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A város színeváltozása

Folytatódik Marosvásárhely építészeti örökségének feltárása

Emléket állítottak
az egyházalapítónak
December 2-án, advent első vasárnapján a marosvásárhelyi kövesdombi
unitárius templom belső udvarán hálaadó istentisztelet keretében felszentelték Dávid Ferenc egyházalapító
unitárius püspök mellszobrát és a nőszövetség zászlaját. Igét hirdetett Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök.

____________4.
Kőszegi Margit és
Tündöklő Jeromos

Színházi tematikával bíró kötet bemutatóján és vásárhelyi színházi-zenei
intézmények koprodukciójában született, legendás szerző művéből készült
előadás premierjén vehetnek részt
mindazok, akik szeretik a magas kultúrát, az értékes és értelmes időtöltést.

A főtér, a Lovasság (volt Kossuth), az Arany János, a Horea
(volt Baross Gábor) utcák mellett a Cuza Vodă (volt Kör) utcában álló dualizmus kori „magyaros” lakóházak, valamint
az Aurel Filimon (volt Iskola) utca századfordulón épült jellegzetes lakóházainak is elkészült a számbavétele. Erről a
szerzők a Marosvásárhely Műemléki Topográfiája program
negyedik konferenciáján számoltak be – Építészeti átalakulások és történeti forrásaik –, amelyet december 3-án tartottak a megyei múzeum várbeli épületének nagytermében.

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Nagy Tibor

A rendezvényen jó volt hallani, hogy a tapasztalt szakemberek mellett
fiatal kutatók munkája révén továbbra is ígéretesen gazdagodik Marosvásárhely műemléki topográfiája, az a projekt, amely lehetővé teszi a hivatalosan műemlékké nyilvánított épületeken kívül valamennyi
építészeti, városképi szempontból értékes épület, elem történeti környezetbe helyezett felleltározását. Élményt jelentett az egykori marosvásárhelyi alreáliskola leírását hallani két hajdani diák heti rendszerességgel
írt levelei és a magyarországi forrásokból származó fényképek alapján.
A nem szakemberek számára újdonságot jelentett azoknak a szakmai igényességgel tervezett, újszerű építészeti megoldásokat is alkalmazó
(Folytatás a 7. oldalon)

____________5.
A petárdázást
bírságolják

A tűzijátékok használatát szabályozó
1995. évi 126-os törvény szerint a 2es, 3-as és 4-es kategóriába tartozó
pirotechnikai eszközök engedély nélküli forgalmazása, használata, birtoklása miatt három hónaptól egy évig
terjedő szabadságvesztés vagy tetemes bírság szabható ki

____________8.

Csak a vándorbot marad?

Benedek István
Se szeri, se száma a centenárium alkalmából készített mérlegeknek, az ilyen számvetések, felmérések megalkotásának kedvez minden kerek évforduló. A sorból nem maradhatott ki az egyik
legnagyobb internetes munkaerő-közvetítő portál sem. Finoman
kifejezve lesújtó eredményre jutottak.
Az eddig is tudott volt, hogy a fiatalok jelentős része nem lát magának jövőképet az itthoni valóságban, és az is tény, hogy az országból többen vándoroltak el jobb megélhetésért, mint ahány
embernek egyes országokból a háború vagy az éhezés adta kezébe
a vándorbotot, de így is elgondolkodtató, hogy egy ilyen szakportál
megkérdezésére a válaszadók 80 százaléka mondja azt, hogy elmenne, ha tehetné, a jobb életszínvonalért. A válaszadóknak az elvándorlásra hajlóknál is nagyobb aránya volt elégedetlen az
ország helyzetével, elsősorban a politikai osztály magatartása és
a korrupció zavarja őket. A felmérés kérdései kiterjedtek arra is,
milyen változásokat látnának szükségesnek a válaszadók az országban. A legtöbben az oktatást, az egészségügyi ellátást fejlesztenék,
de jelentős hányad csökkentené a munkára kivetett adóterheket,
szintén nem kevesen csökkentenék a közalkalmazottak számát, korszerűsítenék az állami intézményeket, és csak elenyésző hányadú
válaszadó tartotta lényegesnek az állami bérek emelését. Nincs
semmi véletlen a válaszok ilyen természetű megoszlásában, hiszen
a megkérdezett réteg a versenyszférában érintett munkakeresőké
és alkalmazottaké, ez a csoport nem profitál a kormány jelenleg
gazdaságpolitika címszava alatt elkövetett ténykedéséből, hanem
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 49 perckor,
lenyugszik
16 óra 35 perckor.
Az év 339. napja,
hátravan 26 nap.

IDŐJÁRÁS

Havazás várható
Hőmérséklet:
max. 30C
min. -70C

Ma VILMA,
holnap MIKLÓS napja.
MIKLÓS: görög eredetű név,
amely délszláv közvetítéssel érkezett hozzánk. Jelentése: győzelem + nép. A cseh és a szlovák
változat a Mikulás, amellyé nálunk a gyermekeknek ajándékot
hozó püspök neve alakult.

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2018. december 4.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,6519
4,0776
1,4385

162,5036
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Nyárádgálfalván is köszöntötték az időseket

Vasárnap délután a gálfalvi kultúrotthonban köszöntötték a
település idősebb lakóit. A rendezvényt tizennégy éve szervezi a református gyülekezet,
hat éve az iskolával közösen.
Négy éve adventi vásárral kötik
össze az ünnepséget.

Az idén is műsorral köszöntötték az
egybegyűlteket az óvodások, az elemisek énekkel, verssel, az iskola színjátszó csoportja pedig Az élet játéka
című színdarabot adta elő a tiszteletükre, a 8. osztályosok egy csoportja
éneket hozott Kelemen Karola gitárkíséretében. A szervezők idén is megajándékozták a jelen lévő legidősebb
házaspárt, Bustya Árpádot és Magdát,
valamint Marton Gábor 89 éves la-

kost. Az esemény megszervezésében
támogatást nyújtott a Maros Megyei
Tanács, az ünnepség lebonyolításából
a pedagógusok és a szülők is kivették
a részüket, az osztályok pedig adventi
vásárt szerveztek.
Ünnepköszöntőjében Gáspár Ildikó
igazgatónő bevallotta: sok évvel ezelőtt egy világítás apropóján döbbent
rá, hogy ha ilyen fontos számunkra,
hogy halottak napján virágot vigyünk
elhunyt szeretteink sírjára, miért ne
éreztessük az odafigyelésünket, a szeretetünket azokkal, akik még közöttünk vannak?
Lényeges, hogy a szervezésben az
iskola is részt vegyen, mert az iskola
nemcsak ismereteket szeretne átadni,
hanem nevelni is, és nagyon fontos-

nak tartják felhívni a gyerekek figyelmét az idősebbekkel és az egymással
való együttélésre.
– Akkor kell együttérzéssel, odafigyeléssel tekinteni egymásra, amikor még alkalmunk van rá, amikor
érezhetik törődésünket. És hogy
kinek van erre szüksége? Mindanynyiunknak! Kivétel nélkül. A fiataloknak is, a középkorúaknak is, az
idősebbeknek is. Annak is, aki adja
a figyelmet, annak is, aki kapja. A
Biblia szerint az idős kor Isten ajándéka. Fogadjuk mi is eszerint: ajándék, hogy itt vannak még
számunkra, érezzük támogatásukat,
élvezhetjük bátorításukat, tanácsaikat, útmutatásukat – fejtette ki az
igazgatónő. (gligor)

Szervadomány a sürgősségi klinikán

December 3-án éjjel a marosvásárhelyi sürgősségi klinikán
több orvoscsoport kiemelte egy 63 éves, agyhalálban levő
férfi máját és veséjét. Mindkét szervet mentőhelikopterrel
a Bukarest melletti Fundeni Klinikai Intézetbe szállították.
Az évben ez volt a harmadik szervkivétel a marosvásárhelyi kórházban.

Díjazzák a környezetvédelmi
pályázat nyerteseit

December 6-án 18 órától a Marosvásárhelyi Rádió koncerttermében nyilvános ünnepség keretében lesz az Öntsük formába a szemetet című pályázat eredményhirdetése
és a díjazás. A Marosvásárhelyi Rádió, a Népújság, a
Rádió GaGa, a Punctul, az Erdélyi Magyar Televízió és az
Artecotur Egyesület a Marosvásárhelyi Rádió Közösen kitakarítjuk közösségi akciója égisze alatt hirdette meg a
fotó-, műalkotás- (szobor-) és ruhatervező pályázatot,
amelyre számos munka érkezett. A helyszínen kiállítják
őket.

Átiratkozás a katolikus iskolába

A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum lehetőséget szeretne biztosítani a jelenleg VI. és IX. osztályos diákoknak is, hogy a következő tanévben
tanulmányaikat a katolikus tanintézményben folytathassák.
Az érdeklődők a karácsonyi vakáció előtt az iskola titkárságán iktathatják szándéknyilatkozatukat, amelyek alapján
jövőre a beiskolázási tervben az igényelt osztályokat kérni
lehet. Részletek az iskola honlapján (rakoczi.ro).

Jogi tanácsadás

Ma délután 4 órától szerkesztőségünk Dózsa György utca
9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában ingyenes jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd
ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal előfizetési szelvényüket, illetve az ügyükkel kapcsolatos minden
iratot.

Adventi rajzkoszorú

Eperjesi Noémi marosvásárhelyi festőművész munkáiból
Adventi rajzkoszorú címmel nyílik kiállítás a kövesdombi
unitárius templom Bözödi György termében. A december
9-én, vasárnap délben 12 órakor nyíló tárlat méltatója Demény Péter író, a Látó szerkesztője. Ezt követően Demény
Péter A kíméletlen látás. Bánffy Miklós irodalmi portréi, illetve Tamara és a vidámság mellénye című köteteit mutatják be. A rendezvényen a művésznő egyénített tárgyai is
közönség elé kerülnek.

Adventi kórushangverseny

December 12-én, szerdán 18 órától a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius templomban adventi kórushangverseny
lesz az Eufónia pedagóguskórus előadásában. Szólót énekelnek: Bajkó Edina Klára, Szederjesi Teodóra, Tóth Jessica. Ütős hangszeren Asztalos Zsolt, zongorán László
Cristina működik közre. Karnagy: Strausz Imre-István. A
hangversenyen a klasszikus kórusirodalom és a kortárs
dzsesszmuzsika szerzeményeiből adnak elő.

Adventi vásár

December 6–9. között Csittszentiván központjában adventi vásárt rendeznek, amelyen részt vesznek helyi kézművesek és termelők (péksütemény- és sajtkészítők,
méhészek stb.). A helyszínen felállított színpadon programok várják az érdeklődőket. 6-án 18 órától, miután felkapcsolják a díszvilágítást, a kicsik találkozhatnak a
Mikulással. 7-én 14 órától megnyitják az adventi vásárt, 18
órától fellép a Cantuale énekegyüttes. 8-án szintén este 6tól az adventista gyülekezet tagjai tartanak előadást. 9-én
17 órától a Karaván együttes gyerekeknek, 19 órától az
IMM-PRO együttes felnőtteknek koncertezik.
Hírszerkesztő: Vajda György

Tizennégy éve köszöntik a falu időseit

A centenáriumról és konklúzióiról
az Erdély TV-ben

Felvonulások, triumfáló nemzetállami szólamok és intolerancia a december elsejei nemzeti ünnepen. A centenárium mindenről szólt, csak a román–magyar viszonyról, a
párbeszédről, a kisebbségi jogokról nem. Újabb száz év

RENDEZVÉNYEK

Szász Hargita könyvbemutatója

December 7-én, pénteken 18 órakor a marosvásárhelyi
Köpeczi–Teleki-házban bemutatják Szász Hargita Kötelék című regényét. Az Artecotur Egyesület és az RMDSZ
Marosvásárhelyi Nőszervezete által rendezett eseményen a szerzővel Csata Éva beszélget.

Könyvbemutató és vetítés
a Radnai-havasokról

December 6-án, csütörtökön 18 órától a marosvásárhelyi
Bolyai téri unitárius templom tanácstermében bemutatják
Székely Árpád Radnai-havasok című újabb túrakalauzát.
A kötet öt fejezetben foglalja össze a látványos vonulatot
és környezetét: földrajzinév-használat, természetföldrajzi
áttekintés, általános túrainformációk, részletes túraleírások és az épített örökség ismertetése. A bemutatón a különböző évszakokban készített fotókat is levetítik.

Filmvetítések és kerekasztalbeszélgetés a nőről

A Magyar Női Unió szervezésében december 10-én, hétfőn 17 órától az Amilyen a nő, olyan a család, a család
pedig a társadalom legfontosabb építőköve elnevezésű
program keretében a szászrégeni Eugen Nicoară művelődési ház nagytermében levetítik a Bogyó és Babóca
című filmet gyerekeknek. Ezzel egy időben a művelődési
ház konferenciatermében kerekasztal-beszélgetés lesz,
amelyen ismertetik a Köldökzsinór programot, és bemutatják a Magyar Női Unió egyesületet. A felnőttek 19 órától Herendi Gábor Kincsem című filmjét tekinthetik meg.
Az előadásokra a belépés ingyenes.

magány? Az együttélésről, az elfeledett ígéretekről, drámákról beszélget a ma 20 órai Sajtóprés című műsorban
Székely Csaba drámaíró, Frunda György ügyvéd-politikus
és Demény Péter író-költő.

Téli Szalon

Idén is jelentkezik hagyományos téli kiállításával a Romániai Képzőművészek Szövetségének Maros megyei fiókja. A 2018-as Szalon átfogó válogatást mutat be a
megyében alkotó hivatásos művészek újabb műveiből. A
vizuális művészetek szinte valamennyi ágát és minden
nemzedéket képviselő munkákból álló kiállítás a marosvásárhelyi Kultúrpalota Art Nouveau Galériájában december 8-án, szombaton délelőtt 11 órakor nyitja meg kapuit
az érdeklődők előtt.

Hanuka ünnepe

A Marosvásárhelyi Zsidó Hitközség december 8-án 18
órától az Aurel Filimon (Iskola) utca 21. sz. alatti zsinagógábanaz 5779. évi hanukaünnepséget tartja, amelyre
nem csak a hitközség tagjait várják.

Völgyhíd-bemutató az Arielben

December 8-án, szombaton este 6 órától az Ariel színház
nagytermében (Marosvásárhely, Nyomda u. 4.) bemutatják Háy János Völgyhíd című ifjúsági darabját. Az előbemutató 7-én, pénteken este 7 órától lesz, a következő
előadás pedig január 11-én. Az előadást drámafoglalkozás követi, amely egyrészt továbbviszi a látott történetet,
másrészt segít az iskolás nézőknek kibeszélni, feldolgozni azt. A drámafoglalkozásra 9–12. osztályosok jelentkezését várják a 0747942-181 számon, akár sms-ben is,
vagy a rablopandur@yahoo.com e-mail-címen.

Iskolai vetélkedők

Az Iskola a Dombon Egyesület december közepén és
második felében szavalóversenyt és az eklektikával, szecesszióval kapcsolatos építészettörténeti vetélkedőt szervez általános iskolásoknak. Érdeklődni az egyesület
Facebook-oldalán vagy az iskoladombon@yahoo.com
e-mail-címen.

2018. december 5., szerda _______________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________________ NÉPÚJSÁG

Brüsszel és Soros Bukarestben is felkapott

Összeesküvés-elméletnek nevezte hétfőn Corina
Creţu regionális politikáért felelős uniós biztos Darius Vâlcovnak, a kormányfő gazdasági tanácsosának előző esti vádjait, amelyek szerint Soros György
„egy cégnek tekinti Romániát”, az Európai Unió
pedig kettős mércét alkalmaz Romániával szemben.

A két tisztségviselő közötti nyilatkozatháború régebbi keletű, és azzal áll összefüggésben, hogy Creţu – akit egyébként
a PSD jelölt a Juncker-bizottságba – több ízben bírálta a bukaresti szociálliberális kormányt, amiért nem hívja le a rendelkezésére álló, vissza nem térítendő uniós támogatásokat,
ugyanakkor köz- és magánszféra együttműködésével épülő beruházásokkal terheli meg a hazai költségvetést.
Vâlcov az Antena 3 hírtelevízió vasárnap esti műsorában
azt állította: sok nyugati ország ellenérdekelt a romániai autópálya-hálózat bővítésében, mert nem akarják, hogy keletről
Románián keresztül érkezzen áru Európába. Szerinte valójában a keleti és nyugati uniós tagállamok közötti érdekellentét
miatt akar Jean-Claude Juncker, az EB elnöke „kétsebességes”
Európát. Úgy vélekedett, Brüsszel diszkriminálja Romániát,
kettős mércét alkalmaz, de ideje, hogy Románia is hallassa
hangját, mint Olaszország, Lengyelország, Magyarország
vagy Csehország.

Darius Vâlcov kijelentette, hogy Dacian Cioloş volt miniszterelnök – aki a PSD által megnyert 2016-os parlamenti választások előtt egy évig vezette Romániát egy szakértői
kormány élén – Soros György embere. Megjegyezte: Soros
egy cégnek tekinti Romániát, és itteni üzleti érdekeinek ugyanúgy akar érvényt szerezni, mint ahogyan a Facebook esetében
tette, amiért a közösségi portál a részvények értékét csökkentő
manipulációval vádolta. A tanácsadó burkoltan azzal vádolta
a Cioloş-kormányt, hogy idegen érdekek miatt enyhítette az
úgynevezett offset-feltételeket, vagyis az ellentételezési követelményeket, amelyekkel Románia (a gyártás, összeszerelés
honosításával) kompenzálja a kiadások egy részét a nagy értékű haditechnika-beszerzések esetén.
Corina Creţu uniós biztos az európai támogatásból épült
nagyváradi Egyesülés híd avatóján vett részt hétfőn, ahol felszólította Viorica Dăncilă kormányfőt, hogy szerdai brüsszeli
látogatása alkalmával – amikor bemutatja a biztosoknak a
román uniós elnökség programját – tisztázza, hogy Vâlcov vádaskodása Bukarest hivatalos álláspontjának tekinthető-e.
Creţu megjegyezte: nem először fordul elő, hogy a PSD, illetve a bukaresti kormány tisztségviselői az Európai Bizottságot támadják, és a bukaresti kormány mindeddig nem
határolódott el a miniszterelnöki tanácsadó szavaitól. (MTI)

Hétfőn érvénybe léptek a határok nélküli
online vásárlást lehetővé tevő új szabályok

A tájékoztatás szerint a rendelet nem tiltja eltérő árak alkalHétfőn az Európai Unió (EU) egész területén érvénybe lépett az az uniós rendelet, amely megszün- mazását, vagyis nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a keresteti az indokolatlan területi alapú korlátozásokat az kedő különböző értékesítési feltételeket, például eltérő árakat
kínáljon és bizonyos területeken a fogyasztók bizonyos csoelektronikus kereskedelemben.

Andrus Ansip, az Európai Bizottság digitális egységes piacért felelős biztosa elmondta, a rendelet azt a célt szolgálja,
hogy a más tagállamban termékeket és szolgáltatásokat vásárolni kívánó ügyfeleket – fogyasztókat és vállalatokat – ne érhesse megkülönböztetés az értékesítési vagy fizetési
feltételeket illetően. Amennyiben a kereskedő tiltja vagy korlátozza a vevők hozzáférését valamely online interfészhez, vagy
átirányítja a vevőket az online interfész másik verziójára, akkor
világos magyarázatot kell adnia arról, hogy miért tesz így.
Az új szabályok így több lehetőséget biztosítanak mind a
fogyasztók, mind a vállalkozások számára az EU belső piacán
– közölte.

portjait vegye célba. Ezenfelül nem kötelezi a kereskedőt arra,
hogy az árut kiszállítsa a vevő számára egy olyan tagállamba,
ahová az értékesítési feltételek értelmében nem kínál kiszállítást.
Azok a szolgáltatások azonban, amelyek fő jellemzője a
szerzői jogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférés,
illetve a szerzői jogi védelem alatt álló művek immateriális
formában – például zenei streaming szolgáltatások, elektronikus könyvek, online játékok és szoftverek formájában – való
értékesítése, valamint a pénzügyi, az audiovizuális, a szállítási,
az egészségügyi és a szociális szolgáltatások nem tartoznak a
rendelet hatálya alá. (MTI)

Rendkívüli felülvizsgálatért folyamodott a legfelsőbb
bírósághoz Beke István és Szőcs Zoltán

Rendkívüli felülvizsgálatért folyamodott a legfelsőbb bírósághoz a terrorizmus vádjával elítélt Beke
István és Szőcs Zoltán, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) kézdivásárhelyi, illetve erdélyi szervezetének a vezetője.

A hírt Beke István felesége, Beke Csilla közölte a közösségi
oldalán, hozzátéve, hogy november 23-án, illetve november
28-án nyújtották be a rendkívüli jogorvoslati kérelmet. Arra
hivatkoztak, hogy az a cselekedet, amiért a két székelyföldi
férfit elítélték, nem meríti ki a bűncselekmény tényállását.
Hozzátette, Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt olyan tettért ítélték
el, melyet a román büntetőjog nem tartalmaz. A kérelemben
arra is hivatkoztak, hogy a legfelsőbb bíróság anélkül változtatta meg az ügy besorolását, hogy lehetőséget adott volna a
védekezésre.
Beke Csilla az MTI-nek hétfőn elmondta: az utolsó romániai jogorvoslati lehetőséggel éltek. Ha a legfelsőbb bíróság
megalapozottnak tartja a kérelmet, megsemmisítheti az ítéletet. Hozzátette: azt is kérték, hogy függesszék fel az ítélet vég-

rehajtását, míg elbírálják a kérést. Úgy vélte, hogy ez azért is
méltányos lenne, mert a bíróság több hónapos késéssel kézbesítette a megindokolt ítéletet, így csak most tudták kérni a
rendkívüli felülvizsgálatot. Hozzátette: ha a két elítélt börtönben marad, félő, hogy akkor születik döntés a rendkívüli kérésről, amikorra már letöltik a büntetésüket.
Beke Csilla szerint Beke István és Szőcs Zoltán a börtönben
végzett munkáért, a jó magaviseletért, a rossz fogva tartási
körülményekért levonható napok, valamint a vizsgálati fogságban töltött időszak miatt a jövő év végén akkor is szabadulhat, ha a legfelsőbb bíróság elutasítja a rendkívüli
jogorvoslatot.
Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt júliusban öt-öt éves börtönbüntetésre ítélte terrorizmusért a legfelsőbb bíróság. Azért állították őket bíróság elé, mert lehallgatott beszélgetéseikből
és az előbbi lakásán talált petárdákból a hatóságok arra következtettek, hogy házi készítésű bombát akartak robbantani
Kézdivásárhely főterén 2015-ben, a december elsejei román
nemzeti ünnepre szervezett katonai parádén. (MTI)

Sajtóelemzés szerint a szociálliberális koalíció
elvesztette többségét a képviselőházban

A parlament négy szociáldemokrata (PSD) képviselője bejelentette hétfőn, hogy átigazol a Victor
Ponta volt miniszterelnök vezette Pro Romania
párthoz, az ellenzéki média számításai szerint a
PSD–ALDE szociálliberális koalíció ezzel elvesztette
többségét a képviselőházban.

A 329 tagú képviselőházban a PSD–ALDE koalíciónak a
2016. decemberi választások után még 174 tagja volt. A sarkalatos törvények megszavazásához a képviselők több mint felének (nem csak a jelenlévők többségének), vagyis legalább 165
törvényhozónak a voksára van szükség. A Hotnews.ro hírportál
számításai szerint a PSD–ALDE többség a négy képviselő távozása nyomán 163-ra apadt. A Pro Romaniához átigazoló képviselők között van Ion Mocioalca, a PSD Krassó-Szörény
megyei szervezetének eddigi elnöke is, a korrupcióváddal másodszor is bíróság elé állított Liviu Dragnea szociáldemokrata
pártelnök lemondását nyíltan követelő politikusok egyike.
Victor Ponta hétfőn nem adott egyértelmű választ arra,
hogy pártja megszavazza-e az ellenzék hamarosan beterjesztendő bizalmatlansági indítványát. Megjegyezte: pártja Viorica Dăncilă miniszterelnök leváltását szorgalmazza, de nem
támogatják, hogy Ludovic Orban, a jobboldali Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke lépjen a helyére.

A szenátusban a koalíció kényelmes többséggel rendelkezik, így még nem szorulnak a kisebbségek segítségére a kormánybuktatás megakadályozásához. A 136 tagú szenátusban
– a felsőház honlapján szereplő adatok szerint – a PSD-nek
egyedül is megvan a sarkalatos törvények megszavazásához
szükséges többsége, hiszen frakciója 69 szenátort számlál, a
kormánykoalíció voksaihoz pedig hozzáadódik még a liberális
ALDE 12 szavazata.
Bukarestben a kormánykoalíció pártjai az RMDSZ és a
nem magyar kisebbségi frakció parlamenti támogatását élvezik, a velük kötött parlamenti együttműködési megállapodás
alapján.
Múlt héten Kelemen Hunor úgy nyilatkozott a Maszol.ro
kolozsvári magyar hírportálnak, hogy nem az RMDSZ tartja
hatalmon a bukaresti szociálliberális kormányt: a PSD–ALDE
koalíció a magyar érdekképviselet hétszázalékos parlamenti
támogatása nélkül is kényelmes többséggel rendelkezik a törvényhozásban.
A parlamenti matematika szerint az ellenzéknek jelenleg
nincs esélye bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatni a Dăncilă-kormányt, de a PSD–ALDE koalíciónak kisebbségi voksokra is szüksége van a sarkalatos törvények elfogadásához.
(MTI)

Ország – világ
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Új vonatjárat indul Kolozsvár
és Bécs között

Új vonatjárat köti össze december 9-től Kolozsvárt
és Bécset, a Transilvania EuroCity Budapesten keresztül közlekedik, a kocsikat a MÁV-START és a
CFR Călători közösen biztosítja. A MÁV-START hétfői, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a vonat
mindennap közlekedik, Kolozsvárról 7.35-kor indul,
Budapest-Keletibe 14.20-kor fut be, 14.40-kor megy
tovább Bécsbe, ahová 17.21-kor érkezik. Bécsből
10.42-kor startol, a Keletibe 13.19-kor érkezik,
onnan pedig 13.40-kor megy tovább – Nagyvárad
érintésével – Kolozsvárra, ahová helyi idő szerint
22.25-kor érkezik. (MTI)

Kartellezésért bírságoltak meg
kilenc biztosítót

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (RCA)
díjszabását érintő érzékeny információk megosztásáért 247 millió lejes bírságot szabott ki kedden a
versenyhivatal kilenc biztosítótársaságra és a biztosítók országos szövetségére (UNSAR). A hatóság
szerint a 160 ezer lejre bírságolt UNSAR 2012 és
2016 között – a jogos szakmai megbeszéléseken
kívül – üzleti titkok megosztásában is közvetített, torzítva a piaci versenyt. A versenytanács a legnagyobb, 43 millió lejes bírsággal az Allianz-Ţiriac SA-t
sújtotta, ugyanakkor a hivatal megjegyzi, hogy az
Euroins SA azért kapott mindössze 6,3 millió lejes
bírságot, mert elismerte a konkurenciaellenes magatartást és ezt igazoló dokumentumokkal segítette
a nyomozást. (MTI)

Befagyasztják az üzemanyagadót
Franciaországban

Édouard Philippe francia kormányfő hivatalosan is
bejelentette az üzemanyagadó befagyasztását keddi
televíziós beszédében, eleget téve ezzel a sárga
mellényes mozgalom legfőbb követelésének.
„Egyetlen adó sem ér annyit, hogy veszélybe sodorjuk miatta a nemzet egységét” – érvelt beszédében
Philippe. A hat hónapos moratóriumot más, a társadalmi elégedetlenség enyhítésé érdekében tett lépések is kísérik, köztük a gáz és az áram árának
féléves befagyasztása. A kormányfő először kedd
reggel – a Köztársaság Lendületben (LREM) és szövetségese, a Demokratikus Mozgalom (MoDem)
parlamenti frakcióülésén – jelentette be a döntéseket, amelyeket a kabinet előző este hozott Emmanuel Macron francia elnökkel egyetértésben. (MTI)

Moszkva kész felújítani
a párbeszédet Washingtonnal

Oroszország kész lesz felújítani a párbeszédet az
Egyesült Államokkal John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó javaslatával összhangban,
amint erre Washington is készen áll majd – jelentette
ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter vasárnap a
Rosszija-1 állami televíziónak nyilatkozva. Lavrov elmondta: Bolton Jurij Usakovnak, az orosz elnök külügyi tanácsadójának a G20-csoport Buenos Aires-i
csúcstalálkozóján jelezte, hogy az amerikai fél kész
lenne a párbeszéd felújítására és normalizálására.
(MTI)

Csak a vándorbot
marad?

(Folytatás az 1. oldalról)
pont ezeknek az intézkedéseknek a számláit állja. A válaszadók földrajzi megoszlása nem derül ki az adatokból, de ez a helyzet beilleszkedik a száz éve a
megalakulás folyamatában tartó új állam leendő lakói
egy részének akkori jövőképébe is. A többségi nemzet
erdélyi értelmisége nem volt oda s vissza örömében
attól, hogy egy jól működő intézményrendszerű nyugati
állam helyett egy balkáni, látszatdemokráciában működő királyságban kell azontúl élnie. Próbáltak feltételeket kikötni a regáti nemzettársaknak, akik pont
annyira vették azokat figyelembe, mint kisebbségi vonatkozásban a wilsoni elveket. Az már ténynek tekinthető, hogy az első száz év nem volt elegendő egy
működőképes nyugati demokráciájú jogállam felépítéséhez, és hogy a következő századnyi idő alatt erre
mennyi esély van, az már rajtunk is múlik. Azokon, akik
a világgá futás helyett inkább jobbá tenni próbálnánk
meg ezt a jobb sorsra érdemes országot, hogy jól is
érezhessük magunkat a hazánkban.
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Emléket állítottak
az egyházalapítónak

A vallásszabadság és az unitárius egyház
megalakulásának 450. évében ünnepi és hálaadó megemlékezések sorát tartották. December 2-án, advent első vasárnapján a
marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templom belső udvarán hálaadó istentisztelet kefelszentelték
Dávid
Ferenc
retében
egyházalapító unitárius püspök mellszobrát
és a nőszövetség zászlaját. Igét hirdetett
Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök.

Mezey Sarolta

Felszentelték a nőszövetségi zászlót
Kecskés Csaba, a Marosi Unitárius Egyházkör, a kövesdombi gyülekezet lelkésze elöljáróban az idei jubileumi év fontosságát emelte ki, s emlékeztetett, hogy
a gyülekezet 12 évvel ezelőtt, december 2-án szentelte
fel új templomát, amely a város legfiatalabb gyülekezetének otthona.
Az esperes név szerint köszöntötte a meghívottakat,
a vendégeket, egyházi és világi elöljárókat, köztük Kőrösi Viktor Dávidot, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulját, valamint a szobor alkotóját,
a dombóvári Varga Gábort.
Az istentisztelet keretében felszentelték a nőszövetség zászlaját, amelyet Sárosi Anna készített. Szeredai
Irma nőszövetségi elnök gondolatait és üdvözletét
Kecskés Csaba esperes tolmácsolta, felelevenítve,
hogy a harmincas létszámú nőszövetség milyen áldásos munkát végez, előadásokat, meghitt alkalmakat,
kirándulásokat, jótékonysági bálokat szervez.
Tiszta szívvel készüljünk a jászolbölcső elé
Bálint Benczédi Ferenc püspök prédikációjában az
ünnepre készülés fontosságát emelte ki, hogy a karácsony előtti napokban ne ímmel-ámmal, hanem szívvel-lélekkel és tiszta gondolatokkal készüljünk a
betlehemi jászolbölcső mellett megállni, hogy szétoszoljon a köd, a bizonytalanság, a félelem világunk-

Fotó: Nagy Tibor

ban, s töltse be életünket az isteni ragyogás. Kérte az
isteni erőt, hogy emberi gyarlóságainkat levetkőzve
tudjuk magunkhoz venni a Názáreti Jézus tanítását.
Az istentisztelet keretében a dr. Csíky Csaba karnagy által vezetett Musica Humana kamarakórust hallgathatta meg a gyülekezet. Bartók Béla Bolyongás és
Levél az otthoniakhoz című művei, valamint Bach-korálok csendültek fel.
Az új orgonán, melyet a magyar állam támogatásával sikerült megvásárolni, dr. Molnár Tünde orgonaművész játszott csodálatos hangzású Bach- és Terényi
Ede-műveket.
Egyházaink mint megtartó erő
A gyülekezetet Kőrösi Viktor Dávid konzul köszöntötte, majd Novák Csaba Zoltán szenátor osztotta meg
dilemmáját, hiszen a parlamentben neki kellett a centenárium alkalmából beszédet mondania. – Mi a titka,
hogy megmaradtunk? – tette fel magának is a kérdést.
– Olyan egyházaink vannak, amelyek helytálltak, s a
közösség megtartó ereje voltak az utolsó száz évben
is. A szobor leleplezése előtt Dávid Ferenc, az egyházalapító szellemiségéből az utókor számára három fogalom a legfontosabb: elmélyülés, kitartás és tolerancia
– mondta a szenátor.
Beszédet mondott dr. Makkai Gergely alpolgármester, majd Kerekes Csaba zenetanár vezetésével az egyházközség ifjúsági kórusa énekelt.
Az ünnepi istentisztelet zárómomentumaként leleplezték Dávid Ferenc mellszobrát, Varga Gábor magyarországi, dombóvári szobrászművész alkotását. A
szobor a kövesdombi unitárius templom építésében fő
szerepet vállaló Szabó László tiszteletbeli gondnok fiának, dr. Szabó Attila fogorvosnak az adománya.
A szobrot Bálint Benczédi Ferenc püspök áldotta
meg. Szavalt Forró Bathó Eszter Anna, aki Dávid Ferenc emlékére írt verset.
Koszorúzással és a székely himnusszal zárult az ünnepség.

Megtakarítási számlát nyit
minden gyermeknek a kormány

Megtakarítási számlát nyit minden gyermek
számára a kormány, amely a szülők és az
állam befizetéseit gyűjti össze a felnövekvő
gyermek számára. A 2019-ben induló Junior
Centenar megtakarítási programról a gyulafehérvári ünnepi kihelyezett ülésén döntött
csütörtökön a Dăncilă-kabinet.

Viorica Dăncilă miniszterelnök a televíziócsatornák
által élőben közvetített kormányülésen elmondta: a
megtakarítási program a 18. évüket betöltő fiatalok tanulmányainak, pályakezdésének a költségeihez hivatott hozzájárulni. „Az állam a kincstárban valamennyi
18 év alatti gyermek számára megtakarítási számlát
nyit. Ebbe a gyermekek szülei vagy gyámjai fizethetnek be pénzösszegeket, és az állam egyéves díjjal járul

Erről jut eszembe

hozzá a megtakarításhoz” – magyarázta a miniszterelnök. Mint részletezte: a szülők által befizetett legalább
1200 lejes éves összeg mellé a kormány évi 600 lejt
fizet be. Az így szerzett megtakarításhoz 18 éves korában juthat hozzá a támogatott fiatal. Amint a miniszterelnök hozzátette: a támogatás adómentes, és az
állam évi háromszázalékos állandó kamatot biztosít a
megtakarításokra.
A csütörtökön bejelentett Junior Centenar programot egy későbbi sürgősségi kormányrendelettel készül
elfogadni a kabinet. Az ellenzéki sajtó szerint ezzel a
kormány megpróbál „könnyen jött” pénzösszegekhez
jutni, hiszen az államkincstárban létrehozott megtakarításokhoz a fiatalok csak 18 éves korukban juthatnak
hozzá. (MTI)

Hídpillér skót szoknyában. Szokatlan társítás. És kissé félrevezető, bár a jelenség így is
értelmezhető. A lényeg valóságközeli változata: két este kék-fehérbe, a skót zászló színeibe
öltözött a Lánchíd. Még egy mesés
látványsziporka az amúgy is ünnepi hangulatú Budapesten. Vonzotta is ellenállhatatlanul a
fotóéhes turistákat, bár minél közelebb merészkedett az ember a folyóhoz, annál csípősebben érezte,
Dunáról fúj a szél. A lenyűgöző
színfestés apropója a skótok nemzeti ünnepe volt, Szent András az
ő védőszentjük, s a Lánchíd építésvezetője, Clark Ádám is skót mérnök volt. Hát innen az ötlet. Az
adventi fényekben úszó, feldíszített
várost elárasztották a külföldiek.
Ide a Bazilika előtt zajló karácsonyi vásár irányából érkezett a
legtöbb érdeklődő. A látványosságból, enni- és innivalóból, ötletes műsorkínálatból, jókedvből,
vidámságból ki nem fogyó helyszín joggal pályázik arra, hogy a
kontinens legjobb ilyen rendezvényévé nyilvánítsák. Ott is a fényfestés az egyik legnagyobb
attrakció. Félóránként ámítja el a
népet az impozáns Bazilikára vetített tarka animáció. Ez Középlegnagyobb
3D-s
Európa
fényfestése. Közben körben minden csillog, villog, zene és hangzavar lepi be a hullámzó tömeget.
Területileg is kiterjedt a vásár, de
attól még a környező vendéglátóhelyek is tele vannak. Minden keresett, ami melegít, leginkább a
forralt bor, a puncs, a grog, a lángos. De sokan esznek kürtőskalácsot fagylalttal. Van ott minden. Itt
gulyás gőzölög, amott tócsni, még
távolabb kakastöke. Valamennyinek akad gazdája. Ugyanígy a
még patinásabb Vörösmarty téri
vásáron. És máshol is, például
Budán. Sőt kitett magáért a
Fővám téren a Bálna Budapest is,
lánynevén a Cet. Ott is nyitottak
korcsolyapályát, meg egyébként is
gazdag szem-szájnak a kínálat.
Egyelőre nincs akkora mozgás,

mint máshol, nem mondhatnánk,
hogy repül a bálna. De a Bálna
bezzeg gangos! Ezt kijelenthetjük.
És mit ér vele, ha a fagyra való tekintettel a sok teraszt, oldalfolyosót, kilátót elzárták a látogatók
elől? Úgy tűnik különben, hogy a
kulturális, szórakoztató és kereskedelmi központ nem tud igazán
népszerű lenni. Pedig sok barátságos, meghitt, jó hely van ott. A székelyföldiek, erdélyiek vásárait,
bemutatkozó rendezvényeit is
gyakran tartják ebben a tágas
Duna-parti üvegpalotában. Vajon
mi, marosvásárhelyiek egyre nehezebben tudunk eljutni oda is ezután? Nem légből kapott a kérdés.
Le s fel sétálgatva a különböző
szinteken, csendes mélázgatás
közben egy rég látott film címe
merült fel bennem: Az utolsó vonat
Gun Hillből. Az idősebbek emlékezhetnek rá, a két rettenthetetlen,
Kirk Douglas és Anthony Quinn
játszott benne. Az hozhatta elő az
emlékezet ködéből, hogy eszembe
jutott, szombaton érinti utoljára
városunkat a Budapestre cammogó Hargita expressz, vasárnaptól a vonat elkerüli Vásárhelyt.
Újra a nyugati világ felé vezető
közvetlen vonatjárat nélkül maradunk, újabb csapást mérnek a marosvásárhelyiekre. Ismét lejátsszák
ugyanazt, amit egyszer már átéltünk. A szóban forgó film megszokott western sztori. Az ilyenszerű
eastern történetek is a szokásos
sablon szerint, mondhatni menetrendszerűen követik egymást? Az
ilyesmiknek soha nem lesz vége? A
westernekben a végén majdnem
mindig a jók győznek. A honi easternben csakis mi lehetünk a vesztesek? Milliószor kérdezhetünk
ilyesmiket, úgy látszik, mindenért
meg kell küzdenünk.
Fura, hogy honnan indítottam a
jegyzetet, és hova jutottam. De ne
csüggedjünk. Találkoztam a tüsténkedő Mikulással, és megígérte,
mostantól minden másképp lesz.
De vajon az igazival beszéltem?
Nem volt ez csupán nyári Mikulás?! (N.M.K.)

Pályázati felhívás

A Női Akadémia Ügyes kezű
nők kézművesköre pályázatot
hirdet, mely által keresi a legfinomabb téli ünnepi sütemény receptjét. A másodlagos cél a
Mosolygó Mikulás rendezvényen részt vevő gyerekeknek
házi sütésű édességekkel kedveskedni.
Pályázati kiírás:
1. A pályázók egy, legfeljebb
három recepttel vehetnek részt a
versenyen. Fontos, hogy a recept
egyértelmű legyen, hiszen az a
cél, hogy minél többen elkészíthessék.
2. Kéri a hozzávalók pontos
mennyiségének megjelölését, az
elkészítés menetének leírását, az
elkészítési idő, az adagok (hány
személy részére készül) feltüntetését.
3. Három kategóriában lehet
benevezni: sós sütemény, édes sütemény, torta.
4. A süteményeket december 8án 9–10 óra között a marosvásárhelyi várba kell vinni, hogy a zsűri
megkóstolhassa.
Beküldési határidő: 2018. december 6.

A recepteket e-mailben kérik a
következő
címre
eljuttatni:
office@divers.org.ro. Ugyanitt
lehet további információkat is
kérni. Ha valaki nem tudja elküldeni e-mailben a receptet, jelezze
részvételi szándékát a 0740-598563-as telefonszámon, és vigye el
a leírt receptet a süteménnyel
együtt a várba.
Zsűrizés és eredményhirdetés
december 8-án 11 órakor a Mosolygó Mikulás rendezvény keretében a marosvásárhelyi várban.
A süteményeket a receptek és
kóstolás alapján Ila Ildikó rádiós
szerkesztő (Rádiós rétes), Kovács
Emma, az Emma étterem tulajdonosa és Márton-Zólyomi Annamária, a Női Akadémia képviselője
bírálja el. A zsűri figyelembe veszi
a gyerekek véleményét is, akik
megkóstolhatják és szavazhatnak
a süteményekre.
A győztes receptek beküldői díjakban részesülnek.
A legjobb recepteket fotókkal
együtt megjelentetik a Női Akadémia Facebook-oldalán, illetve kiadványaiban, ehhez a versenyen
való részvételük által a résztvevők
egyben egyetértésüket fejezik ki.
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Premier a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban!

Kőszegi Margit és Tündöklő Jeromos

lett a könyvhöz mellékelt CD-n a
Marosvásárhelyi Rádió Aranyszalagtárából vett felvételek, interjúk
és a Warrenné mestersége című előadás egy részlete segít felidézni,
vagy éppen megismerni a színpadtól 1980-ban visszavonult legendás
színésznő és énekesnő alakját. A
kötetet a marosvásárhelyi könyvbemutatón Keresztes Attila, a Tompa
Miklós Társulat művészeti igazgatója méltatja – áll a színház által
jegyzett meghívóban.
Az est következő eseményére 19
órától kerül sor a Nemzeti Színház
nagytermében. Egy olyan előadás
premierjét láthatják az érdeklődők,
amely tájainkon ritka összefogás
eredménye: a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulata, a Spectrum Színház és a
Maros Művészegyüttes koprodukciójában jött létre Tamási Áron legendás, Tündöklő Jeromos című
színjátékának előadása. A darabot
Török Viola, a marosvásárhelyi
Spectrum Színház főrendezője
jegyzi. Amint azt a produkcióról olvashatjuk, a Tündöklő Jeromos
című drámai játék egy egész közös-

Kaáli Nagy Botond

A marosvásárhelyi színházkedvelők (és nem csak) számára igencsak tartalmasnak ígérkezik a mai
nap délutánja, estéje. Színházi tematikával bíró kötet bemutatóján és
vásárhelyi színházi-zenei intézmények koprodukciójában született,
legendás szerző művéből készült
előadás premierjén vehetnek részt
mindazok, akik szeretik a magas
kultúrát, az értékes és értelmes időtöltést.
December 5-én, ma este 6 órától
kezdődik a program a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előcsarnokában, ahol egy új, színháztörténeti
jellegű kötet bemutatójára kerül sor.
Amint erről korábban is hírt adtunk,

S.

Ferencz Éva legújabb könyvéről
van szó, amely az Életem a színház
– Kőszegi Margit-emlékalbum
címet viseli – és az erdélyi magyar
színjátszás, egyben az egykori Székely Színház legendás művészét
idézi meg. „Gyűjtögetve, csoportosítva a megfakult lapokat, hiányos
kritikákat, csodaszép fényképeket,
összeállt egy mesés életút. A Kőszegi Margité. Egy emlékalbum a
színházban töltött életről” – írja kötetéről a szerző. A Gáspárik Attila
előszavával megjelenő kötetben
szereplő, az 1988-ban elhunyt színésznő és szintén színész férje, Borovszky Oszkár hagyatékából,
valamint a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Kutatóközpontjából
származó gazdag képanyag mel-

munkaidejét láthatatlan szálakként szőtték át a téliesen vidám,
régi karácsonyokat idéző, romantikus dallamok. Valamikor november közepén talán éppen egy ilyen rádiós üzenettel
osont be az élelmiszerüzletbe az ünnepváró
hangulat, és egy-két hét alatt teljesen átvette
az uralmat az édességcsomagoktól roskadozó polcok fölött.
A negyvenes évei elején járó kasszásnő
minden második nap kora reggeltől késő
estig dolgozott. Fürge mozdulatokkal olvasta le a bevásárlókosarakban tornyosuló
termékek kódját, rámosolygott az árusorban
tébláboló gyermekekre, és a régi vevőkhöz
mindig volt egy-két kedves megjegyzése, kérdése. Úgy tűnt, sohasem fárad el. Még a
messziről bűzlő, barátkozni próbáló „vásárlókhoz” is volt türelme, és azt az idős férfit
sem tessékelte ki az üzletből, aki pár szál
virslit vásárolt, aztán a pénztár és a kijárat
között lecövekelve sűrű magyarázkodás közben az utolsó falatig elmajszolta a nyers vacsorát. December első napján azonban
mintha hirtelen megváltozott volna. Arca,
gesztusai nyugtalanságról árulkodtak, egész
lénye feszült és türelmetlen volt.
– Nincs baj, csak kifogytam a szuszból –
hárította el kíváncsiskodásomat, miközben
ritmusosan emelgette ki az árut a kosaramból. Arra gondoltam, talán az bántja, hogy
a hivatalos szabadnapon is dolgoznia kell.
Pár nap múlva azonban megtudtam, hogy
egészen másról volt szó.

Csizmák fénye

– Gyermekkoromban számomra december 5-e volt az év legizgalmasabb napja –
kezdte történetét a lakótelepi kávézóban,
ahova az egyik szabad délutánján ültünk
be. – Még a karácsonynál is emlékezetesebb volt a mikulásozás, pedig a szüleim
abban a sötét korban a
Megváltó születését is
igazi, meghitt ünneppé
tudták tenni. Hozzánk mindig az angyal
hozta a mennyezetig érő fenyőfát és alája az
ajándékokat, a Télapó rendszerint otthon
maradt. Nekünk, gyerekeknek nem kellett
egyebet tenni, csak jónak lenni. A Mikulásvárás ennél sokkal mozgalmasabb volt.
Igazi cipőpucolási őrület vett erőt a két nővéremen és persze rajtam is a Szent Miklós
napja előtti estén. Versenyeztünk, kinek a
csizmája lesz a legtisztább, legfényesebb, és
hiába volt köztünk 4-5 év korkülönbség, én,
a „tökmag” sem hagytam magam. Tétje volt
a megmérettetésnek, a Mikulás ugyanis mindig a legszebben megpucolt lábbeliben rejtette el a legtöbb cukorkát és ráadásként a
győztesnek járó törpés, kék csokoládét. Fenséges volt az íze, azóta sem kóstoltam hasonlót, de legalább annyira fontos volt maga
a tudat, hogy sikerült kiérdemelni. A papírját
nem is dobtuk el soha, füzetbe ragasztva
gyűjtögettük, és alkalomadtán elővettük, di-

ség Megváltót váró keserűségét és
reményeit, valamint a várakozásra
hamis választ adó Jeromos történetét jeleníti meg. Tamási rituális
színháza az adventi időszakot idézi:
a sötétségből a fény várásának, a
régi rosszal való szembesülésnek és
lezárásnak, valamint a jobb új év reményének és elhatározásának idejét. „Már zenészként is a zene
színpadi megjelenítése foglalkoztatott, rendezőként mindig olyan darabokat választok, melyeknek
erőteljes költői világát a zene szervesen egészíti ki. Főleg a magyar
népzene kimeríthetetlenül gazdag,
minden élethelyzetre és történelmi
korra harmonizáló anyaga jelent
számomra örök lehetőséget, hogy a
szóban elmondhatatlant megsejtesse a színpadon. Euripidész, Shakespeare, Molière, Csehov mellett
természetesen Tamási Áron világához áll a legközelebb a magyar népzene és néptánc, előadásaimban
(Boldog nyárfalevél, Hullámzó vőlegény, Vitéz lélek) ezt a formanyelvet használom. Meggyőződésem,
hogy a néptáncnak, koreográfiának
ezúttal kiemelkedően fontos szerepe lesz egy olyan előadásban,
amelyben amúgy sütnek a fojtott
indulatok, érzések, és amely előadás igazi főszereplője a nép. Ezért
nagy lehetőséget jelent, hogy a

csekedtünk vele. A csokiért vívott csatát később sem hagytuk abba, amikor már nemcsak a nővéreim tudták, én is rájöttem, hogy
a piros puttonyos ajándékozó helyett ki ellenőrzi és jutalmazza az igyekezetünket.
Gondosan elraktároztam ezeket az emlékeket, és ilyenkor, ünnep
közeledtével mindig
maguktól előjönnek.
Főleg amikor látom, micsoda felhajtást rendeznek december elején egyes szülők. Az a
rengeteg ajándék, amit ilyenkor összevásárolnak, legfeljebb egy óriás csizmájába
férne bele. Talán ez zaklatott fel az elmúlt
napokban.
– Te kit szoktál meglepni Mikulás napján?
– kérdeztem óvatosan, mert tudtam, hogy beszélgetőtársam nem ment férjhez, és gyermekei sincsenek.
– Édesanyámat. Én késői gyerekként születtem, anyu túl volt a negyvenen, amikor világra hozott, az ősszel töltötte a 85. évét.
Mindenki dolgos, odaadó asszonynak ismerte, apu korai halála után egyedül cipelt
minden terhet. Az utóbbi években azonban
szellemileg nagyon leépült, és bár fizikailag
elég jól tartja magát, már nem jár ki a házból. Egyedül nem is merném engedni, mert
néha az az érzésem, hogy teljesen el van
szakadva a külvilágtól. Olyan, mintha leg-
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Maros Művészegyüttes és a Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata a Spectrum Színházzal együtt
egy közös produkcióban sajátos erdélyi hangvételben megjelenítse
Tamási Áron szellemiségét” – írja a
bemutatandó produkcióról a rendező.
A premiert követően az előadás e
hónapban még három alkalommal
tekinthető meg: december 6-án,
csütörtökön este 7 órától, valamint
23-án, vasárnap kétszer: délután 4
és este 7 órától, a Nemzeti Színház
Nagytermében. A bemutatóra érvényesek a Bernády György-mecénásbérletek, valamint a Kemény
János-bemutatóbérletek. A további
előadásokat szabadbérletekkel tekintheti meg a közönség.
Jegyek válthatók a színház Kultúrpalotában működő jegyirodájában (kedd-péntek 12.00-17.30 óra
között, tel. 0372-951-251) és a színházban működő jegypénztárban
(kedd-péntek 9.00-15.00 óra között
és előadás előtt egy órával, tel.
0365-806-865), valamint online, a
www.biletmaster.ro honlapon. További információk az előadásról a
nemzetiszinhaz.ro oldalon olvashatók, az előadás a Csoóri Sándor
Alap, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával
jött létre.

Fotó: Barabási Attila Csaba

alább nyolc évtizedet repült volna vissza az
időben. Ezért is fontos számomra, hogy
meglepjem Mikuláskor. A papucsába szoktam beledugni az ajándékot – rendszerint
valamilyen apró ünnepi díszt, hajcsatot vagy
egyéb csecsebecsét, meg persze édességet
–, és ettől mindig izgatott és boldog lesz.
Úgy fest ilyenkor, mint egy fehér hajú, vidám
kislány.
Pár percnyi csend után S. ránézett a telefonjára, aztán szedelőzködni kezdett.
– Nem szeretem anyut sokáig magára
hagyni, és most jól eltelt az idő. Van egy
megbízható szomszédasszonyunk, amikor
dolgozom, naponta többször is benéz
hozzá. De azt nem várhatom el tőle, hogy
a szabadnapomon is „szolgálatban” legyen.
– A nővéreid nem szoktak besegíteni? –
kérdeztem.
– Több ezer kilométer távolságból nehéz
lenne – mosolyodott el beszélgetőtársam. –
Mindketten Kanadában élnek a családjukkal. Gyakran beszélek velük interneten, és
remélem, karácsonykor hazajönnek. Ezt még
anyu születésnapján megígérték, és jól tudják, hogy ha ő nem is, én számontartom az
ígéreteket.
Amikor elköszönt, csészéjében még ott
sötétlett a rég kihűlt kávé. Sietős mozdulattal felhajtotta, aztán kilépett a villanyfényes
utcára. Szaporán lépkedett, mint akinek
már a következő utcában járnak a gondolatai.

6 NÉPÚJSÁG ____________________________________________________________ GAZDASÁG _____________________________________ 2018. december 5., szerda

Pénteken jöhet a rendelet
a minimálbér emeléséről

Pénteki ülésén hagyja jóvá a kormány a mini- gyakorlatba ültetik az egységes bértörvényben rögzített
málbér emeléséről szóló határozatot, amely minden intézkedést.
A kormány november 9-i ülésén elfogadta a diffevélhetően január elsejétől lép életbe – közölte
renciált minimálbér bevezetését lehetővé tevő sürgőshétfőn az új munkaügyi miniszter.

Több mint 30 millió tonna
gabona termett idén
Szerkesztette: Benedek István

Romániában az idei gabonatermés meghaladta a 30 millió tonnát a tavalyi 27 millió tonnát követően – közölte hétfőn Petre Daea mezőgazdasági miniszter.
A miniszter elmondta, hogy búzából 10,2 millió tonna termett, 2,3 százalékkal több a tavalyi 10 millió tonnánál.
A miniszter szerint Romániában volt a legnagyobb a kukorica-, illetve
a napraforgótermés Európában. Emlékeztetett, hogy a kukorica begyűjtése
még nem ért véget, de már meghaladták a 18 millió tonnát, a napraforgótermés elérte a 3,35 millió tonnát. Románia az idén 2,415 millió hektáron
termelt kukoricát és 1,01 millió hektáron napraforgót.
A terméshozamra vonatkozó adatokat a mezőgazdasági minisztérium
várhatóan a következő napokban teszi közzé. Románia, ahol a gabonaültetvények az ország területének 60 százalékát teszik ki, az Európai Unió
nyolcadik legnagyobb mezőgazdasági termelője. (MTI)

Indul a Start-Up Nation
2018 program

Az üzleti szféráért felelős minisztérium közzétette a honlapján a StartUp Nation 2018 programba való jelentkezéshez szükséges dokumentumokat, köztük van az üzleti terv modellje, mint ahogy a jelentkezési
nyilatkozatok is.
A fejenként legtöbb 200.000 lejes vissza nem térítendő támogatás fedezheti az összes várható kiadást, ami a pályázatban szerepel – hívja fel
a figyelmet közleményében a szaktárca.
A jelentkezés online történik.
A hivatalos tájékoztatás szerint a pályázatokat egy átlátható kritériumrendszer alapján pontozzák, valós időben. A minimális pontszám a pozitív
elbírálás esélyéhez 50 pont a lehetséges 100-ból. Az applikáció 30 napig
lesz elérhető.
A Start-Up Nation 2018 program haszonélvezői 2017. január 30-a után
alapított cégek lehetnek, amelyek a termelés, a szolgáltatások, a kereskedelem vagy a kreatív iparágak terén tevékenykednek. A részvételhez ezeknek a vállalkozásoknak legalább egy teljes munkaidős állást kell
létrehozniuk meghatározatlan időre, és a projekt megvalósulása után még
legalább két évig ezt fenn kell tartaniuk. (Mediafax)

Isărescu derűlátó

Mugur Isărescu, a Román Nemzeti Bank (BNR) kormányzója hétfőn
derűlátóan nyilatkozott a román gazdaság alakulásáról, igaz, elismerte,
hogy vannak gondok is.
„A gazdaság nő. Ha a tévék után mennénk, mindennek össze kellene
omlania ebben az országban. Nem, egyáltalán nem akar összeomlani.
Megy előre” – jelentette ki a jegybankelnök az Infláció az elmúlt 10 évben
című konferencián.
Megjegyezte ugyanakkor, hogy gond van Románia versenyképességével, ha olyan országokkal hasonlítjuk össze, mint Csehország, Lengyelország vagy Magyarország, olyan téren is, ahol nem szabadna, a
mezőgazdasági termékekén.
„Elsősorban ezek az államok kevésbé stimulálták a keresletet. Ez meglátszott a folyó fizetési mérleg hiányában is. Nálunk 3–4 százalék, közel
a határértékhez. (…) Ezt nem hanyagolhatjuk el többé. A gazdaság ciklikus, és nagyon rossz lenne, ha a ciklus lejtmenete nagyon nagy külkereskedelmi mérleghiánnyal találkozna. Kisebb lenne a mozgásterünk” –
mutatott rá Mugur Isărescu. (Mediafax)

Vádat emelt a DNA
a Hexi Pharma cég ellen

Vádat emelt az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) a Hexi
Pharma cég ellen adócsalás miatt. A kár az ügyészek szerint 9,5 millió
lejre tehető.
Ugyanabban az ügyben pénzmosásban való bűnrészesség miatt bíróság
elé kell állnia Miron Panaitescunak, aki a Hexi Pharma tulajdonosának,
Dan Condreának az üzlettársa volt, valamint Erdei Attilának, akit folytatólagosan elkövetett adócsalásban való bűnrészességgel vádolnak.
(Agerpres)

Marius Budăi rámutatott, a hét folyamán még
egyeztetnek a témáról, a minimálbér-emelésről szóló
határozat végleges formája azonban a pénteki kormányülésre készül el, és akkor el is fogadja a kabinet.
„Előreláthatólag január 1-jétől fog életbe lépni” – tette
hozzá a miniszter.
A tárcavezető részt vett hétfőn a fogyatékkal élők
számára szervezett bukaresti állásbörzén. Nyilatkozatában többek között arról is beszélt, hogy jövő évben

ségi kormányrendeletet. A tervek szerint a középfokú
végzettséggel, illetve kevesebb mint 15 év szolgálati
idővel rendelkezők esetében 2.080 lejre, a felsőfokú
végzettséggel és több mint 15 év szolgálati idővel rendelkezők esetében pedig 2.350 lejre nő majd a kötelező
legkisebb munkabér. Múlt hónap elején Lia Olguţa Vasilescu volt munkaügyi miniszter úgy nyilatkozott,
hogy még december 1-jétől emelni fogják a minimálbért, végül elhalasztották az intézkedést. (Agerpres)

A családok költségvetéséből nagyobb összeget fordított közműszámlákra tavaly a romániai lakosság, mint a spanyolok, a lengyelek,
a görögök, a bolgárok, a magyarok, a portugálok vagy a szlovénok – derül ki az Európai
Unió statisztikai hivatala, az Eurostat hétfőn
nyilvánosságra hozott adatsoraiból.

(8,8%), valamint a kultúra (8,5%) következik. A család
költségvetésének legnagyobb hányadát a finnek
(28,8%) fordítják a lakás fenntartásával kapcsolatos kiadásokra, majd a dánok (28,7%) és a britek (26,7%)
következnek. Az ellenkező póluson Máltát (10,1%),
Litvániát (14,8%) és Ciprus találjuk (15,4%).
A 2007–2017-es időszakban az EU legtöbb államában nőtt a lakhatással kapcsolatos kiadásokra fordított
összegek aránya. Tíz év alatt a legnagyobb növekedést
Finnországban mérték, ahol 24 százalékról 28,8 százalékra gyarapodott.
Szlovákiában eközben 26,3 százalékról 23,7 százalékra csökkent. De csökkenést mértek még Észtországban (-1,0 százalékpont), Lengyelországban (-0,8),
Németországban, Máltán (-0,7), Magyarországon
(-0,5), valamint Svédországban (-0,1). Lettországban
nem változott. (Mediafax)

Közműszámlák terén is megközelítjük
az uniós átlagot

A romániai háztartások a költségvetés 23 százalékát
fordították gáz-, víz- és villanyszámlákra, illetve más
üzemanyagokra, ami közelít az 24,2 százalékos uniós
átlaghoz.
2017-ben az EU háztartásai 2000 milliárd eurót költöttek közműszámlákra, ami az EU bruttó hazai termékének (GDP) a 13,1 százalékát jelenti. Ezek a kiadások
jelentik a legnagyobb tételt a költségvetésből, a második a közlekedés (13,0%), majd az élelmiszerek és nem
szeszes italok (12,2%), a vendéglők és szállodák

A Világbank megduplázná
a klímapolitikára szánt támogatást

A Világbank megduplázná a klímapolitikára
szánt támogatást, így 2020 után öt éven belül
200 milliárd dollárt szánna a világszerte a klímavédelem terén kezdeményezett projektekre – jelentette be Kristalina Georgiewa, a
Világbank vezérigazgatója hétfőn a lengyelországi Katowicében.

Georgiewa az ENSZ éghajlat-változási keretegyezménye 24. éves ülésén vesz részt Katowicében. Nyilatkozatában arra reagált, hogy António Guterres, az
ENSZ főtitkára a klímacsúcs megnyitóján nagyobb,
„ambiciózusabb” erőfeszítésre hívta fel az ENSZ tagállamait. A Világbank „megduplázza erőfeszítését”,
hogy az ENSZ-tagállamok ambiciózus lépéseket tehessenek a klímavédelem érdekében – közölte Georgijewa.
Az említett 200 milliárd dollárból 100 milliárdot a
közszférában eszközölt beruházások közvetlen támo-

gatására szánnák, ezen belül mintegy 50 milliárd dollárt a „klímaváltozásokhoz való alkalmazkodásra” irányozzák elő – mondta el. Georgiewa felidézte: 2015
óta a Világbank már megkétszerezte a klímaváltozásokkal kapcsolatos támogatási keretet, mely 2017-ben
20 milliárd dollárt ért el.
A hétfőn megnyitott, december 14-ig tartó katowicei
csúcstalálkozón a résztvevők a 2015-ben elfogadott párizsi klímamegállapodás részletes szabályrendszeréről
tárgyalnak. A párizsi egyezmény legfőbb célkitűzése,
hogy 2100-ig 2 Celsius-fokon belül tartsák a globális
hőmérséklet-emelkedést az iparosodást megelőző
szinthez képest. Ennek érdekében a megállapodás részesei nemzeti vállalásokat tesznek a globális felmelegedést okozó üvegházhatású gázok, többek között a
szén-dioxid (CO2) kibocsátásának csökkentésére, illetve a kibocsátott CO2 megkötésére és környezetbarát
felhasználására. (MTI)

Az EB előterjesztette a jövő évi
uniós költségvetés újabb tervezetét

Előterjesztette a jövő évi uniós költségvetés
újabb tervezetét pénteken az Európai Bizottság, miután a társjogalkotó intézményeknek
nem sikerült határidőre megállapodásra jutniuk az eredeti javaslatról.

A határidő előző hétfőn járt le, a tagállami kormányok tanácsának és az Európai Parlamentnek addig
kellett volna kompromisszumra jutniuk, ami végül
nem sikerült.
A szabályok értelmében ilyen esetben az Európai
Bizottságnak új javaslatot kell kidolgoznia, amelynek
alapján hamarosan újraindulhatnak az intézményközi
tárgyalások.
Az újabb tervezet 165 milliárd euró kötelezettségvállalást és 148 milliárd euró tényleges kifizetést irányoz elő, egy-egy milliárddal kevesebbet, mint a
korábbi. A brüsszeli testület közölte, hogy a cél a
kompromisszum elérése a bőkezűbb kiadási keretet indítványozó parlament és a hangsúlyt a takarékosságra
helyező tanács között, hogy az Európai Unió tovább
folytathassa beruházásait a gazdasági növekedés, a
munkahelyteremtés, a kutatás, az innováció és a fiatalok támogatása érdekében.

„Minden európainak érdeke, hogy az intézmények
gyorsan megállapodjanak a 2019-es büdzséről, ezért
felszólítom az EP-t és a tanácsot, hogy találjanak megoldást, s így biztosítsák a szükséges pénzügyi alapokat
a kutatók, a diákok, a vállalkozások, a gazdák és a hátrányos helyzetűek számára” – jelentette ki Günther
Oettinger uniós költségvetési biztos.
A bizottsági közleményben megjegyezték: a javaslat
megalkotásakor abból indultak ki, hogy az Egyesült
Királyság a jövő évi kilépést követően 2021-ig, a tervezett átmeneti időszak végéig hozzá fog járulni az EU
büdzséjéhez.
A novemberben sikertelenül zárult tárgyalásokon az
EP 166,34 milliárd euró kötelezettségvállalást és 149,3
milliárd euró tényleges kifizetést próbált meg elérni,
míg a tanács 164,1 milliárd, illetve 148,2 milliárd
eurót. Azonban nem csak ezen összegekről, hanem
egyes költségvetési tételekről is nagy vita volt.
A költségvetés akkor tekinthető elfogadottnak, ha a
két intézmény meg tud állapodni egymással, és azt
mind a tanács, mind a parlament azonos formában jóváhagyja. Amíg ez nem sikerül, addig jövőre csak az
idei költségvetés egytizenkettedét lehetne havonta kifizetni. (MTI)
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A város színeváltozása

(Folytatás az 1. oldalról)
lakóházaknak a bemutatása, amelyek két marosvásárhelyi tervező,
Lobenschusz József és Maetz Ervin
nevéhez köthetők. A tanácskozás
ugyanakkor lehetőséget nyújtott
Pécs és Cegléd, valamint a muravidéki Lendva épített örökségébe való
betekintésre a magyarországi előadók révén.
A projektet vezető Orbán János,
a megyei múzeum kutatója bevezető szavaiban kiemelte, hogy a sorozat
negyedik
állomásához
érkeztek, és a zömmel fiatal kutatókból álló csoport, amely a város
épített örökségének a szisztematikus feltárásán dolgozik, kutatási
eredményeit a topographia.ro honlapon és a projekt Facebook-oldalán is elérhetővé teszi. Szavaihoz
tegyük hozzá, hogy az adatbázis a
terepmunka során végzett adatgyűjtés eredményét, az épületek alapos
művészettörténeti leírását, régi és
mai fényképeket, valamint a levéltári dokumentációt (megrendelő,
tervrajzok, kivitelező, tulajdonosváltás, későbbi átalakítások stb.)
tartalmazza. Ennek hozzáférhetővé tétele, népszerűsítése is részét
képezi a Marosvásárhely Műemléki Topográfiája programnak, és e
célból hívják meg minden konferenciára a szakmabeliek mellett az
érdeklődőket is.
Az idei tanácskozáson a forráskutatásra, ennek folyamatára és az
ebből adódó következtetésekre
összpontosítanak, s ennek megfelelően válogatták össze a saját mondanivalót, és hívták meg a külföldi
előadókat – nyitotta meg a rendezvényt Orbán János, a Marosvásárhely Műemléki Topográfiája
program vezetője.
Entz Géza átfogó és adatokban
gazdag elméleti bevezető előadásában elhangzott, hogy a topográfiai
kutatás műemléki értékszempontok
alapján kiválogatott alkotásokra vonatkozó forráskutatás és forrásfeldolgozás. Olyan interdiszciplináris
feladat, amelyet elsősorban a XIX.
század elején kialakult műemlékkultusz hozott létre, módszere viszont
a
művészettörténet
tudományában fejlődött ki. Így
tehát egyszerre veti fel a kérdéseket
és keresi a válaszokat a művészettörténet komplex kérdéseire, illetve
szolgálja a műemléki értékvédelem
nem kevésbé összetett ügyét és feladatait.
Bár a századforduló több magyar
városának arculatát meghatározó
szecessziós építészet fontos díszítőeleme volt a pécsi Zsolnay gyárban
készült színes tetőcserép és építészeti kerámia, a helyi lakóházakon,
középületeken „szerény nyoma
van” a szecesszió hatásának, mivel
a városvezetés elutasítóan állt
hozzá. Azt tartották, hogy nem illik
a városképbe – hangzott el az érdekes magyarázat Pilkhoffer Mónika
előadásában. A Pécsi Tudomány-

egyetem Modernkori Történeti Tanszékének adjunktusa a város dualizmus kori lakóház-építészetének
jellegzetességeit mutatta be. Az
egyszerűbb házakat a pécsi polgárok rendelték, a környékbeli arisztokrácia nem épített palotákat a
városban. A nagyobb épületek bérházak voltak, és a lakóházak udvar
felőli részén is kiadó lakrészek készültek. A Mecsek lankáin levő
svájci típusú villák pedig a filoxéra
pusztítása előtti szőlősökben levő
présházak átalakításával épültek.
A Kecskemét ötven kilométeres
körzetében levő alföldi mezővárosok és kisebb települések gazdag
szecessziós építészete jellemző
Cegléd városára is, ahol a századfordulón kialakuló városképben a
historizmus és a szecesszió a modernitást képviselte – derült ki
Brunner Attila, Budapest Főváros
Levéltára segédlevéltárosának előadásából. Ehhez a folyamathoz kellettek a dr. Bernády Györgyhöz

Váradi Alpár háza

hasonló, határozott elképzeléssel és
akarattal rendelkező polgármesterek. Ilyen volt a Cegléd élén álló
Gubody Ferenc is, akinek a város
mai arculata köszönhető.
Az alsólendvai szép fekvésű vár
története is ugyanolyan viharos
volt, mint az erdélyi váraké. Birtokolta Bánffy Miklós, a Nádasdy
grófok, Esterházy Pál nádor, miköz-

ben a századok során állaga egyre
romlott – tudtuk meg Sebestyén József építész, műemléki szakmérnök
előadásából. A budapesti előadó
Prevenció és inventarizáció címmel
nyújtott áttekintést az egykori Magyarország nyugati sarkában levő,
ma a szlovéniai Lendva-vidékhez
tartozó város épített örökségének
dokumentálásáról. Bár a vár felmérésével a cél az volt, hogy készüljön
egy hasznosítási tervjavaslat is, ez
utóbbiból annyi valósult meg, hogy
a felújított vár tetőterében időszakos kiállítás működik. A felleltározott épített örökséghez tartozik a
híres szobrászművésznek, az aradi
Szabadság szobor alkotójának, Alsólendva szülöttének, Zala Györgynek a szobra is.
A rendezvény egyik legérdekesebb előadását Szoleczky Emese, a
budapesti Hadtörténeti Múzeum főmuzeológusa tartotta a Kosárdombon 1909-ben ünnepélyesen is
megnyílt marosvásárhelyi császári

és királyi katonai alreáliskoláról,
ahol 10-15 év közötti fiúk tanultak.
Az 1912–13-as tanév mindennapi
életéről két eperjesi fiú (Tertyánszky Imre és Lajos) levelei tájékoztatnak. A fiúk hetente kétszer
kénytelenek voltak szüleiknek levelet írni, amelyben bemutatták az iskolában folyó oktató és nevelő
munkát. Az iskoláról szóló informá-

ciót egy képeskönyv és képeslapok
egészítik ki. Az Alpár Ignác típusterve alapján félig állami támogatással
és
félig
a
város
költségvetéséből megépült iskola
egy 400 fő befogadására alkalmas
E alakú főépületből és kisebb melléképületekből áll, amelyek a tisztek, tiszthelyettesek, a legénység, a
tanárok elhelyezésére szolgáltak. Ez
utóbbiakat kezdetben Kismartonból
rendelték át, ahol hasonló iskola
működött. Az épületet körülvevő 16
holdas parkban a fiúk naponta kétszer kellett sétáljanak. Az épület folyosóinak, hálóinak, tantermeinek
berendezését a puritanizmus jegyében oldották meg. A díszterem kápolnában végződött. A legjobban
felszerelt a tornaterem volt, és a
hideg vizű medencében úszni tanították a diákokat, de a játszóterem
polcai szinte üresek voltak. A koszt
nem volt túl bőséges, ezért gyakran
sürgették a zsebpénzt. A tanítás németül folyt. A nyelvet az első két év
alatt kénytelenek voltak megtanulni
a fiúk, akik ki voltak téve nagyobb
társaik agresszív viselkedésének. A
járványok miatt nagy hangsúlyt fek-

A katonai alreál iskola korabeli képeslapon

tettek a beteg diákok elkülönítésére,
a diákság ruháit gőzmosodában
tisztították. A háború kitörése után
hadikórházzá alakították az épületet, 1916-ban a románok bejövetelét
követően felpakolták, és Nagykanizásra vitték a felszerelést – értesültünk sok egyéb információ mellett
a későbbi MOGYE épületében
folyó élet kezdeteiről.
Nem mindig volt zökkenőmentes
a terepmunka a mai Cuza Vodă
(volt Kör, Lajos király és IV. Béla,
még korábban Dinnyeföld) utcai
épületek esetében – derült ki Földi
Imelga, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) doktoranduszának
dolgozatából. Az előadó a gyermekkoromból jól ismert magyaros
díszítésű szecessziós stílusban épült
házak történetét is ismertette. A ma
forgalmas, poros, zajos utca két különleges házát Marosi Ödön lakóháznak,
illetve
bérbeadásra
építtette. Mint kiderült, a két ház a
kolozsvári származású Keleti Béla
építőmester és vállalkozó elképzelését tükrözi. Az előtte levő telek
miatt még különlegesebb Váradi
Alpár saját tervezésű háza és fo-

A Cuza Vodă utca magyaros díszítésű házai
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gadó irodája, amelyet szintén hangsúlyos magyar ornamentika díszít,
és amelyben ma óvoda működik. A
Szabadság és a Cuza Vodă utca sarkán levő stukkódíszes épületet,
amelynek gerlepárját gyermekkoromban gyakran nézegettem, Pünkösdi Ferenc építtette, és – amint az
előadásból kiderült –, az első kérését elutasították, mivel a városháza
közelében csak díszes homlokzatot
engedélyeztek.
Gál Zsófia, a BBTE doktoranduszának előadásában hangzott el sok
érdekes információ mellett , hogy a
mai Aurel Filimon, korábban Iskola
utca az 1887-től ott működő fiúiskoláról kapta a nevét a korábbi,
nem éppen szalonképes megnevezések után. Érdekes története van a
Bartók Béla utcával szemben levő
neobarokk díszítésű háznak, amely
kiemelkedik az utca szolidabb házai
közül.
Mivel ezek az információk felkerülnek a műemléki topográfia honlapjára, és feltehetően az Orbán
János programvezető előadásában
bemutatott polgári házak is, az
utolsó előadóról érdemes megje-

Forrás: gallery.hungaricana.hu

gyezni, hogy különleges témát választott. Újvári Dorottya, a BBTE
doktorandusza azt részletezte, hogy
milyen megvalósításokat tartalmaz
az a fényképes katalógus, amelyet
az 1936-os Marosvásárhely hónapja című rendezvényre adtak ki.
Ebből kiderül, hogy a történelem
ismétlődik, és a főtéri görögkatolikus katedrálist, bár még nem készült el véglegesen, az ünnepi
héten adták át. Képe az albumban
tanulságos képaláírással és némi
kritikával jelent meg. Emil Dandea polgármester egyéb megvalósításai
között
az
Avram
Iancu-szobor, Constantin Romanu
Vivu emlékműve, útaszfaltozás, a
vágóhíd korszerűsítése, a tűzoltóság felszerelésének bővítése és a
főtéri közvécék elkészítése stb.
szerepel. A fotós neve nem ismert,
de valószínűleg a polgármesteri
hivatal megrendelésére dolgozott.
A konferencia a Maros Megyei
Tanács, a Marosvásárhelyi Kulturális Központ, a Rómer Flóris
Terv, valamint a Pro Professione
Alapítvány jóvoltából valósulhatott
meg.
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2014. január 1-jétől Romániának
új büntetőjogi törvénykönyve (Cod
penal) és büntetőjogi eljárása (Cod
de procedură penală) van, az azóta
eltelt idő lehetőséget teremtett arra,
hogy ezek az új jogszabályok a
gyakorlatban is letesztelődjenek, illetve több rendelkezés jó romániai
jogalkotási szokás szerint már módosult is vagy alkotmányellenesnek minősült.
Az egyik, szakmai szempontból
nagyon fontos módosítás a bűncselekmény meghatározása, amelynek
értelmében bűncselekménynek minősül az a cselekedet, amely a büntető törvényekben meghatározott
tényállást valósítja meg, vétkességgel volt elkövetve (ennek formái a
szándékosság és a gondatlanság),
nem volt indokolt (indokolt lehet
jogos önvédelem esetén, szükséghelyzetben, jogosultság vagy kötelezettség teljesítése közben, a
sértett fél beleegyezése esetén), illetve az elkövetőnek felróható
(nem róható fel az elkövetőnek, ha
szellemi vagy fizikai kényszer hatására cselekedett, ha nem felróhatóan és indokoltan, az arányosság
követelményeit túllépve cselekedett, ha az elkövető kiskorú volt,
nem volt beszámítható, teljes és
nem szándékos toxikus állapotban
volt, tévedésből vagy kényszerítő
körülmény hatására cselekedett).
Természetesen mindegyik fent felsorolt büntetőjogi elemnek külön
elmélete és feltételei vannak, illetve könyvtárnyi szakirodalma, de
jelen írás célja egy általános kép
megfogalmazása informatív céllal,
a teljesség és a tökéletes szakmaiság igénye nélkül.
A törvény új rendelkezéseket
tartalmaz a kiszabható büntetések-

kel kapcsolatosan is. Ezek értelmében a büntetőügyekben kiszabható
büntetések a következők: életfogytiglani börtönbüntetés, amely 30
évig terjedhet, illetve a büntetőjogi
pénzbüntetés, amely a kiszabott
büntetőnapok szerint kerül megállapításra. Egy büntetőnap „értéke”
10–500 lejig terjed, a kiszabható
napok száma 30-tól 400 napig.
Amennyiben a kiszabott pénzbüntetést nem fizetik be, rosszhiszeműség esetén a pénzbüntetést
börtönbüntetésre váltják, ha objektív okok miatt volt lehetetlen a
pénzbüntetés befizetése, a büntetést közérdekű munka váltja fel.
Abban az esetben, ha a bűncselekményt jogtalan haszonszerzés céljából követték el, a bíró a
börtönbüntetés mellett egyszerre
alkalmazhatja a pénzbüntetést is.
Ha egy személy vétkességét
megállapítja a bíró, lehetőség van
az illetőt letöltendő börtönbüntetésre vagy felfüggesztett, megfigyelés alatti büntetésre ítélni
(utóbbit csak akkor, ha a kiszabott
büntetés nem több mint 3 év)
Ebben az esetben a felfüggesztett
börtönbüntetésre ítéltet 2-4 évig
terjedő próbaidőszakra bocsátják, a
próbaidőszakban az elítélt megfigyelését egy külön erre a célra létrehozott szerv végzi (Serviciul de
Probaţiune). Újdonság, hogy a próbaidő lejártakor az elítélt nem rehabilitálódik automatikusan, a
törvény erejénél fogva, amint az a
régi törvény alapján történt, illetve
az elítéltet fizetett közérdekű
munka elvégzésére is kötelezik.
Abban az esetben, ha a törvény
szerint kiszabható maximális büntetés nem több mint 5 év börtön, a
bíró mellőzheti a büntetés alkalmazását, és figyelmeztetésre változtathatja, vagy a büntetés-végrehajtás
elhalasztásáról dönthet, ha a kiszabott börtönbüntetés nem haladja
meg a két évet, valamint a bűncse-

lekmény maximális büntetési tétele
nem több mint 7 év. Ebben az esetben a bíró egy kétéves időszakot is
meghatároz, amelyben az elítélt bizonyos kötelezettségeket kell teljesítsen
(pl.
rehabilitációs
programban való részvétel, terápiák stb.).
Az új szabályozás szerint az
enyhítő körülmények a következők
lehetnek: provokáció, a jogos önvédelem arányosságának átlépése,
a szükségállapot arányosságának
átlépése, a kár megtérítése az első
tárgyalásig bizonyos bűncselekmények esetén, a bűncselekmény következményeinek csökkentésére
tett erőfeszítések, a tett konkrét körülményei, amelyek annak társadalomra való veszélyességi fokát
csökkentik. Az utóbbi két enyhítő
körülmény fakultatív, tehát figyelembevételük és alkalmazásuk nem
kötelező. Léteznek természetesen
súlyosbító körülmények is: három
vagy négy együttes elkövető esetén, a cselekmény kegyetlen vagy
megalázó elkövetési módja esetén,
közveszélyt okozó elkövetési mód
esetén, nagykorú esetén, aki kiskorúval követ el bűncselekményt, a
kiszolgáltatott helyzetet kihasználva, szándékos pszichoaktív
anyag hatása alatt a bűncselekmény elkövetésének megkönnyítése érdekében, szükségállapotot,
természeti katasztrófát, megszállást vagy sürgős állapotot kihasználva, diszkriminatív okokból
(etnikai, vallási, szexuális, eredet
stb.) elkövetett bűncselekmények
esetén.
Az enyhítő körülmények hatására a kiszabott büntetést egyharmaddal csökkentik. Ugyanakkor a
súlyosbító körülmények hatása az,
hogy a kiszabott büntetést a maximálisan kiszabható büntetési tételig
emelik, amelyre még kétéves többletbüntetést is adhat a bíró.
(Folytatjuk)

A petárdázást bírságolják

Egyes lakótelepeken megkezdték a petárdázást,
annak ellenére, hogy tetemes bírság róható ki az engedély nélkül forgalmazóra vagy használóra.
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség szerint az engedéllyel nem rendelkező forgalmazókat idén is próbálják azonosítani, azonban a lakossági bejelentések
szükségesek, mert esetenként épp a petárdázók vezethetik nyomra őket. A tűzijátékok használatát szabályozó 1995. évi 126-os törvény szerint a 2-es, 3-as és
4-es kategóriába tartozó pirotechnikai eszközök (petárda, pukkanó, illetve szikrát szóró tűzijátékok) engedély nélküli forgalmazása, használata, birtoklása miatt
három hónaptól egy évig terjedő szabadságvesztés
vagy tetemes bírság szabható ki, és lefoglalják az áru-

mennyiséget. Az érvényben levő szabályozások értelmében a 3-as és 4-es kategóriába sorolt tűzijátékokat
csak a polgármesteri hivatal, a megyei vészhelyzeti felügyelőség és az illetékes megyei rendőr-felügyelőség
engedélyével szervezhetnek. Engedély nélkül a magánszemélyek csak F1 besorolású pirotechnikai termékeket használhatnak, amelyek kevésbé veszélyesek, a
hangerősség is elhanyagolható és kisebb, zárt helyiségekben, lakásban is aktiválhatók. Ezeket ugyancsak engedélyezett forgalmazóktól kell beszerezni, és
elengedhetetlen az F1 feliratozás. A törvény értelmében
azonban az ilyen jellegű tűzijátékokat is csak 16 éven
felülieknek árusíthatják. A petárda nem ebbe a kategóriába tartozik. (pálosy)

A Közösségért Alapítvány és a MOL Romania pályázata

Jogosítvány a jövőhöz!

A Közösségért Alapítvány
a MOL Romania támogatásával Jogosítvány a jövőhöz!
címmel újabb pályázatot írt
ki, mely jövő év január 25éig nyújtható be.

A Közösségért Alapítvány a
MOL Románia támogatásával
meghirdeti a Jogosítvány a jövőhöz 2018. évi, negyedik kiírását,
1994 és 2001 között született romániai diákok, valamint általános-, közép- vagy szakiskolai végzettséggel rendelkező, szerény
anyagi körülmények között élő fiatalok számára, akiknek a gépjárművezetői – személygépkocsi,
tehergépkocsi, autóbusz, traktor,
erőgépek stb. – jogosítvány megszerzése érdekében anyagi támoga-

tásra van szükségük. A támogatás
összértéke: 75.000 lej.
Pályázhatnak azok a fiatalok,
akik szakmai pályafutásuk kezdetén vannak, munkát vállalnának, és
a munkavállalásnál feltétel vagy
előny a gépjárművezetői jogosítvány, munkaviszonyban vannak, és
munkakörük ellátásában feltétel
lenne vagy előnyt jelentene a gépjárművezetői jogosítvány. Rendelkeznek
B
kategóriás
gépjárművezetői jogosítvánnyal,
de munkavállalásukhoz, illetve
munkaköri teendőik ellátásához
feltétel lenne/előnyt jelentene nagyobb gépjárművek vezetésére, kezelésére feljogosító engedély,
netalán valamilyen más célból szeretnének gépjárművezetői jogosít-

ványt szerezni, de az ezzel járó
költségek meghaladják anyagi lehetőségeiket.
1994. január 1. – 2001. szeptember 1. között született, hátrányos
anyagi körülmények között élő általános-, közép- vagy szakiskolai
végzettséggel rendelkező fiatalok
pályázati iratcsomóját várják. A
C/CE kategóriás jogosítvány megszerzéséhez a korhatár: minimum
21 év, a D/DE kategóriás jogosítvány megszerzéséhez a korhatár:
minimum 24 év. A támogatás területe: Képzési költségek – Gépjárművek és erőgépek (B, C, D,
traktor, trolibusz, villamos) vezetésére, kezelésére jogosító képzési és
járulékos költségek részleges vagy
teljes mértékű fedezése, illetve a

Singer varrógép a csali

Illusztráció

Újra akcióba léptek a magukat
régiségkereskedőnek kiadó
csalók, aki azt állítják, hogySinger varrógépet vásárolnának, ezáltal pedig hiszékeny
áldozataikat jókora pénzöszszegektől fosztják meg.

„Német gyűjtő régi, eredeti Singer varrógépeket vásárol, 60 ezer–
70 ezer eurót ajánl” – áll a
villanyoszlopokra, lépcsőházakba
kiragasztott, újságokban megjelent
hirdetésekben, a csábító ajánlat
mögött azonban csalás áll, tájékoztat a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség, és felhívja a lakosság
figyelmét, hogy a hasonló hirdetésekre ne reagáljanak, semmi szín
alatt ne kerüljenek kapcsolatba a
hirdetőkkel.
Az eljárás a következő: amikor
az eladó telefonos kapcsolatba lép
a magát német gyűjtőként reklámozó csalóval, az kijelenti, hogy
csak akkor fizet, ha a tulajdonos
igazolni tudja a varrógép eredetiségét. Ilyen dokumentummal kevesen rendelkeznek, s ekkor a
bűnbanda egy másik tagjához irá-

nyítják a varrógép tulajdonosát, aki
néhány ezer euróért „megszerzi” a
szükséges iratot. De amikor a varrógép tulajdonosa a valójában értéktelen igazolás birtokába jut, a
német gyűjtővel már nem tudja felvenni a kapcsolatot.
Egy másik forgatókönyv szerint
a nagy összeg kifizetését annak
feltételéhez kötik, hogy egy adott
gyártási szériából egyszerre két
gépet ajánljanak fel. A magukat
műgyűjtőknek kiadó szélhámosok
arra biztatják azokat, akik a hirdetésükre reagálnak, hogy még egy
azonos szériaszámú varrógépet
vásároljanak meg, az üzletkötésben is segítenek, összehozzák egy
másik „varrógép-tulajdonossal”,
aki valójában a társuk, és ezzel a
két visszatérő módszerrel csapnak
be évek óta embereket. Miután a
megkárosított megvásárolja a beépített személy megfelelő szériaszámú varrógépét, a csalók
nyomtalanul eltűnnek, a hiszékeny áldozat pedig marad a két
varrógéppel és az anyagi kárral.
(pálosy)

szakmai illetékességet igazoló bizonyítvány („atestat”) megszerzésével
járó költségek részleges vagy teljes
mértékű fedezése a C, CE, D vagy
DE kategóriák esetében. A 2018.
november 27. – 2019. január 25. között benyújtható pályázattal egy pályázó legtöbb 3.000 lej értékű
anyagi támogatást nyerhet. A program részletes bemutatása (tájékoztató,
pályázati
iratcsomó,
formanyomtatványok) a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapon található meg.
A támogatás összegét az alapítvány a támogatási szerződésben
rögzített feltételek szerint, a szerződésben feltüntetett bankszámlá(k)ra
utalja. Valamennyi nyertes pályázó
köteles elszámolni a támogatási
összeggel, az elszámolásra vonatkozó részleteket a támogatási szerződés
rögzíti. A pályázat
eredményeit a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro

honlapon teszik közzé 2019. február 28-ig, a nyerteseknek 2019.
március 15-ig küldik el a támogatási szerződést. A sofőriskolába a
szerződés aláírásától számított egy
hónapon belül be kell iratkozni. A
sofőriskolában való elméleti és
gyakorlati képzés befejezése:
2019. október 31.
Bővebb felvilágosítás a 0752018-760-as telefonszámon munkanapokon 10–17 óra között, írásbeli
kérdéseket a jogositvany@pentrucomunitate.ro e-mail-címen várnak. Beküldési határidő: (a feladási
postabélyegző dátuma) 2019. január
25. A késve elküldött vagy hiányos
pályázatokat nem bírálják el. A pályázati dossziét a következő címre
kell elküldeni egy példányban: A
Közösségért Alapítvány/Fundaţia
Pentru Comunitate, 400750 Kolozsvár, O.P. 1, C.P. 390. A borítékra
írják rá: Jogosítvány a jövőhöz!
(szer)
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Női kosárlabdában sem játszhat
a Piros csoportban a marosvásárhelyi csapat

Bálint Zsombor

Akkor sem vehet részt a Marosvásárhelyi CSM női kosárlabdacsapata a Nemzeti Liga Piros
csoportja küzdelmeiben a középszakaszban, ha történetesen megnyeri a B értékcsoportot – a
sportági szövetség pontosította a
bajnokság rendezési szabályzatát,
és a föderációhoz egyelőre ideiglenesen csatlakozott klubnak nem
engedélyezte a részvételt a legjobbak mezőnyében. Az ugyanakkor
már korábban eldőlt, hogy a CSM
nem indulhat az 1-8. helyért folyó
rájátszásban, így ebben az idényben nincs feljebb lépési joga és lehetősége, maximumként pedig a
ranglista 9. helyét célozhatja meg.
A döntésről a Bukaresti Rapid elleni mérkőzés előtt értesült a megyeszékhelyi alakulat, és nem
tudni, ennek hatására-e, de tény,
hogy a csapat eddigi leggyengébb
teljesítményét nyújtva hazai pályán
23 ponttal kikapott a fővárosiaktól.
Csak minden negyedik dobás talált
a gyűrűbe
az ellen a Rapid elleni találkozón,
amelyet Bukarestben néhány hete
még legyőzött a marosvásárhelyi
együttes. Ionel Brustur gárdája 50
pontig sem jutott el a mérkőzésen.
Az első néhány percben még kiegyensúlyozottnak tűnt az összecsapás, aztán szép lassan észlelni
lehetett, hogy a marosvásárhelyieknek nincs nagy kedvük a védekezésre. Mivel pedig nem
segítették egymást a védők, a
Rapid játékosai váratlanul könnyen
kerültek a kosár alá, dobóhelyzetbe. Ugyanakkor támadásban
egyre gyakrabban maradtak ki a kísérletek, a lepattanókért folyó csatát pedig az ellenfél nem a
magassági fölényének köszönhetően, hanem helyezkedéssel, jól
szervezett kizárással nyerte meg. A
második negyed elején egy 12-0-s
vendégsorozat gyakorlatilag behozhatatlanná tette a Rapid előnyét. Nem azért, mert nem lett
volna idő a fordításra, hanem azért,
mert a házigazdák játékában nem
volt benne aznap ennek a potenciálja.
A Rapid sem dobott valami fényes hatásfokkal mezőnyből, de
így is sokkal jobban, mint a marosvásárhelyi csapat (27%!?-39%),
amelynek hozzávetőleg alig minden negyedik dobása talált a gyűrűbe. Ráadásul sokkal több
kísérletre biztosított számára lehetőséget a megszerzett lepattanók
száma (38-50) és az eladott labdáké (22-16) is.
Kézdivásárhelyen javítottak
Néhány nappal később következett a kézdivásárhelyi vendégsze-

replés, amelyen a CSM két fontos
játékosa, a légiós Angel Robinson
és egyetlen igazi beállósa, Mészáros Kata nélkül lépett pályára. A
roppant kiegyensúlyozott meccs
csupán hosszabbításban dőlt el.
A két hiányzóval a marosvásárhelyi csapat mindössze hét játékost
használt az elvileg szerényebb kerettel rendelkező KSE ellen, és
gyakorlatilag a kézdivásárhelyiek
egyetlen légiósával, Mobley-val
futott 45 percen át versenyt. Mobley már a marosvásárhelyi mérkőzésen is szinte egyedül cipelte a
hátán a KSE-t, ám akkor a CSM is
teljes kerettel lépett pályára, így
könnyedén győzött. Ezen a mecscsen azonban Mészáros és Robinson hiányában a lepattanózást
elveszítette a marosvásárhelyi csapat (48-32), ami sokkal több kísérletet jelentett a házigazdák
részéről, ehhez pedig 21 eladott
labda is hozzáadódott. A CSM viszont a pontosabb dobásokkal tartotta az iramot. Rendkívül fontos
volt az eredmény kialakításában,
hogy Maxim ezúttal nagyon jól dobott távolról, 5/10-es mutatóval.

Mindebből nagyon kigyensúlyozott meccs lett, mikor egyik, mikor
másik fél került néhány pontos
előnybe, nem kevesebb, mint 19szer változott a vezető fél, és kilencszer volt egyenlő a találkozó során.
A rendes játékidő végén IgnatKleemann két szabaddobásával hárompontos előnyre tett szert a
CSM, azonban Mobley-nek még
belefért egy tripla (noha ő inkább a
palánk alatt teljesít jól), így jöhetett
a ráadás öt perc. Ezúttal Bobar volt
az, aki kétpontos előnyhöz juttatta
csapatát 8 másodperccel a vége
előtt, és Mobley egyenlíthetett
volna ismét, hisz két szabaddobást
kapott Plaviţu szabálytalansága
miatt. Mobley-nek azonban ezúttal
megremegett a keze, aztán pedig a
másodikat szándékosan kihagyta
egy lepattanó reményében, de a
labdát Maxim szerezte meg, így a
találkozó a marosvásárhelyi csapat
sikerével zárult.
A női kosárlabda-bajnokság
megfeszített ütemben folytatódik,
a Marosvásárhelyi CSM ma 18
órától a Nagyváradi CSU-t fogadja
a Ligetben.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, B értékcsoport, 9. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti Rapid 46:69 (17-24, 10-23, 12-6,
7-16)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Vlad
Potra (Kolozsvár), Vlad Antonio Sandu (Nagyszeben), Faluvégi
István (Szászrégen). Ellenőr: Marius Hurgoi (Kolozsvár).
Marosvásárhely: Mészáros 12 pont, Robinson 11, Badi 9 (1),
Maxim 9 (1), Radu 5 (1), Nagy-Voica, Feiseş, Ignat-Kleemann,
Bobar, Plaviţu.
Rapid: Stănici 21 (2), Matei 17, Burlakova 16, Cazacu 7 (1),
Vlad 5 (1), Lupusavei 3, Candoi, Pantazi, Grigore.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, B értékcsoport, 10. forduló:
Kézdivásárhelyi SE – Marosvásárhelyi CSM 73:75 (12-14, 2219, 14-16, 19-18, 6-8)
Kézdivásárhely, sportcsarnok. Vezette: Ştefan Atomulesei
(Brassó), Diana Oprea (Brassó), Tiberiu Trif (Brassó). Ellenőr:
Alexandru Columban (Kolozsvár).
KSE: Mobley 37 pont (1), Csurulya 16 (4), Debreczi 7, Dănălache 6, Holinka-Miklós 4, Bölöni 3 (1), Czimbalmos, Kászoni.
Marosvásárhely: Maxim 23 (5), Nagy-Voica 14 (1), Radu 13
(1), Badi 11, Ignat-Kleemann 8, Bobar 4, Plaviţu 2.
Eredményjelző
* Nemzeti Liga, A értékcsoport, 7. forduló: Sepsiszentgyörgyi
Sepsi SIC – Aradi ICIM 68:58, Szatmárnémeti CSM – Brassói
Barcaság 91:56; 8. forduló: CSM Târgovişte – Aradi ICIM
71:63, Kolozsvári Universitatea – Szatmárnémeti CSM 54:70,
Brassói Barcaság – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 71:84.
* Nemzeti Liga, B értékcsoport, 9. forduló: CSM Alexandria
– Bukaresti Agronomia 72:65, Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti Rapid 46:69, Konstancai Phoenix – Kézdivásárhelyi SE
71:53, a Nagyváradi CSU állt; 10. forduló: Bukaresti Rapid –
CSM Alexandria 61:43 (korábban játszották), Nagyváradi CSU
– Konstancai Phoenix 43:77, Kézdivásárhelyi SE – Marosvásárhelyi CSM 73:75, a Bukaresti Agronomia állt. Az élcsoport: 1.
Konstanca 16 pont, 2. Marosvásárhely 15, 3. Rapid 14.

Luka Modric kapta az Aranylabdát

Luka Modric, a Real Madrid
horvát labdarúgója nyerte el
2018-ban a France Football
magazin által odaítélt, az év
legjobb játékosának járó
Aranylabdát. A 33 éves Modric pályafutása során először
érdemelte ki az elismerést,
amelyet Párizsban vett át hétfőn. A középpályás az előző
szezonban klubjával sorozatban harmadszor nyerte meg a
Bajnokok Ligáját, emellett a
nyári világbajnokságon egészen a döntőig menetelt hazája
válogatottjával.

Középdöntőben a magyar
csapat a női kézilabda Eb-n

A magyar női kézilabda-válogatott 24-18-ra legyőzte Horvátország
csapatát a franciaországi Európabajnokság csoportkörének második
fordulójában, s miután a hollandok
utolsó másodperces góllal nyertek a
spanyolok ellen, eldőlt, hogy az
együttes bejutott a középdöntőbe.
Az első percekben Planéta Szimonetta kihagyott hétméterese,
Kiss Éva büntetővédése, Bíró
Blanka jó kapusteljesítménye, illetve a magyar csapat számos kihagyott helyzete és hatékony
védekezése is a hollandok elleni
mérkőzést idézte. A tizedik percben
Schatzl Nadine megszerezte századik gólját a válogatottban, majd társai tovább növelték a különbséget.
A válogatott 13 perc alatt csupán
két gólt kapott, Kim Rasmussen
szövetségi kapitány azonban kisvártatva időt kért, mert javuló védekezésének és Ivana Kapitanovic
védéseinek köszönhetően elkezdett
felzárkózni az ellenfél (8-5). Kilenc
perc alatt csupán egyszer találtak be
a magyarok, de a folytatásban Kovacsics Anikó irányításával ismét
eredményes támadásokat vezettek.
A horvátok Ana Debelic és Dora
Krsnik góljaival a hajrában elérték,
hogy ne legyen négy találatnál nagyobb a hátrányuk a szünetben.
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A második felvonás elején három
támadásnál is belemenésért vették
el a labdát a horvátoktól a játékvezetők. Ezt kihasználva Schatzl és
Kovács Anna góljaival eldöntötte a
meccset a magyar csapat (20-12),
így a továbbiakban Rasmussen lehetőséget adhatott az első meccsen
nem vagy csak keveset játszott kerettagoknak is.
A magyar együttes – amely sorozatban öt vereség után tudott ismét
nyerni – egyszer sem került hátrányba a meccsen.
A mezőny legeredményesebb játékosa Dora Krsnik volt nyolc góllal.
Katarina
Jezic
horvát
csapatkapitány, a Siófok beállója
egyszer sem talált be. A kapusok
közül Bíró Blanka 28 lövésből 13at védett, a horvát hálóőrök pedig
32-ből nyolcat.
A két együttes 27. alkalommal találkozott egymással, a mérleg magyar szempontból egy döntetlen és
kilenc vereség mellett immár 17
győzelem.
Szombaton a magyar válogatott
28-25-re kikapott az előző Európabajnokságon ezüstérmes Hollandiától, ma (22 óra, tv: M4 Sport)
pedig Spanyolország ellen zárja a
csoportkört. A négyesből az első
három jut tovább a középdöntőbe.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda Eb, C csoport, 2. forduló: Magyarország – Horvátország 24-18 (13-9)
Montbéliard, 2000 néző, vezette: Vranes, Wenninger (osztrák).
Lövések/gólok: 35/24, illetve 41/18.
Gólok hétméteresből: 7/3, illetve 4/3.
Kiállítások: 8, illetve 14 perc.
Magyarország: Bíró – Lukács 2, Kovács A. 5, Kovacsics 4, Mészáros, Háfra 5, Schatzl 5, cserék: Kiss É. (kapus), Planéta, Tóth
G. 1, Pálos-Bognár, Tóvizi 1, Lakatos, Szalai, Kazai 1, Orbán.
Horvátország: Kapitanovic – Turk 1, Krsnik 8, Blazevic, Debelic
4, Kalaus 1, P. Posavec 1, cserék: Pijevic (kapus), Glavan 1, Dezic,
S. Posavec 1, Jezic, Milosevic, Milosavljevic 1, Plahinek

Már két győzelemnél tartanak a románok
Németországot is legyőzte a román női kézilabda-válogatott a
Franciaországban zajló Európa-bajnokságon. Az alakulat hétfőn
este, a magyar csapatéval egy időben rendezett mérkőzésen 29-24re nyert, Cristina Neagu pedig az ekkor szerzett öt találatával minden idők legeredményesebb játékosa lett az Eb-k történetében 206
góllal.
Románia ellentmondást nem tűrő módon múlta felül a nyitókörben nagy meglepetést szerző németeket, akik 33-32-re diadalmaskodtak a címvédő Norvégia ellen az 1. fordulóban. Már az
ötödik percben négygólos volt a román előny (5-1), és a háromnégy találatnyi különbséget a 21. percig tartani tudták Ambros
Martin tanítványai, amikor ötre hízott a fór (12-7). Következett
egy 3-0-s német roham, szünetre azonban visszaállt a háromgólos
távolság az eredményjelzőn (14-11).
A második félidőben Románia semmit nem bízott a véletlenre,
nagyon magabiztosan kézilabdázva kilenc gólra (25-16) is elhúzott.
A 49. percet írták ekkor, és alighanem már a zsebében érezte a győzelmet a csapat, mert játékosai visszavettek a tempóból, amivel lehetőséget adtak a felzárkózásra ellenfelüknek, a hátramaradt
percekben azonban egyébre már nem maradt idő: így 29-24 lett a
vége.
A mérkőzés legjobb játékosának a román kapust, Denisa Dedut
választották, aki két büntetőt hárított, és 37 százalékos hatékonysággal védett. A 11 gólig jutó Eliza Buceschi pedig átvette a vezetést
a góllövők listáján.
Játszottak:
* Románia: Denisa Dedu (13 védés, 1 gól), Julija Dumanszka –
Aneta Udriştioiu (2 gól), Laura Chiper, Geiger Melinda (3), AnaMaria Drăguţ, Cristina Laslo (1), Eliza Buceschi (11), Gabriela Perianu, Cristina Neagu (5), Crina Pintea (4), Raluca Băcăoanu,
Cristina Florică (2), Valentina Ardean Elisei.
* Németország: Dinah Eckerle (5 védés), Isabell Roch (2) – Marlene Zapf, Amelie Berger (3 gól), Alina Grijseels, Xenia Smits (2),
Emily Bolk (3), Maren Weigel (2), Angie Geschke (2), Luisa
Schulze, Alicia Stolle (2), Julia Behnke (8), Meike Schmelzer (1),
Franziska Muller (1), Inna Grossmann (1).
Vezette: Ivan Moszorinszki, Alekszandar Pandzics (szerbek).
Románia ma 22 órától (TV: TVR 1, TVR HD) Norvégia ellen
játssza utolsó csoportmérkőzését.

Eredményjelző
Női kézilabda Európa-bajnokság, csoportkör, 2. forduló:
* C csoport: Horvátország – Magyarország 18-24, Hollandia –
Spanyolország 28-27. A csoport állása: 1. Hollandia 4 pont, 2. Spanyolország 2, 3. Magyarország 2, 4. Horvátország 0.
* D csoport: Németország – Románia 24-29, Csehország – Norvégia 17-31. A csoport állása: 1. Románia 4 pont, 2. Norvégia 2, 3.
Németország 2, 4. Csehország 0.
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

JÓKÍVÁNSÁG

Drága Szüleink, VERESS
PÉTER és PIROSKA, Tata
és Mama! Ötvenedik
házassági évfordulótok
alkalmából szívből
gratulálunk! Sajnáljuk, hogy
nem köszönthetünk
személyesen a mai napon,
de sokat gondolunk rátok.
Kívánunk nektek még sok
együtt töltött, boldog évet
erőben, egészségben,
derűben és hitben!
Vigyázzatok egymásra és
ránk!
Ölelünk szeretettel: lányaitok és
családjuk. (9/196-I)

ADÁSVÉTEL
ELADÓ:

automata

szőlőprés,

aragázkályha,

mosógép,

bicikli,

négyégős

autogájzer-alkatrészek.

Tel. 0365/448-371. (7/158)

0747-933-367. (11/162-I)

ELADÓ feketeribizli-bor és natúr lé.
Tel. 0744-395-520. (3/208-I)

ALKALMAZUNK

lakatost

csávási id. IMREH LÁSZLÓRA

2018. december 5-én 13 órakor

lékezünk december 5-én a mező-

Iluska és családja. (13/164-I)

műhelybe; C, D kategóriás sofőrt. Tel.
0744-572-889. (20683)

Fájó

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

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

0751-471-965,

0726-638-909. (15/102)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.

0755-825-502. (10239)

emlékezünk

orvosra, a szerető férjre és apára,

aki már három éve távozott közü-

lünk. Felesége, gyermekei és kisunokája, Tiborka. (5/210)

ELHALÁLOZÁS

kitisztítása, padlócsempe- és faliTel.

szívvel

FERENCZ TIBOR mezőzáhi fog-

CSERÉPTETŐ-JAVÍTÁS, csatornák

csempe-lerakás, szigetelés poliszti-

BODI ALBERT

életének 47. évében hirtelen eltá-

két szívünkben őrizzük. Lánya,
termopán-

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

drága jó testvér,

Soha el nem múló szeretettel emhalálának 17. évfordulóján. Emlé-

MINDENFÉLE

rénnel.

daráló,

MEGEMLÉKEZÉS

ELADÓ tűzifa, 150 lej métere. Tel.

Itt hagytál mindent, amiért küz-

döttél, elváltál azoktól, akiket

szerettél. Szívünkben itt él emléked örökre, mosolygós arcod itt
maradt szívünkben.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető édesapa, férj és após,
BODI ALBERT

életének 47. évében hirtelen eltá-

vozott közülünk. Drága halottunk
temetése 2018. december 5-én 13

órakor lesz az ákosfalvi temető-

ben.

Fájó szívvel búcsúzik felesége,

Manyi, fia, Bercike és menye,

Emese. (3/202-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy

özvegy CZIMBALMOS IMRÉNÉ
született BÁLINT MÁRIA

vozott. Drága halottunk temetése

életének 99. évében csendesen

lesz az ákosfalvi temetőben.

Temetése december 5-én, szer-

Búcsúzik tőle szerető testvére,
Pityu, sógornője, Imola és uno-

kaöccse, István. (3/202-I)

elhunyt.

dán 13 órakor lesz a református

temetőben.

A gyászoló család. (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, anyós,
nagymama,

dédnagymama,

nagynéni, rokon, szomszéd és jó
ismerős, a dicsőszentmártoni
özv. SZABÓ MÁRIA
szül. ALEZI MÁRIA

németországi lakos

életének 88. évében csendesen
megpihent. Drága halottunkat

december 7-én 13 órakor helyez-

zük örök nyugalomra a dicső-

szentmártoni temetőben, római

katolikus szertartás szerint. Em-

léke legyen áldott, nyugalma

csendes!

Fájó szívvel búcsúznak lányai:

Áni és Ibi, fia, Feri és azok családja. (11/216-I)

Fájó szívvel búcsúzunk a szerető

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztel-

ték a jobbágyfalvi

id. BALOGH KÁROLYNÉT
szül. KOCSIS ILONA

hogy életének 93., özvegységé-

nek 36. évében november 29-én
csendesen megpihent. Utolsó útjára december 2-án, vasárnap kí-

sértük a jobbágyfalvi sírkertbe.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

Ezúton köszönjük mindazoknak,

akik utolsó útjára elkísérték, sír-

jára virágot helyeztek.

Gyászoló szerettei. (13/218-I)

nagytatától és apóstól,

VINTILĂ GYÖRGYTŐL

aki december 4-én eltávozott az

élők sorából. Temetése december 6-án 13 órakor lesz a római ka-

tolikus temetőben. Emléke legyen
áldott és nyugalma csendes!

A gyászoló család. (12/217-I)

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a

drága férj, apa, nagyapa, nagybá-

csi, jó munkatárs, szomszéd,
SZÖLLŐSI VILMOS

életének 67. évében hirtelen tá-

vozott szerettei köréből. Drága

halottunkat december 6-án 13

órakor helyezzük örök nyuga-

lomra a mezősámsondi reformá-

tus temetőbe.

A gyászoló család. (15/220-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szerető férj, édesapa, nagyapa,
testvér, após, vő és barát,
SÁNTHA ZOLTÁN

a marosvásárhelyi IIRUC

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály

nyilvános árverést szervez 2018. december 19-én 12 órai kezdettel az intézmény
Köztársaság utca 30. szám alatti székhelyén a következő ingóság értékesítésére:
– 1998-as gyártású Opel Astra Caravan személygépkocsi, kikiáltási ár: 2.750 lej.
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es
törvény 250.
cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások értelmében felkérjük
mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti ingóságra, hogy
értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja, valamint 7.
bekezdése értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább egy
nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási
ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a
pénzt a Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN RO84TREZ4795067XXX001785
számlára kell átutalni, címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám
4322637 – vagy banki garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és
időben részt vehessenek az árverésen.
Az árverésről szóló közlemény kifüggesztésének időpontja: 2018. december 5. A
közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, a
Vámosgálfalvi Polgármesteri Hivatal, az adós cég székhelyén és megjelenik a
Közpénzügyi Minisztérium weboldalán.
Bővebb felvilágosítás a bevételező és végrehajtói irodában (Kerekes Ioan
felügyelő) vagy a 0265/443-312-es telefonszámon.

volt munkatársa

életének 63. évében december

3-án elhunyt. Drága halottunkat

december

8-án

11

órakor

helyezzük örök nyugalomra a
verőcei

ország).

temetőben

(Magyar-

Gyászoló szerettei. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket és mély

együttérzésünket
ki

a

gyászoló

fejezzük

családnak

DEMETER EMMA elhunyta alkalmával. Nyugodjon béké-

ben! A Tanászi és Gálfi család.
(14/219-I)
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FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ

- általános

• Központosított ügyelet

- 118-932

- 118-800

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,

Csendőrség, Mentőállomás):

112

• Rendőrség

- 0265/202-305

kapcsolatos információk)

- 0265/210-110

• SMURD (betegekkel

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

• Optika-Optofarm

- 0265/210-177

- 0265/212-304

- 0265/312 436

- 0265/250-120

• Optolens szemsebészet

• Marmed

járóbeteg-rendelő:

Labor

- 0265/263 351

- 0265/263-351

- 0265/250-344

- 0756-468-658

- 0729-024-380

- 0751-114-307

e-mail: marmed@marmed.ro,

• Dora Optics

www.marmed.ro

• Dora Medicals

• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István

• Lézerakupunktúra

- 0733-553-976

- 0265/212-971

- 0265/222- 446

- vidék

• Aquaserv:

Nemzetközi halottszállítás

- 0265/215-119

- 0744-282-710

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865

koporsók, kellékek,

- 0745-606-215

- 0745-606-269

koszorúk

és halottszállítás

- 0745-609-830

• Melinda temetkezés

- 0741-615-661

Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,

teljes körű szolgáltatás

- 0740-263-907

- 0265/311-862

• Maros megyei RMDSZ

- 0265/264-442

• Thomas Hux sofőriskola
• Üveg-tükör szerelése,

házhoz szállítás

- 0265/262-907

- 0741-235-239,

- 0365/882-842
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
www.maori.ro

- Transervice

- 0365/440-528

e-mail: info@maori.ro
- 0265/216-242

- World Travel Shop

- 0265/216-768

turisztikai iroda

- 0265/269-900

- 0365/404-664

- Intertours

- 0265/264-011

- 0265/266-801

• Delgaz Grid

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

- 0745-611-999

• Prefektúra

• Áramszolgáltató vállalat

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés

- Bálint-Trans

- 0740-083-077

• RDS–RCS

- 0265/236-284

- 0265/237-774

- 0722-885-851

• Emma vendéglő,

hidegtálak készítése

• Vasútállomás

• Távolsági buszállomás

- 0365/400-401

- 0365/400-404

9–17 ó.

- 0265/255-092

Royal GTS

- 0265/269-308
0731-898-989

Hu 0036-306-053-753

- 0800-801-929

- Family Holiday

- 0265/200-928

-Thomas Hux utazási iroda

- 0265/269-667
- 0800/800 928

- 0365/449-833,
- 0749-922-887
- 0365/882-842

- 0772-068-684

- hideg víz-csatorna

- 0265/215-702

Méltányos reklámdíj fejében

- központ

- 0265/208-800

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.

- 0265/254-625

a 0265/268 854-es telefonon.

- közönségszolgálat
• Fogyasztóvédelmi hivatal

- 0265/208-888

- 08008 208-888

állandó szereplője lehet
Várjuk jelentkezését

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz a következő programmal: hétfőtől szombatig, hétfőtől
péntekig és csak szombatra. Bővebb információ az üzletvezetőktől: központi és Unirii övezet: Annamari,
tel.: 0756-128-308; Tudor övezet: Andi, tel.: 0756-128-312; November 7. és meggyesfalvi övezet: Lilla,
tel.: 0756-128-311. PÉKEKET is keresünk. (62968-I)
AZ ELITE DISPLACEMENT KFT. felvételt hirdet NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA, IDŐSEK ÁPOLÁSÁRA, FELÜGYELETÉRE. Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, ingyenes oda-vissza utazás, egészségügyi biztosítás, munkaszerződés, dupla bérezés az ünnepnapokra, teljes körű ügyintézés a munkaviszony
idejére. A havi bérből a cég nem von le semmiféle jutalékot. Jelentkezéseket az alábbi telefonszámon várunk:
0757-183-185. (62778-I)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST. Tel. 0726-361-700. (20780-I)
ALKALMAZUNK szakképzett, illetve szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ
ÜZEMBE. Érdeklődni lehet a következő telefonszámokon: 0265/253-233, 0773-316-377. (62997-I)
TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőproblémák); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr.
Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (sz.-I)
SEPSISZENTGYÖRGYI SZÁLLÍTÓCÉG alkalmaz GÉPKOCSIVEZETŐKET belföldi és nemzetközi
tartályos és ponyvás szállításra. Érdeklődni a 0724-313-990-es telefonszámon vagy a comenzi@hopesped.ro
e-mail-címen. (62883)
NEMZETKÖZI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ CÉG D kategóriájú AUTÓBUSZVEZETŐKET alkalmaz. Fényképes önéletrajzát behozhatja a Kossuth utca 52. szám alá 8-17 óra között. (sz.-I)
A II. RÁKÓCZI FERENC RÓMAI KATOLIKUS TEOLÓGIAI LÍCEUM teljes munkaidős KÖNYVELŐT alkalmaz. Jelentkezési határidő december 13. Részletek az iskola honlapján (rakoczi.ro). (sz.-I)
VÁSZON ALAPANYAGÚ FALIKÉPEK NYOMTATÁSÁVAL, KERETEZÉSÉVEL ÉS FORGALMAZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ CÉG MUNKATÁRSAKAT keres az előállítási osztályra. Jelentkezni naponta 9-16 óra között az office@norand.ro e-mail-címen vagy a 0748-238-740-es telefonszámon lehet. (sz.-I)
A NORAND KFT. sürgősen alkalmaz ELŐKÖNYVELÉSI ISMERETEKKEL RENDELKEZŐ MUNKATÁRSAT. Az önéletrajzokat az office@norand.ro e-mail-címre várjuk. (sz.-I)
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Ha szereted a kihívásokat,
szeretsz egy jó csapatban
dolgozni,
akkor nálunk a helyed.
Munkádért cserébe
megbecsülés, bónuszok
és versenyképes juttatás jár.
Küldd önéletrajzodat
a hr@kovacs.ro címre,
vagy érdeklődj
a 0727-092-727-es
telefonszámon.

