
Eltemették 
Románia 
volt uralkodóját
Katonai tiszteletadással eltemették
szombaton a Curtea de Argeş-i új or-
todox székesegyházban Románia 96
éves korában elhunyt volt uralkodóját,
I. Mihály királyt.

____________3.
Rendszerszintű
problémák
Egy év alatt közel száz petíció érke-
zett Romániából az Európai Parla-
mentbe, lakosságarányosan ebből az
országból jött a legtöbb bejelentett pa-
nasz vagy kérés. 

____________4.
Kamasz-
kézcsodák
A koronkai iskolások idén ősszel tech-
nológiatanárnőjük, Fehér Margit kez-
deményezésére váltak a Kézcsodák
kézimunkakör tagjaivá. 

____________5.
Sporthírességek
hada a Kultúr-
palotában
Soha nem látott létszámban gyűltek
össze múlt szombaton a marosvásár-
helyi Kultúrpalotában sportoló és
sportvezető hírességek. A Sportra
született gálára, amelyet a Junior
Sport egyesület szervezett a szokásos
évi sportgála felvezetőjeként, nem-
csak a helyi sport krémje, legendái és
ifjú tehetségei érkeztek, hanem maga
Marius Dunca sportminiszter is.

____________9.

Harmadik alkalommal szervezte meg a
Telefonos Szeretetszolgálat december
15-én, pénteken Marosvásárhelyen az
adventi szeretetvendégséget, melynek
ezúttal is a Mobex étterem adott ott-
hont. Az ünnepi alkalomhoz illő, ízlése-
sen megterített asztalok fogadták az
esti pár órás együttlétre érkezőket. A
legidősebb résztvevő kilencvenéves, a
legfiatalabb pedig négy hónapos volt.

A Kolozsváron kilencedik, megyeszékhe-
lyünkön harmadik alkalommal megszervezett
közösségi eseményen összesen négyszázötven
személynek terítettek, és teremtettek adventi
hangulatú együttlétet. A cél mindenekelőtt kö-
zösségépítő alkalom megteremtése, annak lehe-
tősége, hogy olyan emberek üljenek egyazon
asztalhoz az adventi vacsorát elfogyasztani és
beszélgetni, akik amúgy sosem ülnének le
együtt. Az eseményt követően Sajó Norbert, a
Telefonos Szeretetszolgálat vezetője önmagát
olyan apához hasonlította, akinek két gyermeke

van, egy kilenc- és egy hároméves, mindkettőt
egyformán szereti, ugyanakkor külön-külön ki-
hívást jelentenek számára. A kilencedik alka-
lommal szervezett kolozsvári szeretetvendégség
kapcsán azt fontolgatták, hogy vajon nem nőtte-
e ki magát, nem fáradt-e ki az esemény? A har-
madik marosvásárhelyi eseménnyel
kapcsolatosan pedig az foglalkoztatja a csapa-
tukat, hogy mikor fog kiteljesedni. Ez nem a
szegény emberek vacsorája volt, az ételnek má-
sodrendű szerepet szántak, ellenben az egyházi

Enyhülő tankönyvmizéria?
Egy bántóan és felháborítóan diszkriminatív intézkedés megszün-

tetését – amit pénteken a kormány is elfogadott – jelentette be a na-
pokban Szabó Ödön. Az RMDSZ képviselőházi
frakcióvezető-helyettese arról számolt be, hogy az új tankönyvírási
módszertan szerint a nemzetiségek számára készülő sajátos tanköny-
vek mellé (ábécéskönyv, kisebbségek történelme, ének-zene) ezen túl
nem kell a román fordítást is csatolni. Miután az elemi osztályos tan-
könyvek közül nagyjából mindeniknek megvan a román változata, már
nincs tétje a Ponta-kormány „ötletes” tárcavezetője által hozott mi-
niszteri rendeletnek, amely megkövetelte a fordításokat. 

A rendelettel 2014-ben Remus Pricopie rendkívül hátrányos hely-
zetbe hozta a kisebbségi tankönyveket kiadó cégeket, amelyeknek a
közbeszerzési eljárás késedelmes kihirdetése miatt két hét alatt kellett
elkészítenie magyar gyermekek számára írt tankönyveket és azok ro-
mánra fordított nyomtatott és hangzó változatát is. Ez akkora munkát
és költséget jelentett, hogy a kiadók többsége nem is vett részt a köz-
beszerzésen. Akik megtették, szembesülniük kellett egy rosszindulatú,
a szakmaiság hiányában igazságtalanul eljáró bizottsággal, amelyik
a versenyeztetett magyar nyelvű tankönyvek közül csak az abécésköny-
vet hagyta jóvá. A magas előállítási költségek és a borítékolt sikerte-
lenség miatt a kiadók többségének elment a kedve a magyar
tankönyvek kiadásától. Időközben kiderült, hogy az elbírálók a román
könyvek versengésében egy olyan kiadót részesítettek előnyben, amely

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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Állatkerti karácsony
A héten, december 18–22. között Állatkerti karácsony címmel iskolai cso-

portoknak szervez foglalkozásokat a marosvásárhelyi állatkert. A tevékeny-
ségeken a  bejelentkezett csoportok vehetnek részt. A pedagógusok a
0746-799-057-es telefonszámon vehetik fel a kapcsolatot a szervezőkkel. 

Kamarazeneest
Mozart és Brahms szerzeményeiből összeállított műsorral lép fel december

19-én, kedden 19 órától a Kultúrpalota nagytermében a Kádár István (hegedű
– Budapest), Máthé Győző (brácsa – Budapest), Kecskés Ávéd Csilla (gor-
donka – Frankfurt) és Ávéd Éva (zongora – Marosvásárhely) alkotta kamara-
zenekar. 

Korábban kézbesítik
a nyugdíjakat

Akárcsak a korábbi években, az
ünnepekre való tekintettel idén is 
december 22-éig kézbesítik a nyugdí-
jakat. Azok, akik nem tartózkodnak
otthon a postás érkezésekor, és így
nem tudják átvenni a pénzösszeget,
december 28-áig vehetik fel a posta-
fiókoknál a postai értesítés birtoká-
ban. 

Betlehemi békeláng
December 22-én, pénteken 17 órától a Bolyai téri unitárius
templomban, 23-án, szombaton 18 órától a felsővárosi re-
formátus templomban a marosvásárhelyi 30-as gróf Teleki
Sámuel cserkészcsapat cserkészei küldetéstudatának kö-
szönhetően adják át a marosvásárhelyieknek is azt a bet-
lehemi békelángot, mely több ezer kilométert utazott és
óvó kezek hozták. Az adventi várakozás lelkiségében az
Egy lángot adok, ápold, add tovább! jelmondattal vállalnak
szolgálatot, és adják át minden érdeklődőnek a békelán-
got. A jelenlevők vigyenek magukkal egy lefedhető gyer-
tyatartót, ami védi a lángot a széltől és csapadéktól. 

Cipősdoboznyi szeretet
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar
Néppárt Maros megyei szervezete ötödik alkalommal
szervezi meg Egy cipősdoboznyi szeretet című akcióját.
December 18-ig Marosvásárhelyen a Mihai Viteazu (Klast-
rom) utca 10. szám alá, hétköznaponként 10-15 óra között
várják azok adományait (nem romlandó élelmiszert, játé-
kot, ruhaneműt), akik hozzájárulnának e nemes ügy sike-
réhez. Kérik, a dobozra írják rá, hogy hány éves
gyermeknek szánják, és fiúnak vagy lánynak-e. A gyűjtés
során összegyűlt adományok minden évben sok szegény
sorsú és árva gyermek ünnepét teszik melegebbé, han-
gulatosabbá. Bővebb információk a 0741-260-464 vagy a
0762-248-687-es telefonszámokon.

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

A Rotaract Club adománygyűjtése
December 22-éig a Rotaract Club Téka karácsonyi ren-
dezvénye keretében 18–23 óra között különleges jóté-
konysági eseményekre kerül sor. A Petry Bistro –
Grill&Wine bisztróban közismert személyiségek szolgál-
nak fel, a kapott borravalót pedig az Együtt a Rákos Gye-
rekekért Alapítvány támogatására fordítják. Bővebben a
http://ipcc.ro/ro/despre-noi honlapon lehet tájékozódni. 

Hajtási nélkül 
és alkoholt fogyasztva

Bűnügyi dossziét állítottak össze annak a személynek a
nevére, akit hajtási nélkül és alkoholfogyasztást követően
igazoltattak Szovátán. December 15-én, pénteken éjfél
után tíz perccel a szovátai fürdőtelep rendőrei egy nyárád-
remetei illetőségű 38 éves gépkocsivezetőt igazoltattak,
melynek során kiderült, hogy nem rendelkezik hajtási jo-
gosítvánnyal, és az alkoholteszt 0,74 mg/l alkoholt muta-
tott a kilélegzett levegőben.

Lefoglalt faanyag és félpótkocsi
December 13-án a szovátai rendőrőrs munkatársai a te-
lepülésen megállítottak egy haszonjárművet, amelyet egy
73 éves helyi férfi vezetett, és 8,05 köbméter fenyőrönköt
szállított eredetigazoló papírok nélkül. A férfit a 2010. évi
171-es számú törvény értelmében megbírságolták, a fél-
pótkocsiját lefoglalták a 2.500 lej értékű faanyaggal együtt,
és átadták az erdészeti hivatal képviselőjének.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma AUGUSZTA, 
holnap VIOLA napja.18., hétfő

A Nap kel 
8 óra 1 perckor, 

lenyugszik 
16 óra 36 perckor. 
Az év 352. napja, 
hátravan 13 nap.
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IDŐJÁRÁS
Változó, borús égbolt idő

Hőmérséklet:
max. 20C
min. -50C

Megyei hírek

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
43, 21, 3, 8, 13 + 6 NOROC PLUS: 3 9 7 0 4 0
31, 20, 26, 37, 6, 4 SUPER NOROC: 7 3 6 5 0 7

34, 30, 47, 46, 45, 26 NOROC: 1 8 4 2 5 8 7

A Studium Prospero Alapítvány a Bethlen Gábor Alap
támogatásával lakhatási pályázatot hirdet marosvásárhelyi
felsőoktatási intézményben oktató fiatal tanároknak, rezi-
dens orvosoknak, színészeknek a következő helyszíneken:

• A Trébely utcai Tanári Lakások Szakkollégiumban 3
szoba elfoglalására;

• A Victor Babeş utcában egy 4 szobás lakásban 1 szoba
elfoglalására;

• A Măgurei utcában egy 4 szobás lakás elfoglalására;
• Az Argeşului utcában egy 2 szobás lakás elfoglalására.
A pályázáshoz szükséges dokumentumok:
• felvételi kérelem (kitöltött formanyomtatvány, amely

letölthető a http://www.studium.ro/projektjeink/tlszk/ (Fel-
vételi kérelem) oldalról vagy igényelhető a Studium-Pros-
pero Központi Hivatalban)

• oktatói státust vagy rezidensi státust igazoló irat
• kézzel írt indoklás az alapítvány kuratóriumának cí-

mezve, amelyben szerepel, hogy miért van szükség a lak-
hatási támogatásra

• önéletrajz
• személyi igazolvány másolata
• az utolsó két havi fizetésről bizonylat
• tudományos tevékenységet, civil tevékenységet bizo-

nyító iratok.
A pályázati iratcsomót, kérjük, személyesen nyújtsák be

munkanapokon, január 3-12. között, 15.00 óráig az alapít-
vány Központi Hivatalába (Marosvásárhely, Gen. Ghe-
orghe Avramescu utca 11. szám). Érdeklődni az
office@studium.ro e-mail-címen lehet.

Lakhatási támogatás Marosvásárhelyen dolgozó rezidens 
orvosoknak, fiatal egyetemi oktatóknak, színészeknek

Közeledik a szilveszteri Hahota-bemutató
Nincs mese!

Szilveszteri kabarébemutatóra
készül a Hahota színtársulat,
amely igazi óévzáró és újév-
kezdő csemegének ígérkezik a
marosvásárhelyi, valamint a
székelyföldi közönség számára.
Olvasóink megszokhatták, hogy
előzetes hangolóval ismertetjük
a soron következő előadást, az
idei címe: Nincs mese! Most is
Puskás Győzőt, a társulat vezető
színészét kérdeztük, mire is szá-
míthat a kabarékedvelő közön-
ség, hiszen télen az emberek
arra várnak, hogy szórakozza-
nak, hogy nevessenek, hogy ki-
kapcsolódjanak. 

– A Hahota színtársulat több mint
két évtizede, pontosabban 1991 óta je-
lentkezik szilveszteri kabaréval. A kö-
zönség a megszokott vidám, jó
hangulatú, pörgő bohózatokra számít-
hat. Újdonság, hogy idén új szereplő-
vel bővült a társulat, Gáll Ágnessel, az
Ariel Ifjúsági Színház színészével.
Szükség volt egy új szereplőre, meg-
hívtuk, s úgy látjuk, hogy nagyon jól
beilleszkedik a csapatba. Bodoni Il-
dikó énekesként színesíti az előadást.
Vele már találkozhattak az előző elő-
adásokon. Nagy újdonság nincs a ké-
szülő kabaréban, gyökerestül nem
változtatunk, hiszen a közönség a
klasszikus bohózatokat és jeleneteket
várja. Úgy érezzük, hogy ez a legjobb
„vágány”. A nézők elmondják, azért
szeretik, mert politikamentes, mert
nincs benne trágárság. A pikantéria vi-
szont mindig kell!

– Hány bohózat kerül színre ez al-
kalommal?

– Négy. A színésznek és a nézőnek
is ideális ennyi. Volt olyan, hogy hat
jelenetünk volt, de az túl soknak bizo-
nyult nemcsak a közönségnek, hanem
nekünk, színészeknek is – pláne, ha
két előadásunk volt egymás után. 

Ami a bohózatokat illeti, elárulha-
tom, hogy ezek a mi előadásunkban
még nem voltak láthatók.

– Mit takar a cím? Egy bohózat
címe?

– Nem, ez átfogó cím, ugyanis min-
denikben elhangzik, hogy Nincs mese!
Valamennyi bohózat tulajdonképpen
egy sűrített vígjáték, amit nagyon ked-
velnek a nézők. 

– Hogyan folynak a próbák, tekin-
tettel arra, hogy nemrég még a
Játszd újra, Győző! című előadás-
sal itthon és turnén lépett fel a tár-
sulat? 

– A próbák nagyon jó hangulatban
zajlanak, közeledünk a főpróbához.
Jókedvvel dolgozunk, mert a kabarét
nagyon várják az emberek. Kérdezik
is, ugye nem marad el a szilveszteri
kabaré amiatt, hogy volt az őszi elő-
adás? Bennünk, színészekben van egy
olyan késztetés, hogy a soron követ-
kező előadás egy picit jobb legyen,
mint az előző, hiszen a nézőkben meg-
van az elvárás. Ha nagyon jól szóra-
koztak a tavaly, az idén is úgy vagy
jobban szeretnének. 

– Ki az idei kabaré rendezője ? 
– Idén is Kovács Levente a rendező,

aki nagyon nagy mestere ennek a mű-
fajnak is, és mi, színészek is nagyon
szívesen dolgozunk vele. 

– Mikor lesz a bemutató? 
– December 28-án, csütörtökön este

7 órától lesz a Maros Művészegyüttes
előadótermében, majd 29-én, pénte-
ken, 30-án, szombaton este 7 órától és
31-én, vasárnap délután 4 és este 7
órától lesz látható az előadás, január-
ban pedig 2-án, 3-án, szerdán (délután
4 órától is), 4-én, 5-én, 6-án és 7-én
este 7 órától tekinthető meg a kabaré
– mondta Puskás Győző, a társulat ve-
zető színésze. 

A Nincs mese! című kabaréban fel-
lépnek: Puskás Győző, Székely M.
Éva, Kelemen Barna, Gönczy Katalin,
Cseke Péter, Gáll Ágnes és Szőlősi P.
Szilárd. Énekel Bodoni Ildikó. 

Jegyek kaphatók a Maros Művész-
együttes és a Kultúrpalota jegypénztá-
rában. Elérhetőség: Maros
Művészegyüttes terme, telefon 0746-
540-292. Nyitvatartás: hétfőtől pénte-
kig 13–14 és 17–19 óra között.
Kultúrpalota: telefon 0265-261-420,
hétfőtől péntekig 10–13 óra között,
kedden és csütörtökön 17–19 óra kö-
zött is nyitva tart. 

Mezey Sarolta



Nemzetállami fordulatot, szigorúbb bevándorláspo-
litikát hoz a megalakuló új koalíciós kormány Auszt-
riában, ahol a Osztrák Néppárt (ÖVP) a Osztrák
Szabadságpárttal (FPÖ) alakít kormányt – mondta
Pócza István, a Századvég elemzője az M1 aktuális
csatornán vasárnap.

Hozzátette: az új nézőpont a kormány összetételén is lát-
szik, ugyanis az adott területhez értő szakemberek vezetik a
tárcákat, azok nem politikai elosztást tükröznek.

Az új kormány – amelyben az európai ügyek továbbra is a
néppártnál (ÖVP) lesznek – számos további szigorítást vezet
be a bevándorláspolitikában. A külpolitikában Ausztria vár-
hatóan komoly lépéseket fog tenni a V4-ek felé, szakítva ed-
digi Németország-követő politikájával, mivel álláspontja az
EU jövőjét vagy a migrációs politikát illetően közelebb áll a
visegrádi országokéhoz, mint a nyugat-európai államokéhoz
– mondta az elemző. Pócza István rossz értelmezésnek ne-
vezte az eddig megjelent nyugat-európai kommentárokat, mi-
szerint a jobboldali szélsőségesek kerültek volna kormányra,
hiszen, mint mondta, nem szélsőséges, hanem karakteres
nemzeti párt alakít kormányt.
A nemzetközi sajtó várakozással tekint 
az új osztrák kormánykoalíció elé

A nemzetközi sajtó szombaton bő terjedelemben foglalko-
zott a péntek este bejelentett osztrák koalíciós megállapodás-
sal, amelynek értelmében 17 év után ismét
néppárti-szabadságpárti koalíciós kormány alakul Ausztriá-
ban. „Az Osztrák Néppárt (ÖVP) és az Osztrák Szabadságpárt
(FPÖ) koalíciója felteszi a koronát az európai szélsőjobb si-
keres évére, amely Hollandiában, Franciaországban és Né-
metországban is jelentősen megerősödött, anélkül azonban,
hogy hatalomra jutott volna” – írta a Liberation című francia
baloldali napilap. „Heinz-Christian Strache, akinek pártja, az

Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) szövetséget kötött Vlagyimir
Putyin orosz elnök Egységes Oroszország pártjával, annak
híve, hogy Ausztria közeledjen a visegrádi csoporthoz, amely-
hez olyan nyíltan Európa-kritikus országok tartoznak, mint
Lengyelország és Magyarország” – állapítja meg a francia
baloldali lap.

A francia balközép Le Monde azt emeli ki, hogy „Európa
megnyugtatása céljából” az „osztrák szélsőjobb” egy párton-
kívüli személyt, Karin Kneisslt jelölt a külügyminiszteri
posztra. A Közel-Kelet-szakértőként ismert nő a francia köz-
igazgatási elit iskoláját, az ENA-t végezte el, és jól ismeri
Franciaországot, amelyet időnként bírál is – írta a lap.

Az ugyancsak baloldali madridi El País szerint, minthogy
az európai lakosság egy része elutasítja a szélsőjobboldal kor-
mányzati részvételét, mindkét párt nagy hangsúlyt helyezett
arra, hogy a normalitás képét sugározza önmagáról.

Kurz, az ÖVP elnöke a különbséget hangsúlyozta a 2000-
2007 közötti és a mostani néppárti-szabadságpárti koalíció
között, és arról biztosította a közvéleményt, hogy védeni fogja
az Európa-barát politikát. Az FPÖ Strache vezetése alatt és
különösen a legutóbbi választásokat megelőző kampány ide-
jén szelídíteni próbálta bevándorlás- és iszlámellenes üzene-
teit, és nyilvánosan letett arról, hogy népszavazást tartsanak
Ausztria EU-tagságáról.

A jobbközép torinói La Stampa arra hívta fel a figyelmet,
hogy a megrekedt németországi koalíciós tárgyalásoktól elté-
rően Ausztriában két hónap alatt sikerült nyélbe ütni a koalí-
ciós megállapodást. Kurz és Strache csökkentette az amúgy
sem túl nagy politikai különbségeket, és programjaikat, ame-
lyek kezdettől nagyon hasonlóak voltak, sikeresen összeol-
vasztották – írta a lap, amely szerint Kurz kormánya
elsősorban a biztonságra és a határvédelemre fog koncent-
rálni. (MTI)

Nemzetállami fordulat jöhet Ausztriában

Jézus nélkül semmi nem marad a karácsonyból – je-
lentette ki Ferenc pápa advent harmadik vasárnap-
ján a római Szent Péter téren, ahol a keresztény
karácsony üzenetéről beszélt, s ahol megáldotta a
gyermek Jézus jászolba helyezendő szobrocskáit.
Ferenc pápát 81. születésnapján az egész világból
felköszöntötték.

Ferenc pápa vasárnap déli beszédében kijelentette: az igazi
karácsony a gyermek Jézus születéséről szól, aki „szegényen
és törékenyen megszületett közöttünk, hogy szeretetét adja
nekünk”. A katolikus egyházfő hozzátette: „Ez az igazi kará-
csony! Ha kivesszük belőle Jézust, mi marad karácsonyból?”.
Ferenc pápa megáldotta a gyermek Jézusnak azokat a szob-
rocskáit, amelyeket a római plébániákat látogató gyerekek vit-

tek magukkal a Vatikánba, majd a jászolokban helyeznek el.
A napsütéses Szent Péter téren több tízezren hallgatták Fe-

renc pápa szavait, aki vasárnap töltötte be 81. évét. Az egész
világból számtalan üdvözletet kapott.

A születésnapi tortáját az idén is a Vatikánváros közelében
lévő római cukrászda készítette el. A cukrászati remekművet
a Maupal nevű utcaművész díszítette, aki Róma utcáin már
több falrajzot alkotott, egyebek között Supermanként ábrá-
zolva Ferenc pápát. A tortán Ferenc pápa megszokott fekete
aktatáskájával a kezében látható, hátán pedig a kettészakított
és összefércelt világ, amelyet a pápa cipel a vállain.

Ferenc pápa vatikáni lakhelyén, a Szent Márta-házban tölti
születésnapját, amelyre az utóbbi években mindig római haj-
léktalanokat hívott meg, hogy velük ebédeljen. (MTI)

Romániában folytonos 
a visszarendeződés

Tőkés László szerint a volt kommunista országokban
folyamatos rendszerváltásra lenne szükség, Románi-
ában viszont a visszarendeződés lett folyamatos. Az
egykori temesvári református lelkész, akinek az 1989-
es ellenállása vezetett el a Ceauşescu-diktatúrát meg-
döntő forradalomhoz, az évforduló alkalmából
nyilatkozott az MTI-nek. Elmondta: 28 évvel ezelőtt
Temesváron csak kezdetét vette a romániai rendszer-
változás. Értelmezése szerint ebben az erdélyi ma-
gyar egyházak a kovász szerepét töltötték be. Úgy
vélte: Magyarországon 2010-ben vált visszafordítha-
tatlanná a rendszerváltás folyamata, Romániában vi-
szont a visszarendeződés állandósult, és az általános
társadalmi folyamatból sem az egyházak, sem az
RMDSZ nem tudta kivonni magát. (MTI)

Egymillió honosított állampolgár
Politikai nemzetünk egységét ünnepeljük – jelentette
ki Áder János köztársasági elnök szombaton Buda-
pesten, a Sándor-palotában, az egymilliomodikként
honosított külhoni magyar és családja ünnepélyes ál-
lampolgársági eskütételén. Az ünnepségen jelen volt
Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László házel-
nök is. Az államfő úgy fogalmazott: ma egy gunarasi
(Vajdaság) gazdálkodó, Lajkó Miklós és felesége mu-
tatták meg, mi a magyarság. Magyar állampolgárok
szeretnének lenni, mert magyarnak tartják magukat,
magyar az anyanyelvük, magyar iskolát végeztek, és
mert őseik is magyarok voltak. Nekünk, anyaorszá-
giaknak nincs más feladatunk, mint megköszönni ezt
nekik, megköszönni, hogy nemzedékről nemzedékre
őrzik és továbbadják őseink hitét és hazaszeretetét,
hogy magyarul szeretnek, magyarul dolgoznak, ma-
gyarul szólnak a gyermekeikhez és magyarul álmod-
nak – mondta Áder János. (MTI)

Jelentősen visszaesett 
az építőipari termelés

Az első tíz hónapban 7,5 százalékkal csökkent a
román építőipari termelés volumene a tavalyi azonos
időszakhoz mérten – közölte csütörtökön az orszá-
gos statisztikai intézet. Októberben a termelés 13,5
százalékkal esett vissza a tavalyi tizedik hónaphoz
képest, ugyanakkor októberben az építőipari terme-
lés volumene 6,2 százalékkal nőtt szeptemberhez vi-
szonyítva. Az idei első tíz hónapban a karbantartási
munkálatok volumene 23,1 százalékkal, a generálja-
vításoké 22,7 százalékkal csökkent. Az új építmé-
nyeknél 1,6 százalékos volt a növekedés. Elemzők
szerint a román építőipari termelés főleg a közberu-
házások elmaradása miatt csökkent, ugyanis a kor-
mány nem fordított annyi pénzt a beruházásokra,
mint amennyit eredetileg eltervezett a költségvetés-
ben, hogy tudja kifizetni a beígért bér- és nyugdíjeme-
léseket, valamint a szociális kiadásokat. Tavaly a
román építőipari termelés 4,8 százalékkal csökkent
éves összehasonlításban. (MTI)
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azóta fennakadt az igazságszolgáltatás hálóján, és az
állítólagos tankönyvmaffia egyéb visszaéléseire is fény
derült. 

Az elmúlt évek során tapasztalt „tankönyvmizéria”
az idén a többségi tankönyvkiadást is alaposan megle-
gyintette, és következményeit a megváltozott tanterv sze-
rint tanuló ötödik osztályba jutott diákok kellett viseljék.
Sajnos a magyar tagozaton a téli szünidő előtt is válto-
zatlan a helyzet, a román, magyar és angol tankönyv
mellett más tantárgyakból a mai napig sem kapták meg
a legfontosabb segédeszközt, miközben a miniszter az
egyéb oktatási segédeszközök használatát kitiltotta az
iskolákból.

Szokás szerint motoszkál bennem a kisördög, hogy
Liviu Pop tanügyminiszter engedékenységének a hátte-
rében a frakcióvezető meggyőző munkája mellett az a
szempont munkált, hogy az új tankönyvtörvény szerint
csak a tartalmat veszi meg a szaktárca a könyvet író,
szerkesztő pedagógusoktól, a kiadás a minisztérium alá-
rendeltségébe átutalt országos tankönyvkiadó feladata
lesz. Ezt pedig nem terhelik a fölösleges fordításokkal
járó költségekkel. Azzal viszont mindenképpen egyet kell
értenünk, hogy a szaktárca „egyértelmű rosszhiszemű-
séget” feltételezett a magyar tankönyvírók részéről, azt
például, hogy Románia-ellenes sorokat rejtenek el az
ábécéskönyvben például. Miután kiderült, hogy nem ez
volt a céljuk, hasznos lenne átvizsgálni a román nyelvű
tankönyveket is, hogy milyen kisebbségellenes tartal-
mak vannak bennük, ami kellő pedagógusi magyarázat-
tal már kezdettől beoltja a többségi diákot a
magyarellenesség mérgével, ami rányomja a bélyegét a
vegyes iskolák hangulatára.  

Enyhülő tankönyvmizéria?
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világFerenc pápa: 
Jézus nélkül semmi nem marad a karácsonyból

Katonai tiszteletadással eltemették szombaton a
Curtea de Argeş-i új ortodox székesegyházban Ro-
mánia 96 éves korában elhunyt volt uralkodóját, I.
Mihály királyt.

A svájci rezidenciáján múlt héten meghalt volt királyt fele-
sége, Bourbon Anna címzetes királyné és pármai hercegnő
hamvai mellé temették a Bukaresttől 150 kilométernyire észak-
nyugatra található kisvárosban, több középkori havasalföldi
fejedelem székhelyén. A király koporsójának elhelyezését a
kriptában 21 tüzérségi díszlövéssel adták a gyászszertartásra
összesereglett, a kolostor körül összegyűlt több ezer ember tud-
tára. A román uralkodókat eddig a Curtea de Argeşen épült 16.
századi kolostorban temették el, itt azonban nem volt már hely,
ezért 2009-ben egy új királyi székesegyházat kezdtek el építeni
a településen, amely mostanra készült el. Az épületben 24 krip-
tát alakítottak ki: 12-t a királyi család, másik 12-t pedig az ar-
geşi ortodox püspökség számára.

I. Mihály király koporsóját a felújított királyi vonattal szál-
lították Curtea de Argeşre a fővárosból, ahol az állami méltó-
ságok és az európai uralkodóházak vezető képviselői
jelenlétében több tízezer ember vett részt búcsúztatásán. A
gyászszertartást Daniel román ortodox pátriárka celebrálta a
patriarchátus székesegyházában, ahova katonai jármű által

vontatott ágyútalpon szállították a román hadsereg utolsó cím-
zetes marsalljának koporsóját.

I. Mihály király temetésén többek között XVI. Károly
Gusztáv svéd király és Szilvia királyné, Henrik luxemburgi
nagyherceg, a spanyol trónról három éve fia javára lemondott
I. János Károly király és felesége, Zsófia, Károly walesi her-
ceg, brit trónörökös, II. Szimeon, Bulgária utolsó cárja és volt
miniszterelnöke, Anna-Mária volt görög királyné vett részt,
jelen volt a szerb, belga, orosz, albán, osztrák és több más
uralkodóház számos magas rangú képviselője. 

A trónról hetven éve elűzött volt király temetésén Klaus Jo-
hannis köztársasági elnök és a román állam valamennyi magas
rangú tisztségviselője részt vett. Az országa iránt száműzeté-
sében is elkötelezett, Románia európai és euroatlanti integrá-
ciója mellett következetesen kiálló Mihály király – történelmi
szerepének, méltóságteljes és mégis szerény viselkedésének
köszönhetően – hatalmas népszerűségnek örvendett.

Mihály király gyermekként 1927 és 1930 között, majd 1940
és 1947 között volt Románia uralkodója. Fontos szerepet ját-
szott az 1944. augusztus 23-ai fordulatban, amikor a már had-
színtérré változott Románia szakított addigi szövetségeseivel,
a tengelyhatalmakkal, és az antifasiszta koalíció oldalára állt
át. (MTI) 

Eltemették Románia volt uralkodóját

Egy pénteken ismertetett tanulmány szerint több mint 30
ezer román orvos és kutató dolgozik külföldön.

Az Egészség Népszerűsítéséért (ARPS) elnevezésű civil
szervezet szerint 15.700 román orvos és ugyanennyi kutató
dolgozik külföldön, főleg nyugat-európai országokban, mint
például Németországban, Nagy-Britanniában és Franciaor-
szágban.

A civil szervezet szerint a magasan képzett munkaerő el-
vándorlásának elsődleges oka nem az alacsony jövedelem,
hanem a szakmai fejlődési lehetőségek és megfelelő munka-
körülmények hiánya, valamint a korrupció. Az alacsony jöve-
delmek csak ezután következnek az elvándorlók által
megjelölt okok listáján.

A tanulmány szerint a kutatók esetében nagyobb a mobili-
tás, a több ország részvételével szervezett kutatási projektek-

nek köszönhetően a román kutatók otthon is dolgoznak, de az
orvosok esetében az elvándorlás egyirányú, és egyelőre nincs
jele annak, hogy ez a folyamat megállítható lenne.

Megállapították, hogy az elmúlt tíz évben mintegy 300 ezer
román diák végezte el részben vagy teljes egészében külföldön
a tanulmányait, ami csökkenti a kutatók szelekciós bázisát, il-
letve a román kutatás újjáélesztésének lehetőségét.

A tanulmány az információtechnológiai ágazatot is vizs-
gálta, amely az elmúlt hat évben rohamosan fejlődött Romá-
niában. Jelenleg több mint 100 ezer embert foglalkoztat ez a
szektor, és egyes becslések szerint 2020-ig 300 ezerre nőhet a
foglalkoztatottak száma. A hazai munkalehetőségek ellenére
számos romániai informatikus külföldön dolgozik, főként
Nagy-Britanniában, Írországban, Belgiumban, az Egyesült Ál-
lamokban és Kanadában, olvasható a tanulmányban. (MTI)

Több mint 30 ezer román orvos és kutató dolgozik külföldön



főméltóságok, elöljárók, vállalko-
zók megszólításával lehetőséget
próbálnak biztosítani egyedülállóan
meghitt együttlétre, beszélgetésekre
– hangsúlyozta.

A Mobex étterem terített asztala-
inál több mint kétszázan foglalhat-
ták el helyüket, ez is azt tanúsítja,
hogy szükség van a szeretetvendég-
ségre, talán még akkor is érdemes
lesz megszervezni, ha esetleg csök-
kenne a résztvevők létszáma, mert
olyan rászorulók részesülhetnek az
adventi várakozás és ajándékozás
örömében, akik amúgy nem enged-
hetnék meg maguknak, hogy ele-
gáns étteremben ünnepeljenek és
karácsonyra hangolódjanak.
Sokszínű gyülekezet

A szeretetvendégségen szemta-
núi lehettünk annak, hogy évről
évre egyre több fiatal kapcsolódik
be az önkéntes tevékenységekbe,
a jelek szerint számukra nem ciki,
ha időseknek terítenek, vagy az
egyre nagyobb számban érkező
gyerekekkel foglalkoznak. Az ün-
nepi együttlét hangulatát a mező-
kölpényi Életvíz együttes és a
Kolozsvári Fúvós Kvartett színe-
sítette, a programot művészi

műsor és tombolahúzás tette vál-
tozatossá.

Lőrincz János esperes áhítatában
Isten hívó szavának erejét emelte
ki. Mint hangsúlyozta, nem csak a
Szeretetszolgálat, hanem Isten is az
adventi együttlétre hívta az embe-
reket, ezáltal az egybegyűltek rend-
kívül sokszínű gyülekezete
fohászkodhatott és énekelhette kö-
zösen a Csendes éjt.

A Telefonos Szeretetszolgálat ki-
lenc éve kezdte meg tevékenységét
Kolozsváron, és érdekes egybeesés,
hogy épp az adventi szeretetven-
dégség napján jegyezték be a ko-
lozsvári bíróságon a székhelycserét,
amellyel a szolgálat hivatalosan is
áthelyezte központját Marosvásár-
helyre. A szeretetszolgálat alaptevé-
kenysége továbbra is a telefonos
ügyeletezés. A csütörtöki napokon
15-20 óra között hívható 0265/55-
55-55-ös telefonszám a rászorulók-
nak és tehetőseknek egyaránt
rendelkezésére áll. A rászorulók se-
gítséget kaphatnak, a tehetősek
pedig adományaikkal támogathat-
ják a szeretetszolgálat tevékenysé-
gét. Amint az eseményen is
elhangzott, megtörténhet, hogy egy
olyan tehetős ember tárcsázza a vo-

nalat, aki anyagiakban nem szenved
hiányt, azonban a magány vagy
ágyhoz kötöttség miatt segítségre
szorul. Az ilyen jellegű betelefoná-
lók számára is megkeresik a köztes
segítés módját. A kolozsvári és ma-
rosvásárhelyi szeretetvendégség
adományokból, tombolából össze-
gyűlő bevételét a menedékszoba ki-
alakítására fordítják. Olyan
vendégszobát szándékoznak létre-
hozni, ahol négy személynek nyújt-
hatnak majd szállást legtöbb három
napra. Az orvosi beavatkozásokra
vagy más jellegű ügyintézés végett
megyeszékhelyünkre érkező idős
vagy rászoruló személyeken szeret-
nének ezáltal segíteni. A marosvá-
sárhelyi szeretetvendégségen 2.352
lej gyűlt össze.
Keresztényi kötelesség

Az adventi szeretetvendégség fő-
támogatója a marosvásárhelyi
Üvegcentrum Kft. volt, melynek tu-
lajdonosai Lőrincz Attila és Kocsis
Lajos. A jelen lévő Lőrincz Attilát
arról kérdeztük, mi ösztönzi a vál-
lalkozás tulajdonosait arra, hogy a
hasonló karitatív tevékenységekből
kivegyék részüket. „Keresztényi
kötelességemnek érzem az adako-
zást, mivel az életem során rengeteg

ajándékot kaptam a Jóistentől.
Megmutatta a helyes utat, amikor
tizenöt évesen Magyarországra
mentem dolgozni, ezt pedig a
magam során úgy próbálom meghá-
lálni, hogy a rászorulókon segítek.
Nyolcévesen veszítettem el édes-
apámat, nővérem tizenkét, öcsém
négyéves volt, és nem felejthetem
el, mennyire nehéz volt édes-
anyánknak, hisz abban az időben
nem létezett ennyi civil szervezet,
támogatásra senkitől sem számítha-

tott. Örömmel tölt el, ha segíthetek,
többnyire alapítványokat, mozgás-
sérült gyerekekkel foglalkozó szer-
vezeteket, árvaházakat, súlyos
műtét előtt álló betegeket támoga-
tunk, de a keresztszülő programban
is részt veszünk. A cégen belül is jó-
tékonykodásra buzdítjuk az alkal-
mazottakat, következésképpen
gyakori a belső gyűjtés, amit a rá-
szorulóknak juttatunk” – hangsú-
lyozta Lőrincz Attila, az
Üvegcentrum Kft. társtulajdonosa.

Tizenharmadik alkalommal
szervezett méhésztalálkozót
szombaton a Nyárád-völgyi
Méhészegyesület, amely las-
san erdélyi találkozóvá válik.
Ez alkalommal nemcsak ta-
nácskoztak, hanem adomá-
nyoztak is a méhészek.

Több csoportban gyülekeztek
szombaton reggel Nyárádszereda
főterén a távolabbról érkező méhé-
szek, majd a művelődési házhoz
vonultak, ahol 10 órakor vette kez-
detét a Szent Ambrus-napi talál-
kozó. Nyitómomentumként négy
mézlovagrend – a székesfehérvéri,
székelyudvarhelyi, csíkszeredai és
sepsiszentgyörgyi – vonult fel
zászlókkal, amelyekre felsorakozá-
suk után emlékszalagot kötöttek a
szervezők. Balde Ernő házigazda
köszöntése után főhajtással kezdő-
dött az esemény: a méhészek idén
elhunyt két kollégájukra emlékez-
tek: Kecskés Dezső Fehér megyei
méhegészségügyi felelős munka-
köri feladata teljesítése közben,
míg Rónai István 89 évesen távo-
zott.
Európát érintő kérdések

Tíz év után ismét megtisztelte a
szeredai rendezvényt jelenlétével
Bross Péter, az Országos Magyar
Méhészeti Egyesület elnöke. Elő-
adásában az Európai Unió méhé-
szetét vette górcső alá, illetve a
pénz világpiacára mutatott rá. Ro-
mánia és Magyarország egyaránt
mézexportőr állam, de az árat a
hordókban eladott mennyiség hatá-
rozza meg. A világpiacon jelenleg
a legszegényebb országokban ter-
melt méz ára a mérvadó, ezzel az
alacsony összeggel az európai mé-
hészek nem tudják felvenni a ver-
senyt. Nagyon fontosnak tartja
azonban, hogy a magyarországi
Erős Norbert képviselő mézjelen-
tést fog előterjeszteni az Európai
Parlamentben, amely februárban
fogja ezt tárgyalni. Óriási dolog az,
hogy az EU állást foglal a méhé-
szek és a méz mellett, ez erős nyo-
másgyakorlás lehet az európai
méhészetek életben maradása érde-
kében.

Ezt követően a debreceni műlép-
üzem részéről érkezett Szanyi

Tibor és Vámos Alex a viaszról tar-
tott előadást, dr. Békési László
méhegészségügyi kérdésekre adott
választ, Dohos László az idei mé-
hészeti évet elemezte. 

Balde Ernő, a szervező nyárád-
menti egyesület elnöke érdeklődé-
sünkre elmondta: lassan erdélyivé
válik a kezdetben nyárádmentiek-
nek indított találkozó, hiszen ezút-
tal nemcsak a székelyföldi
méhészek jöttek el, hanem Brassó
és Fehér megyéből, de a Szilágy-
ságból is érkeztek érdeklődők, és
külön örömére szolgál, hogy a lo-
vagrendek is megtisztelték jelenlé-
tükkel a rendezvényt, amelyre
sikerült értékes előadókat elhozni.
Az OMME és a nyárádmentiek kö-
zötti kapcsolat több évtizedes
múltra tekint vissza – tudtuk meg
Bross Pétertől, aki szerint csodála-
tos, hogy a méhészek egy közös-
ségbe tartoznak. Nagyon fontosnak
tartja a kétoldalú információáram-
lást: nemcsak ők adják át tapaszta-
lataikat az erdélyieknek, hanem ők
is megismerik Románia méhészeti
kérdéseit.
Sokat tanulhatnak

A korondi Tófalvi Melindát kie-
melt szakemberként tartják számon
az erdélyi méhészek. Ő azonban
csak méhésznek tartja magát, aki
szeret minden szakmai eseményen
részt venni. Itt találkozik a nyárád-
szeredai és csíkszeredai méhész, a
személyes ismerkedésen túl pedig
betekintést nyerhetnek az európai

méhészetbe is: milyen gondokkal
küszködnek mások, milyen megol-
dásokat találtak azokra, hogyan
oldják meg a lenyomott mézpiaci
árak kérdését. „A méhek mellé
mindig kell a méhészek hordozta
információ” – mondta el kérdé-
sünkre. Hasonlóan fontosnak tartja
a tanulást, az információszerzést a
hármasfalusi Nemes András, a Kü-
küllő menti méhészegyesület veze-
tője, ezért nemcsak részt vesz
számos előadáson, konferencián,
hanem egyesületük is gazdaképzé-
seket, tanfolyamokat szervez a vi-
déki méhészek számára – tudtuk
meg. 

A mintegy százötven résztvevő
között találtuk Nagy Mártont, Ko-
ronka volt polgármesterét is, aki
nyugdíjas éveit méhészkedéssel
tölti. Egy hazai pályázaton tizen-
ötezer eurót nyert az idén, ebből
szinten tartja a méhállományát,
eszközöket és mézpörgető beren-
dezést vásárol, de villanypásztort
is, hiszen a medve Székelybósban
is jelen van, és köztudottan mézba-
rát – osztotta meg velünk az újdon-
ságokat a volt elöljáró.

A méhészek a szombati találko-
zón mézet is gyűjtöttek a Szent Er-
zsébet Egyesületnek, a Pál atya
ferences szerzetes gondozásában
élő gyermekek számára. Többen
hoztak magukkal egy-két üveg
mézet vagy tették le annak pénzér-
tékét a kijelölt helyre.

Aktuális szakmai kérdéseket beszéltek meg
Méhészkonferencia Nyárádszeredában
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Gligor Róbert László

Értékes információkhoz juthatnak egy-egy ilyen konferencián a vidéki méhészek
Fotó: Gligor Róbert László

Karácsonyra hangolódva

A karácsonyi ajándékozási 
kavalkádban jó ötletnek bizonyul-
hat a színházbérlet!

A Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház előadásai a közönség igényei sze-
rint alakított, különböző
bérlettípusokkal is látogathatók. Az
évad folyamán bármikor válthatók
szabadbérletek, amelyek nincsenek
előre meghatározott dátumhoz, idő-
ponthoz kötve, és nem helyre szólóak.

Vannak 4, 6 és 8 egységes sza-
badbérletek, valamint kedvezmé-
nyes szabadbérletek egyetemisták,
diákok, pedagógusok és nyugdíja-
sok számára, melyek felhasználha-

tók a Tompa Miklós Társulat reper-
toárján lévő előadások megtekinté-
sére (a bemutatók és
vendégelőadások kivételével).

A Kultúrpalotában működő jegy-
irodában (tel.: 0372-951-251) hét-
köznaponként 12–17.30 óra között
lehet jegyeket és bérleteket vásá-
rolni, a színházi jegypénztár hét-
köznapokon 9–15.00 óra között és
előadások előtt egy órával tart
nyitva (tel.: 0365-806-865). Online
jegyváltásra a www.biletmaster.ro
honlap vehető igénybe.

Hozzon idén színházbérletet az
angyal! (közlemény)

Hozzon idén színházbérletet
az angyal!

Egy év alatt közel száz petíció
érkezett Romániából az Euró-
pai Parlamentbe, lakosság-
arányosan ebből az országból
jött a legtöbb bejelentett pa-
nasz vagy kérés. Sógor Csaba
szerint a rendkívül sok petíció
arra mutat rá, hogy rendszer-
szintű problémák vannak Ro-
mániában, ezért bizonyos
területeken az Európai Bizott-
ságnak kiemelt figyelmet kell
fordítania az országra. 

Az európai polgárok egyik alap-
vető joga, hogy bármikor – akár a
saját nevükben, akár másokkal
együtt – petíciót nyújthatnak be az
Európai Parlamenthez, az Európai
Unió tevékenységi körébe tartozó
kérdésben. A petíció kifejezhet
egyéni kérést, panaszt vagy az EU-
s jogszabályok alkalmazásával kap-
csolatos megfigyelést, de felkérést
is tartalmazhat arra vonatkozóan,
hogy az EP milyen álláspontot fog-
laljon el egy bizonyos kérdésben. A
petíciók által az EP figyelmét rá
lehet irányítani olyan ügyekre, ame-
lyek során egy helyi hatóság vagy
más intézmény az európai polgárok
jogait megsértve jár el. 

Az EP plénuma csütörtökön vitá-
zott a Petíciós Bizottság 2016-os év
során folytatott tanácskozásait érté-

kelő jelentésről. Sógor Csaba
RMDSZ-es európai parlamenti kép-
viselő a vitában úgy fogalmazott:
„nem tölt el örömmel, hogy az el-
múlt két évben kiemelkedően sok
petíció érkezett a bizottsághoz Ro-
mániából, lakosságarányosan csak
Görögország közelíti meg”. Az er-
délyi képviselő szerint ez azt jelenti,
hogy a román állampolgárok tuda-
tában vannak az uniós állampolgár-
sághoz kapcsolódó jogaiknak,
ugyanakkor a rendkívül sok petíció
arra is rámutat, hogy rendszerszintű
problémák vannak az országban. 

„Nem hiszem azt, hogy csak Ma-
gyarországon és Lengyelországon
kell számonkérni a jogállamiságot
és az alapvető jogok biztosítását,
hanem az összes tagállamra vonat-
kozó mechanizmusra van szükség”
– érvelt a EP-képviselő. Véleménye
szerint a petíciók számán is látszik,
hogy mindegyik tagállamban van-
nak olyan esetek, amelyek vitákra
adhatnak okot, és amelyek kezelé-
sét a tagállami hatóságok nem tud-
ják megoldani. Sógor Csaba szerint
az azonban bizonyos, hogy ameny-
nyiben mégis egyes országok kivá-
lasztását részesítik előnyben, akkor
ezek sorában Romániának szerepel-
nie kell. (közlemény)

Romániából érkezett lakosságarányosan 
a legtöbb petíció az Európai Parlamenthez

Rendszerszintű problémák

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor



Kilenc-tíz titokzatos karácsony-
várás után kicsit mintha mi is meg-
irigyelnénk az ajándékozó szerepét.
A kamaszok ünnepe már nem feltét-
lenül arról szól, hogy csengőszóra
nyílik a nagyszoba ajtaja, és a ha-
talmas vagy parányi fenyőfa alatt
ott díszeleg a kívánságlistánk tar-
talma. Kit és hogyan lepnek meg
szentestén a tizenévesek? – kérdez-
gettük.

Zsanett, 13 éves: A barátnőimet
szoktam karácsonykor megajándé-
kozni, vásárolok vagy készítek
nekik valamit. A legjobb barátnőm
ezúttal egy gyertyatartót kap,
amelyre rányomtattatom egy közös
képünket. Apukám ajándéka is egy
gyertyatartó lesz, de mivel ő éne-
kes, egy kottával díszíttetem a meg-
lepetést.

Andrea, 11 éves: A szüleimnek
olyasmit veszek, aminek hasznát
látják a hétköznapokban. Édesapám

kőműves, gyűjti a szerszámokat,
így olyasmit kap, ami hiányzik a
készletéből. Anyának valamilyen
konyhai eszközt választok. Az
egyik legjobb barátnőmnek éppen
karácsony táján lesz a születés-
napja. A másik legjobb barátnőm-
mel megegyeztünk, hogy
szervezünk neki egy meglepetésbu-
lit, és egy pólót is kap a közös ké-
pünkkel.

Orsolya, 11 éves: A barátnőimet
lepem meg az ünnep alkalmával.
Személyre szabott bögrét, pólót, te-
lefontokot vásárolok nekik. Ami az
én karácsonyi kívánságomat illeti,
mivel nemrég eltörtem a mobilom,
annak örülnék a leginkább, ha egy
új telefon várna a fa alatt.

Krisztián, 11 éves: Én egy fel-
nőttkifestőst veszek anyának. Gyer-
mekkorában nagyon szeretett
színezni, és tudom, hogy ez most is
megnyugtatja. Ráfér egy kis lazítás. 

A karácsonyváráshoz egyes
tizenévesek számára a bar-
kácsolás is hozzátartozik. A
koronkai iskolások idén ősz-
szel technológia-tanárnőjük,
Fehér Margit kezdeményezé-
sére váltak a Kézcsodák kézi-
munkakör tagjaivá. Az év
legszebb ünnepéhez kötődő
ötletes alkotásaikat múlt
héten a marosvásárhelyi
Deus Providebit Tanulmányi
Ház előterében állították ki
és kínálták eladásra. Néhá-
nyukkal ott, a színes, külön-
leges tárgyaktól roskadozó
asztal mellett beszélgettünk.

A látogatásunkkor jelen levő
kézművescsapatban a 13 éves
Krisztián volt az egyedüli fiú, így
a megkérdezettek sorában övé lett
az elsőbbség. 

– Gyönyörűen varr – mutatta be
diákját a pedagógus, majd a tanít-
vány vette át a szót.

– A tanárnő vett egy csomó
nyakkendőt, azokat együtt varrjuk
össze, úgy, hogy egy hatalmas
kerek szőnyeg legyen belőlük. A
karácsonyi vásárunkra én egy tás-
kát készítettem, azt nem tudom
megmutatni, mert már eladtuk.

Dorottya a natúr díszeket ked-
veli. A vásárra fenyőtobozból fára
valót, színes papírból képeslapokat
készített.

– A mintákat magam találom ki
aszerint, hogy mire bukkanok rá a
dekorációs dolgaim között –
mondta a 13 éves lány.

Júlia szívesen rajzol, színez sza-
badidejében, és az origamit is ked-
veli.

– Papírból békát és pillangót
szeretek a leginkább hajtogatni. Az
ötleteket egyébként a barátnőmtől
és az internetről gyűjtöm, de saját
találmányaim is vannak – mesélte
a hetedikes lány, majd a vásáron ki-
állított eredeti kreációját is meg-
mutatta: egy zenedobozt, azaz egy
kottával díszített poharat, amely-
ben egy gyertyát helyezett el.
Emellett kukoricaszemekkel kitö-
mött textilből hóembereket is ké-
szített a kiállításra.

Tilda, aki éppen mellékletünk

megjelenésekor ünnepli 14. szüle-
tésnapját, életében először próbálta
ki a mézeskalácssütést. Nagyrészt
önállóan dolgozott, édesanyja csak
a liszt kimérésében segített neki.
Természetesen a vásárra bocsátott
mézesek díszítése is a nyolcadikos
lányra maradt.

– Apró cukorkákkal dekoráltam
a mézeskalácsokat. Ugyanakkor
tojásfehérjéből és sok cukorból
külön mázat is készítettem, az adja
egyes sütik fehér színét. A cukor-
mázba a cukorkák is jobban bele-
ragadtak – magyarázta, majd
tűrögetéssel készült minifüzetjéről
és papírangyalairól is mesélt. 
Legötletesebb találmányának a
könyvjelzőt találtam, amely egy
kartonlapból készült, szeme is van,
és vicces orrával jelzi, hogy melyik
oldalnál tart a könyv olvasója. 

Az asztal mellett három mű-
anyagpohár testű, sálat viselő hó-
ember várakozott. A Kézcsodákban
tevékenykedő Irénke két osztály-
társával egyetlen este alkotta meg
a különleges triót.

– A testük felső és alsó részén
száz-száz pohár található, amelye-
ket tűzőgéppel rögzítettünk. Ebben
a tesóm is segített. Az ötletet a Fa-
cebookon találtuk – árulta el Irénke
a melegre „immunis,” egész évben
télről mesélő „emberkékről”.
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A mai tizenévesek szülei közül
sokan töltöttek emlékezetes csütör-
tök és szombat éjszakákat a víkend-
telepi „Dzsesszben.” A klub tíz éve
költözött a Sinaia/Sörház utcába.
Törzsvendégei közé a 18 év fölötti
korosztály tartozik, de tematikus

bulik, gólyabálok, szalagavatók al-
kalmával a kamaszok is magukba
szívhatják a hely hangulatát. Ho-
gyan szórakoznak, milyen zenét sze-
retnek, és mennyire érzik
ismerkedésre alkalmas terepnek a
Jazz&Blues Clubot a gyermekkor-

ból kifelé tartó, de még kiskorú ven-
dégek? – kérdeztük Demeter József,
azaz DJ Döme lemezlovast, parti-
szervezőt, a klub alapítóját.

– A sulis rendezvények bizonyos
korlátok között zajlanak, nincs al-
kohol, és kötelező egy felnőtt –
tanár, osztályfőnök – jelenléte. Az
alkoholtilalom a buli kezdetétől,
este 7 órától 11 óráig érvényes.
Utána személyazonossági igazol-
ványt kérünk a vendégektől, de így
is előfordul, hogy kiskorúaknak is
sikerül bent maradni a 18 pluszos
partin. Sajnos sok tizenéves meg-
próbál becsempészni szeszes italt a
klubba, és ha a bejáratnál akadályba
ütközik, kint húzza le az üveg tar-
talmát. Egy-egy parti után rengeteg
üres flakont találunk az autók kö-
zött. Olyan is előfordul, hogy egy
közeli kocsmában tankolnak fel,
akár a buli közepén. Nemrég egy
egész csapat akart kilépni „leve-
gőzni”, de a kiskorúknak szervezett
rendezvényeknél az a szabály, hogy

aki egyszer bejött, az csak akkor
mehet el, ha végleg távozni sze-
retne. 

– Mit gondolsz, miért annyira
fontos a fiatalabb klubvendé-
geknek is az alkohol?

– Úgy érezhetik, hogy bátorságra
kapnak tőle. Az a tapasztalatom,
hogy a mai tinik többsége nagyon
frusztrált, folyton attól retteg, hogy
lemarad valamiről. Sokan közülük
sem szórakozni, sem udvarolni nem
tudnak. Mindent hamar akarnak
megszerezni, a testi, lelki örömöket
is, aztán versenyeznek, hogy kinek
sikerült gyorsabban, többször. Talán
a mai tizenévesekkel szembeni el-
várások, a túlzott iskolai követelmé-
nyek és az óriási információáradat
mindennek az oka.

– Milyen zenét kedvelnek legin-
kább a középiskolás bulizók?

– Az utóbbi négy évben azt vet-
tem észre, hogy nem igazán vannak

preferenciáik, szinte mindegy, hogy
milyen zene szól. Elmúltak azok az
idők, amikor a bulizók alig várták,
hogy felcsendüljön egy Eric Clap-
ton- vagy egy Gary Moore-dal. A
régi dzsesszes éjszakákon hajnal
felé mindig lassú számokat tettem,
hogy megadjam a lehetőséget az is-
merkedni vágyóknak a közeledésre,
összehangolódásra, a mostani fiata-
lok többsége azonban egyáltalán
nem kedveli, sőt, véleményem sze-
rint még ki sem próbálta a páros
táncot. Most inkább a rap és az ál-
lati ösztönöknek teret adó néger
zene a menő, a fiú a lány mögött áll,
és mindketten ritmusra rázzák ma-
gukat vagy a magasban lóbálják a
kezüket. A koncertekre sem vevők
a tizenévesek. Úgy látom, hogy ka-
maszkörökben a szórakozás a fesz-
tiválokra redukálódott, a kevésbé
ismert zenekarok estjeire pedig
egyáltalán nem kíváncsi ez a kor-
osztály.

Vége a páros táncnak?
Bulizó tinik DJ-szemmel 

Szimatoló könyvjelző, hőálló hóember
Kamasz-kézcsodák

Angyalszerepben

Nemcsak szöktetőkön, korláto-
kon, lépcsőkön, hanem éppenséggel
egy nem túl nagy íróasztalon vagy
a szoba közepén is lehet gördesz-
kázni. Az egyetlen feltétel csupán
az, hogy a kerekeken guruló deszka
legfeljebb tenyérnyi legyen, úgy,
hogy a „sportoló” ujjak jól irányít-
hassák.

A fingerboard, azaz ujjdeszka
térhódítása nem éppen új keletű, mi
több, egyes játékboltokban csodál-
kozva néz ránk az eladó, ha a kész-
letükből évek óta hiányzó játékról
érdeklődünk. Pedig a tizenévesek

körében mostanában is igen nép-
szerű ez a minisporteszköz, sokan
zsebben, táskában állandóan ma-
guknál is hordják. Internetes adás-
vételi oldalakon egyébként szép
számban találni használt, jó állapot-
ban levő ujjdeszkákat, amelyeknek
egyik változata a műanyag lapú
Tech Deck. 

Egy internetes portálon
(www.borsonline.hu) közzétett cikk
szerint a fingerboard „pályafutása”
egy gördeszkás cég kulcstartó-rek-
lámjaként indult. Az ujjdeszkázás
mára már szinte igazi sportággá
nőtte ki magát, a parányi deszka se-
gítségével ugyanis ugratni, trük-
közni is lehet, mégpedig
mindenféle sebesülés nélkül, akár
az ágyon hasalva, az extrém figurá-
kat ugyanis a lábak helyett ujjak
végzik. Így nemcsak a koncentrá-
ciót, hanem a kézügyességet is fej-
leszti a Tech Deck.
Mutatványrepertoárjukat internetes
(You Tube-os) videókból bővíthetik
a fiatalok, akik közül sokan szökte-
tőkkel ellátott minipályát is besze-
reznek kedvenc játékszerükhöz. 

Kedvencük: a Tech Deck

Fotó: Nagy Tibor

Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó

Kedves tizenévesek! Egyetértetek DJ Döme észrevételeivel? Írjátok
meg ezzel kapcsolatos gondolataitokat, tapasztalataitokat a
nsildi@yahoo.com e-mail-címre, és a legeredetibb hozzászólásokat a
soron következő Lélekgraffitiben közzétesszük.



(Folytatás december 11-i lapszámunkból)

Sírig tartó szerelem 
A falu múltjáról érdeklődöm. Vendéglátó-

immal a kollektivizálásnál előbbre nem ju-
tunk. (Róza néni csoportvezető volt abban az
időben.) Nem ismerik a múltat, felajánlják,
hogy menjük át a szomszédba Bucur Teodor-
hoz, aki tudomásuk szerint hozzáfogott a fa-
lumonográfia szerkesztéséhez. Csak néhány
házzal odébb lakik Ticu bácsi. 

Amint odaérünk, látjuk, hogy a kapu mel-
letti kerítésen különös rajz és egy elkerített,
feliratozott pad van. Egy-egy táblán, a kerí-
téshez rögzítve naivan ábrázolt férfi és női
portré. A padon a két név: „Julcsika – Theo”,
mögötte a kerítésre szegezett fémlapon
román vers, amely szabad fordításban így
hangzik: „nélküled üres, milyen boldogok
voltunk, amikor együtt ültünk a padon”. Be-
lépünk az udvarra, ahol a csűr gerendáira
szegezett fémlapokon több, Julcsukához ro-
mánul írt verset olvashatunk. A nyári konyha
tornáca és a kis ház falai is mind Julcsukának
állítanak emléket. Ticu bácsit a ház zsúfolt
konyhájában találjuk. Asztalhoz ülünk, ame-
lyen egy fényképtartóban családi fotók van-
nak. A monográfiáról érdeklődünk.
Elmondja, egy szászrégeni mérnökkel fogott
hozzá, de gyengélkedik, ezért nem folytatja.
A másik ok, amiért abbamaradt a kutatás az,
hogy a régmúltat ismerők meghaltak. Csak
annyit tudott  meg, hogy valamikor a telepü-
lés egy közeli dombtetőn állt, aztán a későb-
biekben költözött jelenlegi helyére. Felfedi
szomorúságának okát. 2000-ben veszítette el
magyar feleségét, „Julcsukát”, akivel a
„világ legjobb házasságában élt”. Az asz-
szony paralízis miatt 20 évig ágyban feküdt,
úgy gondozta haláláig. Azóta házának min-
den sarkában a szeretett asszonynak állított
emléket. Több száz verset írt, amelyeknek
nagy részét Julcsukához címezte – mondja
Ticu bácsi, majd hozzáteszi, ahogy erejéből
telik, a monográfiát is megírja, de fontosabb-
nak tartotta felesége emlékének ápolását. 

Ha nem is tudtunk meg sokat a falu múlt-
járól, azzal a gondolattal távozunk, hogy két
ember közötti ragaszkodásnak, a szeretetnek
ilyen kézzelfogható jeleit ritkán látni. Ráa-
dásul a férj román, a feleség magyar volt.
Távozásunkkor szembeötlik a csűrkapura
szegzett román versek között két magyarul
írt sor, amelyen ez áll: „Julcsuka/ Gyere visz-
sza, téged várlak, mint egy angyalt az égből/
Maragy vellem mind halálig, mert ha nem
jösz, megyek én/ Ticu –” 

Épületváltás 
A falu egykori múltjának néma tanúja a

komlódi Teleki-kastély, legalábbis ami meg-
maradt belőle. Az épület tetőzetének nagy
része beomlott. A két szint közötti mennye-
zet is eltűnt. A tetőgerendák a pincében he-
vernek. Az ablakokon, ajtókon rács van
ugyan, és a kapun tiltó tábla áll, azonban erre
már semmi szükség. A kiürített helyiségek-
ben csak a törmelék maradt és a több méteres
gaz. A falak téglái közül jókora fák nőttek ki.
A vakolat nélküli homlokzaton címeres, fel-
iratos kövek, a főbejárat kőszeglete halvá-
nyan utal egykori pompájára. A kőfelirat
latin és magyar nyelven tudatja az utókorral,
hogy a kastélyt 1756-ban építette hadadi

Wesselényi István (1708–1757) és neje, var-
gyasi Daniel Polixénia (1720–1775), akik-
nek a nevével és családi címerével
találkoztunk a templomban is. Megtudom,
hogy a barokk épület homlokzatán levő ró-
zsát tartó szirén a Wesselényi család, a nyíl-
vesszővel átszúrt hattyút ábrázoló pedig a
Dániel család címere, Anton Schushbauer
kolozsvári kőfaragó mester művei. A család
utódai kihaltak, így került a Telekiek birto-
kába az épület, amelyet 1951-ben államosí-
tottak. Miután a helybéliek évekig
kultúrotthonként használták, az 1989-es
rendszerváltást követően a néhai tulajdono-
sok leszármazottai nem igényelték vissza az
épületet, így ez átkerült a Beszterce-Naszód
Megyei Tanács birtokába. A leromlott állagú
épületet először 2015 tavaszán árverésen
próbálta értékesíteni a megyei önkormány-
zat. Akkor a 14 szobás, mintegy 400 négy-
zetméter felületű, kétszintes ingatlant a
hozzá tartozó 0,78 hektáros telekkel együtt
egy szakbizottság 494 ezer lejre becsülte fel.
A jelentkezőknek előlegben 15 ezer lej ga-
ranciát kellett befizetniük. A licit sikertelen
volt. Érdeklődésemre a  Beszterce-Naszód
Megyei Tanács illetékes szakosztályától tá-
jékoztattak, hogy mivel nem találtak vásárlót
2016-ban, úgy döntött a megyei tanács, hogy
hosszú távra bérbe adja az épületet. Nemrég
jelentkezett egy érdeklődő, ezért újra napi-
rendre tűzik az értékesítését. Ehhez szükség

lesz egy olyan kormányrendeletre is, amely
az épületet a megyei tanács magántulajdoná-
ból köztulajdonba helyezi át. A megyei ta-
nácsnak a műemlékvédő törvény által
megszabott feltételek alapján ki kell dolgoz-
nia a bérbeadási eljárást. A dokumentációnak
tartalmaznia kell egy megvalósíthatósági ta-
nulmányt arról, hogy a bérlő milyen célra
használja majd az épületet, ugyanakkor –
többek között – azt is kérik, hogy jelölje meg
a renováláshoz szükséges forrásokat. A fel-
adatfüzetet láttamoznia kell a művelődési
minisztérium műemlékvédő osztályának is,

csak ezután hirdethetik meg a versenytárgya-
lást. A kastéllyal foglalkozó ügyosztály mun-
katársa szerint a megyei önkormányzat
decemberi ülésének napirendjére tűznék a
licit szervezését előirányzó határozatterve-
zetet. Így is, bármennyire igyekeznek érté-
kesíteni az „erdélyi történelem
referenciaértékkel bíró ingatlanját”, törvé-
nyesen több mint három hónap múlva adhat-
ják bérbe a kastélyt a hozzá tartozó területtel
együtt. 

A település határában levő magaslaton a
kastély udvarán egy nemrég épített ortodox
templom áll, amely a múlt és a jövő néma
párbeszédeként farkasszemet néz a szomszé-
dos dombtetőn levő református templommal. 

Romokban álló református iskola 
Folytatjuk mezőségi utunkat

Oroszfája felé. A távolból látszik
a falu református temploma.
Mintha a komlódi hasonmása
lenne. Ugyanúgy dombtetőn áll,  a
két épület formája, mérete messzi-
ről egyformának tűnik.  

Az okiratokban 1297-ben
Oruzfaya, majd 1504-ben Orosz-
fayya néven említett település kö-
zépkori katolikus lakói
Komlódhoz tartoztak. Az 1600-as
években saját templomuk volt.
Erre utal félköríves szentélye is. A
hívek a későbbiekben áttértek a
református vallásra. A 19. század
elejétől Erked fíliája volt. Ma a
Mezőörményesi Református
Missziós Egyházközséghez tarto-
zik, Mezőörményes, Mezőseptér
és Komlód mellett. E négy gyüle-
kezet csupán az 1970-es évek óta
alkot egy adminisztratív közössé-
get, hiszen régen jóval nagyobb
magyar közösségek éltek ezeken
a településeken – tudjuk meg az
egyházi krónikákból. Az egyház-
község lélekszáma 2010-ben 55
volt, jelenleg 26-an vannak. 

A templomdombra gyalog ka-
paszkodunk fel. Ott vár bennünket

Katona János, aki négy éve gondnok, több
mint 10 éve presbiter. A templom múltját a
kémény repedt falába erősített márványtábla
idézi fel. Nehezen kivehető az írás: 

Ezerötszázban már a templom fennállott 
Melyet akkor ali basa megis szállott
Könyörületlen szív tűzzel elégette.
Ártatlan köveit hamvába temette.
Romlott kőfalait egy lévita rakta,
Ujra és mostanig minden abbahagyta.
Tekintetes Néb Istvánt rendelte
Most a gondviselés, ki híven szentelte
Szerzett javainak egy részét e házra,
Testamentum szerint ment ezerötszázra.
Tekintetes Simon Péter urra nézett
E pénz, melyet ipja jó czélra intézett.
Nem kivánja vissza, ott hagyja jó szivvel,
Tudja, hogy e tér még több interessivel.
1806-ban fundamentumából
Épült a jóltévök hív vigyázásából,
Kik magok is híven segedelmeztenek
Tudván a fő pénzen semmitse vesztenek
Vegyed késő nemzet e példát tükörül
Ha valaha ez ház romlásába merül
Az az isteni kéz mely ezt segítette,
Őrizetét tartja fenn mellette.
Nemes Kovács Ferencz és József hívek alatt,
Emelkedett nagyra e dicső foglalat.
Építetett Pergő Sándor egyházfiságába,
Kindl Mihály kolozsvári pallér vigyázása

alatt
AHLER József és Újfalusi János kőműve-

sek által.

Anno 1806.
Alatta pedig ez is olvasható: 1895-be

megreperáltatta az oroszfái refegyház…
Szrégeni Sipos Péter által.

A karzat alatt egy régi, fából készült per-
selyt fedezünk fel tartójával együtt. Régi
(középkori) felirat látható rajta, kopottsága
miatt azonban nem lehet kiolvasni. Ebben a
környezetben az oroszfáji magyarok jelené-
ről, jövőjéről faggatom a kurátort, aki el-
árulja, felesége ortodox román. De emiatt
sohasem volt baj a családban, nagyon jól
egyeznek. 

– Édesapám felesége is román volt, ebben
a környezetben nőttem fel, ez volt a termé-
szetes. Mindenki tartja magát az ő vallásá-
hoz, segítünk egymáson. Kölcsönösen
eljárunk mindkét templomba. Feleségem
nem igazán érti a nyelvünket, de azért csak
marad valamivel. Az istentisztelet után, ami-
kor hazamegyünk a templomból, megma-
gyarázom neki az ige lényegét – mondja
Katona János, majd kérdésemre válaszolva
kifejti, az egyházi alkalmakon kívül nem na-
gyon  járnak össze a magyarok. Nincs idő rá,
a közösség pedig idős, és nem igazán terem-
tenek erre alkalmat. A 26 fizető egyháztag
közül sokan nem is laknak a faluban. A fia-
talok mind elmentek. Nagyobbik fia Kolozs-
váron jár egyetemre. Visszajönne
gazdálkodni, de csak akkor, ha a helyzet úgy
hozza, hogy modernebb eszközökkel lehetne
megdolgozni a földet. De ez csupán távoli
elképzelés. Kicsi fia hatodik osztályos, Nyu-
lason jár román osztályba, mert Oroszfáján
megszűnt az iskola. Magyar oktatás nincs a
környéken, legközelebb talán Szászrégenben
van, de a távolság miatt nem szívesen enged-
nék kollégiumba. Pedig volt felekezeti okta-
tás Oroszfáján. Ma a felekezeti iskola
egykori impozáns épülete romokban áll. 

– Abban az iskolában végeztem a négy
elemi osztályt.  1976 volt az utolsó év, ami-
kor 12 tanulóval összevont, I–IV. osztályos
magyar csoport indult. Aztán kezdtek csalá-
dostul elköltözni a faluból a magyarok, és
megszűnt az oktatás. Utoljára 13 évvel ez-
előtt tartottak naponta két magyar nyelvű
órát, amelyre még románok is jártak. Igaz,
ezért valami pénzbeli támogatás is járt. A
rendszer olyan volt, hogy nem nagyon akar-
ták megtartani a magyar oktatást, és átvitték
a diákokat a román iskolába. A mi osztá-
lyunk tagjai is nyolcadik után szászrégeni,
besztercei középiskolákban folytatták tanul-
mányaikat román nyelven – mondja a kurá-
tor. 

Szép Eduárd lelkipásztor hozzáfűzi: az
egyház visszaigényelte az épületet, de még
nem sikerült tisztázni a tulajdonjogot. Leg-
utóbb 2013-ban fordultak az országos ingat-
lanügynökséghez a folyamat meg-
sürgetéséért, ennek ellenére még nem szüle-
tett döntés a visszaszolgáltatásról. Az épület
használhatatlanná vált, az egykori iskola ud-
varán ma szarvasmarhák legelnek. Katona
János is gazdálkodik, fogadásunkra is trak-
torával érkezett. Búcsúzás előtt arról kérde-
zem, hogy milyen jövőt jósol a
közösségnek? 

– Próbáljuk tartani a lépést a világgal,
ahogy lehet, de ha szegény a falu, a közös-
ség, akkor igencsak lemaradunk. Nem na-
gyon van reménység arra, hogy itt nagyobb
maroknyi magyar összegyűljön  – mondja,
miközben átveszi a faluban lakó magyarok-
nak szánt 2018-as református falinaptárakat.
Legalább ez emlékeztesse őket arra, hogy
lelkileg hova tartoznak – mondja, majd el-
köszönünk.

(Folytatjuk)

Vajda György

A komlódi kastély

Református iskola és templom Oroszfáján

Ticu bácsi „Julcsukáról” mesél Fotó: Vajda György
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Elárvuló kövek 
Guruló szórványkavicsok 



Tucatnyi góllal zárta az évet a
Marosvásárhelyi City’us teremlab-
darúgó-csapata. Igaz, bár egyáltalán
nem meglepő módon, a kapott és
nem a rúgott oldalon. A Temesvári
Informatica mindössze hat játékos-
sal érkezett Marosvásárhelyre, de
így is lefutballozta a pályáról Kacsó
Endre hitet vesztett tanítványait.

Marad a mínusz két ponttal a
City’us a téli szünetben, és komo-
lyan felvetődik a kérdés, hogy sike-
rül-e folytatnia február végén. Az
idei utolsó meccsen esélye sem volt
a két szerb válogatottal és két hono-
sított brazillal a román válogatott
tagjaival felálló Temesvárral szem-
ben. Igaz, a vendégeknek nem vol-
tak tartalékaik, Robert Lupu sem
tartott a csapattal, de a házigazdák-
tól is hiányzott Pop és Küsmödi,
akik kezdőemberek a mostani keret-
ben.

A mérkőzés legnagyobb hánya-
dában a temesváriak építkeztek.
Savio amolyan igazi brazil labda-

zsonglőrként cselezte ki az ellenfél
játékosai mellett, hogy némi túlzás-
sal éljünk, a bírókat, a kapufákat, de
még saját csapattársait is, aztán
vagy adott egy gólpasszt, vagy,
saját magát is kicselezve, átesett a
labdán. Amolyan egyszemélyes
showműsort mutatott be, amit a két
szerb pragmatikus megoldásai és
Felipe mindig gólratörő mozdulatai
egészítettek ki. Eközben a City’us
csak ritkán tudta több passz erejéig
megtartani a labdát, és még ritkáb-
ban veszélyeztette a többnyire tar-
talék Voin kapuját, akinek azonban
ezen a meccsen, tekintve az ellenfe-
let, bizalmat szavaztak a kispadon
ülő válogatott Iancu helyett.

Néha túl könnyűnek tűnő gólokat
szerzett az Informatica, de nehezen
megmondható, hogy ez a védelem
vagy a kapus hibái miatt volt így,
vagy netán a vendégek kombinációi
mattolták a vásárhelyi deffenzívát.
A második félidőt hamarabb leza-
varták, az idő nem mindig állt meg,

ha játékon kívül volt a labda, azon-
ban az utolsó húsz másodpercben
így is még két gólt kapott a City’us
– talán hogy legyen ki az a bizonyos
tucat...

A City’us következő bajnoki
mérkőzése február 25-én lenne,
amikor Jászvásár látogathat Maros-
vásárhelyre. Ennek a találkozónak
a sorsa azonban nagyon bizonyta-
lan. Addig is azonban, míg eldől,
hogy lesz-e folytatás, a sportági
szövetség fegyelmi bizottsága újabb
négy pont levonásával sújthatja a
csapatot, hiszen továbbra sincs kifi-
zetve a Székelyudvarhelyi FK-nak
és Csala Zsoltnak járó tartozás. 

(bálint)

Nagyarányú vereséget szenve-
dett a Marosvásárhelyi Maros KK
Nagyszebenben, ahol kizárólag
belföldi játékosokkal lépett pá-
lyára, és az utóbbiak közül is hiá-
nyoztak. Vállsérülése miatt
számítani lehetett arra, hogy Per-
son nem játszik, ám a klub úgy
döntött, hogy kisebb sérülések
miatt sem Pita, sem Steff, de Ilicov
sem lép pályára. Az utóbbi kettő
helyet foglalt ugyan a kispadon,
hogy meglegyen a megkövetelt
tízes létszám, azonban inkább nem
kockáztattak, hiszen a hónap vé-
géig olyan mérkőzések következ-
nek, amelyeknél kötelezőnek
tekinthető a győzelem, a Dinamo
és Jászvásár ellen, illetve lehet, a

Timba elleni elmaradt találkozón
is, amelynek még nem tűzték ki az
időpontját. Eközben Nagyszeben
ellen, idegenben, teljes létszámmal
is nagyon bonyolult lett volna
nyerni. 

A statisztika számai hatalmas

nagyszebeni fölényről árulkodnak,
még akkor is, ha meglepő módon a
lepattanózást a Maros KK nyerte
38-33 arányban. Ezt a fölényt
azonban nagyon nehéz kihasználni
a temérdek, 22 eladott labdával 8
ellenében, miközben az ellenfélnek
13 labdalopást is engedélyeztek.
Ha az ellenfél 32 pontot szerez
csak az eladott labdáidból, az már
elég egy meccs eldöntéséhez, hát
még akkor, ha a triplákat 42%-ban
értékesíti, nem kevesebbet, mint
17-et, ami önmagában több, mint
50 pont!

A Dinamo elleni bajnoki találko-
zót szerdán 19 órától játsszák a li-
geti sportcsarnokban, erre azt
szeretnék, hogy a sérültek vissza-
térjenek a pályára, Pita estében ez
szinte biztos, Steff és Ilicov is va-
lószínűleg játszani fog, Person ese-
tében vannak még kérdőjelek, ám
esetleges hiányában is rendkívül
fontos lenne a győzelem.
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Két nemzetközi sporttalálkozón
jeleskedett nemrégiben a Marosvá-
sárhelyi Iskolás Sportklub (ISK)
birkózó szakosztálya: Olaszország-

ból aranyat, Magyarországról csa-
patezüstöt hoztak képviselői.

A 66 kilogrammos súlycsoportú
Bíró Krisztián nyerte kategóriája

első helyét a Livor-
nóban rendezett
versenyen, amely-
nek mezőnyében
moldáviai, spa-
nyolországi, ma-
gyarországi, ro-
mániai és olaszor-
szági sportolók is
voltak, tájékoztatta
lapunkat az ISK. A
klub ugyanakkor a
székelyudvarhelyi-
ekkel és parajdiak-
kal közösen al-
kotott csapattal
részt vett a Csepel
és Dunaszerdahely
részvételével tartott
versenyen, Buda-
pesten, ahol az
egyéni eredmények
összesítése alapján
csapatban a máso-
dik helyet szerez-
ték meg a Fazakas
Csaba, Dragoş
Vlad és Gyarmati
Ferenc edzőtrió ve-
zényletével.

Arany Olaszországban, 
ezüst a közös csapattal 

Budapesten

City’us: Egy tucat (kapott) góllal zárták az évet

„Beáldozták” a nagyszebeni mérkőzést

Ranglista
1. Déva                             14    11       3          0         116-21      36
2. Székelyudvarhely         14    11       2          1         123-44      35
3. Temesvár                      13    11       2          0         85-16        35
4. Galac                             13    10      1          2         71-27        31
5. Călăraşi                         14    6        2          6         49-53        20
6. Csíkszereda                   14    4        2          8         62-67        14
7. Jászvásár                       14    4        2          8         55-65        14
8. Resicabánya                  14    3        0          11       39-134      9
9. Sepsiszentgyörgy          14    0        0          14       19-103      0
10. City’us*                      14    2        0          12       29-118      -2
* 8 büntetőpont levonva

Ranglista

1. Kolozsvár 7/2 16
2. Temesvár 7/2 16
3. CSM Steaua 6/3 15
4. Nagyszeben 6/3 15
5. Galac 6/3 15
6. Piteşti 6/2 14
7. Craiova 4/5 13
8. Nagyvárad 4/4 12
9. Maros KK 3/5 11
10. Timba 2/6 10
11. Jászvásár 0/8 8
12. Dinamo 0/8 8

Bálint Zsombor

1026.
Szerkeszti: Farczádi Attila

Kanyaró Attila a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című adásának meghí-

vottja Kanyaró Attila, az ASA egykori futballistája. Az idei utolsó sportműsorban Szucher Ervin és a vala-
mikori ifjúsági válogatott játékos a marosvásárhelyi labdarúgás teljesen félresikerült idényéről beszélget.

Kikapott a CFR az 1. ligában
Elszenvedte idénybeli harmadik vereségét a Kolozsvári CFR a labdarúgó 1. ligában. Az éllovas ezzel együtt

is megőrzi helyét a tabellán, mert a FCSB, amely tegnap, lapzárta után játszott, korábban öt pont hátrányt
halmozott fel. A 22. forduló eddig lapzártánkig lejátszott mérkőzéseinek eredménye: Astra Giurgiu – FC Bo-
toşani 2-1, Concordia Chiajna – Medgyesi Gaz Metan 1-1, USK Craiova – Kolozsvári CFR 2-1. Tegnap, lap-
zárta után fejeződött be a Jászvásári Politehnica CSM – Bukaresti Juventus és Bukaresti FCSB – Konstancai
Viitorul találkozó. Ma játsszák: FC Voluntari – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK (17 óra), Temesvári Poli ACS
– Bukaresti Dinamo (20 óra).

A Real Madrid nyerte a klubvilágbajnokságot
Cristiano Ronaldo 58. percben lőtt góljával a Real Madrid nyerte a labdarúgó klubvilágbajnokságot: a spa-

nyol csapat a brazil Gremio ellen diadalmaskodott a döntőben 1-0-ra. A 3. helyért rendezett mérkőzésen: Al-
Dzsazíra (arab emírségekbeli) – Pachuca (mexikói) 1-4. További részletekkel egy későbbi lapszámunkban
jelentkezünk.

Eredményjelző
A teremlabdarúgó 1. liga 14. fordulójának eredményei: Sepsiszentgyörgyi Sepsi
Futsal – Székelyudvarhelyi FK 5-18, Marosvásárhelyi City’us – Temesvári Infor-
matica 1-12, Jászvásári Poli – Galaci United 1-8, Csíkszeredai Imperial Wet – Du-
nărea Călăraşi 5-5, Dévai Autobergamo – Resicabányai Munkás 25-3.

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 1. liga, 14. forduló: Marosvásárhelyi City’us – Temesvári Infor-
matica 1-12 (0-7)
Marosvásárhely, Szász Albert Sportlíceum csarnoka, 80 néző. Vezette: Bogdan
Sorescu (Piteşti), Mihai Kiuţă (Brassó). Tartalék: Marius Traşcă (Piteşti). Ellenőr:
Ilie Şandru (Piteşti).
Gólszerzők: Luduşan (32.), illetve Šimić (2.), Rakić (10., 12., 40.), Felipe (15., 16.,
24., 26., 33.), Ilaş (19., 20.), Savio (40.).
City’us: Tătar (Coman) – Boroş, Togan, Szabó, Dobai (Luduşan, Nagy, Kiss, Col-
dea).
Informatica: Voin – Rakić, Šimić, Savio, Felipe (Ilaş, Nastai).

Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Liga 8. fordulójának eredményei: SCMU Craiova –
Kolozsvári U 94:105, Nagyszebeni CSU – Marosvásárhelyi Maros KK 91:59,
Galaci Phoenix – Temesvári SCM 73:83, Temesvári Timba – Bukaresti CSM
Steaua 62:84. A BCMU FC Argeş Piteşti – Nagyváradi CSM mérkőzés lapzárta
után fejeződött be, a Bukaresti Dinamo – Jászvásári Politehnica találkozót ma
rendezik.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 9. forduló: Nagyszebeni CSU – Marosvásárhe-
lyi Maros KK 91:59 (31-19, 20-11, 27-14, 13-15)
Nagyszeben, Transilvania sportcsarnok, 1500 néző. Vezette: Marius Ciulin
(Konstanca), Mircea Şerban (Piteşti), Alexandru Ivan (Târgovişte). Ellenőr:
Ráduly Zoltán (Bukarest)
Nagyszeben: Paliciuc 21 pont (5), Davis 16 (2), Kinnard 11 (3), Laser 10 (1),
Pratt 10 (2), Brosser 9 (1), Dragoste 6 (2), Petică 6 (2), Cooper Williams 2, Po-
pescu, Gheorghe, Banciu.
Maros KK: Stăncuţ 16 pont (4), Sánta 16, Engi-Rosenfeld 11 (3), Borşa 10,
Gârbea 4, Porime 2, Kilyén, Bichiş. 

Mirel Dragoste vezeti a házigazdák támadását három marosvásárhelyi játékos (Bogdan
Stăncuţ, Kilyén Örs és Sántha Szabolcs) gyűrűjében, a nagyszebeni klub közösségi olda-
láról átvett felvételen

A női bajnokságban
Lapzártánkig két mérkőzést játszottak le a női kosárlabda Nemzeti

Liga 10. fordulójában. Az eredmények: Gyulafehérvári U – CSBT
Alexandria 79:63, Szatmárnémeti CSM – Kolozsvári U 91:89. A teg-
nap esti műsor: Brassói Olimpia – Aradi ICIM, Sepsiszentgyörgyi
Sepsi SIC – Temesvári SCM. Ezen a játéknapon a Marosvásárhelyi
UPM Sirius szabadnapos volt.



Születésének 90. évfordulója alkal-
mából Madridban ünnepélyes keretek
között emlékeztek Kubala Lászlóra, az
FC Barcelona legendás játékosára, aki
1969 és 1980 között szövetségi kapi-
tányként irányította a spanyol váloga-
tottat. Az ünnepségen részt vett a
sportlegenda egyik fia, ifjabb Kubala
László, és megjelent a spanyol fut-
ballélet több korábbi kiemelkedő sze-
mélyisége is.

„Olyan ember volt, aki nagyon jól
képviselte hazánkat annak ellenére,
hogy nem volt spanyol” – mondta róla
Vicente del Bosque volt spanyol szövet-
ségi kapitány (2008-2016). Felidézte,
hogy ő maga is hosszú évekig játszott a
válogatottban Kubala vezetése alatt,
akit született vezetőnek tart, és aki vi-
selkedésével is példaként szolgált az
utána következő edzőgenerációk szá-
mára. „Sosem volt dühös” – jellemezte,
és hozzátette, hogy szeretettel, törődés-
sel vette körül játékosait, a válogatott
újoncai például mindig kaptak tőle
ajándékba egy piros bársonysapkát,

amelybe belehímeztette a debütálásuk
dátumát. 

„Három országban játszani váloga-
tottként rendkívüli teljesítmény” –
mondta Dunai Antal, aki a Magyar
Labdarúgó Szövetséget képviselte az
eseményen. A spanyol nyelven zajló
kerekasztal-beszélgetésben ő is azt
hangsúlyozta, mennyi támogatást ka-
pott Kubalától ebben az időszakban,

akinek spanyolországi otthona ráadásul
mindig tele volt olyan rászorulókkal,
akik disszidáltak Magyarországról.

A megemlékezésen Juan Luis Larrea
Sarobe, a Spanyol Labdarúgó Szövet-
ség megbízott elnöke felidézte a ma-
gyar futball aranykorát és méltatta a
spanyolok által Laszyként emlegetett
sportembert. „Vele új idők kezdődtek a
spanyol futballban” – fogalmazott. 

Soha nem látott létszámban gyűltek össze
múlt szombaton a marosvásárhelyi Kultúrpa-
lotában sportoló és sportvezető hírességek. A
Sportra született gálára, amelyet a Junior
Sport egyesület szervezett a szokásos évi
sportgála felvezetőjeként, nemcsak a helyi
sport krémje, legendái és ifjú tehetségei ér-
keztek, hanem maga Marius Dunca sportmi-
niszter, és nem kevesebb, mint hat szakági
szövetség elnöke, a román sport több olim-
piai és világbajnoki érmese is eljött. Itt volt
az úszószövetséget vezető Camelia Potec, az
asztalitenisz-szövetség első embere, Cristinel
Romanescu, a karateszövetség elnöke, Gruia
Docan, a sporttáncszövetség elnöke, Vasile
Gliga, a kemposzövetséget vezető Amatto
Zaharia, és nem utolsósorban Klósz Péter, a
triatlonszövetség elnöke, aki amúgy is Ma-
rosvásárhelyen él.

Mellettük olyan nagyságok voltak jelen,
mint Alina Dumitru kétszeres olimpiai arany-
érmes cselgáncsozó, Valeria Răcilă von Grö-
ningen sokszoros olimpiai bajnok evezős,
Anca Pătraşcoiu, Románia első érmese
úszásban az olimpián, Gheorghe Berceanu
olimpiai bajnok birkózó, Nilka Sándor volt
olimpiai érmes kardvívó, Orbán István, az
egykori férfikézilabda aranycsapat (világbaj-
nok, olimpiai ezüst- és bronzérmes) tagja.
Kettős minőségben volt jelen utóbbi volt csa-
pattársa, Radu Voina, hiszen mint Maros me-
gyei (segesvári) születésű, díjat is kapott a
sportlegendák kategóriájában.

A gála szervezői a legendák között két post
mortem díjat osztottak ki: ezeket Simon
László, Románia egyetlen világbajnoka sza-
badfogású birkózásban és Pongrácz Antal, if-
júsági világbajnok párbajtőröző,
háromszoros olimpikon kapták. Bölöni
László mint a Maros megyei sport legrepre-
zentatívabb egyénisége kapott díjat (ő sajnos
nem lehetett jelen, hiszen aznap este a csa-
pata, a belga Antwerpen, bajnoki mérkőzést
játszott), sportlegenda-elismerésben részesült
Ballai Sándor és Alin Păcurar birkózó, az er-

dőszentgyörgyi származású Ecaterina Oan-
cia, az evezősválogatottak egykori kormá-
nyosa, Szabó Árpád, a megyei cselgáncs
egyik úttörője, Doina Baciu tekéző, aki 58
évesen még mindig aktívan sportol, Nicu Pop
olimpiai bronzérmes röplabdázó, Szekeres
Gerő volt atléta, rögbis és alpinista.

A jelenlegi eredményes marosvásárhelyi
sportolók közül (még ha nem is itt vannak le-
igazolva) Trandafir Norbert úszó (ő itt jelen-
tette be végleges visszavonulását), Mirona
Gliga és Roman Cificli sporttáncosok, Cris-
tian Băţagă tornász, Ioana Şulea testépítő,
Traian Rus keleti harcművész, Szőcs Berna-

dette asztaliteniszező kaptak elismerést – né-
hányan távollétükben.

A feltörekvő reménységeket is ösztönözni
kívánták a gála szervezői, ezért az alábbiak-
nak a jelen lévő nagy példaképek adtak át dí-
jakat: Fángli Henrietta (úszás), Constantin
Hîrgău (evezés), Georgiana Lircă (birkózás
és cselgáncs), Schlier Zsuzsa (vívás), Monica
Elena Duca (akrobatikus torna), Kovács Sza-
bolcs (triatlon), Szeghalmi Andrea (vízi-
labda).

A Junior Sport egyesület a díjazottaknak
egy-egy példányt juttatott az általa kiadott
színes magazin Maros megyei különkiadásá-
ból is, amelyet a megye iskoláiban fognak
2018 első hónapjaiban ingyenesen kiosztani,
a Ma én vagyok a sporttanárod akció kere-
tében, hiszen a magazin átadásával párhuza-
mosan híres sportolók beszélnek majd a
gyerekeknek a sportolás hasznáról.

A Maros megyei különkiadást hamarosan
magyar nyelven is megjelentetik, így az ak-
ciót a jövő év folyamán a magyar tannyelvű
iskolákban is folytatják – jelentette be a Ju-
nior Sport egyesület elnöke, Beatrice Mer-
cado.
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Pályafutása
Az 1927. június 10-én, Budapesten született Kubala László háromszor sze-

repelt a magyar, hatszor a csehszlovák és 19-szer a spanyol válogatottban. Já-
tékosként a Barcelonával 1950 és 1961 között többek között négy bajnoki címet
és két Vásárvárosok Kupáját nyert, majd klubedzőként a Barcelona mellett ült
az Espanyol, a Málaga, a Murcia és az Elche kispadján is. Irányításával 1978-
ban, 12 évnyi szünet után szerepelt ismét vb-n a spanyol válogatott, amelyet
68 mérkőzésen irányított. Ez 2014-ig nemzeti rekordnak számított, amelyet Vi-
cente del Bosque döntött meg. A 2002. május 17-én elhunyt Kubalát az FC Bar-
celona alapításának 100. évfordulóján, 1999-ben a szurkolók a csapat
történetének legjobb játékosává választották. Emlékét 2009 óta szobor őrzi a
barcelonai Camp Nou Stadionban.

Nulladik prioritás a jégcsarnok
Nulladik prioritásként nevezte meg a marosvásárhelyi jégcsarnok befejezését Marius Dunca sportminiszter, aki a Junior Sport egyesület

meghívására múlt szombaton Marosvásárhelyen járt, és megtekintette a minisztérium alárendeltségébe tartozó, hosszú évek óta befeje-
zetlenül álló létesítményt. A miniszternek eddig láthatóan fogalma sem volt róla, hogy létezik ez a csarnok, amely minimális ráfordítással
végre használatba adható lenne. Igaz, előtte több miniszter, sőt miniszterelnök is megígérte ugyanazt, mégsem lett belőle semmi. A tár-
cavezető is megtekintette a ligeti sportcsarnokot, számba vette, hogy milyen sürgős javítási munkálatokra lenne szükség, és ugyancsak
ígéretet tett arra, hogy megtalálja az anyagi keretet a javításoknak az elvégzésére.

Miután Marosvásárhelyen most már negyed évszázada áll a Romgaz által befejezetlenül hagyott, hat sportág kiszolgálására alkalmas
sportkomplexum, a Népújság megkérdezte a minisztertől, tesz-e valamit a komplexum helyzetének megoldására. Őszinte meglepetésünkre
(vagy inkább mégsem) Marius Duncának fogalma sem volt erről a komplexumról, így arról sem, hogy mit lehetne kezdeni vele. Ha a
Romgaz a tulajdonos, talán tőlük kellene megkérdezniük, hogy mit szándékoznak tenni – volt a válasza.

Még egy kérdést feltettünk a miniszternek, miután a sportgálán, amelyre érkezett, a sporttámogatás fontosságát hangsúlyozta beszédében.
Kíváncsiak voltunk, hogy akkor miként kommentálja azt, hogy éppen a kormányt képviselő prefektúra támadta meg azokat a városi
tanácsi határozatokat, amelyek a sport támogatásáról szóltak. Nem okozott meglepetést, hogy nem kaptunk egyenes választ a kérdésre.
Kitérő magyarázkodásával a konkurenciatörvény betartásának kötelezettségéről beszélt, ám nem tette hozzá (mint ahogy annak idején a
kérdés felvetésekor mellette álló prefektus sem), hogy akkor hogyan is lehetne a sportot támogatni, miként van az, hogy a városháza az
idén nulla lejt fordított a sportra, és más városokban hogyan lehet mégis forrásokat elkülöníteni úgy, hogy az általuk emlegetett törvé-
nyesség ne sérüljön.

Pillanatkép a gáláról Fotó: Nagy Tibor

Sporthírességek hada a Kultúrpalotában

Kubala Lászlóra emlékeztek Madridban

Bálint Zsombor 



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL

VALÓDI méz a termelőtől. Tel. 0744-
474-863. (3571-I)

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

MINDENFÉLE

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

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

KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(5365)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
nagynéni, rokon, szomszéd,
barát és ismerős,

özv. RUSZ LAJOSNÉ 
született FARKAS ANNA 

december 14-én, életének 92.
évében csendesen megpihent.
Utolsó útjára december 18-án,
hétfőn 15 órakor a Jeddi úti te-
metőbe kísérjük, ahol római ka-
tolikus szertartás szerint
helyezzük végső nyugalomra. 

A gyászoló család. (5679-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa és
dédnagyapa, 

BÁCS ISTVÁN 
sok türelemmel viselt szenvedés
után 91. életévében örökre meg-
pihent. Temetése december 18-
án 14 órakor lesz a református
temetőben, római katolikus szer-
tartás szerint. Nyugodjon béké-
ben! 

A gyászoló család. (1614-I)

Szívünk mély fájdalmával tudat-

juk, hogy a szeretett édesanya,

nagymama, dédmama, testvér,

anyós, közeli és távoli rokon, jó

szomszéd, a marosjárai szüle-

tésű marosvásárhelyi lakos, a

volt bőrgyár dolgozója,

özv. TAMÁSI ERZSÉBET 

szül. Tamási 

életének 86. évében 2017. de-

cember 16-án hosszas szenve-

dés után beteg szíve megszűnt

dobogni. Temetése 2017. decem-

ber 19-én, kedden 15 órakor lesz

a református temetőben. Nyu-

godjon békében! 

Gyászoló szerettei. (1613-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki

Nagy Mihálynak, Csabának és

Adélnak a szeretett FELESÉG és

ÉDESANYA elvesztése okozta

fájdalmukban. Nagy Géza és

családja, Nagy Tibor és családja,

Dónáth-Nagy Gabriella és

családja. (-I)

Őszinte részvétünk gyászoló
szeretteinek özv. RUSZ ANNA
elhunyta miatt érzett fáj-
dalmukban. A Bălcescu 6A
lépcsőházbeli szomszédok. 
(sz.-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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Küküllődombóra CSIKI
ILONÁNAK születésnapja
alkalmából kívánunk sok
boldog születésnapot,
minden elképzelhető jót,
erőt, egészséget.
Köszönjük neked drága jó
keresztmamánk mindazt a
sok jót, amit értünk tettél, és
még mindig teszel.
Köszönjük áldozatos
munkádat, és Isten áldását
kérjük életedre.
Szeretettel, gyermekeid:
István és Zita, vejed, András,
anyatársad, Margit és drága
kicsi unokád, Noémi. Isten
éltessen sokáig, Ilus mama!
(v.-I)

Már tizenkilenc éve könnyezik
szemünk, s ma összetört
szívvel újra emlékezünk.
Elmentél közülünk, mint a
lenyugvó nap, de szívünkben
örökké élsz és megmaradsz.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk december 18-án a
drága jó gyermekre és
testvérre, a nyárádszentlászlói
ifj. BENKE CSABÁRA
halálának 19. évfordulóján. 
Áldott, szép emlékét őrzik
bánatos szülei, testvére, Erika
és családja. (5552-I)

Fájdalommal emlékezünk a
2015. december 17-én elhunyt
BALOGH KÁROLYNÉRA szüle-
tett ISZLAI KLÁRA halálának
második évfordulóján.
Számunkra te sosem leszel
halott, szívünkben örökké élni
fogsz, mint a csillagok.
Szerettei és férje, Karcsi. 
(mp.-I)

Az élet mostoha, szeretni
megtanít, de feledni soha.
Fájó szívvel emlékezem
december 18-án férjemre, a
marosvásárhelyi születésű
MÁTÉ ISTVÁNRA (Stefi)
halálának 4. évfordulóján. 
Kérem azokat, akik ismerték és
szerették, áldozzanak egy
percet emlékének! Isten
nyugtassa! Nyugodjon
békében! 
Szerető felesége, Marika.
(5669-I)

Eredményjelző
A női röplabda A1 osztály 10. fordulójában: Kolozsvári U – Marosvásárhelyi
CSU Medicina 3:0, Temesvári Agroland – Bákói Ştiinţa 3:0, Bukaresti Dinamo
– Bukaresti CSM 0:3, Lugosi CSM – Balázsfalvi Alba Volei 0:3. A Jászvásári
Penicilina – CSM Târgovişte mérkőzés lapzárta után ért véget.

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály, 10. forduló: Kolozsvári U – Marosvásárhelyi CSU Me-
dicina 3:0 (25:15, 25:16, 25:21)
Kolozsvár, Horia Demian sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Ionuţ Buciu (Zilah),
Marius Lazăr (Zilah). Ellenőr: Dorin Ştefan (Bukarest).
Kolozsvári U: Răileanu, Porca, Bucur, Stanciu, Dârnescu, Miclea-Grigoruţă
(Bara). Liberó: Podină
CSU Medicina: Dobriceanu, Diţu, Buterez, Iancu, Babaş, Străchinescu (Cauc,
Mocan, Ioan, Arniceru). Liberó: Molnar (Rancz).

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT,
BÁROST, PINCÉRT, SEGÉDPINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel.
0722-268-866. (60655)

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

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

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Alighanem az idény leggyen-
gébb mérkőzésével fejezte
be az évet a Marosvásárhelyi
CSU Medicina női röplab-
dacsapata. Kolozsváron attól
az alakulattól szenvedett há-
romjátszmás vereséget,
amely az alapszakasz első
felében egyetlen mérkőzést
nyert meg: az utolsó előtti
Jászvásár ellenit, öt 
szettben.

Nehezen magyarázhatóak meg
azok a számok, amelyeket a ma-
rosvásárhelyi csapat ezen a talál-
kozón produkált. Talán szerepet
játszott az is, hogy a játékosok már
a négyhetes vakációra gondoltak,
és szinte bizonyosan a klub anyagi
nehézségei is számítottak. Hiány-
zott a pályáról a csapat legjobb
ütője, Varga Eliza is, azonban ez
nehezen indokolja, hogy a többiek
miért ütötték tízszer az ellenfél
sáncába a labdát, míg a maguk ré-
széről csupán kétszer volt sikeres
sáncolásuk. A hatalmas összponto-
sítási különbség a fogadásban is
megmutatkozott, ahol a házigaz-
dák 55%-ban könyveltek el kiváló

minősítésű átvételt, míg a maros-
vásárhelyiek csak az esetek negye-
dében kapták ezt a minősítést. A ki
nem kényszerített hibákban vi-
szont a Medicina járt elöl, 9 nyi-
tást, öt átvételt és 10 támadást
rontott, míg a kolozsváriak eseté-
ben ezek a számok 6, 3 és 6.

A vereség egyben végérvé-
nyessé teszi, hogy a Medicinának
nincs esélye a felsőházi ráját-
szásba jutásra, holott a Dinamo el-
leni győzelem után ez
lehetségesnek tűnt. Ami egyben
azt is jelenti, hogy ezzel gyakorla-
tilag végleg megszűnt minden táv-
lati cél a csapat számára az idei
bajnokságban, hiszen kiesni sem
esik ki senki. Túlélni a vezényszó,
mint jelenleg minden marosvásár-
helyi sportcsapat számára...

A női röplabda A1 osztály ja-
nuár 13-án folytatódik a 11. for-
duló mérkőzéseivel. A Medicina a
Jászvásári Penicilinát fogadja a
Pongrácz Antal-csarnokban. Talán
addig többet tudunk majd a jövő
kilátásairól, ami meghatározhatja
ennek a mérkőzésnek a sorsát is.
(B.ZS.)

Alulmúlta önmagát 
a Medicina

Létrehozhatják a számos sport-
kedvelő által várt városi sportklu-
bot a marosvásárhelyi tanács keddi
ülésén. Az erre vonatkozó határo-
zattervezetet az RMDSZ-frakció
nyújtotta be, és várhatóan a tanács
többsége támogatja majd, noha
számítani lehet arra, hogy a POL
ezúttal is heves ellenhadjárattal
próbálja meg eltántorítani az igen
szavazástól a többséget. Nagyon
fontos lenne azonban, hogy ne ha-
logassák a dolgot, hiszen a város-
ban működő több csapat a
megszűnés határára sodródott a
városi támogatás hiánya miatt, és
az esetleges késés megszűnésüket
eredményezheti, aztán pedig na-
gyon nehéz lenne az eddigi alapot
újjáépíteni.

A javaslat szerint tíz sportág
szakosztályával működne a klub,
ezekből hét csapatsport és három
egyéni sportág. A kosárlabda, lab-
darúgás, röplabda, teremlabdarú-
gás és kézilabda esetében világos,
hogy olyan sportágakról van szó,
amelyek már számos eredményt
hoztak a városnak, és amelyeknek
a eredményessége a következő
időszakban csakis az anyagi háttér
stabilitásától függ. Jegyezzük meg
azonban, hogy a labdarúgás esetén
a profi ligákban szereplő csapatok
nem lehetnek a városi sportklub
szakosztályai. Lehet viszont a női
focicsapat, amely a belföldi me-
zőny második erejét képviselte az

utóbbi évtizedben. Megalakulna
továbbá a vízilabda-szakosztály is,
amely egyrészt hagyományos
sportág, másrészt a víkendtelepi
sátortetős uszoda amúgy is a város
tulajdonát képezni. Most már csak
az a kérdés, hogy a szétforgácsolt
vízilabda-társadalom képes lesz-e
összefogni a város érdekében,
vagy csak a női csapatot veszi át a
klub? A teke esetében sincs szük-
ség sok magyarázatra, hiszen a
sokszoros marosvásárhelyi baj-
nokcsapat a közelmúltban Európa
legjobb nyolc együttese közé ju-
tott.

Három egyéni sportág szakosz-
tálya is helyet kap az új struktúrá-
ban: atlétika, birkózás és úszás.
Ezek közül a birkózás meglepő,
mert a városban működik a mi-
nisztériumi alárendeltségű Maros
Sportklub és az Iskolás Sportklub
is, talán utóbbi adná tovább fel-
nőttkorba lépő sportolóit. Ami
pedig az atlétikát illeti, ez talán
összefügg a több mint egy évti-
zede használaton kívüli városi sta-
dion felújításának befejezésével.
Nincs azonban kizárva, hogy a
keddi szavazásig más szakosztá-
lyokat is javasolnak még.

A sportklub megalapítása azért
sem késlekedhet, mert hamarosan
megkezdődik a költségvetés vi-
tája, és a zavartalan működés ér-
dekében az anyagi forrásokat is el
kell különíteni. (B.ZS.)

Tíz szakosztályt javasolnak 
a városi sportklubba

MEGEMLÉKEZÉS
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Esperesi vizitáció keretében
múlt szombaton délután át-
adták Harasztkeréken az ösz-
szefogással épült ravatalozót.
Nem ez az egyetlen ilyen nyá-
rádmenti létesítmény, ame-
lyet az elmúlt időben
befejeztek.

A Lőrincz János marosi reformá-
tus esperes vezette vizitációs bizott-
ságot délelőtt ákosfalvi hivatalában
fogadta Osváth Csaba polgármes-
ter, majd Harasztkeréken megláto-
gatták a nemrég épült óvodát, az
elemi iskolát, művelődési házat és
mellette a szabadidőparkot.

A ravatalozó átadására délután
került sor egyházi szertartás kereté-
ben a temető melletti helyszínen,
szolgált a helyi református kórus is,
majd életfát ültettek a jelen és a
jövő tiszteletére. Felszólalásában
Osváth Csaba kiemelte, hogy a te-
mető kinézete a faluközösséget is
jellemzi, továbbá azt, hogy a halál
az élet része, el kell fogadni, viszont
mindent meg kell tenni, hogy em-
bertársaink méltó körülmények kö-
zött nyugodjanak, a végső
nyughelyre pedig méltó állomásról
induljanak. Ugyanakkor köszönetet
mondott a helyi tanácsnak, az ön-
kormányzati munkacsoportnak, a
gyülekezet gondnokának, a presbi-
tériumnak és Nagy István lelkész-
nek, valamint mindenkinek, aki
ebből a beruházásból valamilyen
módon kivette a részét.
Önkormányzati hozzáállással (is)

A polgármestertől megtudtuk: az
önkormányzat évek óta támogatja a
község falvaiban az egyházakat a
ravatalozók építésében, elkezdve a
területek telekelésétől a tervek és
engedélyek beszerzéséig és a beru-
házás kivitelezéséig. Harasztkerék
60,8 ezer lejt kapott az önkormány-
zattól erre, ezenkívül segítették a te-
lepülést azzal, hogy Molnár József
akkori tiszteletessel, Gál János épí-
tésszel és néhány presbiterrel kije-
lölték az épület helyét, a területre
bejárati hidat építettek, gyepűt irtot-
tak, 22 autó hulladékot szállítottak
el a helyszínről, gépekkel a temetőt
körülölelő utat építettek, föld alatti

vezetékeken vizet és áramot bizto-
sítottak az épületnek, továbbá az
önkormányzat munkacsoportja az
alapozásból, falazásból, vasbeton-
szerelésből és a tetőszerkezet építé-
séből is kivette a részét önkéntes
alapon. Osváth Csaba lapunknak
úgy nyilatkozott: ha felkérik és ha
tapasztalatára, hozzáállására szük-
ség lesz, a továbbiakban is segíti az
egyházközséget, mert van még ten-
nivaló. 

A községben a tervezettek közül
egyedül az ákosfalvi ravatalozó
nem épült meg, itt az egyházak több
év alatt sem tudtak megfelelő terü-
letet kijelölni, így az önkormányzat
vásárolt egy parcellát, de mivel az
külterületnek számít, hosszas eljá-
rással belterületté kell nyilvánítani,
mielőtt elkezdődhet az építkezés.
Remélik, rövidesen túl lesznek
ezen, hiszen a tervek már készen
vannak, s akkor itt is elkezdődhet a
várva várt beruházás – magyarázta
a késés okát a polgármester.
Gálfalván is átadták

Elégedetten számolt be Kará-
csony Károly polgármester is, hogy
a nyárádgálfalvi temetőben elké-
szült a ravatalozó épülete. A mint-
egy 600 ezer lejes beruházást saját
költségvetésből fedezte a község.
Már tavaly elkülönítettek egy ösz-
szeget, hogy ha idén elkezdődik a
munkálat, azt be is fejezhessék. Így
november elején a kivitelező át is
adta az épületet, a temetőre út épült,
járda, közvilágítás és támfal is. A
köztudatban úgy él, hogy a temetők
egyházi tulajdonban vannak, de a
gálfalvinál is kiderült, hogy ennek
semmi jogi alapja nincs, így a terü-
letet telekeltetni kellett.

A lakosság jónak találja a beru-
házást, a helyi tanácsban pedig tár-
gyaltak arról, hogy ha a
költségvetés is lehetővé teszi, külö-
nítsenek el pénzt, és kezdjék el a
tervezést a többi település esetében
is. Ahol pedig a terület jogi helyzete
tiszta vagy éppen területet kapnak
adományként, elkezdődhet a ha-
sonló építkezés. A község lakossága
szükségesnek tartja, és a 21. századi
követelmények is megkívánják eze-
ket a beruházásokat – taglalta az
elöljáró.

Gligor Róbert László

A kor és a lakosság elvárása nyomán
Ravatalozókat adtak át

MAROS MEGYEI TANÁCS

A Maros Megyei Tanács elnökének

2017. december 15-én kelt
516-os számú rendelete

a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról
2017. december 21-én 15.30 órára

A Maros Megyei Tanács elnöke,
a helyi közigazgatásra vonatkozó, módosításokkal újraközölt, 2001. évi 215-ös számú tör-
vény 94. cikkelyének (1), (3), (5), (7), (8) bekezdése és a 106. cikkelyének (1) bekezdése
értelmében

elrendeli:
a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívását 2017. december 21-én 15.30
órára a közigazgatási palota nagytermébe, a következő 

napirenddel:
1. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonához tartozó, Marosvásárhely, Városháza
utca 2. sz. alatti ingatlan egyes helyiségeinek ingyenes használatba adása meghosszab-
bításáról a Maros Megyei Múzeum részére;

Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet a Marosvásárhely municípium, 1918. December 1. sugárút 24-26.
sz. alatti ingatlan 125. sz. helyiségére vonatkozó intézkedésekről;

Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet a Görgényszentimre Község Helyi Tanácsának címzett kérésről,
amely egy, a Görgényszentimre község köztulajdonának részét képező ingatlan egy ré-
szének Maros megye köztulajdonába való átutalására vonatkozik;

Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 190/2016. sz. határozatnak a módosításáról,
amely egy Maros megye köztulajdonában és a Maros Megyei Tanács ügykezelésében levő
ingatlannak az állam köztulajdonába való átutalására vonatkozik;

Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
5. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonának részét képező és a dicsőszentmár-
toni Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórháznak az ügykezelésében levő vagyontárgynak
a leltárból való leírására vonatkozóan;

Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
6. Határozattervezet a maroskeresztúri válogató-, komposztáló-és átrakóállomásnak a
koncesszióba adását célzó intézkedésekről;

Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
7. Határozattervezet Maros megye 2017. évi általános költségvetésének a kiigazításáról;

Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
8. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Ö.Ü.V. 2017. évi költség-
vetésének a kiigazításáról;

Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
9. Határozattervezet a Maros megyei költségvetés 2017 utolsó negyedévi előzetes vég-
rehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyásáról;

Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
10. Határozattervezet Maros megye és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények
költségvetését érintő, 2018. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváha-
gyásáról;

Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
11. Határozattervezet a mezőgazdasági termékek átlagárainak megállapításáról a 2018.
évi haszonbér megbecsüléséhez;

Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
12. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács és a szovátai Domokos Kázmér Szakközép-
iskola közötti együttműködés jóváhagyásáról a 2018-as Romániai Magyar Líceumok Or-
szágos Matematikaversenyének megszervezésére vonatkozóan;

Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
13. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Sporttáncegyesület kö-
zötti együttműködés jóváhagyásáról a 2018-as Romániai Országos Sporttáncbajnokság
megszervezésére, lebonyolítására és finanszírozására vonatkozóan;

Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
14. Határozattervezet a közalapokból fizetett személyzet bérezéséről szóló 153/2017-
es számú törvény rendelkezéseinek 2018. január elsejétől való alkalmazása érdekében
hozott intézkedésekről;

Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
15. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Ö.Ü.V. igazgatótanácsá-
nak keretében lévő állások betöltéséhez szükséges minimális kötelező feltételeknek a
pontosításáról;

Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
16. Határozattervezet a Maros Megyei Területi Közrendészeti Hatóság összetételének a
módosításáról;

Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
17. Határozattervezet a megyei közszállítási szolgáltatások keretében nyilvántartott me-
netrend szerinti különjáratok útvonalengedélyeinek a jóváhagyásáról; 

Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
18. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács és a marosvásárhelyi Erdélyi Kárpát-Egye-
sület közötti együttműködés jóváhagyásáról az „Ausztria-Mariazell és Csíksomlyó közötti
zarándokút” című projekt megvalósítására vonatkozóan;

Kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
19.Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Törvényességét véleményezte
Péter Ferenc                                         Paul Cosma

ELNÖK                                                 JEGYZŐ

Az önkormányzat hathatós támogatásával épült fel a most átadott épület
Fotó: www.facebook.com/Osvath Csaba
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www.expertinsolventa.ro
Az Expert Insolvenţă SPRL
az újraszerveződés alatt álló 

ROWO RT. csődbiztosaként 
közvetlen tárgyaláson eladja az alábbi javakat:

1. Székgyár, amely 106.853 négyzetméter területen levő ipari épít-
ményekből áll, melyek telekkönyvszáma 52186-Szováta, kataszter-
száma 21, helyrajzi száma 1116, berendezésekkel, műszaki
felszerelésekkel, szállítóeszközökkel együtt, Szovátán, a Parajdi út
115/B szám alatt, Maros megyében.  A kezdő kikiáltási ár 24.965.827
lej, nem tartalmazza a héát. 

2. Árukészlet, amely a következőkből áll:  nyersanyag (bükkfa
rönk, gyalulatlan  bükk és tölgyfa  fűrészáru stb.), félkész áru
(standard darabok, széklábak stb.), késztermékek (székek, csoma-
golt tűzifa stb.)  és egyéb termékek (székminták). 

A javak teljes listája a csődbiztostól igényelhető, megtekinteni Szo-
vátán, a Parajdi út 115/B szám alatt lehet, a ROWO RT.-nél. A javak
eladási ára az árukészlet könyv szerinti értékének 50%-a.  

A közvetlen tárgyalást a cégfelszámoló székhelyén tartják 2018.  ja-
nuár 16-án 13 órakor.

Az ajánlattevőknek legalább 24 órával az alku időpontja előtt jelent-
kezniük kell a cégfelszámoló székhelyén, a garancia befizetése érde-
kében – amely a kezdő ár 10 százalékát teszi ki –, és meg kell
vásárolniuk a tenderfüzetet.  

Oda nem ítélés esetén az árverést megismétlik január 23-án, 30-án,
február 6-án és 13-án,  ugyanazon körülmények között. 

Mindazok, akik jogot formálnak az eladásra szánt javakra, az
árverés előtt 48 órával értesítsék erről a cégfelszámolót.

Bővebb tájékoztatás a következő telefonszámokon: 
tel.:  0354/405-232, 
fax:  0254/713-311,
mobil: 0726-785-348,
e-mail: office@expertinsolventa.ro


