
Osszuk meg 
az ünnep örömét!
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata ez év végén
is sikeresen folytatta az Osszuk meg
az ünnep örömét! nevet viselő ado-
mánygyűjtési hagyományt. 
____________2.
Tizenkilenc 
újságíró vesztette
életét Szíriában
Ötvenhét újságírót, köztük öt nőt öltek
meg az idén munkavégzés közben, el-
sősorban háború sújtotta országok-
ban, a tavalyi 67-tel szemben….
____________3.
„A végeredmény
az lesz, hogy ők
jók lesznek!”
A Chicago című musicalt Juronics
Tamás Kossuth-díjas rendező-koreog-
ráfus, a Szegedi Kortárs Balett művé-
szeti vezetőjének irányításával viszi
színre a Tompa Miklós Társulat.
____________5.
Maros KK-
győzelem 
plüssállatesőben
Magabiztosan nyert a Maros KK va-
sárnap délután a Galaci Phoenix ellen
a férfikosárlabda Nemzeti Liga 13. for-
dulójában rendezett mérkőzésen.
____________7.
Elérhető 
közelségben
Pénteken délután meghitt együttlétnek
lehetett részese az a hozzávetőleg
kétszáz személy, aki úgy érezte, az
ünnepi készülődések rohanó tempójá-
ban és fáradalmai közepette, a nagy-
számú esemény ellenére érdemes
időt szakítani a hasonló, közös együtt-
léteken való részvételre is. 
____________9.

Valahogy úgy vagyunk a marosvásárhelyi útjavításokkal, mint
a kőművesek a fal építésével abban a bizonyos balladában.
Az ismert sorokat parafrazálva, amit ma leaszfaltoznak, azt
másnap felbontják, amit ma feltörnek, azt ki tudja, mikor ál-
lítják helyre. Mindig lesznek olyan gödrök a városban, ame-
lyek egyik napról a másikra megjelennek, váratlanul beléjük
zökkenünk, gépkocsink lengéscsillapítóját megroppantjuk. S
aztán mindenki megy a maga dolgára. 

A gáz-, víz-, villanyvezetékek elavulnak, eltörnek, elszakadnak, meg-
kopnak, a meghibásodottakat meg kell javítani, ki kell cserélni, fel kell
újítani. S aztán a mókuskerék beindul. Marad a gödör, az eltörött lengés-
csillapító, s a kör bezárul. Nálunk. Mert van, ahol lehet. Ausztriában lát-
tam egy utcában. Késő este valahonnan előbuggyant az aszfalt alól a víz.
Alighogy elért a legközelebbi lefolyóig, ott termett három gép, egy tucat
munkás. Körbezárták a terepet, és hozzáfogtak dolgozni... reflektorfé-
nyeknél. Reggelre pár négyzetméteren csak az új aszfalt jelezte, hogy va-
lami gond volt. A környéken rend és tisztaság, felmosott felület. 

Becsapott diákok, szülők
A már három hónapja nyúzott-húzott iskolavezetői tiszt-

ségek betöltésére szervezett versenyvizsgánál nagyobb
melléfogást emlékezetem szerint alig tapasztaltam az ok-
tatásügyben. Először is már maga az időpont akkorra
esett, amikor a tanítás dandárja volt a tanintézményekben.
A vizsga menetével kapcsolatos kifogásokról már beszá-
moltunk. Ahogy arról is, hogy igazgatói és aligazgatói ál-
lások egész sora maradt betöltetlen. Hasonlóképpen a
miniszteri rendeletről is, ami megtiltja, hogy sikertelenül
vizsgázó jelöltek ideiglenes kinevezést kapjanak, és a vizs-
gára nem jelentkezett korábbi igazgatók is elesnek ettől a
joguktól, akiket a tanfelügyelőségnek december 21-ig fel
kell mentenie a tisztségükből. Ahol nincs sikeres új jelölt,
a megüresedett igazgatói és aligazgatói helyeket ideigle-
nesen be kell tölteni. December 15-én délután sürgős hír-
ként jelent meg a megyei tanfelügyelőség honlapján, hogy
miképpen kell a kinevezések érdekében eljárni, amit az is-
kolák némelyikében észre sem vettek. Holott már másnap,
azaz pénteken tantestületi ülésen meg kellett szavazni a ja-
vaslatot. Kétséges, hogy a 67 tanintézményből, amelynek
igazgatói vagy aligazgatói, esetleg mindkét, illetve mind-
három tisztségét be kell tölteni, tudtak-e pénteken érvényes
döntést hozni. A kiválasztottaknak ugyanis december 
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A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós Társulata
ez év végén is sikeresen foly-
tatta az Osszuk meg az ünnep
örömét! nevet viselő adomány-
gyűjtési hagyományt. Az ada-
kozó kedvű nézőknek és a
társulatok tagjainak köszönhe-
tően idén is nagy mennyiségű
adomány gyűlt össze a rászoru-
lóknak.

A Tompa Miklós Társulat az Osszuk
meg az önnep örömét! kampány 
keretében főként tartós élelmiszerrel,
a támogatók jóvoltából pedig gyümöl-

csöt és édességet tartalmazó csoma-
gokkal ajándékozta meg a Pál atya Fe-
renc-rendi szerzetes által vezetett
Szent Erzsébet Egyesület gyermekeit.

Az adományok átadására ezúttal
december 16-án került sor a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színházban, a Csár-
dáskirálynő című operett-előadás
előtti karácsonyváró rendezvényen,
ahol az adományok mellett egy-egy
ajándékcsomag is került a gyermekek
kezébe. 

A karácsonyi csomagok összeállítá-
sában támogató volt az aprozar.net.

A Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház évekre visszanyúló hagyományai

szerint igyekszik segítő együttérzéssel
fordulni a szociálisan, egészségileg
vagy bármi más módon hátrányos
helyzetűek felé. A rászorulók az évad
során folyamatosan válthatnak egyle-
jes jelképes áron jegyet az előadá-
sokra, a színház munkatársai igény
esetén, egyeztetés nyomán, segítik a
mozgásukban korlátozott nézők be-
jutását a régi tervezésű és még nem
teljesen akadálymentesített épü-
letbe, a társulatok művészei 
felkérésre játékos fellépést, Miku-
lás-járást vállalnak gyermekotthonok-
ban, családi típusú házakban,
alapítványoknál.

Ünnepi orgonahangverseny
Ünnepi orgonahangversenyre kerül sor december 21-
én, szerdán 18.30-kor a marosvásárhelyi Vártemplom-
ban. A Max Reger halálának 100. évfordulójára
szervezett koncerten orgonán játszik Stroia Lukács Sil-
via, hegedűn közreműködik Szántó Loránd. 

Adventben – a Maros 
Művészegyüttes előadása

A Maros Művészegyüttes Adventben című, Erdély leg-
szebb táncaiból, illetve marosszéki adventi szokásokból
ízelítőt nyújtó előadása tekinthető meg december 21-
én, szerdán 18 órakor a művészegyüttes székházában.
A Varga János koreografálta előadásban mezőmada-
rasi, szászcsávási, nyárádselyei, szentbenedeki táncok
láthatók. Kásler Magda hagyományos kántálóénekeket
énekel, Gyepessy László Széllyes Sándor vicces mo-
nológjait adja elő. A műsort Füzesi Albert szerkesztette.
Jegyek elővételben a Maros Művészegyüttes jegyirodá-

jában kaphatók hétköznaponként 13-14, 17-18 óra kö-
zött, jegyfoglalás a 0746-540-292-es telefonszámon.

Szilveszteri Hahota-kabaré
A Hahota színtársulat legújabb zenés szilveszteri ka-
baré-előadásának címe: Ha betéved, nem téved! A be-
mutatóra december 27-én, kedden este 7 órától kerül
sor a Maros Művészegyüttes előadótermében, további
decemberi előadások: 28-án, 29-én, 30-án este 7 órától
és 31-én délután 4 és este 7 órától. Rendező: Kovács
Levente. Jegyek elővételben a Kultúrpalota, illetve a
Maros Művészegyüttes jegypénztáránál, az utóbbi ün-
nepnapokon is nyitva.

Rendkívüli karácsonyi hangverseny
December 21-én, szerdán 19 órakor rendkívüli vokál-
szimfonikus karácsonyi hangversenyre várják a zene-
barátokat a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermébe.
Vezényel: Franz Lamprecht németországi karmester,
orgonán játszik Teleki Miklós magyarországi orgonamű-
vész, közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmó-
nia vegyes kara Vasile Cazan vezényletével. A
koncertre a 11-es számú bérletek érvényesek.

Egy kedvezményes ajánlattal arra biztatja közön-
ségét a Spectrum Színház, hogy ajándékozzon
színházi élményt karácsonyra. Az ünnepre való
tekintettel a színház két előadása most „csomag-
ban” kapható.

A tárgyi ajándékokhoz képest az élményajándékok elő-
nye az, hogy összehozzák az embereket, és valódi közös-
ségi élményt biztosítanak. Ezt gondolják a marosvásárhelyi
Spectrum Színház tagjai is, amikor arra biztatják a közön-
séget, hogy ajándékozzon színházi élményt szeretteinek. 

A színház kedvezményes előadáscsomaggal várja az ér-
deklődőket. A Spectrum két előadását lehet megnézni a ka-

rácsonyi csomagban, most csak 16 lejért: december 27-én,
kedden 19 órától Elżbieta Chowaniec fiatal lengyel dráma-
író Gardénia című darabját Török Viola rendezésében, va-
lamint december 28-án, ugyancsak 19 órától, Ugo Betti
Bűntény a Kecskeszigeten című drámáját Kincses Elemér
színrevitelében. Ez azt jelenti, hogy a 15 lejes színházjegy
ebben a csomagban most csak 8 lejbe kerül. 

Az ünnepi ajándékcsomagot megvásárolni a Spect-
rum Színház Marosvásárhely, Rózsák tere 13. szám
alatti székhelyén lehet hétköznaponként 9 és 12 óra kö-
zött, illetve foglalni is lehet a 0744-301-875-ös telefon-
számon.

Ajándékozzon színházi élményt karácsonyra!

A forradalom hőseire emlékeznek
A December 21. Marosvásárhely Mártírváros Egyesület
december 21-én, szerdán déli 12 órától a Győzelem téri
emlékműnél a 27 éve kitört 1989-es forradalom hőseire
emlékezik. Az emlékműnél katonai tisztelgésre és egyházi
szertartásra, illetve koszorúzásra kerül sor.

Adománygyűjtés Dózsa György
községben

December 22-éig, csütörtökig tart a Dózsa György község
polgármesteri hivatala által Lélekből adni címmel meghir-
detett adománygyűjtési akció. A községbeliek fölöslegessé
vált, jó állapotban levő ruházati cikkeket, lábbeliket, ház-
tartási eszközöket és játékokat vihetnek a Dózsa György-
i (lukafalvi) kultúrotthonba, a felajánlásokat naponta 10-14
óra között fogadják. Az adományokból ünnepi ajándékcso-
magok készülnek a hivatal nyilvántartásában szereplő
nehéz sorsúak számára. A szervezők arra kérik az ado-
mányozókat, hogy tiszta és ép, használható tárgyakat jut-
tassanak el a kultúrotthonba. Bővebb tájékoztatásért
hívják a 0726-221-504-es telefonszámot.

Karácsonyi vásár a Philotheánál
December 21-ig, szerdáig várják a látogatókat a marosvá-
sárhelyi Philothea Klub Kossuth utca 2. szám alatti szék-
helyén nyílt karácsonyi vásárra. Az érdeklődők helyi és
környékbeli képzőművészek és kézművesek munkáiból
válogathatnak.

Születésnapi mulatság
A 27. születésnapját tartja az RMDSZ szászrégeni szer-
vezete. Az ünnepelni vágyókat december 27-én, kedden
este 7 órára a radnótfájai Monte Carlo vendéglőbe várják.
Zenél Szabó Előd. Egy jegy ára 40 lej (ebben benne van
a menü, zene, belépő). Jegyeket elővételben december
21-ig a RMDSZ szászrégeni székházában lehet váltani
munkanapokon 9 és 16 óra között.

Táncház Marosszentgyörgyön
December 28-án, szerdán 20 órától a marosszentgyörgyi
kultúrotthonban karácsonyi hangulatú táncházat szervez
a Szent Cecília Egyesület gyermekek és szüleik részére.
Zenél az Öves együttes. Támogató az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Zárva lesznek a piacok
Az ünnepek alatt, december 25-én és 26-án, karácsony
első és másodnapján, illetve január elsején és másodikán
zárva lesznek a megyeszékhelyi piacok – tájékoztatott
közleményben a marosvásárhelyi Piacigazgatóság és In-
gatlankezelő Kft. 

Munkaprogram a RAR-nál 
A Román Gépjármű-nyilvántartási Hivatal (RAR) bukaresti
és az ország többi részén működő kirendeltségei decem-
ber 27–30. között a megszokott munkaprogram szerint áll-
nak az ügyfelek rendelkezésére. Az új évben január 3-án,
kedden nyit ki először a RAR. Előjegyzésekért a kliensek
a 21/9672-es számot hívják. 

Előzetesben 
a gyilkosság gyanúsítottja

30 napos előzetes letartóztatásba helyezték a Benedek
Orsolya marosvásárhelyi orvosnő megölésével gyanúsított
27 éves, koronkai lakhelyű fiatalembert. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

Ma TEOFIL, 
holnap TAMÁS napja. 
TAMÁS: arameus eredetű
név, jelentése: iker. Hozzánk
görög közvetítéssel jött. 

20., kedd
A Nap kel 

8 óra 3 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 37 perckor. 
Az év 355. napja, 
hátravan 11 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647
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1 g ARANY 158,0460
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max. 00C
min. -50C

Fotó: Rab Zoltán

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

Sorsolás a Bernády Házban 
szerdán, december 21-én 16 órakor!

A Népújság szerkesztősége szerdán 16 órától tartja a novemberi 
Népújság-kosár sorshúzását a marosvásárhelyi Bernády Házban (Horea
utca 6. szám). Gazdára talál a három élelmiszerrel teli
NépújsáG-kosár-NoVEMBEr (kosaranként 100 lej értékben, ebből
kettő a marosvásárhelyi, egy a vidéki olvasóknak), a Hűséges előfizető –
DECEMBEr nyeremény (4x150 lej), a Hűségtombola-díj (100 lej) és meg-
lepetés angyalfia.

Sikeres adománygyűjtés
Osszuk meg az ünnep örömét!



Bővült az építőipar 
Egy százalékkal bővült októberben az építőipar az
előző év tizedik hónapjához képest – derül ki az Eu-
rópai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat által teg-
nap nyilvánosságra hozott adatsorokból. A
leggyorsabb ütemű növekedést Svédországban mér-
ték, ahol az elérte a 10 százalékot. Jelentős bővülést
regisztráltak még Hollandiában (8,2%), Spanyolor-
szágban (3,2%) és Franciaországban (3%). Eközben
a legnagyobb mértékű visszaesést Szlovákiában 
(-22,1%) jegyezték, majd Lengyelország (-18%), Bul-
gária (-14%), Magyarország (-12,8%) és Szlovénia
(-12,5%) következett. Európai uniós szinten 1,1 szá-
zalékkal bővült az építőipar, miközben az euróöve-
zetben 2,2 százalékos gyarapodást mértek.
(Mediafax)

Nőttek az órabérrel kapcsolatos
kiadások

Romániában nőttek a legjobban az órabérrel kapcso-
latos kiadások az Európai Unióban az idei év harma-
dik negyedévét górcső alá véve, a bővülés üteme
elérte a 14,7 százalékot – derül ki az EU statisztikai
hivatala, az Eurostat statisztikájából. A fizetéseket vá-
sárlóerő-paritáson mérve azonban továbbra is az
utolsó előtti helyen áll az ország. Románia után
Csehországban mérték a legnagyobb, 9 százalékos
növekedést, majd Bulgária (8,4%) és Lettország
(7,7%) következik. Horvátországban csökkentek a
legnagyobb mértékben, 5,5 százalékkal az órabérrel
kapcsolatos kiadások, majd Málta (2,1%) és Olasz-
ország (0,5%) következik. Az euróövezetben 1,5 szá-
zalékkal, uniós szinten pedig 1,9 százalékkal nőttek
az órabérrel kapcsolatos kiadások. Korábban az Eu-
rostat közölte, hogy a fizetéseket vásárlóerő-paritá-
son mérve Románia továbbra is az utolsó előtti
helyen áll, mindössze Bulgáriát sikerült megelőznie.
(Mediafax)

Dragnea bizonytalan 
Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (PSD) el-
nöke tegnap, amikor arról kérdezték, hogy Victor
Ponta kormányának miniszterei helyet kapnak-e az
új kabinetben is, úgy nyilatkozott, hogy ebben nem
olyan biztos. Megjegyezte ugyanakkor, hogy jelenleg
ő az egyetlen, aki tudja a PSD által javasolt minisz-
terelnök-jelölt nevét, és csak szerda reggel, az orszá-
gos vezetőségi ülés keretében árulja azt el
párttársainak. A PSD elnöke bejelentette egyúttal,
hogy szerda reggelre hívja össze a vezetőségi ülést.
Az államelnöki hivatalnak otthont adó Cotroceni-palo-
tába 11 órára várják a PSD küldöttségét. (Mediafax)

Terjeszkedik a Lactalis 
Növelte romániai piaci részesedését a francia Lacta-
lis tejtermékgyártó, amely egy amerikai befektetői
alaptól megvásárolta a székelyföldi Covalactot – kö-
zölte a Ziarul Financiar című gazdasági-pénzügyi na-
pilap tegnap. A Covalact tejtermékgyártónak két
üzeme van Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában,
tavaly 200 millió lej árbevétele volt 6 millió lej nyere-
ség mellett. 2015 előtt öt éven át veszteségesen mű-
ködött. A cégnek 360 alkalmazottja van. A Covalactot
2007-ben vásárolta meg a SigmaBleyzer amerikai
befektető alap 10 millió euróért. A francia Lactalis
most 30-40 millió eurót fizetett a székelyföldi tejter-
mékgyártóért. A felek nem közölték a tranzakció ér-
tékét. A Lactalis 2008-ban lépett be a román
tejtermékpiacra, akkor megvásárolta a LaDorna már-
kát. (MTI)
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19-én, hétfőn egy 12 okiratból álló dossziéval kellett je-
lentkezniük a tanfelügyelőségen. Az iratok között az er-
kölcsi bizonyítványnak és az orvosi igazolványnak is
szerepelnie kellett. Volt, aki annyira reménytelennek
látta, hogy képes lesz erre az akrobatikus mutatványra,
hogy bele sem kezdett. Aki megtette, annak esélye van,
hogy a versenyvizsgán sikeresen szerepelt kollégáival
együtt december 21-én megkapja a kinevezését, ami ja-
nuár 9-től lép érvénybe. Addig viszont a vezető tisztsé-
gekbe előlépő tanárok katedráját el kell osztani. És ettől
kezdenek háborogni a szülők. Egyrészt azért, mert a
félév végi dolgozatokat nem az a tanár fogja értékelni,
aki a karácsonyi szünidőig oktatta a diákokat. Ahol
egyáltalán találnak pedagógust a megüresedő órák be-
töltésére. Másrészt vannak olyan esetek, hogy a szülők
éppen a kiválasztott pedagógusért adták egy bizonyos
osztályba a gyermeküket. Távozása miatt úgy érzik,
hogy a tanév elején a tanfelügyelőség, az iskola be-
csapta őket. És nem járnak messze a valóságtól, hiszen
egy megmérettetést, ami ennyire átrajzolja az iskolák
helyzetét, nem tanév közben kellett volna megszervezni.

Értesüléseink szerint a sikeresen vizsgázott dr. Ta-
mási Zsolt kinevezését a hatósági felügyeletre hivat-
kozva elnapolták, amire a vizsgamódszertan alapján
nem lett volna joga a tanfelügyelőség vezetőségének.
Ahogy azon is elcsodálkoztunk, hogy a főtanfelügyelő
asszony egy sajtóközleményben közbenjárásának tulaj-
donítja, hogy a volt igazgatónak a Korrupcióellenes
Ügyészség megengedte, hogy néhány órára bemenjen
aláírni az iskolába, amit egyébként a védőügyvédje kér-
vényezett.

Becsapott diákok, szülők
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Újabb hat hónappal meghosszab-
bította az Európai Unió az Orosz-
ország ellen Ukrajna
destabilizálása miatt elrendelt
gazdasági szankcióit – jelentette
be tegnap a tagállami kormányo-
kat tömörítő miniszteri tanács saj-
tószolgálata.

A büntetőintézkedések hatályát 2017.
július 31-ig tolta ki az Európai Unió Ta-
nácsa, mivel – mint a közleményben
írták – Moszkva még mindig nem haj-
totta végre maradéktalanul az ukrajnai

válság rendezését célzó minszki megál-
lapodásokban foglaltakat.

A szankciók meghosszabbítását az
uniós állam- és kormányfők mindegyike
jóváhagyta az Európai Unió előző heti
csúcstalálkozóján.

A tagállamok legutóbb júliusban dön-
töttek arról, hogy meghosszabbítják az
orosz agressziós cselekmények miatt
életbe léptetett gazdasági korlátozásokat.

Az Európai Unió 2014 júliusában
döntött az ukrajnai konfliktussal össze-
függésben arról, hogy szankciókat vezet

be Oroszország ellen. Az intézkedések
értelmében korlátozzák egyes orosz ban-
kok és vállalatok hozzáférését az európai
tőkepiachoz, valamint tiltják a fegyverek
és a katonai jellegű végfelhasználásra
szánt, egyébként kettős rendeltetésű ter-
mékek, továbbá bizonyos energetikai
technológia exportját Oroszországba.

A Nyugat azzal vádolja az orosz veze-
tést, hogy a Krím félszigetet a nemzet-
közi jog megsértésével csatolta el
Ukrajnától, illetve hogy szakadár erőket
támogat az ország keleti részében. (MTI)

Még hat hónap büntetés 
Az EU meghosszabbította 

az Oroszország elleni gazdasági szankciókat

Ötvenhét újságírót, köztük öt nőt
öltek meg az idén munkavégzés
közben, elsősorban háború súj-
totta országokban, a tavalyi 67-tel
szemben – derül ki a Riporterek
Határok Nélkül (RSF) nemzetközi
szervezet tegnap nyilvánosságra
hozott, év végi jelentése szerint.

Szíria 2016-ban a tanulmány szerint
„pokollá” vált”, itt 19 újságíró vesztette
az életét a tavalyi 9 után. Afganisztánban
10, Mexikóban 9, Irakban 7, Jemenben
pedig 5 újságíró halt meg. Rajtuk kívül 9
bloggert és a médiában dolgozó további
nyolc munkatársat is megöltek 2016-ban a
munkavégzéskor.

„A jelentős csökkenés azzal magya-
rázható, hogy az újságírók egyre inkább

elmenekülnek a túl veszélyes országok-
ból: Szíria, Irak, Líbia, de még Jemen,
Afganisztán, Banglades vagy Burundi is
a tájékoztatás fekete foltjává vált, ahol
büntetlenség uralkodik” – olvasható az
RSF jelentésében.

Az 57 megölt újságíró közül négy –
köztük egy Szíriában lelőtt holland és
egy iraki – kivételével valamennyien a
saját hazájukban haltak meg.

Idén a megölt újságírók kétharmada
háborús konfliktusokban halt meg,
szemben a tavalyi évvel, amikor több új-
ságíró elvileg békés országban vesztette
életét, mint például Párizsban, a Charlie
Hebdo szatirikus lap elleni iszlamista
merényletben megölt karikaturisták.

Az elmúlt évtizedben 780 újságírót

öltek meg a munkájával összefüggésben
az RSF összesítése szerint.

Az őrizetbe vett, illetve bebörtönzött
újságírók száma 2016-ban a Törökor-
szágban kialakult helyzet miatt viszont
emelkedett.

Pillanatnyilag 348 újságíró és blogger
van rács mögött világszerte, ezen belül
csak Törökországban több mint százan.
Ez 6 százalékos emelkedést jelent 2015-
höz képest. Ha csak a bebörtönzött hiva-
tásos újságírók számát vizsgáljuk, az 22
százalékos növekedést mutat, Törökor-
szágban pedig négyszeres emelkedés lát-
ható a júliusi puccskísérlet
következményeként – mutatott rá az RSF
a bebörtönzöttekről kiadott jelentésében.
(MTI)

Tizenkilenc újságíró vesztette életét Szíriában

Kényszerleszállást hajtott végre egy orosz katonai
repülőgép 39 emberrel a fedélzetén tegnap a kelet-
oroszországi Jakutföldön, a balesetet mindenki túl-
élte – közölte az orosz védelmi minisztérium.

A Kanszkban felszállt Il-18 típusú repülőgépnek, amelynek
fedélzetén 32 utas és hétfőnyi személyzet tartózkodott, Tikszi
városától 27 kilométerre kellett rendkívüli körülmények között

leszállnia. Az orosz védelmi tárca szerint 32 személyt kór-
házba szállítottak. Közülük 6 ember állapota rendkívül súlyos,
a többieké súlyos. További ápolásban a baleset áldozatai
moszkvai és szentpétervári katonai kórházakban részesülnek.

A kényszerleszállást az erős hóvihar miatt kellett végrehaj-
tani. Az első jelentések még arról szóltak, hogy a repülőgép
lezuhant. (MTI)

Jakutföldön kényszerleszállást hajtott végre 
egy katonai repülőgép

Újra kell építeni a vajdasági magyar közösséget,
meg kell szilárdítani az identitását és gazdasági
helyzetét – hangsúlyozta évértékelő beszédében a
jövő terveire utalva Pásztor István, a Vajdasági Ma-
gyar Szövetség (VMSZ) és a vajdasági tartományi
képviselőház elnöke a szabadkai Pannon RTV teg-
napi beszámolója szerint.

Pásztor István szerint közösen, közös erővel, egymásba ka-
paszkodva kell újraépíteni a közösséget és megszilárdítani a
bizalmat, a széthúzás ugyanis nem visz előre.

A VMSZ 2016-ban is megőrizte politikai befolyását – szö-
gezte le a politikus arra utalva, hogy pártja a tavaszi előre-
hozott parlamenti, tartományi és önkormányzati
választásokon is jól szerepelt, és megtartotta érdekképviseleti
pozícióit.

A VMSZ elnöke kiemelte, hogy a magyar kormánynak kö-
szönhetően soha nem látott lehetőségek állnak a vajdasági ma-
gyarság rendelkezésére, és ezek a Vajdaság és Szerbia
fejlődését is egyaránt szolgálják.

A magyar kormány segítségével a vajdasági magyar közös-
ség gazdaságilag is megszilárdult – húzta alá. Mint mondta: a
vajdasági gazdaságélénkítési program keretében a jövő évben
mintegy százmillió eurós hitelkeret, valamint több mint ötven-
millió euró értékű vissza nem térítendő támogatás áll a vajda-
ságiak rendelkezésére.

A támogatás egy középtávú, ötéves fejlesztési tervre vonat-
kozik, a programban a legnagyobb hangsúlyt a mezőgazda-
ságra, a turizmusra, valamint a kis- és közepes vállalkozások
fejlesztésére helyezik, a cél a fiatalok külföldre vándorlásának
megállítása, illetve visszafordítása. (MTI)

Pásztor István: újra kell építeni 
a vajdasági magyar közösséget

Német közgazdászok többsége ellenzi Olaszország
esetleges kilépését az eurózónából – derül ki egy
tegnap közölt felmérésből. 

Az Ifo Institute müncheni kutatóintézet és a Frankfurter
Allgemeine Zeitung német napilap által végzett felmérés sze-
rint a megkérdezett német közgazdászok 61 százaléka ellenzi,
29 százaléka támogatná a kilépést. 

A választ adók 52 százaléka szerint egy esetleges olasz ki-
lépésnek negatív, míg 23 százaléka szerint „nagyon negatív”
hatása lenne az eurózóna stabilitására. 

Olaszország kilépése az eurózóna végének a kezdetét jelen-
tené – véli Niklas Potrafke, az Ifo Institute igazgatója.

A 100 megkérdezett közgazdász 57 százaléka szerint „va-

lószínűtlen” Olaszország kilépése az eurózónából, 14 százalék
pedig „teljesen valószínűtlennek” tartja azt. A közgazdászok
20 százaléka szerint viszont „elképzelhető” a kilépés, míg 6
százalék szerint ez „nagy valószínűséggel” meg is történik.

A válaszolók 48 százaléka szerint az euróövezet elhagyása
„pozitív” hatással, 14 százalék szerint pedig „nagyon pozitív”
hatással lenne az olasz versenyképességre, részben a vissza-
térő líra esetleges leértékelése miatt. 

A december elején tartott olaszországi alkotmányos nép-
szavazás kapcsán a német közgazdászok 52 százaléka szerint
észszerű lett volna a reformlépések elfogadása. Az olaszok
többsége elvetette a népszavazás tárgyát képező reformlépé-
seket. (MTI)

Német közgazdászok 
az olasz eurótagság mellett



A hazai szokás: meghibásodott vezeték, öt irodán
keresztül vándorló bejelentés („szeszizálás”), látta-
mozás, pecsételés, rendelkezés, aztán kivonul a bri-
gád, s a legnagyobb forgalomban elkerítik a
helyszínt. Jobb esetben két-három nap alatt bevégzik
a munkát, majd ott marad a több hétig tátongó
gödör.

Újabb panasz, reklamáció… s annyi. A helyi rend-
őrség az idén a köztéri beavatkozásokra vonatkozó
2014/2-es számú helyi tanácsi határozat 9. cikkelye
a pontjának 1. alpontja értelmében 22 bírságot rótt ki
– egyenként 2500 lej értékben – olyan kivitelező cé-
geknek, amelyekkel a nagyobb szolgáltatók (Aqua-
serv Rt. Electrica, gázvállalat stb.) kötöttek
alvállalkozói szerződést arra, hogy a hibaelhárítás
után elvégezzék a helyreállítási munkálatokat. Az
esetek többségében nem tartják be a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal közterületkezelő igazgatóságá-
nak utcai feltörésre vonatkozó engedélyét, pontosab-
ban a határidőket. De az is gyakran előfordul, hogy

az úttestre vagy járdára helyezett földet nem szállítják
el, bár kötelesek ezt azonnal elvinni a helyszínről. S
azért is büntetés jár, ha nem megfelelően végezték el
a munkálatokat, a használattól megsüllyed vagy fel-
töredezik az aszfalt. 

Ennél súlyosabb viszont, ha máshol törik fel az
aszfaltot, mint amit megjelöltek engedélyeztetéskor.
Az építkezésre vonatkozó 50/1991-es törvény 26. cik-
kelye 1/b alpontja előírásai szerint ezért azonnal 5000
lejre bírságolják a kivitelezőt. A jó hír, hogy ez az elő-
írás nemrég módosult, így a 3000 lejtől 10.000 lejig
terjedő bírság összegét felemelték 50.000-től 100.000
lejig. Így nem ajánlatos „tévedni”. Mert ilyen is elő-
fordulhat még a megyeszékhelyen. 

A legtöbb gond még mindig Marosvásárhelyen a
Kövesdombon, a Tudor negyedi Fortuna körüli utcák-
ban, illetve a Kornisán az egyetemi kantin körül van.
A helyi rendőrség építkezésfelügyelő osztálya az em-
lített övezetekben felszólította a kivitelező cégeket,
hogy minél előbb végezzék el a munkálatokat. Ennyit
tehetnek, a többi mese…
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Horváth József kolozsvári
karmester és Kele Brigitta
énekművész is díjat kapott a
romániai operaházak ünnepi
gáláján, amelyet negyedik
alkalommal szerveztek meg.

A Bukaresti Nemzeti Operában
vasárnap este tartott gálán díszven-
dégként lépett fel a jelentős nem-
zetközi operaénekesi pályafutással
rendelkező Nelly Miricioiu román
szoprán és Roberto Alagna világ-
hírű francia tenor.

Az Agerpres hírügynökség hét-
fői jelentése szerint a gálán mint-
egy tizenöt díjat adtak át. A tavalyi
évad legjobb előadásának járó el-

ismerést a Jászvásári (Iaşi) Nem-
zeti Operaház nyerte el a Carmen
című előadásért, amelyet Karel
Drgac állított színpadra.

A Kolozsvári Magyar Opera a
legjobb gyermekelőadásért járó
díjat vehette át Tóth Péter Árgyé-
lus királyfi című előadásáért, ame-
lyet Albu István jegyzett.

A legjobb karmesternek járó
díjat a kolozsvári Horváth József
kapta, aki a Kolozsvári Román
Opera alkalmazottja. Ő a világhírű
Andrei Şerban rendezőtől vehette
át a kitüntetést.

Minden operaház Kiválóság és
Életműdíjra javasolhatott szemé-

lyeket. A Kolozsvári Magyar
Opera Kele Brigitta énekművészt
tüntette ki Kiválóság díjjal, aki pá-
lyafutását az erdélyi intézményben
kezdte, jelenleg főleg németor-
szági operaházakban énekel, és no-
vemberben debütált a New York-i
Metropolitan operaházban a
Franco Zeffirelli rendezte 
Bohémélet Musettájaként.

Az Életműdíjat Laskay Adri-
enne-nek, a Kolozsvári Magyar
Opera nyugalmazott karvezetőjé-
nek ítélték. A Kolozsvári Román
Opera szintén Életműdíjjal ismerte
el Fülöp Márton énekművész pá-
lyafutását. (MTI)

Romániai magyar művészeket is díjaztak 
a romániai operaházak gáláján

Lemondott amúgy is lejáró parlamenti man-
dátumáról Liviu Dragnea, a választásokon
győztes Szociáldemokrata Párt (PSD) el-
nöke, újabb mandátumának törvényességét
viszont megkérdőjelezték a jobboldali pár-
tok.

A 2012-ben megválasztott régi parlament – meg-
bízatásának utolsó napján – tegnap vette tudomásul
Drganea lemondását, így a PSD elnöke nem töltötte
ki mandátumát. A politikus gesztusával azt akarta be-
bizonyítani, hogy nem érdekelt a törvényhozóknak
járó, sok vihart kavart speciális nyugdíj-kiegészítés-
ben, azt ugyanis csak azok a honatyák kérvényezhe-
tik, akik legalább egy teljes, négyéves mandátumot
kitöltenek.

Dragnea a december 11-i választásokon újabb kép-
viselői mandátumot nyert: ennek igazolását viszont a
jobboldali pártok ellenzik a házszabály egy kétér-
telmű előírására hivatkozva. A vitatott cikkely szerint
a képviselőház mandátumigazoló bizottságának ja-
vaslatára a plénum megsemmisítheti annak a törvény-

hozónak a mandátumát, akit választási csalás miatt
jogerősen elítéltek.

A jobboldal szerint ez az előírás Dragneára is ér-
vényes, mivel őt áprilisban két év felfüggesztett bör-
tönbüntetésre ítélték a 2012-ben tartott, az akkori
államfő leváltásáról szóló népszavazással kapcsolatos
korrupciós perben. Priusza miatt egyébként Dragnea
miniszterelnök sem lehet, mert egy másik jogszabály
kizárja, hogy a kormánytagoknak büntetett előéletük
legyen.

A szociáldemokraták szerint a házszabályba foglalt
előírás alapján akkor kell megfosztani valakit tör-
vényhozói mandátumától, ha választási csalással sze-
rezte meg azt, és a rendelkezésnek semmi köze a
korábbi ügyekhez.

A büntetett előélete miatt támadások kereszttüzébe
került szociáldemokrata pártelnök a jelek szerint letett
arról, hogy magának követeltje a miniszterelnöki
tisztséget, de továbbra is titkolja, kit javasol a PSD a
posztra az államfő által szerdára meghirdetett kor-
mányalakítási konzultáción. (MTI)

Lemondott lejáró parlamenti mandátumáról 
a PSD elnöke

A közös kormányzásról írt
alá koalíciós megállapodást
tegnap a választásokon
győztes Szociáldemokrata
Párt (PSD) a Liberálisok és
Demokraták Szövetségével
(ALDE).

Liviu Dragnea, a PSD elnöke és
Călin Popescu Tăriceanu, az ALDE
társelnöke a megállapodás aláírását
követően elmondták: a koalíció
közös kormányfő-jelöltjére a PSD
tesz javaslatot, és – bár Klaus Jo-

hannis külön-külön hívta őket
egyeztetni – közösen akarnak meg-
jelenni az államfő által szerdára
meghirdetett kormányalakítási kon-
zultáción. A négy évre szóló szerző-
dés szerint a koalíciós pártok
parlamenti súlyuk arányában vesz-
nek részt a leendő kormányban.

Dragnea megerősítette múlt heti
bejelentését, miszerint parlamenti
együttműködést ajánlanak a Romá-
niai Magyar Demokrata Szövetség-
nek. (MTI)

A szociáldemokraták koalíciós 
megállapodást kötöttek 

az ALDE-val

Gödör hátán gödör
(Folytatás az 1. oldalról)

A Szociáldemokrata Pártot
(PSD), a Nemzeti Liberális
Pártot (PNL), a Mentsétek
meg Romániát Szövetséget
(USR) és az RMDSZ-t szer-
dára hívták meg a Cotroceni-
palotába a leendő kormány
megalakításáról szóló tárgya-
lásra. 

A Liberálisok és Demokraták
Szövetségét (ALDE), a Népi Moz-
galom Pártot (PMP) és a nemzeti
kisebbségek képviselőit csütörtö-
kön várják az államelnöki hiva-
talba. A konzultációk menetrendjét

tegnap ismertette Mădălina Dobro-
volschi, az államelnök szóvivője.

Megjegyezte, valamennyi alaku-
latot öten képviselhetik.

Mint részletezte, a konzultációk
menetrendjét a pártok által meg-
szerzett mandátumok függvényé-
ben alakították ki, így fordulhat az
elő, hogy a PSD és az ALDE külön-
böző napokon egyeztet Klaus Jo-
hannis államfővel.

A kétnapos tárgyalássorozat után
az ország elnöke elemzi a helyzetet,
és nyilvánosan bejelenti következte-
téseit – jelezte a szóvivő. (Mediafax)

A PSD-t, a PNL-t, az USR-t és
az RMDSZ-t szerdára hívta 
az államfő konzultációra

Tilos a repülőgépek fedélze-
tére pirotechnikai eszközöket
– így csillagszórókat, petárdá-
kat – felvinni vagy poggyász-
ban feladni, ennek ellenére
több ilyen csomagot is 
talált már az idei karácsonyi
szezonban a Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtér üze-
metetője.

A Budapest Airport MTI-hez el-
juttatott közleménye szerint az ün-
nepek előtti csúcsidőszakban már
idén is előfordult, hogy rövid idő
alatt tucatnyi feladott poggyász
akadt fenn a biztonsági szűrőn a
csillagszórók miatt. A tűzveszélyes

anyagok szállítása szigorúan tilos, a
repülőtéri biztonsági szolgálat ezért
kénytelen a poggyászokat átvilágí-
tani, szükség esetén felnyitni és el-
távolítani a veszélyes eszközöket. Ez
időveszteséggel és kényelmetlenség-
gel jár, már több járat is csak késve
tudott elindulni a poggyászrendszer-
ben feltorlódott csomagok miatt.

Szabó István, a Budapest Airport
biztonsági igazgatója a közlés sze-
rint azt mondta, a legtöbben ugyan
már nem pakolnak pirotechnikai
eszközt a kézipoggyászba, helyette
viszont megpróbálják a feladott bő-
röndben szállítani, de ez szintén
tilos. (MTI)

Budapest Airport: tilos csillag-
szórókat a repülőgépekre vinni

Liviu Dragnea képviselői mandátumának ér-
vényesítése ellen fog szavazni a Népi Mozga-
lom Párt (PMP) – közölte vasárnap este 
Traian Băsescu. 

A B1 TV műsorában a Népi Mozgalom Párt elnöke
azt mondta: a szociáldemokraták vezetője mandátu-
mának érvénytelenítését fogják kérni, mert ezt írja elő
az alsóház szabályzata. 

Băsescu hozzátette, Dragnea esetére egyértelműen
ráillik a képviselőházi szabályzat azon kitétele, mely
szerint a választási csalásért jogerősen elítéltek nem
kaphatnak mandátumot, csakhogy a mandátumérvé-
nyesítő bizottság után az alsóház plénuma elé kerül a
kérdés, itt pedig a PSD és az ALDE alakította többség
Dragnea mandátumának érvényesítése mellett fog sza-
vazni. „És ezzel le fog zárulni az ügy, mert számukra a
törvény csak akkor jó, amikor nekik kedvez, amikor
nem nekik kedvez, akkor nem jó” – fogalmazott Bă-
sescu.  A Nemzeti Liberális Párt (PNL) alelnöke, Ra-
luca Turcan vasárnap közölte Facebook-oldalán: Liviu
Dragnea képviselői mandátumának érvénytelenítését
fogják kérni a mandátumérvényesítő bizottság ülésén.
A képviselőház szabályzata ugyanis kimondja, hogy a
választási csalásért jogerősen elítélt személyek mandá-

tuma nem érvényesíthető. A képviselőház szabályzata
ugyanakkor kimondja, hogy a testület első ülésén 30 tagú
bizottságot kell létrehozni, amelynek politikai összetétele
arányos az alsóház összetételével. Négy napon belül ennek
a bizottságnak jelentést kell megfogalmaznia, amelyben
megindokolják a képviselők mandátumának érvényesíté-
sét, érvénytelenítését vagy az érvényesítés halasztását. 

A képviselőház szabályzata 3. bekezdésének 7. cik-
kelye értelmében a mandátumérvényesítő bizottság
abban az esetben javasolhatja egy honatya megválasz-
tásának érvénytelenítését, ha az illetőt jogerősen el-
ítélték választási csalás miatt. 

A szabályzat ugyanakkor arról is rendelkezik, hogy
a bizottság létrejöttének 5. napján összeül a képvise-
lőház plénuma, és ez dönt az érvénytelenítésre java-
solt mandátumokról.  Liviu Dragneát, a PSD elnökét
április 22-én ítélte el a Legfelsőbb Bíróság két év fel-
függesztett börtönre a Referendum nevet viselő
ügyben, választási csalás miatt. 

Vasárnap Nicuşor Dan, a Mentsétek meg Romániát
Szövetség (USR) elnöke is közölte, hogy a mandá-
tumérvényesítő bizottság USR-s tagjai Liviu Dragnea
képviselői mandátuma érvényesítése ellen fognak sza-
vazni. (Agerpres)

A Népi Mozgalom Párt is  Dragnea képviselői
mandátumának érvénytelenítésére fog szavazni

Rosszul kezelték a kórházon be-
lüli fertőzések ügyét azok az egész-
ségügyi intézmények, amelyekben
a Colectiv-tűzvész sebesültjeit ápol-
ták, valamint a fővárosi közegész-
ségügyi igazgatóság is – derül ki a
kormányfő ellenőrző testületének
jelentéséből. 

A jelentés szerint a Bukaresti
Közegészségügyi Igazgatóság
(DSPMB) a Colectiv-tűzvészt meg-
előző ellenőrzései nyomán az 50
kórház egyikénél sem végzett mik-
robiológiai vizsgálatokat az ivóvíz-
ről, az élelmiszerekről, a higiéniai
állapotokról, noha számos jelzés ér-
kezett a kórházakban tapasztalt
rendellenességekről. 

A közegészségügyi igazgatóság
jelentést sem készített a nozokomi-
ális (a kórházi kezelés alatt elka-
pott) fertőzések helyzetéről a
Colectiv-tragédia előtt, csak utána
– állapítja meg a testület a
control.ro honlapon tegnap közzé-
tett jelentésben. 

A jelentés hozzáteszi: a legna-
gyobb gondok azokkal a helyisé-
gekkel kapcsolatban adódnak, ahol
a sürgősségi ellátás zajlik: az épüle-
tek régiek, rossz állapotban vannak,
omladozó a falfestés, a járófelületek
tönkrementek, ilyen körülmények
között történik sok esetben a beteg-
ellátás. De kevés a sürgősségi ellá-
tásra szakosodott egészségügyi
dolgozó, a sürgősségi beavatkozá-
sokhoz szükséges felszerelés és a
fogyóanyag-készlet hiányos, nincs
elég gyógyszer. A jelentés hozzáte-
szi: a sürgősségi osztályokon sok-
szor olyan esetek miatt van
torlódás, amelyek valójában a csa-
ládorvos vagy a közegészségügyi
ellátás hatáskörébe tartoznának. 

Az ellenőrzést az Egészségügyi
Minisztérium végezte 2016 márci-
usa és szeptembere között azokban
a kórházakban, ahol a Colectiv-tűz-
vész sebesültjeit ápolták, illetve a
Bukaresti Közegészségügyi Igazga-
tóságon. (Agerpres)

Nozokomiális fertőzések 
– súlyos szabálytalanságok



Új magyar sajtóttermékkel gazda-
godott az erdélyi kulturális élet. A
Magyarörmény Élő Örökség című
kiadvány – mint azt a címe is su-
gallja – az erdélyi magyar örmény
közösség által kiadott – és nem csak
e közösséghez szóló – hírlap,
amelynek első, 2016. decemberi –
2017. februári számát múlt héten
mutatták be Marosvásárhelyen. A
tervek szerint negyedévenként meg-
jelenő, A3-as formátumú, két színes
oldalt is tartalmazó, korszerű szer-
kesztési elvek szerint formált és
összeállított 16 oldalas folyóiratot
az Erdélyi Magyarörmények Szö-
vetsége adja ki, főszerkesztőjeként
Puskás Attilát, az EMÖSZ elnökét
tünteti fel, felelős szerkesztője Bakó
Zoltán. A műszaki szerkesztésért és
tördelésért Haáz Vince, a korrektú-
ráért Fórika Sebestyén felel. 

A lap bemutatóján, a Bolyai téri
unitárius egyházközség Dersi János
termében Puskás Attila üdvözölte e
megjelenteket és szólt a lapról, il-
letve az előzményekről. – Öt évvel
ezelőtt Marosvásárhelyen, majd
Székelyudvarhelyen beszélgettünk
erdélyi magyar-örmény vezetőkkel
arról, hogy jó volna egy írott-nyom-
tatott sajtóorgánumot megteremte-

nünk – olyat, amely sokkal mélyebb
olvasási élményt ad, sokkal szemé-
lyesebb, mint az internetes kommu-
nikáció. Az erdélyi örmény
újságszerkesztés az 1843-ban szü-
letett Szongoth Kristóf armenoló-
gus nevéhez kötődik, aki fontosnak
tartott megjelentetni egy olyan
szemlét, amely a hagyományos ör-
mény értékeket bemutatja, amely a
közösségről szól. Ezt a havilapot
Armeniának hívták, jelentős ma-
gyar-örmény időszaki szemle volt,
de az alapító halála után megszűnt.
1989 után Keresztes Zoltán próbálta
újraéleszteni a lapot Szamosújvá-
ron, de nem volt akinek szerkeszte-
nie. Tőle Tarisznyás Csilla vette át
a munkát, de magára maradt vele,
sem anyagilag, sem szerkesztési
szempontból nem tudta a forrásokat
megteremteni. 2010-ben újra felve-
tődött a gondolat, hogy folytatni
kellene az Armeniát, de ma ezt már
csak úgy lehet megvalósítani, ha
mindegyik erdélyi magyar-örmény
közösségből érkeznek cikkek és
hírek, ha mindegyik közösség közöl
benne, és ezáltal a magáénak érzi a
lapot. A budapesti Örmény Gyöke-
rek Kulturális Egyesülettől kaptuk
ugyan azokat örmény tematikájú fü-
zeteket, amelyek részben Erdélyről
szóltak, és nagyon sok itteni újság-
cikk jelent meg bennük, de egyér-

telmű, hogy ez csupán egy szép
gesztus volt irányunkban. Úgy érez-
tük, hogy ez már nekünk nem elég:
az utóbbi időkben az itthoni egye-
sületek fejlődnek, prosperálnak, sok
programot szerveznek, a fiatalok
közös táborokba járnak, felpezsdült
az erdélyi magyar-örmény élet, és
úgy véltük, hogy ennek valamilyen
formában fórumot kell teremte-
nünk, illetve mindezt a történelem-
nek meg kell őriznünk. A lapot ez
okból is elküldjük az erdélyi na-
gyobb könyvtárakba. Hírlap jellegű,
közérdekű információkat tartalmaz,
közérthető nyelven megfogal-
mazva, hiszen közösségi igényből

született. Az örökséget, amit kap-
tunk, próbáljuk élővé tenni, az élő
történelem a fontos számunkra. Az
örmény logó, amit Puskás Attila
Barna is készített, jelzi, hogy ez a
lap minden erdélyi magyar-örmény
szövetség sajátja. Úgy próbáltuk er-
délyivé tenni, hogy a különféle ro-
vatokat különféle tájakról érkezett
írásokból állítottuk össze. Marosvá-
sárhely jelentős közössége mellett
fontos, hogy más települések ör-
mény közösségei is magukénak
érezzék a lapot. Nem egy ember ké-
szíti, hanem több: Bakó Zoltán, Za-
kariás Eszter, Gál Hunor, Biró
Melinda, Kulcsár Petra, Szász Ávéd
Rózsa, Puskás Attila Barna, Czirják
Károly, Minier Ottó, Nagy Gyöngy-
vér és mások. A lap két oldala szí-
nes, nagy képekkel, kevesebb
szöveggel, a hátsó oldalon életképe-
ket találhatunk a közösségek éle-
téből. A folyóiratnak nincsen
százszázalékosan biztos anyagi fede-
zete – bízunk benne, hogy lesz foly-
tatása, maradt bőven anyagunk a
további lapszámainkra is. Az utolsó
oldalon reklámozni is lehet, a min-
tapéldányon azon cégek szerepel-
nek, amelyek tulajdonosai erdélyi
magyar örmények. Szeretnénk, ha
minél többen hirdetnének is lapja-
inkon, hiszen a kiadványt egész Er-
délyben fogják majd olvasni. 

Szász Ávéd Rózsa hozzátette: a
cél az, hogy ne postán keresztül ér-
kezzen a Magyarörmény Élő Örök-
ség, hanem kézbe adjuk annak, aki
igényli, és ezzel is közösséget épít-

sünk. Felépítése tekintetében a ki-
advány első fele hírekből áll, a lap
közepe a fiatalok írásait tartal-
mazza. A második rész a múltról
beszél, ami ugyan nem hírlapanyag,
de mind emlékszünk azokra az
időkre, amikor nagyon keveset tud-
tunk az örmény őseinkről. Ezért be-
szélünk róluk, a népszokásokról,
azokról, amiket magukkal hoztak és
arról, amit mi ebből megtartottunk.
Szerepelnek benne örmény míto-
szok és lesz egy Örmény arcélek,
egyelőre munkacímű sorozatunk is:
egy családtörténeti jellegű rovat,
amelyet mindig mások írnak arról,
hogy őseik hogyan élték meg az er-
délyi történéseket. 

Bakó Zoltán szerint a lapnak egy
baja van: hogy csak 16 oldal. 

– Az elején féltünk attól, hogy
lesz-e mivel megtölteni ezeket az
oldalakat, a munka végén pár
anyagnak már a következő lap-
számra kellett maradnia. Reméljük,
hogy akik megvásárolják, azok
félre is teszik a lapot, lévén három-
havi kiadvány. A belső képek első-
sorban azért nagyok, hogy lehessen
látni, ki van rajtuk. A 21. században
ez a trend: nagy képek és kicsi szö-
veg. Az embereknek nincs idejük ol-
vasni, a nagy képnek pedig esélye
van felkelteni a lehetséges olvasó ér-
deklődését, ugyanakkor a szemnek is
jobban tetsző – hallottuk a csütörtöki
lapbemutatón. Az érdeklődők az or-
menyorokseg@gmail.com levélcí-
men, valamint a 0756-222-903-as
telefonszámon vehetik fel a kapcso-
latot a szerkesztőséggel.

Világhírű musicallel búcsúz-
tatja az óévet és köszönti az új
esztendőt a Tompa Miklós Tár-
sulat. Fred Ebb–Bob Fosse–
John Kander: Chicago című
musicaljét Juronics Tamás
Kossuth-díjas rendező-kore-
ográfus, a Szegedi Kortárs
Balett művészeti vezetőjének
irányításával viszi színre a
Tompa Miklós Társulat. A szö-
vegkönyvet fordította Hamvai
Kornél, a dalszövegeket fordí-
totta Varró Dániel. A Maurine
Dallas Watkins Chicago című
színdarabja alapján készült
musical a Theatrum Mundi
Színházi és Irodalmi Ügynök-
ség (Budapest) közvetítésé-
vel kerül színre. 

– Juronics Tamás neve nem csak
a sajtóból, médiából lehet ismerős
a marosvásárhelyi és az erdélyi kö-
zönség előtt, hiszen immár húsz éve
is elmúlt annak, hogy a Tavaszi ál-
dozat és a Carmina burana táncelő-
adásokkal tájainkon is felléptek,
nemrég pedig a Stabat Mater pro-
dukciót mutatták be Marosvásárhe-
lyen a Szegedi Kortárs Balett

művészei, kiknek művészeti vezetője
Juronics Tamás koreográfus. Ezút-
tal viszont a Tompa Miklós Társulat
kötelékében mutatkozik be rendező-
ként és koreográfusként. Hogyan éli
meg a marosvásárhelyi alkotófolya-
matot, hogyan egyezteti feladatait?

– Mivel egyrészt messze va-
gyunk Szegedtől, másrészt Maros-
vásárhelyen egy nagyon intenzív
próbafolyamatot kellett kialakítani,
ezért nem egyeztetek, hanem itt va-
gyok mindig. Az otthoni funkció-
imat szerencsére úgy tudtam
alakítani, hogy azokkal most ne
kelljen foglalkoznom. A balett-tár-
sulat bizonyos szempontból „ön-
járó”, megvolt az ottani bemutató
már novemberben, azután tudtam itt
elkezdeni a munkát, a repertoárt
pedig jó asszisztensek tartják kéz-
ben, sok előadást játszanak, amiket
én sajnos nem látok – például le-
megy a Diótörő sorozat –, de jól mű-
ködik a csapat nélkülem is, így én
teljességgel ide tudok koncentrálni. 

– Egy musical általában, a Chi-
cago című produkció pedig kiemel-
ten is nagy próbatételnek számító
dalokat és erőteljes koreográfiákat
tartalmaz. Milyen színvonalon va-
lósíthatóak meg ezek egy alapve-
tően prózai színházi gárdával, azaz
a Tompa Miklós Társulattal? 

– Kettébontanám a választ. Egy-
részről a zenei megvalósításban ter-
mészetesen arra törekszünk, és ez
elérhető lesz, hogy nagyon jó minő-
ségű legyen. Abban nem lehet
kompromisszumot kötni. Úgy kell
megszólalnia mind az énekesek,
mind a zenekar szempontjából,
hogy az a megírt szinten és élvez-
hetőségen legyen. Ebben Incze G.
Katalin neve biztosítékot jelent. Az
ő szakmai tudása és keménysége
végig fogja vinni azt, hogy az
egyébként nem sokat éneklő színé-
szek is eljussanak a megfelelő szín-
vonalra. De azt el kell mondanom,
hogy nagyon jól éneklő színészeink
vannak, bizonyos szerepekben
pedig különösen jók, akik nagyon
alkalmasak a szerepeikre. Említhet-
ném Lőrincz Ágit vagy Bokor Bar-
nit, akiknek nagy tapasztalatuk van
a zenés műfajban, vagy a jelentős
feladatot vivő Ördög Szabadi Nórit,
aki fantasztikusan énekel, és akinek
szintén nagy tapasztalata van, mint
ahogy a Roxie-t játszó Varga Andi-
nak is. Ez a része tudatosan ellenőr-
zött és jól alakul. Az előadás
koreográfiai része – az egy másik
játék. Ugye, nekem ez az alapvető
szakmám. És itt egyfajta okosságra
van szükség, mert nyilvánvalóan
olyan koreográfiákat kell készíte-

nem, amiket a színészek jól tudnak
megcsinálni. Ráadásul olyan kore-
ográfiákat, amik nagyon látványo-
sak, mert ez mégiscsak egy táncos
műfaj. Nagyon megdolgoztatom a
színészeket, mert az a cél, hogy a
legjobbat hozzuk ki a produkcióból,
kicsit fejlesztve is az előadókat, de
nyilvánvalóan az én saját meglévő
lépésanyagomat redukálnom kell
egy színész esetében, azaz „szí-
nésztáncokat” kell kialakítani. Itt
nincs tánckar. Itt a színészek tán-
colnak, meg az egyetemről hívott
színészpalánták. Ilyen szempont-
ból is nagyon izgalmas a munka,
mármint az, hogy hogyan lehet
őket egy szintre hozni, egységesí-
teni. De a végeredmény az lesz,
hogy ők jók lesznek! Tudom, mert
van rutinom a „színésztáncoltatás-
ban”. 

– A Chicago viszont nem csak
egy éneklős-táncolós előadás,
hanem egy nem mindennapi törté-
netet is elmesélő színmű…

– A darab az én szempontomból
elsősorban azért érdekes, mert egy
koreográfus rendezte. Bob Fosse
nagyon híres koreográfus és egyben
rendező is, tehát a dolog ilyen külö-
nösen hasonlatos, hiszen egy kore-
ográfus gondolkodásával a mozgás,
a komponálás irányából közelíthe-
tünk a műhöz. Mi ugyanakkor
mégis a nehezebb utat választottuk,
hiszen nem ezt a fajta formalista, ki-
zárólag a tánc oldaláról való meg-
közelítést használjuk, hanem
belehelyezzük egy „majdnem reál”
szituációba. Az diktálta ezt, hogy
teljesen nyilvánvalóan a történet
egyik legjelentősebb része az, hogy
a média milyen szerepet tud játszani
abban, hogy a sikert – ha csak pár
másodpercig is – bármi áron meg-
szerezzük. Ez már a húszas években
játszódó darabban is érdekes volt,
Amerikában már abban az időben
megvolt a sajtónak ez a fontossága,
nem beszélve a bemutató idejéről, a
hetvenes évekről, amikor már a te-
levízió és a sajtó nagyon nagy befo-
lyással bírtak az emberekre. Ezt
mondjuk a kelet-európai blokkban
mi azért tudjuk kevésbé, mert ná-
lunk az úgymond szabad sajtó csak
a kilencvenes években indulhatott

el, addig nem volt ilyen ereje a
média világának. Ugyanakkor az
nyilvánvalóan látható, hogy a ki-
lencvenes évektől kezdődően az el-
múlt huszonöt év bőségesen elég
volt ahhoz, hogy ugyanarra szintre
jusson ez a dolog, mint nyugaton.
Mi ezt is akarjuk megmutatni, hogy
mekkora annak a romlásnak a ve-
szélye, amit a média képvisel, hogy
micsoda rémséges dolgokat tud pro-
dukálni például a televízióban, és
még nem tudjuk, hová tud alakulni.
Ennek akarjuk egy példázatát adni,
hiszen amit mi itt most létrehozunk,
az egy televíziós műsor, a jól ismert
kereskedelmi csatornák valóság-
show-inak és tehetségkutatóinak
egyfajta horrorizált keveréke, ahol
a börtön gyilkosai játsszák ezt a já-
tékot, és a tét az életük. Ez annak az
alapgondolatnak egy mai továbbfej-
lesztése, ami szerintem ennek a
műnek egy alappillére. Általában az
egóról, az egók ütköztetéséről szól
a mű, ami ennek a közegnek ad
igazságot. 

– Juronics Tamás karrierjének
minden jelentős mozzanata Sze-
gedhez, a Szegedi Kortárs Balett-
hez kapcsolódik, melynek az
alapítástól kezdve tagja. Hogy érzi
magát, milyen élményeket gyűjtött
munkája során Marosvásárhe-
lyen?

– Az az igazság, hogy én az időm
nagy részét a színházban töltöm. A
főtéren lakom, onnan naponta besé-
tálok, igazából keveset látok a vá-
rosból, de az itteni életről a
társulaton keresztül rengeteg impul-
zust kapok. Szerencsére van elég
sok tapasztalatom más társulatokkal
való munkában. Dolgoztam prózai
rendezéseken Budapesten a Víg-
színházban, a Radnótiban, rengeteg
operát rendeztem, ami megint egy
más műfaj. Ezek a kitekintések az
én koreográfusi munkámhoz képest
nagyon nagy tapasztalattal láttak el,
ezért nyitottabb vagyok az ilyen-
fajta együttműködésekre, de a vá-
rossal való találkozásom viszonylag
kevés volt, de még nem adom fel,
talán még lesz alkalmam, bár sűrű-
södnek a próbák is. Az viszont na-
gyon szép, hogy épp a karácsonyi
időszakban vagyok itt, a város 
díszeit mindennap látom, naponta
végig tudok menni a kidíszített vá-
rosközponton, és ez nagyon jó han-
gulatot ad. 

Kaáli Nagy Botond
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Új folyóirat, közösségi igényből
Magyarörmény Élő Örökség

„A végeredmény az lesz, hogy ők jók lesznek!”
Interjú Juronics Tamással, a Chicago rendező koreográfusával

Az interjút készítette: 
Kiss Éva-Evelyn



Fekete Pál, Székelyvécke pol-
gármestere a harmadik man-
dátumát szerezte meg a
júniusi helyhatósági vá-
lasztásokon. Az önkormány-
zat tevékenységéről, a meg-
valósításokról, tervekről
kérdeztük. 

– Igazából kezdhetnénk azzal
is, hogy mennyi minden nem
megy jól, de én általában azt szok-
tam mondani, hogy azzal kell
gazdálkodni, ami van. Megpró-
bálom megtenni a faluért, amit
lehet. A költségvetést úgy beosz-
tani, hogy azt a kis pénzt – mert
Maros megyében mi vagyunk a
legkisebb település, így a leosz-
tás is a legkisebb – jól próbáljuk
felhasználni. Ha végigmegy a
falun, látszik, hogy történt va-
lami, de ez inkább civil kezde-
ményezés, mint önkormányzati,
illetve önkormányzati is, pályá-
zatokból. Lehetne dicsekedni is,
sírni is. Civil kezdeményezés-
ként sok régi házat újítottunk fel,
borkóstolókból befolyt összege-
ket próbáltunk különböző civil
kezdeményezésekre felhasz-
nálni. 

A polgármester számszerű ada-
tokat nem akart mondani, de 
biztosított arról, hogy az önkor-
mányzat működik, erre megvan a
szükséges pénzügyi háttér, emel-
lett pedig a kultúrotthonaikat Szé-
kelyszálláson, Magyar- zsákodon
és Székelyvéckén is rendbe tették.
És az óvodák, iskolák is rendben
vannak.

– A községben nincs sem ivóvíz-,
sem csatornahálózat.

– Állami beruházás vagy pályá-
zat nem volt erre, nincs se víz-, se

csatornahálózat, ebben az ügyben
lépéseket sem tettünk.

– Miért?
– Egyrészt, mert olyan kevés a

lakók létszáma, hogy semmiféle 
pontozást nem tudunk elérni. Ilyen
szempontból nem felelünk meg.
És félek belevágni, mert borzasztó
nagy a költség, nem beszélve
arról, hogy kevesen vagyunk, nem
fogjuk tudni fenntartani. Nálunk
nagyobb községek belebuktak a
nagy beruházásokba, európai
uniós pályázatokba. Nemcsak az
önrész, de a fenntartás is annyiba
kerül, hogy nem tudjuk megol-
dani. 

– Az emberek nem igényelnék?
– A fürdőszobát igénylő em-

berek megoldották úgy, hogy kút-
juk van, ülepítőjük. Igényelnék, de
a csapon folyó vizet inkább nem
fizeti meg az idős kisnyugdíjas,
mert a kút neki elég. Teljesen más
a berendezkedés itt, mint városon.
Persze, jobb, ha van csapvíz, de
akinek 200-300 lejes nyugdíja

van, a villanyszámla mellett nem
vállalja, inkább a kútról hordja a
vizet.

– Van még ilyen község a me-
gyében? Mert ahol én jártam,
mindenütt megoldották. Nem pá-
lyáztak kormányzati vagy uniós
pénzekre. 

–  Sokat vacilláltunk, hogy vág-
junk bele vagy ne. Uniós pályáza-
tunk nincs, de a kistérségi társu-
lásnak tagja vagyunk, és a Leade-
ren keresztül elég szép
összegekhez juthattunk. Abból
készült el a sportpálya, elkezd-
tük a községben az aszfaltozást.
Traktort, munkagépeket vásá-
roltunk, amelyekkel megoldjuk
a hóeltakarítást, sáncásást stb.
Most megint van egy kiírás, úgy
néz ki, hogy nyerő lesz. 

Az utak rendbetételét kellene
folytatni. És be kellene kötni Ma-
gyarzsákodot is, mert Maros me-
gyében az egyetlen megyei út,
amely nincs leaszfaltozva. Lévén
megyei út, a megyei önkormány-
zat hatásköre. A mellékutakat az
önkormányzat kövezi, a pályáza-
tokból aszfaltozunk. 

Ennyit tudunk csinálni. A lakos-
ság nagy része nyugdíjas, van né-
hány fiatal vállalkozó, aki főleg
állattartással foglalkozik, néhá-
nyan Vásárhelyre ingáznak, de va-
lójában kiöregedett a falu.
Erőnkhöz mérten megpróbálunk
mindent megtenni, hogy fennma-
radjunk – nyilatkozta a községve-
zető.

Amit lehet...

   6NÉPÚJSÁG ___________________________________________________ VENDÉGOLDAL ___________________________________________ 2016. december 20., kedd

Szép, rendezett udvaron szép,
rendezett iskola. Györfi Melinda
igazgatónővel beszélgettünk, aki
elmondta, hogy a székelyvéckei is-
kolához tartozik a magyarzsákodi
elemi iskola és a székelyszállási
óvoda. 

A tanintézményekbe a 2016-
2017-es tanévben 112 gyereket 
írattak be. Székelyszálláson félnor-
mával működik az óvoda, mert

kevés a gyerek. Ezzel szemben
Magyarzsákodon két tanítónő és
két óvónő tanít. A községköz-
pontban, Székelyvéckén Györfi
Melinda az egyedüli tanítónő az
I-IV. osztályban. A felső tagozat
szintén összevont, az ötödik a
hetedikkel, a hatodik a nyolcadik
osztállyal van összevonva,
ugyancsak az alacsony gyerek-
létszám miatt. 

A három oktatási intézmény-
ben összesen 14 tanügyi káder dol-
gozik. Kizárólag magyar nyelvű
oktatás folyik. Az igazgatónő el-
mondta, hogy a pedagógusok 95
százaléka ingázik – a véckei
óvónő, a vallásszakos tanárnő, il-
letve a zsákodi óvónő helybéli. A
pedagógusok Gyulakutáról, Erdő-
szentgyörgyről ingáznak, magya-
rázta Györfi Melinda, emiatt is
meglehetősen nehéz összeállítani
az órarendet, meg azért is, mivel
más helyen is betanítanak. Mint
mondta, van olyan tanár, aki öt he-
lyen tanít. Az iskolában csak dél-
előtt van oktatás. Az igazgatónő
szerint szükség lenne Véckén még
egy tanítónőre, mert 21 gyerek kicsit
sok egy osztályban, de csak 26 felett
oszlik az osztály. Véleménye szerint
a nagy gyereklétszám jó is, meg
rossz is. Hátrány, hogy egy osztályra
kevés idő jut egy órán, viszont na-
gyon sokat tanulnak egymástól, és
elsajátítják az egyéni, önálló mun-
kát. Nagyon jónak nevezte mind a
tanári, mind a szülői közösséget.

Elkelne még egy tanító

– Sokan zarándokolnak a domb-
tetőn álló kápolnához. Azt tapasz-
taltam, hogy az embereknek
szükségük van az istenélményre –
magyarázta kérdésünkre a község-
vezető, aki saját pénzből kápolnát
épített a dombtetőn. A kérdésre,
hogy miért volt rá szükség, azt
mondta: ahol összefogás, szeretet,
jóindulat van, ott biztos, hogy te-
remtő hatású dolgok történnek.
Ennek az egyik eredménye a ká-
polna. 

Az Irgalmasság kápolnájában
nem tartanak rendszeresen misét,
az ökuménia jegyében működik, de
cégek is szerveznek lelki napokat,
itt tartották például a siketek világ-
találkozóját. Feljutni az úgyneve-
zett székely kálvárián vagy
terepjáróval lehet. A kápolna he-
lyén korábban kilátó volt, ami tu-
risztikai látványosságnak szá-
mított, tiszta időben el lehetett látni

a Fogarasi-havasokig. Ezt kissé
odébb vitték, a helyére építették a
kápolnát. 46 székely kaput hozott
a polgármester Véckére, ezekből
alakították ki a 14 stációs székely
kálváriát. A stáció keresztjeit este
kivilágítják. 

A polgármester elmondása sze-
rint egy társaság tavaly pünkösd
szombatján „kicövekelte” a helyét,
és augusztus másodikán felszentel-
ték a kápolnát. 

A főkapun Ady egyik istenes
verséből való idézet olvasható. A
nagykaput Máréfalváról hozták, a
többit Korondról és Véckéről. 

Az ablakokon többek között a
csíksomlyói kegyszobor, az irgal-
mas Jézus képe, az erdélyi Madonna
festett képe található. Szobrokat, ké-
peket a helyiek és mások adomá-
nyoztak. Szépen szóló harangja is
van. Aki kimegy, pluszajándékként
gyönyörködhet a tájban.  

Székely kálvária és kápolna 

A medvéké a világ

Szerkeszti: Mózes Edith

Hegedűs Béla alpolgármester
egész halom friss dossziét mutatott,
mindegyikben a medve volt a „fő-
szereplő”. Amely hetek óta rettegés-
ban tartja a három falut. Annyira
elszaporodtak a medvék a környéken,
hogy egyszerűen kibírhatatlan, ami itt
folyik – mondta az alpolgármester. 

– Itt van ez a rengeteg panasz.
Mit csinálnak ezekkel?

– Az önkormányzat csak a tör-
vényben előírt dolgokat teheti: 24
órán belül bejelenti a panaszt az il-
letékes hatóságoknak, továbbítja a
prefektúrára, az erdészethez, a va-
dászegyesülethez, a környezetvé-
delmi őrséghez, a mezőgazdasági
és vidékfejlesztési igazgatóság-
hoz és így tovább… Az illetéke-
sek meg mossák kezeiket. Nemrég
kijöttek Brassóból, felmérték a
kárt, aztán szépen „meghalt min-
den”.

Az alpolgármester szerint a med-
vékkel iszonyatosan nagy problé-
máik vannak, főleg Zsákodon. „Itt
küszködünk az emberekkel. Oda ju-
tottunk, hogy ha este hat óra után
kimegyünk a házból, nem biztos,
hogy vissza is térünk. Nem véd
minket senki, semmi. Úgy képzel-
jék el, hogy éjszakánként járőrö-
zünk az utcán. Van egy főutcánk és
egy mellékutca. Ahol a kutyák ugat-
nak, oda szaladunk, és elriasztjuk a
vadat. A zsákodiaknak már alig van
hangjuk, mert kiabáláson kívül

nincs mivel elriasztani. A medvék
már a tűztől sem félnek.”

A hatóságokkal ellentétben He-
gedűs Béla azt állítja, hogy ezek a
medvék nem itt születtek. „Nem za-
varja őket, hogy kiabálunk, a ku-
tyák ugatnak, zajt csapunk. A medve
leül és csóválja a fejét. Én is ott vol-
tam, amikor egyszerre hat kecskét vet-
tünk el tőle, kiszedte a belüket,
agyonszorította őket. Itt vannak a képek
– mutatja –, szétverte a méhkaptára-
kat, a nyulakat, tyúkokat, juhokat
szétmarcangolta. A medve betöri a
kapukat, arra sincs biztosíték, hogy
nem megy be a házba. Mindenhol
ég a villany, az egész falu ki van vi-
lágítva, mint karácsonykor. Nagyon
nagy bajban vagyunk. Már csak a
Jóisten tud nekünk segíteni, mert
más senkit nem érdekel.”
A panaszokat válaszra 
sem méltatták 

Fekete Pál szerint – aki maga is
tagja a vadászegyesületnek – Ro-
mániában a medve védett faj, le van
állítva a kilövés. Ami a károk mel-
lett azért is baj, mert, mint mondta,
„elesünk attól a bevételtől, amit a
medvekilövés jelent a vadásztársa-
ságnak”. Így maradnak az agyon-
vert juhok, a szétvert méhkaptárak.
„Abnormális világban élünk. Min-
dent tönkretesznek az állatok. Nem
tudjuk, mi a megoldás. Attól félek,
elszabadul a pokol, emberáldozat is
lesz. Ez a legnagyobb gondunk.”

Fotó: Nagy Tibor



Az 1. liga történetének első olyan
mérkőzését játszották hétfőn este
Marosvásárhelyen, amelynek a má-
sodik félidejére nem vonult ki a
vendégcsapat, a Zsilvásárhelyi Pan-
durii, mivel játékosai sérülésveszé-
lyesnek találták a fagyos, jeges
pályát. Ennek következtében az
első játékrészben a pályán beállított
2-0 helyett minden bizonnyal 3-0-
ra nyer majd a zöldasztalnál a hazai
együttes, mi több, pénzbírsággal és
pontok levonásával is sújthatja a
Panduriit a román Hivatásos Labda-
rúgóliga.

A mérkőzést a televíziókészülé-
kek előtt követő hazai labdarúgó-
szurkolók felteszik ilyenkor a
kérdést, hogy ki a hibás mindezért,
azaz mi lett volna a jogos döntés a
találkozó kimenetelével kapcsolato-
san? Először is a liga vezetői a szél-
sőséges időjárás miatt nem kellett
volna december második felére
programáljanak találkozókat. A bajt
csak tetézte, hogy a TransSil sta-
dion pályájának nincs fűtőberende-
zése, így csak ideiglenesen
engedélyezték, hogy mérkőzéseket
rendezzenek rajta. 

Marius Avram játékvezető – aki
a mérkőzés közben elcsúszott, el is
esett, aztán nagyobb stoplis cipőt
húzott a lábára – is hibás, mivel
hagyta elkezdődni a találkozót a
jeges pályán, amelyet hiába sóztak

le az utóbbi napokban több ízben is.
Az első és egyetlen játékrészben

a hazaiak jól játszottak, több veszé-
lyes gólhelyzetet alakítottak ki
Stanca kapujának előterében C.
Rus, Morar és Kuku révén. Az első
ordító helyzet G. Mureşan nevéhez
fűződik, aki a 6. percben C. Rus bal
oldali beadását jobbal kapura lőtte,
a labda Unguruşan lábáról vissza-
pattant, majd Kuku fejéről elhagyta
a játékteret. A 19. percben vezetés-
hez jutottak a hazaiak, miután Kuku
bal oldali beívelését G. Mureşan
mellel David előtt levette, majd job-
bal a hosszú sarokba lőtte: 1-0. A
vezető gól után a 36. percben a to-
vább támadó hazaiak újabb gólt
szereztek, miután C. Rus jobb ol-
dalról érkező beadását Morar Pi-
ţian mellett Stanca kapujába
fejelte: 2-0.

A gól előtt P. Grigoraş, a Pandurii
vezetőedzője le akarta hívni a pá-

lyáról játékosait a pálya minősége
miatt, de ebbe nem egyezett bele a
játékvezető. Szünet után azonban az
ellenfél labdarúgói nem jöttek visz-
sza a pályára, így Avram a törvény
szerinti három perc után lefújta a ta-
lálkozót. 

Az első félidő során a Pandurii
három játékosa sérülést szenvedett
a jeges pályán, őket a csapatorvos
jobbnak látta, ha nem küldi vissza a
pályára. Mivel Sânmărtean és Ple-
aşcă már a mérkőzés előtt jelezte,
hogy nem vállalja a játékot a
pálya minősége miatt, a cserepa-
don pedig mindössze Negrilă pót-
kapus és Pârvulescu foglalt helyet,
így közösen úgy határozták, hogy
nem jönnek vissza a második fél-
időre. 

Egy biztos, az ASA 3-0 arányban
nyeri meg az összecsapást, szerdán
pedig 20.30 órától, ugyanott a Te-
mesvári Poli ACS ellen játszik Li-

gakupa-találkozót. Hogy milyen
lesz akkor a pálya minősége, az

még kérdéses, viszont az időjósok
nem mondanak túl sok biztatót.
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Magabiztosan nyert a Maros KK
vasárnap délután a Galaci Phoenix
ellen a férfikosárlabda Nemzeti Liga
13. fordulójában rendezett mérkőzé-
sen. Az eredmény 94:77 (20-17, 37-28,
63-56). Az alapszakasz visszavágójá-
ban a marosvásárhelyieknek ez volt
egymás után a második győzelmük,
miután egy hete Nagyváradon is si-
került diadalmaskodniuk.

A találkozó rajtja előtt a házi-
gazda klub felhívására a közönség
plüssállatokat dobált be a pályára,
ezeket a szervezők a nélkülöző kis-
gyerekeknek adományozzák.

Bár a vendégek jobban kezdtek,
és szünet után is beleerősítettek,
kissé maguk mögé utasítva házigaz-
dájukat, döntő előnyt egyik alka-
lommal sem tudtak kiharcolni. A
Tigrisek mindkét alkalommal visz-
sza tudtak kapaszkodni, és tetsze-
tős, harcos játékkal megnyerték a
meccset. Soraikban ott volt Mo-
hammed, viszont kisebb egészségi
gond miatt hiányzott Kalve, ami
megkönnyítette a szakvezetés dol-
gát azt illetően, hogy kit hagyjanak
ki a mérkőzésre nevezett keretből –
Gajovic érkezésével ugyanis most
már eggyel több az idegenlégiós,
mint amennyit egy-egy bajnoki
mérkőzésen használni lehet.

A Maros KK főleg lepattanózás-
ban volt jobb ellenfelénél (39/25),
amit a galaciak edzője, Florin Nini
azzal magyarázott, hogy a házigaz-
dák összességében magasabb és
megtermettebb játékosokat tudtak
felvonultatni, ezt pedig ők nem tud-
ták küzdőszellemben megfelelő
módon kompenzálni, a második fél-
időben ráadásul többször hagyták
üresen a marosvásárhelyiek dobó-

játékosait. Innen származtatható
aztán az, hogy távoli kísérletek te-
kintetében is lényegesen jobb sta-
tisztikát produkáltak a házigazdák,
mint vendégeik (százalékarány te-
kintetében: 52/29).

A marosvásárhelyi vezetőedző,
Szászgáspár Barnabás örömmel
nyugtázta a sikert. „Kicsit tartottam
ettől a mérkőzéstől, hiszen nagyon
elfárasztott a franciaországi kiszál-
lás (a FIBA Európa-kupában ven-
dégszerepeltek a Tigrisek az elmúlt
héten – a szerk.), ráadásul több já-
tékosunkat hűlés környékezi.
Ugyanakkor lényeges volt, hogy
megnyerjük ezt a meccset, hiszen a
rájátszásba jutásért folyó küzdelem-
ben egyik közvetlen ellenfelünkkel
mértük össze erőnket. A harmadik
negyedben ismét visszaestünk, de a
játékosaink nagyot küzdöttek, így
nem adtak esélyt az ellenfélnek a
győzelemre” – mondta a Maros KK
edzője. A csapat másodedzője, 
George Trif pedig a tartalékok hozzá-
járulását emelte ki, szerinte a kispadról
érkező játékosok jelentős mértékben
segítették a kezdők munkáját.

A Maros KK a FIBA Európa-ku-
pában játssza következő mérkőzé-
sét szerdán este 7 órai kezdettel, a
ligeti sportcsarnokban.

Maros KK-győzelem 
plüssállatesőben

Czimbalmos Ferenc Attila

Farczádi Attila

A norvég válogatott megsze-
rezte történelme hetedik Európa-
bajnoki címét, miután vasárnap este
Göteborgban 30-29-re legyőzte
Hollandia csapatát. A svédországi
női kézilabda-Európa-bajnokság
bronzmeccsén Franciaország 25-
22- re nyert Dánia ellen. A pénteki
helyosztón Románia 23-22-re le-
győzte Németországot és az ötödik
helyen zárta az Eb-t. Norvégia még
1998, 2004, 2006, 2008, 2010,

2014-ben is Európa legjobb csa-
pata volt. A világbajnoki ezüstér-
mes Hollandia nagy csatában
maradt alul a döntőben.

A meccset a hollandok kezdték
jobban, és 13-9-re is vezettek, ám
a norvégok egy 5-0-s sorozattal
fordítottak, és a szünetben 15-15-
re állt a meccs. A második félidő-
ben 19-ig tartották az eredményt a
hollandok, ám onnan 26-21-re
mentek a norvégok, és bár az

utolsó percre egy gólra feljöttek a
hollandok és az egyenlítésért tá-
madhattak, nem sikerült, a norvé-
gok 30-29-es szoros, de
megérdemelt győzelmet arattak.

A meccs MVP-je a 12 gólig érő
Nora Mörk volt.

A csapatok:
* Norvégia: Kari Aalvik

Grimsbo (9 kivédett labda), Silje
Solberg (5 kivédett labda) – Emilie
Hegh Arntzen 3 gól, Veronica Kris-
tiansen 2, Nora Mörk 12, Stine Of-
tedal 2, Malin Aune, Vilde Ingstad,
Marit Malm Frafjord 5, Silje
Waade 2, Amanda Kurtovic, Ca-
milla Herrem 4, Sanna Solberg,
Marta Tomac.

* Hollandia: Tess Wester (16 ki-
védett labda), Jasmina Jankovics –
Jessy Kramer, Laura van der Heijden
3, Debbie Bont, Lois Abbingh 3,
Sanne van Olphen 2, Danick Snelder
6, Lynn Knippenborg, Yvette Broch
2, Maura Visser 1, Cornelia Groot 5,
Kelly Dulfer, Michelle Goos 2, An-
gela Malestein 1, Estavana Polman 4.
Játékvezetők: Victoria Alpaidze és
Tatiana Berezkina (Oroszország).

Norvégia Európa-bajnok, Hollandiáé az ezüst,
Franciaországé a bronz

A norvég Emilie Hegh Arntzen dob kapura a Hollandia elleni női kézilabda-Európa-bajnoki döntőben

Nem fért kétség a francia csapat bronzérméhez
A kisdöntőben Franciaország 25-22-re nyert Dánia ellen, és

megszerezte a bronzérmet. A francia csapat győzelméhez nem fért
kétség, elejétől végig irányították a küzdelmet.

Az olimpiai ezüstérmes franciák a meccs elején 5-0-ra elhúz-
tak, majd 10-3-ra is vezettek, a szünetre 14-9 lett. A második fél-
időben 16-15-re is feljöttek a dánok, de egyenlíteniük nem
sikerült, a franciák 22-18-on is voltak, és bár óriási küzdelemben,
kétemberes hátrányban is gólt lőve, a dánok még hoztak egy 1-4-
es etapot, és 23-22-re ledolgozták a hátrányukat, nem bírták a
végjátékot, és a franciák 25-22-es megérdemelt győzelmet arat-
tak.

A győzelemhez nagyban hozzájárult Amandin Leynaud első
félidei, pazar, 53 százalékos védőteljesítményével.

A meccset a Diana Florescu és Anamaria Stoia román páros
vezette.

Ranglista
1. Steaua CSM 11/1 23
2. Kolozsvár 10/1 21
3. Nagyszeben 8/4 20
4. Piteşti 7/5 19
5. Nagyvárad 6/6 18
6. Maros KK 6/6 18
7. Temesvár 6/6 18
8. Craiova 4/8 16
9. Galac 4/8 16
10. Nagybánya 1/11 13
11. Dinamo 2/9 13

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 13. forduló: Marosvásárhelyi Maros KK

– Galaci Phoenix 94:77 (20-17, 17-11, 26-28, 31-21)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 1600 néző. Vezette: Laurenţiu

Grigoraş, Bogdan Podar, Bertalan István. Ellenőr: Mihai Caraion
* Maros KK: Martinic 21 pont (3), Lázár 17, Gajovic 15 (3), Mohammed

13 (3), Djapa 12 (2), Sánta 6, Barham 6 (1), Borşa 4, Daniel Popescu, Dra-
goş Andrei.

* Phoenix: Pesic 21 pont (1), Bojovic 21 (1), Guşoaia 12 (3), Scott 8 (1),
Vlaicu 7, Waters 6, Gregory 2, Petica Andrei, Pârlog.

További eredmények a 13. fordulóból: Piteşti – Nagyvárad 76:64, Te-
mesvár – Bukaresti Dinamo 82:78, Nagybánya – Craiova 70:99, Nagysze-
ben – Bukaresti Steaua CSM 75:76.

Ranglista
1. FCSB 21 12 4 5 27-16 40
2. Viitorul 20 12 3 5 26-18 39
3. Medgyes 20 10 7 3 33-20 37
4. Craiova 21 11 4 6 28-21 37
5. Dinamo 21 9 5 7 33-27 32
6. CFR* 21 10 6 5 34-20 30
7. Astra 20 7 5 8 20-25 26
8. Botoşani 20 7 4 9 24-22 25
9. Voluntari 21 7 4 10 27-29 25
10. Jászvásár 21 7 4 10 21-23 25
11. Pandurii 21 6 6 9 22-31 24
12. Chiajna 21 4 5 12 11-26 17
13. ASA* 21 5 3 13 18-33 12
14. Poli ACS**21 6 4 11 21-34 8
* 6 büntetőpont levonva
** 14 büntetőpont levonva

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, alapszakasz, visszavágó, 21. forduló: Maros-

vásárhelyi ASA – Zsilvásárhelyi Pandurii 2-0
Vezette: Marius Avram (Bukarest) – középen, illetve Mircea Or-

buleţ (Bukarest) és Sebastian Stoianov (Konstanca) – partjelzők,
Ionuţ Coza (Cernica-Ilfov) – tartalék.

Ellenőr: Székely Zoltán (Nagybánya), Dan Potoceanu (Resica-
bánya).

Gólszerzők: G. Mureşan (19.) és Morar (36.).
ASA: Moga – Matei, Cordoş, Constantin, Mendy – Candrea, G.

Mureşan – Ciolacu, Rus, Morar – Kuku.
Pandurii: Stanca – Tudor, Piţian, Unguruşan, Pîrcălabu – Pirtea,

David – Brînzan, Herea, Răuţă – Dodoi.
Ugyancsak vasárnap játszották: Jászvásári CSM Politehnica –

Bukaresti Dinamo 2-1.

Nyilatkozatok 
* Dan Alexa (az ASA edzője): „Sajnálom, hogy nem álltak ki el-

lenünk a második játékrészben, de ez az ő dolguk. A találkozó ele-
jén is meghozhatták volna ezt a döntést. Engem a három pont, azaz
a győzelem érdekel. Az ünnepek előtt leülünk a csapat vezetőivel,
majd közös döntést hozunk a csapat érdekében.”

* Petre Grigoraş (a Pandurii edzője): „Ilyen körülmények között
még nem játszottunk, havas pályán többször futballoztunk, de
jégen még nem. Mi nem korcsolyázni jöttünk Marosvásárhelyre,
futballozni akartunk, de ilyen körülmények között nem lehetett. A
játékosaim közül többen megsérültek, majd közösen határoztak,
hogy nem játsszák le a második félidőt.”

A jeges pálya miatt egy félidős volt az ASA–Pandurii találkozó



Áll a főtér közepén a sok szín-
ben tündöklő óriási fenyőfa, szét-
áradó fényei örömteli várakozást
sugallnak, s a lelkekbe beköltözik
a már szinte tapinthatóvá váló ka-
rácsonyi hangulat. 

Sodródunk a minden évben
megismétlődő, de soha meg nem
unt nagy élmény felé, amikor kará-
csony éjszakáján Jézus születésére
emlékezünk, kifényesedik a világ
körülöttünk, szívünk megtelik sze-
retettel, jobb emberekké válunk,
mert „jónak lenni jó”. Ezt kongatják
a harangok, s harsogja a média is.

Ehhez az örömteli meneteléshez
csatlakoztak a Kopacz Imola által
vezetett Magányosok klubjának
tagjai is, akik, félretéve minden
más teendőt, advent utolsó vasár-
napján városunk két templomát lá-
togatták meg, hogy ünnepi
műsorukkal hirdessék a karácsony
örömét. 

Délelőtt a kövesdombi unitárius
templomban voltunk, ahol Kecskés
Csaba lelkész baráti szeretettel fo-
gadott, délután a Szent Imre római
katolikus templomban Sebestyén
Péter plébános vendégei voltunk.

„Krisztus Jézus született, örven-
dezzünk” – hirdette a magányosok
szavalókórusa: Czerán Erzsébet,
Németi Ibolya, Herman Ilona, Bíró
Irén, Dendea Mária, Jakab Ilona,
Szabó Márta, Gráger Margit, Polák
Erzsébet, Péterfi Rozália, Popescu
Olga, Popescu Ilona, Simon
Emese, Varga Irén, Berei Árpád,
Veres Irén. 

Rímes verssorokban mondták el
Jézus születésének a történetét. A
zenei betéteket Szilágyi Sándor
énekes tangóharmonikával biztosí-
totta. A műsort Bíró Irénke és Berei
Árpád szavalatai és Szilágyi Sán-
dor szólója egészítette ki. 

Karácsony táján egyházi és vi-

lági fórumokon sok biztató szó,
üzenet hangzik el, melyek lelki ka-
paszkodót nyújtanak a hétközna-
pokban. Az az üzenet, mely az
összetartó szeretet erősségét hir-
deti, különleges hangsúlyt kap a
magányos ember életében. 

Éppen ezért Kopacz Imola, a
magányos emberek lelki támoga-
tója évente megrendezi a mindenki
karácsonyát, ahol egy nagy baráti
ölelés keretében ünnepelünk. 

Így történik december 20-án is,
amikor a klub lelkes tagjai újra el-
mondhatják, hogy Krisztus Jézus
született, örvendezzünk!

Szívünkbe véstük a vers utolsó
sorait, amit Czerán Erzsébet oly
szépen mondott: Amit én itt elme-
séltem, nem mese, de történelem.
Isten az embert úgy szerette, hogy
szent fiát adta érte. S Istennek ezt a
nagy tettét ünnepeljük a szentestén.

Radványi Hajnal

Nem mese, de történelem
Szerkesztette: Mezey Sarolta

Megvannak a végeredmények: a
magyar összefogás jó eredményre
vezetett, szenátor- és képviselője-
löltjeink ott lesznek a parlament-
ben.

Sokan azt jósolgatták  a választás
előtt, hogy az RMDSZ nem fogja
elérni az 5 százalékos küszöböt,
ezzel szemben nemhogy elérte a kö-
telező kvótát, hanem túllépett a 6
százalékon is. Igaz, hogy még jobb
lehetett volna, ha többen mennek el
szavazni a tétovázók közül,  kiknek
száma Maros megyében jelentős,
297.776-an voltak. Hogy ebből
mennyien magyar nemzetiségűek?
– csak következtetni lehet. A név-
jegyzéken szereplő 482.197 sze-
mélyből 184.421 szavazott.  Ez
elgondolkodtató, de talán a jövő vá-
lasztásokig a tétovázók felébrednek
téli álmukból. 

Választások előtti időszakban (de
jelenleg is) sokan olyan gorombán
és meggondolatlanul beszéltek,
írtak (különösen a román sajtó, tisz-
telet a kivételnek) az RMDSZ-ről –
és általában a magyar közösségről
–, hogy az finoman fogalmazva il-
letlenség. Még a választás napján is
igyekeztek egyesek minket, magya-
rokat, az RMDSZ-t beszennyezni.
Most dühösek, mert nem az ő el-
képzelésük szerint alakultak a dol-

gok. Egyes pártok hatalmi eszkö-
zökkel szeretnének arra kényszerí-
teni, hogy mindenben úgy
gondolkozzunk, mint ők. Nahát,
ebből nem kérünk!

Az elért 6 százalék fölötti kvóta
azt mutatja, hogy Romániában erős
magyar közösség él. 

Az idei választásokon elmarad-
tak a hangos reklámok, az autókból
ordibálók, az óriás reklámplakátok,
a jelöltek fényképei stb. Bebizonyo-
sodott, hogy szép  csendben is szép
eredményeket lehet elérni. 

Az elért eredmények tükrében bi-
zakodóbban tekintünk a jövőbe. A
romániai magyar szavazók elvárják
a szenátoroktól, képviselőktől, hogy
minél gyümölcsözőbb tevékenysé-
get folytassanak, s gondolom, hogy
ők is elvárják tőlünk a megfelelő
hozzáállásunkat, az összefogást a
továbbiakban is. 

Csak közösen összefogva szület-
hetnek jó eredmények mindannyi-
unk érdekében a szebb és jobb
jövő reményében. Meg kell tanul-
nunk békésen egymás mellett élni,
tisztelni egymás hagyományait,
szokásait. Ezúton kívánunk bol-
dog új évet a magyar közösségnek
és a román lakosoknak is. 

Varró Domokos, 
Marosvásárhely

Talpon maradt az RMDSZ!

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

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

telefonszámukat és lakcímüket. 
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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A természet csodái
Egy gombafotó-kiállítás 

margójára 
Dicsőszentmártonban a Magyar

Közművelődési Központban de-
cember 13-án különleges kiállítást
tekinthettünk meg: a Nagy-Mező-
havas gombavilágát Bélfenyéri
Gábor fotóművész képein. 

Incze Csaba, a Kis-Küküllő Ala-
pítvány alelnöke köszöntötte a Ma-
rosvásárhelyről jött vendéget,
valamint Kerekes Péter Pált és Ibo-
lyát. 

A köszöntőből megtudhattuk,
hogy Bélfenyéri Gábor 9 éve fo-
tózza a gombák világát, kb. tízezer
gombafotót készített, képeivel ver-
senyt is nyert (például a Gombák
szépe, EKE-ART). 

Közben szerkeszti az Erdélyi
Gyopár folyóirat gombarovatát és
újabb kiadványokat készít elő.

Bélfenyéri Gábor emberközelbe
hozta nekünk a gombákat. Szerinte
nem csak a gombák csodálatos szí-
nei, formájuk, illatuk és ízviláguk
nagy érték számunkra, hanem a táp-
értékük és gyógyhatásuk is. 

Ugyanakkor figyelmeztetett, sőt
részletesen ismertette a gombák
gyűjtésével járó veszélyeket. Így
szólt a „lecke”: gombászni csopor-
tosan kell és egy-két személy jól
kell ismerje a gombafajtákat. Alap-
vető a gyilkos galóca felismerése
minden esetben. A gombamérgezés
megnyilvánulsi formáit is alaposan
ismertette – gombafajtákhoz kötve.
Végigsorolta a tévhiteket a gombák
fogyasztásával kapcsolatban.

Továbbmenve a sámánok italáról
és a teuton lovagok gombafőzetéről
is szót ejtett a légyölő galóca, vala-
mint a párducgalóca kapcsán. 

Örömünkre szolgált az a hír is,
hogy napjainkban gombákból egyre
több gyógyszer készül, amelyek
erősítik az immunrendszert, egye-
seknek rákellenes hatásuk van.

Kiállításával célja: „a gombák le-
nyűgöző világának képek általi is-
mertetése, az érdeklődés felkeltése,
miáltal a kedves szemlélő kime-
részkedik a Természetbe, aminek
mi is része vagyunk”. 

Vendégünk bemutatott egy gom-
banaptárt is, amelyben a 12 hónapot
12 galócafaj képével és ismerteté-
sével ábrázolja.

És szinte észre sem vettük, be-
szélgetéssel folytatódott a találkozó.
Megkérdeztem, hogy hobbiszinten
foglalkozik-e a gombák világával?
Igen – volt a válasz, és tulajdon-
képpen a művészi  fotózást ked-
veli. Bélfenyéri Gábor elmondta,
hogy mérnökként dolgozik a ma-
rosvásárhelyi Elektromaros gyár-
ban és többféle hobbija is volt:
művelte a népi fafaragást, a csilla-
gászatot, de leginkább a gombák fo-
tózását kedveli. Megtudhattuk azt
is, hogy a fotózás mellett kiadvá-
nyokat is szerkeszt.  Nemrég jelent
meg egy értékes CD, melynek címe
Marosvásárhely és környéke gom-
bavilága, melyet Téglás Zoltán
gombaszakértővel együtt szerkesz-
tettek.

A második CD is készül, mely-
nek címe: A Nagy-Mezőhavas és a
Felső-Nyárád mente gombavilága. 

Megjegyezzük azt is, hogy Bél-
fenyéri Gábor többedmagával lét-
rehozta az erdélyi Gombász
Baráti Kört. Szeretettel említette
Kerekes Péter Pál fotóművészt,
akitől sokat tanult a fotózás rejtel-
meiről.

Aki felüdülést keres a téli hideg-
ben, látogassa meg a kiállítás kép-
anyagát, amely február végéig
tekinthető meg a dicsőszentmártoni
Magyar Művelődési Központ kiál-
lítótermében. 

Szlovácsek Ida

Jótékonysági koncert a Vártemplomban
December a karitatív koncertek,

estek és előadások hava. Lépten-
nyomon felhívásokkal szembesü-
lünk annak kapcsán, hogy hol
kellene lennünk, mit kellene támo-
gatnunk, miben kellene gondol-
kodnunk. Minden egyes
felhívásnak azonos az üzenete: a
karácsony nem az ajándékokról,
hanem az ajándékozásról, felkaro-
lásról, szeretetről, összetartozásról,
kéznyújtásról szól. Nem rólam –
hanem a másikról. Mindannyiunk
vágya, hogy a megosztott, önma-
gunk és énközpontú mivoltunkról
elfordított figyelmünk ne csak
ebben az időszakban tartson. 

Az Iskola másként héten –
amely szintén egy kiváló esély a fi-
gyelem iskolán kívülre, azaz a
valós életbe való terelésére – a Mű-
vészeti Szaklíceum 12. osztályos
tanulói meglátogatták az Ügyes
Kezek Alapítvány nappali foglal-
koztatóközpontját. Ebben a csoda-
házban értelmi fogyatékkal élő
fiatalok vesznek részt naponta kü-
lönböző fejlesztő programokon és
foglalkozásokon.

A találkozás igazi bölcsességre

nevelő erővel bírt. Hogy a fogya-
tékkal élőknek mit jelentett a talál-
kozás, nem tudom. De azt, hogy
ezeknek a fiataloknak mit jelentett,
annál inkább. Felismerték, hogy
hálásnak kell lenniük mindennap
azért, amit kaptak. Mert ez nem
kijár, hanem kegyelem. Továbbá
tudatosult bennük, hogy a fogyaték
nem korlát. Korlátokat a saját el-
ménk gyárt. És ahhoz, hogy a tár-
sadalom működőképes legyen, ki
kell egészítenünk egymást. Mi a
kezünkkel, lábunkkal, ismereteink-
kel, hangunkkal, zenénkkel – ők
gyermeki tisztaságukkal, lelkiere-
jükkel, kitartásban mutatott példá-
jukkal, a bennük lakozó örömmel
és hálával.

A Művészkuckó Egyesület a
művészeti iskolával együttmű-
ködve december 23-án 19 órai
kezdettel a marosvásárhelyi Vár-

templomban karácsonyi karitatív
koncertet tart. A koncert nem való-
sulhatna meg támogatók nélkül –
valamint azon gyerekek szülei és
családja önfeláldozása nélkül, akik
fáradságot nem kímélve, sok eset-
ben kilométereket utaztak és órákat

áldoztak fel a felkészülés érdeké-
ben. A koncert meghívott előadói
nem kisebb nevek, mint Sárosi
Péter dzsesszzongorista, illetve
Trózner Kincső operaénekes. Kar-
mester: Korpos Kamilla.

Mindannyiuk célja: palló építése
egészségesek és fogyatékkal élők
között. A palló, mint tudjuk, ideig-
lenes átkelőhelyet jelent. Bízva 
ezáltal abban, hogy ha egymásra
talál sérült és egészséges, soha
többé nem hagynak maguk között
szakadást, elidegenedést és távol-
ságot.

Továbbá tisztelegni szeretnének
azok előtt az édesanyák és csalá-
dok előtt, akiket a Jóisten a maga,
számunkra érthetetlen kegyelmé-
ből kiválasztott erre a feladatra. 

Az összegyűlt összegből egy há-
romnapos kirándulással szeretné-
nek kedveskedni a fogyatékkal
élőknek, a Hargita megyei Barna-
bás házban, mely akadálymentes
és számukra kialakított, megfelelő
környezetben képes vendégül látni
40 fogyatékkal élőt és beteggondo-
zót. 

Tudnunk kell, hogy azok a dol-
gok, amelyek számunkra teljesen
természetesek, számukra sokszor
megvalósíthatatlan akadályba üt-
köznek. Ilyen egy kirándulás meg-
szervezése és levezetése. De a
három napon túl a legfontosabb
mégis az egymás felé nyitás ke-
gyelme. Az elfogadás. Azon pallók
megépítése csoporttól csoportig,
embertől emberig, mely valós
együttélést biztosít karácsonyon
innen és túl.

A csodára ugyanis nem várni
kell, a csoda van. 

Csata Éva ügyvezető 
igazgató, HIFA-Románia

Fotó: Gergely Szilveszter



Nemzetközi megfigyelőket 
küldenének Aleppóba

Egyhangúlag elfogadta hétfőn az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) a
kelet-aleppói evakuálás ellenőrzéséről szóló határozattervezetet, amelynek
értelmében nemzetközi megfigyelőket küldenének a kimenekítési folya-
mat felügyeletére és a városrészben maradt civilek védelmének biztosí-
tására.

A 15-tagú BT által elfogadott határozat felszólítja az ENSZ főtitkárát,
hogy szervezze meg nemzetközi megfigyelők küldését a felkelők által ko-
rábban ellenőrzött kelet-aleppói területekre.

A határozatot eredetileg beterjesztő Franciaország a megfigyelők kül-
dését azzal indokolta, hogy nélkülözhetetlen a nemzetközi felügyelet az
szíriai kormányerők által elkövetett „tömeges atrocitások” elkerülése ér-
dekében. (MTI)
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Jogosítvány nélkül, ittasan vezetett
Két személy megsebesült abban

az autóbalesetben, amelyet decem-
ber 18-án este 11 órakor Mezőrücs
községben egy 21 éves fiatalem-
ber okozott. A fiatalember hajtási
jogosítvány nélkül, ittasan veze-
tett egy forgalomba be nem jegy-
zett személygépkocsit. A csúszós
úton elveszítette uralmát a gépko-
csi fölött és egy betonhídnak üt-
között, majd felborult.  Az ütközés
következtében a gépkocsivezető
könnyebben, utasa súlyosan megsé-
rült.

A kivizsgálás jogosítvány nélküli
gépjárművezetés, bejegyzetlen gép-
jármű vezetése alkohol vagy más
anyagok hatása alatt, illetve gondat-
lanságból elkövetett testi sértés
bűncselekménye vádjával folyik. 
25.000 lejes büntetés egy bihari
cégnek

A megyei erdészeti rendőrség a
Brassó Megyei Erdőőrség egy kép-
viselőjével közösen december 16-
án egy, a fenyőfák beszerzését és

forgalmazását vizsgáló ellenőrzés
nyomán 700 fenyőfát kobozott el
egy kereskedelmi társaságtól, és
25.000 lejes büntetést rótt ki rá. Az
egyik bevásárlóközpont parkolójá-
ban tartott ellenőrzés során meg-
vizsgálták a beszerzési okiratokat és
megállapították, hogy egy Bihar
megyei kereskedelmi társaság enge-
dély nélkül szállított 700 fenyőfát,
megszegve a hatályos erdészeti nor-
mákat.
Tűzifát koboztak el

Folyó év december 18-án a pete-
lei községi rendőrség Libánfalva
területén egy 43 éves helyi férfit
azonosított, aki haszongépjármű-
vén három űrméter bükk tűzifát
szállított mintegy 300 lej értékben
kísérő dokumentumok nélkül. A
gépjármű vezetőjére a 171/2010-es
törvény előírásainak megfelelő
szankciót róttak ki kihágásért, a fa-
anyagot pedig elkobozták és átadták
a szászrégeni erdészeti hivatalnak.
Ugyanakkor elkobozták a haszon-
gépjárművet is.

Rendőrségi hírek

Bűnösnek mondta ki a „ha-
nyagság” vádjában Christine
Lagarde-t, a Nemzetközi Va-
lutaalap (IMF) főigazgatóját,
volt francia gazdasági és
pénzügyminisztert hétfőn az
illetékes francia bíróság a
Bernard Tapie üzletember-
nek 2008-ban nyújtott nagy
összegű kártalanítás ügyé-
ben, de mentesítette a bün-
tetés alól.

A miniszteri rangú politikusok
ügyeivel foglalkozó francia köztár-
sasági bíróság (CJR) 2014. augusz-
tusban indított előzetes eljárást az
IMF-főigazgatója ellen az Adidas
sportszergyártó cég eladása körüli,
az államot megkárosító szövevé-
nyes kártérítési ügyben, amelyben
az állam 403 millió euró  kártérítést
fizetett Tapie-nak, a cég korábbi tu-
lajdonosának.

A párizsi fellebbviteli bíróság ta-
valy úgy döntött, hogy az üzletem-
bernek vissza kell fizetnie az
államnak a teljes összeget. A kár-
térítésről Lagarde pénzügyminisz-
tersége (2007-2011) idején
született döntés.

Az ügyészség 2011-ben csalás
és hűtlen kezelés gyanújával indí-
tott eljárást az ügyben, s eddig öt
ember ellen emelt vádat.

A vitatott kártérítési ügy több
mint húsz évvel ezelőttre nyúlik
vissza, amikor a marseille-i üzlet-
ember eladta az Adidast egy fran-

cia állami vállalatnak, amely az
akkor még állami tulajdonban lévő
Le Crédit Lyonnais bank érdekelt-
ségébe tartozott. A bank később
jóval drágábban adta tovább a
sportszergyártó céget. Tapie emiatt
éveken át perelte az államot, több
pert meg is nyert, az államnak 135
millió eurós kártérítést kellett
volna kifizetnie, de a fellebbezések
késleltetették az ügy lezárását.

Végül 2007-ben Christine La-
garde utasítása alapján választott
bírósághoz fordultak a felek annak
érdekében, hogy megegyezéssel
zárják le az akkor 15 éve tartó pe-
reskedést. A bíróság ekkor 403
millió eurós kártérítést ítélt meg
Tapie-nak, az akkori baloldali el-
lenzék feljelentése nyomán azon-
ban a csalás gyanúja miatt
indított eljárással semmissé vált
az ítélet. A fellebbviteli bíróság
ráadásul egy évvel ezelőtt úgy
ítélte meg, hogy Tapie eredeti kár-
térítési kérelmét nem fogadhatta
volna el a bíróság, miután az Adi-
das eladási ára – 2,085 milliárd
francia frank – 1992-ben megfe-
lelt a cég valós értékének, így a
Le Crédit Lyonnais bank leány-
vállalata nem követett el hibát a
felvásárláskor.

A CJR szerint a volt pénz-
ügyminiszter azzal nem követett el
hanyagságot, hogy megegyezést
keresett, de azzal igen, hogy nem
fellebbezett a megítélt összeg

ellen. A fellebbezés elmulasztása
ugyanis a bíró szerint nem tekint-
hető „politikai döntésnek”, ahogy
a védelem érvelt. A bíróság ugyan-
akkor Christine Lagarde személyi-
ségére és hírnevére való tekintettel
mentesítette őt a hanyagságért ki-
szabható egy év börtönbüntetés
alól, így az IMF-vezér erkölcsi bi-
zonyítványába nem kerül bele az
ítélet.

A múlt héten lefolytatott per
utolsó napján Christine Lagarde
azt mondta: nem is gyanította,
hogy csalás is állhat az ügy hátte-
rében. Az IMF-vezér könnyekkel
küzdött, amikor arról beszélt, hogy
az öt napig tartó meghallgatása az
„elmúlt öt év megpróbáltatásainak
vetett véget”. A 60 éves volt politi-
kus, aki Nicolas Sarkozy államfő-
sége idején vezette a pénzügyi
tárcát, azt vallotta, hogy a döntésé-
ben kizárólag az államérdek vé-
delme vezérelte.

Az ügyészség egyébként az
IMF-vezér felmentését kérte az
ügyben. Christine Lagarde nem
volt jelen az ítélethirdetésen,
ügyvédje, Patrick Maisonneuve vi-
szont jelezte, hogy elképzelhető, a
semmitőszékhez fordulnak a teljes
felmentés érdekében.

A Nemzetközi Valutalap igazga-
tótanácsa hamarosan összeül, hogy
megvitassa a hétfői ítéletet – je-
lezte a washingtoni székhelyű szer-
vezet szóvivője. (MTI)

Bűnösnek mondta ki hanyagság vádjában 
az IMF-vezért egy francia bíróság

Második alkalommal szer-
vezte meg Marosvásárhelyen
a Telefonos Szeretetszolgálat
a Dorcas Segélyszervezettel
közösen az adventi szeretet-
vendégséget, melynek főtá-
mogatója ezúttal a PC House
Kft. volt, társszervezőként
pedig a Rotaract Club is je-
lezte részvételi szándékát. 

Pénteken délután meghitt együtt-
létnek lehetett részese az a hozzá-
vetőleg kétszáz személy, aki úgy
érezte, az ünnepi készülődések ro-
hanó tempójában és fáradalmai kö-
zepette, a nagyszámú esemény
ellenére érdemes időt szakítani a
hasonló, közös együttléteken való
részvételre is. A Mobex étteremben
a megyeszékhely közösségének
majd’ mindenik kategóriája képvi-
seltetve volt: hajléktalan, szociális
támogatásban részesülő, kisnyugdí-

jas, nyugdíjas, de pedagógus, igaz-
gató, orvos, politikus, lelkész, il-
letve kismamák, fiatalok, gyerekek
egyaránt megtalálták a számukra
megfelelő helyet. A kisgyermekes
szülők nyugodt együttlétét biztosí-
tották a szervezők azzal, hogy a
gyerekek számára külön helyiséget
rendeztek be, ahol az önkéntesek
foglalkoztak velük, így kicsiknek és
felnőtteknek egyaránt kellemes és
nyugodt estében lehetett részük.
Kellemes meglepetés volt, hogy a
nehéz anyagi helyzetben élők is
többnyire az alkalomhoz illő öltö-
zékben jelentek meg, gyerekükre,
unokájukra új ruhát öltöttek, amint
egyik Băneasa utcai nagymama
mondta: „azért, hogy ne lógjanak ki
a sorból, és mert ennyit ők is meg-
érdemelnek”. Az alkalmazkodás a
hajléktalanok asztaltársaságánál
igencsak szembeötlő volt. A szerve-
zetten érkezett negyvenfős csapat
tagjai úgy viselkedtek, hogy senki
sem vádolhatta őket azzal, hogy

gyerekkorukban nem a finom mo-
dorra nevelték őket. Búcsúzáskor az
„együtt jöttünk, együtt megyünk”
felhang ütötte meg a fülem, ami
ugyancsak jelzésértékű volt. Leg-
többjüket külön örömmel töltötte el,
hogy a résztvevők megszólították
őket, érdeklődtek a sorsuk felől, sőt,
egyesek tombolanyereményeiket is
átadták a szükségben élők csoport-
tagjainak. Az áhítat, a Kőszikla ke-
resztyén együttes, a maros-
vásárhelyi felsővárosi református
egyházközség kórusa, a klasszikus
zene, a fúvóskvartett játéka, a közö-
sen elénekelt Csendes éj mind az
est meghittségét és ünnepi hangula-
tát szolgálták. 
„A szeretetvendégséget 
nem lehet elrontani” 

Amint Sajó Norbert, a Telefonos
Szeretetszolgálat vezetője kifejtette,
mindenekelőtt arra törekedtek,
hogy a szükségben élők étkezteté-
sén túlmenően – a minőségre he-
lyezve a hangsúlyt – tartalmas
együttlétet biztosítsanak, színvona-
las keretet próbáljanak teremteni
arra, hogy az emberek beszélgesse-
nek, megszólítsák egymást, az est
programjainak összeállításában is
ezt tartották szem előtt. Arra a kér-
désre, hogy milyen ötlettől vezé-
relve szervezik meg a hasonló
szeretetvendégségeket mind Ko-
lozsváron, mind Marosvásárhelyen,
nem tartanak-e az esetleges kudarc-
tól, a Solidaris Egyesület alapítója
egy folyamat részeként említette,
amit évről évre fejleszteni szeretné-
nek. „Az ide érkező vendégekkel
együtt én is vendég vagyok, mert
még tanulok, de leülhetek elbeszél-
getni az emberekkel, és valamit
mindenkitől kaphatok. Az adventi
szeretetvendégségben az a jó, hogy

azt nem lehet elrontani. Ha nem kell
attól tartani, hogy túl sokan vagy túl
kevesen jönnek el, ha az ember alá
tudja vetni magát annak, hogy a
szervezés alatt rengeteget kell ci-
pelni és nyelni, ha egy sor akadályt
le tud győzni önmagában, akkor jön
hozzá az erő, az ember és a támo-
gató egyaránt. A kérdés az, hogy
eléggé nyitott vagyok-e arra, hogy
segítsek. A hasonló együttlétekben
nincs megszokottság, minden év
tartogat valami újat, hisz a legna-
gyobb meglepetésrész épp az, hogy
nem tudjuk, ki jön el, így minden
évben újabbnál újabb kihívásoknak
nézünk elébe” – fejtette ki az ötlet-
gazda. Kérdésünkre azt is el-
mondta, hogy a célszemélyek a
megszólítottak voltak, mindazok,
akik meghallották a hívó szót, amit
főképp a sajtó révén hirdettek meg
a lehető legszélesebb körben. Az
Imatémák a városért című fotópá-
lyázat díjkiosztására is sor került, a
három első helyezett ünnepélyes
keretek között vehette át nyeremé-
nyét. A pályaművek ismertetését
követő díjkiosztón elhangzott, hogy
a Telefonos Szeretetszolgálat kie-

melt célja a rászorulókon való
anyagi segítség mellett a tehetséges
emberek, fiatalok támogatása is.

Dr. Vass Levente közösségi em-
berként és magánemberként egya-
ránt volt jelen második alkalommal.
Örvendetesnek tartotta a visszatérő
vendégeket felfedezni, és értékelte
azt a lelkesedést, amellyel a házi-
gazdák szolgálják a közösséget.
„Igencsak fontos, hogy jóban-rossz-
ban együtt legyünk, mert a közös-
ségnek éreznie kell, hogy itt
vagyunk és bármikor elérhetőek va-
gyunk” – fejtette ki a parlamenti
képviselő.

Soós Zoltán, a megyei múzeum
igazgatója a keresztény értékekről,
a hit fontosságáról beszélt és osztott
meg néhány gondolatot arról, hogy
ne adják fel a harcot azok sem, akik
úgy érzik, kicsúszott a talaj a lábuk
alól, mert küzdelem nélkül nincs
eredmény. Mint hangsúlyozta, a
számtalan rendezvény, a sok
munka, pénzkeresés mellett érde-
mes időt szakítani az elesettek tá-
mogatására is, mert a legtöbben úgy
érzik, hogy magukra maradtak. 

II. adventi szeretetvendégség Marosvásárhelyen
Elérhető közelségben

A felsővárosi református egyházközség kórusa

Bandi Katalin értékes tombolaadománya, Gyimesközéplokon készült pasztell  – 
Bálint Zsigmond fotója

Szer Pálosy Piroska
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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,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

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

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

• Gázszolgáltató vállalat - 0265/200-928
- 0800/800 928

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

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Ásványvíz-választék 
(Belşugului 21.) 8-20 óra - 0265/225-926

• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 
- 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.

Az ukrán jegybank szerint Uk-
rajna legnagyobb pénzinté-
zete, a Privatbank államo-
sítása nem jelent veszélyt 
az ország bankrendszerének
működésére.

Jakob Szomlij, a jegybank he-
lyettes vezetője hétfőn, Dnyipróban
(korábbi nevén Dnyipropetrovszk-
ban) sajtótájékoztatón kijelentette,
„az államosítás bejelentése nyomán
nem tapasztaltunk jelentősebb akti-
vitást a bank kliensei részéről”.
Hozzátette, hogy más ukrajnai 
bankintézetek vezetői  ugyanerről
számoltak be neki. Hangsúlyozta: a
jegybank mindent elkövet, hogy
szavatolja a Privatbank és az egész
ukrán bankrendszer zavartalan mű-
ködését.

A Privatbank százszázalékos ál-
lami tulajdonba vételéről hétfőre
virradóan tájékoztatott a kormány
honlapján. A kabinet a döntést előző
napi rendkívüli ülésén hozta. Petro
Porosenko elnök hétfőn már be is
nyújtotta a bank államosításáról
szóló törvénytervezetet a parla-
mentnek.

Eddig a pénzintézet részvényei-
nek többsége két oligarcha kezében
volt. A főrészvényese 41,66 száza-
lékos tulajdonrésszel az ország má-
sodik leggazdagabb embereként
számon tartott Ihor Kolomojszkij,
Dnyipropetrovszki megye egykori
kormányzója, társtulajdonosa pedig
– 33,25 százalékos résszel – Uk-
rajna harmadik legtehetősebb üzlet-
embere, Hennagyij Boholjubov
volt. A kelet-ukrajnai dnyiprói köz-
pontú Privatbank 1992 óta Ukrajna
legnagyobb pénzintézete, több mint
22 millió vállalati és a lakossági
ügyféllel rendelkezik a világ tíz or-
szágában.  Sztepan Kubiv első 
miniszterelnök-helyettes hétfői saj-

tónyilatkozatában hangsúlyozta,
hogy a pénzintézet államosításáról
a kabinet az ügyfelek védelmé-
ben döntött. Leszögezte: néhány
napon belül beigazolódik, hogy a
kormány helyes döntést hozott.
Hozzáfűzte, hogy a Privatbank
ATM-jei egész nap zavartalanul
működtek.

Hasonló magyarázatot adott Vo-
lodimir Hrojszman miniszterelnök
is. „Hárommillió nyugdíjas, 500
ezer diák, 1,6 millió szociálisan rá-
szoruló állampolgár, ezen felül 3,5
millió bérszámfejtési számláról és
50 ezer magánvállalat anyagi védel-
méről van szó” – hangoztatta.  

A kijevi kormány korábbi közle-
ményében kiemelte, hogy a bank 
államosításáról a nemzetközi pénz-
ügyi szervezetek támogatása mellett
döntöttek. Ezt később alátámasz-
totta Christine Lagarde, a Nemzet-
közi Valutaalap (IMF) elnöke, aki
ukrán hírforrások szerint sajtóköz-
leményében kijelentette, hogy a
pénzintézet államosítása az egyik
legfontosabb lépés Ukrajna pénz-
ügyi stabilitásának biztosítása érde-
kében.  

A világ legfejlettebb országait tö-
mörítő G7 csoport ukrajnai nagykö-
vetei közös közleményt adtak ki,
amelyben úgyszintén helyeselték a
bank államosításáról hozott döntést.
Kiemelték: a legnagyobb pénzinté-
zet államosítása hozzájárul ahhoz,
hogy az ország többi bankja be-
tartsa a közös szabályozási előírá-
sokat.

Olekszandr Dubilet, a Privatbank
igazgatótanácsának jelenlegi elnöke
kijelentette, hogy a régi vezetés tá-
mogatni fogja munkájában a pénz-
intézet új menedzsmentjét, akiket a
pénzügyminiszter ígérete szerint
napokon belül kineveznek. (MTI)

A Privatbank államosítása nem
jelent veszélyt az ország 

bankrendszerének működésére

Londoni pénzügyi elemzők sze-
rint a következő amerikai elnök,
Donald Trump által kilátásba helye-
zett élénkítő költségvetési intézke-
dések nyomán az amerikai
gazdaságban valószínűleg robusz-
tus ütemű növekedés kezdődik jö-
vőre, ha azonban Trump a
protekcionista jellegű választási
ígéreteit is megvalósítja, annak re-
cesszió lehet a következménye.

Az Oxfordi Egyetem Londonban
működő gazdasági elemzőrészlege,
az Oxford Economics a jövő évi
globális kilátásokról összeállított ta-
nulmányában közölte: 2017-ben 2,3
százalékos, 2018-ban 2,5 százalé-
kos növekedést vár az amerikai gaz-
daságban. A ház ehhez az
előrejelzéséhez azt a feltételezését
vette alapul, hogy Trump kormánya
a személyi jövedelemadót és a tár-
sasági adót ezermilliárd dollárral
csökkenti, és 200 milliárd dollárt
fordít költségvetési forrásokból inf-
rastrukturális fejlesztésekre.

Az Oxford Economics londoni
elemzői szerint azonban e központi
előrejelzési forgatókönyvet ezúttal
szokatlanul nagy kockázatok terhe-
lik, mivel komoly bizonytalansá-
gok övezik Donald Trump
kormányának gazdaságpolitikai
irányvonalát.

A cég szerint ha Trump a feltéte-
lezettnél erőteljesebb költségvetési
ösztönző programot hirdet, de
ehhez nem társít protekcionista in-
tézkedéseket, és nem korlátozza a
bevándorlást sem, akkor az ameri-
kai gazdaság növekedési üteme
irányt vehet akár a 3 százalék felé
is. Ha azonban a Trump-kormány
kereskedelmi háborút robbant ki, és
a bevándorlást is szigorúan korlá-
tozza, ezek együttes hatása recesszi-
óba sodorhatja az amerikai
gazdaságot.

Más nagy londoni házak szerint
egy ilyen forgatókönyv a világgaz-
daság egészére is komoly kockáza-
tokat jelentene.

A Fitch Ratings nemzetközi hi-
telminősítő Londonban ismertetett
átfogó év végi globális előrejelzése

szerint súlyosan rontaná a világpi-
aci hangulatot, ha az új amerikai
kormány Trump választási ígérete-
inek megfelelően büntető jellegű
vámkorlátozásokat vezetne be Kí-
nával szemben, mivel a kínai meg-
torló lépések kereskedelmi vagy
valutaháborúhoz vezethetnének.

Ez a globális feltörekvő térség
egészében gyengítené a fizetőesz-
közöket, és e gazdaságok magán-
szektorainak dollárban denominált
magas adósságállománya felerősí-
tené az árfolyamgyengülésekből a
térség növekedésére háruló negatív
hatást.

A hitelminősítő felidézi, hogy
Trump a mexikói importra 35, a
kínai importra 45 százalékos vám
kivetését helyezte kilátásba. Mivel
azonban a teljes amerikai import 35
százaléka Kínából és Mexikóból ér-
kezik, e büntetővámok valójában az
amerikai fogyasztót terhelő adóként
jelennének meg, felhajtva az inflá-
ciót, csökkentve ezáltal az amerikai
reáljövedelmeket. Emellett Kína
minden bizonnyal ellenlépéseket
tenne, rontva az amerikai exportki-
látásokat is – hangsúlyozták a Fitch
Ratings londoni elemzői.

Az Oxford Economics jövő évi
prognózisa azonban mindenképpen
a dollár további erősödését valószí-
nűsíti az amerikai jegybank szere-
pét betöltő Federal Reserve várható
további monetáris szigorítási cik-
lusa miatt.

A ház hangsúlyozza, hogy az
euró és a dollár egymáshoz mért ár-
folyama az elmúlt években nagyon
érzékeny volt a kamatpályák közötti
eltérésekre. A cég londoni elemzői
szerint 2017-ben ez kamatpálya-
széttartás még szélesebbé válik, kü-
lönös tekintettel a Trump-
kormánytól várható költségvetési
ösztönzésre, amelyet az amerikai
monetáris politika még további szi-
gorítása követhet.

Az Oxford Economics mindezt
egybevetve azzal számol, hogy a
dollár 2017 végére 1:1-es árfolyam-
paritásra drágul az euróhoz képest,
2002 óta először. (MTI)

Trump gazdaságpolitikája
robusztus növekedést, 

de recessziót is okozhat

A magyar szürke szarvasmarha
szlovákiai törzskönyvezéséről és egy
nemzetközi szövetség létrehozásá-
nak lehetőségéről is egyeztetett Nagy
István, a Földművelésügyi Miniszté-
rium parlamenti államtitkára Csicsai
Gáborral, a szlovák Mezőgazdasági
Minisztérium államtitkárával Veszp-
rémben – közölte a Földművelésügyi
Minisztérium (FM) tegnap az MTI-
vel. A találkozón Nagy István jelezte,
külföldi igény esetén célszerű lenne,
ha a Magyar Szürke Szarvasmarhát
Tenyésztők Egyesülete koordinálná
az állományok tenyésztését és stan-
dardizálná a tenyésztési programot.

Az FM felidézte: a szürkemarha
őshonos állatnak számít Magyaror-

szágon, ezért magasabb védettséget
élvez a törzskönyvezésben, és
jogszabály rögzíti a tenyészállat és
szaporítóanyag forgalmazásának
szabályait. A védett őshonos mező-
gazdasági állatfajták és a veszélyez-
tetett mezőgazdasági állatfajták
egyedeit, valamint szaporítóanyagát
csak a kiszállítást legalább 15 nappal
megelőző bejelentés után, a tenyész-
tési hatóság engedélyével lehet ki-
vinni.

2018 novemberétől az új uniós ál-
lattenyésztési szabályozás lehetővé
teszi a határon átnyúló tevékenysé-
geket, de a tagállami részletszabá-
lyok még kidolgozás alatt állnak –
olvasható a közleményben. (MTI)

Szlovákiában is 
törzskönyvezhetik 

a magyar szürkemarhát

Létrejött a ritka betegségek
első 23 betegségcsoportját
tömörítő európai referencia-
hálózat (ERN) Brüsszelben –
tájékoztatta a Ritka és Vele-
született Rendellenességgel
Élők Országos Szövetsége
hétfőn az MTI-t.

Mint írták, a referenciahálózatok
képesek összekötni a betegeket, a
szakértőket és az ellátó intézeteket,

lehetővé téve a ritka betegségben
szenvedők hozzáférését magas minő-
ségű ellátáshoz, a gyógyítási eredmé-
nyek javulásának mérését. A
létrehozók szándéka szerint a hálóza-
tok segítenek majd megszüntetni a be-
tegek elszigeteltségét és csökkentik
az unión belüli egyenlőtlenséget.A
hálózatokba 26 európai uniós tag-
ország majdnem ezer egészségügyi
szolgáltatója jelentkezett. (MTI)

Létrejött a ritka betegségek
első európai referencia-
hálózata Brüsszelben

Negyvenegyre nőtt hétfőre az
irkutszki (Szibéria) alkohol-
mérgezés halálos áldozatai-
nak száma, összesen több
mint félszáz személyt szállí-
tottak kórházba.

A tragédia nyomán Dmitrij Berd-
nyikov polgármester rendkívüli ál-
lapotot hirdetett ki a városban. A
novo-lenyinói lakónegyedben, ahol
a legtöbb haláleset történt, a hatósá-
gok munkatársai lakásról lakásra
járva figyelmezetik a lakosokat a
mérgezés veszélyére, különös tekin-
tettel a legszegényebbekre. Felkere-
sik a hajléktalanok menedékeit is.

Az áldozatok, többnyire elszegé-
nyedett alkoholisták, egy Bojaris-
nyik (galagonya) elnevezésű,

szesztartalmú kozmetikai készít-
ményből fogyasztottak a hétvégén.
A vizsgálat megállapította, hogy a
fürdő-testápoló szer metilalkoholt
és fagyálló folyadékot is tartalma-
zott. Az áldozatok többségénél
azonnal beállt a halál.

A Bojarisnyik és más alkoholtar-
talmú, nem élelmiszer jellegű ter-
mékek árusítását Irkutszkban mind
az élelmiszer-, mind a háztartási
áruházakban betiltották.

A tragédia miatt a készítmény hét
gyártóját és forgalmazóját őrizetbe
vették. A hatóságok megállapítot-
ták, hogy a veszélyes szert több
mint 200 helyen árusították Ir-
kutszkban. A készítményből,
amelynek címkéjén egyébként fel-

tüntették, hogy kizárólag külső fel-
használásra alkalmas, több mint
500 litert lefoglaltak.

A készítményen ugyanakkor az
szerepelt, hogy az összetétele 93
százalékban etil-alkoholból, illetve
galagonya-kivonatból, citromsav-
ból, glicerinből és dietil-ftalátból
áll. Sajtóértesülések szerint a testá-
poló előállítói nem tudtak róla,
hogy az általuk a gyártáshoz meg-
rendelt etil-alkohol helyett metilal-
koholt kaptak. A címkén feltüntetett
szentpétervári gyártó egyébként
2008 óta nem létezik.

Dmitrij Medvegyev orosz mi-
niszterelnök felszólította a bel-
ügyminisztériumot, hogy lépjen fel
az illegális alkoholkereskedelem-

mel szemben. Felháborodásának
adott hangot, hogy alkoholtartalmú
készítményekhez gyógyszerárusító
automatából is hozzá lehet jutni. A
történtekről Vlagyimir Putyin elnö-
köt is tájékoztatták.

Alekszandr Hloponyin miniszter-
elnök-helyettes közölte, hogy a kor-
mány már előkészített több, az
alkoholtartalmú termékek forgal-
mára vonatkozó törvénytervezetet.
A jogszabálytervezetek értelmében
az alkoholos készítmények eredetét
az előállításuk helyétől végig lehet
majd követni, megszigorítják a for-
galmazásra vonatkozó jogszabályo-
kat, illetve minden alkoholtartalmú
terméket egyformán meg fognak
adóztatni. (MTI)

Nőtt az irkutszki alkoholmérgezés halálos áldozatainak száma



ADÁSVÉTEL

VALÓDI MÉZ a termelőtől! Tel. 0744-
474-863. (56818)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(58143)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0757-439-281.
(58143)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0754-886-182.
(58143)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0755-615-209.
(58143)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-594-011.
(58144)

ELADÓ U 650-es traktor. Tel. 0749-
500-746. (58154-I)

ELADÓ bor és szilvapálinka. Tel.
0265/222-267. (58157)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Boldi Izabella névre
szóló utazási igazolványom. Semmisnek
nyilvánítom. (58145)

MINDENFÉLE

BÉRBE ADOK kereskedelmi helyi-
séget központi zónában. Tel. 0745-
824-161. (57845-I)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (56732-I)

TERMOPÁN, szalagfüggönyök és
redőnyök szerelése és javítása. 
Tel. 0744-504-536. www.bizoo.ro
/firma/scprofoservsrl (58859)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (18292-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (57838)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (58016-I)

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-
tost. Tel. 0766-519-187. (18297-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (58052)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájdalmas szívvel emlékezünk ifj.
DOCZÉ ANDRÁSRA, aki 11 éve
elköltözött közülünk, alig 47 éve-
sen.
Gyászolja édesanyja, három test-
vére családjukkal, felesége, két
leánya, két unokája. Nyugodj bé-
kében! (Kg-I)

Múlhatnak az évek, de a ti emlé-
ketek megmarad örökké a szí-
vünkben.
Fájdalommal emlékezünk imá-
dott szüleimre, HAVADI VILMÁRA
és HAVADI TIBORRA haláluk 5.
évfordulóján. Nyugodjatok béké-
ben! Bánatos lányuk, Anikó és
családja. Hiányoztok! (58146)

A jó szülőket feledni nem lehet,
míg élünk, ide hív a szeretet.
Nehéz a kő, de nehezebb a bánat,
mely szívére borult az egész csa-
ládnak. 
Fájó szívvel emlékezünk szüle-
inkre: december 20-án édes-
anyánkra, a marosfelfalui
születésű MEDVE JÁNOSNÉRA
szül. BENDE IRMA halálának 9.
évfordulóján, valamint MEDVE 
JÁNOSRA január 22-én, halálá-
nak 16. évfordulóján. Emléküket
őrzi özv. lányuk, két fiuk, me-
nyeik, nyolc unokájuk családjuk-
kal, kilenc dédunokájuk.
Nyugodjatok békében, drága jó
szüleink! (mp.-I)  

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel búcsúzom a drága jó
nagybátyámtól, a székelykáli
születésű ilencfalvi lakostól, 

MAGYARI ZSIGMONDTÓL 
aki 64 éves korában váratlanul
távozott szerettei köréből. Nyu-
godj békében, Zsiga bátya! 
Unokaöccse, Ferike, valamint
testvére, Dénes és családja. (-I)

Életünk fénye, lányunk, 
dr. BENEDEK 

ORSOLYA ERZSÉBET 
intenzív terápiás és altatószakor-
vos, egyetemi asszisztens, tragi-
kus körülmények között elhunyt.
Utolsó útjára 2016. december 21-
én, szerdán 15 órakor kísérjük a
remeteszegi temetőben. Áldott
emlékét örökké őrizni fogjuk. 

A gyászoló szülők. (-I)

Megrendült lélekkel, hasító fájda-
lommal búcsúzunk a fiatalon el-
hunyt doktornő, egyetemi oktató,
jó barát és támogató családta-
gunktól, 

dr. BENEDEK ORSOLYÁTÓL. 
Mindenki, aki ismerte és szerette,
elbúcsúzhat tőle szerdán, 2016.
december 21-én 15 órakor a re-
meteszegi temetőben. Vidámsá-
gával ragyogását, jóságát
hálával őrizzük emlékeinkben. 

A gyászoló keresztszülők 
és unokatestvérek. (-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szeretett testvérem, a nyárádgál-
falvi születésű 

KOVÁCS GYULA 
türelemmel viselt, hosszú szen-
vedés után 79 éves korában
csendesen megpihent. 
Fájdalommal búcsúzik testvére,
Lajcsi és családja. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
(58152-I)

Az idő múlik, a fájdalom megma-
rad, de szívünk mélyén mindig
velünk vagy.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, testvér, após, apatárs, rokon
és szomszéd, a nyárádgálfalvi
születésű 

KOVÁCS GYULA 
marosvásárhelyi lakos, 

a húsipar volt dolgozója, 
79 éves korában december 19-én
elhunyt. Utolsó útjára kísérjük
december 21-én 13 órakor a megy-
gyesfalvi temetőben, unitárius
szertartás szerint. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (58155-I)

Nem vársz már minket ragyogó
szemekkel, nem örülsz már ne-
künk szerető szíveddel. De egy
könnycsepp a szemünkben érted
él, egy gyertya az asztalon érted
ég. S bennünk él egy perc, egy
végtelen szeretet, amit tőlünk
soha senki el nem vehet. Telhet-
nek a hónapok, múlhatnak az
évek, szívből szeretünk és nem
feledünk téged.
Szomorú szívvel búcsúzunk
nagytatánktól, 

KOVÁCS GYULÁTÓL. 
Adrienn és Tamás. (58155-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk apa-
társunktól, 

KOVÁCS GYULÁTÓL.
Id. Borsos János és családja.
(58155-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédnagymama,
anyatárs, 

SZÁSZ KATALIN 
türelemmel viselt, rövid szenve-
dés után 83 éves korában csen-
desen megpihent. Temetése
folyó hó 21-én 15 órakor lesz a
református temetőben. Emlékét
szívünkben örökké őrizzük. 
Lányai, Kati és Erzsike, vejei,
Jóska és Nándor, unokái: Andi és
Öcsi, dédunokái: Márk, Timi,
Wiky. (58142-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünk a családnak
osztálytársunk, GYÖRGY
JÓZSEF elhunyta alkalmából.
Az 1964-65-ben a Bolyaiban
végzett hajdani XI. E osztály.
(1216-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak BERDE
SÁNDOR volt lakótársunk
elhunyta alkalmával. Nyu-
godjon békében! Az 1848.
sétány 67. sz. tömbház lakói.
(58135)

„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
Szomorúan búcsúzunk drága
szomszédunktól, ELEKES
DOINÁTÓL. Ezáltal családjának
részvétünket fejezzük ki és
fájdalmukban osztozunk. A
Moldovei utcai 9A tömbház
összes lakója. (58138)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Minden zord tél után jön egy vi-
rágzó tavasz, de az én szívemben
mindig tél marad.
Fájó szívvel emlékezünk december
20-án BÍRÓ JÓZSEFRE halálának
15. évfordulóján. Emlékét őrzi fele-
sége, Erzsébet, lánya, Márti, uno-
kája, Tamás, fia, Robi, menye, Joli
és Jenő. (1226-I)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.)
A THERÉZIA PRODCOM KFT. GÉPKOCSIVEZETŐT alkal-
maz. Önéletrajzát a Therezia titkárságán vagy a
therezia@therezia.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni 7-15 óra kö-
zött a 0755-084-280, 0265/322-440-es telefonszámokon lehet.
(59098-I)
AJTÓ-ABLAK ÉS BÚTOR GYÁRTÁSÁRA SZAKOSODOTT
CÉG alkalmaz: FAIPARI TERVEZŐMÉRNÖKÖT, MŰSZAKI
RAJZOLÓT, ASZTALOST. Jelentkezési határidő 2017. január 13.
Az önéletrajzokat a faipariroda@gmail.com e-mail-címre kérjük
küldeni. Tel. 0736-999-099. (sz.)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(58000)
VÉDŐ-ŐRZŐ CÉG alkalmaz sürgősen DISZPÉCSERT. Tel.
0733-008-775. (18304)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RE-
CEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), SZAKÁ-
CSOT, SZOBALÁNYT,  MEDENCESZERELŐT/SZAK-
EMBERT, KARBANTARTÓ MUNKÁST, SOFŐRT. Tel. 0722-
268-866. (59071)
ÁLLATGYÓGYSZERTÁRBA ÁLLATORVOST alkalmazunk.
allatgyogyszertar@gmail.com (18319-I)
SÜRGŐSEN ALKALMAZOK TAXISOFŐRT tanúsítvánnyal
(attesztát), naprakész egészségügyi iratokkal, minimum 2 év gya-
korlattal, nagyon előnyös fizetéssel. Érdeklődni a 0787-789-979-es
telefonszámon. (1227-I)
ALKALMAZUNK 20-40 év közötti hitelesített BIZTONSÁGI
ŐRT motiváló fizetéssel. Tel. 0731-021-371, 0745-233-313.
(18325-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórház vezetősége és
munkaközössége mély együttérzését és őszinte részvétét
fejezi ki a gyászoló családnak kollégájuk, dr. BENEDEK
ORSOLYA aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos
megrendítő halála miatt. 
Dr. BENEDEK ORSOLYA korai, váratlan elhunytával mély űrt
hagyott kollégái szívében, távozásával nagy veszteség érte a
Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórházat és
munkaközösségét.
Isten nyugtassa békében! (sz.-I)
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A Népújság 
hirdetési 

irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai   

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi 
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi  
NYUGATI 
JELENBE.


