
Bár az előírásoknak megfelelően felújí-
tották a székelyhodosi vásárteret, hiába
várták a környékbeli állattartó gazdák,
nem tarthatták meg a Katalin-napi állat-
vásárt és előreláthatólag január végén
a Károly-napira sem kerülhet sor. 

Székelyhodoson hosszú időre visszanyúló ha-
gyománya van az állatvásárnak, minden hónap
első szombatján találkozott a kereslet-kínálat a
helyi vásártéren, emellett minden évben több or-
szágos vásárra is sor került, novemberben a Ka-
talin-napi, januárban pedig a Károly-napi volt a
legnépszerűbb. Ilyenkor a Nyárád-, Maros, és
Küküllő mentéről, de a szomszédos megyékből

is több száz állatot vittek el oda a gazdák. 
Tavaly ősszel a prefektúra értesítést küldött azon
polgármesteri hivataloknak, ahol nem voltak
adottak az állatpiac engedélyeztetéséhez szük-
séges feltételek, hogy ezek hiányában nem foly-
tathatnak állatkereskedelmet. A Nyárádmentén

A meggyilkolt 
lengyel sofőr 
kitüntetését kérik
Sajtóértesülések szerint a merénylővel
dulakodó lengyel sofőrnek köszön-
hető, hogy nem haltak meg még töb-
ben, mert elrántotta a kormányt, a
kamion így 60-80 méter után balra for-
dult, a vásár területét elhagyva kifutott
a Budapest utcára és megállt.

____________3.
Az innováció a
gazdaságfejlesztés
kulcsa
Cége több sikeres kutatási projektben
vett részt. Jelenleg azt kutatják, hogy
az új technológiákkal miként lehet bi-
zonyos anyagok minőségén javítani,
hogy a termelésbe kerülve növeljék a
különböző szerkezetek működésének
hatékonyságát.

____________6.
Kálvin János
Kálvin, akit apja jogi pályára szeretett
volna irányítani, önmaga számára a
tudós életpályáját képzelte el. Kiváló
szellemi képességei és zárkózott,
visszavonuló természete egyaránt
erre tették alkalmassá. 

____________7.
Nincs több 
zsarolás!
A No More Ransom projekt ez év júliu-
sában a holland rendőrség, az EURO-
POL, az IntelSecurity és a Kaspersky
összefogásával, a törvényesség betar-
tását felügyelő hatóságok és a ma-
gánszektor együttműködésének
eredményeként jött létre a zsarolóvíru-
sok elleni harcban.

____________8.

Sevil Shhaideh nem lesz
miniszterelnök

Mert Johannis nem akarja. Tegnap délben az államelnök
röviden és velősen annyit jelentett be, hogy nem fogadja el
a szociáldemokraták karácsony előtt javasolt miniszterel-
nök-jelöltjét. Punktum. Épp csak azt nem tette hozzá, hogy
így diktálta úri kedve.

A kedd reggeli hírek még arról szóltak, hogy „nem lehe-
tetlen, de valószínűtlen”, hogy újév előtt letegye a hivatali
esküt az új kormány. Azzal, hogy Klaus Johannis államfő
karácsony utánra halasztotta a bejelentést, hogy kit kér fel
kormányalakításra, megnehezíti a parlament dolgát.
Amennyiben azt jelenti be, hogy a PSD-ALDE kormányko-
alíció jelöltjét, Sevil Shhaideht bízza meg kormányalakí-
tással, ő pedig azonnal megnevezi leendő kormánya 
tagjait, akkor a parlamenti bizottságok még eldönthetik,
hogy mikor hallgassa meg a parlament a miniszterjelölte-
ket, és hét végére összehívhatják a parlament együttes ülé-
sét a kormány megszavazására. Ám minél később nevezi meg
Johannis a miniszterelnököt, annál kisebb az esélye annak,
hogy még ebben az évben megalakuljon az új kormány.

Mint ismert, az államfő múlt csütörtökön közölte: csak
a karácsonyi ünnepek után árulja el, kit bízna meg 
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Az államfő elutasította 
a szociáldemokraták 

miniszterelnök-jelöltjét
Nem hajlandó kormányalakítási megbízást adni Klaus
Johannis román államfő a december 11-i parlamenti
választásokon győztes Szociáldemokrata Párt (PSD)
jelöltjének, a muzulmán vallású Sevil Shhaideh volt
regionális fejlesztési miniszternek: az elnök kedden
másik javaslatot kért a parlamenti többséggel rendel-
kező PSD-ALDE szociálliberális koalíciótól.

Az államfő rövid bejelentésében nem adott magyarázatot az
elutasításra. Annyit mondott, hogy döntését a jelölt mellett vagy
ellen szóló érvek alapos megfontolása után hozta meg.

Azzal, hogy nem bízott meg mást kormányalakítással, hanem
újabb javaslatot kért a parlamenti többségtől, elismerte annak
jogát a kormányfő jelölésére, így feltehetően csak a jelölt sze-
mélye ellen volt kifogása.

A romániai őshonos muzulmán kisebbségből származó Sevil
Shhaideh eddig nem volt szélesebb körben ismert politikus, de
munkatársai roppant nagy munkabírású, nagy közigazgatási ta-
pasztalattal rendelkező igazi „profiként” jellemezték. Jelölése
óta főleg szíriai származású férjével kapcsolatban merültek fel
kifogások.

Akram Shhaideh ugyanis állítólag két évtizeden keresztül a
damaszkuszi mezőgazdasági minisztériumban dolgozott, és a
közösségi portálokon közzétett bejegyzéseiből az derül ki, hogy
Bassár el-Aszad szíriai elnök híve, valamint a Hezbollah liba-
noni, síita terrorszervezet szimpatizánsa.

Az elnök bejelentése politikai válságba sodorhatja Romániát. 

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Mózes Edith

Menyhárt Borbála

Egyetlen engedélyezett állatpiac Maros megyében

Nem lesz Károly-napi vásár 



Ünnepek előtt mintha megbolydulna a lakótelep.
A külső szigetelések utolsó simításai mellett a
belső felújításoknál elengedhetetlen ütvefúróktól
visszhangzik a lakótelep. Reggel a fúrókalapács
hangjára lehet ébredni, amitől egész nap zeng a
lakás és a környék, ami legtöbbször örökkévaló-
ságnak tűnik. Fúr, abbahagy, újra fúr, abbahagy,
és így zajlik sokszor napokig, hetekig.

Divattá vált a belső terek megnagyobbítása, még akkor
is, ha az a tartófalak eltávolításával jár, ami épületbiztonsági
szempontból veszélyes, ezt legtöbben figyelmen kívül
hagyják. Az említett munkálatokat többnyire engedély nél-
kül végzik, pedig kemény bírságok szabhatók ki, amennyi-
ben a lakók, akár telefonon is, jelzik a hatóságoknak.

Amint a megyeszékhelyi önkormányzat szakigazgatósá-
gán tájékoztattak, az 1991. évi 50-es számú újraközölt tör-
vény értelmében mind a külső, mind a belső építkezések,
módosítások csakis építkezési engedély birtokában végez-
hetők. Az építkezési engedély elengedhetetlen előfeltétele
a városrendezési igazolás, amelynek megszerzéséhez a fi-
zikai és jogi személyek egyaránt vaskos dokumentációt kell
összeállítsanak. A városrendezési igazolás – amelyen köte-
lező jelleggel szerepelnie kell a kérelmezés megindoklásá-
nak – a helyi önkormányzat építkezési engedélyeket
kibocsátó szakosztályán igényelhető. A törvényes előírások
szerint a kérvény benyújtásától számított 30 napon belül az
igénylő annak birtokába kell jusson.

Legutóbb a 2016. évi 197-es számú törvénymódosítással
az 1991. évi 50-es számú, építkezési engedélyeket szabá-
lyozó törvényben számtalan olyan módosítást eszközöltek,
amellyel az építkezési engedélyekben foglaltak betartásá-
nak szigorítását is szabályozzák. Az említett törvénymódo-
sítással a kiszabható bírság mértékét emelték, mely eddig
3.000 és 10.000 lej közötti volt. Novembertől, amennyiben
az építkezés megrendelői és kivitelezői építkezési engedély
nélkül építenek, illetve nem tartják be a műszaki tervrajzot
és az építkezési engedélyben előírtakat, 50.000 és 100.000
lej közötti büntetésre számíthatnak.

Valentin Bretfelean, a helyi rendőrség vezetője elmondta:
a belső építkezéseket, falkiveréseket vagy a hosszan tartó,
zajos munkálatokat a 112-es egységes hívószámon lehet be-
jelenteni. A 2010. évi 155-ös számú törvény 8-as cikkelye
értelmében a helyi rendőrség ellenőrzi az építkezéseket, és
ha rendellenességet tapasztal, bírságol, ami az ideiglenes
építményekre, plakátragasztásra is érvényes. Amennyiben
hiányosságokat állapítanak meg, jegyzőkönyvet állítanak
ki a bírság kiszabásáról, és továbbítják a területrendezési
osztály vezetőjének, esetenként a polgármesternek, illetve
a megyei tanács elnökének. 

Amennyiben a belső építkezés jellegének szakmai elbí-
rálása szükséges annak megállapítására, hogy egy tömb-
házlakásban tartófalakat távolítanak-e el vagy sem, a
polgármesteri hivatal szakhatóságához továbbítják az in-
formációt az ellenőrzés felülvizsgálata érdekében. Amint a
rendőrfőnök hangsúlyozta, mind a belső tartófalak eltávo-
lítása esetében – amellyel veszélyeztetik az épület stabili-
tását –, mind a külső építkezéseknél bírságolhatnak. 

Két nagyobb pályázat is folyamatban van Nyárád-
magyarós községben, a községközponti művelő-
dési otthon felújítására vonatkozó nyertes lett, a
Nyárádselye felé vezető út aszfaltozását célzó
projekt esetében még nem hirdettek eredményt. 

Kacsó Antal polgármester lapunknak elmondta, 500 ezer
eurót nyertek el a nyárádmagyarósi művelődési otthon tel-
jes felújítására. Az alapoktól a tetőzetig új külsőt kap a kul-
túrház, korszerű illemhelyeket alakítanak ki, kicserélik a
villanyhálózatot, a bútorzatot, hang- és fénytechnikai kel-
lékekkel látják el, rendezik a körülötte lévő területet is. A
közbeszerzési eljárás hamarosan elkezdődik, remélhetőleg
márciusig meglesz a kivitelező. 

A másik nagy jelentőségű projekt a Nyárádmagyaróst
Nyárádselyével összekötő, négy és fél kilométeres útsza-
kasz leaszfaltozására vonatkozik. Ez esetben az elbírálás
még nem történt meg, de a község vezetője bízik a sikerben.

Az egymillió euró értékű pályázat révén teljesen felújítanák
az útszakaszt, rendbe tennék a sáncokat, leaszfaltoznák az
úttestet. 

Érdeklődésünkre a polgármester elmondta, október
végén befejezték a megyei út Nyárádmagyarós Sóvárad fe-
lőli kijáratánál lévő beszakadt részének a helyreállítását.
Mint arról már korábban beszámoltunk, alig egy évvel a hi-
vatalos átadást követően jókora felületen megcsúszott az új
út, ezért a nyáron forgalomkorlátozást vezettek be a kör-
nyéken, az egyik sávot a problémás helyszínen korlátokkal
kerítették el. A javítást a Maros Megyei Tanács megrende-
lésére az útépítő végezte el, ugyanis még nem járt le a jót-
állási idő. Több mint húsz méter hosszú felületen több
méter mélyre leástak, a problémás részen sziklatömböket
és tört követ helyeztek a talajba, megoldották a talajvíz el-
vezetését, végül pedig aszfaltréteget öntöttek. 
(menyhárt)

Karácsonyi utókoncert 
Karácsonyi utókoncertet tartanak ma 19 órától a
Jazz&Blues Clubban, amelyen kizárólag helyi együttesek
és előadók lépnek fel: Koszika & Friends, Autostop MS,
Moonfellas, Cherry Band, Vizi Imre & Kovács Norbert, Bibó
Lajos & Friends, Mary Grace, Bad Clinton, Bronx, Defen-
der, Kovács Tímea, Szakács Márta, Florin Mândru Project
(Dudu), Dreamers, Ritziu Ilka Krisztina & Ede, Boros
Emese & Buta Árpád. A belépőkből összegyűlt pénzt a ma-
rosszentannai iskola vegyes tannyelvű osztályának támo-
gatására fordítják. Szervező, műsorvezető Boros Olimp. 

Petry cipősdoboz-akció 
A Petry cég által kezdeményezett cipősdoboz-akció nyo-
mán a Petry boltokban lelkes adományozók jóvoltából több
mint 300 csomag gyűlt össze, amit karácsonyi ajándékként
juttattak el az alábbi alapítványok által fenntartott ottho-
nokba, illetve gyerekekhez: a havadtői Domus Familialis,
a marosvásárhelyi Gecse Dániel Kisegítő Iskola, a kele-
mentelki óvoda, a marosvásárhelyi Lídia Ház és Pici Ház,
a magyarfülpösi Szivárvány Alapítvány, a székelyudvarhe-
lyi Szt. Ferenc Alapítvány és az Orbán Alapítvány. A Petry
cég munkatársai a Pici Házba, a Lídia Házba, valamint a
Domus Familialis Alapítványhoz személyesen juttatták el
a csomagokat. 

Újévi hangverseny 
A marosvásárhelyi filharmónia 2017. január 5. és 25. kö-
zött szórakoztató zenei fesztivált szervez. Több koncerten
népszerű zeneműveket adnak elő klasszikus zeneszerzők-
től. A fesztivál égisze alatt tartják meg a rendkívüli újévi
hangversenyt is, amelyen Johann Strauss, Josef Strauss
és Lehár Ferenc híres nyitányai, polkái, keringői hangza-
nak majd el. Vezényel Pablo Boggiano argentin karmester.
Az első koncert január 5-én, csütörtökön, a második 6-án,
pénteken 19 órától lesz a Kultúrpalota nagytermében. 

Pótszilveszter 
Az Erdélyi Magyar Baloldal pótszilveszteri mulatságot
szervez 2017. január 13-án, pénteken 18 órától. Felirat-
kozni, érdeklődni december 28-án és 29-én, valamint ja-
nuár 3. és 11. között naponta 9-től 11 óráig lehet a
szervezet Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén,
az első emeleten. Érdeklődni a 0744-928-299-es telefon-
számon. 

Ha betéved – nem téved!
A népszerű Hahota színtársulat a Ha betéved – nem
téved! című legújabb zenés szilveszteri kabaré-előadásá-
val folytatja marosvásárhelyi előadás-sorozatát január 2-
án, hétfőn este 7, 3-án, kedden délután 5 és este 8, míg
4-én, szerdán és 5-én, csütörtökön este 7 órától. A Hahota
színpadán eddig soha nem játszott jelenetek szereplői:
Puskás Győző, Székely M. Éva/Kilyén Ilka, Kelemen
Barna, Cseke Péter, Ritziu Ilka Krisztina, Gönczy Katalin
és Szőllősi P. Szilárd. Rendező: Kovács Levente. Jegyek
elővételben a Kultúrpalota, illetve a Maros Művészegyüttes
jegypénztárában.

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma KAMILLA, 
holnap TAMÁS, TAMARA
napja. 
TAMÁS: görög közvetítéssel
honosodott meg a magyar nevek
között, eredeti jelentése: iker,
majd később, az átvétel után:
csodálatos. 

28., szerda
A Nap kel 

8 óra 6 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 42 perckor. 
Az év 363. napja, 
hátravan 3 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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Megyei hírek

Szer Pálosy Piroska

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Tár-
sulatának szilveszteri előadására – azaz Fred Ebb–Bob
Fosse–John Kander Chicago című musicaljének december
31-én 19 órától a Nagyteremben sorra kerülő premierjére
– a Bernády György-mecénás- és a Kemény János-bemu-
tatóbérletek érvényesek.

A musicalt a Kossuth-díjas Juronics Tamás rendező-ko-
reográfus vezetésével viszi színre a társulat, zenei vezető,
karmester: Incze G. Katalin, díszlettervező: Fodor Viola,
jelmeztervező: Bianca Imelda Jeremias, rendezőasszisz-
tens: Fülöp Bea, koreográfusasszisztens: Ruszuly Ervin,
korrepetitor: Strausz Imre István. 

A szereposztás tagjai: Szabadi Nóra, Varga Andrea,
Bokor Barna, Lőrincz Ágnes, Somody Hajnal, László
Csaba, Kiss Bora, Benő Kinga, Gecse Ramóna, Kádár
Noémi, P. Béres Ildikó, Varga Balázs, Csíki Szabolcs, Tol-
las Gábor, Kovács Botond, Galló Ernő és Ruszuly Ervin
színművészek, valamint Illés Alexa, Kocsis Anna, Maca-
veiu Blanche Blanka, Tóth Jess, Wessely Zsófia, Esti Nor-
bert, Fekete Róbert, Indrei Ábel, Kányádi György és Kiliti
Krisztián, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem hallgatói. 

A zenekar vezetője Kostyák Márton, tagjai: Ambrus
László, Apostolache Kiss Zénó, Boţan Cosmin, Dávid
János, Derzsi Dénes, Engel Lajos Lehel, Fábián András,
Kelemen Antal, Kiss Levente, Makkai István, Puja Barna,
Strausz Imre István, Szigeti István.

Filmes stáb: Sebesi Sándor, Rab Zoltán, Sáji Róbert, Ba-
rabási Ede és Bartha Zoltán.

A szövegkönyvet fordította Hamvai Kornél, a dalszöve-
geket fordította Varró Dániel. A Maurine Dallas Watkins
Chicago című színdarabja alapján készült musical a The-
atrum Mundi Színházi és Irodalmi Ügynökség (Budapest)
közvetítésével kerül színre.

A szilveszteri bemutatót december 30-án, pénteken este
7 órától előbemutató előzi meg.

2017 első hónapjában többször is megtekinthető lesz a
világhírű musical, amikor bérletek is érvényesíthetők: 

– január 2., hétfő – 19.00 óra – szabadelőadás 
– január 3., kedd – 19.00 óra – szabadelőadás
– január 4., szerda – 19.00 óra – Delly Ferenc-nyugdí-

jasbérlet
– január 27., péntek – 19.00 óra – Kovács György-fel-

nőttbérlet
2017. január 3-ig a jegypénztárak ünnepi program sze-

rint tartanak nyitva.
A színházban működő pénztárak nyitvatartása:
– december 28–29 – 11:00 – 17:00 – Nagyterem
– december 30 – 17:00 – 19:00 – Nagyterem
– december 31 – 18:00 – 19:00 – Nagyterem
– január 1 – zárva
– január 2 – 18:00 – 19:00 – Nagyterem
A Kultúrpalotában működő jegyiroda január 2-ig zárva

tart.
Jegyek a www.biletmaster.ro és a www.jegymester.ro ol-

dalakon éjjel-nappal válthatók. 

A Chicago Marosvásárhelyen!
Érvényesek a Tompa Miklós Társulat bérletei

Felújítás előtt a nyárádmagyarósi művelődési otthon
Kijavították a megcsúszott útszakaszt

Épületbiztonság és építkezési engedély
Tízszeresére nőttek a bírságok



Elutasította hétfőn a migránsok önkéntes csehor-
szági befogadását Milos Zeman cseh államfő, aki
úgy vélte, hogy a befogadással hátország képződne
a terrortámadások számára.

A németországi, belgiumi és franciaországi támadások után
egyértelmű, hogy a nemzetközi terrorizmus az elmúlt év egyik
meghatározó jelensége – mondta, kifejtve: „ma már szinte
senki sem kérdőjelezi meg a migrációs hullám és a terrorizmus
közötti összefüggéseket”. Milos Zeman hivatalba lépése
(2013) után közölte: eláll a cseh államfők hagyományos újévi
beszédeitől, s helyettük karácsony másodnapján intéz üzenetet
az ország lakosságához. A cseh elnöknek meggyőződése, hogy
a migránsoknak alapvetően származási országukban kellene
segítséget nyújtani, segíteni kellene Olaszországot és Görög-
országot is, amelyek területén keresztül a migránsok Európába
érkeznek. A muszlim kultúra „nehezen egyeztethető össze” a

cseh kultúrával, s a muszlimok befogadása cseh területre hát-
országot teremthetne az esetleges terrortámadások számára –
mondta. „Ilyen megfontolásból ellenzem (azt a véleményt),
hogy jó lenne a következő két évben mintegy 6200 menekültet
befogadni Csehországba úgynevezett önkéntes alapon, és
hogy erre a célra mintegy 600 millió koronát költsünk” – szö-
gezte le Zeman. A cseh kormány, egyetértésben a visegrádi
négyek (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlová-
kia) további országaival, elutasítja a migránsok befogadását
kötelező kvóták alapján, ahogy azt Brüsszel szorgalmazza.

Ugyanakkor a Bohuslav Sobotka vezette koalíciós kormány
úgy döntött, hogy önkéntes alapon befogad néhány ezer me-
nekültet. Milos Zeman élesen bírálta az Európai Bizottságot,
amely szerinte bürokratikus, nehézkes testület, s amely egye-
bek között Európa külső határainak a megvédésére is képtelen.
(MTI)
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Megvonják Băsescu moldovai
állampolgárságát

Igor Dodon, a Moldovai Köztársaság elnöke bejelen-
tette, hogy még az idei év végéig semmissé nyilvá-
nítja a rendeletet, amellyel Traian Băsescu volt
román államfő megkapta a moldovai állampolgársá-
got, meglátása szerint ugyanis a dokumentumot tör-
vénytelenül állították ki – írja a Curentul.md portál.
„A Nicolae Timofti volt moldovai államfő által aláírt
rendeletet a törvény áthágásával bocsátották ki. Szil-
veszterre Traian Băsescu már nem lesz moldovai ál-
lampolgár” – szögezte le Dodon a Pro Tv egyik
műsorában.

Sebastian Ghiţă előzetes letar-
tóztatásba helyezését kérik 

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA)
ügyészei kedden azt kérték a legfelsőbb bíróságtól,
hogy változtassa előzetes letartóztatásra a Sebas-
tian Ghiţă ellen elrendelt hatósági felügyeletet, mi-
után a volt képviselő nem tartotta be az
óvintézkedés feltételeit, nem jelent meg a kihallga-
táson. Ugyanakkor a vádhatóság szerint fennáll a
gyanú, hogy Ghiţă elhagyta az országot. A volt kép-
viselőnek múlt szerdán 12 órakor kellett volna meg-
jelennie kihallgatásra az Országos Korrupcióellenes
Ügyészség ploieşti-i kirendeltségénél a Ponta–Blair
ügyben, amelyben pénzmosással gyanúsítják. Se-
bastian Ghiţă azonban nem jelent meg, mindössze
ügyvédei mentek be az ügyészségre. A rendőrség
közben közölte, hogy vizsgálatot indítottak a határ-
átkelőknél, és egyelőre nem áll a rendelkezésükre
olyan információ, ami igazolná, hogy Ghiţă elhagyta
Románia területét.

Elsőfokú riadó hófúvás miatt 
Az elsőfokú riadó kedd este 8 órától csütörtök reggel
10 óráig érvényes Máramaros, Beszterce-Naszód,
Maros, Hargita, Kovászna, Suceava, Neamţ, Bákó,
Vrancea, Buzău, Prahova, Brassó, Szeben, Argeş,
Vâlcea, Gorj, Hunyad, Fehér, Kolozs, Bihar, Arad,
Szilágy és Krassó-Szörény megye hegyvidéki térsé-
geire. A jelzett időszakban havazni fog, új – helyen-
ként jelentős – hóréteg alakul ki, a széllökések
erőssége meghaladja a 60-70, a gerinceken a 80-
90 km/órás sebességet. Az ANM ugyanakkor figyel-
meztet, hogy december 29-étől lehűlés várható, az
ország északi és központi részén fagyos éjszakákra
és reggelekre kell számítani, a délkeleti térségekben
megélénkülő széllel. 

Halálos közúti baleset
Két személy életét vesztette, többen pedig súlyosan
megsérültek egy közúti balesetben, ami keddre vir-
radóra történt Arad megyében. 18-35 éves szemé-
lyekről van szó. Két személygépkocsi ütközött a
Borosjenőt Sikulával összekötő megyei úton. A hely-
színre több mentő és rendőregység érkezett. „Az
első vizsgálatok megállapították, hogy hét áldozatról
van szó: négyen beszorultak az egyik autó roncsai
közé. A mentőszolgálat és a SMURD segítségét kér-
ték, négy mentőegység és egy SMURD-csapat is ki-
szállt a helyszínre. Mintegy negyven perc alatt
sikerült eltávolítani a négy beszorult személyt a jár-
műből. Sajnos két személy, egy férfi és egy nő már
halott volt. 

kormányalakítással. A miniszterelnöki tisztségre a vá-
lasztásokon győztes Szociáldemokrata Párt (PSD) je-
löltje, Sevil Shhaideh lett volna a legesélyesebb.
Mellette csak az öt százaléknál valamivel többet elért
Népi Mozgalom Pártja javasolt kormányfőjelöltet. 

Csakhogy az államelnök mást gondolt. Mint már em-
lítettük, tegnap délben szűkszavú nyilatkozatban csak
annyit mondott: úgy döntött, nem fogadja el a győztes
pártkoalíció jelöltjét, és felkérte őket, javasoljanak más
jelöltet. Azzal, bármiféle magyarázat vagy indoklás nél-
kül, mosolyogva hátat fordított a hallgatóságnak, és ki-
ment a teremből. 

A gesztus, bár várható volt a döntés, mindenkit meg-
lepett, mert azért valamiféle magyarázatot elvártak
volna: a megnevezett jelölt, a jelölő pártok, a sajtó és
azok a választópolgárok, akik a szociáldemokratákat
győzelemre segítették. Az elnök azonban úgy gondolta,
megteheti, hogy átnéz több millió emberen.

Természetesen a reakció sem maradt el. Johannis
ezzel a gesztussal kinyitotta Pandóra szelencéjét, és el-
indított egy értelmetlen és káros politikai küzdelmet,
ami politikai válságot eredményez, és késlelteti a kor-
mány működésbe lépését. Ami újabb és újabb problé-
mákat von maga után, és minden szempontból ellentétes
az ország érdekeivel.

Leginkább az indoklás hiányát nehezményezi min-
denki: mert ha azt jelenti, hogy a PSD jelöltje veszé-
lyezteti az állambiztonságot, akkor rendben van. Ha
viszont nem ez a helyzet, akkor a parlamenti többség
akár az elnök felfüggesztését is kezdeményezheti. Ami
tovább mélyítené a politikai krízist, és szintén nem szol-
gálná az ország érdekeit. 

Sevil Shhaideh nem lesz
miniszterelnök

(Folytatás az 1. oldalról)
Száz éve, 1916. december 29-én gyilkolták meg Grigorij

Jefimovics Raszputyint, a múlt századi orosz történelem egyik
legrejtélyesebb és legellentmondásosabb személyiségét, aki
óriási befolyással rendelkezett az utolsó orosz cár, II. Miklós
és családja fölött. Az MTVA Sajtó- és Fotóarchívumának
portréja:

Életének első, teljes névtelenségben és ismeretlenségben
töltött feléről keveset tudni. Valószínűleg 1869 táján született
Szibériában, az Urál hegységhez közeli Pokrovszkoje falu-
ban. Ő maga azt állította, hogy tizenkét évesen tett szert ter-
mészetfölötti erejére, amelyet eleinte rossz célokra használt,
kicsapongó életet élt.

Tizennyolc éves korában vezeklésként három hónapot töl-
tött el egy kolostorban, és vallásos megvilágosodáson esett
át. Kapcsolatba került a hliszt (önkorbácsoló) szektával,
amelynek tagjai az üdvözüléshez a bűn adta eksztázison, majd
az ezt követő bűnbánaton keresztül akartak eljutni, szertar-
tásaik időnként tömeges orgiákba csaptak át.

Tizenkilenc éves korában megnősült, három gyereke szü-
letett, de 1901-ben otthagyta családját, amelyet nem is látott
többé. Zarándokútra indult, amelynek során járt a görögor-
szági Athosz-hegyi kolostorban és Jeruzsálemben is. Haza-
térve mosdatlanul, rongyos ruhában járta Oroszországot,
nevéhez csodás gyógyítások és beteljesedett próféciák kap-
csolódtak. A hívők messzi földről özönlöttek látására, külö-
nösen a nőkre gyakorolt ellenállhatatlan hatást.

Vándorlásai során 1903-ban vetődött el Szentpétervárra,
állítása szerint a Szűzanya utasította arra, hogy segítsen a
vérzékenységben szenvedő cárevicsen. A miszticizmus lázá-
ban égő fővárosban tárt karokkal fogadták, valóságos rajon-
gótáborra tett szert, és 1905-ben bemutatták a cári családnak
is. Raszputyin máig tisztázatlan módon, de megnyugtató ha-
tással volt a hemofíliás trónörökösre, akinek állapota látvá-

nyosan javult. A hálás Alexandra cárné annyira Raszputyin
hatása alá került, hogy hetente fogadta, mindenben kikérte
tanácsát, az az alaptalan szóbeszéd is elterjedt, hogy a sze-
retője is lett. A német származása miatt elszigetelt, érzelmileg
bizonytalan, de erős akaratú asszony mérhetetlen befolyása
nyomán a cár is több alkalommal a barátjának nevezte a
szerzetest.

A félanalfabéta, lázas tekintetű Raszputyin kezdetben pu-
ritán körülmények között élt, nem szólt bele a nagypolitikába.
Idővel azonban egyre többen keresték meg, és próbálták saját
céljaikra felhasználni a szélsőjobboldaltól kezdve az egyházi
reformerekig, sőt egy ideig még a bolsevikok is számoltak
vele. Gyógyítóként és „lelkiatyaként” is az arisztokrácia ren-
delkezésére állt, délelőttönként szabályszerű fogadóórákat
tartott, befolyása volt a Szent Szinódus tagjai, a püspökök és
a miniszterek kinevezésére.

Ezzel persze számos ellenséget szerzett magának, de az el-
lene irányuló politikai összeesküvések, merényletek kivétel
nélkül kudarcba fulladtak. Napvilágra kerültek ugyanakkor
maga mögött hagyott életének sötét titkai, és számtalan rá-
galmat is terjesztettek róla. Az őt figyelő rendőrök jelenté-
seiből tudható, hogy visszatért fiatalkora züllött életmódjá-
hoz, ivott és vallási lepelben szexuális kicsapongásokat szer-
vezett, de továbbra is élvezte a cári család bizalmát.

Raszputyint az általa ellenzett első világháború kitörése
súlyos lelki válságba sodorta, még cinikusabbá, még meg-
vesztegethetőbbé vált, ráadásul a közvélemény őt okolta az
udvar úgymond „hazafiatlan” magatartásáért, a harctéri ku-
darcokért. Az arisztokrácia képviselői végül titkos tanácsko-
záson döntötték el, hogy a birodalomra és az uralkodóházra
veszélyt jelentő Raszputyint likvidálni kell. A feladatot a cár
unokahúgának férje, Feliksz Juszupov herceg és Dmitrij Pav-
lovics nagyherceg, a cár unokaöccse vállalta.

Raszputyint 100 éve gyilkolták meg 

Ország – világ

Németországban több tízezren kérik Joachim Gauck
szövetségi elnöktől, hogy adományozza a legmaga-
sabb állami elismerést annak a meggyilkolt lengyel
sofőrnek, akinek kamionját Berlinben egy karácso-
nyi vásár ellen elkövetett iszlamista terrortámadás-
hoz használták fel.

Hétfő késő délutánig már több mint 34 ezren csatlakoztak
a change.org oldalon indított petícióhoz, amelyben felkérik a
szövetségi elnököt, hogy adományozzon posztumusz érdem-
keresztet Lukasz Urbannak.

A felhívásban kiemelték: sajtóértesülések szerint a boncolás
kimutatta, hogy a kamionvezető dulakodott a merénylővel, aki
súlyosan megsebesítette, majd a támadás végén megölte őt. A
37 éves lengyel férfi „hősies tettével valószínűleg megmen-
tette sok ember életét”, és ezzel kiállt a „hazánkat és Lengyel-
országot összekötő barátság mellett, amely országgal szemben
elődeink szörnyű bűnöket követtek el (a második világhábo-
rúban)” – olvasható a petícióban.

Nemcsak a berlinieknek, hanem minden németnek jó oka
van arra, hogy tisztelegjen Lukasz Urban emléke előtt, és ki-

fejezze háláját özvegyének és fiának – áll a felhívásban, amely
szerint a lengyel férfi a bátorságával kiérdemelte Németország
legmagasabb kitüntetését.

A december 19-én este végrehajtott merényletről előkerült
egy videó, amelyen látható, amint a 40 tonnás fekete kamion
nagy sebességgel belehajt a Breitscheid téri karácsonyi piacon
szórakozó tömegbe. A felvétel alapján sokkal nagyobb tragé-
dia is történhetett volna, mert a kamion teljes hosszában is át-
szelhette volna a vásár területét. Sajtóértesülések szerint a
merénylővel dulakodó lengyel sofőrnek köszönhető, hogy
nem haltak meg még többen, mert elrántotta a kormányt, a ka-
mion így 60-80 méter után balra fordult, a vásár területét el-
hagyva kifutott a Budapest utcára és megállt.

A támadásban 12 ember meghalt, 53 ember megsebesült. A
kamiont a hatóságok szerint egy veszélyes iszlamistaként szá-
mon tartott, elutasított menedékkérő, Anis Amri vezette. A tu-
néziai férfi ismeretlen körülmények között Franciaországba
menekült, majd a merénylet után négy nappal, péntek hajnal-
ban felbukkant az olaszországi Milánóban, ahol rendőrökkel
folytatott tűzharcban meghalt. (MTI)

Berlini merénylet 
A meggyilkolt lengyel sofőr kitüntetését kérik

Elutasította a migránsok önkéntes befogadását 
a cseh államfő



Tegnap délben Klaus Johannis államfő eluta-
sította a PSD–ALDE kormánykoalíció által ja-
vasolt miniszterelnök-jelöltet. Késő délután
Liviu Dragnea és Călin Popescu Tăriceanu társel-
nökök reagáltak az elnöki bejelentésre.

Véleményük szerint az államfő megszegte az alkot-
mányt. Fontolóra veszik a történteket, és szerda estig
döntést hoznak akár az elnök esetleges felfüggesztésé-
ről is, ha ez az ország érdekeit szolgálja. „Véleményem
szerint ez az ember politikai krízist akar kirobbantani
Romániában” – jelentette ki a PSD elnöke, hozzátéve,
hogy az elnök „semmiképpen sem akarja tiszteletben
tartani a választópolgárok december 11-én kinyilvání-
tott akaratát”.

Kijelentette: tanulmányozták a helyzetet, és nem ta-
láltak semmiféle „becsületes és alkotmányos” okot a
visszautasítás mögött. „Parafrazálva azt, aki 12 órakor
nyilatkozott, nagyon komolyan meg akarom fontolni a
döntést, nem egyéni vagy csoportérdek szemszögéből,
hanem olyan szempontból, hogy mi jó vagy mi nem jó
Romániának”.

Dragnea szerint számos üzenetet kaptak az elnöki
bejelentést követően, amelyekből kiderül, hogy az em-
berek sértve érzik magukat, és az államfő felfüggesz-
tését követelik. Kijelentette: „Nem lesz könnyű döntés,
de ha arra a következtetésre jutunk, hogy ezzel az or-
szág javát szolgáljuk, nem fogunk hezitálni”.
Tăriceanu: Johannis hadat üzent a PSD-nek

Călin Popescu Tăriceanu elmondta, hogy a választá-
sokat követő találkozón az elnök kijelentette, mindent
meg fog tenni, hogy a PSD ne kerüljön kormányra, és
nem fog egy PSD-s miniszterelnököt kinevezni. Véle-
ménye szerint a magyarázat nélküli elutasítás megerő-
síti a gyanút, hogy az elnök nem tartja tiszteletben a
választók akaratát, ugyanakkor erődemonstrációnak ne-
vezte azt, hogy semmibe veszi a PSD-ALDE többséget. 

Újságírói kérdésre, hogy szándékoznak-e más jelöl-
tet megnevezni, Liviu Dragnea azt válaszolta, hogy
semmiféle garanciája nincs annak, hogy az újabb je-
löltet ne nevezzék terroristának, titkos ügynöknek vagy
esetleg „a korruptok korruptjának”. Az elnök nem
akarja a PSD-t kormányon látni, hadat üzent neki, de
ők a felelőtlenségre felelősséggel akarnak válaszolni,
és nem fognak elhamarkodott döntést hozni.

Jó évet zárt a Romániai Ma-
gyar Gazdák Egyesülete
Maros szervezete – tájékozta-
tott Csomoss Attila elnök, aki
elmondta, sikerült megalakí-
tani az Erdélyi Magyar Gazdák
Egyesületeinek Szövetségét,
ugyanakkor jelentős szerepet
vállalnak a Kárpát-medencei
Gazdaegyesületek Összefo-
gás Fórumában, illetve jó a
kapcsolatuk a romániai szak-
fórummal, a LAPAR-ral –
mindebből kitűnik, hogy az el-
múlt időszakban sokat tettek
a gazdatársadalom megerősí-
téséért, az itthon maradásért. 

Legsikeresebb mozgósításuk a
tanyavilág gazdaságainak segítése
volt. 411 települést, farmot sikerült
elérniük. Elsősorban a tejfeldolgozó
berendezések beszerzésében segí-
tettek, ugyanakkor egy másik prog-
ram alapján sikerült támogatást
nyújtani kapa-, kasza-, ültető- és
lyukfúró gépek beszerzésére, ami
sokat segíti a kisgazdaságokban
dolgozók munkáját. Tavaly 180
órás farmerképző tanfolyamot indí-
tottak állattenyésztő, növény-, zöld-
ség- és gyümölcstermesztő
szakterületen. A tanfolyamok befe-
jeztével a záróvizsgát követően a
résztvevők a munkaügyi és az okta-
tási minisztérium által elismert
szakmai oklevelet kaptak. Az
RMGE-Marosnak kiváló a kapcso-
lata a hazai és a magyarországi me-
zőgazdasági minisztériummal, a
farmereket tömörítő romániai szer-
vezettel, a LAPAR-ral, valamint a
magyarországi Nemzeti Agrárka-
marával. Amint többször is ismer-
tettük, ősszel létrejött a több

gazdaszervezetet tömörítő EM-
GESZ (Erdélyi Magyar Gazdák
Egyesületeinek Szövetsége),
amelynek alapító tagja az RMGE-
Maros, és így sikerült alelnököt is
„állítaniuk”. A szervezet képviselői
többször részt vettek a Kárpát-me-
dencei Összefogás Fórumon. Ennek
a szervezetnek az a célja, hogy 
összefogja a határon túli magyar
gazdaszervezeteket. Az együttmű-
ködés, a tapasztalatcsere mellett a
magyarországi mezőgazdasági mi-
nisztérium támogatásával piacot
szeretnének kialakítani a határon
túli gazdák által előállított termé-
keknek. A szervezet tagja a Kárpát-
medencei Ökológiai Szövetségnek
(KÖSZ) is, amely a környezetkí-
mélő gazdálkodás elterjedését
támogatja. Az RMGE-Maros 
rendszeres résztvevője Magyaror-
szág legnagyobb mezőgazdasági
termékmustrájának, visszatérő ven-
dége a szatymazi bor- és fűszerpap-
rika-, valamint a nagyegyházi
sajtmustrának. Néhány éve kiemelt
rendezvény lett a csűrszínházi gaz-
danap, ahova nemcsak Maros,
hanem a környékbeli megyékből is
ellátogatnak a gazdák. Az idén is
rangos hazai és magyarországi 
előadókat hallgathattak meg a részt-
vevők, az Agrárakadémia közve-
títésével szaktanácsadás is elhang-
zott, ugyanakkor gazdag termékvá-
sár is volt. Kiegészítve a kínála-
tot, a gazdák szervezete 
fotó-, festmény- (Kilyén Árpád), fa-
faragász- (Sándor János) és szobor-
(Fekete Pál) kiállítást is szervezett.
Ugyanakkor a csűrszínházi rendez-
vényen felvonultatták a gazdakörök
kínálatát és bemutatkozhattak a kü-
lönböző hagyományőrző néptánc-
csoportok is. 

A 2016-os évet újabb kihívással
zárták. Nemrég tudósítottunk róla,
hogy beindult a falugazdász-hálózat
kiépítése, ami a következő év nagy
feladata lesz. A támogatásnak kö-
szönhetően sikerült fiatal munkatár-
sakat alkalmazni, akik nemcsak a
hálózat fejlesztésén dolgoznak
majd, hanem lajstromba veszik az
aktív gazdákat, igyekeznek minél
több gazdakört és szervezetet létre-
hozni, és azon lesznek, hogy köz-
vetlen értékesítési piacokat
létesítsenek, ahol a termelő – kiik-
tatva a közvetítőket – olcsóbban
tudja eladni a terméket. 

A jövő évben is megszervezik a
szakmai felkészítőket, különös
hangsúlyt fektetve az európai uniós
támogatási rendszer népszerűsíté-
sére, hogy minél több gazda része-
süljön támogatásban. Igen sikeres
kezdeményezésnek bizonyultak
2016-ban a termékbemutatók, vásá-
rok a Laposnya utcai székhelyen,
szerény körülmények között.
Ezekre alapozva szeretnék továbbra
is népszerűsíteni a helyi jellegű,
ezen belül az ökotermékeket. Ha-
vonta egy-egy népművész is bemu-
tatkozási lehetőséget kap. Az
RMGE-Maroshoz tartozó gazdák
jelen lesznek a marosvásárhelyi
Forgatagon, és gazdag kínálattal ké-
szülnek a 2017-es OMÉK-ra is. Jö-
vőben kétnaposra tervezik a
csűrszínházi gazdarendezvényt,
amelyet elsősorban a fiataloknak és
gyerekeknek szánnak. 

A már említett szaktanfolyamok
mellett jövőben is lesz kurzus mé-
hészeknek és pálinkafőző képzés is
indul, ugyanakkor azt is tervezik,
hogy képzőket képeznek ki, akik a
gazdakörökben továbbítják az in-
formációkat. Többek között azért is,

mert a Laposnya utcai székházban
szeretnék beindítani és működtetni
a regionális információs központot,
ami része egy nagyobb lélegzetű el-
képzelésnek, miszerint egy olyan
„Magyar Házat” hoznának létre,
ahol az agrárium mellett szélesebb
körben – vidékfejlesztés – olyan
rendezvényeket szerveznének, ame-
lyek a hagyományos életmód, a pa-
raszti kulturális örökség védelmét is
jelentenék. 

Természetesen az RMGE Maros
tovább szeretné erősíteni kapcsola-
tait a KÖSZ-szel, a LAPAR-ral, az
EMGESZ-szel és a KEF munkájá-
ban is aktívan szeretne részt vál-
lalni. 

A szervezet működését biztosító
anyagiak előteremtéséért beruházá-
sokat is terveznek. Ehhez első lé-
pésként tisztázni kell az évekig
húzódó székházügyet, ami a teleke-
lést illeti. Szeretnének egy hektár
szántóföldet vásárolni, ahol kísérleti
parcellákat hoznának létre. Tovább
folytatnák a hegyvidéki gazdasá-
gok, gyümölcstermesztő farmok se-

gítése érdekében a mezőgazdasági
gépek és berendezések vásárlását,
ugyanakkor a direkt értékesítés tá-
mogatására pasztőröző és tejtermék
csomagolására alkalmas gépeket
vásárolnának a gazdaköröknek.
Végül, de nem utolsósorban a ter-
vek között az is szerepel, hogy a
székház pincéjében kávézót és bo-
rozót alakítanak ki, ahol a gazdák
bora megkóstolása mellett alkalmat
teremtenének arra, hogy minél töb-
ben ellátogassanak a székházba és
kötetlenül cseréljenek tapasztala-
tot. A szervezetépítés része az
ilyenfajta kapcsolat építése, ápolása
is. 

Csomoss Attila végül megje-
gyezte, sikerült fiatal munkatársa-
kat is a szervezet mellé, a
gazdakörök élére állítani, ami ga-
rancia arra, hogy a tervek megvaló-
sulnak, és elkezdődhet a gazdák
körében is egy olyan előretekintő
szemléletváltás, ami erősítheti a
szülőföldön maradást, hiszen az ag-
rárszektor fejlődése az ország jólé-
tének a biztosítéka. 

a székhelyhodosi és a nyárádszere-
dai állatpiac volt érintett.

Az Állategészségügyi Igazgató-
ság közölte az érintett önkormány-
zatokkal: ahhoz, hogy megkapják
az engedélyt, számos feltétel kell
teljesüljön, többek között a felület,
ahol az állatkereskedelem zajlik, el
kell legyen kerítve, szükség van egy
külön helyiségre, ahol az állatorvos
tartózkodik, emellett fedett részre a
nagyobb állatok számára, egy hul-
ladéktárolóként szolgáló külön
helyre, valamint egy elkülönítőre,
ahol az esetleges állattetemeket el
lehet helyezni. A székelyhodosi ön-
kormányzat felvállalta, hogy saját
költségvetésből elvégzi a szükséges
munkálatokat, hogy megszerezzék
az engedélyt és tovább tudják él-
tetni az állatvásár hagyományát.
Barabási Ottó, Székelyhodos pol-
gármestere lapunknak elmondta,
160 ezer lejt költöttek a vásártér
korszerűsítésére, megteremtették
azokat a feltételeket, amelyeket az
állategészségügy megszabott, vi-
szont amikor hozzájuk fordult az
engedély megszerzése végett, kö-
zölték, a törvény nem teszi lehe-
tővé, hogy polgármesteri hivatalok
piacot működtessenek. Az illeté-
kesek szerint a törvény két lehető-
séget kínál az önkormány-
zatoknak: vagy létrehoznak egy
saját, bejegyzett vállalkozást erre a
célra, vagy pedig a piac üzemelte-
tését egy erre engedélyezett vállal-
kozóra bízzák. 

A község vezetője szerint döb-
benten vették tudomásul a rendel-
kezést, ugyanis nekik azt ígérték,
hogy amennyiben teljesítik az elő-

írásokat, végre megkapják az en-
gedélyt és megnyithatják az állat-
piacot, amire a helyi és a
környékbeli gazdák oly régen vár-
nak. 

A januári tanácsülésen dönt majd
a székelyhodosi tanács arról, hogy
melyik megoldást választja,
ugyanis jelenleg a községben ez a
legégetőbb probléma, amire sürgő-
sen megoldást kell találni – hangsú-
lyozta a polgármester. 

Lapunk érdeklődésére dr. Kin-
cses Sándor, a Maros Megyei Állat-
egészségügyi Igazgatóság vezetője
kifejtette, törvénybeli hiányosságról
van szó, amire a nyáron egy orszá-
gos ellenőrzés nyomán derült fény.
Bár az állatvásárok a 2010. évi 16-
os számú rendelet alapján működ-
tek, most derült ki, hogy a
polgármesteri hivatalok nem mű-
ködtethetnek piacot, mivel az keres-
kedelmi tevékenységnek számít, és
a pénzügyi hatóságok álláspontja
szerint nem megengedhető. A nyári
országos ellenőrzés nyomán Maros
megyében a hivatalosan üzemelő
kilenc állatpiacból nyolcnak kellett
megvonni a működési engedélyét.
Jelenleg az egyedüli engedélyezett
állatpiac a megyében a balavásári,
ennek üzemeltetését ugyanis a helyi
önkormányzat néhány éve egy en-
gedélyezett vállalkozóra bízta. Dr.
Kincses Sándor hozzátette, kilá-
tásban van a törvény módosítása,
viszont ez nem megy egyik nap-
ról a másikra, így addig a fent
említett két lehetőség egyikét kell
választaniuk az önkormányzatok-
nak, amennyiben azt szeretnék,
hogy üzemeljenek a vidéki állatpi-
acok. 
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Dragnea: Fontolóra vesszük a felfüggesztés
lehetőségét is

Raluca Turcan, a Nemzeti Liberális Párt (PNL)
ügyvivő elnöke üdvözölte kedden Klaus Johannis ál-
lamfő döntését, hogy elutasította a Szociáldemokrata
Pártból (PSD), illetve a Liberálisok és Demokraták
Szövetségéből (ALDE) álló kormánykoalíció minisz-
terelnök-javaslatát.  Meglátása szerint óvakodni kell
attól, hogy a leendő kormány sebezhető legyen, és nem
szabad „személyes kormánnyá” válnia.

„Üdvözöljük Románia elnökének a nemzet érdekét
szolgáló döntését. Alkotmányos joga elutasítani a ja-
vaslatot, és bizonyára sok érve van” – írta Turcan keddi
Facebook-bejegyzésében.

„Mi úgy véljük, hogy Románia következő kormá-
nyát óvni kell mindenféle sebezhetőségtől, főként az
igen bonyolult nemzetközi helyzetet szem előtt tartva.
Romániának nem szabad zavaros vagy ellentmondásos
jelzéseket adnia” – fogalmazott a PNL ügyvivő elnöke.
Meglátása szerint ugyanakkor a kabinet nem lehet
„személyes kormány”, ami Liviu Dragnea PSD-elnök
rendelkezésére áll.A liberális politikus leszögezte, a
PSD-nek „több tízezer szakértője van”, így talál más
kormányfőjelöltet. „A PSD azt mondta, hogy több tí-

zezer szakértője van. Ha ez igaz, akkor találnak más
neveket, jó lenne, ha ismert tevékenységgel rendelke-
zők lennének, akik nem sebezhetők és nem voltak el-
ítélve” – hangsúlyozta Raluca Turcan.
Băsescu: Sevil Shhaideh visszautasításának 
nem szabad presztízscsatát kirobbantania 

Traian Băsescu, a Népi Mozgalom Párt (PMP) el-
nöke kedden úgy nyilatkozott, annak a ténynek, hogy
Klaus Johannis államfő elutasította Sevil Shhaideh kor-
mányfői kinevezését, nem lenne szabad presztízscsatát
kirobbantania. Szerinte nem szabad az államfő felfüggesz-
tésén gondolkodni. „Dragneának (a Szociáldemokrata Párt –
PSD – elnökének – szerk. megj.) és Johannisnak köteles-
sége rögtön megoldást találni” – írta Băsescu keddi Face-
book-bejegyzésében. Leszögezte, az új kormányban nincs
mit keresniük olyan személyeknek, akik a titkosszolgá-
latok irányítása alatt állnak.  Băsescu szerint ugyanakkor
nem szabad az államfő tisztségből való felfüggeszté-
sével számolni. „Nem alkalmas az időpont a Dragnea
és Johannis közötti politikai csatározásokra” – hang-
súlyozta a volt államelnök.

(Folytatás az 1. oldalról)

Nem lesz 
Károly-napi vásár 

Vajda György 

Gazdanap Mikházán Fotó: Vajda György (archív)

Számvetés az RMGE-Marosnál

Mózes Edith

Turcan: Üdvözöljük az elnök döntését. 
Az új kormány nem lehet sebezhető



Moldovan Jánossal az új esztendő első
napján a legjobb találkozni. Az őszes hajú,
feketébe öltözött férfi szerencsét hoz ilyenkor
az útjába kerülőnek – legalábbis a hiedelem
szerint. De a babonákat elutasítók is meg-
érezhetnek a közelében valamit az ég és föld
között töltött napok titokzatosságából, abból
az erőből, amivel az életet védők rendelkez-
nek. 

– Itt a kéményseprő – köszönt be derűsen
szerkesztőségünkbe a hatvanas éveiben járó
vendég, akit a beszélgetésre felesége is elkí-
sért. Régmúlt idők füstje lengte körül, ami-
kor mesélni kezdett.

– Várhegyen élek, ott is születtem. Négyen
voltunk testvérek. A Maros mellett nőttünk
fel, gyermekként sokat fürödtünk, futballoz-
tunk. Akkoriban egyszerűbb, de valahogy
egészségesebb is volt az élet. Az elemi isko-
lát a falumban végeztem, a felső tagozatot
Marosszentannán jártam ki. Azután Vásár-
helyre kerültem, az építészeti szakiskolába,
festő szakra. Miután befejeztem az iskolát,
az építkezésben kezdtem dolgozni mint festő
és kőműves. Kéménysepréssel 1990-től fog-
lalkozom.

– Hogy jött a váltás?
– Az öcsém kéményseprőként dolgozott. Ő

szólt, hogy nyugdíjba ment tőlük valaki,
lenne egy hely számomra. Gondoltam, meg-
próbálom… Hét évig a Közüzemek alkalma-
zottja voltam. 1997-ben önállósodtam,
miután megszűnt a vállalat. Kiváltottam az
engedélyt, és magánszemélyként kezdtem
dolgozni.

– Térjünk kicsit vissza a kilencvenes évek
elejére. Nem volt nehéz beleszokni a ké-
ményseprők mindennapjaiba?

– Nem mondanám. Festőként, kőműves-
ként már tudtam, milyen a magasban dol-
gozni. Meg aztán az öcsém sokat segített,
feljött velem a padlá-
sokra, megmutatta,
mit hogyan kell tenni.
Eleinte húsz-harminc
utca tartozott hozzám
itt, a városban, aztán mind több és több
helyre vártak. Miután 1997-ben a saját lá-
bamra álltam, a közeli falvakba is kezdtem
járni. Most is vannak kuncsaftjaim Udvar-
falván, Panitban, Harcón, Székelykövesden,
Mezőbergenyében. 

– Mi minden tartozik egy kéményseprő
felszereléséhez?

– Sok minden. Először is a seprű, aztán a
kéményajtókulcs, a tükör, a kéményseprőgo-
lyó – egy vasdarab, amit egy kötélen enge-
dünk le az eldugult kéménybe – és még
sorolhatnám. Régebb volt egy kapa is, a na-
gyobb kéményeknél dolgoztunk vele. A ki-
lencvenes évek első felében még a fekete
bársony öltönyünk és a kerek sapkánk is
megvolt. Aztán, ahogy kezdett tönkremenni
a vállalat, nem rendeltek új ruhát. 

– Gondolom, nem sokan maradtak az el-
múlt tíz-tizenöt évben a szakmában.

– Volt idő, amikor húsz kéményseprő is

dolgozott Vásárhelyen. Mára négyen ma-
radtunk.

– Hogyan alakult a kereslet a szolgálta-
tásuk iránt?

– 2005-ig nagy igény volt kéménysep-
rőkre. Nem mondhatom, hogy most egyálta-

lán nincs, hiszen
sokan rájöttek,
hogy fával gazdasá-
gosabb fűteni, aki
pedig áttért a fára,

az nem mulaszthatja el a kémények rendsze-
res kitisztíttatását. Ősz elején van több fel-
kérés. A gázzal fűtött lakások egyéni
hőközpontjait külön személyzet ellenőrzi, de
ahol van fűtés a kéményben, oda nekünk is
el kell mennünk. A gond az, hogy az elmúlt
években más megyékből bejött hozzánk egy
csomó csaló, akik főleg idős emberekhez ko-
pognak be, és a rendes árnál sokkal többet
kérnek a kéményseprésért. Ha nem nyernek
bebocsátást, azzal ijesztgetik a lakót, hogy
elzárják a gázcsapot, és rendszerint van is
náluk valami kulcsféleség, amivel hitele-
sebbé teszik a jelenetet. Nem egy olyan ese-
tet tudok, amikor az állítólagos
kéményseprők kirabolták a házat. Ezért na-
gyon fontos, hogy az emberek figyeljenek az
intő jelekre. Az már önmagában gyanús, ha
a kéményseprők párosával érkeznek. Általá-
ban nincs is rendes felszerelésük, csak egy
üvegmosó seprű van náluk. Nálam egy 16

méteres kotró is szokott lenni. Mindenesetre
az ilyen álkéményseprők a szakma hitelét
rontják. Igaz, a régi klienseim szóba sem áll-
nának velük. Az igazi kéményseprő egyéb-
ként mindig szépen, udvariasan beszél a
kuncsafttal, aki megtisztelte a bizalmával, és
beengedte az otthonába.

– Eszébe jut-e valamilyen különösebb tör-
ténet a magasban töltött 26 évből?

– Volt amikor azért kellett kimásznom a
háztetőre, mert egy csókafészek miatt eldu-
gult a kémény. Arra is volt példa, hogy egy
csóka csőréből gyűrű hullt a kéménybe,
igaz, azt nem én találtam meg, egy kollégám
mesélte.

– A férjem iskolákba is jár kéményt se-
perni – vette át a szót egy pillanatra János
felesége. – Az egyik tanintézetben egyszer a
lányok mind rá akarták tenni a kezüket,
hogy szerencsét hozzon nekik. De mi nem a
szerencsében, hanem a Jóistenben bízunk.

– Érdeklődnek a fiatalok ez iránt a
szakma iránt? Van utánpótlás? – fordultam
újra a férfihoz. – Aligha. Tudja, ezt a munkát
nem lehet számítógép előtt végezni. Ráadá-
sul tetőtől talpig fekete lesz tőle az ember.
Csak a feleségem tudja, hogy mit jelent egy
kéményseprőre mosni – mosolyodott el be-
szélgetőtársam. Indulás előtt családról, uno-
kákról kérdeztem a házaspárt. – Hat
unokánk van – négy lány és két fiú –, és úton
van a hetedik. Azt még nem tudjuk, hogy ő
mi lesz – mondták, aztán elköszöntek. Sze-
rencsésnek éreztem magam a találkozás
után. Pedig nem vagyok babonás…
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Közzétette januári műsorrendjét
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata. Amint azt
az intézmény közleményében ol-
vashatjuk, a szilveszteri bemutatót
– a Chicago című musicalt – szá-
mos előadás követi a 2016-2017-es
(72.) évadban, az új év első hónap-
jában: közöttük egy bemutató és
egy vendégjáték is.

A közzétett repeortár szerint ja-
nuár másodikán, hétfőn 19 órakor a
John Kander, Fred Ebb és Bob
Fosse által szerzett Chicago című
musical van műsoron szabadelőa-
dásként a színház Nagytermében
(rendező-koreográfus: Juronics
Tamás). Január 3-án, kedden 19
órakor ismét szabadelőadásként lát-
ható a zenés produkció, amelyet ja-
nuár 4-én, szerdán 19 órakor is
megtekinthet a közönség, utóbbi
előadás esetében a Delly Ferenc-
nyugdíjasbérlet érvényes.

Január 6-án, pénteken 19 órakor
Samuel Beckett A játszma vége
című színművét láthatja a nagyér-
demű Tompa Miklós rendezésében
a nagytermi stúdiótérben (időtar-
tama 1 óra 40 perc), míg január 8-
án, vasárnap 17 órakor Christine
Rinderknecht Stresszfaktor_15
című, Csáki Csilla által rendezett if-
júsági előadása van műsoron a szín-
ház Underground termében
(időtartama 1 óra 30 perc).

Január 9-én, hétfőn 19 órától a
Hamvas Béla művei nyomán össze-
állított, Olbrin Joachim csodálatos
utazása című előadást láthatják a
Nagyteremben (időtartama 1 óra
30 perc), a Mezei Kinga által ren-
dezett produkciót január 10-én,
kedden, ugyanazon időpontban is-
métlik. 

Január 11-én, szerdán 19.30 óra-
kor bemutatóra kerül sor a Nemzeti
Kistermében. Ion Fosse Szép című
színdarabját Adi Iclenzan rendezé-
sében láthatja a közönség, a premi-
erre a Bernády György-
mecénásbérlet érvényes. Az elő-
adást január 12-én, csütörtökön és
január 18-án, szerdán, ugyancsak
19.30 órakor ismétlik.

Január 21-én, szombaton 17 órá-
tól egy rég műsoron lévő, de köz-
kedvelt előadást láthat a közönség.
A marosvásárhelyi Székely Csaba
Bányavakság című drámáját Se-
bestyén Aba rendezésében viszik
színpadra a Nagyteremben. Az
előadás időtartama 1 óra 40 perc.
A Bányavakságot január 21-én,
szombaton 20 órától ismét láthatják
az érdeklődők.

Január 22-én, vasárnap a magyar
kultúra napját ünnepeljük. A szín-
ház ez alkalomból Székely Csaba
Bánya-trilógiájának másik darabját,
a Bányavirág című drámát viszi
színpadra 17 órakor, ugyancsak Se-
bestyén Aba rendezésében. Az elő-
adást aznap 19 órakor megismétlik.

Január 23-án, hétfőn 19.30 órá-
tól a szintén marosvásárhelyi szü-
letésű, méltán világhírűvé vált író,
Bartis Attila Rendezés című, a
szerző által írt és rendezett emlé-
kezetes előadást játssza a társulat a
Kisteremben. Időtartama 1 óra 50
perc.

Január 25-én, szerdán 19 órakor
Anton Pavlovics Csehov Sirály
című színjátéka van műsoron nagy-
termi stúdiótérben, Keresztes Attila
rendezésében. Az előadás időtar-
tama 2 óra 40 perc.

Január 26-án, csütörtökön 19
órakor ismét Samuel Beckett A
játszma vége című színművét lát-
hatja a közönség nagytermi stúdió-
térben, míg január 27-én, pénteken
19 órakor a Chicagót játsszák a
Nagyteremben. Utóbbi előadásra a
Kovács György-felnőttbérlet érvé-
nyes.

Január 29-én, vasárnap 17 órától
ismét a Stresszfaktor_15 című ifjú-
sági előadást láthatja a nagyérdemű
az Underground teremben, január
30-án, hétfőn 19.30 órakor pedig
vendégjáték van műsoron: A jó, a
rossz és a *** anyád című moz-
gásszínházi előadást a Kisteremben,
Fehér Ferenc rendező-koreográfus
koncepciójában láthatják, bemutatja
a sepsiszentgyörgyi M Studio.

Január 31-én, kedden 19.30 óra-
kor Ion Fosse Szép című színda-
rabja zárja a Tompa Miklós Társulat
2017. januári előadás-sorozatát.

Marosvásárhelyi Nemzeti Színház,
Tompa Miklós Társulat

Januári produkciók A közmédia csatornái sokszínű, humoros mű-
sorkavalkáddal búcsúztatják az óévet – szín-
vonalas közvetítésekkel köszöntik az új
esztendőt. 

December 31-én délben az örökzöld Grease (1978)
amerikai filmmusical slágereivel alapozhatjuk meg az
óévbúcsúztatás hangulatát. A megható szerelmi törté-
netben a fiatal John Travolta és Olivia Newton-John
alakítja a szépséges és táncos lábú szerelmes párt,
akik egy nyaralás során találnak egymásra (M3
13.15).

A Bartók rádió Népzene – itthonról sorozata e
napon a szilveszteri és újévi népszokások felidézése
mellett tréfás szövegű népdalokból és a közkedvel-
tebb népzenei slágerekből válogat (13.05).

„Azok a kedves rádióhallgatók, akik a szilveszteri
ünnepi étkek elfogyasztása előtt táncra perdülve ké-
szülődnének: az urak a csokornyakkendő megkötését,
a hölgyek a harisnyájuk felhúzását, lelkük konfettibe
borítását a Jó ebédhez szól a nóta csárdáscsokrával
hangolhatják ünnepire – ajánlja Tarnai Kiss László
szerkesztő-műsorvezető (Dankó rádió 13.30).

A 2016-os év utolsó napjának délutánján a Pogány
Madonnával nosztalgiázhatnak a televíziónézők. Az
1980-ban készült magyar tévéfilm főszereplője Ötvös
Csöpi – Bujtor István, a bunyós kedvű kiváló színész
számos filmben volt a nemrégiben elhunyt Bud Spen-
cer magyar hangja. A Mészáros Gyula rendezésében
készült bűnügyi történet tele van izgalommal, s emel-
lett a néző képet alkothat a 80-as évek balatoni vilá-
gáról (Duna 16.20).

A szilveszteri zenevilághoz kapcsolódik Johann
Strauss A denevér című nagyoperettje. Nem véletlen,
hogy a Magyar Állami Operaház is e napon rendre
műsorára tűzi. A dalművet ezúttal a Bécsi Állami
Operaház művészei tolmácsolják (Bartók rádió
20.00).

Fergetegesnek ígérkezik a Bagi-Nacsa Show szil-
veszteri különkiadása, melyben a fiúk sokszínű egyé-
niségükkel és a váratlan fordulatok arzenáljával lepik
meg a humorkedvelők táborát. „Ezúttal egy nagysza-
bású gála keretében búcsúztatjuk az óévet, az év je-
lentős eseményei között szemezgetve. A műsorban
közreműködik Koós János, Pásztor Erzsi, Nemcsák 
Károly, Trokán Péter, Magyar Attila és Peller Károly

is. Ez alatt az ötvenkét perc alatt bármi megtörténhet
– árulja el a nézőknek Bagi Iván (Duna 22.30).

A nevetési vágy a közmédiát is kötelezi, a Duna a
szolnoki Szigligeti Színházból BÚÉK 2017 címmel
közvetít gálaműsort (23.30). A Kossuth Rrádió ha-
sonló címmel sugározza rádiókabaréját (22.00).

Éjfélkor, ahogy minden évben, felcsendül a Him-
nusz, a Duna World csatornán a Székely himnusz, va-
lamint a Szózat, ezután Áder János köztársasági
elnök mond Újévi köszöntőt (Kossuth rádió, Petőfi
rádió, Dankó rádió, Bartók rádió, Duna, Duna
World, M2, M3, M5 1.00). Azért, hogy az egész év
vidámságban teljen, a pezsgőbontás után köszöntsük
tánccal az új esztendőt: a Kulisszák mögött – az A38-
as hajón a Kerekes Band húzza a talpalávalót (M2
4.35).

Újév délelőttjén a Bécsi Filharmonikus Zenekar
Újévi koncertjét Gustavo Dudamel vezényletével hall-
gathatják meg az érdeklődők: A látványos gálaműsor-
ban Lehár Ferenc dallamai, Johann Strauss keringői
és polkái csendülnek fel. A népszerű darabok sorában
a Kék Duna-keringő is megszólal (Bartók rádió

12.15).
A nemrégiben elhunyt, világhírű Oscar-

díjas operatőrre emlékezik az In memoriam
Zsigmond Vilmos portréműsor. A kiváló fil-
mes több tekercs filmszalagon dokumen-
tálta az 1956-os forradalom és
szabadságharc eseményeit, majd külföldre
távozva ezekkel a megrendítő képekkel
hozta a világ tudomására a Budapest 
utcáin lezajlott eseményeket (Duna World
15.15). 

Újév estéjét az Indul a bakterház mozi
teszi kellemessé. Az 1979-ben készült tévé-
film feledhetetlen, ízes beszédű főhőse:
Bendegúz. Olvasztó Imre mellett több olyan
jeles színész kapott szerepet a filmben, mint
Pécsi Ildikó, Molnár Piroska, Haumann
Péter és Koltai Róbert (22.30). 

*Népköltés

„Adjon Isten minden jót ez új esztendőben”*
A magyar közmédia újévi műsorajánlója

Koromszerencse
Grease (1978) 

Indul a bakterház

Kaáli Nagy Botond



Dr. Kolozsváry Zoltán több mint
négy évtizede foglalkozik 
műszaki kutatással. 1989
előtt a marosvásárhelyi Meta-
lotehnica mellett működő
szakosított kutatóintézetben
dolgozott, majd a rendszer-
váltás után nem sokkal
ugyanabban az intézetben
létrehozta a Plasmaterm Rt.-
t, ahol elsősorban anyagkuta-
tással és – egy amerikai
céggel közösen – termeléssel
foglalkoznak. A nemzetközi-
leg is elismert szakember
több híres külföldi egyetem
meghívott előadótanára, a
Magyar Tudományos Akadé-
mia Anyagtudományi Szakbi-
zottságának, a román
Műszaki Tudományok Akadé-
miájának tiszteletbeli és az
Európai Bizottság szakértő
testületének tagja. Cége több
sikeres kutatási projektben
vett részt. Jelenleg azt kutat-
ják, hogy az új technológiák-
kal miként lehet bizonyos
anyagok minőségén javítani,
hogy a termelésbe kerülve
növeljék a különböző szerke-
zetek működésének haté-
konyságát.

– A tudományos kutatás egy or-
szág gazdasági-társadalmi fejlődé-
sének a hajtómotorja kellene
legyen. Nehéz lépést tartani a fejlett
országokkal, ahol dollár- vagy eu-
rómilliókat fordítanak a különböző
csúcstechnológiákban folytatott kí-
sérletekbe, innovációkba. Hol áll
ezen a téren Románia?

– Innováció nélkül nincs fejlő-
dés. A legtöbb romániai egyetemen
van egy-egy tárgykör és kiemel-
kedő szakember, közösség, ahol va-
lamilyen szinten tudományos
kutatással foglalkoznak. Hogyha
más országokkal hasonlítanánk
össze ezt a területet, akkor el kell
mondanom, hogy sajnos a körülmé-
nyek nem azonosak, rengeteg még
a kiaknázatlan lehetőség, és nem
mindig a legcélszerűbb az irány. És
itt nem a kutatók képességéről van
szó, hanem arról a rendszerről,
amely meghatározza, hogy mit és
hogyan finanszírozzanak a kutatás-
ban. Jelenleg az oktatókat, kutató-
kat mennyiségi kritériumok alapján
értékelik. Az akadémiai grémium
valakinek az előléptetésekor azt
veszi figyelembe, hogy az illetőnek
hány közleménye van, és ezeknek
milyen a hatásegyütthatója, illetve
az is számít, hogy milyen szakfo-
lyóiratokban közölt és hányan idéz-
ték. A tudományt nem lehet
kvantifikálni. Ennek az a csapdája,
főleg a fiatal oktatók, kutatók köré-
ben, hogy kénytelenek olyan 
szakfolyóiratokban közölni, 
amelyeknek magas az „impaktfak-
toruk”, majd követniük kell a sta-
tisztikákat, és így nem tudnak arra
a munkára összpontosítani, amire
szükség volna, aminek nem föltét-
lenül az a célja, hogy valamilyen 
jelentős hatással legyen a világ tu-
dományos kutatására. Ez a rendszer
nemcsak Romániára, hanem az Eu-
rópai Unióra is jellemző.

– Laikusként azt látom, hogy az
utóbbi években robbanásszerűen
fejlődik a technológia. Gondolok itt
a számítástechnikára, az IT-re; alig
telt el ötven év, amióta Neumann
János üzembe helyezte (1952) az
első számítógépet, és ma már éle-
tünk minden terén jelen van.

– Anyagtudománnyal foglalko-
zom, így nincs elég rálátásom a
többi szakterületre, de mint ilyen,
igen sok kapcsolatom van ennek a
területnek az alkalmazásával, hi-
szen minden fejlődés valahol össze
van kötve az anyaggal. A 20. század
a fizika százada volt, Einstein rela-

tivitáselméletétől az atomrobbantá-
son át a részecskegyorsítókig a fi-
zika volt az, amely meghatározta a
fejlődési irányt. Valóban az adatfel-
dolgozás és az adatátvitel robba-
násszerű fejlődésének vagyunk
tanúi. Ez nagyon jó, a kérdés az,
hogy mire használjuk fel akár
egyéni vagy világszinten. Ebben a
fél évszázadban arra is vannak pél-
dák, hogy milyen csapdái vannak
ennek a robbanásszerű információ-
hálózat-fejlesztésnek. De vissza-
térve az egyetemi berkekbe, ha a
diák úgy tekint erre a lehetőségre,
hogy nem tanulja meg a tananyagot,
mert úgyis megtalál mindent az in-
terneten, és az bármire választ ad,
akkor ez a hozzáállás katasztrófá-
hoz vezethet. Lehet, hogy egy cím-
szó alatt egymillió elérhetőséget
találok. A kérdés, hogy miként sze-
lektálok. Ehhez viszont kell egy tu-
dásváz, amire alapozok. A
szakemberek nagyon sokat vitat-
koznak a rész és az egész viszonyá-
ról, arról, hogy miként
kapcsolhatók össze a globális jelen-
ségek a lokális történésekkel. Ha
szem elől tévesztjük a célt, azt,
hogy mit miért akarok létrehozni,
milyen kontextusban, az igencsak
megtévesztő lehet a jövőre nézve.

– Szerte a világon, így nálunk is
a fontosabb egyetemi központokban
végeznek olyan kutatásokat, ame-
lyeket alkalmazva valóban előrelen-
díthető a gazdasági-társadalmi
fejlődés. Ezért, amint ön is mondta,
nagyon fontos, hogy milyen az ok-
tatás minősége, hiszen tulajdonkép-
pen itt képezik azt a
szürkeállományt, amely képes az in-
novációra. De elég-e ez ahhoz, hogy
az elképzelések valóra váljanak?

– Ma a műszaki lehetőségek
szinte határtalanok. Az oktatási-ku-
tatási rendszer támogatása lett bü-
rokratikus. Sajnos a bolognai
rendszert is olyan bürokraták dol-
gozták ki, akik szeretnek mindent
egy skatulyába zárni. Nincs rálátás
arra, hogy mi a célja, hogyan járul-
nak hozzá az egyetemek a társada-
lom fejlődéséhez. Természetesen a
kutatók mindig is az egyetemi köz-
pontokkal álltak és vannak ma is
kapcsolatban, nem lehet a kutatást
leválasztani az egyetemektől, mert
az egyetemeknek kell legyenek öt-
leteik, rálátásuk arra, hogy hol áll az
adott szakterületen a fejlődés, és mit
kell még tenni. Ez az elméleti oldal.
Azonban ez elválaszthatatlan az
ipartól – hogy a saját szakterületem-
ről beszéljek –, hiszen az alkalma-
zásban merülnek fel azok az apróbb
gondok, amelyeket meg kell oldani.
Az egyetemeknek választ kell ad-
niuk az átfogó, nagy hatású kérdé-
sekre is, de nem szabad szem elől
téveszteni a találmányok vagy egy-
szerűen csak az újdonságok alkal-
mazhatóságát sem. Ezzel
kapcsolatban rendkívül érdekes
szakmai tanácskozáson vettem részt
két alkalommal Budapesten, ahol
kutatással foglalkozó közép-európai
egyetemek képviselői voltak jelen,
és az ipari kutatásfejlesztésről, a du-
ális oktatásról – azaz voltaképpen a
kutatás-oktatás-ipar kapcsolatáról –

volt szó. Itt hangzott el az is, hogy
a kutatásfejlesztés eredményessége
érdekében meg kell határozni a pri-
oritásokat. Az említett számszerűsí-
téssel ellentétben az egyetemeknek
saját kritériumrendszere kell hogy
legyen, aminek alapján meghatá-
rozzák, hogy milyen témákban in-
dítanak el kutatási projekteket. Az
is igaz, hogy rendkívül sokoldalú
jelenség az informatikai szektor lát-
ványos fejlődése, de a kérdés to-
vábbra is az, hogy mit hoz nekünk
a nagy problémák megoldásában.
Például sokat beszélünk a klímavál-
tozásról, de valójában amióta felfi-
gyeltek a tudósok a jelenségre, nem
igazán találtak gyakorlati megoldá-
sokat a káros hatások megfékezé-
sére. Ha ez a társadalom legégetőbb
gondja, akkor erre összpontosítható
a kutatás, és meg vagyok győződve,
hogy akár helyi, egyetemi szinten is
lehet olyan innovációkat találni,
ami részként hozzájárulhat az
egészhez a konkrét megoldásokkal.

– Beszéltünk a szürkeállomány-
ról, a műszaki adottságról, de a ku-
tatáshoz rengeteg pénzre van
szükség. Van-e erre lehetőség Ro-
mániában?

– Az utóbbi években az Európai
Unió nagyon sok kutatásfejlesztési
pályázatot finanszíroz. Az a gond
viszont, hogy egy ideig minden pá-
lyázatot Brüsszelben adtunk le.
Hogy a saját cégünkről beszéljünk,
11 pályázatból kilencet meg is nyer-
tünk. Utána megváltozott a rend-
szer, és Bukaresten keresztül kellett
pályázatokat írni és továbbítani az
uniónak. Azóta rendkívül bürokra-
tikussá vált minden. Ez nem helyi
gond, hanem, amint említettem, jel-
lemző az uniós ügykezelésre is.
Szakértőként több alkalommal vet-
tem részt projektek kiértékelésén, és
ott is tapasztaltam, hogy hihetetle-
nül bürokratikus a rendszer, amely-
ben elvesztődik a rész és az egész
viszonya. Mindezek ellenére sok
pénz van kutatásra. Sajnos, nincs az
országnak átfogó kutatáspolitikája,
amely a támogatási rendszer által
valamilyen irányt próbálna megha-
tározni, netán fontossági sorrendet
felállítani a kutatásfejlesztésben.
Régebb a kutatásfejlesztés arra irá-
nyult, hogy volt egy
bizonyos probléma,
ami ipari vagy társa-
dalmi szükségletből
fakadt, és amit meg
kellett oldani. Akkor
a kutatók arra össz-
pontosítottak, hogy a
felmerült kérdésekre
választ adjanak, s ha
ez megszületett,
akkor a legrövidebb
időn belül a talál-
mány vagy egysze-
rűen a megoldás
alkalmazásba került
az iparban vagy ahol
szükség volt rá. Ma
másként van. A kuta-
tás nagyon ritkán irá-
nyul egy konkrét
feladat megoldására,
ehelyett kihasználva
az ismeretek rendkí-

vül nagy tárát, a fejlett műszertech-
nikát-technológiát és az informati-
kából, az adatátvitelből adódó
lehetőségeket, a kutatások nagy
többségének nem egy bizonyos, jól
meghatározott cél az iránya, hanem
bizonyos területeket, folyamatokat,
jelenségeket tanulmányoznak, ami
nem a közvetlen alkalmazhatóságot
eredményezheti. A Massachusetts
Institute of Technology anyagtudo-
mánnyal kapcsolatos tanulmányá-
ból kiderült, hogy míg korábban
bizonyos probléma megoldására
irányult a figyelem, a laboratórium-
tól az alkalmazásig rendszerint öt
év telt el, ma először a jelenségre
adnak választ, majd utána keresik
meg az alkalmazhatóságot, ami leg-
alább 15 év.

– Tapasztalatára alapozva, mi-
lyen kutatási területeket, prioritáso-
kat határozna meg Romániának?

– A kutatási stratégiát nem a po-
litikusoknak, hanem azoknak kell
kidolgozniuk – egyetemek, kutató-
intézetek, akadémia –, akik értenek
hozzá. Alapos tanulmányt kellene
készíteni arról, hogy mibe érdemes
befektetni. Meg kell határozni azo-
kat az iparágakat, amelyekben Ro-
mániának komoly lehetőségei
vannak, a nyersanyagforrástól kez-
dődően a szürkeállományon keresz-
tül a műszaki adottságokig. Például:
az emberiség egyik legnagyobb
gondja az élelmezés, az ivóvízkész-
letek csökkenése. Románia valami-
kor olyan agrárállam volt, amely
ellátta Európa egy részét termékek-
kel. Ma, amikor az élelmezés fontos
globális kérdés, miért nem ezen a
téren fejlődünk? Oda jutottunk,
hogy olcsóbb behozni a mezőgaz-
dasági termékeket, mint hatékonyan
előállítani. Vagy ott van a bányá-
szat. Még mindig nagyon gazdag
nyersanyaglelőhelyek vannak az or-
szágban. Miért kell átadni a bányá-
szati, feldolgozási jogot más
országbeli cégeknek, amikor tuda-
tos műszaki fejlesztéssel nekünk is
lehetnek jól teljesítő gépeink, fel-
szereléseink? Vagy ott van a föld-
gázkitermelés. Nagyon sok
tartalékkal rendelkezik Románia,
mégis importálunk, és ezzel is kül-
földi multinacionális cégek gazdál-
kodnak. Ezen a téren is ki kellett
volna dolgozni költséghatékony
technológiát. Valamikor jól fejlett
iparunk volt – azt nem vitatom,
hogy milyen céllal termeltek és mi-
ként forgalmazták a termékeket –,
de ezt is leépítettük. Ahelyett, hogy
átalakítottuk volna a meglévő, saját
iparunkat, teret engedtünk a multi-
nacionális cégeknek. Ha megvizs-
gáljuk a gazdaság jelenlegi
helyzetét, kiderül, hogy az ország-
ban a munkahelyek 90%-át a kis- és
középvállalatok biztosítják. Ezzel
szemben az oktatási és az innová-
ciós rendszer nem arra épült, hogy
a kis- és középvállalatokon segít-
sen. Sajnos, a nagyvállalatok diktál-
ják az ország gazdaságpolitikáját. A
Plasmaterm kutatóintézet volt, ma
középvállalatként termeléssel is
foglalkozunk, mert ez biztosítja a
megélhetésünket, de ma is abból
gazdálkodunk, amit fejlesztettünk

és ma is fejlesztünk, egyetemekkel
is közösen, és itt ki kell emelnem az
együttműködést a Sapientia EMTE-
vel. Ez akár modellértékű is lehet.

– Megint visszatérünk az anyagi-
akra. Említette, hogy kutatóegység-
ként is működnek, de termelni is
kell, hiszen enélkül nincs jövedelem,
amit az újabb fejlesztésekbe lehet
beruházni. Annak ellenére, hogy
vannak nyertes kutatási pályáza-
taik. Hogyan lehet a kettőt együtt
működtetni?

– Egy neves külföldi cég veze-
tője, amelynek dolgozunk, egyszer
azt mondta, hogy nem azért alakí-
tott ki kapcsolatot, hogy sorozat-
gyártásra álljunk rá, mert ők ennél
jobban felszerelt és automatizált
gyárakkal dolgoznak együtt. Ne-
künk megvan a kellő rugalmassá-
gunk ahhoz, hogy a gyártási
folyamatban felmerült új típusú
problémákat megoldjuk, amelyek-
kel a későbbiekben változatosabban
lehet termelni. Ezért fontos, hogy a
kis- és középvállalatok lépjenek di-
rekt kapcsolatba olyan egyetemi
központokkal, ahol kutatás folyik,
de ez fordítva is érvényes. Az egye-
temeknek fel kell tudniuk mérni,
hogy a környezetükben melyek
azok a cégek, amelyekkel érdemes
és hajlandók együttműködni. Ha a
cégek jövedelmük bizonyos részét
nem fordítják kutatásra, akkor nem
fejlődnek, és könnyen csődbe me-
hetnek. Az említett kutatási straté-
gia egyik fontos része lehetne az is,
hogy miként tudnánk segíteni a kis-
és középvállalatokat abban, hogy az
egyetemekkel közösen minél több
innovációs munkában vegyenek
részt. S talán ennek az elképzelés-
nek az első lépéseként javasolni
fogom Péter Ferencnek, a megyei
tanács elnökének, hogy az önkor-
mányzat készítsen felmérést arról,
hogy a megye nyersanyagforrásait,
lehetőségeit kihasználva, bevonva
az itt működő egyetemeket, milyen
irányba lehetne fejleszteni a helyi
kutatási programokat.

– Elméletben mindez szépen, re-
ménykeltően hangzik, azonban a
rendszerváltás után egy olyan jelen-
séggel kell szembenéznünk, amit
mindeddig nem lehetett megfékezni,
és ez a szürkeállomány elvándor-
lása. Nagyon sok kiváló diák végzi
el nálunk az egyetemet, és külföldön
kamatoztatja azt a tudást, amire itt
szert tett. 

– Az elvándorlás megfékezése
bonyolult kérdés. Amikor a társada-
lom egyedüli mérvadója a pénz,
akkor nyilvánvalóan nem tudjuk
megakadályozni az elvándorlást. Ez
természetes, hiszen mindannyian
decensen akarunk élni, szükség van
megfelelő lakásra, gépkocsira. De
ezt a jelenséget is ki lehetne védeni
más alapvető politikával, amelynek
célja, hogy a jó képességű fiatalok
felé irányítson olyan anyagi támo-
gatásokat, amelyek segítik készsé-
geik, tehetségük kibontakozását, az
itthon maradást. És ezalatt akár más-
fajta kutatási-támogatási rendszert is
értek. Meggyőződésem, hogy ezál-
tal az elvándorlás csökkenhet, sőt
visszafordítható is lenne.
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Vajda György

Új kutatáspolitikát kell kidolgozni Romániában 
Az innováció a gazdaságfejlesztés kulcsa



Ifjúkora
A magyarok számára Kálvin Já-

nosként ismert és sokak által ma-
gyar embernek tartott reformátor
(eredeti nevén Jean Calvin) 1509.
július 10-én született a franciaor-
szági Noyonban, ahol édesapja a
város jegyzője és a káptalan
ügyvédje volt. Egyetemi tanulmá-
nyait a párizsi Sorbonne-on kezdte,
ahol teológiát vagy bölcsészetet ta-
nult, majd – apja kívánságának en-
gedve – az orléans-i jogi egyetemen
folytatta. Ugyanitt ismerkedett meg
a lutheri reformáció eszméivel,
amelyek aztán döntően meghatároz-
ták életútját. 1531–34 között Párizs,
Orléans és Noyon, majd ismét Pá-
rizs életének a helyszínei, mígnem
1534 végén, I. Ferenc francia király
protestánsellenes intézkedései miatt

távozott Párizsból. Előbb Margit
navarrai királyné oltalma alá mene-
kült, majd a svájci Bázelbe ment.
Kálvin, akit apja jogi pályára szere-
tett volna irányítani, önmaga szá-
mára a tudós életpályáját képzelte
el. Kiváló szellemi képességei és
zárkózott, visszavonuló természete
egyaránt erre tették alkalmassá.
Ennek egyik beszédes jele, hogy
bázeli tartózkodása alatt – mindösz-
sze huszonhat évesen – megírta
élete fő művét: A keresztény vallás
rendszerét (Institutio Christianae Re-
ligionis), közismert nevén: az Institú-
ciót, aminek később több, lényegesen
bővített kiadása jelent meg.
Genf először

Életének egyik legjelentősebb
fordulópontja akkor következett be,
amikor 1536 nyarán – Strasbourgba
tartva – Genfben egy fogadóban
megszállt, hogy másnap reggel to-
vább folytassa útját. Szállásán azon-
ban felkereste honfitársa,
Guillaume Farel, aki a reformált
hitet kevéssel előbb elfogadott Genf
lelki vezetője volt. Genfben a vallá-
sos élet terén (is) meglehetősen zűr-
zavaros állapotok uralkodtak, és
Farel Kálvinban látta azt a személyt,
aki segítségére lehet a városállam
lelki életének megreformálásában.
Kálvin azonban a gyakorlati mun-

kára sem alkalmasságot, sem elhi-
vatottságot nem érzett magában, és
meg volt győződve arról, hogy tol-
lával lehet a leginkább hasznára
Isten ügyének. Farel azonban olyan
szenvedéllyel és meggyőző erővel
beszélt lelkére, hogy végül meg-
győzte a vonakodó Kálvint, aki ké-
sőbb így emlékezett vissza:
„Mindig arra törekedtem, hogy
visszavonultan élhessek, és ki is tar-
tottam e szándékom mellett. (…)
Amint [Farel] megtudta, hogy ma-
gánjellegű tanulmányokat folytatok,
s ezek miatt nem kötelezhetem el
magamat, és amint belátta, hogy ké-
réssel nem jut eredményre, ilyen es-
küre ragadtatta magát: Isten
átkozza meg azt a nyugalmat, amire
törekedtem, ha ebben a nagy nyo-
morúságban vonakodom megadni
azt a segítséget, amelyet kér tőlem”. 

Kálvin feladatai Genfben eleinte
a tanításra szorítkoztak, és nem úgy

tűnt, hogy Farel hozzá
fűzött reményei megala-
pozottak lettek volna. A
külvilág sem sokra érté-
kelte: a genfi városi ta-
nács jegyzőkönyvében
az új munkatársról
mindössze annyit je-
gyeztek fel, hogy „egy
bizonyos franciát” lek-
torként alkalmaztak.
Ennek a kezdetben név-
telen embernek a rendkí-
vüli képességei először a
lausanne-i nyilvános hit-
vitán csillantak fel, ahol
bámulatos memóriájával
és kiváló szónoki képes-
ségeivel látványosan fe-
lülkerekedett katolikus
ellenfelein. A vita végén
az egyik, mindvégig
jelen levő ferences szer-
zetes előállt, levetette
szerzetesruháját és beje-

lentette, hogy mindeddig tévhitben
élt, de mostantól, Isten és emberek
előtt megbánva tévelygését, Jézus
Krisztus evangéliuma szerint fog élni.

A hitvita után prédikátorrá kine-
vezett Kálvin még abban az évben
kiad egy rövid katekizmust, 1537-
ben pedig Farellel együtt a városi
tanács elé terjesztik az egyház sza-
bályzatának tervezetét. Ebben külö-
nös hangsúlyt helyez a gyermekek
hitben való nevelésére, az egyház-
fegyelem gyakorlására, valamint –
újszövetségi mintára – a gyülekezet
életét felügyelő vének (presbiterek)
választására. A városi tanács –
amely a katolikus egyházszervezet
megszűnte után az egyházi ügyek
vezetését is saját jogkörébe vonta –
a tervezetet csak részben fogadta el.
Ugyanakkor a gyakorlati megvaló-
sítás is komoly nehézségekbe ütkö-
zött, főleg miután Kálvinék
ellenfelei, a libertinusok a tanácsban
többségbe kerültek. Végül, az egy-
ház és az állami hatóságok jogköre-
inek szétválasztásához ragaszkodó
Kálvint és két lelkésztársát, súlyos
konfliktusok után, a városi tanács
1538 tavaszán száműzte Genfből.
Strasbourg

Kálvin eleinte Bázelben telepe-
dett le, de nemsokára Strasbourgba
ment, ahol a Franciaországból me-

nekült hugenották lel-
kipásztora lett. Ezzel
1538 és 1541 között
Kálvin életének talán
legszebb három éve
kezdődött. A kis gyüle-
kezetben maradt ideje a
tanulmányokra és a tu-
dományos munkára is.
Ebben az időszakban
részt vett néhány jelen-
tős hitvitán, melyek
során megismerkedett
a német protestantiz-
mus jeles képviselői-
vel, akik közül Philipp
Melanchthonnal (Lut-
her fő munkatársával)
különösen jó kapcsola-
tot alakított ki. Strasbo-
urgban nősült meg
1540-ben: a holland
származású Idelette de
Bure Stordeur lett a fe-
lesége. A fiatal özvegy
két gyermeket vitt a há-
zasságba, a Kálvinnal
közös négy gyermekük
mindegyike azonban
csecsemőkorban meg-
halt. A strasbourgi évek
sok megvalósítása közül az egyik
legjelentősebb az volt, hogy a refor-
máció során itt valósították meg
először az egyetemes népoktatást.
Genf másodszor

1541-ben a hit dolgaiban tanács-
talan és politikai zűrzavarban élő
genfiek visszahívták száműzött pré-
dikátorukat. Kálvin hosszas gondol-
kodás után szeptemberben
visszatért Genfbe. Ebben a döntésé-
ben is Farel „dörgedelmei és villá-
mai” – ahogyan Kálvin később
fogalmaz – jelentették a végső
érvet. Kálvin visszatérésekor kikö-
tötte, hogy az egyház rendjét úgy
formálhassa, ahogy Isten Igéje sze-
rint helyesnek tartja. A megváltozott
helyzetben a városi tanács elfogadta
a korábban elutasított kálvini refor-
mokat és az „Ordonances ecclesias-
tiquies”-t (Egyházi rendtartások)
1541. november 20-án ünnepélye-
sen felolvasták, és közfelkiáltással
elfogadták a Szent Péter-templom-
ban. A városi tanács mellett létrejött
a kilenc lelkészből és tizenkét világi
tagból álló konzisztórium (egyház-
tanács): az egyházi hatalmat gya-
korló testület. A gyülekezetben –
újszövetségi mintára – négy tisztség
működik: a lelkipásztoroké, a taní-

tóké (tanárok és professzorok), a
presbitereké és a diakónusoké. Kál-
vin nem tudta minden, a bibliai el-
veken alapuló elképzelését átvinni
(a presbitériumot például nem a
gyülekezet választotta, hanem a ta-
nács, a saját soraiból) és
nem tudta elérni az egy-
házi és világi hatalom
olyan szétválasztását,
amilyet kívánatosnak
tartott, de alapjaiban ha-
tározta meg a református
(presbiteriánus) egyházak szerveze-
tét.

A diakónusok feladata nem me-
rült ki a rászorulók és betegek segé-
lyezésében, hanem az ő feladatuk
volt a kórházak, árvaházak, ispotá-
lyok és az átutazók számára fenn-
tartott menedékházak igazgatása is.
Az árvaházban tanítót alkalmaztak,
és két államilag fenntartott orvos
gondoskodott a szegények gyógyí-
tásáról. A keresztyén felelősség
ilyetén intézményesítése hamarosan
szükségtelenné tette a koldulást,
amit egyébként be is tiltottak.

Kálvin közoktatási projektjének
a betetőzését a Genfi Akadémia (a
mai Genfi Egyetem elődje) megala-
pítása jelentette (1559-ben nyitották
meg). Az akadémia középfokú

szintje (schola privata)
a mai középiskolának
felelne meg, itt francia,
latin és görög nyelvet
és a filozófia alapjait,
majd hébert, a szabad
művészeteket, filozó-
fiát és irodalmat taní-
tottak. Egyetemi
szintjén (schola pub-
lica) elsősorban teoló-
giát tanítottak. Az
akadémia fő célja az
egyházi utánpótlás kép-
zése volt, és hallgatói a
helybeliek mellett Eu-
rópa számos országá-
ból (Magyarországról
is) érkeztek. Amikor az
egyik hitvitán ellenfelei
közül az egyik durva
személyeskedéssel azt
vetette Kálvin szemére,
hogy még egy fia sin-
csen, ő ezt válaszolta:
„Fiaim? Megtalálhatók
az egész világon!”.

Kálvin János nagy-
ságát és reformátori je-
lentőségét nehéz
túlbecsülni. Luther
Márton kivételével
egyetlen reformátor
sem gyakorolt olyan
mély és sokrétű hatást
az egyetemes emberi
kultúrára, mint Kálvin
János. Mindazáltal fon-
tos látnunk, hogy Kál-
vin elsősorban teológus
és lelkipásztor volt. Ő
magát is annak tartotta,
és az volt minden

vágya, hogy Isten ügyét szolgálja.
Kötelességtudására jellemző pél-
dául, hogy amikor 1558 végén sú-
lyosan belázasodott, abbeli
félelmében, hogy halála miatt eset-
leg nem fejezheti be az Institúción
szükséges javításokat, betegen is to-
vább dolgozott.

Zseniális elme volt, akinek szi-
lárd klasszikus műveltségét bámu-
latos képességek egészítették ki.
Sem prédikáció, sem előadás köz-
ben nem használt jegyzetet, miköz-
ben pontosan és hosszan tudott
idézni a Bibliából, az egyházatyák-
tól és klasszikus szerzőktől.

Mindig kitartóan, következetes-
séggel, vasfegyelemmel tanult és al-
kotott. Rendkívüli munkabírásáról
tanúskodik, hogy miközben hetente
átlag öt alkalommal prédikált, rend-
szeresen előadott a genfi akadé-
mián, összes művei 48 kötetet
tesznek ki és több mint 1.300 levele
maradt fenn.
A Szervét-ügy

A Szervét-ügyről könyvtárnyi
irodalmat írtak, és ebben a rövid
írásban lehetetlen áttekintő képet
nyújtani a kérdésről. A következő-
ket azonban mindenképpen el kell
mondanunk. Szervét Mihály a
Szentháromságot tagadó nézetei
miatt körözött személy volt. Fran-
ciaországban korábban letartóztat-
ták, sikerült a börtönből

megszöknie, de távollétében mág-
lyahalálra ítélték. Eretnekségért
(amit abban a korban főbenjáró
bűnnek tekintettek és szigorúan
büntettek) Európa bármelyik orszá-
gában halálra ítélték volna, sok he-
lyen sokkal sommásabb eljárás
után. Európa számtalan országában
tucatjával végeztek ki eretnekeket,
Kálvin Genfjében ez volt az egyet-
len eset. A Szervétet elítélő városi
tanácsnak Kálvin nem volt tagja
(akkoriban még genfi polgárjoga
sem volt!), a perbe teológusként
vonták be és kérték teológiai szak-
véleményét. Ráadásul a tanácsban
akkor (1553) még Kálvin ellenfelei
voltak többségben. Kálvin kérte a
tanácstól, hogy Szervétet (aki őróla
például így vélekedett: „értéktelen
és szégyentelen kígyófajzat”) ne
máglyán, hanem kíméletesebb
módon végezzék ki. Válaszra sem
méltatták. Igaz, Kálvin egyetértett
Szervét kivégzésével (ahogyan
egyetértettek például Bázel, Bern,
Zürich és Schaffhausen vezetői is,
akiknek véleményét a genfiek szin-
tén kikérték), és ezt lehetetlen he-
lyeselni. De igazságtalan egy
modern kor eszméi alapján fölénye-
sen ítélkezni egy egészen más vi-
lágban élt ember cselekedetei felett. 
Halála

Élete utolsó éveiben egészsége
nagyon megromlott. 1564 elején
betegsége mindinkább elhatalmaso-
dott rajta, utolsó prédikációjára feb-
ruár első vasárnapján került sor.
Április végén még elbúcsúzott a
genfi lelkészektől. A fennmaradt be-
szédben többek között ezeket
mondta: „Sok hibámat kellett elhor-
doznotok. Igen, mindannak, amit
tettem, semmi értéke sincs. A gono-
szok majd a maguk javára használ-
ják e szavaimat. De még egyszer
mondom nektek, hogy mindannak,
amit cselekedtem, semmi értéke
sincs, és én nyomorult teremtmény
vagyok. De elmondhatom, hogy a
jót akartam, rossz tulajdonságaim-
mal mindig hadilábon álltam, az is-
tenfélelem gyökere pedig mindig ott
volt a szívemben. Magatok tanúsít-
hatjátok, hogy a jóra törekedtem,
ami pedig rossz volt bennem, kérlek,
bocsássátok meg”. Május 27-én
este halt meg. Saját – végrendeleté-
ben kifejezett – kérésére jeltelen
sírba temették. 

Az oldalt szerkeszti: 
Ötvös József lelkipásztor
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Kálvin János aláírása

A Genfi Akadémia épülete

Kálvin János (ismeretlen festő)

A fiatal Kálvin János (ismeretlen festő)

Reformátusok a világban
A világon mintegy 75 millió református

él, akiknek földrészenkénti megoszlása a
következő:

Európa 24,2 millió (32%)
Ázsia 16,2 millió (22%)
Afrika 25,2 millió (33%)
Észak-Amerika 5,5 millió (7%)
Közép- és Dél-Amerika 3,4 millió (5%)
Ausztrália és Óceánia 0,9 millió (1%)

Kétmilliónál több református él a követ-
kező országokban:

Németország 12,9 millió
Indonézia 7,2 millió
Dél-Korea 6,8 millió
USA 5,2 millió
Etiópia 4,3 millió
Dél-Afrika 3,9 millió
Kenya 3,2 millió
Hollandia 2,9 millió
Madagaszkár 2,7 millió
Svájc 2,3 millió
Magyarország 2,1 millió
A világ „legreformátusabb” országa az

óceániai Tuvalu, ahol az alig több mint tíz-
ezer fős lakosság 94 százaléka református
vallású. A sorban következő öt szintén óce-
ániai törpeállam: Tokelau-szigetek (65%),
Niue (62%), Francia Polinézia (41%), Saint
Vincent és a Grenadine-szigetek (34%), Ki-
ribati (33%), míg a reformáció bölcsője, a
32 százalékban református Svájc csak utá-
nuk következik. A statisztikák a nyugat-afri-
kai Maliban tartanak számon a legkevesebb
reformátust (50 főt), míg Afganisztántól
kezdve Jemenig 72 országban egyáltalán
nem tudnak református vallású lakosról.

(Forrás: Historical Dictionary 
of the Reformed Churches)

Lakatos Péter lelkipásztor

500 éves a reformáció
Kálvin János



A hazai rendőrség is csatlako-
zott az Europol által kezde-
ményezett No More Ransom
(Nincs több zsarolás!) nevű
projekthez, amely lehetővé
teszi, hogy az internetfelhasz-
nálók a vírusok által titkosí-
tott fájlokat feloldhassák
anélkül, hogy váltságdíjat fi-
zetnének a zsarolóknak. 

A No More Ransom projekt ez év
júliusában a holland rendőrség, az
EUROPOL, az IntelSecurity és a
Kaspersky összefogásával, a tör-
vényesség betartását felügyelő
hatóságok és a magánszektor
együttműködésének eredményeként
jött létre a zsarolóvírusok elleni
harcban. A www.nomoreransom.org
portál létesítésével az internetfel-

használók ezen keresztül ingyen
feloldhatják a vírusok által titkosí-
tott fájljaikat. A hatóságok és a ki-
berbiztonsági cégek együtt
próbálják felvenni a harcot a zsaro-
lók terjedése ellen. A portálon hasz-
nos utasításokat lehet találni a
zsarolóvírusokkal kapcsolatosan
arról, hogy miként lehet védekezni
ellenük, és ingyenes feloldási lehe-
tőségek is találhatók, amelyekkel a
vírus által zárolt fájlok feloldhatók.
A portál angol, holland, francia,
portugál és orosz nyelven érhető el,
és azon dolgoznak, hogy minél több
nyelvre lefordítsák. A projektben
részt vevő húsz ország rendőrsége
között a román, osztrák, horvát,
dán, finn és szlovén rendőrségek is
ott vannak. A működése óta ötezer

érintettnek sikerült feloldania a ran-
somware-vírus által titkosított fáj-
lokat anélkül, hogy a
kiberbűnözőknek váltságdíjat fizet-
tek volna – áll a belügyminisztéri-
umi tájékoztatóban.
Mi a zsarolóvírus?

A zsarolóvírus (ransomware) a
kártevők egyik legalattomosabb faj-
tája, ami jó ideje jelen van a digitá-
lis világban, azonban az elmúlt
években vált elterjedtté. A magán-
felhasználók és az intézmények szá-
mára egyaránt bosszantó, ha
zárolják a fontos fájlokat, és csak
váltságdíjért cserébe oldják fel azo-
kat, ha egyáltalán feloldják. A kár-
tevő lényege, hogy a fertőzött
számítógépen tárolt fontos adatokat
titkosítja, majd váltságdíjat követel

azok feloldásáért. Mivel a kiberbű-
nözők folyamatosan változtatják a
bevetett eszközeiket, ezért körülmé-
nyes ellenük harcolni. Az értékes
fájlokért sokszor óriási pénzössze-
geket követelnek, azonban az sem
biztos, hogy ha fizetnek, valóban
visszakapják a fájlokat. Ezzel nem
csak veszteségeket okoznak a cé-
geknek, hanem működésüket is
kockáztatja. A harc egyre élesebb,
egyes jelentések szerint 2015 ápri-
lisa és 2016 májusa között közel
egymillió felhasználó vált fájltitko-
sító zsarolóvírus áldozatává, amely
csaknem öt és félszerese az előző
évi adatoknak. A portál leghaszno-
sabb aloldala a Decryption Tools,
ahonnan számos feloldóprogram le-
tölthető. Ha nem tudjuk, hogy pon-
tosan melyik vírus támadta meg az
adatainkat, a Crypto Sheriff menü-
pont alatt elég feltölteni egy zárolt
fájlt, és az eszköz beazonosítja azt.
Ezt követően a rendszer megálla-

pítja, hogy feloldható-e az adatbá-
zisában található feloldókulcsok va-
lamelyikével.
Nem szabad fizetni

A szolgáltatás nemcsak azt re-
méli, hogy az áldozatoknak ezzel se-
gítséget nyújt, hanem azt is, hogy a
kiberbűnözők bevétele megcsappan. A
Kaspersky Lab szerint a legnagyobb
gond a titkosító zsarolóvírusokkal,
hogy amikor a felhasználók érzékeny
adatait zárolják, azok készek fizetni.
Ez bátorítja a zsarolóvírus-szférát
arra, hogy folytassák tevékenységü-
ket, és még többen csatlakozzanak
hozzájuk. A biztonsági szakemberek
a megelőzésre helyezik a hangsúlyt,
biztonsági mentéssel megelőzhető a
baj, ezért érdemes a fontos fájlokról
olyan másolatokat készíteni, ami nem
férhető hozzá a szerveren, és csak a
megbízható forrásokból származó e-
maileket ajánlott megnyitni. Bővebb fel-
világosítás a www.nomoreransom.org
honlapon található. (pálosy)

A téli, szeszélyes időjárás miatt fo-
kozottabb figyelemmel és vezetés-
technikával kell közlekedni a
közutakon, ugyanakkor a balesetek
elkerülése érdekében a rendőrségi
közlemények elővigyázatosságra
intik a gyalogosokat is. 

A műszaki biztonság egyik alap-
követelménye a futómű és a gumi-
abroncs kifogástalan állapota. A
köd, a szitáló hó, a csúszós utak
mindennapossá válnak, ezért a hir-
telen fékezés balesetveszélyes lehet.
A csúszós utakon való kanyarodás-
sal egy időben nem ajánlott a fék-
pedált nyomni, lehetőleg a
motorféket kell használni. A téli
gumik használata elengedhetetlen,
mely a csapadék kellő elvezetésével
és a biztonságosabb úttartással a
zord körülmények között is egyen-
letes haladást biztosít.

Mivel rövidebbek a nappalok, a
járművezetőknél hamarabb jelent-
kezik a fáradtság, csökken a reak-
cióidő, ezért több pihenőt érdemes
tartani. A pára, a köd rontja a távol-
ságbecslő képességet, ugyanakkor a
hó, illetve csapadék fárasztja a sze-
met, ezért a közlekedési eszközök,
útjelzők elkerülhetik a gépjárműve-
zető figyelmét. Nagyobb követési
távolságot tartva, lassabban kell ve-
zetni, így kisebb a balesetek bekö-
vetkeztének kockázata, és egy
esetleges rossz manőverezés esetén
a hibák könnyebben korrigálhatók. 

A nagyobb távolságra utazók el-
lenőrizzék a gépkocsijuk műszaki
állapotát: a fékrendszert, klímabe-
rendezést, téli gumikat stb. Idejében
tájékozódni kell az időjárási körül-
ményekről, ugyanakkor a szükséges
felszerelések – hólapát, vontatókö-
tél, fagymentesítő zárolajozó, élel-
miszer és ital, takaró, melegebb
ruhadarabok – nélkül ne induljanak
útnak. A szánkózó gyerekek köze-
lében csökkenteni kell a sebességet.
Havas, latyakos időben, amikor a
járda mellett széles sávban áll vagy
folyik a víz, nehezebb az úttesten
átkelni. A gyalogos arra figyel,
hogy ne lépjen a tócsába. Az autós-
nak számítania kell arra, hogy a
járda szélén leszegett fejjel álló gya-
logos a következő pillanatban az út-
testre, a jármű elé kerülhet.

Egyes útszakaszokon számolni
kell a járművek, mezőgazdasági
gépek által felhordott sárral is,
amely csúszóssá teheti az utakat.

A gyalogosokat is óvatosságra
inti a Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség sajtóközleménye, mely
szerint megelőzhetők lehetnek a
gyalogosgázolások, amennyiben
csak erre kijelölt helyeken kelnének
át az úttesten, és előzőleg megbizo-
nyosodnának arról, hogy testi épsé-
güket nem veszélyezteti jármű
közelsége. A gyalogosnak köny-
nyebb megállni, mint a gépjármű-
nek a jeges, havas úton. (sz.p.p.) 

Az előző részekben a Román
Hírszerző Szolgálatról, valamint a
Külügyi Hírszerző Szolgálat tevé-
kenységéről beszéltünk.

Sorozatunk utolsó részében a
fenti két legfontosabb titkosszolgá-
lat mellett a még megemlített többi
titkos tevékenységet folytató szol-
gálatot ismertetjük röviden.

A harmadik a kormányzati Őrző
és Védő Szolgálat (Serviciul de
Pază şi Protecţie – SPP). A törvé-
nyes rendelkezések értelmében az
SPP olyan specializált állami kato-
nai, nemzetbiztonsági szolgálat,
amelynek feladata a román köz-
méltóságok védelme, valamint
azon külföldi közméltóságok és
ezek családja biztonságának szava-
tolása, akik Románia területén
szolgálatot teljesítenek. Ugyanak-
kor a szolgálat feladata az említett
közméltóságok munkahelyének és
lakásának biztosítása.

Az SPP tevékenységét az 1998.
évi 191. sz. törvény szabályozza.
Ennek értelmében a tevékenységét
a már korábbi cikkeinkben említett
Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Ta-
nács – CSAT – koordinálja és irá-
nyítja, illetve a parlament
szakbizottságai felügyelik. A parla-
menti szakbizottságoknak a szolgá-
lat vezetői évente, vagy külön
kérésre elszámolási és beszámolási
kötelezettséggel tartoznak. Tevé-
kenységében a szolgálat a törvény
szerint együttműködik a többi
nemzetbiztonsági szolgálattal. Ez a
rendelkezés amúgy minden romá-
niai nemzetbiztonsági és/vagy tit-
kosszolgálatra vonatkozik, ezért
ezek nemzetbiztonsági rendszert
alkotnak, amelyek munkáját a
CSAT hangolja össze. Amennyiben
romániai közméltóságok külföldön
teljesítenek szolgálatot, az SPP ter-
mészetesen együttműködik az ille-
tékes külföldi nemzetbiztonsági
szervekkel. 

Az SPP-t államtitkári rangú
igazgató vezeti, akit a CSAT javas-
latára Románia elnöke nevez ki.
Ezt a funkciót jelenleg Lucian–Sil-
van Pahonţu generális tölti be. 

Az SPP fő tevékenységének
végzése érdekében információt
gyűjthet nyilvános vagy rejtett esz-
közökkel, ügyészi, valamint bíró-
sági jóváhagyással. Az őrzése alá
tartozó intézményekbe történő be-
lépés jóváhagyásáról és engedélye-

zéséről is ez a szolgálat gondosko-
dik. Azon személyek körét, akik az
SPP szolgálat védelmét kérhetik, a
CSAT – a Legfelsőbb Nemzetbiz-
tonsági Tanács – állapítja meg. Ér-
dekes törvénymódosítás, hogy
2016-tól – igaz, a CSAT előzetes
jóváhagyásával – politikai pártel-
nökök is kérhetik az SPP védelmét.
Sőt, nemcsak jelenlegi, hanem volt
közméltóságok is kérhetik a védel-
mét, igaz, nem korlátlanul.

Egy másik speciális nemzetbiz-
tonségi szolgálat a Speciális Táv-
közlési Szolgálat (Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale – STS).
Az STS az a specializált katonai
nemzetbiztonsági szolgálat, amely
a közintézmények, valamint más,
törvény által nevesített intézmé-
nyek telekommunikációs hálózatát
biztosítja. Első hallásra fölösleges-
nek tűnik egy ilyen intézmény, vi-
szont ha arra gondolunk, hogy
például a rendőrség kommuniká-
ciós hálózata nem lenne normális
és biztonságos, ha azonos lenne a
rendes polgári telekommunikációs
hálózattal, világossá válik, hogy
szükség van rá. Az utóbbi években
a helyhatósági, a parlamenti vá-
lasztásoknál biztosította az STS a
telekommunikáció biztonságát. Az
STS biztosítja a parlament, az el-
nöki hivatal, a kormány, a nemzet-
védelmi, állambiztonsági és
közrendi feladatokat ellátó intéz-
mények, a központi és területi köz-
igazgatási hivatalok, bíróságok,
ügyészségek, a Legfelsőbb Ma-
giszteri Tanács, a Számvevőszék,
az Alkotmánybíróság és más orszá-
gos jelentőségű intézmények biz-
tonságos és bizalmas
kommunikációs hálózatát.

A Honvédelmi Hírszerző Igaz-
gatóság (Direcţia generală de infor-
maţii a Apărării – DGIA) egy
másik titkosszolgálat, tulajdonkép-
pen katonai hírszerzési és kémelhá-
rítási tevékenységet végez. Fontos
szerepe van a katonai jellegű és a
NATO-ra vonatkozó információk
titkosításában. Tevékenységét a
célnak megfelelően nyilvánosan
vagy titkos műveletek révén végzi.
Alárendeltségében, főleg a terroriz-
mussal kapcsolatos műveletek ese-
tén, akár harci egységek is
lehetnek. Jelenlegi vezetője Marian
Hăpău generális.

A rendőrségnek is van egy kü-
lönleges ügyosztálya a DOS (Di-
recţia de Operaţiuni Speciale).
Ennek az ügyosztálynak a jelentő-
sége nagyon megnőtt az Alkot-
mánybíróság februári határozata

értelmében, amely szerint a bünte-
tőügyekben elrendelt lehallgatáso-
kat és megfigyeléseket csak a
rendőrség speciális szervei végez-
hetik, a többi szolgálat – például a
SRI – erre nem jogosult. A DOS-
nak a központi bukaresti egységen
kívül 14 regionális kirendeltsége
van, mindegyik táblabíróság ítélke-
zési illetékessége szerint.

Nemzetbiztonsági szervnek mi-
nősül a nagyon misztikus névre
hallgató Államtitkok Nemzeti Hi-
vatala (Oficiul Registrului Naţional
al Informaţiilor Secrete de Stat –
ORNISS). Ennek feladata az ál-
lamtitoknak minősülő informáci-
ókkal kapcsolatos engedélyezések,
rendszerezések és nyilvántartások
kezelése. Ennek érdekében az OR-
NISS listát készít az államtitoknak
minősülő információkról, műveleti
eljárásokat határoz meg ezekkel
kapcsolatosan, nemzetbiztonsángi
tanúsítványokat bocsát ki azok
számára, akik államtitoknak mi-
nősülő információkhoz kérnek
hozzáférési jogot (pl. kutatók, tu-
dósok stb.), meghatározza a konk-
rét technikai, biztonsági
követelményeket az államtitoknak
minősülő információk tárolásával
kapcsolatosan. 

A sorban az utolsó a Belső Vé-
delmi és Információs Osztály (De-
partamentul General de Informaţii
şi Protecţie Internă – DIPI). Amint
már említettük, a működését és ve-
zetőit ért és a Gabriel Oprea volt
belügyminiszterhez is kötődő bot-
rányok miatt ez év októberében és
novemberében a Ciolos-kormány
radikálisan átalakította, új elneve-
zése: Belső Védelmi Egység, át-
szervezése pedig jelenleg is
folyamatban van. Ez az osztály a
régi „2 és egynegyed” (0215) kato-
nai egység átgyúrt utódja, amely-
nek a forradalom utáni
tevékenységét is számos bírálat és
vád érte (mint például a bányászjá-
rás, a márciusi események meg-
szervezésében vállalt szerep,
törvénytelen megfigyelések és le-
hallgatások, politikusok és újságí-
rók megfigyelése, a Román
Hírszerző Szolgálat feladatainak
átfedése), ezért 1998-ban meg is
szüntették a „2 és 1/4” osztályt át-
szervezve más egységekké. Ha na-
gyon egyszerűen szeretnék
fogalmazni, akkor a DGIPI tulaj-
donképpen a rendőrség rendőrsége
és a belügyminisztériumon belüli
törvényesség őre, elsődleges fel-
adata pedig a korrupció megakadá-
lyozása.

A romániai titkosszolgálatokról (IV.)
Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 
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Ajánlások téli útviszonyokra
Óvatosan a közutakon!

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Összefogás a kiberbűnözők ellen
Nincs több zsarolás!

Lopások, betörések megelőzése
Az ünnepek alatt az emberek sok

időt töltenek utazással, vásárlással,
így megnő annak kockázata, hogy a
tömegben, kapkodásban bűncselek-
mény áldozatává váljanak. 

Zsebtolvajlás. Leggyakrabban
zsúfolt bevásárlóközpontokban, tö-
megközlekedési eszközökön történik,
a figyelmetlenséget kihasználva, a
pénztárca és más értékek eltulajdoní-
tásával. A rendőrség ismételten figyel-
meztet azokra a tudnivalókra,
amelyekkel elkerülhetők a kellemet-
lenségek: fokozottan figyelni az érté-
kekre, főként az üzletekben,
üzletközpontokban és a tömegközle-
kedési eszközökön. Ajánlott a válltás-
kát magunk előtt tartani, behúzott
zsebekkel és befelé fordítva. A pénz-
tárcát, hitelkártyát, okmányokat, mo-
biltelefont nem ugyanazon a helyen
tartani, de a bankkártya PIN-kódját
sem a kártya közelében. Lakáskulcso-
kat ajánlott mélyen elhelyezni a tás-
kában, amennyiben eltulajdonítják,
azonnal le kell cseréltetni a lakás
zárait, ha pedig ellopták a bankkár-
tyát, mihamarabb letiltatni.

Gépjárműfeltörés. Az indítókul-
csot pár percre sem szabad a kocsi-
ban hagyni. A gépjárműben hagyott
értéktárgyak nincsenek biztonság-
ban, az értéktelennek tűnő tárgyak
pedig az elkövetőknek értéket képvi-
selhetnek, és pár másodperc is elég
ahhoz, hogy feltörjék a járművet, meg-
szerezzék a kiszemelt értékeket és je-
lentős kárt okozzanak az autóban.

Lakásbetörés. Az ünnepek alatt
sokan úgy döntenek, hogy elutaz-
nak, akár hosszabb időre. Ezen idő-
szak alatt egy kis odafigyeléssel
megelőzhető, hogy idegen szemé-
lyek „látogassák” meg otthonukat,
ennek érdekében hasznos, ha az uta-
zási szándékról idegenek nem sze-
reznek tudomást. Elutazás előtt az
ajtókat, ablakokat gondosan be kell
zárni, a lakásban nem szabad na-
gyobb pénzösszeget tartani. Érde-
mes megbízni valakit (rokon,
szomszéd, barát), aki a háztulajdo-
nos távolléte alatt ellenőrzi a lakást,
felkapcsolja a villanyt, üríti a posta-
ládát, elsepri a havat, azt a látszatot
keltve, hogy nem lakatlan az épület
vagy lakás, ugyanakkor a közvetlen
szomszédokat is megkérni, hogy
tartsák szemmel a házat. Korszerű,
több ponton záródó ajtót, rácsot ér-
demes szerelni az ablakokra, aj-
tókra, amennyiben lehetőség van rá,
élni az elektronikai eszközök nyúj-
totta védelemmel is. 

Adománygyűjtők – trükkös lo-
pások. Az ünnepek alatt gyakran ta-
lálkozni adománygyűjtőkkel, akik
valamilyen nemes célra hivatkozva
próbálnak pénzt szerezni. Az „ado-
mánygyűjtők” célja, hogy a figyelmet
elterelve bejussanak mások otthonába
és pénzhez, értékekhez jussanak. 

Szükség esetén a 112-es sürgősségi
hívószámot tárcsázva lehet jelenteni
a rendellenességeket és kérni a rend-
őrségi beavatkozást. (sz.p.)



Távozott Marosvásárhelyről Dan
Alexa. Az ASA 1. ligás labdarú-
gócsapatának vezetőedzője szemé-
lyes okokra hivatkozva lemondott
tisztségéről, majd szinte azonnal két
és fél évre aláírt a Concordia Chi-
ajnához. Megtörténhet, hogy vele
tart a klubmenedzser, Daniel Stan-
ciu is, és ha az igazgató valóban a
bukaresti peremvárost választja,
nagy a valószínűsége, hogy a maros-
vásárhelyiek több játékosa ugyanott
folytatja a tavasszal, jelentette saját
értesülés alapján az 1. ligás bajnok-
ságot közvetítő DigiSport TV hon-
lapja.

Dan Alexa az ASA honlapján
közzétett közleményben búcsúzott
el a klubtól és a közönségtől.
„Immár nem vagyok a csapat ed-
zője. A klub vezetőségével folyta-
tott beszélgetés alapján úgy
döntöttünk, hogy baráti alapon szer-
ződést bontunk. Döntésemnek sze-
mélyes okai vannak, és úgy
éreztem, hogy ez a legalkalmasabb
pillanat, hogy távozzak. Meggyőző-
désem, hogy a klub életben marad,
vezetőinek sikerül megmenteniük.
Ameddig létezik motiváló erő, az
ASA-nak van esélye. Megköszö-
nöm Maior, Chertes és Stanciu urak
segítségét, amíg Marosvásárhelyen
dolgoztam, mindvégig éreztem,
hogy mellettem állnak, tisztelettel
adózom ezért a támogatásért. Kö-
szönet a játékosoknak is a hozzáál-
lásukért, hiszen az ismert, nehéz
helyzetben, amelyet valamennyien
megéltünk, nem álltak félre, és tu-
dásuk legjavát nyújtották. Köszö-
nöm a marosvásárhelyi
szurkolóknak is, hogy nem hagyták
magára a csapatot, és ezt éreztették
is velünk. Életre szóló barátságokat
kötöttem egyesekkel közülük.
Rossz érzés távozni, hiszen erősen
megszerettem Marosvásárhelyt, de
ki tudja, hátha lesz még alkalom a
visszatérésre! Nagy örömmel fogok
visszajönni, bármikor hívnak. Csak
tisztelettel tudok mindarról be-
szélni, amit az ASA név fémjelez. A

legjobbakat kívánom mindenkinek,
akinek fontos ez a klub, fontos a
város és fontosak az itteni emberek,
valamennyiüknek köszönöm!” –
írta az edző a klub honlapján ismer-
tetett búcsúzkodó közleményben.

Dan Alexa feltehetően a Concor-
diától érkezett ajánlat birtokában
döntött úgy, hogy távozik Marosvá-
sárhelyről. Egy nappal azután, hogy
bejelentette lemondását, ismertté
vált, hogy teljes stábjával két és fél
évre elkötelezte magát az ugyan-

csak 1. ligás chiajnai alakulatnál,
ahol Emil Ursut helyettesíti majd a
kispadon. Rövid távú célja, hogy új
csapatával elkerülje a kiesést az él-
vonalbeli bajnokságból, hosszú
távon pedig azt a feladatot jelölték
ki számára, hogy ütőképes alakula-
tot építsen. A Concordia jelenleg 17
pontos, és a 12. helyet foglalja el az
1. liga rangsorán.

Az ASA cikkünk megírásáig nem
jelentette be, hogy kit kér fel a ve-
zetőedzői tisztségre.

Edző nélkül az ASA
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Nem fellebbeztek az újabb hárompontos büntetés ellen
Érvényben marad az első fokú határozat a büntetőpontok ügyé-

ben: a Medgyesi Gaz Metantól, a Zsilvásárhelyi Panduriitól és a
Marosvásárhelyi ASA-tól is levonnak három pontot, miután nem
törlesztették adósságaikat november 30-áig alkalmazottaikkal, il-
letve partnereikkel szemben.

Mint beszámoltunk róla, a döntés már korábban megszületett,
ám azt csak az őszi idény végén hozták nyilvánosságra, hogy ne be-
folyásolják vele a bajnokság menetét és a csapatok szereplését. A
medgyesiek és a zsilvásárhelyiek fellebbeztek az alapfokú döntés
ellen, a marosvásárhelyiek nem támadták meg az őket sújtó hatá-
rozatot. A fellebbviteli bizottság helybenhagyta a versenyengedé-
lyeztetési testület által kiszabott megrovást, így a három klub most
már csak a Nemzetközi Sportdöntőbíróságon keresheti igazát,
ahová 21 napos határidővel, 2017. január 12-éig juttathatják el
esetleges folyamodványukat.

A jelenlegi helyzetben az ASA-nak összesen 9 pontos levonása
van, így 9 ponttal marad (öt győzelemmel és három döntetlennel
18 pontot szereztek a pályán a marosvásárhelyi klub játékosai), de
még ez is elég, hogy a Sziget utcai klub ne legyen utolsó a rangsor-
ban. Azonban a mínusz 14 ponttal sújtott Temesvári Poli ACS meg-
előzheti a marosvásárhelyieket, amennyiben a sportdöntőbíróságon
számára kedvező ítélet születik. Lausanne-ban várhatóan meghoz-
zák az ezzel kapcsolatos ítéletet, amire a bajnokság újraindul, és
ha az a bánságiaknak kedvez, akkor 22 pontosok lesznek, és a 12.
helyre lépnek elő, megelőzve nem csak az ASA-t, de Dan Alexa új
csapatát, a Concordia Chiajnát is.

* Angol Premier Liga, 16. for-
duló: Bournemouth – Leicester 1-0,
Everton – Arsenal 2-1, Middlesbro-
ugh – Liverpool 0-3, Sunderland
AFC – Chelsea 0-1, West Ham Uni-
ted – Burnley 1-0, Crystal Palace –
Manchester United 1-2, West
Bromwich – Swansea 3-1, Man-
chester City – Watford 2-0, Stoke –
Southampton 0-0, Tottenham – Hull
3-0; 17. forduló: Crystal Palace –
Chelsea 0-1, Middlesbrough –
Swansea 3-0, Stoke – Leicester 2-2,
Sunderland AFC – Watford 1-0,
West Ham United – Hull 1-0, West
Bromwich – Manchester United 0-
2, Bournemouth – Southampton 1-
3, Manchester City – Arsenal 2-1,
Tottenham – Burnley 2-1, Everton
– Liverpool 0-1; 18. forduló: Wat-
ford – Crystal Palace 1-1, Arsenal –
West Bromwich 1-0, Burnley –
Middlesbrough 1-0, Chelsea – Bo-
urnemouth 3-0, Leicester – Everton
0-2, Manchester United – Sunder-
land AFC 3-1, Swansea – West
Ham United 1-4, Hull – Manchester

City 0-3. Az élcsoport: 1. Chelsea
46 pont/18 mérkőzés, 2. Manches-
ter City 39/18, 3. Liverpool 37/17.

* Spanyol Primera División, 16.
forduló: Alavés – Betis 1-0, Spor-
ting Gijón – Villarreal 1-3, Atlético
Madrid – Las Palmas 1-0, Granada
– Real Sociedad 0-2, Sevilla – Má-
laga 4-1, Leganés – Eibar 1-1, De-
portivo La Coruna – Osasuna 2-0, 

Barcelona – Espanyol 4-1, Athle-
tic Bilbao – Celta Vigo 2-1. A Va-
lencia – Real Madrid mérkőzést
elhalasztották. Az élcsoport: 1. Real
Madrid 37 pont/15 mérkőzés, 2.
Barcelona 34/16, 3. Sevilla 33/16.

* Olasz Serie A, 17. forduló: Em-
poli – Cagliari 2-0, AC Milan – Ata-
lanta 0-0, Juventus – AS Roma 1-0,
Sassuolo – Inter 0-1, Chievo –
Sampdoria 2-1, Napoli – Torino 5-
3, Pescara – Bologna 0-3, Udinese
– Crotone 2-0, Genoa – Palermo 3-
4, Lazio – Fiorentina 3-1; 18. for-
duló: Atalanta – Empoli 2-1, Inter –
Lazio 3-0, Cagliari – Sassuolo 4-3,
Fiorentina – Napoli 3-3, Palermo –

Pescara 1-1, AS Roma – Chievo 3-
1, Sampdoria – Udinese 0-0, Torino
– Genoa 1-0. Az élcsoport: 1. Ju-
ventus 42 pont, 2. AS Roma 38, 3.
Napoli 35.

* Német Bundesliga, 15. forduló:
Hoffenheim – Borussia Dortmund
2-2, Schalke 04 – Freiburg 1-1,
Mainz – Hamburger SV 3-1, Augs-
burg – Mönchengladbach 1-0, Wer-
der Bremen – 1. FC Köln 1-1, RB
Leipzig – Hertha BSC 2-0, Wolfs-
burg – Eintracht Frankfurt 1-0,
Darmstadt – Bayern München 0-1,
Bayer Leverkusen – Ingolstadt 1-2;
16. forduló: Borussia Dortmund –
Augsburg 1-1, Mönchengladbach –
Wolfsburg 1-2, Hamburger SV –
Schalke 04 2-1, Eintracht Frankfurt
– Mainz 3-0, Bayern München –
RB Leipzig 3-0, Hertha BSC –
Darmstadt 2-0, 1. FC Köln – Bayer
Leverkusen 1-1, Ingolstadt – Frei-
burg 1-2, Hoffenheim – Werder
Bremen 1-1. Az élcsoport: 1.
Bayern München 39 pont, 2. RB
Leipzig 36, 3. Hertha BSC 30.

* Francia Ligue 1, 18. forduló:
Angers – Nantes 0-2, Guingamp –
Paris St. Germain 2-1, Lorient – St.
Etienne 2-1, Montpellier HSC –
Bordeaux 4-0, Stade Rennes – SC
Bastia 1-2, Toulouse – Nancy 1-1,
Caen – Metz 3-0, Nice – Dijon 2-1,
Olympique Marseille – Lille 2-0,
AS Monaco – Lyon 1-3; 19. for-
duló: SC Bastia – Olympique Mar-

seille 1-2, Bordeaux – Nice 0-0,
Dijon – Toulouse 2-0, Lille – Stade
Rennes 1-1, Lyon – Angers 2-0,
Metz – Guingamp 2-2, AS Monaco
– Caen 2-1, Nantes – Montpellier
HSC 1-0, Paris St. Germain – Lori-
ent 5-0, St. Etienne – Nancy 0-0. Az
élcsoport: 1. Nice 44 pont, 2. AS
Monaco 42, 3. Paris St. Germain
39.

Európai focikörkép

Cristiano Ronaldo portugál lab-
darúgó végzett az élen az európai
hírügynökségek 2016 legjobb euró-
pai sportolóiról rendezett szavazá-
sán, amelyen Hosszú Katinka
harmadik lett.

A lengyel PAP által rendezett
voksoláson az idén a válogatottal
Európa-bajnok, a Real Madriddal
pedig Bajnokok Ligája-győztes csa-
tár 24 ponttal előzte meg a második
helyen végző brit teniszezőt, a Rió-
ban olimpiai bajnoki címét meg-
védő és a világranglistán élre ugró

Andy Murray-t. A nyári játékokon
három arany- és egy ezüstérmet
nyerő Hosszú Katinka 68 pontos
hátránnyal lett harmadik. A bajai
úszó így is a legjobb női sportoló
lett a listán.

Az első húszba még egy magyar
fért be, méghozzá a Rióban szintén
háromszor győztes Kozák 
Danuta kajakos, aki a 17. helyen
végzett.

A szavazáson, melyen még
sosem győzött magyar sportoló, 27
hírügynökség vett részt.

C. Ronaldo Európa legjobbja, 
Hosszú Katinka a harmadik

A nyáron Rióban három arany- és egy ezüstérmet nyerő bajai úszó a legjobb női sportoló, ösz-
szességében 68 pontos hátránnyal lett harmadik

Dan Alexa személyes okokra hivatkozva jelentette be távozását. Másnap aláírt a Concordia
Chiajnához

Európa legjobb sportolói 2016-ban*
1. Cristiano Ronaldo (portugál, labdarúgás) – 204 pont
2. Andy Murray (brit, tenisz) – 180
3. HOSSZÚ KATINKA (úszás) – 136
4. Nico Rosberg (német, Forma–1) – 115
5. Mohamed Farah (brit, atlétika) – 93
6. Angelique Kerber (német, tenisz) – 77
7. Martin Fourcade (francia, sílövészet) – 74
8. Marcel Hirscher (osztrák, alpesi sí) – 54
9. Anita Wlodarczyk (lengyel, atlétika) – 42
10. Chris Froome (brit, országúti kerékpár) – 38
...17. KOZÁK DANUTA (kajak-kenu) – 16
* az európai hírügynökségek szerint

A világ legjobbjának választották a magyar játékvezetőt
Kulcsár Katalint válasz-

totta a labdarúgás történeté-
vel és statisztikájával
foglalkozó szervezet az év
legjobb női bírójának. Az
IFFHS honlapjának beszá-
molója szerint a 32 éves ma-
gyar játékvezető a díj
történetének legfiatalabb
győztese. Kulcsár Katalin
idén a női Bajnokok Ligája-
döntőt vezette. A férfiak versenyében Kassai Viktor – aki 2011-
ben volt a legjobb – a győztes angol Mark Clattenburg és az olasz
Nicola Rizzoli mögött a harmadik helyen végzett.

Farczádi Attila

Nagy Ádám a hónap játékosa a Bolognánál
A magyar válogatott középpályása,

Nagy Ádám lett december hónap leg-
jobb játékosa az olasz labdarúgó-baj-
nokságban szereplő Bologna
csapatánál. A klub honlapjának érté-
kelése szerint Nagy az egész hónap-
ban mutatott kitűnő teljesítményével
érdemelte ki az elismerést.

A Bologna a magyar játékossal a
soraiban veretlen maradt december-
ben: a Hellas Veronát kupamérkőzé-
sen, a Pescarát bajnoki találkozón
legyőzte, az Empolival szemben pedig
– ugyancsak a Serie A-ban – döntet-

lent ért el. A hónapban elszenvedett egyetlen vereség alkalmával,
az Udinese elleni bajnoki összecsapáson a magyar középpályás
nem játszott.

Nagy Ádám a szavazáson Federico Vivianit és Adam Masinát
előzte meg.



ADÁSVÉTEL

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

ELADÓK új férfi és női eredeti
szőrmesapkák. Ugyanitt vállalok kisebb
szőrmejavítást, sapkakészítést a
kuncsaft anyagából. Tel. 0265/222-841,
0747-657-424. (58141)

MINDENFÉLE

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

TERMOPÁN, szalagfüggönyök 
és redőnyök szerelése és javítá-
sa. Tel. 0744-504-536. www.
bizoo.ro/ f i rma/scprofoservsr l
(58859)

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

SZÉPÜLJÖN KÉNYELMESEN
OTTHONÁBAN! Női, férfifodrász
minden korosztálynak! Programál-
jon a 0741-611-092-es telefonszá-
mon! (58093)

ALKALMAZUNK hegesztőt és la-
katost. Tel. 0766-519-187. (18297-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (58233)

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő múlik, a fájdalom megma-
rad, de szívünk mélyén mindig
velünk vagy.
Szomorúan emlékeztünk decem-
ber 27-én PÉTERFI ROZÁLIÁRA
halálának 15. évfordulója alkal-
mából. Fia, Tibor és családja,
lánya, Rózsi és családja. Nyu-
godj békében! (58074–I)

Kegyelettel és fájdalomtól meg-
tört szívvel emlékeztem életem
egyik legszomorúbb napjára,
december 27-ére, FÜLÖP LAJOS
főgyógyszerész halálának 18. év-
fordulóján. Nyugodj békében,
drága édesapám! Áldott emléked
mindörökké szívemben őrzöm.
Vigasztalhatatlanul bánatos lá-
nyod, Évike. (59151-I)

Fájó szívvel emlékezünk a szere-
tett vadadi TÓTH JÓZSEFNÉRE
született SIKLODY ELLA, aki egy
éve távozott közülünk. Nyugodjál
békében, Ella mámáci! Szerettei.
(58227-I)

A múltba visszanézve valami fáj, 
valakit keresünk, aki nincs már. 
Temető csendje ad neki nyugal-
mat, 
szívünk fájdalma örökre megma-
rad.
Szomorú szívvel emlékeztünk
december 27-én a drága jó férjre,
édesapára és nagytatára, BUKSA
FERENCZRE halálának 5. évfor-
dulóján.
Áldott, szép emlékét őrzi fele-
sége, Joli, leánya, Csilla és két
unokája: Csabika és Orsika. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (sz.-I)

Lelked, remélem, békére talált, s
te már a mennyből vigyázol ránk.
Soha nem felejtünk el. Rád
örökké emlékezünk.
Szomorú szívvel emlékezünk
december 28-án drága gyerme-
künkre, KISS MIKLÓS 
LEVENTÉRE halálának 18. évfor-
dulóján. Nyugodjon békében!
Bánatos szülei és testvére, Zsolt.
(58091)

Minden évben eljön e nap, amely
szívünkben fájó emlék marad.
Szomorú lélekkel, összetört szív-
vel emlékezünk december 28-án,
amikor tizenkét éve a maros-
szentannai születésű ifj. SZÁSZ
ALBERTET elragadta a halál.
Emlékezik rá szeretett édesapja,
öccse, Attila és családja. Nyu-
godjál békében! Béke poraira!
(58221)

A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Temető csendje ad neki nyugal-
mat, szívünk fájdalma örökre
megmarad. 
Szomorú szívvel emlékezünk
december 28-án a drága jó férjre
és édesapára, a szentháromsági
születésű ifj. VERESS 
SÁNDORRA halálának 3. évfor-
dulóján. Áldott, szép emlékét őrzi
felesége, lánya, veje, két uno-
kája, Izabella, Balázs, három test-
vére és a rokonság. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Szerettei. (1247)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
nagyapa, testvér, após, apatárs,
rokon, szomszéd és ismerős,  a
székelybósi születésú 

ifj. TŐKÉS GYULA 
életének 56. évében december
25-én csendesen megpihent.
Temetése 2016. december 28-
án, szerdán 13 órakor lesz a
családi háztól. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (1241-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy  a szeretett édesapa,
nagypapa, dédtata, nagybácsi,
rokon és jó barát, 

id.  SÜTŐ ANDRÁS 
városunk egykori
alpolgármestere 

életének 88. évében 2016. de-
cember 24-én csendesen meg-
pihent. 2016. december 28-án,
szerdán kísérjük utolsó útjára a
marosvásárhelyi református te-
metőben. Nyugodjék békében! 

A gyászoló család. (1240-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
nagytata, dédnagytata,  a de-
meterfalvi születésű  

id. NOVÁK SÁNDOR 
az IRA volt dolgozója 

életének 83. évében hirtelen el-
hunyt. Temetése december 28-
án, szerdán 13 órakor lesz a
marosvásárhelyi református te-
metőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (1248-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, anya,
nagymama, 

LÁSZLÓ MARGIT 
szül. Tófalvi 

életének 82. évében hirtelen el-
hunyt. Temetése december 29-
én, csütörtökön 14 órakor lesz
a nyárádköszvényesi temető-
ben. Emlékét szívünkben
örökké őrizzük. 

A gyászoló család. (1251-I)

Mély fájdalommal  tudatjuk,
hogy a szeretett édesapa, após
és nagytata, 

BIGHIAN CRINIŞOR 
87 éves korában csendesen
megpihent. Drága halottunk te-
metése csütörtökön, december
29-én 13 órakor lesz a maros-
szentgyörgyi municípiumi te-
metőben.  Emléke legyen
áldott, Isten nyugtassa béké-
ben! 
Bighian Marcel, Elena és And-
rei.  (1264-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünk és
együttérzésünk szeretett
nagynénénk, LÁSZLÓ MARGIT
váratlan és megrendítő  halála
miatt. Isten nyugtassa békében!
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! László Gyöngyvér,
László Lehel, László Emőke és
családjuk. (1251-I)

Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak  szomszédunk,  id.
NOVÁK SÁNDOR  elhunyta
miatt érzett mély fájdalmukban.
A Bălcescu 6A szám alatti
lakók.  (sz.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondok mind-
azoknak, akik drága édesanyám,
SIMON JOLÁN temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek
és fájdalmunkban együtt éreztek.
Gyászoló lánya, Kati. (58228-I)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Rábízom a könnyeinket a sötét
fellegekre,
Rábízom a bánatunk is, vigyék el
messzire,
Álljanak meg holland földön a fiam sírja
felett,
Öntözzék bús könnyeinkkel rajta a
növényeket.
Hadd viruljon sok-sok virág nevetőn az
égre,
Mert e rövid földi létét mosolygva élte.
Melengető mosolygását úgy véstük
szívünkbe,
A feledés sötét karma soha ki ne tépje.
Te nem haltál meg, szívünkben örökké
élni fogsz.
Mély fájdalommal, megtört szívvel emlékezünk a négy éve,
január 3-án, Hollandiában, 42 évesen elhunyt KOLOZSVÁRI
JÓZSEF A.-ra, a szerető gyermekre, férjre és édesapára:
édesapja és élettársa Segesvárról, felesége és gyermekei
Hollandiából, mindazok, akik ismerték és szerették őt.
Nyugalma legyen csendes, emléke örök! (58051-I)

Mély fájdalommal, de Isten akaratában
megnyugodva tudatjuk mindazokkal,
akik szerették és ismerték, hogy 

GROZEANU CORNELIU-DAN 
türelemmel viselt, hosszú betegség
után, életének 68. évében hazatért Meg-
váltó  Urához.   Szeretett halottunkat
2016. december 29-én 14 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a római katolikus
temető felső kápolnájából, ahol végső
búcsút veszünk tőle. Emlékét  őrizzük. 

Szerettei. (1259-I)

A Népújság   hirdetési irodájában 
felveszünk  APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 

és az aradi NYUGATI  JELENBE.
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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 MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (58000)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RE-
CEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), SZAKÁCSOT,
SZOBALÁNYT,  MEDENCESZERELŐT/SZAKEMBERT, KAR-
BANTARTÓ MUNKÁST, SOFŐRT. Tel. 0722-268-866. (59071)
A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓT alkalmaz MINTABOLTJAIBA.
Önéletrajzát bármely TimKo-üzletbe beadhatja. (18331-I)
ÁLLATORVOST alkalmazunk. allatgyogyszertar@gmail.com
(18336-I)
A PETCO KFT. alkalmaz komoly, megbízható AUTÓVEZETŐT
nyergesvontatóra Románia–Skandinávia útvonalra. Érdeklődni a 0747-
115-343-as telefonszámon lehet 9-17 óra között. (18333)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország terüle-
tére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás! Ta-
pasztalat nem szükséges! A magyar nyelv ismerete kötelező!
Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-290 telefonszá-
mon.(sz-I)
DÉL-DUNÁNTÚLI kisváros HÁZIORVOST keres. Tel. 00-36-20-
806-8860. (1233-I)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható HÖL-
GYEKET és URAKAT hosszú távra, könnyebb és nehezebb betanított
munkára (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése). Amit
elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv na-
gyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kínálunk: versenyképes
fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyaror-
szágra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába
járás autóbusszal. Ezenkívül keresünk BUSZSOFŐRÖKET is! Érdek-
lődni a 0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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11.

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.
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TÖRÖKORSZÁG 2017
Repülővel Kolozsvárról

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




