kötetlen beszélgetések során
elhangzott a sürgetés, hogy a gond-
nokok alakítsanak egy szervezetet
annak érdekében, hogy a követ-
kező alkalommal lehessen megvá-
lasztani a gondnoki tanács tagjait.
„A statútumot sokan sokfélekép-
pen értelmezik, de a gazdasági
kérdésekben a gondnok és a kebli-
tanács kellene döntsön, a lelkész-
nek csak véleményezési joga
kellene legyen. A gyakorlatban
azonban a lelkész megakadályoz-
hatja a döntés végrehajtását, és sok
esetben meg is teszi” – hangzott el.
A felszólalások között a tavaly óta
érvényben lévő rendelkezést is ki-
fogásolták, miszerint az egyház-
fenntartói járulék évente
személyenként legkevesebb 100
lej lehet, a gondnokokat nem von-
ták be, csak a kész tényeket közöl-
ték velük. Ezt a vidéken élő
kisnyugdíjasok igencsak nehezen
teremtik elő, ennek ellenére ők a
legjobb fizetők, általában húsvétig
törlesztik az egyházadót – jelezték
a világi tisztségviselők. Igazságta-
lannak tartják egyes leányegyház-
községek gondnokai is a magasnak
ítélt minimális összeget, mert „nem
mindegy, hogy minden vasárnap,
vagy csak havonta két alkalommal
hallgathatják az igehirdetést temp-
lomukban. Az érvek és ellenérvek

között elhangzott, hogy hónapokra
lebontva az évi egyházadó egy cso-
mag cigaretta árát jelentené. Az
egyház szervezeti és működési
szabályzatának hiányosságait 
kifogásolta a tanácskozás szüneté-
ben egyik beszélgetőpartnerünk,
aki nemtetszését fejezte ki aziránt,
hogy a gondnokok helyettesítése
sincs kellőképp szabályozva. Pél-
daként egy olyan esetet említett,
amikor egyik gondnok családi ese-
mény miatt nem vehetett részt egy
esperesválasztáson. Az illető
gondnok saját egyháza alkalma-
zottjának adott meghatalmazást,
ennek ellenére a gondnok távol-
maradására hivatkozva megóv-
hatták a szóban forgó választást.
„Hasonló esetekben és a pénz-
szerzéshez nélkülözhetetlenek 
vagyunk, de a jelentős döntésho-
zásokból az egyházi elöljárók leg-
szívesebben kihagynának” –
mondta el egyik gondnok. „Ha alá-
író tényezők vagyunk, meg 
kell jeleníteni a gondnoki érdekeket
is” – egészítették ki a hozzászólá-
sokat. Szóvá tették az állami állá-
sok számát a megyeszékhelyi
egyházközségekben, mely jóval
fölötte áll a vidékieknek, illetve a
nyugtatömbök egységes fejlécének
szükségességét, az egyházköri
könyvvitelek évenkénti átnézését
is. Az értekezleten a Gondvi-
selés Országos Segélyszervezet
küldetéséről is szót ejtettek. El-
hangzott, hasznos volna egy adat-
bázis azokról a rászoruló
egyháztagokról, akiknek a segély-
szervezet támogatást nyújthatna. A
tanácskozás végkövetkeztetése sze-
rint a lelkész-gondnok közötti egy-
házpolitikai probléma megoldásra
vár, kérdés, hogy a gondnokok
részt szeretnének-e venni az egyen-
súlyteremtésben. Végül arra a kö-
vetkeztetésre jutottak, hogy
módosítani kell az alaptörvényt
annak érdekében, hogy a gondno-
kok szerepét erőteljesebben jelenít-
sék meg, és remélhetőleg a jövő
nyári főtanácsig körvonalazódik az
a terv, amit a gondnokok szombati
egyetemes értekezletén elhatároz-
tak.
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Fotó: Szer Pálosy Piroska

Unitárius gondnokok tanácskoztak Marosvásárhelyen 
Szívesség vagy kötelesség?

Szer Pálosy Piroska



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL

ELADÓK 3-5 kg közötti kacsák, 8,5
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (58998-I)

MINDENFÉLE

HŰTŐK, FAGYASZTÓK javítását
vállalom lakásán, és eladok használt
hűtőket garanciával. Tel. 0722-846-
011, 0365/801-517. (57592)

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő múlik, a fájdalom megma-
rad, de szívünk mélyén mindig
velünk vagy.
Fájdalommal emlékezünk no-
vember 27-én a deményházi szü-
letésű JÁNOSI PÉTERRE
halálának 10. évfordulóján. Emlé-
két őrzi felesége, Juliska, négy
gyermeke: Eni, Gyöngyi, Ri-
chárd, Kinga és azok családja.
Megpihent a dolgos, jó apai szív,
áldás és hála övezi e sírt. Szerető
férj voltál, drága édesapa, bána-
tos családodnak most az őran-
gyala. Nyugodj békében! (57709)

A búcsú nélküli elválás fájdalmá-
val emlékezünk november 28-án
és 30-án drága halottainkra, ifj.
és id. JAKAB ELEMÉRRE haláluk
15. évfordulóján. Emléküket szí-
vünkben őrizzük. Szeretteik.
(57769-I)

Fájó szívvel emlékezem novem-
ber 28-án drága testvéremre,
SZABÓ BÉLÁRA, aki 12 éve távo-
zott el közülünk. Soha el nem fe-
lejtem, amíg élek. Nyugodj
békében, drága testvérem! Test-
véred, Zsuzska. (57679)

Kegyelettel emlékezem novem-
ber 28-án a demeterfalvi szüle-
tésű LUKÁCSI FERENCZ volt
vásárhelyi lakosra halálának 26.
évfordulóján és szerető sógor-
nőmre, TÓTH ILONÁRA, akinek
2017 februárjában lesz halálá-
nak 15. évfordulója. Nyugodja-
nak békében! Szeretteik, Nusi.
(57566)

ELHALÁLOZÁS

Szomorúan tudatjuk mindazok-
kal, akik szerették és ismerték,
hogy a felejthetetlen feleség,
édesanya és testvér, 

ENIKŐ
2016. november 24-én Ma-
gyarországon eltávozott kö-
zülünk. Hamvait hazájában,
Erdélyben helyezzük végső
nyugalomra. 
Búcsúzik tőle férje, dr. Sass
János, fiai, dr. Sass Tamás és
dr. Sass Gábor. (sz-I)

Megtörten búcsúzunk szeretett

menyemtől és sógornőnktől. 

Ő volt

SASS ENIKŐ

kinek emléke örökre velünk

marad. 

A Sass család. (sz-I)

Találkozás és búcsúzás, az élet

annyi csak, valaki jön, valaki

megy, s az emlék megmarad. 

Fájdalomtól megtört szívvel tu-

datom, hogy szeretett férjem, 

KÁLMÁN ISTVÁN 

nyugalmazott építészmester

életének 76. évében csendesen

megpihent. Emlékedet, míg élek,

őrzöm szívemben.

A te szerető feleséged, Évike. 

Drága halottunkat november 28-

án 13 órakor helyezzük örök nyu-

galomra a Jeddi úti temetőbe.

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes! (1174-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a

szeretett édesapa, após, nagy-

tata, a székelyabodi születésű 

KÁLMÁN ISTVÁN 

életének 76. évében csendesen

megpihent. Emlékét őrzi fia, At-

tila és családja. 

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes! (1174-I)

Hosszú évek emléke összefűz

veled, drága osztálytársunk, és

ez így marad ezután is, miután

Isten akaratából örökre itt hagy-

tál minket.

Dr. GRÉPÁLY ISTVÁN 

2016. november 25-én Nagykőrö-

sön megpihent. Emléke legyen

áldott, nyugalma csendes! 

Búcsúznak az 1961-ben végzett

bolyais társaid. (1177-I)
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A Népújság   hirdetési irodájában 
felveszünk  APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 

és az aradi NYUGATI  JELENBE.

ÁLLATGYÓGYSZERTÁRBA ÁLLATORVOST alkalmazunk.
allatgyogyszertar@freemail.hu (18286-I)
A TIMKO PÉKSÉGELADÓLÁNYOKAT alkalmaz mintaboltjaiba. Az
önéletrajzukat bármely TimKo üzletbe beadhatják. (18273-I)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható
HÖLGYEKET és URAKAT hosszú távra, könnyebb és nehezebb
betanított munkára (műanyag és fém alkatrészek gyártása, össze-
szerelése). Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály,
a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kí-
nálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes
kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban
és ingyenes munkába járás autóbusszal. Ezenkívül keresünk 
BUSZSOFŐRÖKET is! Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-
263-as telefonszámon. (sz.-I)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország te-
rületére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás!
Tapasztalat nem szükséges. A magyar nyelv ismerete kötelező. Ér-
deklődni a 00-40-753-102-290-es telefonszámon. (sz.-I)
AZONNALI kezdéssel alkalmazunk KÜRTŐSKALÁCSSÜ-
TÉSRE két SZEMÉLYT. A munkavégzés helye Bukarest. Bővebb
információért az alábbi telefonszámon lehet érdeklődni: 0744-356-
687. (59036-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RE-
CEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), SZAKÁ-
CSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, SZOBALÁNYT,
KARBANTARTÓ MUNKÁST/SZAKEMBERT. Tel. 0722-268-
866. (58830)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz ESZTERGÁLYOST
és MARÓST. Tel. 0745-199-860, 0745-859-090, 0756-052-680.
(18259-I)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Érdeklődni
a 0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhe-
lyén, a Maros utca 17. szám alatt. (59040-I)
A PC HOUSE SZÁMÍTÁSTECHNIKA IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ
FIATALOKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefon-
számon vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám
alatt. (59040-I)
SÜRGŐSEN alkalmazunk SZAKKÉPZETT AUTÓSZERELŐT.
Tel. 0745-138-134. (18276)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

10.

„Nem dobog már a szív,
mely a jóság tükre volt,
ajka sem szól többé, mert lezárt, néma,
holt.
Megállott a kéz, mely csak adott,
soha semmit nem kért és el nem foga-
dott.”

(Kosztolányi)
„Maroknyi fény, tengernyi bánat és 
mélységes csend maradt utánad.
Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul,
szemünkből a könny naponta kicsor-
dul. 
Neved a szél simítja egy táblán, 
az örök kék ég alatt az örök magány, 
de mégis bennünk élsz tovább, 
mert az emlék erősebb, mint a halál.”
Mély fájdalommal, megtört, fájó szívvel emlékezünk életünk
legszomorúbb napján, november 28-án a pótolhatatlan, hű-
séges, szerető feleségre, önfeláldozó, drága jó édesanyára,
gondoskodó testvérre, a mezőfelei születésű NAGY IRÉNRE
halálának harmadik évfordulóján. 
Bánatos férje, Jani, lánya, Irénke és szerettei. 
Akik ismerték és tisztelték, kérem, áldozzanak egy percet em-
lékére. (57770-I)

Holtmarosra BAKOS
KLÁRÁNAK 75.
születésnapja alkalmából
hosszú életet, erőt,
egészséget kíván férje,
János, két fia, lánya, menye,
veje és három unokája:
Lehel, Ibike és Izabella. Élj
sokáig, drága nagymama!
(57680)
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A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási
Vállalat Rt. Társulás 

személyzetválogatást szervez 
TAXISOFŐRI  állások betöltésére:

Követelmények: 
– érvényes  taxisengedély  
– legkevesebb két év tapasztalat

Amit ajánlunk: 
– dinamikus munkakörülmények
– motiváló bérezés

A kérvény önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély, a vég-
zettséget igazoló iratok másolatával, esetleg ajánlással  a cég Ma-
rosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti székhelyén, a titkárságon
nyújtható be hétfőtől péntekig 9-15 óra között. 
Csak a követelményeknek megfelelő  személyeket hívják meghall-
gatásra. Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077, 0733-090-691-es te-
lefonszámon.

TÖRÖKORSZÁG 2017
Repülővel Kolozsvárról

2017. 06. 05 - 10. 02., minden hétfőn
Akár -40% előfoglalási kedvezménnyel

Keresse az újságárusoknál!


