
Pályázatokról, sikerekről, hiányosságokról, sikertelenségek-
ről egyaránt kérdeztük Makfalva polgármesterét. Vass Imre
mindenekelőtt a községközpont kultúrotthonáról beszélt,
ahol véleménye szerint kb. egy hét alatt befejezik a teljes fel-
újítást. 

– Voltak csúszások a kivitelezésben, azonban végre eljutottunk az
utolsó simításokig. Ez egy vidékfejlesztési pályázat volt. A kultúrott-
honba közel 400 ember fér be, a kimondottan kulturális események mel-
lett lehet itt tartani esküvőt, keresztelőt, szüreti bált, egyéb mulatságot,

amire igény van. Az épület tetőszerkezete nagyon rossz állapotban volt,
fontos volt kicserélni, ha nem sikerült volna ezt a pályázatot megnyerni,
valószínüleg be kellett volna zárni az intézményt, mert könnyen besza-
kadhatott volna a tető. Az 500 ezer eurós befektetés nyomán teljesen
megújult az épület, központi fűtést kapott, a falakon kívül tulajdonképpen
mindent felújítottak. 

A továbbiakban arról beszélt, hogy sikerült Leader-pályázatból Hár-
masfaluban 1 kilométer járdát kiépíteni.

Nagy szükség volt erre, mert a gyerekeknek az úton kellett iskolába
menniük, nagy volt a balesetveszély. A járda az atosfalvi buszmegállótól
a szentistváni templomig tart.

Befejezetlen forradalom?

Megint felkavarta a nacionalista kedélyeket a magyar miniszter-
elnök. A Diszkriminációellenes Tanács által sorozatosan büntetett
kereskedelmi tévé vasárnap este újra pocskondiázta a magyar kor-
mányt, az RMDSZ-t és mindenkit, aki „nem érez románul”, bár
„ennek az országnak a kenyerét eszi”. 

A szolgálatos szélsőségesek haragját az váltotta ki, hogy Orbán
Viktor szombaton a temesvári forradalom kitörésének 30. évfordulója
alkalmából rendezett gálaesten azt mondta, Magyarország készen
áll, hogy a szomszédaival – köztük Romániával – felépítsen egy új
Közép-Európát, és arról a célról is szólt, hogy Közép-Európának a
világ egyik legsikeresebb és legversenyképesebb térségévé kellene
válnia, autópályákkal és gyorsvasutakkal, ahol mindenkinek van
munkája, ahová visszatérnek a munkások... „Ha együttműködünk,
mindez lehetségessé válik, és ez lesz az új európai realitás” – jelen-
tette ki, hozzátéve, hogy ezt a célt a szomszéd államokkal együtt 
könnyebb elérni, mint egyedül, illetve, hogy nagyszerű esélyt lát 
arra, hogy a jövőben románoknak és magyaroknak közös céljaik le-
gyenek.

Ezt a kijelentést egyesek Románia elleni „frontális támadásnak”
nevezték, állítva, hogy a magyar kormányfő elkonfiskálná az 1989-
es román forradalmat”, holott „mindenki tudja, hogy Magyar-
ország 1989 előtt  aktív részt vállalt egy romániai államcsíny 
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A sürgősségi 
szolgálatok dolgo-
zói kiállnak Raed
Arafat mellett
Sajtóközleményt adott ki az ország
sürgősségi és életmentő szolgálatai-
nak 138 orvosa, egészségügyi asz-
szisztense, egyetemi oktatók,
kórházigazgatók, akik egy emberként
állnak ki dr. Raed Arafat, a belügymi-
nisztérium államtitkára mellett.
____________4.
Kalóz földön az
álomgyáras 
rendező 
A könyvbemutatón azt is megtudhat-
tuk, hogy ez a hely, a kalózok egykori
birodalma mindig is vonzotta, ingerelte
Kovács Levente fantáziáját.
____________5.
A karácsonyest 
főpróbája
Amint Sajó Enikő, a szeretetszolgálat
irodavezetője kifejtette, idén kétszáz
személynek terítettek, a helyeket el is
foglalták, viszont kétszázötven menüt
rendeltek, olyanokra is gondolva, akik-
nek hozzátartozójuk nem tudott el-
jönni. 
____________7.

Makfalvi összeállításunk a 6. oldalon Fotó: Nagy Tibor

Már az utolsó simításoknál tartanak

Megújul a makfalvi kultúrotthon
Előfizetőink 
figyelmébe!

Az ünnepek miatt 
decemberben kevesebb

a munkanap,
ne feledjék időben

megújítani 
az előfizetést! 

Telefon: 0742-828-647. 



Pontosan ez volt a célja az MDT-
nek, azaz a Maros Megyei Magyar Di-
áktanácsnak, amikor kitalálták a
december 7-ei rendezvényüket, a Si-
kerkonferenciát. A rendezvény egy elő-
adás-sorozat volt, ahol olyan emberek
tartottak előadásokat a fiataloknak,
akik vállalatot vezetnek, tanítanak,
vagy éppen vitáznak, és igen sikeresek
a szakmában. A rendezvény célja első-
sorban, hogy a fiatalok ingyen, díjmen-
tesen részt vehessenek egy ilyen
rendezvényen, kérdezzenek és inspirá-
lódjanak ezekből. Nagy volt az érdek-
lődés, több mint száz diák vett részt az
előadás-sorozaton. 

Beszélgetések és bemutatók tették
színesebbé és változatossá az ese-

ményt. Jelen volt a Vibe fesztivál fő-
szervezője, Rés Konrád, a Jogaink
Egyesület elnöke, Takács Kató Kata,
Kovács Levente politikus, Bogdan
Raţiu tanár, Bakó Emőke vállalatve-
zető, Barabási Csongor szoftverfej-
lesztő, valamint Marton László, az
MMDSZ elnöke. Hogy még fiatalo-
sabb és vagányabb legyen az egész,
György Botond humorista is fellépett
az est folyamán. 

Rengeteg érdekes kérdés hangzott
el, amelyeket sikerült nagyon jól meg-
válaszolni az előadóknak. A fiatalok
ezzel a rendezvénnyel ismét ellent-
mondtak annak a sztereotípiának, mi-
szerint a mai generációs gyerekek csak
a telefonjukat nyomkodják, és nem
tesznek semmit. Viszont az, hogy több
mint száz fiatal arra áldozta a szabadi-

dejét, hogy ilyen eseményen vegyen
részt önfejlesztés céljából, az már ko-
moly lépés. Arról nem is beszélve,
hogy ezt a rendezvényt fiatalok szer-
vezték fiataloknak. 

Hogy sikeres volt-e a Sikerkonfe-
rencia? Az esemény során a résztvevők
megértették azt, hogy a siker relatív, és
mindenki számára mást jelent. Ha
mégis válaszolni kellene a kérdésre,
akkor el lehet mondani, hogy igen, si-
keres volt. Méghozzá azért, mert elin-
dult a tenni akarás, a fejlődni akarás a
fiatalokban, akik elhozzák a jövőt. Ezt
tudva nem kell annyira félnünk, hiszen
komoly, értelmes és talpraesett fiatalok
vannak Maros megyében, és most a
feladat az, hogy itthon is maradjanak,
és az ő fejlődésükkel előrelendüljön az
ország és a város.

IDŐJÁRÁS
Változékony idő
Hőmérséklet:
max.100C
min.-20C

Ma LÁZÁR és OLIMPIA,
holnap AUGUSZTA napja.
AUGUSZTA: az Augustus,
azaz Ágost férfinév latinos női
alakja. Jelentése: fenséges,
fennkölt. Ágosta a név régi
magyar formája. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. december 16.

1 EUR 4,7781
1 USD 4,2878

100 HUF 1,4518
1 g ARANY 203,6833

Betlehemi láng osztása 
a cserkészekkel

A marosvásárhelyi 30-as számú Gróf Teleki Sámuel cser-
készcsapat közbenjárásával idén is eljuthat bárkihez a bet-
lehemi békeláng. Az érdeklődőket december 21-én,
szombaton 17 órakor a Páduai Szent Antal jezsuita temp-
lomba (minorita templom, Köteles Sámuel utca 4. szám)
várják. A cserkészcsapat arra kéri a résztvevőket, hogy le-
hetőség szerint vigyenek a láng elszállítására alkalmas mé-
cseseket és viharlámpát.

Jogi tanácsadás
December 18-án, szerdán délután 4 órától szerkesztősé-
günk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket
kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és
az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Adománygyűjtés 
A Maros megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (MIET) és
Vincze Lóránt európai parlamenti képviselő közösen gyűjt
adományt a Szent Erzsébet Egyesület és a gyulakuti Ha-
vadtői Családotthon gyermekeinek. A csomagok tartalmaz-
hatnak tartós élelmiszert (liszt, cukor, olaj, rizs,
száraztészta, konzerv, édesség), tisztító- és tisztálkodósze-
reket, tanfelszerelést (füzet, írószer, táska, tolltartó), jó ál-
lapotban levő ruhát és cipőt. Az adományt Vincze Lóránt
képviselői irodájában (Marosvásárhely, Forradalom utca 1.
szám, a Köpeczi–Teleki-ház földszintjén) fogadják decem-
ber 19-ig mindennap 9 és 17 óra között. További részletek
a 0723-587-498-as telefonszámon.

Jövő héttől vakáció
December 20-án, pénteken véget ér a 2019–2020-as tanév
első fele. A diákok téli szünideje három hetet tart, a második
félév január 13-án kezdődik. Április 4–21. között tavaszi va-
káció szakítja meg a tanítást. Az idei iskolai év június 12-
én zárul.

Az ünnepek alatt zárva lesznek 
a piacok

A marosvásárhelyi piacigazgatóság tájékoztatja az érdek-
lődőket, hogy december 25-én és 26-án, illetve január 1-
jén és 2-án zárva lesznek a városi piacok.

Sítábor gyerekeknek
Az Outward Bound sítábor azoknak a gyermekeknek szól,
akik kezdő vagy középhaladó szinten síznek. A síoktatásról
szakképzett oktatók gondoskodnak, csoportokba osztva a
résztvevőket sítudásuk szerint. A szervezők 9–14 éves is-
kolások jelentkezését várják. A sítáborokra január 2–7., 7–
12., illetve január 30. – február 2. között kerül sor. Bővebb
tájékoztatás Barabás Tündétől kérhető a 0769-224-290-es
telefonszámon, e-mail-cím: info@outwardbound.ro.

...és felnőtteknek
Az Outward Bound felnőttek számára is szervez sítábort. 
A táborba kezdő vagy haladó szinten síző jelentkezőket 
várnak. Bővebb tájékoztatás Barabás Tündétől kér-
hető a 0769-224-290-es telefonszámon, e-mail-cím: 
info@outwardbound.ro.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

17.,kedd
A Nap kel 

8 órakor, 
lenyugszik 

16 óra 36 perckor. 
Az év 351. napja, 
hátravan 14 nap.

Megyei hírek

Sikeres fiatalokat Marosvásárhelyre! 
Az első Sikerkonferencia élményei

Nagy-Bodó Szilárd

Orgonaest 
December 17-én, ma 19 órakor a marosvásárhelyi
Szent Imre ferences templomban (Ady negyed, Milco-
vului utca) orgonaestre várják a klasszikus zene kedve-
lőit. Molnár Tünde orgonaművész J. Pachelbel, J. S.
Bach, J. Bernhard Bach, Cl. D’Aquin, Liszt, Vierne mű-
veiből játszik.

Otthon az Élet Fájánál – 
könyvbemutató

Dr. Gabor Elena Otthon az Élet Fájánál című könyvének
magyar nyelvű bemutatóját tartják december 18-án,
szerdán 18 órai kezdettel  a marosvásárhelyi Kobak
könyvesboltban, a Győzelem tér 18. szám alatt. A be-
szélgetés moderátora dr. Kádár Annamária pszicholó-
gus, egyetemi adjunktus. A magyar nyelvű fordítást
Roth Annamária hipnoterapeuta készítette. A könyv ma-
gyarul és románul egyaránt megvásárolható különféle
témákkal kapcsolatos meditációs/hipnoterápiás CD-kel,
valamint hipnoterápiás kezelésre vonatkozó ajándéku-
talványokkal együtt. A bemutató keretében alkalom nyí-
lik interaktív beszélgetésre is, amikor olyan kérdések
kerülnek megválaszolásra, mint a reinkarnáció, a reg-
ressziós terápián keresztül történő gyógyulás. A könyv
dedikálására is sor kerül. 

Rendkívüli vokálszimfonikus 
karácsonyi hangverseny

December 19-én, csütörtökön 19 órakor Marosvásárhe-
lyen, a Kultúrpalota nagytermében rendkívüli vokálszim-

fonikus karácsonyi hangversenyre kerül sor. Vezényel
Nil Venditti olaszországi karmester, zongorán játszik
Daniel Goiti, énekel Borsos Edith szoprán, közreműkö-
dik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara
és szimfonikus zenekara. Műsoron: C. M. von Weber –
Bűvös vadász (nyitány), Liszt Ferenc – 1. Esz-dúr zon-
goraverseny, Antonio Vivaldi – Gloria, Händel – részle-
tek a Messiás oratóriumból. A hangversenyre a 11-es
számú bérletek érvényesek.

Közelmúltból történelem – 
30 éve történt

A Maros Megyei Múzeum, a Kós Károly Akadémia és
Novák Zoltán Csaba szenátori irodájának szervezésé-
ben december 19-én, csütörtökön 17 órától a Kultúrpa-
lota előcsarnokában fotókiállítás nyílik Közelmúltból
történelmi esemény. 30 éves ’89 címmel. Ezt követően
17.30-tól a kisteremben kerekasztal-beszélgetés lesz a
Madisz megalakulásának 30. évfordulója kapcsán.
Részt vesznek az alapító tagok. Moderátor: dr. Novák
Csaba Zoltán történész, szenátor. Bemutatják a Madisz
egykori székháza homlokzatára helyezendő emléktáb-
lát, kiállítják az alakulással kapcsolatos iratokat és do-
kumentumokat. 

Helyi termelők karácsonyi 
vására

December 20-án, pénteken 8–19 óra között helyi ter-
melők karácsonyi vásárára várják az érdeklődőket Ma-
rosvásárhelyen, a Petry Látványműhely és Múzeum
udvarán, illetve a Rákóczi lépcső alatti kis utcában. Az
ünnepi hangulatú rendezvényen a Yuppi egyesület ado-
mánygyűjtő süteményvásárára is sor kerül.

RENDEZVÉNYEK

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta8-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647
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előkészítésében, kizárólag revizionista célból”. Bele-
keverték a dologba a magyar titkosszolgálatokat, Né-
meth Miklóst és Horn Gyulát, Gorbacsovot és az akkori
jugoszláv vezetést, Mitterandot és Helmut Kohlt, akik
„II. János Pál pápa áldásával támogatták Magyaror-
szágot a ‘89 decemberi események előkészítésében”.
Mindez ugye kísértetiesen emlékeztet arra, amikor Fe-
renc pápa látogatása előtt azzal riogatták a románsá-
got, hogy Orbán Vikor pápai áldással Csíksomlyón
kihirdeti a székelyföldi autonómiát? 

Köztudott, hogy Tőkés László mindig rendkívül irri-
tálta a „jó románokat”, szerintük a magyar titkosszol-
gálatok koordinálásával követte el  „irredenta,
szélsőséges ténykedéseit”. 

Világos a manipuláció Tőkésnek a forradalom kirob-
bantásában játszott szerepe tagadására. Pedig – tetszik,
nem tetszik – ő volt az a szikra, amely fellobbantotta a
‘89-es események lángját.

Emlékeztetünk, hogy Tőkést a rendszerváltás 20. év-
fordulóján, 2009 decemberében Traian Băsescu akkori
államfő tüntette ki a Románia Csillaga érdemrend lo-
vagi fokozatával „a romániai rendszerváltozás elindí-
tásában játszott történelmi szerepéért”. Aztán 2016-ban
egy nyilatkozat miatt, hogy „védhatalmi” szerepet kért
Magyarországtól Erdély érdekében, Klaus Iohannis
megvonta tőle a kitüntetést.

Ezek tükrében igaza van Tőkés Lászlónak, amikor azt
állítja, hogy harminc év elteltével sem tekinthetjük be-
fejezettnek a forradalmat.  „Békésen és állhatatosan,
de folytatni kell a küzdelmet a szabadságért, a jog-
egyenlőségért.” Valóban: miféle jogegyenlőség az, ami-
kor – most ne beszéljünk a MOGYE-ról vagy a katolikus
iskoláról vagy a zászlóperekről – egy magyar tisztség-
viselőt be lehet perelni azért, mert saját Facebook-ol-
dalán magyarul kommunikál?

Drogkereskedelemmel 
gyanúsított belügyis

Előzetes letartóztatásba helyezték vasárnap a ko-
rábbi belügyi titkosszolgálat (DIPI) egyik volt vezető-
jét, Gelu Olteant magas kockázatú drogokkal való
kereskedelem gyanúja miatt. Az ügyészek szerint
Gelu Oltean olyan összejöveteleket szervezett egy
Dâmboviţa megyei házban, amelyeken különféle ká-
bítószereket, köztük a DMT (dimetiltriptamin) nevű
erős pszichedelikus drogot is fogyasztottak. Az ilyen
drogbulikon rendszerint többtucatnyi személy vett
részt, és fejenként mintegy 500 eurót fizettek „belé-
pőként”. A nyomozáshoz közel álló források szerint a
Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség
(DIICOT) brassói ügyosztálya őrizetbe vette az
ügyben Gelu Oltean élettársát, illetve egy brit állam-
polgárt is. A DMT nevű pszichoaktív szer erős vizuális
hallucinációkat okoz. A dél-amerikai törzsek által sá-
mánisztikus célokra használt pszichoaktív főzetnek,
az ayahuascának is ez az alapja. (Agerpres)

Felelősségvállalás december 
23-án

A kormány felelősséget fog vállalni a parlament előtt
a 2020-as állami költségvetési törvényért – nyilatkoz-
ták nemzeti liberális párti (PNL) források. A felelős-
ségvállalásra december 23-án kerülhet sor. A
kiszivárgott információk szerint Ludovic Orban a té-
mában tárgyalásokat készül folytatni a parlamenti
pártok képviselőivel. A PNL ugyanakkor a 2018/114-
es számú sürgősségi kormányrendelet módosításai-
ért is felelősséget készül vállalni. (Mediafax)

Csökkentik a pártok 2020-as 
támogatását

A kormány a pártoknak folyósított támogatások csök-
kentést kezdeményezi 2020-ban – jelentette be hét-
főn Ludovic Orban. A miniszterelnök szerint a pártok
elboldogulnak az önkormányzati és a parlamenti vá-
lasztáson a kapott összegből. A kormányfő úgy véli,
ez érzékeny téma, lévén, hogy 2020-ban két válasz-
tás is lesz, önkormányzati és parlamenti, de a párt-
támogatások csökkentése szükségszerű. Ludovic
Orban egyúttal jelezte, hogy a közfeladatot betöltő
személyek illetménye ugyanakkora marad, bár a mi-
nimálbér nőtt. (Mediafax)
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Befejezetlen 
forradalom?

Az igazság kiderítését és a bűnö-
sök felelősségre vonását sür-
gette Klaus Iohannis államfő a
kommunista diktatúrát meg-
döntő, több mint 1100 áldozatot
követelő 1989. decemberi forra-
dalom ügyében a parlament 
hétfői emlékülésén mondott be-
szédében.

Az elnök szerint Románia az eltelt
három évtizedben visszatért a demokra-
tikus államok közösségébe, de még sok
adóssága van azokkal szemben, akik
1989-ben életüket adták a szabadságért.
Hozzátette: az ország a NATO és az EU
tagja lett, polgárai pedig megtanulták
megvédeni megszerzett jogaikat, kiállá-
sukkal és szavazatukkal védték meg a
jogállamiságot, Románia európai elköte-
lezettségét.

Iohannis szerint nem elég, hogy Ro-
mánia megemlékezésekkel tiszteleg az
ország demokratizálódását elindító 89-
es hősök emléke előtt, megengedhetetle-
nül sokáig adós maradt az igazság
kiderítésével, és szerinte ennek az adós-
ságnak a törlesztése most az igazságszol-
gáltatás próbaköve.

Az elnök arra utalt, hogy harminc
évvel a véres események után, alig né-
hány hete kezdődött meg a legfelső bí-
róságon az 1989-es forradalom pere,
amelyben az ügyészek 862 ember halálát
és 2150 ember sebesülését okozó katonai

diverzió megszervezéséért állították bí-
róság elé Ion Iliescu volt államfőt, a ha-
talmat 1989. december 22-én magához
ragadó Nemzeti Megmentési Front volt
vezetőjét és két másik vádlottat.

A parlament minden évben együttes
ülésen emlékezik meg az 1989-es forra-
dalomról. Az idei, 30. évfordulón az
RMDSZ kezdeményezésére először tör-
tént meg, hogy a parlament díszülése –
a megemlékezés időzítésével – nem a
bukaresti forradalmi eseményekhez,
hanem a temesvári népfelkelés kezdeté-
hez igazodott. 

A parlament házbizottságában idén
Szabó Ödön, az RMDSZ képviselője
kezdeményezte, hogy a parlament ha-
gyományos díszülését december 16-án
tartsák.

A hétfői megemlékezésen csak az
RMDSZ nevében felszólaló Novák
Csaba Zoltán szenátor hozta szóba, hogy
a forradalom szikrája Tőkés László te-
mesvári református lelkész parókiájánál
lobbant fel. 

Rámutatott: 1989-ben Románia volt
az egyetlen kelet-európai ország, ahol a
kommunista diktatúra megdöntéséhez
véráldozatra volt szükség, és ez volt az
első történelmi pillanat, amikor Románi-
ában a többség és a nemzeti kisebbségek
egységesen, vállvetve léptek fel egy
közös cél, a szabadság kivívása érdeké-
ben. 

Az RMDSZ szenátora arra figyelmez-
tetett, hogy az erdélyi magyarság hátrá-
nyos megkülönböztetése és beol-
vasztásának szándéka nem tűnt el, és
három évtized múltán is a nacionaliz-
mus, a demagógia és az európai értékek
megkérdőjelezése maradt a térséget fe-
nyegető legnagyobb veszély.

A megemlékezésen a parlament –
szintén az RMDSZ kezdeményezésére –
nyilatkozatot fogadott el, amelyben el-
ítélte a kommunista diktatúra erőszakos
cselekedeteit, az emberiesség ellen elkö-
vetett bűneit. A dokumentum kiáll a de-
mokrácia, az emberi jogok védelme
mellett, és a kommunista rezsim által
jogtalanul elkobzott javak késedelem
nélküli visszaszolgáltatását sürgeti.

A parlament kifejezte a kommuniz-
mussal szembeszegülő ellenállók iránti
háláját és tiszteletét, elutasította a totali-
tarizmust, a fajgyűlöletet, az antiszemi-
tizmust és a nemzeti kisebbségek ellen
irányuló gyűlöletbeszédet.

Temesváron 1989-ben a kommunista
diktatúrát nyíltan bíráló Tőkés László
lelkészt élő lánccal védő magyar refor-
mátus gyülekezet néma tiltakozásából
december 16-án bontakozott ki az első
rendszerellenes tüntetés, amely – a kar-
hatalom erőszakos fellépése nyomán –
később valóságos népfelkeléssé, a kom-
munista diktatúrát megdöntő forrada-
lommá alakult. (MTI)

Iohannis jogi igazságtételt sürgetett 
Az 1989-es forradalom 30. évfordulóján

Letartóztatta a májusi dunai hajó-
baleset ügyében megvádolt ukrán
hajóskapitányt hétfőn a Pesti
Központi Kerületi Bíróság – kö-
zölte a fővárosi főügyész az MTI-
vel.

Ibolya Tibor közleményében fel-
idézte: a VI-VII. kerületi ügyészség no-
vember 28-án emelt vádat a vízi
közlekedés halálos tömegszerencsétlen-
séget okozó gondatlan veszélyeztetésé-
nek vétsége és más bűncselekmények
miatt az ukrán hajóskapitány ellen.

Az ügyészség azért indítványozta
ismét a vádlott letartóztatását, mert állás-
pontja szerint a szökés határozott veszé-
lye miatt és más okból is a legsúlyosabb
kényszerintézkedésre van szükség.

A bíróság a vádiratban szereplő indít-
vány alapján – osztva az ügyészségi ál-
láspontot – hétfőn elrendelte a
letartóztatást. A végzés nem végleges –
írta a főügyész.

Május 29-én a Viking Sigyn szálloda-
hajó Budapesten, a Margit híd közelében
nekiütközött a Hableány sétahajónak,
amely elsüllyedt. A sétahajón 35-en vol-
tak, 33 dél-koreai turista és a kéttagú ma-
gyar személyzet. Hét turistát sikerült
kimenteni, 27 áldozat holttestét megta-

lálták, egy dél-koreai utast a mai napig
keresnek a hatóságok.

A szállodahajó ukrán hajóskapitánya
nem először kerül letartóztatásba a tör-
téntekkel összefüggésben. A kapitányt
június 1-jén letartóztatták, a bíróság
azonban lehetővé tette, hogy 15 millió
forint óvadék ellenében Budapest terüle-
tén bűnügyi felügyelet alá kerüljön
nyomkövető eszköz alkalmazásával. A
legfőbb ügyész a Kúriához fordult, és a
legfelsőbb bírói fórum kimondta: 
törvénysértő volt az óvadék engedélye-
zése.

Július 31-én – miután a férfit segítség-
nyújtás 35 rendbeli elmulasztásával is
meggyanúsították – a bíróság ismét el-
rendelte az ukrán kapitány letartóztatá-
sát.

November 18-án a Fővárosi Törvény-
szék azt közölte, hogy jogerősen elren-
delték a kapitány bűnügyi felügyeletét.
A gyanúsított a számára kijelölt lakást
engedély nélkül nem hagyhatta el.

Az ügyészség még novemberben
emelt vádat a hajóskapitány ellen, aki ál-
láspontjuk szerint nem figyelt kellőkép-
pen, percekig nem a hajó vezetésére
koncentrált, így nem észlelte az előtte
haladó hajót, nem tartotta meg a bizton-

ságos távolságot, továbbá nem adta le az
előzéshez szükséges rádió- és hangjel-
zést.

A kapitány magatartása okozta az
ügyészség szerint, hogy az általa vezetett
szállodahajó nekiütközött a Hableány sé-
tahajó hátsó részének, beforgatta maga
elé, rövid ideig maga előtt tolta, majd le-
nyomta a víz alá. A Hableány körülbelül
30 másodperc alatt teljesen víz alá ke-
rült, elsüllyedt, a rajta tartózkodó har-
mincöt ember a vízbe került.

A vádhatóság azt is felrója a kapitány-
nak, hogy nem tett eleget az adott hely-
zetben tőle elvárható segítségnyújtási
kötelezettségének, pedig a megfelelő
képzéseken és gyakorlatokon részt vett,
áprilisban és májusban több mentési
gyakorlatot le is vezetett.

A vád szerinti bűncselekmények miatt
– a halmazati szabályokra figyelemmel
– kettőtől tizenegy évig tartó szabadság-
vesztés szabható ki. A Budapesti VI. és
VII. Kerületi Ügyészség azt indítvá-
nyozta, hogy a bíróság ítélje 9 év bör-
tönre az ukrán kapitányt, és 9 évre tiltsa
el vízi jármű vezetésétől, ha az elő-
készítő ülésen beismeri bűnösségét
és lemond a tárgyaláshoz való jogáról.

(MTI)

Dunai hajóbaleset 
Ismét letartóztatták a hajóskapitányt

Életbe lépett hétfőn az európai
uniós jog megsértéséről beszá-
moló, visszaéléseket nyilvá-
nosságra hozók védelmének 
megerősítését szolgáló új szabály.
A tagállamoknak két évük van
arra, hogy az új szabályozást
nemzeti jogrendjükbe iktassák –
közölte az Európai Bizottság hét-
főn.

A tájékoztatás szerint az új irányelv
magas szintű védelmet biztosít a vissza-
élést bejelentők számára az esetleges
megtorlással szemben, és a nemzeti ha-
tóságokat az ezzel összefüggő megfelelő
tájékoztatásra kötelezi, valamint arra,

hogy képezzenek ki tisztviselőket a visz-
szaélések bejelentésével kapcsolatos
helyzetek kezelésére.

A jogszabály szerint egyebek mellett
a több mint 50 alkalmazottat foglalkoz-
tató vállalatok, illetve a több mint 10
ezer lakost számláló települések önkor-
mányzatai kötelesek valós és hatékony
bejelentési csatornákat létrehozni.

A rendelet a visszaélést bejelentőket
elsőként a szervezeten vagy hivatalokon
belüli, belső csatornák használatára ösz-
tönzi, ezt követheti a külső csatornák –
például a média – igénybevétele, 
amelyeket a hatóságok kötelesek létre-
hozni. A visszaélést bejelentők ugya-

nakkor abban az esetben sem ve-
szítik majd el az őket megillető védel-
met, ha úgy döntenek, hogy egyből a
külső bejelentési csatornákat veszik
igénybe.

Az intézkedés számos területet érint,
például a közbeszerzést, a pénzügyi szol-
gáltatásokat, a pénzmosás megelőzését,
a termék- és a közlekedésbiztonságot, a
nukleáris biztonságot, a közegészség-
ügyet, a fogyasztóvédelmet és az adat-
védelmet.

A tagállamoknak mostantól két év áll
rendelkezésükre ahhoz, hogy az új sza-
bályokat nemzeti jogrendjükbe átültes-
sék. (MTI)

Új uniós jogszabály
A visszaéléseket bejelentők védelmét megerősíti



Sajtóközleményt adott ki az
ország sürgősségi és élet-
mentő szolgálatainak 138 or-
vosa, egészségügyi asszisz-
tense, egyetemi oktatók, kór-
házigazgatók – egy emberként
állnak ki dr. Raed Arafat, a bel-
ügyminisztérium államtitkára
mellett, akinek kilátásba he-
lyezték a leváltását.

„A sürgősségi és életmentő rend-
szer az egészségügyi és a belügymi-
nisztérium, valamint a helyhatóságok
együttműködésén alapul, amelyből
bármely láncszem kiesése emberi
életekbe kerülhet. A rendszerben –
amelynek részei a rohammentő szol-
gálatok, a sürgősségi eseteket fogadó
és ellátó központok, a mentőszolgá-
latok és a hegyimentő szolgálatok –
olyan szakképzett személyzet dolgo-
zik, amelynek tagjai az elmúlt 25 év
alatt összetett, mindenre kiterjedő
szakmai képzésben részesültek.

Évente az ország lakosságának
húsz százaléka szorul a megyei és a
fővárosi sürgősségi és életmentő
szolgálatok korszerű ismeretekkel és
tapasztalattal rendelkező szakembe-
reinek a segítségére. A rendszer egé-
szének értéke sokkal nagyobb, mint
azon személyek értékének az összes-
sége, akik a rendszerben dolgoznak.
A tapasztalat azt igazolta, hogy
mindez csak egységes és szakszerű
vezetéssel valósulhat meg. Ennek
működnie kell a mindennapi tevé-
kenység és a súlyos válságok idején

is. Románia rendelkezik ilyen irányí-
tási rendszerrel, amit nem szabad
tönkretenni. 

Dr. Raed Arafat szerepe egy olyan
sürgősségi rendszer kialakításáért
folytatott harccal kezdődött, amely-
nek középpontjában a páciens éle-
tének a megmentése áll. Szerepe
megváltozott, amikor kialakult a
rendszer, amelyben egységes irányí-
tás alatt működnek mindazok, akik
részt vesznek az életmentésben. 

A rendszer elleni folyamatos fe-
nyegetőzések már 2011–12-ben 
elkezdődtek. A lehetséges pénz-
összegek bevonzása, a kereske-
delmi érdekek behatolásának a lehe-
tősége, a próbálkozás, hogy az egy-
séges, állami fenntartású közhasznú
rendszer szűkítése teret nyisson kétes
próbálkozásoknak, támadások soro-
zatát indította el az elképzelés, a
szerkezet alkotóelemei és minde-
nekelőtt a rendszer egységét képvi-
selő dr. Raed Arafat személye el-
len. 

A burkolt vagy nyílt fenyegetések
elképzelhetetlen méreteket és formát
öltöttek, ami azt bizonyítja, hogy
összehangolt jelenségről van szó, és
akik a háttérben állnak, a legalapve-
tebb ismeretekkel sem rendelkeznek
arról, amit tönkre akarnak tenni.
Ilyen volt a miniszterelnök ellenőrző
testületének a fenyegető kivizsgálása
amiatt, hogy a Colectiv-tragédia ide-
jén az aszfalton próbálták újra-
éleszteni a sérülteket, ami a szakmai

előírásokban az ajánlások között sze-
repel, vagy olyan átvilágítások szer-
vezése, amelyek témája háromszor
változik egy héten belül, továbbá a
magánszférából érkező ajánlatok
mind-mind eszközei egy „játéknak”,
amelynek célja Arafat doktor lemon-
dásának az elérése.

A valóság az, hogy nem is értjük,
miért teszik felelőssé, mit rónak fel
neki? Mit hibázott a nagy tragédiák
idején? Miért nem a rendszerben dol-
gozó szakembereket kérdezik meg a
hozzá nem értő, csak a változásért
törtető emberek helyett. 

Végül lehet, hogy nem Raed Ara-
fatról, az emberről van szó, hanem
arról, amit Románia számára jelent,
és amit az évek során felépített, és
azokról, akik mellette álltak, és tá-
mogatták a szenvedő embereknek
nyújtott segítségben, de mindenek-
előtt a rendszerről és annak működé-
séről, ami a munkánk és az életünk is
egyben. 

Tisztelt urak és hölgyek, ami 30 év
alatt felépült, azt 30 nap alatt tönkre
lehet tenni. Mit tesznek a helyébe?
Magyarázzák meg ezt Románia lako-
sainak! Ha nem értik a rendszert,
hagyjanak dolgozni Raed Arafat mel-
lett. Különben tiltakozni fogunk,
anélkül, hogy az befolyásolná a hoz-
zánk forduló betegek ellátását, mert
azt szeretnénk, hogy megértsék a
mondanivalónk fontosságát – olvas-
ható a közleményben, amelyet 138
aláírás erősít meg. 

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Tízből hat európai (59%) tá-
mogatja országa uniós tagsá-
gát, ami harmadik éve magas
támogatottságú adat az Euró-
pai Parlament őszi Eurobaro-
méter felmérése szerint. A
2019 októberében felvett
adatok mutatják, hogy az em-
berek egyre elégedettebbek
az unióban működő demokrá-
ciával: az európaiak 52 száza-
léka érez így, ez az adat
3%-os emelkedést jelent.

Az Európai Parlament őszi Euro-
barométer-felmérése hagyományo-
san arról kérdezi a polgárokat, hogy
milyen szakpolitikai kérdésekkel
kellene az EP-nek a legsürgetőbben
foglalkoznia a polgárok szerint. Az
uniós értékek tekintetében az em-
beri jogok védelme világszerte
(48%), a szólásszabadság (38%), a

nemek közötti egyenlőség (38%) és
a tagállamok közötti szolidaritás
(33%) mint az unió fenntartásának
legfőbb alapvető értékei voltak a
megkérdezettek által leginkább ki-
emelve.

Az emberi jogok, a szólásszabad-
ság és a nemek közötti esélyegyen-
lőség vezetik az EU alapjogainak
listáját. A válaszadók 52%-a szerint
a legfontosabb környezetvédelmi
kérdés a klímaváltozás. 

Magyarország esetén ez a sor-
rend kissé módosul: az emberi
jogok védelme 1 százalékkal maga-
sabb (49%) az uniós átlagnál, ezt
követi a szólásszabadság (35%), a
tagállamok közötti szolidaritás
(35%) és a kisebbségek védelme
(24%).
A klímaváltozás a polgárok
legfontosabb témája

A prioritások sorrendje ugyan a
tagállamok között változékonysá-

got mutat, de most először mond-
ható el: a klímaváltozás a polgárok
legfontosabb témája. 

Majdnem minden harmadik
megkérdezett (32%) szeretné, ha a
Parlament legfontosabb feladata-
ként a klímaváltozással szembeni
küzdelmet kezelné. Sorrendben ez-
után a szegénység és társadalmi ki-
rekesztés elleni küzdelem (31%), a
terrorizmussal szembeni harc
(24%) és a munkanélküliség leküz-
dése (24%) a legfontosabbak az
uniós állampolgárok szerint. Ma-
gyarországon a fogyasztók jogai-
nak, az egészségügyi szolgáltatások
minőségének és elérhetőségének ja-
vítása (24%), valamint a megfizet-
hető és biztonságos élelmiszerek, a
megfelelő életszínvonal (24%) a
következő a fontossági listán; ezt
követi a társadalmi kirekesztés el-
leni küzdelem (21%).

Az elmúlt évben a főként a fiata-

lokra támaszkodó klímatüntetések
Európa- és világszerte több millió
polgárt mozgósítottak. A klíma-
vészhelyzet-érzést tükrözi a 2019-
es Eurobarométer-adat is, hiszen a
válaszadók abszolút többsége
(52%) úgy gondolja, a klímahelyzet
a legfontosabb környezeti kérdés
napjainkban. Ezt a légszennyezett-
ség (35%), a tengerek és óceánok
szennyezése (31%) és az erdőirtás
(28%), valamint a növekvő hulla-
dékmennyiség (28%) követi. Ezen-
felül tízből hat európai úgy véli,
hogy a klímatüntetések hozzájárul-
tak a politikai intézkedések számá-
nak növekedéséhez. 
Az európai polgárok támogat-
ják az EP erősebb szerepét 

Az Eurobarométer felmérése sze-
rint az emberek egyre elégedetteb-
bek az Unióban működő
demokráciával: az európaiak 52
százaléka érez így (3 százalékpon-

tos emelkedés). Magyarország ese-
tén a szám ennél magasabb: 60%.
Ez a közelmúltbeli európai válasz-
tások pozitív hozadéka is, hiszen a
megnövekedett választói szám hoz-
zájárul a demokráciával szembeni
elégedettségérzet növekedéséhez. 

Az európai polgárok támogatják
az EP erősebb szerepét is: a vá-
laszadók 58%-a befolyásosabb EP-
t szeretne a jövőben látni. Ez 7 szá-
zalékpontos emelkedés 2019
tavasza óta, és ebben az indikátor-
ban 2007 óta a legmagasabb mért
adat. 
A nagy többség több informá-
ciót szeretne az EU-ról 

Összességében az európaiak há-
romnegyede (77%) szeretne az
uniós intézmények munkájáról több
tájékoztatást. A polgárok számára a
legrelevánsabb területek az uniós
törvényhozás hatása a mindennapi
életre – helyi, regionális és országos
szinten –, valamint az EP és képvi-
selőinek tevékenysége. 

(Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Iro-
dája)

Eurobarométer – 2019. december
Tízből hat európai támogatja országa EU-s tagságát 

A sürgősségi szolgálatok dolgozói kiállnak Raed Arafat mellett
Leváltása esetén tüntetést helyeznek kilátásba 

Colectiv-per
Meghozták 

az első ítéleteket
Több mint 50 millió euró értékű erkölcsi és anyagi kár-
térítést ítélt meg hétfőn a bukaresti törvényszék a Co-
lectiv-tűzvész áldozatainak. Az összeget az ügyben
elítélt személyeknek, a fővárosi negyedik kerületi vá-
rosvezetésnek és a Bukarest-Ilfov területi katasztrófa-
védelemnek kell kifizetnie.

A bírói testület helyt adott a Colectiv-perbe civil félként belépő
133 felperes kártérítés-igénylésének, és úgy döntött, hogy a Co-
lectiv Club cég, a Golden Ideas Fireworks Artists cég, a fővárosi
negyedik kerületi közigazgatási alegység (Cristian Popescu-Pie-
done, Aurelia Iofciu, Luminiţa Ganea vádlottakkal közösen), a Bu-
karest-Ilfov területi katasztrófavédelem (Antonina Radu és
George-Petrică Matei vádlottakkal közösen) kártérítést kell hogy
fizessen a tűzvész áldozatainak.

A perbe polgári félként belépő károsultak egyenként körülbelül
250.000 euró anyagi és erkölcsi kártérítést fognak kapni az ítélet
értelmében, de olyan felperes is van, akinek 500.000 eurót ítélt
meg a törvényszék. A legnagyobb összegű kártérítés 1.250.000
euró, illetve 4,2 millió lej ebben a perben.

Ezenkívül a vádlottak, a katasztrófavédelem és a városvezetés
több mint nyolcmillió lejt kell hogy kifizessen hazai egészségügyi
intézményeknek kórházi költség gyanánt.

Az egészségügyi minisztérium 28 millió lejt fog kapni az ítélet
értelmében, ebből 11,3 milliót tesznek ki a külföldi klinikák által
nyújtott kezelések költségei, és 16,7 milliót a kritikus állapotban
lévő betegekkel foglalkozó AP-ATI programban részt vevő kórhá-
zak a finanszírozásuk kiegészítésére.

Kártérítést ítélt meg a bírói testület a szállításügyi minisztérium
repülős főiskolájának, a belügyminisztérium repülős főfelügyelő-
ségének, a védelmi minisztériumnak és a munkaügyi tárcának is.

A Colectiv klubban 2015. október 30-án kiütött tűzvésznek 64
halálos áldozata és 160-nál is több sebesültje volt. Az ügyben hét-
főn hozott meg több ítéletet a bukaresti törvényszék.

Bukarest negyedik kerületének volt polgármesterét, Cristian Po-
pescu-Piedonét a Colectiv klub működési engedélyének kibocsá-
tásával kapcsolatos hivatali visszélés miatt nyolc év és hat hónap
letöltendő börtönbüntetésre ítélte a testület.

Egyenként 11 év és nyolc hónap letöltendő börtönbüntetésre
ítélték a Colectiv klub három tulajdonosát, Alin George Anasta-
sescut, Paul Ganceát és Costin Mincut gondatlanságból elkövetett
emberölés, gondatlanságból elkövetett testi sértés, valamint a tör-
vény által előírt munkabiztonsági és munkaegészségügyi intézke-
dések elmulasztása miatt.

A Golden Ideas Fireworks Artists nevű, pirotechnikai eszközö-
ket forgalmazó cég tulajdonosát, Daniela Niţát tizenkét év és nyolc
hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a törvényszék.

Ugyanabban az ügyben a cég két pirotechnikusa, Viorel Zaharia
és Marian Moise 9 év és 8 hónap, illetve 10 év szabadságvesztést
kapott. Cristian Niţát, a cég igazgatóját ugyanakkor 3 év és 6 hónap
letöltendő börtönbüntetésre ítélték.

A bukaresti katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) két tűzoltóját
egyenként kilenc év és két hónap letöltendő börtönbüntetésre ítél-
ték. George Matei és Antonina Radu ellen azért emeltek vádat,
mert a Colectiv klub ellenőrzésekor nem hozták meg a törvény
által előírt intézkedéseket a tűzvédelmi előírások betartása érde-
kében.

A polgármesteri hivatal engedélykibocsátással foglalkozó iro-
dájának vezetője, Aurelia Iofciu nyolc év letöltendő, Larisa Lumi-
niţa Ganea tanácsadó 7 év, Ramona Sandra Moţoc referens 3 év
felfüggesztett börtönt kapott.

Az ítéletek nem jogerősek. (Agerpres)

Mózes Edith
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Mindig élményt jelent Kovács
Levente tanárral, rendezővel a
találkozás. Akár néhány
percre, vagy kocsmányi vég-
telen időre, a színi óráin, ren-
dezés közben, hát még a saját
könyvének bemutatóján! S
szerencsére az utóbbi időben
– alig néhány év alatt – soro-
zatban a negyedikre került
sor a Bernády Házban. 

Családias hangulatban a szerző-
vel Nagy Miklós Kund művészeti
író, szerkesztő beszélgetett, részle-
teket olvastak fel a regényből Göll-
ner Boróka, Németh Kristóf, Vajda
Boróka színművészetis hallgatók és
Kilyén László színművész. A kará-
csony hangulatát is idéző dallal Bo-
doni Ildikó előadóművész zárta a
rendezvényt. 

S mivel majdnem kizárólag bará-
tok, jó ismerősök, színis tanárok és
diákok, egykori és jelenlegi színé-
szek társaságában zajlott a beszélge-
tés, Kovács Levente sok mindent
elárult. Nemcsak a könyvről, hanem
magáról is. Igazi rendezőként azon-
ban a beszélgetést pont ott hagyta
abba, ahol kell. Hogy a jelenlevők
kíváncsiságát csak annyira csigázza
fel, hogy a válaszokat a könyvben
keressék és találják meg. Hogy mi-
lyen könyvben? A Trinidad messze
van címűben, ami a két első regény-

hez hasonlóan saját ihletésű, valós
történetet is tartalmaz, amelyet aztán
az alkotói fantázia úgy csűrt-csavart,
hogy a képzeletbeli erdélyi kisvá-
rosból a főszereplő eljutott a Karib-
tenger partjára, Trinidadba.
Majdnem tényregény. 

Kovács Levente a „szűk baráti
körben” azt is bevallotta, hogy az
első oldalon nem véletlenül szerepel
a „fiamnak…” szóló dedikáció. A
könyv alapötletét saját életéből me-
rítette, ugyanis a főszereplőtől, Ani-
tától születés utáni traumát
szenvedett édesanyja eltávolodik,
így édesapja, a könyvben Feró (aki-
nek semmi köze nincs a népszerű
magyarországi rockénekeshez, Nagy

Feróhoz) neveli egy ideig a nagy-
mama segítségével. Ennek a külön-
leges kapcsolatnak az alakulása
mentén követhetjük, hogy az 1980-
as években miként viszonyult a tár-
sadalom az elfogadott normáktól, a
megszokottól eltérő kapcsolatok-
hoz. Az is érdekes, hogy miként
folyt be a magánéletbe az 1989
előtti rendszer, az elnyomást képvi-
selő szekuritáté. Több párhuzamos
történet keresztezi egymást, miköz-
ben a nem mindennapi körülmények
között felnövő lány–apa viszonyát
követhetjük végig. Aztán képet kap-
hatunk arról, hogy a kommunista
rendszerben miként viszonyult az
állam a sportolókhoz. A lány édes-

apja ugyanis jó sporttanár, edző, aki
saját, igen tehetséges lányát, aki ki-
váló atléta, karolja fel, hogy sportpá-
lyafutását építse. Közben megjelenik
az „erotikus bűnözés” is, a house
partyk világa, ahol normális családi,
társadalmi kapcsolatban levők keres-
nek a „megszokottól eltérő” mene-
déket, kikapcsolódást. És amibe
szinte „ártatlanul” besétál a felnőtt
nővé lett Anita. Aztán meg a sport-
karriernek és sok minden másnak
köszönhetően eljut Trinidadba, ami
– a szerző vallomása szerint – egy
„álomvilágban” megjelenő helyszín,
ami tele van romantikával. No nem-
csak a jólét, a szerelmesek által ked-
velt, hosszan elnyúló tenger
hullámai által simogatott homokos
partra kell gondolni. 

A könyvbemutatón azt is megtud-
hattuk, hogy ez a hely, a kalózok
egykori birodalma mindig is von-
zotta, ingerelte Kovács Levente fan-
táziáját, aki igen jól ismeri a helyet
az I. Erzsébet királynő által felfoga-
dott „bérkalózok” történetein, vagy
akár Jókai Mór és J. F. Cooper regé-
nyein keresztül. Trindidad egy cél,
egy olyan világ – mint ahogyan a re-
gényben is –, ahol a valóság és a
fantázia egybefonódik, ahova elme-
nekülhetünk ugyan, de a kérdés –
akár a regény címe – az, hogy meg-
oldja-e az élet során felmerülő kihí-
vásokat. A regény ugyanis olyan
tabukat feszeget – lány–apa viszony,
szerelem, szexualitás, párkapcsolat,
szabadulásvágy és áldozatvállalás –
amelyek nemcsak a fantáziában,
hanem a való világban is jelen van-
nak, és mindenkit megkísértenek,
akár bevalljuk ezt önmagunknak,
másoknak, akár sem. 

A beszélgetőtárs egyik kérdésére
azt is megtudhattuk, hogy soha nem
állt távol a prózai műfaj tőle, hiszen
irodalomtanárként mindig foglal-
koztatta, csak valahogy fiatalként
„nagy titánok” árnyékában nem
mert nyilvánosság elé állni, aztán a
színjátszó csoport, a színház, a ren-
dezés kitöltötte az életét. Regényei
nem kívánkoznak a „magas iro-
dalmi mércével” elbírálható alkotá-
sok közé. Azért ír, mert szereti,
lefoglalja, az élete során összegyűlt
élményeket fűzi egybe, helyenként
a színházi világból merített drama-
turgiai eszközök segítségével. Ezért
is Kovács Levente regényei „olvas-
tatják magukat” – hallhattuk a to-
vábbiakban a beszélgetésen, mi több
egy adott pillanatban – ahogy el-
árulta a szerző – Anita, a könyv fő-
szereplője „írta” a történetet. A
cselekmény vázlata megvolt ugyan,
de íráskor alakult még a történet fo-
nala, és azért izgalmas, főleg annak,
aki megélte, átélte az 1989 előtti
időszakot Romániában, mert igen
közelinek, ismerősnek tűnik. Az
eset, bár különleges, bárkivel előfor-
dulhat, vagy lehet, hogy az ismerő-
sök, szomszédok körében volt is
ilyen, csupán a kor szelleme, a tár-
sadalmi retorziótól való félelem
miatt tabutémának számított. Ki
tudja? 

S hogy valóban nem rugaszko-
dott el a valóságtól túlságosan a re-
gény, az kiderült a könyvbemutató
végén, ugyanis Kovács Levente be-
mutatta a borítólapon szereplő kis-
lányt, aki az asztalon állva két
szóban ajánlotta az olvasók figyel-
mébe az alkotást: „pocsékul jó”! 

Vajda György

Könyvbemutató 
Kalóz földön az álomgyáras rendező 

Kovács Levente dedikál Fotó: Vajda György

Alig lépünk be az őszbe, az
emberek máris a Hahota szín-
társulat nevettető, helyzetko-
mikumokat felsorakoztató
szilveszteri kabaréjára han-
golnak. Vágynak a bút-bajt
feledtető estére, amikor kien-
gedhetik a gőzt, s az ünnepek
hangulatában önfeledten szó-
rakozhatnak. Aki az évek
során jól mulatott a Hahota
előadásain, szinte függővé
vált, s várja, hogy ismét része
legyen benne. Az idei Megáll
az ész! című előadásról Puskás
Győzővel, a Hahota színtársu-
lat vezető színészével beszél-
gettünk.

– Idén mitől áll meg az ész? Mire
számíthatnak a nézők? 

– Szinte minden jelenetben el-
hangzik, nem is egyszer, pontosan
azért, mert adott helyzetben egy-két
szereplőnek úgy tűnik, hogy az ész
megáll. Hihetetlen helyzetekbe ke-
rülnek a szereplők. Nem csak idén,
minden évben arra törekedtünk,
hogy egy átfogó címet találjunk. Ál-
talában a rendezőnk, Kovács Le-
vente a címadó. Most erre a címre
esett a választás, mert minden jele-
nethez talál. Közönségünk évek óta
megszokta, hogy klasszikus bohóza-
tokat láthat. Sokan kérdezik, hogy
miért nem változtatunk? Azért nem
változtatunk, mert mi is szeretjük
ezt a műfajt, és a nézők is nagyon
szeretik. A klasszikus bohózatok
örökzöldek, örök érvényűek, hiszen
valamennyi az életből, az élet visz-
szásságaiból merítkezik. A mai em-
berek életében is előfordulnak
hasonló történetek, helyzetek. Vala-
mennyi bohózatot a múlt század
első felében írták, s az Orfeum szín-
padán játszották a két világháború
között, de annyira mai témájúak,
hogy sokan úgy érzékelik, mintha
tegnapelőtt íródtak volna. Minden
egyéb változik, csak az emberi ter-
mészet és gyarlóság nem. A bohóza-
tok éppen erre épülnek. Egymást
követik a félreértések, a helyzetko-
mikumok. A közönség nagyon sze-
reti ezt a műfajt. Sokan ráuntak a

napi politikára, hiszen annyi szenny
van benne, hogy már nevetni sem
lehet rajta. Sírni lehetne, de jobb, ha
nem foglalkozik vele az ember. Ör-
vendek, hogy ilyen szerencsés vá-
gányra kerültünk annak idején.
Mindig is bíztam a klasszikus bohó-
zatokban, még a kezdet kezdetén,
amikor a nyolcvanas években a
Maros-parton játszottunk. Éreztem,
hogy ezeknek mindig lesz aktualitá-
suk. 

– Hány bohózatot láthat idén a
Hahota-kedvelő közönség?

– Négy nagyobb lélegzetű bohó-
zatot és egy kétszereplős jelenetet
tűzünk műsorra. Ez utóbbi poéndú-
sabb, s a változatosság kedvéért ik-
tattuk be. Persze a jelenetekben is
sok a poén, de ezekben inkább a
helyzetkomikumok dominálnak.

– Kiket láthatunk az idei kabaré-
ban a Hahota színpadán?

– Az idén is Székely M. Éva, Hal-
mágyi Éva, Gáll Ágnes, Gönczi Ka-
talin, Cseke Péter, Szőlősi P. Szilárd,
Kelemen Barna és jómagam lépünk
színpadra. Énekel Bodoni Ildikó. A
zenét Szőcs János és Árkosi Árpád
szerezték. A rendező Kovács Le-
vente. 

– Mikor kezdődik el a Hahota-so-
rozat?

– A bemutató december 28-án,
szombaton este 7 órától lesz Maros-
vásárhelyen, a Maros Művészegyüt-
tes előadótermében. A következő

előadások szintén Marosvásárhe-
lyen lesznek: 29-én, vasárnap este 7
órától, december 30-án délután 4 és
este 7 órától, december 31-én, szil-
veszter napján délután 4 és este 7
órától, január másodikán este 7 órá-
tól, január 3-án délután 4 és este 7
órától, január 4-én du. 4 és este 7
órától, január 5-én este 7 órától.
Utána következnek a turnék, de hét-
végén mindig Marosvásárhelyen
játszunk. Nagyon sok helyre hívtak
meg, külföldre is, de nem tudunk
mindenhová eljutni, mert nincs idő

rá, hiszen húsvét nagyhetére már be
szoktuk fejezni a fellépések soroza-
tát. Sajnos, nagyobb községekbe
sem juthatunk el, mert a városok be-
szippantanak. Könnyebb például
Sepsiszentgyörgyön nyolc előadást
műsorra tűzni, mint jönni-menni
egyik színpadról a másikra. Az a
megoldás született, hogy városra
jönnek a közeli falvakból. 

– Tavaly hány előadást ért meg a
szilveszteri kabaré? 

– Az idény három hónapig tartott,
a kilencvenedik előadás után zártuk
a sorozatot. Februárig már túl vol-
tunk az 50. előadáson. 

– Hogy lehet bírni ezt a ritmust?
– Teljes erőbedobással. Ezt csak

úgy lehet csinálni, ha ennek él az
ember! Mindig telt ház előtt ját-
szunk. A közönség nyár óta várja a
szilveszteri kabarét, s ez ad erőt ne-
künk. A Jóisten s a közönség nélkül

nem bírnánk. Mert utazunk is köz-
ben, s az nagyon fárasztó. 

– Az idei kabaréból említsünk
meg egy olyan jelenetet, ami kiugrik
az átlagból, ami biztosan megnevet-
teti a nézőket.

– Van ilyen, az egyik kedvenc je-
lenetem, ami a szünet után követke-
zik. Szerintem ez kiugrik, de
mindenik jó, mindeniket szeretem. 

– Mindig foglalkoztatott, hogy ve-
zető színészként nagyon hirtelen kell
váltanod egyik jelenetről a másikra,
ez hogy sikerül? 

– Nagy koncentrációval. Elkez-
dődtek a zsinórpróbák, az elején
elég nehéz dolgom van, hogy egyik

jelenet mondatait ne vigyem át a
másikba. Nagyon oda kell figyelni!
Ezért is kell sokat próbálni, hogy a
főpróbára minden kialakuljon. Elő-
adás közben a jelenetek között nincs
sok idő, csak éppen átöltözöm, s
máris be kell menni a színpadra.
Arra kell koncentrálnom, hogy elfe-
lejtsem, aki voltam, s az legyek, aki
leszek – fogalmazott Puskás Győző,
a Hahota színtársulat vezető színé-
sze. 

A Hahota szilveszteri kabaréjára
egy hónappal ezelőtt elkezdődött a
jegyárusítás, mind a 33 marosvásár-
helyi előadásra lehet jegyet váltani,
akárcsak a székelyföldi városokban. 

Fotók: Hahota/Facebook

Mezey Sarolta

A Hahota bohózataitól idén: Megáll az ész! 
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Vass Imre, Makfalva község
polgármestere az önkor-
mányzat egyik legnagyobb
megvalósításának a csator-
názást nevezte. Ez derült ki a
múlt héten folytatott beszél-
getésünkből.

A község sok utcájában hiány-
zott a szennyvízcsatorna. A polgár-
mester elmondta, hogy ők maguk
vásároltak csöveket, ily módon si-
került közel két kilométer szenny-
vízcsatornát a lakossággal közösen
lefektetni. 

– Utcagyűléseket tartottunk, az
emberek megértették, hogy szük-
ség van erre, mert ha leaszfaltoz-
zuk az utcákat, lehetetlen ezeket a
munkákat elvégezni. 

Megkerestük, hol lehet legol-
csóbban megvásárolni a csöveket,
a lakosság megvásárolta, az önkor-
mányzat kiszállította és saját gépe-
ivel, saját szakembereivel
lefektetett közel két kilométernyi
szennyvízcsatornát és több mint
egy kilométer ivóvízhálózatot
Makfalván és Hármasfaluban. Már
a tavaly ősszel megkezdtük Hár-
masfaluban, és folytattuk a község-

központban. Nem kis munka volt –
nyugtázta elégedetten a községve-
zető. 

Ugyancsak megnyert pályázat-
tal, kormánypénzből kívánják fel-
újítani a polgármesteri hivatalt. Ez
egy nagyon régi épület. Teljesen
kicserélnék a tetőszerkezetet, és
manzárdosítanának. A felső szintre
költöztetnék a könyvelést, a ta-
nácstermet... 

– Ez egyik égető pont Makfal-
ván, hiszen a középületeink 90 szá-
zalékban megújultak. A következő
tervünk a járdák folytatása. Készen
állunk a tervekkel,  benyújtottuk a
pályázatot, ha nem lesz nyertes,
akkor saját erőből hozzákezdünk, a
tavasszal. 

Elmondta, hogy az elmúlt idő-
szakban sikerült „kintről” hozni
pluszpénzforrásokat, a Bethlen
Gábor Alaptól, a magyar állam-
tól, hogy kiegészítsék a költségve-
tést. 

– Sokan voltak, akik szóvá tet-
ték, hogy túl gyakran járunk úgy-
mond kirándulni Magyarországra,
de külső forrásokat itthonról, az
irodában ülve nem igazán lehet be-

szerezni. Közel 30 millió forint jött
be a községünkbe, most kaptunk
finanszírozást két focipálya építé-
sére, egyet Hármasfaluban, egyet
Makfalván. Mi vagyunk az egyet-
len település, amely kettőre kap tá-
mogatást, ezek értéke egyenként
50-50 ezer euró. Az idén át is utal-
ják a pénzt, jövő év elején készen
állunk az elkészítésére. 

Az elkövetkező időszak tervei
Az elkövetkező időszakban a

járdákat szeretnék befejezni a köz-
ség egész területén, a mezei utakat
szeretnék rendbe tenni.

– Gondolkozunk egy autogréder
vásárlásán is. Az önkormányzat
már vásárolt egy buldoexkavátort,
és a  hivatalnak vannak szakembe-
rei. Jó lenne kibővíteni az autópar-
kot. Így jobban karbantarthatnánk
mind az abodi, a cséjei, mind a
mezei, erdei utakat. Sokkal kifize-
tődőbb lenne. Nagyon gazdagok
lennénk, mert traktorunk van, bul-
dózerünk van, egy autogréder
kéne. Szakembereink vannak, csak
üzemanyagot kellene akkor besze-
reznünk” – mondta a polgármester. 

Aszfaltozásra készülnek Fotó: Nagy Tibor

Szerkesztette:MózesEdith

Újabb mandátumért indul

A község pályázati pénzekből
aszfaltoztatná le Makfalva és Hár-
masfalu utcáit. Az önkormányzat
szeptember-októberben szerette
volna elkezdeni a munkát, viszont
az engedélyek beszerzése nehezen
haladt. Csak a rendőrségtől kellett
közel két hónapig várniuk az 
engedélyre. Az önkormányzat 
szerint az utolsó engedély másfél
hónapja van az útügynél. Meg-
van a jóváhagyás, csak még írás-
ban nem közölték. Ezt majd be kell
adniuk a megyei tanácshoz, ha azt
is jóváhagyják, akkor kiadják az
építkezési engedélyt, s tavasszal
nekifoghatnak az aszfaltozás-
nak. 

Már több autó térkövet is meg-
hoztak. 

– Sokan kérdik, miért nem kez-
dünk hozzá, az emberek nem értik,
hogy mekkora a bürokrácia az en-
gedélyek beszerzése körül. Nálunk
minden ilyen lassan működik –
mondta Vass Imre.

– A többi faluban, például Szo-
lokmában lesz aszfaltozás?

– Erre is pályáztunk. Ha meg-
nyernénk a támogatást, húsz év
alatt kellene törleszteni. Most,
hogy kormányváltás volt, nem
tudni, ez a kormány hogy fogja ke-
zelni a dolgot.  

A két nagy település, Makfalva
és Hármasfalu járdásítását és Szo-

lokma aszfaltozását is kormányzati
pénzekből szeretnénk megvalósí-
tani. Rajta vagyunk a listán, nyer-
tes pályázatról van szó, várjuk,
hogy értesítsenek. 

Átadták a ravatalozót 
Székelyabodban 

Székelyabodban a kultúrotthont
újították fel. Az abodiak kérése egy
ravatalozó volt, azt is sikerült meg-
valósítani, átadták.

Az önkormányzat vezetője sze-
rint a szolokmai utat kellene befe-
jezni, két kilométer kiépült, aztán
elfogyott a pénz. Ezt szeretnék be-
fejezni, utána pályáznának a töb-
bire. 

Pályázat Makfalva és Hármasfalu utcáinak 
leaszfaltozására

Nagy a bürokrácia 
az engedélyek beszerzése körül
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Vass Imre, Makfalva község polgármestere Fotó: Nagy Tibor

Vass Imre a Magyar Polgári
Párt választmányi tagja. Meg-
kérdeztük: mi a véleménye az
MPP-ben  mostanában tör-
téntekről?

– Úgy látom, hogy lassan csilla-
podnak a kedélyek, a minap volt
egy választmányi ülésünk, amely
abszolút békés hangulatban zajlott
le, és hajlunk afelé, hogy egyesítsük
a jobboldalt. Nincs szükség két
jobboldali magyar pártra Erdély-
ben. Arról is beszéltünk, hogy a
helyhatósági választásokra szövet-
ségben megyünk az Erdélyi Magyar
Néppárttal.

– Mikor fuzionálnának?
– Egyelőre pártszövetségben ma-

radunk, fúzióra csak az országos ta-
nács jóváhagyása után kerülhetne
sor. Ez persze nem jelenti azt, hogy
az RMDSZ-szel nem fogunk
együttműködni ott, ahol szükséges.

Például Marosvásárhelyen. Ott,
ahol a magyar képviselet veszélybe
kerülhet, természetesen továbbra is
összefogunk, ahol nem áll fenn ez a
veszély, ott versenyben maradunk.
A Néppárt viszont belőlünk szakadt
ki, szerintem az elveink ugyanazok,
és egyesíteni kell az erőinket. 

A frissen megalakult mozgalom-
ról is kérdeztük Vass Imrét. 

– Úgy látom, hogy egypár ember
magánkezdeményezéséről van szó. 

– De benne van a két parlamenti
képviselő is.

– Benne van, de Kulcsár képvi-
selő például ott volt a választmányi
ülésünkön, és sok mindennel egyet-
értett. 

Kérdésünkre, hogy indul-e a jövő
tavaszi helyhatósági választásokon,
Vass Imre azt választotta, hogy még
egy mandátumért indulna, mert sze-
retné befejezni azt, amit elkezdett. 

Csatornázás a lakossággal közösen 
A legnagyobb öröm…

Makfalván egy napközis prog-
rammal működő óvodára is nyertek
pályázattal támogatást, közel 500
ezer eurót. Tavaly ősszel elkezdték
a munkát, de a községvezető szerint
sok gondjuk volt, mivel a vállal-
kozó nem tudott eleget tenni a vál-
lalásainak. 

– Nagy nehezen sikerült befe-
jezni a tetőszerkezetet, befedtük
nejlonnal, és a szerződést felbontot-
tuk. Azért tartottam szükségesnek
felbontani, mert nem tudta volna
időre befejezni, és ha nem fejezi be,
nekünk vissza kellett volna fizet-
nünk a pénzt. Sikerült közös meg-
egyezéssel felbontani a szerződést.
Korábban a községben megjártuk a
csatornarendszerrel és a sportpályá-
val. Ha a vállalkozóval közös meg-
egyezés alapján felbontottuk volna
a szerződést, lett volna lehetőség
egy másikkal befejezni, így azon-
ban nem sikerült –  mondta a köz-
ség első embere. Hozzátette: – Most
azt számolják ki a szakemberek,
hogy hány százalék valósult meg a
vállalásból, mennyi pénz maradt

meg; megejtjük az új kiírást, és re-
méljük, egy olyan vállalkozó fogja
megnyerni, aki be is fejezi. 

Egy teljesen új épületről van szó.
A polgármester szerint voltak, akik
bírálták az óvodaépítés tervét, pedig
szükség van rá.  
Ultimátum a vállalkozónak

Emellett – tájékoztatott a község-
vezető – pályázatot nyertek a hár-
masfalui iskola felújítására, de ott is
késtek a munkálatokkal.  – Most ul-
timátumot adtunk a kivitelezőnek,
hogy ha nem fejezi be időre a mun-
kát, felbontjuk a szerződést. 

– Ezzel is kinyúlik az idő...
– Igen, de jobb felbontani, mint-

hogy soha ne legyen meg a mun-
ka. 

Egy régi iskoláról van szó, teljes
felújítást igényel, 2 millió 800 ezer
lejes a pályázat. A tervek elkészül-
tek, a kivitelező tervvel és kivitele-
zéssel együtt nyerte meg a
versenytárgyalást, elképzeléseik
szerint a tavasszal kezdenének
hozzá a felújításhoz.

Elkezdték a munkát az óvodánál
Gond volt a kivitelezővel



December 13-án, pénteken
ötödik alkalommal szervezték
meg Marosvásárhelyen a Te-
lefonos Szeretetszolgálat ad-
venti szeretetvendégségét. A
Mobex étteremben az ünnepi
hangulathoz méltó, ízlésesen
megterített asztalok fogadták
a pár órás együttlétre érkező-
ket. Az esemény társszervezői
második alkalommal voltak a
Marosvásárhelyi Rádió mun-
katársai.

Az első szeretetvendégséget
2009-ben Kolozsváron tartották,
így idén XI. alkalommal szerveztek
ilyen jellegű közösségi vacsorát.
Míg az első szeretetvendégségek
megszervezése során nagyobb fi-
gyelmet fordítottak az asztalokra,
hogy minden a helyén legyen, és
bőségesen tálaljanak, az évek múlá-
sával egyre inkább az asztalnál ülő
emberek lettek a fontosabbak. Meg-
próbáltak időt szakítani arra, hogy
leülhessenek azok mellé, akik
igénylik azt, szóba álljanak velük,
meghallgassák gondjaikat, figyelje-
nek rájuk – mondták a szervezők.
Az évnek ez egy olyan időszaka,
amikor azok a rászorulók is része-
sülhetnek az adventi várakozás és
ajándékozás örömében, akik amúgy
nem engedhetnék meg maguknak,
hogy étteremben ünnepeljenek és
karácsonyra hangolódjanak. 

Amint Sajó Enikő, a szeretetszol-
gálat irodavezetője kifejtette, idén
kétszáz személynek terítettek, a he-
lyeket el is foglalták, viszont két-
százötven menüt rendeltek,
olyanokra is gondolva, akiknek
hozzátartozójuk nem tudott eljönni,
de a jelenlévők családtagjaiknak is
szerettek volna juttatni a finom fa-
latokból. Ezúttal is, akárcsak az
előző tíz alkalommal, az volt a cél,
hogy társadalmi helyzettől és
anyagi lehetőségtől függetlenül
minél nagyobb számban ülhessenek
egy asztalhoz az emberek, hiszen az
évnek ez az a periódusa, amikor a

szereteten, egymás elfogadásán kell
legyen a hangsúly. Az előző évek-
hez hasonlóan idén is támogatók és
rászorulók, diákok, családosok, ma-
gányosok ülhettek egy asztalhoz,
oszthatták meg az együttlét örömét. 

A pénteki szeretetvendégséget az
előző éveknél interaktívabbá pró-
bálták tenni annak érdekében, hogy
az embereknek elegendő idő álljon
rendelkezésükre a beszélgetésre, és
ezt a kövesdombi dicsőítő csapat
zenéje mellett is megtehették. Az
asztaldíszeket a Solidaris Egyesület
önkéntesei készítették közös bar-
kácsesteken, amelyek révén erősö-
dött a belső misszió és a kapcsola-
tuk. A lelkipásztori áhítat helyett
idén újdonságként gyerekhangot
vontak be a műsorba, abban re-
ménykedve, hogy az nagyobb oda-
figyelést vált ki még a zajosabb
asztaltársaságokból is. A második
osztályos Dóra olvasta fel a gyer-
meki ártatlanság szépen csengő
hangján a karácsonyi történetet. 

Ünnepi beszédet a határon túliak
megsegítését is szívügyének tekintő

budapesti meghívottuk, Pál Sándor
– A Te is segíthetsz! Támogató Ala-
pítvány elnöke – mondott, és a ka-
rácsony megélésének csodálatos
főpróbájaként jellemezte az adventi
szeretetvendégséget. Az est során
ismertették a Solidaris Egyesület
programjait is: telefonos ügyelete-
zés, a krízishelyzetben lévők meg-
segítése, menedékszobák,
Kiskalapács program, nyári táborok
stb. Közös éneklés tette hangula-
tossá az estet, de volt tombolahúzás
is, amelyhez a támogatók biztosítot-
ták az ajándéktárgyakat, a gyere-
kekkel pedig külön teremben
foglalkoztak az önkéntesek. Az el-
adott tombolajegyek árát a gyere-
kek nyári táboroztatására fordítják. 
Élettel töltenék meg Bedét

A Solidaris Egyesület újabb kö-
zösségi tevékenységekkel bővíti tíz
éve megkezdett munkáját. A vásár-
helyi és kolozsvári menedékszoba
létesítését közösségi tér vásárlása
követte. Népfőiskola és nyári tábo-
rok színhelye lesz a Nyárádgálfalva

községi Bede, ahol ingatlant vásá-
roltak erre a célra.

Sajó Norbert, az egyesület alapí-
tója kérdésünkre elmondta, újabb
közösségi összefogásnak köszönhe-
tően sikerült egy hatezer négyzet-
méteres telket megvásárolniuk, a
szeretetvendégség előtti napon fi-
zették ki és írták alá az adásvételi
szerződést. Orvost, tanárt, ügyvé-
det, színészt, vállalkozót, médiában
dolgozót is megszólítottak annak
érdekében, hogy nevükkel és kap-
csolataikkal, valamint ezer euróval
támogassák ezt a tervüket, így sike-
rült tizenötezer euróért saját ingat-
lanra szert tenniük. A következő tíz
év nagy kihívása lesz életet lehelni
az elfeledett, elöregedő faluba,
ugyanakkor a saját táborozási hely
hosszú távú biztosítéka lehet a rá-
szoruló gyerekek nyári táboroztatá-
sának. 

Mint hangsúlyozta, tíz év munka
után arra a következtetésre jutottak,
hogy nagyon sokan tudatlanság
miatt kerülnek hátrányos szociális
helyzetbe, ezért feladatuknak érzik
azt is, hogy az emberek gondolko-
dásmódján változtassanak; így 
jutottak el a népfőiskola gondolatá-
hoz. Arra a felvetésünkre, hogy
méltatlankodtak-e a kolozsváriak
amiatt, hogy az idén nem tartanak
Kolozsváron adventi szeretetven-
dégséget, megtudtuk, hogy két ek-
kora volumenű est egymás utáni
megszervezése kimerítő. Szeretné-
nek az emberekre összpontosítani,

ezért döntöttek amellett, hogy egyik
évben egyik, másik évben a másik
városban szervezik meg az adventi
szeretetvendégséget. Az ünnepi
együttlétet sikeresnek érezte,
ugyanakkor néhány megoldásra
váró kérdésre keresnék a választ,
többek között arra, hogy milyen
elemekkel lenne érdemes megtöl-
teni az estet oly módon, hogy min-
denki figyelmét lekössék, mivel azt
tapasztalták, hogy évről évre a ka-
rácsonyra hangolódásról fokozato-
san más irányba tolódik el a
hangsúly. 

Az estre egybegyűltek rendkívül
sokszínű gyülekezete kicsitől na-
gyig együtt fohászkodhatott, és zá-
róakkordként közösen énekelhette a
Csendes éjt. 

*
A Telefonos Szeretetszolgálat

alaptevékenysége a telefonos ügye-
letezés, krízishelyzetben lévőkön
segítenek, és a sokrétű tevékenysé-
gek mellett elindították a Kiskala-
pács nevű programjukat, amely
révén egyedül élőknek, időseknek,
kisnyugdíjasoknak segítenek a ház
körüli teendőkben, kisebb-nagyobb
barkácstevékenységekben, javítási
munkálatokban. 

Standard díjszabás nincs, adomá-
nyokat azonban elfogadnak a szol-
gáltatás működtetésére.
Marosvásárhelyen csütörtöki napo-
kon 15-20 óra között állnak a bete-
lefonálók rendelkezésére a
0265/55-55-55-ös telefonszámon.

Szer Pálosy Piroska

Adventi szeretetvendégség Marosvásárhelyen
A karácsonyest főpróbája

Gazdag kínálat és nagy érdek-
lődés övezte a szombati szo-
vátai karácsonyi vásárt. A
tapasztalatok további lé-
pésekre ösztönzik a rendező-
ket.

Szombat reggel már meglepően
sokan forgolódtak a városközpont-
ban megrendezett vásár standsorai
között, és már első pillanatban
szembeötlő volt a gazdag felhoza-
tal: karácsonyi dísz- és ajándéktár-
gyak tömegét kínálták a
nézelődőknek, mellettük kézműves
ékszereket, szalma- és fatárgyakat,
festett üveget és kerámiát, szőnye-
geket, mézet és méhészeti terméke-
ket, de lekvárok, szörpök, zakuszka,
harasztkereki savanyúság és friss
zöldség is került az asztalokra, és
nem hiányzott a mézespogácsa, a
tökmagolaj sem. Festmények, haj-
togatott papírtárgyak, nemezelt ál-
latkák és játékok közül is lehetett
választani, sőt egy könyvstand is
akadt. A téren ünnepi zene szólt, a
nézelődőket, vásárlókat pedig forró
teával kínálta a helyi ifjúsági szer-
vezet.

A szervező helyi önkormányzat
munkatársa, Gál Kriszta lapunknak
elmondta: mintegy negyven árus
számára biztosítottak ingyenesen
helyet a téren, ám a tavalyi egész
napos program helyett idén csak a
déli órákig tartott a vásár, amíg volt
érdeklődés. A kellemes idő miatt
sokan látogattak ki, nagy volt a vá-

sárlási kedv is. Az árusok, termelők,
kézművesek fele volt helyi, szép
számban érkeztek nyárádmentiek,
de mezőpaniti és gyergyócsoma-
falvi árus is akadt. 

Az idei volt az ötödik karácsonyi
vásár, már gondolkodtak helyszín-
váltáson is: lassan ez a tér nem ele-
gendő a rendezvénynek, hiszen
koncertet is terveztek, a színpad
nem fér volna itt el. Fontolgatják,
hogy a Kicsiállomás téri sportcsar-
noknál kerüljön sor a karácsonyi
vásárra. Látva a nagy érdeklődést, a
jövő évben már lehet, hogy az új
helyszínen kerül sor a rendez-
vényre. Kisváros lévén, eddig úgy
gondolták, hogy csupán egynapos
karácsonyi vásárt bír el Szováta, de
az idei eredmények láttán szóba
jöhet többnapos rendezvény is.
Különleges termékekkel

A szovátai Ács József ötféle bio-
mézet kínált, míg felesége mézbe
merített diót, magvakat, gyümöl-
csöket készített elő, különlegessé-
gük azonban a mézkrém, azaz
mézzel kevert aszalt és őrölt gyü-
mölcs, méhpempő, virágpor, propo-
lisz, ezenkívül mézbe kevert
körömvirággal, viasszal, propolis-
szal arcápolásra és sebek kezelésére
alkalmas krémeket is készítettek.
Termékeik nagy részét még mindig
otthonról értékesítik és külföldre
szállítják, de a vásárok is jó alkal-
mak arra, hogy a szovátaiak is meg-
ismerjék a helyi termelőket, és a
termelők is kialakítsák a saját helyi

piacukat – véli a tizenöt éve mé-
hészkedő férfi. 

Az ugyancsak szovátai Szopos
Enikő nyolc éve foglalkozik kézmű-
ves tárgyak készítésével, ezúttal 
lézerrel vágott milliméteres quil-
lingkarikák felhasználásával és cér-
nagrafikával készített üdvözlőla-
pokat hozott a vásárba. A 10-12
lejes árat egyáltalán nem találjuk
borsosnak, ha közben kiderül, hogy
egy lap előállítása akár négy órát is
igénybe vehet.

A sorban találtuk a mikházi reha-
bilitációs központ asztalát is, rajta a
gondozottak által készített karácso-
nyi díszek, fonallal bevont üvegek,
és az intézmény szabója népviseleti
darabokat is rászabott néhány üveg-
palackra. Bereczki Kinga szociális
oktatótól megtudtuk, hogy naponta
van délelőtti kézműves-foglalkozás
nyolc csoport számára, van egy ál-
landó közösség, amely szívesen jár
festegetni, színezni, fonalat ragasz-
tani. Első alkalommal jöttek Szová-
tára bemutatkozni. Néha eljárnak a
nyárádremetei piacra is, a bevételt
alapanyagok beszerzésére fordítják,
a betegek munkáját pedig egy-egy
kávéval is megköszönik.

A bő kínálatban Molnár Ibolya
egy érdekes ajtódíszt keresett, ame-
lyet évek óta kívánt, de mindig el-
halasztotta a vásárlást – most
megtalálta a vágyott tárgyat. A szo-
vátai nő úgy véli, az elmúlt évek
egyik legnagyobb és legváltozato-
sabb vására volt a hétvégi, ahol

szinte minden megtalálható, ami
ajándéknak való vagy éppen a kará-
csonyi asztalra szükséges, ráadásul
elfogadható áron.
Könyvet ajándékba

A placc melletti szomszédos óvo-
dában hetedik alkalommal szerve-
zett karácsonyi könyvvásárt a helyi
Kiss Enikő és férje, János, mert úgy
látják, karácsonykor is mindig
igény van a könyvekre. 

Szerencsés dolog, hogy tavalytól
sikerül a városi karácsonyi vásárral
egy időben megtartani, szombaton
délelőtt pedig a piac miatt is kimoz-
dulnak az emberek, így sokan meg-
fordultak náluk is. A karácsony
lényege nem az ajándékozás, de ha
már ajándékot választunk, akkor ér-
demes értelmesen vásárolni. Idén is
a Novum kiadó hozta el több mint

kétszáz féle kiadványát, többnyire
gyerekkönyveket, de történelmi,
földrajzi, gasztronómiai kötetek,
enciklopédiák is vannak, és első al-
kalommal testszervizes kiadványok
is érkeztek, továbbá számos kész-
ség- és jártasságfejlesztő játék, ki-
advány.

Minden évben betérnek a könyv-
vásárba, hiszen sok szép könyv 
van, nagy a választék, főleg 
gyermekkönyvek, de nagyob-
baknak valók is – mondta el a helyi
Lőrinczi Hertlein Enikő, aki két kis-
lánynak szokott itt ajándékba köny-
veket vásárolni, viszont a vele tartó
fia számára valószínűleg az angyal
hozza el a kért könyvet. Nem ol-
csók, de aki könyvvásárlás mellett
dönt, annak elfogadhatónak tűn-
nek az árak – mutatott 
rá.

Karácsonyi vásár Szovátán
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December 5-én, péntek délután
harmadik alkalommal került sor az
erdőcsinádi Ifjúsági Házban adventi
együttlétre a helybéli iskolások
részvételével.

Ezúttal az elemi iskolások mel-
lett a rendezvényen részt vettek az
5–6. osztályos diákok is. Az ünnep-
ség egy kis bibliaórával kezdődött,
melyet Bálint Csaba tiszteletes úr
tartott. Tisztáztuk, hogy miről is
szól az advent, a karácsonyra tör-
ténő lelki felkészülés négy vasárna-
pon át tartó időszaka, amikor a
keresztények jó cselekedetekkel,
bűnbánattal, elcsendesedve készül-
nek Jézus születésének ünnepére.
Ezután a gyerekek kézműves-tevé-

kenységgel folytatták az együttlétet.
A közös tevékenység, kézimunká-
zás mellett ajándékosztás és miccs-
sütés tette izgalmassá a napot, a
kellemes együttlétet pedig vidám
szórakozás zárta. Köszönjük a szer-
vezők nevében nagylelkű támogató-
inknak: Pletl Istvánnak, a Dog Fun
Sport Club egyesület elnökének,
Kolcsár Károlynak, a Fehér Ló pan-
zió tulajdonosának, az Elekes pék-
ségnek, Mircea Olariunak, Jenei
Jóskának, a BIEM tulajdonosának,
Jenei Ibolyának, valamint az erdő-
csinádi református egyházközség-
nek, hogy támogatásukkal lehetővé
tették az esemény megszervezését.

PletlKataĺinésBálintAnikó

Erdőcsinádi advent 

Tudjuk, hogy a Mikulásnak nem-
csak nagy szíve van, hanem ügyes
szervező is. Két kisbusszal a hideg-
völgyi gyermekeket a kövesdombi
római katolikus templomba szállí-
totta, hogy találkozhassanak a Mi-
kulással. 

Ott eléjük tárult a megelevenedett
mesevilág, melynek mondanivalója
megerősítette a gondviselésben való
hitet. A máltaiak kis művészei ver-
ses jelenetekben mondták el, hogy
ki is a Mikulás.

Miután megérkezett a jó öreg, ki-
nyitotta a puttonyát, és előkerültek
a szépen becsomagolt cipősdobo-
zok. Csillogtak a szemek, és a kö-
zelgő karácsony hangulata vibrált a
levegőben. 

Szentmisével zárult az ünnepély,
melyben a hidegvölgyi gyermekek
aktívan vettek részt. Bekapcsolód-
tak a hívek közös imádságába, és
egyházi, karácsonyi énekeket dalol-

tak. A jól megszervezett ünnepség
hátterében a máltai közösség tagjai
álltak: Palkó Ágoston római katoli-
kus plébános, a máltaiak lelki veze-
tője, a hidegvölgyi gyermekek
hitoktatója, Csatlós Mária máltai ve-
zető, Gyemes Csenge, Császár Edit,
Balázs Zsuzsa egészségügyi asz-
szisztensek.

Akik szerepeltek és alkalomhoz
illő hangulatot varázsoltak: Szász
Anikó, Princz Mária önkéntesek, a
Művészeti Szaklíceum és a Bolyai
Farkas Elméleti Líceum diákjai:
Kovács Dóra, Ercsei Anna, Szakács
Anita, Szakács Krisztina, Székely
Orsolya, Demeter Szilamér, a Cari-
tas alkalmazottja. 

A máltai közösség a karácsonyi
ünnepkörben fő hivatásának igyek-
szik eleget tenni: erősíteni a hitéletet
és segíteni a rászorulókon. 

RadványiHajnal
máltai tag

A hidegvölgyi gyerekeknél 
is járt a Mikulás

„Merjünk nagyot álmodni és
kérni a Jóistentől…” (Böjte Csaba)

Maradandó élmény az adventi
hetekben felkészülni, ráhangolódni
a Jézus születésére. Szegény a
világ? Sok mindenben van részünk:
divatos ruhákban, buliban, autózás-
ban, utazásban. De milyen gazdag a
lelkivilágunk, miben is hiszünk?

Tőlem is elvették a hitet, ma
pedig próbálom gondolatban, imá-
ban megerősíteni magam, áthango-
lódni …

Szívesen emlékszem vissza a ko-
rábbi decemberekre. Így például
arra, amit Sun Cityben (Napváros-
ban), Arizonában láttam, hogy ön-
kéntes nyugdíjasok besegítettek a
kórházi ápolóknak, hogy enyhítsék
a szenvedők fájdalmát. Ezért az ön-
kénteseknek szobrot is emeltek a
kórház parkjában. Hétvégén közép-
iskolás önkéntes fiatalok szolgáltak

fel teát, kávét a betegeknek és a lá-
togatóknak, el is beszélgettek velük.
Jót cselekedtek.

Ugyancsak a kórházban apácák
jelentek meg a problémás betegek
ágyánál. Imádkoztak.

Vajon mi hányan vagyunk képe-
sek ilyen szeretetre vagy együttérző
segítségre, hogy meglátogassuk a
rokont, barátot, ismerőst, időt
szánva egy kis beszélgetésre is?
Lehet, ez többet ér a csomagnál is.
Mindenképpen az advent a szeretet,
várakozás hónapja.

Munka, takarítás, ajándékvásár-
lás és csomagolás, készülődés.
Ezzel telik el az idő. 

Ünnepen megtelik a templom,
hazavárjuk szeretteinket. A család
tele szeretettel, békével. Aki türel-
mesen vár, arra még az angyalok is
vigyáznak.

GálfinéKenedichPiroska

Adventi gondolatok…

Szerkeszti:MezeySarolta

Az idei tanévben a Kis nyelvmű-
velő anyanyelvi vetélkedő körzeti
szakaszát a Désfalvi Általános Is-
kola magyar tanítói közössége szer-
vezte meg a dicsőszentmártoni és
környékbeli negyedik osztályos ta-
nulók számára Mikefalván az elemi
iskolában.

Azzal a szándékkal lépte át az is-
kola ajtaját a Csipet-Csapat (Szabó
Zsanett, Szentgyörgyi Kriszta, Tég-
lás Benjámin), a Nyelvőrök (Bódi
Dávid, Székely Anetta, Székely Ró-
bert), a Nyelvápolók (Hadnagy
Lehel, Farkas Bettina, Szabó Zsó-
fia) és a Nyelvéltetők (Váradi An-
nabella, Berecki Andrea, Jakab
Éva) csapata, hogy anyanyelvünk
szépségében, sokszínűségében és
varázslatában jobban elmélyülje-
nek.

Tanulóink ez alkalommal is lehe-
tőséget kaptak anyanyelvi tudásuk

bebizonyítására, a nyelv rejtett tit-
kainak játékos felfedezésére. Alkal-
muk volt hármas csapatban
felszabadultan, hatékonyan dol-
gozni, érteni és érezni a nyelv tisz-
taságát, színét és erejét az
elsajátított nyelvtani ismeretek kre-
atív alkalmazása által.

A vetélkedő írásbeli próbából,
olvasási és fogalmazási próbából
állt.

A vendéglátó iskola pedagógusai
ötletességének köszönhetően a ver-
senyzők gyakran feledkezhettek
meg arról, hogy vetélkedőn vannak.
Inkább azt élték és tapasztalták
meg, melyet Jókai Mór így fogal-
mazott meg: „Egy kincs van min-
den nemzetnek adva... E kincs
neve: Édes anyanyelv”.

A zsűri (Szász Rozália, Szabó Pi-
roska, Ozsváth Mária-Magdolna,
Körmöczi Hajnalka, Varga Krisz-

tina-Judith) a legjobban olvasónak
járó díjat Téglás Benjáminnak, a
vámosgálfalvi Fogarasi Sámuel Ál-
talános Iskola tanulójának ítélte oda
(tanítója Tóth Gyula). A legjobban
fogalmazó csapat címet a magyar-
sárosi Bandi Dezső Általános Is-
kola Nyelvőrök csapata érdemelte
ki (tanító Tóth Katalin). A legjobb
nyelvi játékosoknak a dicsőszent-
mártoni Traian Gimnázium Nyelv-
ápolók csapata bizonyult (tanító
Székely-Varga Béla). Ők képviselik
körzetünket a megyei szakaszon.
Kívánunk nekik sok sikert!

Köszönet a feledhetetlen élmé-
nyért a szervező iskola vezetőségé-
nek, lelkes tanítói és szülői
közösségének: Balázs-Kovács Er-
zsébet igazgatónak, Gagyi Erika,
Dósa Ildikó-Tünde, Bogáti Alice-
Zita tanítónőknek.

TóthKatalin, Magyarsáros

A nyelv csak élve tündököl

A marosvásárhelyi Magányosok Klubja számára is
ez az ünneplések hónapja. December 3-án Kopacz
Imola klubvezetőnk meghívottja Pál atya ferences
szerzetes volt, aki előadásában az adventi időszakról
beszélt. Adventben a várakozás időszaka van, hama-
rosan itt a karácsony, a szeretet ünnepe. Az advent szó
jelentése eljövetel, ami az Úr eljövetelére utal. A XIX-
XX. században vált szokássá koszorút készíteni, álta-
lában örökzöldekből, melyet négy gyertya díszít, az
adventi időszak négy vasárnapjának szimbólumaként. 

Az adventi koszorú gyertyáit otthonokban, templo-
mokban gyújtják meg, vasárnaponként eggyel többet,
a hit, a remény, az öröm és a szeretet jelképeként. A
szeretet ünnepének érkezéséig egy egész hónapunk
van arra, hogy fény költözzön a lelkünkbe, mondta Pál
atya, aki a vendégkönyvünkbe a következőt jegyezte:
,,A Magányosok Klubjának lelkületét soha ne hagy-
ják”.

Az együttlétet imádsággal zártuk, Pál atya megál-
dotta a jelenlevőket. Következett az alkalomhoz illő
rövid kulturális műsor. Verssel Varga Irén, Czerán Er-
zsébet, Dendea Mária, Fejéregyházi Tünde, Cseh Ju-
liánna, Jakab Ilona, Berei Árpád lepte meg a
jelenlevőket. Varga Irén az adventhez illő énekkel ké-
szült, amit együtt énekeltek Pál atyával. Szívet melen-
gető, kellemes délutánban volt részünk.

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

A műsort szerkesztette és betanította Kopacz Imola
klinikai szakpszichológus, tiszteletbeli elnök, a zenei
kíséretet Szilágyi Sándor Dankó Pista-díjas nótaéne-
kes biztosította. December 15-én, advent harmadik va-
sárnapján a Bolyai téri unitárius templomban adtuk
elő adventi műsorunkat, Nagy László lelkész sokadik
meghívására. Meggyúlt a harmadik gyertya, majd a
lelkész szép prédikációja után felvonultunk az úrasz-
tala köré. Klubvezetőnk nyitotta meg az előadást,
majd szívünk minden szeretetét tolmácsoltuk a lelket
melengető verssorokkal és karácsonyi énekekkel. 

,,Mindennap advent, Uram, azoknak,/ Akik hittel
várakoznak Reád./ 

Égbekiáltó a sok gond és baj./ Számtalan sebből
vérzik e világ./ 

Isten, aki népedet búban, gyászban nem hagyod,/
Rád tekintve várjuk a betlehemi csillagot./ 
Feltűnése lesz nekünk új világunk, reggelünk.” 
E csodálatos üzenet után felcsendült a Csendes éj,

és kezünkben meggyúltak a gyertyák. Köszönjük a
hívek meleg fogadtatását. Az előadás után következett
a szeretetvendégség. December 17-én, ma sor kerül
az évzáróra, amire kis karácsonyi ajándékokkal, meg-
lepetéssel készülünk, rögtönzött ünnepi műsorral lep-
jük meg a klubtagokat. December 22-én a kövesdombi
unitárius egyházközség, Kecskés Csaba esperes meg-
hívásának teszünk eleget. Itt is mindig meleg fogad-
tatásban volt részünk, így lesz ez idén is. 

CzeránErzsébet

Lelkünk együtt ünnepel
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Hollandia nyerte a női kézilabda-vb-t

Hollandia 30-29-re legyőzte Spa-
nyolországot a Japánban rendezett
olimpiai kvalifikációs női kézi-
labda-világbajnokság vasárnapi
döntőjében, ezzel kijutott a jövő
nyári, tokiói ötkarikás játékokra.

Az már a döntő előtt biztos volt,
hogy új világbajnokkal bővül a női
szakág, hiszen a spanyolok eddigi
legjobb eredménye a bronz-, a hol-
landoké pedig az ezüstérem volt.

Nagy lendülettel és taktikus já-
tékkal kezdett a spanyol együttes,
amely villámgyors ellentámadásai-
nak köszönhetően hat perc után
négy góllal vezetett. Ennyi volt a
különbség a 11. percben is, ezt kö-
vetően azonban egyre többet hibáz-
tak, s több mint tíz percig nem
találtak be a spanyolok, így ellenfe-
lük egyenlített. Carlos Viver szövet-
ségi kapitány pihentette a
támadójáték egyik kulcsfiguráját,
Cabral Barbosát, aki nagyon hiány-
zott a csapatból. A hollandok – a
meccs során először – átvették a ve-
zetést, sőt gyors akcióikkal és kapu-
saik bravúros védéseivel a szünetre
háromgólos előnybe kerültek.

A vezetés még magabiztosabbá
tette a hollandokat, a második fel-
vonásban tovább növelték a különb-
séget, ám a spanyolok még időben
rendezték soraikat, és felzárkóztak
egy gólra. Az izgalmas hajrában
már csak húsz másodperc volt
hátra, amikor a győzelemért támad-
hatott a spanyol együttes, Cabral
Barbosa ziccerét azonban Tess Wes-
ter kivédte. Ezután Hernández Ser-
rador óriási hibát követett el,
lesáncolta a kapuskidobást, ezért ki-

állították, a hollandok büntetőt kap-
tak, amit Lois Abbingh értékesített,
ezzel csapata világbajnok lett.

A mezőny legeredményesebb já-
tékosa Estavana Polman lett kilenc
góllal, Lois Abbingh hétszer talált

be. A spanyoloknál Cabral Barbosa
hét, Marta López Herrero hat, Ali-
cia Fernandez Fraga öt góllal zárt,
az EHF Kupa-címvédő Siófok KC
spanyol irányítója, Nerea Pena
három gólt lőtt.

Michelisz Norbert világkupagyőztes
A Hyundai magyar pilótája

nyerte a túraautó-világkupa
(WTCR) idei szezonját, miután az
idényzáró malajziai futamon össze-
tettbeli riválisa műszaki hiba miatt
nem szerzett pontot, ő pedig ötödik
lett. A 34 éves Michelisz Norbert
pályafutása legnagyobb sikerét érte
el Sepangban a WTCR bajnoki cí-
mének megszerzésével, 2017-ben
az akkor még túraautó-világbajnok-
ságnak (WTCC) nevezett sorozat-
ban volt második.

A 14 körös sepangi zárófutamot
Michelisz a pole pozícióból kezdte,
mellőle riválisa, Esteban Guerrieri
(Honda) startolt. A rajtnál az argen-
tin pilóta azonnal elment Michelisz
mellett, akit a harmadik helyről in-
duló spanyol Mikel Azcona (Cupra)
is megelőzött az első kanyarban. A

magyar versenyző aztán még egy
pozíciót veszített a svéd Johan Kris-
tofferssonnal (Volkswagen) szem-
ben, majd a versenybíróság egy
kicsúszott autó műszaki mentésé-
nek az idejére a pályára küldte a
biztonsági autót.

A safety car a negyedik kör
végén állt ki a mezőny elől, és az
élen száguldó négyes, Guerrieri,
Azcona, Kristoffersson, valamint
Michelisz óriási csatába kezdett,
amelynek során szinte csak milli-
métereken múlt, hogy a versenyau-
tók ne érjenek össze, vagy hogy
valamelyik versenyzőnek fel kelljen
adnia a futamot. Egy környi küzde-
lem után Azcona állt az élre, őt
Kristoffersson követte, Guerrieri
pedig folyamatosan lassulni kez-
dett, s előbb Michelisz, majd szinte

az egész mezőny elment mellette.
Mint kiderült, az argentin verseny-
zőnek műszaki problémája volt,
csapatrádión azt közölte, hogy vége
a futamának, és bár a bokszból arra
biztatták, hogy ne adja fel, a nyol-
cadik körben már 10. volt, és a foly-
tatásban egyre hátrébb csúszott.

Michelisznek így egyetlen fel-
adata maradt, mégpedig az, hogy
célba érjen, ezt pedig az ötödik po-
zícióban haladva teljesítette is a ma-
gyar pilóta, aki ezzel megszerezte a
WTCR bajnoki trófeáját.

Az idényzáró futamot Kristof-
fersson nyerte, Azcona ért célba
másodikként, az olasz Kevin Cec-
con (Alfa Romeo) pedig harmadik-
ként.

Michelisz ebben a szezonban 30
futamból ötöt nyert meg, és végül
370 ponttal, 21 pontos előnnyel lett
világkupagyőztes.

Eredményjelző
Női kézilabda-vb, a döntőbe jutásért rendezett találkozók és a hely-

osztó mérkőzések eredménye:
* elődöntő: Spanyolország – Norvégia 28-22, Hollandia – Oroszor-

szág 33-32
* a 7. helyért: Svédország – Németország 35-24
* az 5. helyért: Montenegró – Szerbia 28-26
* a 3. helyért: Oroszország – Norvégia 33-28
* döntő: Hollandia – Spanyolország 30-29

Estavana Polman a torna legjobb játékosa
Estavana Polmant, az aranyérmes holland válogatott irányítóját vá-

lasztották a legértékesebb játékosnak a Japánban rendezett olimpiai
kvalifikációs női kézilabda-világbajnokság vasárnapi döntője után. Pol-
man az álomcsapatba is bekerült honfitársával, a kapus Tess Westerrel
együtt. A torna gólkirálya az ugyancsak holland Lois Abbigh lett 71 ta-
lálattal, ezek közül az utolsó a Spanyolország elleni finálét eldöntő hét-
méteres volt.

A szervezők közleménye szerint a Kumamotó prefektúrában rende-
zett vb-n összesen 315.748 nézőt regisztráltak a 96 mérkőzésen. A va-
sárnapi döntőt 18.288-an látták a helyszínen.

A világbajnokság legjobbjai
* kapus: Tess Wester (Hollandia)
* balszélső: Camilla Herrem (Norvégia)
* balátlövő: Alexandrina Cabral Barbosa (Spanyolország)
* irányító: Estavana Polman (Hollandia)
* jobbátlövő: Anna Vjahirjeva (Oroszország)
* jobbszélső: Jovanka Radicevic (Montenegró)
* beálló: Linn Blohm (Svédország)
* gólkirály: Lois Abbingh (Hollandia) 71 gól
* a legértékesebb játékos: Estavana Polman (Hollandia)

Könnyed siker az év utolsó
mérkőzésén

Nem csak a papírforma szerint
játszotta a bajnokság legkiegyen-
súlyozatlanabb mérkőzését a Ma-
rosvásárhelyi CSU Medicina női
röplabdacsapata, amely listaveze-
tőként a sereghajtó Máramaros-
szigetet fogadta, hanem ez a pá-
lyán is megmutatkozott. 

A háromjátszmás találkozón a
két csapat egyszerűen nem volt
egy súlycsoportban. Különösen az
első játszmában látszott a szintkü-
lönbség, amikor a marosvásárhe-
lyiek még a kezdő csapatot
használták, és alig 12 perc alatt át-
gyalogoltak az ellenfelen. Mára-
marossziget alig négy pontot
tudott szerezni, és ezek egytől
egyig a házigazda játékosok hibá-
iból származtak, a vendég ütőknek
egyetlen pontot érő támadásuk
sem volt.

A folytatásban aztán Predrag
Zucović edző úgy döntött, hogy ez
a mérkőzés nagyon jó alkalom,
hogy minden játékosának több le-

hetőséget biztosítson, a második
szettben gyakorlatilag a második
vonal lépett pályára, így az erővi-
szonyok némileg kiegyenlítődtek,
de még a hazai kispad is sokkal
erősebbnek bizonyult az ellenfél-
nél. A harmadik szettben kombi-
nálta a két vonalat a
marosvásárhelyi edző, és Márama-
rossziget ismét tíz pont alatt állt
meg, hiszen nem csupán nem tu-
dott felnőni a meccs színvonalára,
de az első szett után annyira el-
szontyolodtak a szigeti játékosok,
hogy nem sok kedvük volt már
küzdeni sem.

Mindenképpen az utóbbi évek
legrövidebb mérkőzése volt, egy
órával az első labdamenetet köve-
tően már a zuhanyozást is befejez-
ték a csapatok.

A női röplabda A2 osztály a téli
ünnepek idejére rövid szünetet
vesz ki, az alapszakasz utolsó két
fordulóját január 18-én és 25-én
rendezik. A CSU Medicina előbb
Craiován vendégszerepel, aztán a
Nagyváradi CSU-t fogadja.

Bálint Zsombor

Eredményjelző
A női röplabda A2 osztály Nyugati csoportjának 8. fordulójában:

Marosvásárhelyi CSU Medicina – Máramarosszigeti CSM 3:0, Tor-
dai CS Volei – Nagyváradi CSU 1:3, SCM U Craiova – Temesvári
Politehnica 3:0. Az előző fordulóból: Máramarosszigeti CSM – Tor-
dai CS Volei 1:3.

Trükkös hétvége
„Egészen hihetetlen, hogy

megcsináltuk, pedig ez a malaj-
ziai záró hétvége nagyon trükkös
volt a három futammal, a válta-
kozó időjárási körülményekkel,
és mindennel, ami a pályán tör-
tént – nyilatkozta a verseny után
a WTCR új bajnoka, Michelisz
Norbert. – Ez a siker a csapaté, a
családomé, a barátaimé és az
összes magyar szurkolóé, aki az
elmúlt több mint tíz évben mö-
göttem állt.”

Jegyzőkönyv
Női röplabda A2 osztály, Nyugati csoport, 8. forduló: Marosvá-

sárhelyi CSU Medicina – Máramarosszigeti CSM 3:0 (25:4, 25:15,
25:9)

Marosvásárhely, Pongrácz Antal csarnok, 15 néző. Vezette: Ro-
xana Calance (Déva), Emilia Marius (Maroshévíz).

CSU Medicina: Axinte, Fl. Murariu, Ioan, Dumitrescu, Veres, Io-
nescu (K. Murariu, Şumandea, Răileanu, Boga, Borlodean). Liberó:
Gârd.

Máramarossziget: Blaga, Keresztesi, Kovács, Popovici, Giurgi,
Pop (Urban, Mihalca). Liberó: Koszte.

A WTCR által közzétett fotón Michelisz Norbert, a Hyundai versenyzője ünnepel a bajnoki tró-
feával a túraautó-világkupa (WTCR) idényzáró malajziai futama után a sepangi pályán 2019.
december 15-én. A 34 éves versenyző 370 ponttal megnyerte a szezont. Michelisz a verseny-
sorozat első magyar bajnoka. Fotó: MTI/WTCR/DPPI Media/Florent Gooden

EL-sorsolás: A Sevillával 
került össze a CFR

A spanyol Sevilla lesz a Kolozsvári CFR ellenfele a labdarúgó-Eu-
rópa-liga egyenes kieséses szakaszában. A párosításokat hétfőn, Nyon-
ban sorsolták ki.

A román bajnok sportigazgatója nem leplezte csalódottságát, amikor
kiderült, hogy kivel kerültek össze. „A Sevilla a sorozat szakértőjének
számít, hiszen ötször nyerte el a serleget. Olyan csapat, amely nagyon
komolyan veszi az Európa-ligát. Nem örülünk, hogy ellenük játszunk
a tizenhatoddöntőben. Van vagy öt-hat csapat, amelyek ellen lett volna
esélyünk, például a Malmö, a Basel, az Istanbul Basaksehir; vagy ha
már spanyol, akkor inkább az Espanyol. A Sevillának nyilvánvaló
módon az a célja ebben az idényben, hogy megnyerje az Európa-ligát,
nem tudom, mire megyünk ellenük” – mondta Bogdan Mara.

Mint ismert, a CFR második lett a csoportjában 12 ponttal, a 13 pon-
tos Celtic mögött, a 6 pontos Lazio és a 4 pontos Rennes előtt. A Sevilla
15 pontot gyűjtött és megnyerte a csoportját, amelyben az Apoel, a Du-
delange és a Qarabag kapott helyet.

A csoportkörből összesen 24 csapat jutott tovább, hozzájuk csatla-
koztak még a BL-csoportok harmadik helyezettjei. A sorsolás előtt a
32 csapatot két csoportra osztották: a kiemeltek közé került a 12 EL-
csoportelső és a BL-ből érkező legjobb négy együttes, a többiek a nem
kiemeltek csoportját alkották. A BL-hez hasonlóan, a párosítások ki-
alakításakor itt is figyelembe vették, hogy azonos országból, illteve cso-
portból érkező csapatok ne kerülhessenek össze.

Az első mérkőzéseket február 20-án a nem kiemeltek, a visszavágó-
kat február 27-én a kiemeltek otthonában rendezik. 

A tizenhatoddöntő párosításai
Wolverhampton (angol) – Espanyol (spanyol)
Sporting (portugál) – Basaksehir (török)
Getafe (spanyol) – Ajax (holland)
Leverkusen (német) – FC Porto (portugál)
Koppenhága (dán) – Celtic (skót)
APOEL (ciprusi) – Basel (svájci)
Kolozsvári CFR – Sevilla (spanyol)
Olympiakos (görög) – Arsenal (angol)
AZ Alkmaar (holland) – LASK (osztrák)
Club Bruges (belga) – Manchester United (angol)
Ludogorec (bolgár) – Internazionale (olasz)
Eintracht Frankfurt (német) – Salzburg (osztrák)
Sahtar Donyeck (ukrán) – Benfica (portugál)
Wolfsburg (német) – Malmö (svéd)
AS Roma (olasz) – Gent (belga)
Rangers (skót) – Braga (portugál)

Bajnokok Ligája: Atlético Madrid–Liverpool 
a nyolcaddöntőben

A címvédő Liverpool az Atlético Madriddal találko-
zik a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.
A hétfői, nyoni sorsoláson az is eldőlt, hogy Gulácsi
Péter és Willi Orbán együttese, a 16 között először sze-
replő Lipcsei RB az előző idény döntősével, a Totten-
ham Hotspurrel csap össze. 

A párosítások közül kiemelkedik a Real Mad-
rid és az angol bajnok Manchester City párharca:
érdekesség, hogy Thomas Tuchel, a Paris Saint-
Germain vezetőedzője korábbi csapata, a Borus-
sia Dortmund ellen vezényli majd tanítványait. A
Barcelona a Napolival, a Juventus az Olympique
Lyonnal, a Bayern München pedig a Chelsea-vel
csap össze, míg az újonc Atalanta a Valenciával
találkozik.

A BL történetében először fordult elő, hogy ki-
zárólag az öt legnagyobb bajnokságból – angol,

francia, német, olasz és spanyol – jutott csapat a leg-
jobb tizenhat közé.

A nyolcaddöntő első mérkőzéseit február 18-19-én
és 25-26-án rendezik, a visszavágók időpontja március
10-11. és 17-18.

A nyolcaddöntő párosítása
Borussia Dortmund (német) – Paris Saint-Germain (fran-

cia)
Real Madrid (spanyol) – Manchester City (angol)
Atalanta (olasz) – Valencia (spanyol)
Atlético Madrid (spanyol) – Liverpool (angol)
Chelsea (angol) – Bayern München (német)
Olympique Lyon (francia) – Juventus (olasz)
Tottenham Hotspur (angol) – Lipcsei RB (német)
Napoli (olasz) – FC Barcelona (spanyol)
Az első meccset az elöl álló csapat otthonában rendezik.
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Elkezdődött a trágyatározó építése

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Erdészeti bűncselekmények
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség erdészeti jellegű bűncselekmé-

nyeket vizsgáló osztálya december 12-én, múlt csütörtökön Felsőrépán
tetten ért egy 40 éves dédai férfit, amint egy erdészeti területen láncfű-
résszel hat tölgycserjét vágott ki jogtalanul. Aznap a rendőrök a települé-
sen egy 22 éves, szintén dédai fiatalembert is azonosítottak, aki
haszonjárművén tölgycserjéket szállított. A járműben a hatóság egy lánc-
fűrészt is talált. A kivizsgálás során kiderült, hogy a fát illegálisan vágták
ki. A rendőrök a szászrégeni bíróság melletti ügyészség irányításával
mindkét férfit 24 órára őrizetbe vették. A kivágott fát a felsőrépai erdészeti
igazgatóság illetékese leltárba vette, a két láncfűrészt és a haszonjárművet
a rendőrök lefoglalták az ügy kivizsgálása érdekében.

Illegálisan árult pirotechnikai
termékeket

A segesvári rendőrök múlt csütörtökön Szászkézden egy 21 éves héj-
jasfalvi fiatalembernél 2-es és 3-as kategóriájú pirotechnikai termékeket
találtak, amelyeket az illető engedély nélkül forgalmazott. A rendőrök
1440 darab F2 és 130 darab F3 osztályba sorolt pirotechnikai terméket
foglaltak le. Az ügyben a pirotechnikai termékekkel való illegális tevé-
kenységeket büntető 1995. évi 126-os törvény előírásai szerint kivizsgálás
indult.

Már javában zajlanak a mun-
kálatok Nyárádszereda nyu-
gati határában, ahol egy
közösségi trágyatározó állo-
mást építenek. A terepet no-
vember 7-én adta át az
önkormányzat annak a ma-
rosvásárhelyi cégnek, amely
egyszerre hét trágyatározó
megépítésének jogát nyerte
el a Vízügyi és Erdészeti Mi-
nisztérium által meghirdetett
közbeszerzésen, ezek egyike
pedig a nyárádszeredai. 

Az előkészítő földmunkálatokat
a múlt hónapban el is kezdte a vál-
lalkozó, a terepen vízszintes terüle-
tet alakított ki a telep számára, de a
bekötőutak előkészítését is el-
kezdte.

A terv szerint a Kerekerdő és a
víztározó tartályok közelében, a
székelytompai legelő aljában épül
meg a mintegy 800 négyzetméter
alapfelületű fedetlen tároló 2 méter
magas falakkal. Az építkezés mel-
lett egy, a kezeléshez szükséges kis
géppark kialakítását is támogatja a
projekt, így rendelkezni fognak
majd új traktorral, pótkocsival, a
trágyatömeg mozgatását szolgáló
rakodógéppel, trágyaszóróval, vala-

mint a trágyalé szállítására tartállyal
is. Az első munkagép meg is érke-
zett Szeredába, a kivitelező a na-
pokban szállította oda a homlok-
rakodó gépet.

A létesítmény több mint négy-
száz gazda egyik nagy gondját oldja
meg, ugyanis a törvény kötelezi az
állattartókat, hogy a talaj nitráttal és

nitrittel való szennyezésének meg-
akadályozása érdekében ki-ki a
saját gazdaságában betonaljzattal, 
-fallal és -medencével ellátott táro-
lót építsen, és ott raktározza az is-
tállótrágyát. A terv szerint azonban
a gazdák közösségi trágyatárolót
fognak használni, amit egyébként
megenged a törvény: ide szállítják

majd a gazdaságukból származó is-
tállótrágyát. Amikor a trágya meg-
érik, a tárolóból a gazdák
kiszállíthatják földjeikre, a megma-

radt mennyiséget kiszórják a közös-
ségi legelőkre. A keletkező trágya-
levet is megfelelő eljárással kezelik
majd a helyszínen. (gligor)

A kis géppark első eszköze már meg is érkezett Szeredába 
Fotó: facebook.com/Nyárádszereda önkormányzata

Javában zajlanak az előkészítő földmunkák

A Kárpát-medence egészét
turisztikai szempontból fel-
dolgozó weboldalt indított a
békési székhelyű Heti Kelet
Kulturális Alapítvány, tájé-
rintő.hu címmel.

Csibor Géza, az alapítvány el-
nöke az MTI-nek elmondta, hogy
mintegy kétéves fejlesztésnek kö-
szönhetően hozták létre az orszá-
gosan egyedülálló internetes
felületet.

A weboldal bemutatja a tervezett
útvonal közelében lévő tájak, ter-
mészeti kincsek, műemlékek, épü-
letek listáját. A felhasználók a
véglegesített útitervet kinyomtat-
hatják, mobiltelefonra küldhetik,

de útvonal-navigációként is hasz-
nálhatják.

Csibor Géza hozzátette: az új
weboldal tájékoztat az útvonal kö-
zelében a megadott időinterval-
lumban zajló kulturális, sport-,
gasztronómiai, települési rendez-
vényekről, túrákról, turisztikai ese-
ményekről.

Az alapítvány az elmúlt időszak-
ban sikeresen pályázott és nyert el
némileg több mint ötmillió forintot
a Nemzeti Együttműködési Alap-
tól, illetve a Nemzeti Foglalkozta-
tási Alaptól. Az interaktív felület
kialakítását a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program
(TOP) hárommillió forintja is segí-

tette. További kétmillió forintot az
alapítvány mint saját forrást bizto-
sított. A weboldal kialakításában
így három programfejlesztő mér-
nök működhetett közre.

A több mint 15 éves múltra visz-
szatekintő Heti Kelet Alapítvány
vállalt kulturális feladatai közé tar-
tozik, hogy a Kárpát-medencében
a hagyományokat, a természeti és
épített kultúrát, valamint az ezen
területeken tevékenykedő közössé-
geket felkutassa és azok tevékeny-
ségeit, termékeit, értékeit
bemutassa, rögzítse és közreadja 
a tajerinto.hu weboldalon és a 
„TájÉrintő” Facebook-oldalon.
(MTI)

A Kárpát-medence turisztikai érdekességét
bemutató weboldal indult

Átlagban 2605 lejt költöttek
el Romániában az év első tíz
hónapjában idelátogatott tu-
risták, akiknek többsége üz-
leti célból érkezett az
országba – derül ki az Orszá-
gos Statisztikai Intézet (INS)
hétfőn közzétett adataiból.

Az INS szerint 2019 januárjától
októberig mintegy 2,106 millió
külföldi látogatót szállásoltak el a
romániai kereskedelmi szálláshe-
lyeken; a külföldi turisták összesen
5,486 millió lejt költöttek el az or-
szágban, ami személyenként átlag-
ban 2605 lejt tesz ki.

A Romániába látogatott külföl-
diek közül a legtöbben – 54,6% –
üzleti célból érkeztek (kongresszu-
sokon, konferenciákon, tanfolya-
mokon, vásárokon, kiállításokon
vettek részt), 45,4% magáncélból
jött (itt töltötte szabadságát, kultu-
rális vagy sportrendezvényeken
vett részt, meglátogatta barátait, ro-
konait, vásárolni, orvosi kezelésre
jött, átutazóban volt stb.).

A statisztikák szerint az üzleti
célból érkezett turisták a legtöbb
pénzt, kiadásuk mintegy 49,7%-át,
szállásra költötték, és túlnyomó
többségük – 91,9% – a szállás mel-

lett reggelit is tartalmazó csomagot
vásárolt. 

Az INS adatai értelmében a kül-
földi látogatók 47,3%-a turisztikai
ügynökségen keresztül jött, 33,7%-
uk pedig maga szervezte meg az
utazását. 

A legtöbben, azaz a turisták
79,6%-a, repülővel érkezett Romá-
niába, 11%-uk saját gépkocsival,
7,4%-uk autóbusszal, 1,6%-uk
pedig más szállítóeszközzel (vo-
nattal, valamilyen vízi járművel,
bérelt autóval, motorbiciklivel) jött
az országba – mutat még rá az INS
közleménye. (Agerpres)

A legtöbb turista üzleti célból érkezett 
Romániába

Közlemény a vízszolgáltatás szüneteltetéséről
AzAquaservRt.vízszolgáltatóvállalatértesítiafogyasztókat,hogyazivóvízhálózatbővítését/javí-

tásátcélzóberuházásimunkálatokmiattdecember18-án9–16óraközött(hozzávetőlegesen)azalábbi
övezetekbenszünetelavízszolgáltatás:
•MarosvásárhelyenaNegoiuutcábana91–143.és6–16.számok,azErdőaljautcábana6–32.

és5–33.számokközött,illetveaBihariésaRovineutcában.
Az ivóvízhálózat bővítését/javítását célzó beruházások benne foglaltatnak az Európai Unió Kohéziós Alap-

jából társfinanszírozott A víz- és szennyvízhálózat-infrastruktúra bővítése és javítása  Maros megyében nevű
projekt keretében megvalósuló Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok, ivóvíz- és szennyvízhálózati szivaty-
tyúállomások és nyomócsövek javítása/bővítése SCADA-rendszerben, Marosvásárhelyen című munkálati
szerződésben.

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a vízszolgáltatás újraindítása után a vezetékekben levő lerakódás
miatt előfordulhat, hogy a csapból zavaros víz folyik. Javasoljuk, hogy amíg a víz tiszta nem lesz, csak ház-
tartási célokra használják. Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.

Köszönjük megértésüket.
AquaservRt.,Marosvásárhely



BÉRBEADÁS

KIADÓ kétszobás tömbházlakás a
Kövesdombon. Tel. 0748-854-362.
(5691-I)

MINDENFÉLE

A 148-as LAKÓTÁRSULÁS –
Marosvásárhely, Dózsa György u. 50.
szám – bérbe ad hosszú távra
mosókonyhát/szárítóhelyiséget.
Érdeklődni december 18-án, szerdán
délelőtt 11 órakor a fent említett címen.
(5698)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-
543-104. (3460-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21682-I)

TETŐT, csatornát, lefolyót javítunk,
kicseréljük a törött cserepeket. Tel. 0747-
816-052, 0742-421-164. (5655)

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-
tost. Tel. 0744-572-889. (21684-I)

AUTOMATA mosógépeket és hűtő-
szekrényeket javítok. Tel. 0755-825-
502. (5717-I)

KIADÓ 16 személyes kabana szil-
veszterre. Tel. 0722-728-117, 0743-
085-185. (sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, szívemben őrzöm
emlékedet.
Kegyelettel emlékezem a
szerető férjre, id. SZÉKELY
ALBERTRE halálának hetedik
évfordulóján. Nyugodjon
békében! Felesége, Anna.
(5635-I)

„A múltba visszanézve valami
fáj,
valakit keresünk, aki nincs
közöttünk már.
Amit benned megtaláltunk,
nem találjuk senkiben,
Akit benned elvesztettünk,
nem pótolja senki sem.”
Soha el nem múló szeretettel
gondolunk DEMETER
ANNÁRA halálának 3.
évfordulóján. Szerettei. (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS

„A jó harcot megharcoltam, a pá-
lyát végigfutottam, hitemet meg-
tartottam.” (2 Timóteus 4:7)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesanya, nagymama,
testvér, rokon, barát, szomszéd
és ismerős, 

GERÉB ELLA 
türelemmel viselt rövid szenve-
dés után, életének 73. évében,
december 14-én csendesen meg-
pihent. Temetése december 18-
án, szerdán 14 órakor lesz a
marosvásárhelyi római katolikus
temetőben. 
Részvétnyilvánítás a temetés
előtt egy órával a felső kápolná-
nál. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (5728-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, nagymama, déd-
nagymama, anyós, rokon és
ismerős,

DR. MIKLÓSNÉ 
szül. BARTHA ILONA (BABY) 

életének 95. évében november
26-án Budapesten elhunyt.
Hamvait december 17-én helyez-
zük örök nyugalomra a buda-
pesti Farkasréti temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (v.-I)

Szomorú szívvel és mély fájda-
lommal tudatjuk, hogy a drága jó
édesanya, nagymama, déd-
mama, rokon, szomszéd és isme-
rős, 

DR. PAIZS HAJNAL 
szül. Csiszér

életének 86. évében elhunyt.
Drága halottunk temetése de-
cember 18-án, szerdán 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (5714-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesapa, nagytata,
após, apatárs és jó szomszéd, 

BÁLINTH ELŐD 
84. évében csendesen megpi-
hent. Temetése december 20-án,
pénteken 13 órakor lesz a maros-
vásárhelyi református temető-
ben, unitárius szertartás szerint.
Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (sz.-I)

Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik szerették és ismerték,
hogy 

özv. TÓTH ILONA 
szül. Kozma 

2019. december 14-én, életének
87. évében visszatért Teremtőjé-
hez. Temetése 2019. december
17-én 13 órakor lesz a Jeddi úti
temetőben. Emlékét szeretettel
őrizzük. 

A gyászoló család. (5722-I)

Fájó szívvel búcsúzom szeretett
testvéremtől, 

TÓTH ILONÁTÓL, 
aki eltávozásával nagy űrt ha-
gyott a lelkemben. Nyugodj bé-
kében, Te jó lélek! 

Szerető testvéred, Magdus és
lánya, Gyöngyi. (5724)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, 

SZÉKELY GYULA 
életének 77. évében 2019. de-
cember 15-én megpihent. Teme-
tése december 17-én 13 órakor
lesz a szénáságyi családi háztól,
utolsó útjára ezt követően kísér-
jük a feketei sírkertbe. 
Búcsúzik felesége, két gyer-
meke, menye, veje, négy uno-
kája, testvérei, anyatársa, a
közeli és távoli ismerősök és a
szomszédok. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (5715-I)

Mély fájdalommal, Isten akaratá-
ban megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, édes-
anya, anyós, nagymama, déd-
mama és rokon, a nagyteremi
születésű 

TAKÁCS VILMA
marosvásárhelyi lakos,

a konzervgyár volt dolgozója,
életének 90. évében csendesen
megpihent. Temetése december
17-én, kedden 12 órakor lesz a
meggyesfalvi református temető-
ben.

A gyászoló család. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten vettünk tudo-
mást Tóth Annamária kollé-
ganőnk szeretett ÉDESANYJA
haláláról. Vigasztalódást kívá-
nunk a gyászoló családnak.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Az Aquaserv
vezetősége. (sz.-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Tóth Annamária kolléga-
nőnknek,  és együttérzünk vele
szeretett ÉDESANYJA elvesz-
tése miatt érzett fájdalmában.
Az Aquaserv munkaközössége.
(sz.-I)

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki Dr.
PAIZS HAJNAL elhunyta
alkalmából. Isten nyugtassa
békében! Csegedi Judith és
családja. (5714)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Ferencz Zsófinak, és
együttérzünk vele drága férje,
id. FERENCZ GYULA elvesz-
tése miatti fájdalmában. A
Psalmus kórus tagjai. (5716-I)

Mély megrendüléssel és
szomorú szívvel búcsúzunk
mélyen tisztelt igazgatónktól,
FERENCZ GYULÁTÓL. Őszinte
részvétünk a gyászoló csa-
ládnak. Nyugodjon békében! A
CTC munkaközössége. (5718-I)

Őszinte részvétünk Ferencz
Zsófikának szeretett FÉRJE
halála miatti fájdalmában.
Kívánunk vigasztalást a gyá-
szoló családnak. Nem feledjük
az Igazgató Úr tiszteletét a
kórusunk iránt, amit a
jelenlétével a műsorunk
alkalmával megtisztelt. Nyu-
godjon békében! Irma és Iduka.
(5723)

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

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

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐteljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

HENIMEDCENTER– INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípő-
panaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyá-
szat; neurológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64198-I)

ATHEREZIATEJGYÁR ÉLELMISZERIPARI MÉRNÖKÖT al-
kalmaz. Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a therezia@therezia.ro e-
mail-címre. Érdeklődni lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon.
(sz.-I)

VILLANYSZERELÉSIANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. al-
kalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT, VILLANYSZERELŐT.
Tel. 0734-123-877. (21799-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Fájó szívvel tudatjuk mindenkivel, aki ismerte, hogy decem-
ber 14-én, életének 87. évében elhunyt 

id. FERENCZ GYULA 
a Bőr- és Kesztyűgyár egykori mérnök igazgatója. 

Személyében egy, a családját, egyházát, munkaközösségét
szerető, értük cselekvő és aggódó embert veszítettünk el. 
Temetése december 18-án, szerdán 12 órakor a marosvásár-
helyi református temetőben lesz, unitárius szertartás szerint.

Gyászolják: felesége, két fia, két menye, négy unokája, 
két unokaveje és kicsi dédunokája. (sz.-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)
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Fotókiállítás az 1989-es forradalom 
30. évfordulójára

A Maros Megyei Múzeum időszakos kiállítást rendez az
1989-es forradalom 30. évfordulója alkalmából. A kiállításon
az 1989 decembere és 1990 márciusa között Marosvásárhelyen
lezajlott eseménysort kívánják felvillantani. Emellett fénykép-
párok segítségével egy szubjektív válogatás lesz látható a ’89-
es eseményeken történtekről. Mivel a helyi lakosság nagy
részében elevenen élnek még a 30 évvel ezelőtti történések, a
kiállítás az események felvillantásával az emlékezésben kíván
fogódzót nyújtani, a szubjektív válogatás pedig a fiatalabb lá-
togatók számára szeretné megfoghatóbbá tenni a bekövetkezett
változásokat.

A megnyitóra december 19-én, csütörtökön 17 órától kerül
sor Kultúrpalota előcsarnokában.
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A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás
alkalmaz

AUTÓ-VILLANYSZERELŐT
Követelmények:
–autó-villanyszerelőiszakképesítés
Előnytjelent:
–autó-elektronikaiismeretek
–gyakorlataszakmában

AUTÓBUSZSOFŐRÖKETVÁROSISZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA
Követelmények:
–Dkategóriáshajtásijogosítvány
–érvényesszakmaitanúsítvány(attesztát)
Akérvényönéletrajzzal,végzettségetigazolóirat,ahajtásijogosítványésaszakmaitanúsítvány

(attesztát)másolatával,esetlegajánlássalacégMarosvásárhely,Bégautca2.számalattiszékhelyén,
atitkárságonnyújthatóbehétfőtőlpéntekig10–15óraközött.Tel.0265/269-077vagy0733-090-691.


