
Szőkefalván, a főút melletti barokk épí-
tésű udvarházat  újra áruba bocsátot-
ták. Hét évvel ezelőtt sem sikerült az
akkori önkormányzatnak megvásárolni
a Petrichevich-Horváth családfő nevét
viselő épületegyüttest, a jelek szerint a
mostani önkormányzat sem tudja egy-
könnyen megszerezni a műemlék épü-
letet annak ellenére, hogy meg-
próbálnak „minden követ megmoz-
gatni”.

A Petrichevich-Horváth-kastélyként  ismert
épületegyüttes az államosítást követően az egy-
kori néptanács tulajdonába került, és a termelő-
szövetkezet, majd az állami mezőgazdasági
vállalat használta. A rendszerváltás után  az örö-
kösök  nem igényelték vissza őseik vagyonát,
így az Agrozooviticola Kft.  mezőgazdasági tár-
sulás szerezte meg, amely azóta csődbe ment.
Azt követően az Állami Birtokokat Kezelő
Ügynökség gondnoksága alá került, de az Ag-
rozooviticola Kft. csődeljárása  nyomán sem si-
került az egykori polgármesteri hivatalnak
megvásárolnia a műemlék épületet. A jelek sze-

rint ezúttal is csekély az összeg előteremtésének
esélye, annak ellenére, hogy a polgármester
megpróbál minden követ megmozgatni annak
érdekében, hogy a község tulajdonába kerüljön
az ingatlan.

2011-ben a Szociáldemokrata Párt (PSD) ér-
dekeltsége révén jutott a kastély egy moldvai
székhelyű cég birtokába, az új tulajdonosokat
azonban egyáltalán nem érdekelte a kastély
sorsa. Az önkormányzat többször is felszólította
a tulajdonosokat az állagmegőrzésre, amit kény-
telen-kelletlen tettek meg, azt is csak 
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Jövőtől a csúcs felé
A szállítási minisztérium illetékesei szerint jövőben tízszer annyi au-

tópályát adnak használatba, mint idén, és az idei útépítési előkészüle-
tek gyümölcse 2019-ben érik be. Ez lesz a csúcsév az útinfrastruktúra
fejlesztése szempontjából – mondják. 

Máris írjuk: idén 15,4 kilométer autósztrádát adtak át a forgalom-
nak, ennek legalább százszorosát tudnám elképzelni csúcsteljesítmény-
ként. Sajnos ennyire aztán végképp nincs pénz…

Több tárcavezető, hivatalvezető leváltása mellett sem tudtak kie-
melkedő eredményt elérni sztrádaügyben. A legutóbbi szállítási mi-
niszter, Răzvan Cuc ugyan „túlélte” az ellenzék által kezdeményezett
bizalmatlansági indítványt, október közepén mégis lemondott. A he-
lyébe kinevezett tárcavezető első intézkedésként menesztette a Román
Vasúti Társaság (CFR) vezetőjét a vasúti közlekedésben tapasztalt
szervezetlenség miatt, majd az útépítés kapcsán szinte csodákat ígér
jövőre. 

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a használatba adott 15 kilométer
sztráda mellett még van 9 kilométernyi „átvett” útszakasz, illetve 54
kilométer megépített autópálya. Bár elkészült szakaszokról van szó, a
munkát nem veheti át a megrendelő, csak a teljes beruházás megvaló-
sulása után, ez pedig a kivitelezők elégedetlenségét váltotta ki. Történt
ugyanis, hogy a nagy sebtében megnyitott sztrádaszakaszok burkolata
megszakadt, járhatatlanná váltak, így aztán a kormány bekeményített.
Az is érdekes, hogy a megépített sztrádaszakaszok leginkább Szeben,

(Folytatás a 3. oldalon)

Antalfi Imola

RMDSZ-szenátorok
és képviselők 
évértékelője
Tegnap sajtóreggelin ismertették a
Maros megyei RMDSZ-képviselők és
szenátorok egyéves parlamenti mun-
kájukat, illetve a szakbizottságokban
végzett tevékenységüket. 

____________4.
Petárdától, 
tűzijátéktól 
rettegők
Annak ellenére, hogy az érvényben
lévő jogszabályok értelmében tetemes
bírságokat róhatnak ki az engedély
nélkül petárdázókra, a jelek szerint
semmi sem tántorítja el a zajkeltőket.

____________5.
Vásártérré 
változtatott iskola
A téli vakációra, ám elsősorban a ka-
rácsonyi ünnepekre hangolódva ren-
dezték be a Dr. Bernády György
Általános Iskola folyosóit, ahol decem-
ber 21-én, csütörtökön délelőtt újra
megszervezték az immár hagyomá-
nyosnak számító karácsonyi vásárt. 

____________6.
Guruló 
szórványkavicsok 
A magaslatokra épült templomok őrzik
még a falak közé zárt szavakat, a ma-
gyarul elmondott zsoltárokat, igéket,
aztán maradnak a kövek, amelyek ka-
viccsá porladnak, és egyszer majd ho-
mokként szétszóródnak a szélben.

____________7.(Folytatás a 4. oldalon)

Fotó: Nagy Tibor

Szer Pálosy Piroska

Megmentenék a szőkefalvi udvarházat

Épített örökségünk sorsa



Az ünnep dísze, a karácsonyfa, legyen igazi szép, pom-
pás, mint a dalban, hogy látványától felviduljon a lélek.
Emellett még az ínségesebb években is kitartottam, időt,
erőt nem kímélve addig keresgéltem a piacokon, amíg a
nekem tetsző dús fenyőre nem bukkantam. Így minden
évben csodaszép karácsonyfát állítottunk.

Idén mintha kevesebb fenyő lett volna a piacokon, gyé-
rebb volt a kínálat, s a nagyáruházak is kisebb tételben és
drágábban kínálták a fákat.

Idén is útra keltem, s a kövesdombi piacon rá is találtam
két arányos, dús és illatos fára. 

Így hát két árussal kötöttem vásárt. Először kiválasztot-
tam a sajátunkat, a másiknál a nagyszülőkét. Egyiket egy
Szilágy megyei csemetekertből, a másikat egy Neamţ me-
gyei erdőből vágták ki. Persze, mindig siet az ember. Amíg
az egyik árusnál fizettem, a másik – ahol szintén szép ösz-
szeget fizettem – kérésemre a fa ágait kötözte össze, hogy
beférjen az autóba. A cipekedéstől kifulladva, de boldogan

vittem édesanyámékhoz a fenyőt. Otthon szemügyre vettem
a miénket, csodás volt. Később telefonon érdeklődtem: ki-
bontottátok-e, tetszik-e? Vártam, hogy megerősítsék: szép,
dús, arányos, éppen olyan, amilyenre számítottak. Hogy
meg ne sértsenek, egy jó lesszel el volt intézve a dolog. 

Karácsony első napján szembesültem a valósággal. A
nagyszülők karácsonyfája fának fa volt, de korántsem az,
amit kiválasztottam. Miközben köszöntöttük egymást, foly-
ton az motoszkált a fejemben, mi lelte ezt a fát? Hogy
ereszkedtek le az ágai egyik napról a másikra? A díszek
súlyától lett ilyen lomha és formátlan? Én nem ilyent vet-
tem! Mi történhetett? Visszapergettem az eseményeket, s
rájöttem, hogy amíg az egyik árusnál fizettem, a másik ki-
használta a pillanatnyi figyelmetlenségemet, s kicserélte a
kiválasztott fát egy sokkal gyengébbre. Így a szép példány
továbbra is ott maradhatott a tartóban. Vásárlócsaloga-
tónak. 

Nem igaz, hogy ezzel a húzással teljesen belerondítottak
az ünnepembe, de kellemetlenül érintett, hogy még ilyenkor
is, karácsonykor!
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Petőfire emlékeznek
Az EMKE Maros megyei szervezete január elsején, hétfőn
12.30 órakor Marosvásárhelyen, Petőfi Sándor szobránál
hagyományos újévköszöntő rendezvényén a nagy költőre
emlékezik. Beszédet prof. dr. Ábrám Zoltán mond. Ötvös
József nyugalmazott református lelkipásztor áldása után
koszorúzás következik, majd közös éneklésre kerül sor.

Fekete Péter – 
előbemutató és bemutató

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Somogyi Gyula – Ei-
semann Mihály – Zágon István Fekete Péter című operett-
jével búcsúztatja az óévet és köszönti a 2018-as új
esztendőt. Rendező: Keresztes Attila. Az előadás előbe-
mutatójára december 30-án, szombaton 19 órakor kerül
sor a Nagyteremben. A bemutatót szilveszterkor, azaz 31-
én, vasárnap szintén 19 órától tartják. Érvényesek a Ber-
nády György-mecénás- és a Kemény
János-bemutatóbérletek. Következő előadások: január 2.,
kedd 19 óra – szabadelőadás, január 3., szerda 19 óra –
Delly Ferenc-bérlet, január 4., csütörtök 17 óra – Kántorné-
bérlet. 

A korcsolyapálya 
és a mozi programja

Az év utolsó napján rövidített programmal üzemel a ma-
rosvásárhelyi műjégpálya és a Művész mozi. Korcsolyázni
december 31-én 15.30-ig lehet, az utolsó turnus 14 órakor
indul. A moziban 16.30-kor kezdődik az utolsó vetítés. Ja-
nuár elsején a műjégpálya és a mozi is zárva lesz. Január
2-ától a megszokott program szerint lehet korcsolyázni. A
moziban 2-án 16 órától 23 óráig zajlanak a vetítések, 3-
ától a megszokott program érvényes – tájékoztatott a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal.

Rövidített program az uszodában
A marosvásárhelyi Mircea Birău uszoda december 30-án,
szombaton 14 óráig lesz nyitva, 31-én, vasárnap és január
elsején pedig zárva tart. 

Zárva lesz az ócskapiac
A Marosvásárhelyi Piacigazgatóság értesítése szerint de-
cember 31-én zárva lesz a marosvásárhelyi ócskapiac.

Utolsó KaraoGé
Ma este 10 órától a marosvásárhelyi, Cuza Vodă utcai G
kávézóban az idén utoljára tartanak KaraoGé karaokemű-
sort, amelyre az énekelni és nevetni vágyó jelentkezőket
várják. A belépés ingyenes. Asztalfoglalás a 0772-292-
460-as telefonszámon.

Már megint nő a probléma
Ezzel a címmel mutat be három bohózatból összeállított
szilveszteri kabaré-előadást december 30-án, szombaton
19 órakor a kibédi kultúrotthonban a fiatalokból álló amatőr
színjátszó csoport.

Izs&Ko Christmas a Jazz Clubban
Az Izs&Ko Christmas partira várják ma este 10 órakor a
marosvásárhelyi, Sinaia/Sörház utcai Jazz&Blues Club
vendégeit. Fellépő: DJ Andrei Chelbezan, a belépő 10 lej.

Kigyúlt egy ház
Az idei karácsony jelentős tűzesetek nélkül telt el me-
gyénkben. Hétfőn Marosludason egy szeméttároló gyúlt ki,
kedden Petelén egy magánháznál keletkezett tűz. A lángok
az épület tetőzetét érintették 10 négyzetméteren, egyéb
kár nem keletkezett, és személyi sérülés sem történt. A
tüzet egy meghibásodott vagy rosszul szigetelt elektromos
vezeték okozhatta – tájékoztatott Cristian Petrica Virag, a
Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség szóvivője.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

Ma KAMILLA, holnap TAMÁS,
TAMARA napja.
TAMÁS: arameus eredetű, görög
közvetítéssel honosodott meg a
magyar nevek között, eredeti jelen-
tése: iker, majd később, az átvétel
után: csodálatos.
TAMARA: ótestamentumi héber
név, jelentése: datolyapálma.
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A Nap kel 

8 óra 5 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 41 perckor. 
Az év 362. napja, 
hátravan 3 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. december 27.

1 EUR 4,6515
1 USD 3,9133

100 HUF 1,4950
1 g ARANY 161,8099

IDŐJÁRÁS
Borús idő
Hőmérséklet:

max. 100C
min. 20C

Mezey Sarolta

Megyei hírek

Karácsonyi csaló

Fotó: Nagy Tibor

Szerdán sor került a szerkesztőségben a Népúj-
ság által felajánlott havi nyeremények kisorsolá-
sára, amelyen 54 hűséges olvasónk vett részt. 

A Hűséges előfizető nyereményjátékra Marosvásárhely-
ről 339 levél érkezett, vidékről 57. A két vidéki nyertes:
Nagy Albert (Nyárádszereda, Nyárád út 17. sz.) és Feier
Ilona (Szászrégen, Duzilor 24. sz.). 

Marosvásárhelyi nyerteseink: Láposi Piroska – aki a

helyszínen vette át nyereményét (Parângului u. 6/40. sz.),
Fehér Lajos (1848. út 89/17. sz.), Boeru Ilona (Nicolae
Bălcescu. u. 52/22. sz.) és Kiss Anna (Ghe. Pop. de Băseşti
u. 1/15. sz.). Karácsonyi ajándékcsomagot nyertek a jelen
levő Fazakas Kálmán, Józsa Sándor, Varga Ilona, Szinyi
Béla és Gábor Lajos. 

A 100 lej értékű Hűségtombola díjat Józsa Juliánna kö-
vesdombi előfizetőnk nyerte. 

Karácsonyi sorsolás

Az egy hétig tartó nyári MaKiTa-tábor (marosszentgyör-
gyi kis művészek tábora) – amelyen 86 gyerek (Kecske-
métről, Budapestről, az Egyesült Államokból, Nyárádtőről,
Maroskeresztúrról, Kolozsvárról és Marosszentgyörgyről)
vett részt – folytatódott, immár csak marosszentgyörgyi
gyerekek részvételével októbertől decemberig. 

Fő célja az őszi-téli tábornak a karácsonyra való felké-
szülés volt, a pásztorjáték betanulása. Emellett adventi, ka-
rácsonyi énekeket tanultak, kézműves-foglalkozásokon
karácsonyi díszeket készítettek a gyerekek. 

Október 28-án Besztercére kirándultak, ott a Szenthá-
romság és az evangélikus templomban énekeltek. Geréd
Péter plébános ismertette a település történetét, és a cso-
portot elkísérte az evangélius templomba, melynek tornyá-
ból az egész település látható volt. Innen Kolibicára, a
Beszterce folyó mesterségesen tóvá felduzzasztott partján
épült kicsiny üdülőfaluba utaztak.

November 18-án gyerektáncházban vettek részt, itt a
marosvásárhelyi Öves együttes zenélt. A táncház után kö-
vetkezett a művészeti csoportok kosaras bálja, amelynek

megnyitóján a többi kórussal együtt (Reménység, Soli Deo
Gloria, Harmónia, nagyernyei férfikórus) a MaKiTa gye-
rekkar is énekelt. 

Advent első vasárnapján az esti szentmise keretében ün-
nepélyes keretek között meggyújtották az adventi koszorú
első gyertyáját. Ezt az ünnepet szebbé tette a gyerekek
éneklése. A szentmise végén a gyerekek a Mikulást is kö-
szöntötték. 

December 9-én ugyancsak az egyesített kórus részeként
a gyerekek Petőfi-dalokat énekeltek a Marosszentgyörgy
központjában felállított Petőfi-szobor avatási ünnepségén. 

December 24-én este 11 órakor nagy örömmel mutatták
be a pásztorjátékot, amelynek betanulása fő célja volt az
őszi-téli tábornak. 

A MaKiTa-tábor tevékenységeinek támogatója – a pol-
gármesteri hivatal, a Maros Megyei Tanács, a Communitas
Alapítvány mellett – az Emberi Erőforrások Minisztériuma
volt az Eötvös Loránd Tudományegyetem közreműködé-
sével. 

Simon Kinga, a Szent Cecília Egyesület elnöke

Befejeződött az őszi-téli MaKiTa-tábor 
Marosszentgyörgyön



Déva körül találhatók, az A3-as észak-erdélyi autópálya
kényes szakaszai továbbra is csak az ígéretek kategóri-
ába tartoznak. 

De már eljutottunk oda, hogy 748 (!) kilométernyi
gyorsforgalmi úttal rendelkezik az ország, idén pedig 4
milliárd euró értékben hirdettek meg versenytárgyalást
utak tervezésére. Erre mondja azt a szaktárca, hogy a
tervekkel felkészült, és 2018-tól látványos beruházások
indulnak meg. Nemcsak autópálya, a városi terelőutak
esetében is ígérnek pénzt a munkálatokra, a vasúti köz-
lekedést is fejleszteni fogják. A CFR „rákattant” az
ügyre, idén 48 munkatelepen korszerűsítették a vasúti
infrastruktúrát 141 millió lej értékben. Jövőben több
mint 2 milliárd euróra pályáznak uniós alapokból újabb
projektekre. A CFR különös módon – ismerve az utazási
körülményeket, a vonatok állapotát, sebességét (a napi
átlagos késés 12500 perc, amit elsősorban a vasúti há-
lózat rossz állapota okoz) stb. – gazdasági szempontból
lendületet vett, állami adósság nélkül zárja az évet. A
légi közlekedést sem hagyhatjuk ki: a Tarom állami lé-
gitársaságnál idén öt igazgató váltotta egymást, az éves
veszteség 207 millió lej körül mozog (majdnem meg-
négyszereződött 2016-hoz képest). 

Hogy az elkövetkező két év valóban a közlekedési inf-
rastruktúra fejlesztésének éve lesz-e, nemcsak nyilatko-
zati szinten, kiderül majd úgy egy év múlva. Az új év
egyelőre számos olyan jogszabályi változással indul,
ami befolyásolja a költségvetési bevételeket, és ezzel
kapcsolatban egyelőre csak óvatos becslések vannak.
Ugyanakkor az uniós alapok lehívásában is jobban je-
leskedhetne a kormány, hiszen a beruházások nagy ré-
szének költségeit pályázati úton elő lehetne teremteni. 

Személyesen nyújtotta be a hivatalos elnökjelöltté
nyilvánításához szükséges iratokat Vlagyimir Putyin
szerdán Moszkvában az orosz Központi Választási
Bizottsághoz, amely azokat elfogadta.

Putyin pártoktól független jelöltként kíván indulni a jövő
év március 18-án tartandó választásokon. A Központi Válasz-
tási Bizottság ellenőrzés után jegyezheti be az elnököt támo-
gató választói csoportot, a politikus ezt követően kezdheti meg
a hivatalos elnöki bejegyezéséhez szükséges támogató aláírá-
sok gyűjtését. A bizottság közölte, hogy ellenőrzés céljából 12
hatóságtól 15 féle igazolást fog bekérni.

Független elnökjelölt-aspiránsok esetében 300 ezer, parla-
menten kívüli pártok jelöltjei esetén pedig 100 ezer támogató
aláírás szükséges a választáson való részvétel engedélyezésé-
hez, a jelölti minőségben való regisztráláshoz. A parlamenti
pártokat a vonatkozó jogszabály mentesíti az aláírásgyűjtés
kötelezettsége alól.

A független jelölteknek a Központi Választási Bizottság ha-
tározata értelmében január 7-ig kell benyújtaniuk a támogató
aláírásokat.

Putyin harmadszor indul független jelöltként az elnökvá-
lasztáson. 2011-ben a kormányzó Egységes Oroszország párt
jelölte őt az államfői tisztségre.

Az elnök független jelöltként való indulását kedden egy-
hangú támogatásáról biztosította egy politikusokból, a kultu-
rális élet képviselőiből, sportolókból, társadalmi aktivistákból
és üzletemberekből álló választói kezdeményezői csoport. A
testületnek mintegy 600 tagja van, ami a duplája a szükséges
minimumnak. Putyint a politikai erők közül támogatásáról biz-

tosította az Egységes Oroszország és az Igazságos Oroszor-
szág Párt, valamint a Kreml-közeli Összoroszországi Népfront
is.

A választási törvény az állami alkalmazottak és a tömegtá-
jékoztatási eszközök munkatársai esetében előírja, hogy a hi-
vatalos jelöltként történő bejegyzésük és a választás között
szabadságot vegyenek ki. Putyinra azonban a Központi Vá-
lasztási Bizottság állásfoglalása szerint a jogszabály ezen ren-
delkezése nem terjed ki, mivel állami hivatalt tölt be.

Vlagyimir Putyin Borisz Jelcin elnöknek a mandátuma le-
járta előtti lemondását követően, 1991. december 31-én lett
ügyvezető államfő. Az elnöki posztra először 2000. március
26-án választották meg, majd 2004-ben újraválasztották. A
2008 és 2012 közötti időszakra, az alkotmányos korlátozás
miatt helyet cserélt Dmitrij Medvegyev miniszterelnökkel,
majd ismét átvette az orosz állam vezetését, a módosított alap-
törvény értelmében egy újabb hatéves ciklusra. Az érvényes
alkotmány értelmében egy hatesztendős mandátumra még új-
raválasztható.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerdai Facebook-
bejegyzésében az orosz választási folyamatba, egyúttal az
orosz belügyekbe való beavatkozással vádolta meg az ameri-
kai külügyminisztériumot, amiért az aggodalmát fejezte ki
Alekszej Navalnij ellenzéki politikus elnökjelöltként történő
bejegyzésének elutasítása miatt. A Központi Választási Bizott-
ság arra hivatkozva tagadta meg a regisztrálást, hogy Navalnij
gazdasági bűncselekmény miatt próbaidőre felfüggesztett bör-
tönbüntetést kapott, ezért tíz évig nem indulhat jelöltként vá-
lasztásokon. (MTI)
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A szegénységi küszöb alatt
2016-ban öt foglalkoztatott romániai lakos közül kettő
a szegénységi küszöb alatt élt – derül ki az Országos
Statisztikai Intézet (INS) által az Agerpres hírügynök-
ség kérésére összeállított dokumentumból. Az idé-
zett forrás szerint a munkahellyel rendelkező
személyek 18,9 százaléka a szegénységi küszöb
alatt élt. A munkanélküliek 26,2 százaléka élt a sze-
génységi küszöb alatt. A foglalkoztatottak között a
férfiak helyzete rosszabb volt. Míg nőknél hétből egy,
férfiaknál ötből egy személy szorult a szegénységi
küszöb alá. A munkanélküliek körében 6,3 százalék
volt a két nem közötti különbség. Gyakorlatilag min-
den második munkanélküli szegény, a férfiak közül
kétszer annyian élnek mélyszegénységben, mint a
nők közül – mutat rá a dokumentum. 

Újabb vádemelés
Vádat emelt szerdán az Országos Korrupcióellenes
Ügyészség (DNA) az Állandó Választási Hatóság
(AEP) korábbi elnöke, Ana Maria Pătru ellen, akit be-
folyással való üzérkedéssel és pénzmosással gya-
núsítanak. Az ügyet a bukaresti törvényszék
tárgyalja. „2013 április-májusában Ana Maria Pătru
gyanúsított egy szoftvercég képviselőjétől egymillió
eurót kért, majd 2013. július végén ugyanattól a sze-
mélytől két luxusórát (egy 49.700 lej értékű női órát
és egy 58.500 lej értékű férfiórát) kért, azt a látszatot
keltve, hogy befolyásolni tudja egy ellenőrző felada-
tokat ellátó közintézmény vezetőjét, és rá fogja bírni,
hogy kedvezően rendezzen egy, a szoftvercéget
érintő vizsgálatot” – áll a DNA sajtóközleményében.
Az ügyészek leválasztották az igazságügyi hatósá-
gok félrevezetéséről szóló ügyet, aminek tárgya,
hogy Ana Maria Pătru valótlan feljelentést tehetett
egy közintézmény vezetője ellen, akit befolyással
való üzérkedéssel gyanúsított meg. (Mediafax)

Halasztást kérnek
A parlament által elfogadott igazságügyi törvények al-
kalmazásának sürgősségi rendelettel való elhalasz-
tását, a Velencei Bizottság véleményezésének
kikérését és Tudorel Toader igazságügyi miniszter
menesztését kérték szerdán Mihai Tudose miniszter-
elnöktől az utcai tüntetéseken aktívan részt vevő
szervezetek képviselői. A 43 szervezet nyílt levélben
kérte szombaton Mihai Tudose kormányfőtől, fogadja
őket egyeztetésre december 27-e és 30-a között. A
miniszterelnök még aznap válaszolt a felkérésre, és
december 27-ét szabta meg a találkozó dátumaként.
A több mint kétórás találkozó után a Románia-kezde-
ményezés (Iniţiativa România) elnevezésű mozgalom
egyik képviselője, Mihai Poliţeanu azt nyilatkozta,
azzal fordultak Tudoséhoz, hogy véleményeztesse a
Velencei Bizottsággal az igazságügyi törvénycsoma-
got, illetve amíg ez elkészül, a kormány sürgősségi
rendelettel halassza el a jogszabályok alkalmazását.
Emellett kérték tőle, hogy menessze tisztségéből Tu-
dorel Toader igazságügyi minisztert. Hozzátette, a
három követelésükre egyetlen konkrét válasz érke-
zett: a mozgalom képviselője szerint az egyeztetés
nem járt a várt eredménnyel, ezért folytatni fogják az
utcai tüntetéseket. (Agerpres)

Putyin benyújtotta 
az elnökjelölti bejegyzéséhez szükséges iratokat

Az Iszlám Állam megfenyegette Belgiumot

A világ leggazdagabb emberei idén közel ezermilliárd dol-
lárral növelték vagyonukat.

A Bloomberg hírügynökség milliárdos indexében szereplő
500 legtehetősebb ember együttes vagyona 5300 milliárd
dollár volt december 26-án, jóval meghaladva az egy évvel
korábbi 4400 milliárd dollárt.

Az idei lista élére Jeff Bezos, az Amazon.com alapítója ke-
rült, akinek a vagyona 34,2 milliárd dollárral 99,6 milliárd
dollárra emelkedett.

A korábbi listavezető Bill Gates a második helyre csúszott
vissza. A Microsoft alapítójának a vagyona 8,89 milliárd dol-
lárral 91,3 milliárd dollárra nőtt.

Az első tíz leggazdagabb ember közül hat amerikai, három
európai és egy mexikói.

A legtehetősebb három európai közül a leggazdagabb az
500-as lista negyedik helyén álló spanyol Amancio Ortega.

Az Inditex textilipari konszern és a Zara ruházati áruházlánc
alapítójának a vagyona idén 3,4 milliárd dollárral 75,5 mil-
liárd dollárra emelkedett.

Az ötszáz leggazdagabb ember közül 38 kínai. Közülük is
a leggazdagabb az online kereskedelemmel foglalkozó Ali-
baba alapítója, Jack Ma, akinek a vagyona 12,1 milliárd dol-
lárral 45,4 milliárd dollárra emelkedett. Jack Ma az 500-as
lista 17. helyén áll. 

A leggazdagabbak közül 159 amerikai, vagyonuk egy év
alatt 315 milliárd dollárral 2000 milliárd dollárra emelke-
dett.

Az ötszáz leggazdagabb listáján 27 orosz is található, 
mintegy 27 milliárd dollárral nőtt a vagyonuk. Közülük a leg-
gazdagabb az ipari ágazatban érdekelt Alekszej Mordasov,
akinek a vagyona egy év alatt 2,53 milliárd dollárral 19,5
milliárd dollárra emelkedett. (MTI)

Vagyonosodó gazdagok

Ország – világ

Jövőtől a csúcs felé
(Folytatás az 1. oldalról)

Az Iszlám Állam egy videoüzenetben terrortámadás
elkövetésével fenyegette meg több európai és ten-
geren túli ország mellett Belgiumot – közölte a La
Libre Belgique című belga napilap szerdán.

A beszámoló szerint Pieter Van Ostaeyen, a dzsihadista
mozgalmak belga szakértője elmondta, hogy a terroristák által
kedvelt Telegram közösségi oldalon felhívást tettek közzé a
terrorszervezet egyik hírcsatornájának tartott Nashir hír-
ügynökségén keresztül. Az üzenet szerint arra kérték fel a
szélsőséges iszlamista szervezet szimpatizánsait, hogy köves-
senek el támadásokat Belgium mellett az Egyesült Államok,
Oroszország, Franciaország, az Egyesült Királyság, Kanada,

Ausztrália és Olaszország területén. Az üzenetben a terrortá-
madás jellegéről, időpontjáról és pontosabb helyszínéről nem
közöltek információkat.

Körülbelül négy hónappal a 2015. novemberi párizsi me-
rényleteket követően, 2016. március 22-én a belga fővárosban
először a Zaventem nemzetközi repülőtéren, majd fél órával
később az európai uniós negyed közelében lévő Maelbeek
metróállomáson hajtottak végre öngyilkos robbantásos me-
rényletet egy dzsihadista csoport tagjai. A két támadásban har-
minckét ember életét vesztette, és mintegy
háromszáznegyvenen megsebesültek, köztük két magyar ál-
lampolgár is. (MTI)

Csaknem minden második német szerint
Távoznia kell Merkelnek a ciklus vége előtt 

Csaknem minden második német szerint a 2021-ig
tartó törvényhozási ciklus vége előtt távoznia kell
Angela Merkelnek a kancellári tisztségből, amennyi-
ben ismét megválasztják kormányfőnek – mutatta
ki egy szerdán ismertetett felmérés.

A YouGov közvélemény-kutató társaság adatai szerint a né-
metek 47 százaléka gondolja úgy, hogy a Kereszténydemok-
rata Unió (CDU) vezetőjének a ciklus vége előtt távoznia kell
a kancellári tisztségből, és csak 36 százalékuk támogatja, hogy
újabb négy évig Angela Merkel legyen a kormányfő.

A szeptemberi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás
után fordított volt a helyzet, 44 százalék támogatta és 36 szá-
zalék ellenezte, hogy Angela Merkel kitöltse a négyéves cik-
lust.

Az új felmérés szerint pártja és a bajor testvérpárt, a Ke-
resztényszociális Unió (CSU) bázisában a többség továbbra
is kiáll mellette, 75 százalék támogatja, és csak 17 százalék
ellenzi, hogy 2021-ig kancellár maradjon Angela Merkel.

Az eddigi és lehetséges következő koalíciós partner, a
Német Szociáldemokrata Párt (SPD) szavazói körében viszont

erős az elutasítottsága, csaknem kétharmaduk, 64 százalékuk
szerint mennie kell a ciklus vége előtt.

A Bundestag többi pártját tekintve a Zöldek szavazóinál a
legalacsonyabb, 40 százalékos mindazok aránya, akik szerint
a kancellárnak a ciklus vége előtti vissza kell vonulnia, a leg-
magasabb, 82 százalékos arányt pedig a CDU/CSU pártszö-
vetségtől jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD)
bázisában regisztrálták.

A CDU/CSU január 7-től 12-ig tárgyal a nagykoalíció foly-
tatásának lehetőségéről az SPD-vel. A szociáldemokraták ja-
nuár 21-én egy rendkívüli kongresszuson döntenek majd arról,
hogy továbblépjenek-e a hivatalos koalíciós tárgyalások sza-
kaszába. Amennyiben sikerül kidolgozni egy koalíciós szer-
ződést, a mintegy 450 ezres tagságú SPD pártszavazással, a
tagság voksai alapján dönt arról, hogy ismét koalícióra lép-e
a CDU/CSU-val.

Az új kormány így várhatóan húsvét körül alakul meg. Ez
lenne a 2005-2009-es és a 2013-2017-es ciklus után a harma-
dik nagykoalíció Angela Merkel vezetésével, és a negyedik
Merkel-kormány. (MTI)



részlegesen, a főutat követő járda
melletti málladozó épületrészen.
Az elmúlt években egyértelművé
vált, hogy csak befektetési céllal
szerezte meg az épületegyüttest a
Piatra Neamţon bejegyzett Balky
Com Kft. A  hányaveti módon ösz-
szecsapott csődeljárás nyomán az
egykori mezőgazdasági vállalat
teljes archívuma az épületben ma-
radt,  és az eltelt évek alatt sem fe-
jezte be a csődbiztos a feladatát.
Tudomásunk szerint hivatalosan át
kellett volna adnia a tulajdonosnak
a dossziécsomagokat, aki a maga
során levéltárra bízza megőrzésre
azt a rengeteg  okiratot, amelyek az
évtizedek alatt az ott működő gaz-
dasági egységek tevékenysége
során összegyűltek. 
Nosztalgia és bizonytalanság

Jelenleg a vámosgálfalvi köz-
ségi önkormányzat elöljáróinak a
legtöbb fejtörést a szőkefalvi ud-
varház megvásárlása körüli nehéz-
ségek okozzák. Az egykor
Petrichevich-Horváth-kastélyként
emlegetett udvarház, amelyben az
államosítás után gazdasági társasá-
gok működtek, újra gazdát cse-
rélne. Állami hitelnyújtás nélkül
azonban kétséges a szükséges
pénzösszeg előteremtése. 

A 2017. július 25-i rendkívüli
helyi tanácsi határozat értelmében
a Szőkefalva 112–113. szám alatti
ingatlant a helyi önkormányzat
megvásárolhatja. A 2.269 négyzet-
méter felületű épületegyüttest és a
hozzá tartozó 17.984 négyzetméter

területet a tulajdonossal való tár-
gyalások nyomán 809.619 lejért
vásárolta volna meg a polgármes-
teri hivatal. A 28-as számú júliusi
tanácsi határozat szerint a közjegy-
zői honoráriumot is az önkormány-
zat fizette volna, így  830.000 lejért
került volna a község tulajdonába
a Petrichevich-Horváth-kúria.
Balog Elemér polgármester és
Szász János alpolgármester meg-
keresésünkre elmondta, hogy a
község vezetősége megpróbált a
kormánytól hitelt kapni, amit azon-
ban a jelenlegi törvénykezés erre a
célra pillanatnyilag nem tesz lehe-
tővé, ám a polgármester eltökélt
szándéka előteremteni a szükséges
pénzösszeget. A tervek szerint mul-
tifunkcionális szociális központot
létesítenének az ingatlanban. Két
hete a tulajdonos, a Piatra Neamţon
bejegyzett Balky Com Kft. megbí-
zásából kifüggesztették az épület
homlokzatára az eladási hirdetést.
Az ingatlant felügyelő személy
szerint a kifüggesztéstől eltelt, vi-
szonylag rövid idő alatt megjelen-
tek az érdeklődők is. Elsőként
olyanok, akik ahhoz szoktak, hogy
a fogyasztásukat, adójukat akkor
fizetik, ha kedvük tartja... 
Az erdélyi kastélyokat 
közösségeiknek

A Pont csoport projektje révén
működtetett Kastély Erdélyben
honlapon a leírás szerint a XIX.
századi szőkefalvi Rhédey-kastély
az MS-II-A-A-15678 műemlékvé-
delmi kóddal van nyilvántartva. A
feltárt információk szerint a nagy
kiterjedésű park mélyén álló, ba-

rokk  jegyeket viselő épületegyüt-
tes valószínűleg a XVIII. század-
ban épült. Horváth Hilda kutatásai
magyarázatot nyújtanak a  kulturá-
lis minisztérium műemlékjegyzé-
kében Rhédey–Rothenthal-kas-
télyként említett épület történetére,
arra a tényre, hogy a XX. század
elején a kastély Rothenthal Hen-
rikné Wesselényi Margit tulajdoná-
ban volt. Nem közismert, hogy
kinek a megrendelésére készült az
ingatlan, a XIX. században a birtok
a kisrédei gr. Rhédey család tulaj-
donában volt, és gr. Rhédey Stefá-
niának br. Wesselényi Istvánnal
1859-ben kötött házassága révén
került Wesselényi-kézre. A házas-
ságból két gyerek született: Sa-
rolta, aki 1882-ben gr. Bethlen
Ödön felesége lett és Margit, aki
1891-ben ment feleségül br. Rot-
henthal Henrikhez. A századfordu-
lón az utóbbi házaspár volt a
szőkefalvi birtok ura, és valószínű-
leg ők végeztették a főépület nagy-
szabású átépítését is, erre
emlékeztet egy szélvitorla 1898-as
évszáma. A házasságból nem szü-
letett gyerek, így juthatott az ura-
dalom 1918 után gr. Bethlen
Ödönné Wesselényi Sarolta (1860–
1928), majd lánya, gr. Bethlen Ste-
fánia (1885–1975) kezére, aki
Petrichevich-Horváth Artúr fele-
sége volt. A kulturális miniszté-
rium műemlékjegyzékében
Rhédey–Rothenthal-kastélyként
szerepel az épület, azonban követ-
kezetesen Petrichevich-Horváth-
kastélyként emlegetik a gr. Bethlen
Stefánia örökségét.

Tegnap sajtóreggelin ismertették a
Maros megyei RMDSZ-képviselők és
szenátorok egyéves parlamenti mun-
kájukat, illetve a szakbizottságokban
végzett tevékenységüket. A többórás
beszélgetésen jelen voltak Csép Éva
Andrea és Vass Levente képviselők,
Császár Károly és Novák Zoltán Csaba
szenátorok.

Mint Columbo felesége?
Novák Zoltán az oktatási, a külügyi, az

UNESCO, valamint a jövő évi centenáriumot
előkészítő bizottságnak is tagja. Az oktatási
szakbizottságban szívügyének tekintette a
marosvásárhelyi katolikus iskola ügyét,
amelyre, miután minden helyi lehetőséget ki-
merítettek, a parlamentben kerestek megol-
dást, oly módon, hogy törvénymódosítással
vagy egy új törvénnyel újraalapítsák az isko-
lát. Elmondta: kivívták, hogy a magyar gyer-
mekek a román nyelvet specifikus
tankönyvekből, sajátos tanterv alapján tanul-
ják és abból érettségizzenek román nyelvből
és irodalomból. Ehhez is szükség volt a tan-
ügyi törvény módosítására. 

Fontosnak nevezte az új tanügyi törvényt,
amely mint mondta, olyan, mint Columbo fe-
lesége, tudjuk, hogy létezik, de még nem látta
senki. Az új tanügyi törvényről is sokat be-
szélnek, de kérdéses, hogy lesz-e. Az
RMDSZ szerint nincs szükség új tanügyi tör-
vényre, csak a meglévő újragondolására, ki-
egészítésére. „Mi készülünk arra, hogy
aktívan részt vegyünk ebben a munkában,
amennyiben terítékre kerül.” Novák ezért
már az ősz folyamán elkezdett egy „tanügyi
körutat” a megyében, hogy a pedagógusokkal
találkozzon, és próbálják meg rögzíteni, me-
lyek azok a problémák, amelyek megoldásra
várnak oktatási kérdésekben. Mint mondta,
reméli, hogy a februárban kezdődő új parla-
menti ciklusra elkészülhet egyfajta probléma-
katalógus, és így vághatnak neki a
munkának.
Közelebb az önkormányzatokhoz

Császár Károly a jogi és alkotmányos
szakbizottságban dolgozik. Célja az volt,
hogy közelebb kerüljön az önkormányzatok-

hoz, az emberekhez, ezért találkozókat szer-
veztek polgármesterekkel, feltérképezték a
helyi gondokat, segítettek a helyi fejlesztési
pályázatok elkészítésében. Ennek eredmé-
nyeként Maros megyében – kettő kivételével
– minden egyes településnek legalább egy
nyertes pályázata volt, az eddigi megyei
szintű 7-8 nyerő pályázattal szemben.

A parlamentben sikerült módosítaniuk az
építkezési törvényt úgy, hogy megkönnyítet-

ték az engedélyek megszerzését. Ezenkívül a
birtoklevéllel nem rendelkezők esetében a
földterület-visszaigénylés határidejét az
RMDSZ javaslatára sikerült eltörölni. Pozi-
tívumnak nevezte, hogy azok a közbirtokos-
ságok, amelyeknek nem volt birtoklevelük,
és emiatt nem tehették le a földalapú támo-
gatásokra a kérvényt, egy RMDSZ által be-
nyújtott módosító javaslat nyomán a
tulajdonjogot bizonyító igazolással is megte-
hetik. 

Elmondta, hogy nem sikerült átvinni a
helyhatósági törvénybe a képviselőházban az
RMDSZ-nek a helyi közigazgatási törvény
anyanyelvhasználatra vonatkozó javaslatait,
amint azt sem, hogy március 15-ét az erdélyi
magyarság hivatalos ünnepének nyilvánítsák.
Viszont törvénytervezetet nyújtottak be arra
vonatkozóan, hogy az ifjúsági tevékenysége-
ket a helyi költségvetésből is lehessen támo-
gatni.

Az igazságügyi törvénycsomagok kapcsán
hangsúlyozta: az egyik az intézmények mű-
ködését szabályozza (ezek nem politizálják
az igazságszolgáltatást, és nem veszélyeztetik
a jogállamiságot), a másik pedig a Btk.-t és a
büntető perrendtartást.
Szereti a munkáját

Csép Andrea a munkaügyi és az esély-
egyenlőségi szakbizottságban dolgozik. 

A fogadóórákon bejövő információk alap-
ján próbálnak törvénymódosításokat eszkö-
zölni, kérdéseket feltenni a minisztereknek,
illetve előkészíteni azokat a törvénymódosí-
tásokat, amelyekkel – szakemberekkel kon-
zultálva – változtatni tudnak a dolgokon.

Beszélt a szociális szolgáltatások állami fi-
nanszírozásáról, fontosnak nevezte, hogy a
szolgálati idő (munkarégiség) megvásárolha-
tóságának határidejét sikerült kitolniuk 2018
decemberéig, illetve azt, hogy az előre hozott
nyugdíjban levő személyek vagy rokkant-
nyugdíjasok halmozhatják a jövedelmüket.

Jelenleg a védett műhelyek tevékenységé-
nek a szabályozásáról szóló sürgősségi kor-
mányrendelet elfogadásáról tárgyalnak –
mondta. 

Az idősotthonok finanszírozásával kapcso-
latban elmondta, törvénymódosítást nyújtott
be, hogy a kormány minimálisan 10 száza-
lékkal támogassa ezeknek a fenntartását. A
javaslatot a szakbizottság elutasította, de a
plénum elfogadta. 

Az RMDSZ javaslatára sikerült az anya-
nyelvhasználatot beiktatni a szociális és
egészségügyi intézményekben, ami 2018. ja-
nuár elsejétől lép életbe. Feladatuknak tartja

az intézkedés alkalmazásának a követését.
Kijelentette: az új társadalombiztosítási tör-
vényben a nyugdíjakra megvan a pénzfede-
zet, és a nyugdíjasoknak nem kell aggódniuk
amiatt, hogy nem kapják meg a járandóságu-
kat.

Beszélt még a családvédelmet, a családon
belüli erőszak visszaszorítását célzó törvény-
javaslatokról, valamint a Gyere velem a par-
lamentbe programról, amelyet kom-
munikációs diákok számára indított el.
Kételyekkel, kérdésekkel

Vass Levente kételyekkel, kérdésekkel és
elvárásokkal ment a parlamentbe, hogy vajon
képesek lesznek-e eleget tenni az emberek el-
várásainak, el tudják-e a rájuk bízott munkát
jól végezni. Mint mondta, jóhiszeműen és
alázattal kell az elkövetkezendőkben is dol-
gozniuk, és meg kell találniuk azokat a lehe-
tőségeket, amelyek a marosvásárhelyiek és a
Maros megyeiek számára új lehetőségeket, a
gazdasági fejlődés lehetőségeit hozzák. 

Elmondta, hogy kezdeményezője volt a
Iaşi–Marosvásárhely autópálya négy év alatti
befejezését célzó törvénytervezetnek, ame-
lyet a szenátus plénuma hallgatólagosan el-
fogadott, és jelenleg a képviselőházban van.
A szállításügyi miniszterrel ellentétben úgy
gondolja, hogy a Brassó–Iaşi autópálya
nyomvonal mellett továbbra is folytatni kell
az amúgy európai uniós tervekben is megta-
lálható Iaşi–Marosvásárhely autópályát, mert
ez fogja számunkra a keleti gazdasági fejlő-
dés lehetőségét hozni, hogy Marosvásárhely
ne maradjon egy „vakon végződő” autópá-
lya-szakasz. 

Fontosnak nevezte a marosvásárhelyi re-
pülőtér javítását, ami nagyon lényeges mind
logisztikai, mind gazdasági, egészségügyi és
turisztikai szempontból. Az 53 millió lejből,
amit a megyei tanács jóvoltából licit alapján
a beruházásra fordítanak, 10 millió lejt a
2017-es, 40 milliót a 2018-as költségvetésbe
az RMDSZ javaslatára foglaltak bele –
mondta.

Az egészségügyi szakbizottságban aláírt
minden kezdeményezést, és – ahol szüksé-
gesnek látta – javaslatokkal állt elő. Mint
mondta, úgy érzi, sikerült kivívnia kollégái
tiszteletét. „Véleményem szerint számunkra
az a legfontosabb, hogy akkor, amikor valós,
valóban a betegek érdekeit szolgáló törvény-
kezdeményezések születnek, a véleményünk
számítson” – jelentette ki a képviselő.

   4 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ AKTUÁLIS__________________________________________ 2017. december 28., csütörtök

RMDSZ-szenátorok és képviselők évértékelője
Köztisztségviselők raporton

(Folytatás az 1. oldalról)

Mózes Edith

Novák Zoltán, Császár Károly, Csép Andrea és Vass Levente Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Az egyre gyakoribb havazás
óvatosságra inti, de próbára
is teszi a járművezetőket. Az
utak téli járhatósága az
ügykezelők feladata, nekik
kell gondoskodni munkagé-
pekről, fogyóanyagokról,
vagy esetenként szerződés
révén „külsősíteni” ezeket a
feladatokat. A közelmúltban a
Maros megyei prefektúrától
kértünk adatokat arról, hogy
a 2017–2018-as télre hogyan
készültek fel a hatóságok. 

Mint kiderült, a megyénket át-
szelő országutak téli kezelését a
Közúti Infrasrtuktúrakezelő Orszá-
gos Társaság végezteti a kolozsvári
Dacia Asphalt céggel.

Ami a megyei és községi utakat
illeti, november első felében a pre-
fektúra, a megyei tanács, a megyei
rendőrség, a katasztrófavédelmi fel-
ügyelőség és az országutakat fel-
ügyelő marosvásárhelyi
kirendeltség képviselői felmérést
végeztek arról, hogy az önkormány-
zatok hogyan készültek fel arra,
hogy télen az utak járhatók legye-
nek. Az ellenőrzések adatai szerint
november végéig a megyei utakra
6850 tonna homokot, 1480 tonna
sót, 4161 tonna üzemanyagot tarta-
lékoltak, és 49 munkagép áll ké-
szenlétben. A megyei utak hét

övezetre vannak osztva, ebből
ötnek az útjait a Marosi Utak és
Hidak Kft. takarítja a marosszentki-
rályi, vámosgálfalvi, mezősályi,
gernyeszegi és nyárádszeredai állo-
mások révén, míg a szászrégeni
övezetben a Silara Salub, a seges-
váriban pedig a Felix EM cégek
nyerték el a munkálat kivitelezésé-
nek jogát.

Az önkormányzatok hatáskörébe
tartozó községi és helyi utak, utcák
takarítására 9931 tonna homok,
1793 tonna só, 76 tonna üzemanyag
és 251 gép biztosított – derült ki.
Marosvásárhelyen a Salubriserv
végzi a szolgáltatást, a városháza az
540 utca közül 240-re kötött szerző-
dést, ezek letakarítása után a cég a
többi utcában is dolgozhat. Erdő-
szentgyörgyön, Marosludason,
Szászrégenben saját gépekkel végzi
az utak letakarítását az önkormány-
zat, Segesváron és Radnóton a
Schuster Ecosal, Szovátán a Sylevy
Salubriserv, Nyárádszeredában
Tóth József Attila egyéni vállal-
kozó, Nagysármáson az Utak és
Hidak, míg Nyárádtőn az Elita cég
végzik el a szolgáltatást (négy eset-
ben az önkormányzat gépei is be-
vethetők). A 91 község közül 55
saját gépeivel oldja meg az utak jár-
hatóvá tételét, három esetben egy
cég segítségét is igénybe veszik
szükség esetén a saját gépek mel-
lett, míg 33 község teljesen cégekre
bízta a munkálat elvégzését.

Meg van oldva 
az utak téli takarítása

Gligor Róbert László

Épített örökségünk sorsa



Lassan nem csak a téli ünne-
peket, hanem a teljes decem-
bert végigkíséri a gyengébb
idegzetű emberek, a csecse-
mők és állatok számára elvi-
selhetetlen és értelmetlen
zajforrás, a petárdák, pukka-
nók, recsegők és nevenincs
szerkentyűk hangja. Annak
ellenére, hogy az érvényben
lévő jogszabályok értelmében
tetemes bírságokat róhatnak
ki az engedély nélkül petárdá-
zókra, a jelek szerint semmi
sem tántorítja el a zajkeltő-
ket.

Szilveszter közeledtével az állat-
tartók egyik rémálma a tűzijáték
okozta pánik és annak következmé-
nyei. Ezért nem feledkezhetünk
meg azokról a veszélyekről, ame-
lyeket a felelőtlenül szórakozó su-
hancok vagy felnőttek okoznak.
Annak ellenére, hogy a kisállat-tu-
lajdonosok tudják, miként gondos-
kodhatnak kedvenceik bizton-
ságáról, számukra egyre több fejtö-
rést okoz a lakótelepen élő négylá-
búak sétáltatása, akik az első
csattanásra árkon-bokron elviharza-
nak, vagy „behúzzák a kéziféket” és
tapodtat sem hajlandók tovább-
menni. A tűzijátékok éles fényei és
a hangos robbanások felkavaróak
az állatok számára. Ami számunkra
petárdacsattanás, az állatok halló-
szerveire ágyúdörgésként hathat,
ezért legtöbbször pánikba esnek,
amivel saját magukat és az ember-
eket is veszélybe sodorhatják. Fé-
lelmükben elszaladnak otthonról,
kiugranak a nyitott ajtón vagy abla-
kon, és eltűnnek az éjszakában.
Szerencsésebb esetben zavarodot-
tan, megsérülve kerülnek elő, de
megtörténhet, hogy több kilométer
távolságra vetődnek, és sok ked-
vencnek örökre nyoma vész. Nem-
csak a kutyák, hanem a gazdák és
az állatvédők is rettegnek a tűzijá-
téktól és a petárdák hanghatásaitól,
amelyek még az erősebb idegzetű
kutyákat, de a macskákat is megvi-

selhetik, mivel sokkal jobb hallásuk
van, olyan frekvenciákat is érzékel-
nek, amelyeket az emberek nem. A
petárda mellett még egy kis csillag-
szóró is felborzolhatja a házi ked-
vencek idegzetét, az ismeretlen
zajok igencsak nyugtalanítóak le-
hetnek számukra. A szakemberek
véleménye szerint egy normálisan
szocializált kutya hozzászokik
azokhoz az ismerős zajokhoz, me-
lyeket jól betájolhat. A tűzijáték vi-
sító hangja azonban szokatlan, a
kutyák számára rémisztő, mivel ki-
számíthatatlan irányokból érkeznek
a hangok, melyeket félelmetes
fényhatás kísér, félelmükben rend-
kívüli teljesítményre képesek, ezért
a nagyon magas kerítéseken is ké-
pesek átugrani, vagy a sokkhatás
nyomán az erős láncot is elszakí-
tani. 
Csecsemők, idősek, állatok 
rémálma

„Képzeljétek, az éjjel benn alud-
tam. Valami lények elszabadultak,
ordítottak, lőttek, petárdákat dobál-
tak be az udvarokba. Nagyon meg-
ijedtem, szerencsére anyu
beengedett. Reszkettem, kaptam egy
kis langyos tejet, sok-sok simizést és
elaludtam. Reggel »puszival« éb-
resztettem anyut, hogy engedjen ki.
Utálom ezeket a lényeket, de sajnos,
szilveszterig így lesz, mert nekik
nincs törvényük meg jóérzésük…”
– olvastam a Facebook közösségi
oldal helyi állatkedvelőket tömörítő
csoport egyik tagjának, K. N.
Gyöngyvérnek december 25-i be-
jegyzését, ami felháborodott hozzá-
szólások özönét indította el. A téma
a december elején már megkezdett
és januárban folytatódó petárdázás
okozta rémálom a kutya- és
macskatulajdonosok körében. A
békés téli ünnepek közeledtével a
meghitt együttlétet emberek által
okozott, a géppuskarobaj hangját
mímelő szapora csattanások zavar-
ják minduntalan, amit füst és fény-
hatás kísér. Azokat, akik beszerzik,
pénzt költenek rá, és másokat rio-
gatva szórakoznak, egyre nehezebb
megérteni. Azonban nem csak az ál-
lattartóknak kellemetlen ez az idő-

szak, a kisgyermekes családok szá-
mára is sok bosszúság forrása ez a
fajta szórakozás. Kati szomszédjá-
ban egyedülálló, szívbeteg, idős
hölgy lakik. Az est leple alatt a ke-
rítésen átdobták a „csodaszert”, a
bejárati ajtó küszöbére, ahol hatal-
masat csattant, az elkövetők pedig
vihogva odébbálltak. A teljesen vá-
ratlanul és ok nélkül robbantgatók
olyan hanghatásokat idéznek elő és
szórakoznak önfeledten, amilye-
nekhez hasonlót a háborús öveze-
tekben élők vagy onnan
elmenekültek a valóságban is meg-
tapasztalhattak. Több mint való-
színű, ők egy petákot sem
költenének recsegők, petárdák,
pukkanók, tűzijátékok vásárlására. 
A petárdázás büntetendő

A Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség helyettes felügyelője,
Rădulescu Cătălin megkeresé-
sünkre azt tanácsolta, hogy a 112-es
egységes hívószámon kell bejelen-
tést tenni a hasonló akciókról. A he-
lyettes felügyelő elmondása szerint
az engedéllyel nem rendelkező for-
galmazókat próbálják azonosítani,
ahhoz azonban szükség van a lakos-
sági bejelentésekre, mert esetenként
épp a petárdázók vezethetik nyomra
őket. A tűzijátékok használatát sza-
bályozó 1995. évi 126-os törvény
szerint a 2-es, 3-as és 4-es kategó-
riába tartozó pirotechnikai eszkö-
zök (petárda, pukkanó, illetve
szikrát szóró tűzijátékok) engedély
nélküli forgalmazása, használata,
birtoklása miatt három hónaptól
egy évig terjedő szabadságvesztés
vagy tetemes bírság szabható ki, és
lefoglalják az árumennyiséget is.
Az érvényben levő szabályozások
értelmében 3-as és 4-es kategóriába
sorolt tűzijátékokat csak a polgár-
mesteri hivatal, a megyei vészhely-
zeti felügyelőség és az illetékes
megyei rendőr-felügyelőség enge-
délyével szervezhetnek. Engedély
nélkül a magánszemélyek csak F1
besorolású pirotechnikai terméke-
ket használhatnak, amelyek ke-
vésbé veszélyesek, a hangerősség is
elhanyagolható, és kisebb, zárt he-
lyiségekben, lakásban is aktiválha-
tók. Ezeket ugyancsak
engedélyezett forgalmazóktól kell
beszerezni, és elengedhetetlen az
F1 feliratozás. A törvény értelmé-
ben azonban az ilyen jellegű tűzijá-
tékokat is csak 16 éven felülieknek
árusíthatják. A petárdák pedig nem
ebbe a kategóriába tartoznak. 
Futószalagon a sürgősségi esetek

Amint a sürgősségi beavatkozá-
sok leggyakoribb eseteiről tájékoz-
tató dr. Pálosi Csaba hangsúlyozta,
az ünnepi tűzijátékokat követően
valósággal futószalagon indulnak el
a sürgősségi beavatkozások. Ünne-

pek alatt számtalan olyan esetben
hívták a 0733-44-99-66-os sürgős-
ségi számot és kellett életmentő be-
avatkozást végezniük, amikor a
kutyák menekülés közben sebesítet-
ték meg önmagukat. Volt rá eset,
hogy a petárdázástól megrémült ál-
latok magas kerítéseken átugorva
saját bőrüket nyúzták le, vagy tör-
ték el lábukat a mindenáron való
menekülési vágyuk közepette, il-
letve beszorult egyik-másik testré-
szük, és ennek nyomán sérültek
meg életveszélyesen. Bármennyire
is biztonságosnak tűnő, bekerített
udvaron él egy kutya, a tűzijátékok
alkalmával semmi sem biztosíték
arra, hogy nem próbál megszökni.
Ha megijed, pánikba esik és mene-
külőre fogja, miközben pedig az ud-
varról kifelé próbál utat törni
magának, nagy eséllyel megsérül-
het. Ha sérülések nélkül sikerül
megszöknie, könnyen elgázolhatja
egy autó, vagy ellophatják. 
Növényi kivonatú nyugtatók

Nyugtatásra növényi kivonatok-
ból készített termékek alkalmazha-
tók, amelyek az idegrendszer
kiegyensúlyozott működését segí-
tik, többnyire a szerotonin hatásai-
val függnek össze. A nálunk
kapható erősebb nyugtató ható-
anyaga az acepromazin. Ezeket fo-
lyamatosan érdemes használni a
stresszes periódusban (a karácsony
és szilveszter körüli időszakban,
nemzeti ünnepek, városnapok alkal-
mával stb., amikor fennáll a zajár-
talom veszélye). A 300 mg-os
Kalmvet vagy a Twist OFF kap-
szula praktikus és könnyen bead-
ható cicáknak is. Ezenkívül
léteznek a különböző idegnyugta-
tók, melyek drasztikusabb hatásúak
(aluszékonyság, a környezeti inge-
rekre nem vagy alig reagálnak,
ugyanakkor étvágyfokozó hatásuk
is lehet), ezeket csak szélsőséges
esetekben ajánlják. Amennyiben
felmerül bármely nyugtató haszná-
latának a szükségessége, feltétlenül
ki kell kérni az állatorvos tanácsát.

A nem növényi idegnyugtatók (ben-
zodiazepin vagy ahhoz hasonló) ha-
tása az emberi Xanaxhoz hasonlít,
azokkal nem ajánlott kísérletezni
otthon – mondta az állatorvos. A
szakemberek tanácsa szerint a fel-
nőtt kutyákat, amelyek rosszul tűrik
a tűzijátékok okozta hangzavart,
mindenképpen zárt helyre ajánlott
tenni és mellette maradni, hadd
érezze, hogy nincs egyedül. A félős
viselkedését nem kell azzal fo-
kozni, hogy ölben tartva babusgat-
ják, hanem a figyelmét kedvenc
csemegéjével, illetve játékával
lehet elterelni, ezáltal a kutya a
gazdijára figyel, és akár pozitív él-
mény is kötődhet a hanghatások-
hoz. A tömbházlakásban tartott
állatok szerencsésebb helyzetben
vannak, mivel a kutya csak akkor
kerülhet utcára és szaladhat el, ha
kiengedik a lakásból, vagy épp sé-
táltatják.

Amennyiben családi ház udvarán
tartják, és nincs lehetőség been-
gedni a házba, mindenképp ken-
nelbe kell zárni, így megelőzhetjük,
hogy eluralkodjon rajta a pánik, és
a kerítésen átbújva vagy átugorva
menekülőre fogja. Évről évre egyre
több kutyát keresnek a tűzijátékokat
követően, ezért rendkívüli szerepe
lehet a kötelező mikrochipnek, va-
lamint a kutya nyakörvére rögzített
cetlinek, melyen a gazdi elérhetősé-
gei vannak. A rémülettől a kutyák
hihetetlen távolságokat tudnak
megtenni, ezért ha megtörtént a baj,
érdemes akár tíz kilométeres kör-
zetben is keresni. A tűzijáték ideje
alatt a tévé, rádió vagy zenegép
hangjával lehet tompítani a kívülről
érkező zajokat. Fontos, ha a gazdi
vidám és élénk hangon nyugtatja
kedvencét, egyúttal azt sugallva,
hogy a dolgok rendben vannak. A
tűzijáték elmúltával egy darabig
nem ajánlott a tűzijáték helyszíne
felé sétálni, mert megtörténhet,
hogy a földön maradt fel nem rob-
bant rakétát talál, amely ugyancsak
sérüléseket okozhat.
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Petárdától, tűzijátéktól rettegők

Fotó: Nagy Tibor

Természetesen ezen a napon sem
történik semmi rendkívüli. Nem
számítva, hogy a virradat kissé ké-
sőre esik kényes ízlésünk szerint,
lehetne valamivel vidámabb, de
azért meg lehet szokni. Még nem
olvastuk ki, szerencsére, teljesen a
fenyőfa alatt talált könyvet, így re-
ménykedhetünk, hogy jól vagy job-
ban végződik, mint ahogyan az
eddigi olvasmányaink és irodalom-
közeli tapasztalataink alapján sej-
teni reméljük. Nem, nem lapozunk
előre, hiszen a könyv egy sors, egy
élet, amelyet nem akarunk jöven-
dőmondókkal valószínűsíteni, el-
rontani, unalmassá tenni. El kell
jutni a végéig természetes ritmus-
ban, ami lehet lassú vagy zaklatott,
szép vagy pocsék, izgalmas és cse-
pűrágó.

Az év utolsó csütörtökjén,
amennyiben az nem esik egybe

Szent Szilveszter (jelentése: erdő-
lakó, erdei ember; nem is értem,
miért nem ekkor ünneplik az erdé-
szek a hasonnevű pápák mellett
szakmai névnapjukat) határnapjá-
val, még nem kell a fogadalmakon
gondolkodni, még lehet egyet tor-
koskodni, vétkezni, cigarettázni, el-
heverni, ábrándozni, hegy alatt
abrakolni, a mesékben hinni. 

Azzal azonban tisztában va-
gyunk, hogy mit nem fogunk jövőre
sem csinálni. Amennyiben belené-
zünk a tükörbe, máris megígérhet-
jük magunknak, hogy nem fogunk
a Himalájában túrázni szombat-
vasárnap és a hosszú hétvégeken.
Nem fogunk tengerparti villát vá-
sárolni hetedik regényünk honorá-
riumából, minekutána az első hatot
sem (mi) írtuk meg. 

Nem fogunk műlesikló verse-
nyeken részt venni, ugyanis nem

kedveljük a téli sportokat önműve-
leti szinten, csupán a képernyőn.
Igazi lesiklásban már sokszor volt
részünk, lesiklottunk például a
lépcsőház korlátján, nem úgy mint
Ambrus, fél fenékkel és eleresztett
kézzel, csak hasmánt és reszketve.

Az a korlátfa már régen eltüzelte-
tett egy hidegvölgyi vagy c-szent-
györgyi putriban, hiszen egy
kiszolgált korlát számára nem is
lehet szebb befejezés, mint az,
hogy léte utolsó pillanatában visz-
szaadja a naptól kapott melegét,
amit már vagy százötven éve őriz-
getett. Talán éppen karácsony
este. Aztán lecsúsztunk, lemarad-
tunk nagyszerű színházi előadá-
sokról, vonatról, repülőről,
filmről, sikerpillanatokról, egy-
szeri megnyilatkozásokról, kima-

radt egy nagyszerű szerelmes nap,
ami végzetes volt, veszekedésbe
torkollott. Nem voltunk ott gyer-
mekünk első és anyánk utolsó sza-
vánál…

Egészen biztos, hogy a jövő esz-
tendőben nem fogunk csodálatot
kelteni gépkocsinkkal, egyedi és
utánozhatatlan vezetési stílusunk-
kal, a mogyoródi ringen legfen-
nebb diós-mákos-tökös rétest
fogunk majszolni, ha kimerészked-
nénk a hozzánk legközelebb eső
száguldó őrületbe. De nem fogunk.
Nincs, nem is lesz gépkocsink. És
jogosítványt sem kaphatnánk. Ez
végeredményben megnyugtató, hi-
szen akkor kizárt annak az esélye,
hogy valakit elgázolunk, áthajtunk
rajta, segélynyújtás nélkül elpárol-
gunk a helyszínről – sőt helyszín
sem lesz –, hogy megállít a rendőr,
és gyorshajtásért megbírságol,
hogy gépkocsinkat fel- és összetö-
rik, összekaristolják, hogy haszta-
lan keresünk parkolót és

megátkozzuk a városvezetést, a vál-
lalkozók gyávaságát, mert még
mindig nem építettek ebben a vá-
rosban egy tisztességes (vagy tisz-
tességtelen) föld alatti köz- és
mélygarázst. Ha nincs autód,
akkor jövőre is taxizni fogsz, szóba
állhatsz ismeretlen emberekkel,
akiknek elmagyarázod, hogy ezt a
várost nem ennyi járgányra tervez-
ték, építették elődeink (az övé is,
ugyanis már a nagyapjának a
nagyapja is ide járt tehénlombos
kis falujából, és kövezetvámot fize-
tett, vagy kőművesként téglát rakott
a Kultúrpalotához, a Teleki Téká-
hoz, ámbátor benne sose járt kü-
lönféle politikai, társadalmi és
kulturális hátrányok folytán), és
hogy jövőre sem lesz minden OK
(ejtsd: óh kéj), egyesek ünnepelni
fognak, mások viszont távol tartják
magukat a hejehujától, ami minden
lesz, csak nem össznépi. Egy biztos.
Kibírjuk. (Ahogyan az első százat
is.)

Az év utolsó csütörtökje

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Antalfi Imola



A téli vakációra, ám elsősor-
ban a karácsonyi ünnepekre
hangolódva rendezték be a
Dr. Bernády György Általános
Iskola folyosóit, ahol decem-
ber 21-én, csütörtökön dél-
előtt újra megszervezték az
immár hagyományosnak szá-
mító karácsonyi vásárt. 

Adventi koszorúk, tobozból, mű-
hóból, színes papírból, filcből ké-
szült karácsonyi díszek, horgolt,
kötött gömbök, gyertyamikulások,
papír hóemberek, díszekké vará-
zsolt vécépapírgurigák, ezüstfesték-
kel bevont diódíszek, képeslapok,
mécsesekké alakított befőttesüve-
gek, ékszerek, mellettük ínycsik-
landó mézespogácsák, muffinok,
kekszszalámik, sóspálcikák és
egyéb édességek várták az érdeklő-
dőket. A padokból és székekből ki-

alakított pultok mögött az „eladók”,
azaz a nulladikostól a nyolcadiko-
sig, az iskola valamennyi gyereke
izgult, kinek a portékája fogy el ha-
marabb, s köszönték meg mindany-
nyiszor boldog mosollyal a
termékükért kapott bankjegyeket. A
szülőknek és az iskolába tévedők-
nek pedig igyekezniük kellett, hi-
szen a saját készítésű díszek
igencsak fogytak, s a sütemények-
nek sem lehetett ellenállni, ott hely-
ben jóízűen elfogyasztották őket. 

– Öt évvel korábban indítottuk el
ezt a rendezvényt, ami idővel ha-
gyománnyá vált – meséli a kezde-
teket az akkori aligazgató, Balás
Éva tanítónő, ötletgazda. Már az
első vásár hatalmas siker volt, 3400
lej gyűlt össze, aminek a negyede
felhasználásáról a diákok szavaz-
tak, hogy mit vásároljon belőle az
iskola: tanfelszerelést, labdákat, já-
tékokat, szemléltető eszközöket,

hogy ne kelljen a szülők ezért is a
zsebükbe nyúljanak. Az összeg
többi részét az Iskola másként prog-
ramjainak finanszírozására fordítot-
ták. Az évente sorra kerülő
eseményre kalákát szerveznek, me-
lyen a szülők és gyerekek – tanítóik
irányításával – egyre szebb dolgo-
kat készítenek, s az értékesítésből
befolyt összeg így lassan megdup-
lázódott. Mostanra már az éves ki-
sebb kiadásokat – díjak, oklevelek,
jutalomkönyvek – tudják fedezni a
vásár bevételéből. 

A nulladikos Réka és a negyedi-
kes Robi portékája szinte az elsők
között lelt gazdára. Nem is csoda,
hiszen a készülődésbe finom főzt-
jeiről és süteményeiről híres nagy-
mamájukat is bevonták, aki
örömmel járult hozzá finom mézes-
pogácsával a bevétel növeléséhez.
A gyerekek anyukájuk segítségével
készítették az asztaldíszeket, éksze-

reket, ikebanát és karácsonyfadísze-
ket. 

– Mivel a karácsony előtti idő-
szakban rendezzük a vásárt, az ese-
mény célja a közös készülődésre
való ráhangolódás, amelyben min-
den egyes családtagnak megvan a
maga szerepe, sikerélménye. Azál-
tal, hogy a gyerekek otthon közösen
dolgozhattak a szülőkkel, csapat-
építő jelleget nyert a munkájuk – áll
készségesen rendelkezésünkre 
Derzsi Ágnes, a nulladikos Süni cso-
port tanítónője. Tőle tudjuk meg,
hogy a szülők közül többen úgy ol-
dották meg a „feladatokat”, hogy
feljöttek az iskolába, ahol kellemes
teázgatás mellett vághattak, ragaszt-
hattak, varrhattak. De egy vásár si-
kere nemcsak azon múlik, hogy
szép tárgyak készülnek, ezek eszté-
tikus kiállítására is hangsúlyt kell
fektetni. 

Az első alkalommal kiállító gye-
rekek árgus szemmel figyelték na-
gyobb társaik asztalát, illetve hogy
milyen termékeknek van a legna-
gyobb keletje. „A vásár célja egy-
ben a gyerekek kreativitásának
növelése. Hiszen azzal, hogy látják
a gyerekek, hogy termékeiket meg-

vásárolják, beindul a fantáziájuk, és
már januárban elkezdik törni a fejü-
ket azon, hogy a jövő karácsonyi
vásárra miket készítsenek. És minél
több tárgyat készítenek, annál in-
kább fejlődik kézügyességük, s vál-
nak egyre szebbé, kívánatosabbá
alkotásaik, amelyek aztán bárme-
lyik karácsonyfának vagy szobának
méltó díszévé válhatnak.

Derzsi Ágnest kalotaszegi szárma-
zású anyai nagymamája vezette be a
kézimunka rejtelmeibe, aki fontosnak
tartotta, hogy mind az öt lányunokáját
megtanítsa a kézművességre, kézi-
munkára. „Mindig is csodáltam,
amint horgolt, gyöngyöt fűzött, varrt.
Talán ötéves koromtól kezdtem inten-
zíven kézimunkázni. Aztán édes-
anyám, iskolánk egykori tanárnője,
Berecz Erzsébet egyengette utam a
kézimunka terén, sokat tanultam tőle
is. Ezt a tudást fejlesztettem tovább a
kor és a divat elvárásainak megfele-
lően. Pedagógusként pedig most jó-
magam próbálom átadni a kézimunka
örömét tanítványaimnak, hiszen a ke-
reskedelemben vásárolt egyik tárgy
sem szárnyalhatja túl egy gyerek,
unoka által készített ajándék szellemi
értékét.” 
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Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

Nagy Annamária

Vasárnap délután ünnepi han-
gulatú rendezvényre került
sor a Balavásárért Egyesület
szervezésében ezúttal a falu
időseit ajándékozták meg, de
a számvetésre is alkalom adó-
dott.

Vasárnap délután a falu mintegy
120 idős, 70 évet betöltött lakóját az
idősek karácsonya rendezvény ke-
retében köszöntötték, a nemrég
megújult Eperjesi Mimi színjátszó
egyesület a Karácsonyi plakátok
című előadással örvendeztette meg
a közönséget, de ajándékcsomagot
is átnyújtottak a szépkorúaknak.
Őket autókkal szállították be a kul-
túrotthonba, majd haza, akik pedig
betegség miatt nem lehettek jelen,
azoknak házhoz vitték az ajándékot.
Azonban nemcsak ilyenkor szentel-

nek egy kis időt nekik, október 1-je,
az idősek világnapja sem telik el
nyomtalanul a faluban, minden
évben kis ünnnepséget szerveznek
a szépkorúaknak, ahol mindenkinek
egy szelet tortával és egy szál virág-
gal kedveskednek.
Gyümölcsöző év volt

Rendkívül gyümölcsözőnek tart-
ja az idei évet Székely Ella prog-
ramfelelős. Minden évben vannak
állandó tevékenységeik, de a tagság
kérésére ennél jóval többet szervez-
tek. Az évi sorozatot a Házasság he-
tével nyitják, ez alkalomból zárt
körű kosaras bált szerveznek, de a
szórakozás mellett mindig szerepel-
nek a programban házasságerősítő
tevékenységek is. Évente négy ko-
moly előadást tartanak, beszéltek az
elmúlt időszakban a gyászról, anyák
napján a nőkről mint példaképekről
gyerekeik számára, júniusban a
kommunikációról, az idei utolsó

előadást megtartani Kádár Annamá-
ria pszichológust hívták meg.

Az egyesület tanévzárón díjazza
a legjobb tanulókat, a falunapok al-
kalmával kulturális programokat
szervez, idén tehetségkutatást is
végzett. Az Arany János-évforduló
kapcsán sikeres Arany-ballada-
mondó versenyt tartottak a Maros
Megyei Tanács támogatásával,
innen kaptak egy összeget az októ-
ber 1-jei idősek napjára is, ahol Ki-
lyén Ilka színművész és Csép
Andrea Éva képviselő is köszön-
tötte a másfél száz ünneplőt. 

December 6-án a Hahota színtár-
sulat Mikulása érkezett a faluba, és
vitt ajándékot száz gyermeknek.
Idén két kirándulást is szerveztek, a
nyári falunapok alkalmával a fóti
küldöttséggel együtt 90 személy
utazott a Nyerges-tetőre, ahol az
anyaországiak adományából kopja-
fát állítottak. Újabb 55 személy Vaj-

dahunyad és Déva várát, valamint
Gyulafehérvárt látogatta meg. Eze-
ken a kirándulásokon olyan szemé-
lyeknek is lehetőséget nyújtanak az
ország megismerésére, akik a
maguk erejéből a faluból sem moz-
dulnának ki.

Továbbá nem elhanyagolható a
fiatalok nevelése sem, a színjátszó
kör nagyon jó lehetőség arra, hogy
ez a nemzedék is megtanulja szé-
pen, igényesen használni anyanyel-
vét. Író-olvasó találkozókat is
szerveznek, legutóbb a szomszédos
Kendről Fülöp Kálmán költőt hív-
ták meg.
Négy éve alakultak

Pontosan négy éve alakult a Ba-
lavásárért Egyesület – elevenítette
fel Székely Ella, aki emlékszik,
hogy azon az adventi délutánon 70
személy lépett be az egyesületbe,
amelyet a hagyományaik és kultu-
rális értékeik megőrzése érdekében
alapítottak a falubeliek. Nagy igény
volt az egyesületre, és nagyon jó
csapattal dolgozik a programfele-
lős, munkáját 13 komoly személy
segíti folyamatosan, akikkel együtt

tervezik meg, majd értékelik ki a te-
vékenységeket. „Amikor közössé-
geink szétmennek, az értékek
kálváriáját éljük, fontos, hogy le-
gyen valami, ami egy településen
működik, ami az embereket közös-
séggé kovácsolja” – állítja a prog-
ramfelelős, aki bevallotta: nagyon
szereti a falut és lakóit, és munkájuk
sikerének az a titka, hogy az ember-
ekhez „lehajolva” dolgoznak. Na-
gyon jó a kapcsolatuk az
önkormányzattal, a polgármester is
igényes, így nagyon jól együtt tud-
nak működni a kulturális és közös-
ségi kérdésekben, programokban.
Jó a Fóttal való kapcsolat, az önkor-
mányzat is, az egyesület is testvér-
szerződést kötött az
anyaországiakkal. Ami a rengeteg
munka anyagi hátterét illeti, mindent
adományokból és pályázatokból fe-
deznek, szinte minden lehetőséget
kihasználnak a Maros Megyei Ta-
nácsnál, a Bethlen Gábor Alapnál, az
önkormányzatnál, de pályáztak már
román szervezeteknél is. Az egyesü-
letnek 200 tagja van, de ők csak a
belépési nyilatkozat aláírásakor kel-
lett fizessenek – 1 lejt.

A négyéves egyesület vasárnap az időseket ajándékozta meg Fotó: Miklósi Zsófia

Közösséget teremtenek és tartanak fenn
Ünnepeltek a balavásáriak

Vásártérré változtatott iskola

Gligor Róbert László



(Folytatás december 18-i lapszámunkból)

Bárba szorult kulturális élet
Mezőseptér irányába folytatjuk utunkat,

ahol mindössze öt magyar – mind reformá-
tus – él. Útközben értesülünk arról, hogy a
templom gondnoka, annak ellenére, hogy
korábban megígérte, nem tud fogadni. Így
csak rövid kitérőt teszünk, és lefotózzuk az
ortodox temető szomszédságában az erdő
szélén álló cserépborítású templomot, amely
javításra szorul. Hogy ki szán erre majd
pénzt, és lesz-e akinek, egyelőre megvála-
szolatlan kérdés. A faluból felkapaszkodunk
egy dombra, majd egy erdőn átvezető úton
kanyarodunk le Mezőörményes községköz-
pontba, ahol az itteni szórvány legnagyobb
református közössége él, összesen 47-en
vannak. 

Mezőörményes a legkorábban ismert ada-
tok szerint a Kán nemzetségbeli László vajda
és fiai birtoka volt, amelyet 1321-ben I. Ká-
roly király Kácsik nemzetségbeli Mihály fia
Péternek adott adományul Myke magtalan
halála miatt. 1329-ben I. Károly több birtok-

kal együtt elcserélte a Hontpázmány nemzet-
ségbeli Pogány Istvánnal, ő 1336-ban
továbbcserélte Zyluas-i Sumbur fiaival,
Gyulával és Petheuval, valamint Gyula uno-
kájával, Pál fia Andrással, olyan területekre,
amelyeket szegénységük és elpusztulásuk
miatt sem hasznosítani, sem megőrizni nem
tudtak. Egy peres ügyben 1413-ban említik
a települést, amikor a tuzsoni Bolgár Miklós

bevádolta az Örményes birtokon lakó Mi-
hály vlah kenézt és Mánt, hogy Dragus nevű
jobbágyától elvettek egy 40 forint értékű
lovat, forintját száz új dénárral számítva.
1554-ben Somy Anna örményesi és egyéb
birtokbeli részének negyedét férje, Kechke-
meth-i Pathochy Boldizsár részére kötötte le,
annak a 8000 forintnak fejében, amelyet tőle
kapott, hogy az apjától örökölt ékszereit,

amelyeket zálogba kényszerült
adni peres ügyei és fiai nevelte-
tése érdekében, visszaszerez-
hesse. Kastélyát 1638-ban
említik először. 1910-ben 1401
lakosából 1042 román és 314
magyar, 1992-ben a 2430 lakosá-
ból 2215 román, 117 cigány és
97 magyar volt. A 2011-es nép-
számlálási adatok szerint 1949
lakója volt a községnek, 87,33%-
uk román, 8,41%-uk roma,
2,57%-uk magyar nemzetiségű. 

Kiváló aszfaltos úton kanyaro-
dunk a házak között. Egy nagy
telken van a református temp-
lom, mellette jókora parókia,
amely jelenleg lelkipásztorhiány
miatt üresen áll. Szépen rende-
zett udvarra lépünk be, ahol Sili-
mon Dénes és felesége, Erzsébet
fogad. Leülünk a konyhában, és
rögtön a múltról beszélünk. Fiatalkorukban
kétszer annyi magyar volt a faluban, mint
most. Dénes IMSZ- (Ifjú Munkások Szövet-
sége) titkár volt. Hétvégeken rendszeresen
báloztak. Színjátszó csoport is működött.

Emlékezetük szerint 1963-ig négy osztályig
volt magyar oktatás is. Az 1970-es években
megindult a sorvadás. Akkor városba men-
tek, ma már külföldre távoznak a fiatalok. Az
istentiszteleteken, egyházi ünnepek kivéte-
lével nem igazán gyűlnek össze a magyarok.
A fiatalok nem tudnak táncolni, énekelni,
mint hajdanán – mondja Silimon Dénes,
majd hozzáteszi, időnként a bárban azért ma-

gyar zene van. Nem véletlenül.
A tulajdonos Silimonék lánya,
Tomşa Ilona, az RMDSZ hely-
béli szervezetének a vezetője,
Dumitru Tomşa (román) polgár-
mester felesége. Neki aztán nem
mernek szólni azok a románok,
akik betérnek a bárba, és esetleg
nem tetszik az, amit hallanak.
Aztán viccesen megjegyzik,
hogy lányuk jó házasságban él:
az RMDSZ „egybekelt” a PNL-
vel, most az ALDE-val. Tiszte-
lik egymást a faluban a
magyarok és a románok, a vejük
ért magyarul, és jó gazda. Min-
den utcát leaszfaltozott, felújí-
tották a kultúrotthont, rendbe
tették a községközpontot, a le-
hetőségek szerint törődnek az
emberekkel. Akkor van remény,
hogy megmaradjanak! – jelen-
tem ki. Erre a házaspár elgon-
dolkodik, majd Dénes elmondja:
a fiatalság nem szeret gazdál-
kodni. Ha egy kicsit felkarolnák,

talán többen maradnának a falun. Hogy med-
dig, nem tudni. 

Elköszönünk, mert nem messze tőlük
Pásztor Lajos presbiter és felesége, Erzsébet
is vár ránk. Jó gazda portáján vagyunk.
Kőből épült csűr és ól áll a hátulsó udvaron,
a kert a ház mögött messze lenyúlik a
völgybe. 

– Van olyan nap, amikor nem kell jó na-

pottal köszönni – mondja Pásztor Lajos,
majd hozzáteszi, azért a szomszédban levő
magyar családdal rendszeresen tartják a kap-
csolatot. Azon igyekeznek, hogy a templom-
ban ne csak egyházi ünnepekkor gyűljenek
össze. Az idén, ha szerényen is, de megün-
nepelték március 15-ét. Volt anyák napja is,
ajándékcsomagokat is készítettek. Gazdál-
kodnak, ahogy tudnak, de nem panaszkod-
nak. Azt szeretnék, hogy a parókia minél
többször benépesüljön. Csak legyen, aki el-
jöjjön. Ha kevesen is vannak, de összetarta-
nak, akkor helytállhatnak az őrhelyen –
vonjuk le a következtetést, miközben mind-
ketten kikísérnek a kapuig. 

Agyúval (is) őrzött kastély 
Mielőtt az útirányt Beresztelke felé ven-

nénk, egy kis kitérőt teszünk a községköz-
pontban levő kopott külsejű, egykori
Bánffy-kastélyhoz. Egyik oldalán felirat:
kultúrotthon. Betört ablakai, az udvaron levő
szemét és gaz arról árulkodik, hogy rég nem
használták. Fotózom, mire az udvaron levő
egyik épületből előkerül egy alkoholtól fel-
puffadt arcú férfi, és rám szól: tilos fényké-
pezni! Elmondom: békés szándékkal jöttünk,
csak a kastély helyzetéről szeretnénk érdek-
lődni. A földszinten levő sötét helyiségbe in-
vitál, s közben mondja, a tulajdonosok őt
bízták meg, hogy vigyázzon az épületre,
mert ha nem, a cigányok mind elhordanák.
Szállást adtak neki, ő pedig senkit sem enged
be. Készségesen megadja a tulajdonos tele-
fonszámát, mert ő nem mondhat semmit,
nem is tud. A múltját sem ismeri és a jövőjét
sem. Pedig nem is akármilyen épületbe köl-
tözött be. 

A település 1638-ban került I. Rákóczi
György tulajdonába, aki a görgényszentimrei
várához vezető úton, pihenőhelyként egy ko-
rábbi, tornácos, földszintes udvarház helyén
1639–1641 között kastélyt építtetett. Kora-
beli források szerint az épület téglából, kő-
alapokra épült, földszintjét az emelettel egy
kőből készült oszlopos lépcső kapcsolta
össze. A földszint szobái boltozottak voltak,
az emelet szobái síkmennyezetet kaptak. Az
udvarház alsó ablakait vasráccsal látták el,
az épületet pedig fecskefarkú cserepekkel
födték be. Az udvarház II. Rákóczi György
idején a Barcsai, végül a (losonczi) Bánffy
család tulajdonába került, Bánffy Dénes

1667–1668 között felújíttatta. 1721-ből szár-
mazik az a leltár, amely leírja a korabeli ál-
lapotokat. A jelenlegi épület a 18. század
végén nyerte el mai formáját. A 19. század
elején több alkalommal kisebb felújításokat
végeztek, többször javították a tetőzetet, fe-
délszéket, illetve kicserélték a nyílászárókat
is. Legutóbb 1962–1967 között végeztek je-
lentősebb helyreállítási munkálatokat, ame-
lyeket pénzhiány miatt nem fejezhettek be.
A kommunizmusban az emeleten kultúrott-
hon, könyvtár, a földszinten pedig iskola mű-
ködött. Hozzá tartozott még egy
gabonaraktár is. A kastély eredeti berende-
zése, illetve a díszítése részleteiben sem ma-
radt fenn. Valamikor egy kis tó is állt
gyönyörűen rendezett parkjában. 

Telefonon beszélgettem a kastély jelenlegi
tulajdonosával, a szászsebesi (Sebeş Alba)
Cosmean Cosminával, aki elmondta, hogy
Ludovic Zaharia 1937-ben vásárolta meg az
épületet a tulajdonos Bánffy gróftól. Tőle
vette meg Branea Eugen, az ő nagyapja. Így
igényelte vissza jogos tulajdonát, amelyet a
10/2001-es törvény alapján 2012-ben meg is
kapott. Elmondta, szándékában áll valami-
lyen turisztikai létesítménnyé alakítani,
azonban még nincs elképzelése, hogy mi-
ként. A beszélgetésből viszont kiderült, hogy
még azt sem tudta, hogy milyen dokumentá-
ció szükséges egy műemlék épület helyreál-
lításához. Arra is gondolt, hogy támogatja
egy falumonográfia szerkesztését, amibe a
kastély történetét is belefoglalja. Egyelőre
azonban csak a szándéka és az elhatározása
van, nem létezik terv, és a pénzről sem iga-
zán beszélt. Az épületre nemcsak a megbí-
zott őr vigyáz. Szomszédságában áll a
második világháborúban elhunytak emlék-
oszlopa, amelyet két korabeli ágyú övez. Az
egyik mintha a kastélyt is védené, vagy per-
lekedne vele. Mert az épület és a fegyver is
a letűnt idők néma tanúja, csak éppen másról
regélnek. 

*
Vannak emberek, aki még mesélnek a kö-

zelmúltról és a jelenről, amely lassan törté-
nelemmé lesz. A magaslatokra épült
templomok őrzik még a falak közé zárt sza-
vakat, a magyarul elmondott zsoltárokat,
igéket, aztán maradnak a kövek, amelyek ka-
viccsá porladnak, és egyszer majd homok-
ként szétszóródnak a szélben. 
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Forrás: Ziarul BURSA

December 22-i rejtvényeink megfejtése: 1. ...áldott karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván a szerkesztőség.
2. „S nem vélted rossznak a zord életet?/ Te, kiről zengjük, hogy megszületett!”

A 200 éve elhunyt 
angol írónő, Jane Austen
egyik aforizmáját idézzük 

a rejtvény fősoraiban.

IDÉZET
1. SZóCSATA

...PACINO
(SZíNÉSZ)

AB...: HARAG-
GAL (LAT.)

Ð
ANATÉMA CSATÁR

öRöME
...GROS

(NAGYBANI
ÁRUSíTÁS)

TORZ
TöRPE

RóMAI 51
NAURU 

FŐVÁROSA

Ð
BúZA-

NYALÁB
...DIAVOLO

(AUBER
OPERÁJA)

TOVA BOLGÁR
PÉNZ

FOLYADÉK
A JUPITER

EGYIK
HOLDJA

Ð SZOVJET
VADÁSZRE-
PÜLŐGÉP

VOLT

TROMBITA-
HANG

Ï RÁSKAI...
(KóDEx-
MÁSOLó
APÁCA)

Ê q q q q q q q q q q q q q q Ð

DUBLIN 
LAKóJA u

EZER KILó
HUNYADI
LÁSZLó 
NÁDORA

u ÉRETTÉ
TESZ

öRMÉNY 
KIRÁLY V.

u NAGY KAZAH
Tó

...TURNER
(ÉNEKESNŐ)

u

RÉSZEKRE
OSZT

PADLóT
DESZKÁZ

u q ÁRVA SZLO-
VÁK NEVE

FOGY 
AZ ÁRU

u q EGÉSZSÉG-
ÜGYI ANYAG
UTAT SZE-

GÉLYEZHET

u q EGYE!
RINGO...

(BEATLES
DOBOS)

u

IDÉZET
2.

Ð
MARó
GúNY

KIS 
FOLYó

VUK NAGY-
BÁTYJA

uq ÁLMOS
ANYJA

TöRöK NYEL-
Vű NÉP

uq M. CRISTO
RABTÁRSA

FÉMHEGYES
CöVEK

uq AZ óN
VEGYJELE

TENISZPARTI
RÉSZE

uq

CSILLÁM u
q q FRANCIA

ARANY
F. BAUM VA-
RÁZSLóJA

u ÜRES TÁL!
MOHAMED
KöNYVE

uq JAPÁN
DRÁMAI
MűFAJ

BALZSAM

u PANAMA
AUTóJELE
MAROKKó
FŐVÁROSA

uq TANK-
BELSŐ!

LOUIS D’...
(ARANYPÉNZ)

u öSSZEVISZ-
SZA SÜT!
ANTIMON

VJ.

uq

öZöNLŐ u
q ...AKAKIEVICS

(ARANY)
CLUNYI 
APÁT V.

u q q VíZLÁGYíTó
SZER

úJ-ZÉLANDI
ALAGúT

u q q GYÜMöL-
CSöT SZÁRíT

SZöG-
FÜGGVÉNY

u q

KATONÁKAT
TOBORZó u

q KUBAI íRó
(LISANDRO)
CHATEAU-

BRIAND-Mű

u q AKKOR
(FRANCIA)
MALASZT-

JELZŐ

u q EURóPAI
FŐVÁROS

CSAVARGó
HAJLAMú

u

ISZKOL u
ŐRöL

AZ IGLU
BELSEJE!

u q DÉRY...
(íRó)

ÁSVÁNYI
FűSZER

u q IGE-
VÉGZŐDÉS

PARAN-
CSOLó

u q BAJ, GOND
(FRANCIA)
A TANTÁL
VEGYJELE

u

MELY SZE-
MÉLYEK? u

PENGETŐS
HANGSZER
VASFÉLE

uq GYÁSZOL
FORRó
PUSZI

uq BLAZíRT
SZÁNDÉ-

KOZó

uq q AZ FÉLIG!
FÉRFINÉV
(FEBR. 28.)

u

MAGAS 
NöVÉNY

ALÁ

u GYORSAN
PÁROLOG
ÉRME ELŐ-

LAPJA

u FRANCIA
FESTŐ

GABONÁT
VÁGó

uq KARIB-T.
SZIGET

JOSKAR...
(MARI FŐV.)

uq TOJÁS (NÉM.)
TUPAC...,
PERUI LÁ-

ZADó

uq

Ê ARRAFELE!

FORMA

uq EBLAK
ÉNEKES-
MADÁR

u óRóMAI
RÉZPÉNZ
SZILUETT

uq FORGAT 
A VÉGÉN!

MI AZ 
HOGY

u INDíTÉK
öRöKSÉG-

JELZŐ
LEHET

uq ÁSVÁNYI
FűSZER

A VATIKÁN
URA

u BEFALó!

FÉLELEM!

uq KÁDÁR...
(NÉP-

BALLADA)

MOSDóTÁLu
q q IDEGEN

ÁRON
KOPASZ

u q q SZOBOR-
ALJZAT

ŐSVEZÉR

u q q KITűNŐ
KEMÉNY

HANGSOR

u q q

FEN u
q FÜGGŐZÁR

A RÁDIUM
VEGYJELE

u q VÉDÉS 
A VíVÁSBAN

FRANCIA
RT.

u q JóZSEF A.
VERSE

BECSAP!

u

A NITRO-
GÉN ÉS AZ

ARGON
VEGYJELE

u
MALOM
RÉSZE

ZORRO JELE

u q USA- 
űRHIVATAL

FÉLSZ!

u q Mű 
(LATIN)
TESLA
(RöV.)

u q MEZŐ
FRANCIA
AUTóJEL

u

l.n.J.
Ê

q q q TENGER
AUSZTRÁLI-

ÁTóL
ÉSZAKRA

u
q

E

TA

A

Jövőre kilencvenedik életévét
töltötte volna Domokos Géza, a
Kriterion Könyvkiadó alapító
igazgatója, így a róla elnevezett
egyesület részére 2018 értelem-
szerűen Domokos Géza éve. Egy
esztendővel később a Kriterion
ünnepli fennállásának 50. évfor-
dulóját, így a Domokos Géza
Egyesület a Kriterion évének te-
kinti 2019-et.

Idén szeptemberben az egyesület
Sepsiszentgyörgyön szervezte meg az
Egy értékrendszer életképessége a 21.
században – Domokos Géza és a Kri-
terion könyvkiadó értékrendje című ke-
rekasztal-beszélgetést, melyet
2018-ban tető alá hoz Bukarestben is.
Hasonló címmel előadást és vetítést
szervez továbbá Amszterdamban, vala-
mint Athénban. Tavasszal időszerű té-
makörökkel folytatja éves munkálatait
a harmadik kiadását megért, az egyesü-
let keretében működő Dioméd elneve-
zésű szakmai műhely (think-tank).
Újdonságként Gáspár Antónia Kamilla
egyesületi munkatárs természetköz-
pontú multimédiás előadás-sorozattal
keres föl tömb- és szórványbeli óvodá-
sokat, kisdiákokat jövő tavasszal és ős-
szel. Szintén ősszel kerül sor a
Domokos Géza- és Domokos Géza
Egyesület-díjak gálája harmadik kiadá-
sára, melynek keretében, többek kö-
zött, elismerésben részesül
emberléptékű diplomáciai szolgálatáért
(1988–1993) a nemrég elhunyt Coen
Stork volt bukaresti holland nagykövet.
Az előző évek hagyományához híven,

elismerésben részesülnek a magyar–
román, illetve román–magyar közele-
dést, párbeszédet kezdeményező és –
főként – folytató projektek is.

Az egyesület számára a Kriterion
könyvkiadó éve lesz 2019, hiszen a
rangos művelődési intézmény létreho-
zásának 50. évfordulóját ünnepli.
Ebből az alkalomból az egyesület saját
és társszervezésben tető alá hozandó
rendezvényekkel kívánja reflektor-
fénybe állítani a Kriterion gazdag és fe-
ledésre nem érdemesült szellemi
örökségét. Folytatja az Egy értékrend
életképessége a 21. században című ke-
rekasztal-beszélgetéseket és vetítéses
előadásokat erdélyi városokban, de a
határokon túl is. Az egyesület önálló
tervei között szerepel Bartha Katalin
Ágnes kolozsvári irodalomtörténész A
Kriterion Könyvkiadó (1970–1989) in-
terjúkban. Egy kutatás keretei című
könyvének, valamint Domokos Géza
Igevár. Kriterion-történet tizenhat hely-
zetképben elmondva című kötetének
(Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csík-
szereda, 2000) lefordítása és publiká-
lása holland nyelven. 

Az egyesület felterjesztésére a
Román Kulturális Érdemrend lovagi
keresztjét kapta fennállásának 45. év-
fordulója alkalmából a könyvkiadó
Klaus Johannis román államfőtől 2015
novemberében. 

„Bizakodva építjük tovább név-
adónk szellemi hagyatékát, és kritikus
empátiával viszonyulunk a világ törté-
néseihez” – nyilatkozta Domokos Péter
egyesületi elnök.

Tervek a Domokos Géza Egyesületnél
Bizakodó építkezés, 

kritikus empátia Klaus Johannis államfő kihirdette szerdán
a megosztott hozzáadottértékadó-fizetés-
ről szóló törvényt – tájékoztatott az elnöki
hivatal közleménye.

A képviselőház plénuma december 13-án fo-
gadta el módosításokkal a 2017/23-as kormány-
rendeletet jóváhagyó törvény tervezetét.

A módosítások közé tartozott, hogy a rendelke-
zés alkalmazása csak a fizetésképtelen vagy
csődbe jutott vállalatok számára lesz kötelező, il-
letve azon cégek esetében, amelyek héatartozást
halmoznak fel.

Az új szabályozás értelmében külön héaszámlát
kell nyitniuk azoknak a vállalatoknak és közintéz-
ményeknek, amelyek:

a) 2017. december 31-éig a következő össze-
geknél nagyobb héahátralékot halmoztak fel:
15.000 lejt nagy adózók, 10.000 lejt közepes adó-
zók és 5.000 lejt a többi adózó, amennyiben a hát-
ralékot nem törlesztik 2018. január 31-éig;

b) 2018. január elsejétől 60 naposnál régebbi

héahátralékot halmoznak fel, amely meghaladja a
következő összegeket: 15.000 lejt nagy adózók,
10.000 lejt közepes adózók és 5.000 lejt a többi
adózó;

c) fizetésképtelenné nyilvánították vagy folya-
matban van esetükben a fizetésképtelenné nyilvá-
nítás.

Egy másik módosítás kivonja a jelen jogszabály
hatálya alól a közintézményeket, valamint a nem
héafizető adóalanyokat. Az elfogadott szöveg sze-
rint a többi héafizető adóalanynak kötelessége,
hogy ha megosztott héafizetést alkalmazó céggel
szerződik, akkor ennek héaszámlájára utalja a
héát. A héaszámláról csak héát vagy más adó és il-
leték jellegű kifizetést lehet eszközölni.

Azok a cégek, amelyek helytelenül fizetnek a
héaszámlára, az átutalás napjától a kijavításig az
összeg napi 0,06%-ával bírságolhatók.

Azok az adóalanyok, amelyek a megosztott hé-
afizetést választják, 5%-os kedvezményben része-
sülnek a befizetett adóból. (Agerpres)

Kihirdette az államfő a megosztott 
héafizetésről szóló törvényt



Az év vége az összegzések, a
mérlegkészítések ideje, számbavé-
tele annak, hogy mi is történt az el-
múlt évben. Nos, 2017 aligha fog
aranybetűkkel bevonulni a maros-
vásárhelyi sport történetébe. Ebben
az esztendőben ugyanis folytatódott
a város sportjának még 2016 máso-
dik felében megkezdődött szétve-
rése. S míg az év elején még
bíztunk abban, hogy a hanyatlás
visszafordítható, az év végén azt
kell tapasztalnunk, hogy legalább
négy olyan marosvásárhelyi csapat
van, amelyet most már a megszűnés
közvetlenül fenyeget, a többiek
pedig, mélyen az eddig megszokott
szint alatt teljesítve, a túlélésért
küzdenek. Mindez egyrészt néhány
politikai kalandor eszelős propa-
gandája, másrészt pedig olyan ha-
talmi játszmák miatt történik,
amelyekben a sport csupán járulé-
kos áldozat. Mindeközben sokak
számára tetsző szólamokat pufog-
tatnak a sport támogatásának ellen-

zői: a pénzt az egészségügyre,
iskolákra kell fordítani. Csupán
arról feledkeznek meg, hogy a
sportra fordított pénz hatványozot-
tan megtakarítódik az egészség-
ügyből, illetve, hogy a sport a
nevelés (azaz a tanügy) rendkívül
fontos alkotóeleme minden civilizált
országban (nyilván most nem Romá-
niáról beszélünk). Mindannyian lát-
ják, nemde, hogy a sporton
megspórolt pénz milyen látványos
fejlesztéseket eredményezett az isko-
lákban, kórházakban, infrastruktúrá-
ban? Most már minden iskola
felszereltsége a finnországi tanintéze-
tekével vetekedik, a kórházakban
svájci körülmények uralkodnak, az
utak pedig? Mint Németországban.
Eddig ugyanis a sportra fordított pénz
miatt nem tudtak erre költeni. Vagy
éppenséggel nem látják? Na látják!

De vegyük sorba, nem sok öröm-
mel, hogy mi is történt a várost
képviselő egyes csapatokkal. (Ösz-
szefoglalónk első részében a férfi-
és női labdarúgás, valamint kosár-
labda helyzetét vesszük számba,
második részében a teremlabdarú-
gásról, női röplabdáról és kézilab-
dáról, távirati stílusban pedig
tekéről, női vízilabdáról és amerikai
futballról olvashatnak majd. Az
egyéni sportágak külön elemzést
igényelnének, de ott sem fényes a
helyzet, különösen felnőtt szinten.)

Labdarúgás
A Marosvásárhelyi ASA még az

1. ligában kezdte az évet, de a ko-
rábban bekövetkezett támogatói
csapelzárás után és a csődvédelem
miatt szedett-vedett gárdával, cse-
rélgetett edzőkkel zárta az idényt.
Az ígérgetések ellenére a csapat
csupán egyetlen mérkőzést nyert
meg a tavaszi idényben, és néhány
döntetlent ért el. Miután a pénzügyi

fair-play követelményei miatt pont-
levonással sújtották – bár nem val-
lották be nyíltan – tudatosan
felvállalták a kiesést, arra számítva,
hogy a 2. ligában könnyebb lesz
pénzügyileg helyrebillenni. Ezt lát-
szik igazolni, hogy a nyáron neves
és dörzsölt klubvezetőt hoztak Dinu
Gheorghe személyében, valamint a
2. ligában tapasztalt edzőt, Bálint
Lászlót. Néhány játékost is leiga-
zoltak, ám miután szeptember 6-án
a prefektus megtámadta azt a városi
tanácsi határozatot, amelyet még
februárban hoztak a sportklubok tá-
mogatásáról, szinte pánikszerűen
kezdett mindenki menekülni a klub-
tól. Az eredmények nem voltak
annyira rosszak, amíg többen még
maradtak a nyáron összehozott tár-
saságból, ám miután lassan-lassan
fogyni kezdett a keret, a végére ma-
radt ifik már nagyarányú veresége-
ket szenvedtek. A szétesés október
13-án gyorsult fel, amikor a bíróság
kimondta a klub csődjét. A felszá-
molást akkor sikerült elodázni, mert
a fellebbezést első körben elfogad-

ták, és az ügyet január 12-én tár-
gyalják. Az utolsó bajnoki meccs
játékvezetőit viszont már nem fizet-
ték ki, ezért a következő bajnokira
a szövetség nem ütemezte be a csa-
patot. Kérdés, hogy lesz-e még csa-
pat akkor, amikor tavasszal a
következő fordulót rendezik…

*
A klub női csapatának az össze-

omlása ennél is látványosabb, és
azért szomorúbb, mert esetükben
még a nyoma sem merülhet fel a
gyanúnak, hogy bármilyen törvény-
telen vagy erkölcstelen dolgot mű-
veltek volna a támogatással. Az
összeomlás a 2016 nyarán elhódí-
tott Románia-kupa döntője után
kezdődött, hiszen az a teljesítmény
is csodának számított, miután a lá-
nyok már akkor is ingyen játszot-
tak. A csapat úgy vitte végig az

évet, az előző bajnokság második
felét és a 2017–18-as idény első há-
nyadát, hogy csupán helyi – és ki-
zárólag kedvtelésből játszó –
játékosokra támaszkodott. A játék-
vezetéssel, kiszállásokkal járó költ-
ségeket, ha éppen nem volt miből,
akkor Székes Károly edző fizette
zsebből, máskor a szövetség segí-
tette a csapatot. A keret annyira le-
szűkült, hogy sok mérkőzésen alig
11 játékost sikerült kiállítani, néha
még annyit sem. Előfordult az is,
hogy Kolozsvár ellen nem tudták
befejezni a meccset, mert nem volt
meg a szükséges számú játékos,
vagy el sem utaztak a találkozóra,
vállalva a 0-3-at, és ismétlés esetén
a kizárás veszélyét. Ilyen körülmé-
nyek között is sikerült tisztesen
helytállni, az előző bajnokságban a
4. helyen végezni, míg az őszi idény
végén ötödik helyen áll a csapat.
Csakhogy amennyiben kimondják a
klub csődjét, a női labdarúgók sem
folytathatják, pedig ez a csapat, mi-
nimális támogatásból, egy bajnoki
címet, két kupát, hat bajnoki ezüstöt
és öt kupadöntőt szállított a város-
nak 2010 óta.

Kosárlabda
A férfikosárlabda-csapat rendkí-

vül mozgalmas évet zárt, de nem
pozitív szempontból. Az előző
klubvezetés egy ideig papíron
szórta a pénzt a jó képességű játé-
kosokra, noha a várostól már egy
ideje nem látott a klub támogatást.
A fizetések elmaradoztak, az adós-
ságok a háttérben halmozódtak, de
az, hogy milyen nagy a baj, csak

akkor derült ki, amikor a vezetőta-
nács felállította székéből az előző
elnököt. A megromlott hangulat
miatt a bajnokságban nem sikerült
megismételni a korábbi évek sike-
reit, de februárban még csak egy be
nem fújt lépéshiba választotta el a
csapatot a kupagyőzelemtől. A nyá-
ron az új klubvezetés az anyagi hát-
tér rendbetételét ígérte, de azért
több játékossal szerződést kötött, a
város megszavazott támogatásában
bízva. Két leszerződött játékos vi-
szont már a felkészülés elején cser-
ben hagyta a csapatot, majd újabbak
távoztak az ominózus prefektusi in-
tézkedést követően, amely végle-
gessé tette a támogatás kimaradását.
Hoztak ugyan olcsóbban másokat,

és a szokásosnál vékonyabb kerettel
néhány ellentmondásos eredményt
ért el a csapat. Az újabb csapást az
jelentette, amikor a csődbíróság el-
rendelte a csődvédelmet két volt já-
tékos kérésére. Az öt légiós közül
hárman megijedtek, és távoztak. A
csapat így is bebizonyította, hogy
képes viszonylag jól teljesíteni, de
ebben a helyzetben a bajnokság be-
fejezése a reális célkitűzés, különö-
sen, hogy az anyagi források
bizonytalanok. Béres Lóránt klub-
elnök december végét jelölte meg
határidőként, hogy amennyiben
nem sikerül legalább részben hely-
rehozni a dolgokat, lemond a tiszt-
ségről. Pillanatnyilag úgy tűnik, az
azonnali gondok megoldódtak, de
még mindig százezres nagyság-
rendű a klub tartozása – euróban.

*
Női kosárlabdában ez a második

bajnokság, hogy a Sirius képviseli
Marosvásárhelyt a korábban meg-
szűnt Nova Vita helyett. Talán ez az
egyetlen olyan sportcsapat a város-
ban, amely stabilan ugyanabban az
állapotban leledzik, mint amelyben
megkezdte a működését: a minimá-
lis anyagi támogatással egyenes
arányban álló szinten. Bár a klub
megpróbált jó képességű légiósokat
igazolni, ebben a tekintetben eddig
nem kísérte szerencse. A tavalyi

kontingensből, miután a csapat a 9.,
azaz utolsó előtti helyen végzett,
egy játékos szolgált rá arra, hogy a
folytatásban is bizalmat szavazzon
neki a vezetőség. Az újonnan érke-
zettek közül az egyikről még a baj-
noki kezdet előtt le kellett mondani,
miután nem kapott beutazási vízu-
mot, a helyettesítője kiábrándítóan
játszott, míg év vége előtt egy
másik amerikai játékos önhatalmú
döntéssel hazautazott. Az idény ele-
jén aratott két győzelem után
(amelyből az egyiket, Galac vissza-
lépése miatt) törölték, minden
meccset elveszített a Sirius, és je-
lenleg a 9., azaz utolsó a rangsor-
ban.

(Folytatjuk)
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Bálint Zsombor

Európai focikörkép
* Angol Premier Liga, 19. forduló: Arsenal – Liverpool 3-3, Everton – Chelsea 0-0, Brighton & Hove Al-

bion – Watford 1-0, Manchester City – Bournemouth 4-0, Southampton – Huddersfield 1-1, Stoke – West
Bromwich 3-1, Swansea – Crystal Palace 1-1, West Ham United – Newcastle United 2-3, Burnley – Totten-
ham 0-3, Leicester – Manchester United 2-2; 20. forduló: Tottenham – Southampton 5-2, Bournemouth –
West Ham United 3-3, Chelsea – Brighton & Hove Albion 2-0, Huddersfield – Stoke 1-1, Manchester United
– Burnley 2-2, Watford – Leicester 2-1, West Bromwich – Everton 0-0, Liverpool – Swansea 5-0. Az élcso-
port: 1. Manchester City 55 pont, 2. Manchester United 43, 3. Chelsea 42.

* Spanyol Primera División, 17. forduló: Getafe – Las Palmas 2-0, Real Sociedad – Sevilla 3-1, Eibar –
Girona 4-1, Alavés – Málaga 1-0, Betis – Athletic Bilbao 0-2, Espanyol – Atlético Madrid 1-0, Real Madrid
– Barcelona 0-3, Valencia – Villarreal 0-1, Deportivo La Coruna – Celta Vigo 1-3. Az élcsoport: 1. Barcelona
45 pont, 2. Atlético Madrid 36, 3. Valencia 34.

* Olasz Serie A, 18. forduló: Chievo – Bologna 2-3, Cagliari – Fiorentina 0-1, Lazio – Crotone 4-0, Genoa
– Benevento 1-0, Napoli – Sampdoria 3-2, Sassuolo – Inter 1-0, SPAL – Torino 2-2, Udinese – Hellas Verona
4-0, AC Milan – Atalanta 0-2, Juventus – AS Roma 1-0. Az élcsoport: 1. Napoli 45 pont, 2. Juventus 44, 3.
Inter 40.

* Francia Ligue 1, 19. forduló: AS Monaco – Stade Rennes 2-1, Guingamp – St. Etienne 2-1, Metz –
Strasbourg 3-0, Toulouse – Lyon 1-2, Bordeaux – Montpellier HSC 0-2, Olympique Marseille – Troyes 3-1,
Lille – Nice 1-1, Paris St. Germain – Caen 3-1, Amiens SC – Nantes 0-1, Angers – Dijon 2-1. Az élcsoport:
1. Paris St. Germain 50 pont, 2. AS Monaco 41, 3. Lyon 41.

Lassanként elfogyott a képünkön védekező ASA: miután szeptember 6-án a prefektus megtá-
madta azt a városi tanácsi határozatot, amelyet még februárban hoztak a sportklubok támoga-
tásáról, szinte pánikszerűen kezdett mindenki menekülni a klubtól. Ennek dacára sikerült még
mérkőzést nyerni, így a csapat a felső középmezőnyben zárhatta az évet. Fotó: Nagy Tibor

Női labdarúgóink gólöröme: hiába áll ötödik helyen a csapat az őszi idény végén, ha kimondják
az ASA csődjét, ők sem folytathatják.                                                               Fotó: Nagy Tibor

A Sirius az egyetlen olyan sportcsapat a városban, amely stabilan ugyanabban az állapotban
leledzik, mint amelyben megkezdte a működését: a minimális anyagi támogatással egyenes
arányban álló szinten. Bár a klub megpróbált jó képességű légiósokat igazolni, ebben a tekin-
tetben eddig nem kísérte szerencse. Fotó: Nagy Tibor

Még erősen vékony keretével is bebizonyította a Maros KK, hogy képes viszonylag jól teljesí-
teni, de az adott helyzetben a bajnokság befejezése a reális célkitűzés, különösen, hogy az
anyagi források bizonytalanok. Fotó: Nagy Tibor

2017, a marosvásárhelyi sport szétverésének éve (1.)
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Fotó: Nagy Tibor

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Az utóbbi  hónapokban meg-
nőtt a gyalogosgázolások
száma, ezért a megyei
rendőr-felügyelőség a gyalo-
gosan közlekedőket is foko-
zott elővigyázatosságra inti.
Az ünnepek alatti alkoholfo-
gyasztás következményeire
is figyelmeztetnek, illetve a
rossz látási viszonyok miatt a
láthatósági elemek haszná-
lata is életmentő funkciót
tölthet be.

– Az úttesten csak a kijelölt gya-
logátjárókon keljenek át. Várakozó
járművek előtt vagy mögött azon-
ban semmiképp. 

– Minden átkelés előtt álljanak
meg, és bizonyosodjanak meg afe-
lől, hogy balról, jobbról, majd új-

fent bal irányba tekintve nem érke-
zik semmi, és csak azt követően
lépjenek le az úttestre. 

– Az úttestet merőlegesen és
gyorsított tempóban kell átszelni,
ezzel is csökkentve a veszélyhely-
zet idejét, a gépjárművezetőknek
azonban elegendő időt kell biztosí-
tani ahhoz, hogy biztonságosan fé-
kezhessenek. 

– A gyermekek kiszámíthatatla-
nok, nem képesek felbecsülni a tá-
volságot és a gépjárművek
sebességét, ezért lehetőleg ne en-
gedjék őket felügyelet nélkül át-
kelni az úttesten. Azt sem kell
elfelejteni, hogy a gyermekek a fel-
nőttek közúti viselkedését utánoz-
zák, ezért jó példával kell elöl járni. 

– Amennyiben lehetséges, jár-

dán kell közlekedni, az úttesten
való gyaloglás kerülendő, ha ez
nem lehetséges, az országút szélén,
a forgalommal szemben kell ha-
ladni, ha netalán van kerékpárút,
azt semmiképp sem szabad járda-
ként használni. 

– A közúti jelzéseket, a jelzőlám-
pák piros jelzését is tiszteletben kell
tartani, és ittasan sem ajánlott köz-
utakon gyalogolni, mert azzal je-
lentősen megnő a balesetveszély is. 

– Legyenek óvatosak csapadé-
kos, ködös időben, valamint söté-
tedés után. Ahhoz, hogy a
gépjárművezetők időben észlelhes-
sék, viseljenek világos színű ruhá-
zatot és fényvisszaverő, illetve
láthatósági kellékeket – áll a rend-
őrségi közleményben. (szer)

A gyalogosok felelőssége közutakon
A reakcióidővel és féktávolsággal számolva

Annak érdekében, hogy az
ünnepi bevásárlásokat ne ár-
nyékolják be kellemetlen ese-
mények, a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség elővi-
gyázatosságra inti a gép-
jármű-tulajdonosokat, illetve
azokat, akik nagyáruházak-
ban vásárolnak, vagy zsúfolt
tömegközlekedési eszközöket
vesznek igénybe, ugyanakkor
az online vásárlások veszélye-
ire is figyelmeztetnek. 

Az ünnepek előtti/alatti zsúfolt-
ság és kapkodás a tolvajok és csalók
számára megfelelő alkalmat teremt.
Az emberek kevésbé figyelmesek,
a zsúfolt parkolókban a csökkent lá-
tási viszonyok következtében az
őrző-védő szolgálat jelenléte még
ott sem biztosíték, ahol esetleg ezért
alkalmazták őket. Egyetlen másod-
percre se hagyják az indítókulcsot a

járműben, mert azzal a gépkocsitol-
vajok szándékát könnyítik meg. Fo-
kozottan kell figyelni arra, hogy a
járművekben ne  maradjanak lát-
ható helyen  a bevásárolt javak, te-
lefonok, táskák (még üresen sem),
elektronikai eszközök – mindezek
csábíthatják a tolvajokat, még akkor
is, ha tulajdonos számára értékte-
lennek bizonyulnak. Bármilyen cse-
kély érték miatti kocsifeltörés
időveszteséggel, pluszutakkal – a
rendőrségre, biztosítóhoz – és bosz-
szúsággal jár. 

Nem érdemes pénzt átutalni ide-
gen bankszámlára azért, hogy bárki
egy kecsegtető nyeremény birto-
kába juthasson, de a baleset körül-
ményeinek, az állítólagos vétkes
gépkocsivezető tisztázása érdeké-
ben sem! A bankok nem kérnek
PIN-kódot vagy jelszavakat sem te-
lefonon, sem SMS-ben, tehát ezeket
a személyes adatokat idegeneknek

telefonon semmiképp sem szabad
kiadni!  Akkor se hagyjuk magun-
kat átverni, ha valaki arra kér, hogy
töltsük fel a lemerült telefonkártyá-
ját, és azt állítja, hogy ismerősünk,
vagy netalán valamelyik családta-
gunkat segíti az egyenleg feltöltésé-
vel. Ha egy családtaggal történt
balesetről ismeretlen személyek ér-
tesítenek telefonon, ellenőrizni kell,
hogy a baleset valóban megtör-
tént-e (a szóban forgó családtagot
kell azonnal felhívni, vagy az 112-
es egységes hívószámot). Nem sza-
bad bedőlni azoknak az
információknak, amelyekkel állító-
lag rendelkezik az a személy, aki
telefonál, vagy az úgynevezett
szemtanúk, akiket a telefonhoz szó-
lít annak érdekében, hogy hatáso-
sabb legyen a színjáték.
Amennyiben a baleset valóban
megtörtént, azt pénzösszegekkel
egyébként sem lehet „megoldani”.

Nagyáruházi „szarkák”
A nagyáruházakban való vásárlás

során lehetőleg kerülni kell, hogy
nagy pénzösszeg legyen a pénztár-
cában. Amikor a pénztárnál fizet-
nek, csak az áru ellenértékét vegyék
ki, ne bukkanjon elő a pénztárca tel-
jes tartalma. A bankkártyával való
fizetés során a PIN-kódot úgy kell
beütni, hogy azt a közelben lévők
közül senki se figyelhesse ki. A
táska- és zsebtolvajok többnyire
zsúfolt helyeken tevékenykednek,
ezt szem előtt tartva nagyobb tö-
megben a hölgyek táskájukat kar-
jukkal leszorítva hordják maguk
előtt, a férfiak pedig mellső zsebük-
ben őrizzék a pénztárcájukat, sem-
miképp sem az oldal- vagy
farzsebben. Amennyiben  lökdöső-
dést észlelnek, azonnal ellenőrizzék
a zsebüket, táskájukat, pénztárcáju-
kat, megbizonyosodva arról, hogy
nem  váltak  tolvajok színjátékának
áldozatává.
A webáruházak veszélyei

A személyi számot (CNP), a sze-
mélyazonossági igazolvány számát
és szériaszámát, az útlevél vagy haj-

tási jogosítvány számát sosem sza-
bad megadni, ugyanis egyetlen el-
adónak sincs szüksége azokra. 

Mielőtt internetes árverésen
vesznek részt, tájékozódni kell a vá-
sárló, valamint az eladó kötelezett-
ségeiről. Érdemes elolvasni más
online vásárlók visszajelzéseit,
amennyiben  pedig sok negatív
tranzakcióról írnak a bejegyzések-
ben, ajánlott elállni a vásárlási szán-
déktól. Egy másik jel, amit az
interneten bankkártyával való fize-
tés során figyelemmel kell követni,
az illető honlap biztonsági elemei-
nek a jelenléte. A  biztonságos hon-
lapon megtalálható a zárt lakat
szimbóluma, a honlap pedig a
https://  címmel kezdődik. Eseten-
ként a virtuális honlap nevének be-
írása a keresőbe olyan utalásokat
eredményezhet, amellyel egyértel-
művé válik, hogy hamis webáru-
házról van szó, vagy az eredeti
honlaptól eltérő elemeket tartalmaz.
Ezért nem ajánlott e-mailben kapott
linkről kapcsolódni, hanem az ere-
deti honlapra fellépve kell az online
vásárlást lebonyolítani. (pálosy)

A tolvajok és csalók kiszűrésével
Biztonság és elővigyázatosság

A 2017. november 20-i 908-as
számú román nyelvű Hivatalos
Közlönyben tették közzé a 2010. évi
263-as számú nyugdíjtörvényt mó-
dosító 217-es törvényt. Ebben egy
sor – nyugdíjasokat és rokkantsági
nyugdíjasokat érintő – új rendelke-
zés található. A leglényegesebb
talán, hogy a rokkantsági nyugdíj-
ban részesülő személyeknek ezután
bér jellegű jövedelme is lehet, anél-
kül hogy felfüggesztenék a nyugdí-
juk folyósítását. Továbbá, ha egy
rokkantnyugdíjas önálló tevékeny-
séget folytat, például engedélyezett
fizikai személyként (persoană fizică
autorizată), akkor az ebből származó
jövedelmek miatt a betegnyugdíjas
ideiglenesen sem veszíti el a nyug-
díját. 

A Maros Megyei Nyugdíjpénz-
tártól kapott közlemény leszögezi,
hogy bizonyos nyugdíjaskategóriák
az új adótörvénykönyv értelmében
a nyugdíj mellett szerződéses mun-
kaviszonyból jövedelmet, például
bért szerezhetnek. Ezek a nyugdí-
jaskategóriák a következők: korha-
táros nyugdíjasok, a nemlátók, a III.
rokkantsági fokba besorolt nyugdí-
jasok, a III. rokkantsági fokú utód-
nyugdíjasok, az utódnyugdíjasok, a
16. életévüket be nem töltött gyere-
kek 26. életévük betöltéséig, ha
folytatják tanulmányaikat, illetve
azok a nyugdíjasok, akik helyi vagy
megyei tanácsosként tesznek szert
jövedelemre. 

Az állami nyugdíjrendszerben a
nyugdíj halmozható más jövedel-
mekkel a következő kategóriához

tartozó nyugdíjasok esetében: I-es
és II. fokozatú rokkantsági nyugdí-
jasok, illetve I-es és II-es rokkant-
ságba sorolt utódnyugdíjasok, III.
rokkantsági fokú nyugdíjasok, to-
vábbá III. rokkantsági fokú utód-
nyugdíjasok, előrehozott nyugdíjjal
rendelkezők, az utódnyugdíjjal ren-
delkező túlélő házastársak. Kivételt
képeznek azok, akik egyéni munka-
szerződés alapján szerzik a jövedel-
müket – függetlenül ennek
összegétől –, a köztisztviselők, a
tisztségviselők, a végrehajtói, a tör-
vényhozói, a bírói testület tagjai
vagy kézműves szövetkezeti tevé-
kenységet folytatók. 

A nyugdíjasok önálló tevékeny-
ségből származó jövedelmet is sze-
rezhetnek a nyugdíjjal együtt,
függetlenül ezek összegétől. 

A túlélő házastárs, aki utódnyug-
díjban részesül, nyugdíját a szerző-
déses munkaviszonyból származó
jövedelemmel együtt kaphatja. Ez
lehet egyéni munkaszerződés alap-
ján szerzett jövedelem, továbbá
lehet köztisztviselői állásból szer-
zett jövedelem, választott tisztség-
ből, köztisztviselői, végrehajtói,
törvényhozói, bírói tisztségből szár-
mazó jövedelem, illetve kézműves
szövetkezetben szerzett jövedelem,
ha ez nem haladja meg az átlagos
bruttó bér 35 százalékát. 

Ha valaki ezen kategóriák vala-
melyikébe tartozik, és bővebb tájé-
koztatást igényel, jelentkezzen a
megyei nyugdíjpénztárnál, ahol
minden információt megkap.
(mezey)

Nyugdíjasokat kedvezően
érintő törvénymódosítások 



ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(1600)

TŰZIFA eladó. Tel. 0745-793-465.
(1600)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (5827)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (5827)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (5864)

MINDENFÉLE

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (5744)

MEGEMLÉKEZÉS

Minden évben eljön e nap,
amely szívünkben fájó emlék
marad.
Szomorú lélekkel, összetört
szívvel emlékezünk december
28-án, amikor tizenhárom éve
a marosszentannai születésű
ifj. SZÁSZ ALBERTET
elragadta a halál. Emlékezik rá
szeretett édesapja, öccse,
Attila és családja. Nyugodjál
békében! Béke poraira! (5766)

Szívünk soha el nem múló
fájdalmával emlékezünk
KELEMEN JÓZSEFRE (Jocó)
halálának első évfordulóján.
Drága, szép emlékét
szívünkben szeretettel
megőrizzük egy életen át.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(5816-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
december 28-án a gyergyó-
remetei születésű SÁNDOR
BALÁZS néhai sáromberki
lakosra halálának 15.
évfordulóján.
„Ha imádkoztok, veletek
vagyok,
Ha rám gondoltok,
mosolyogjatok,
Emlékem így áldás lesz
rajtatok.”
Szerettei. (5873-I)

Kegyelettel emlékezünk
december 28-án a kőrispataki
születésű ANTAL IGNÁCRA
halálának 20. évfordulóján.
Emléke legyen áldott!
Szerettei. (5886)

Fájó szívvel emlékezünk a
galambodi születésű
KARDOS ILONÁRA halálának
10. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Nyugodj békében,
drága mama! Unokája, Kardos
Sándor és családja. (5882-I)

Egy gyertya most érted égjen,
ki vigyázol ránk onnan fentről
és lelkünkhöz szólsz a
végtelenből. Szívünk össze-
szorul, ha rád gondolunk,
csak a szép emlék maradt,
amit gondosan ápolunk.
Szomorú szívvel emlékezünk
KULCSÁR IGNÁC volt
gernyeszegi lakosra halálának
első évfordulóján. Nyugodjon
békében! Emlékét őrzi szerető
családja.  (5896-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett nagynénénk és jó
szomszéd, 

ORBÁN GIZELLA
a volt Lido cukrászda 

alkalmazottja
életének 95. évében örökre meg-
pihent. Temetése 2017. decem-
ber 28-án, csütörtökön 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (5860-I)

Némán elkísérnéd felhőkön át,
De az ég kapuját nem lépheted
át.
Engedd el, mennie kell, 
Hiszen ő a földnél jobbat érde-
mel.
Így jó, nem éred el, 
De átölel majd, ha jó leszel.
Megrendült szívünk nagy fájdal-
mával tudatjuk, hogy a szerető
férj, önfeláldozó édesapa, drága
nagyapa, testvér, rokon, barát és
ismerős, a szászrégeni születésű  

BARTHA ALBERT-ÖCSI 
udvarfalvi lakos, 

nyugalmazott tanító,
életének 84. évében, türelemmel
viselt, hosszú szenvedés után
december 26-án hirtelen megpi-
hent. Drága szerettünket decem-
ber 29-én 14 órakor helyezzük
örök nyugalomra, a biztos feltá-
madás reményében, az udvar-
falvi református temetőbe.

Drága emlékét egy életen át
őrzi holtig bánatos felesége, két

lánya, vejei és négy, őt nagyon
szerető unokája.

Nyugodjon békében! (5872-I)

Szívünk mély fájdalmával tudat-
juk, hogy a szeretett édesapa,
nagyapa, testvér, sógor, após, jó
barát, szomszéd, 

SZABADOS LAJOS 
életének 75. évében csendesen
megpihent. Temetése december
28-án 14 órakor lesz a református
temetőben, református szertar-
tás szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (5870-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a marosvásárhelyi születésű szé-
kelyudvarhelyi

ifj. GYÖRFFY ZOLTÁN 
életének 53. évében 2017. 
december 25-én örök nyugovóra
tért. Temetése 2017. december
28-án 13 órakor lesz Székelyud-
varhelyen a római katolikus te-
mető ravatalozóházától. Kérjük,
lehetőleg ne koszorút, hanem vi-
rágot helyezzenek sírjára.

Gyászoló szerettei. (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagytata,
após, rokon, barát és jó szom-
széd, 

özv. NEMES LÁSZLÓ 
életének 72. évében rövid szen-
vedés után csendesen megpi-
hent. Temetése december 29-én
15 órakor lesz a Jeddi úti temető-
ben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (5888-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett, jó feleség, édesanya,
nagymama, dédmama, testvér,
rokon és jó szomszéd, 

GYÖRGY MAGDOLNA 
szül. Bálint 

életének 71. évében hirtelen el-
hunyt. Temetése december 29-
én, pénteken 14 órakor lesz a
maroskeresztúri református te-
metőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (-I)

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
testvér, após, apatárs, rokon, jó
szomszéd, barát, a szentgericei
születésű 

FAZAKAS KÁROLY 
szentháromsági lakos 2017. 
december 23-án nehéz, de türe-
lemmel viselt szenvedés után, 73
éves korában csendesen megpi-
hent. Drága halottunkat decem-
ber 26-án kísértük utolsó útjára.
Ezúton fejezzük ki köszönetün-
ket mindazoknak, akik a temeté-
sén részt vettek, sírjára virágot
helyeztek, és a nehéz percekben
mellette és mellettünk álltak. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Gyászoló szerettei. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten búcsúzunk
ORBÁN GIZIKÉTŐL, és őszinte
részvétünket nyilvánítjuk a
gyászoló családnak. Nyugodjon
békében! Anikó,  Ildikó, Mónika
és Krisztián. (5895-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
Anikónak és a gyászoló
családnak kedves ismerősünk,
néhai nagymamám gyerekkori
barátja, SÁNDOR LACI elhunyta
miatt érzett fájdalmukban!
Nyugodj békében, Laci! 
Zrínyi Miklós és Csilla. (v.-I)

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a
drága, szeretett koma, közeli
rokon, SÁNDOR LÁSZLÓ, az
Állami Székely Népi Együttes
alapító tagja, táncosa,
bemondója eltávozott
közülünk. Hiányával óriási űrt
hagy maga után. Őszinte
részvétünk Annának! Isten
nyugtasson békében, drága
Lacika, lélekben mindig velünk
maradsz!  Zsóka, Misi, Ákos és
családja. (v.-I) 

A marosvásárhelyi Bolyai
Farkas Líceum 1983-ban
végzett XII. E osztályának
közössége fájdalommal értesült
ifj. GYÖRFFY ZOLTÁN haláláról,
és együttérzését, őszinte
részvétét fejezi ki a gyászoló
családnak. (sz.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága halottunk,
MADARAS LÁSZLÓ temetésén
részt vettek, sírjára virágot
helyeztek és fájdalmunkban
osztoztak. A gyászoló család.
(5863)

Köszönetet mondunk dr. Kikeli
Pál professzor úrnak, dr. Preg 
Piroska családorvosnak, vala-
mint a Procardia összes dolgo-
zójának, akik 17 éven át
szaktudásukkal, lelkiismeretes
hozzáállással a szentháromsági
FAZAKAS KÁROLY beteg szívét
gyógyították. Gyászoló szerettei.
(-I)
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„Nem dobog már a szív,
mely a jóság tükre volt,
ajka nem szól többé,
mert lezárt, néma, holt.
Megállott a kéz, mely csak adott,
soha semmit nem kért és
el nem fogadott.”
(Kosztolányi)
Küzdöttél, de már nem lehetett, búcsúztál volna, de erőd nem
engedett, csak a szíved súgta: isten veletek. Örök álom zárta le
szemed, pihenni tért szerető szíved.
Úgy távozott, ahogyan élt, csendesen, Isten akaratát elfogadva.
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett testvér, férj,
édesapa, nagytata, rokon, jó barát, jó szomszéd, a kiváló sportoló,
kosárlabdaedző, a kiskendi születésű 

BEREKMÉRI GÉZA 
ny. testnevelő tanár 

szerető szíve életének 86. évében, házasságának 37. évében 2017.
december 24-én hajnalban Budapesten megszűnt dobogni.
Felejthetetlen halottunk urnáját későbbi időpontban helyezzük
örök nyugalomra a marosvásárhelyi református temető kertjében. 

Gyászoló testvére, Béla és neje, Etelka. 
Tel. 0365/412-003. (5871-I)

Megrendüléssel búcsúzunk KOVÁCS SÁNDOR kanonoktól, a
Kolozs-Dobokai Főesperesi Kerület elöljárójától, a kolozsvári
Szent Mihály-templom plébánosától.
KOVÁCS SÁNDOR élete során a székelyudvarhelyi és a
kolozsvári magyar közösség kiemelkedő, áldozat- és
szolgálatkész tagja volt. Híveinek jó papjaként a kolozsvári
magyar közösséget szolgálta. Miután 2007-ben megbízták a
Kolozs-Dobokai Főesperesi Kerület és a kolozsvári Szent Mihály-
plébánia vezetésével, befejezte a Szent István-templomot,
előkészítette a főtéri templom felújítását, támogatta az oktatási
intézmények életét, óvodát és bölcsődét alapított a jövő
nemzedék nevelésére, valamint támogatta az egyetemi és
kulturális élet szervezését, és szívén viselte az egyházi sajtó
fejlesztésének ügyét is.
Halálával pótolhatatlan űrt hagyott maga után.
Emléke legyen áldott!
Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Országos Elnökségei. (sz.-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT,
BÁROST, PINCÉRT, SEGÉDPINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel.
0722-268-866. (60655)
ESKÜVŐIRUHA-SZALON középkorú, kedves, kommunikatív
ELADÓNŐT keres. Feladata az ügyfelek magas szintű kiszolgá-
lása. Előnyt jelent az alapvető számítógépes ismeret, magyar és
román nyelvű kommunikáció, varrónői készség. Fényképes önélet-
rajzokat várunk e-mailen: print.mures@yahoo.com, vagy hívj min-
ket a következő telefonszámon: 0752-309-086. (sz.)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Az a sír a temetőben egy
szomorú emlék. Ha tehetném,
drága lélek, mindennap mennék.
Mit adhatnék neked, gyertyát és
virágot, te már fentről nézed a
világot.
Szomorú szívvel emlékezünk
december 28-án drága
gyermekünkre, KISS MIKLÓS
LEVENTÉRE halálának 19.
évfordulóján. 
Bánatos szülei és testvére, Zsolt.
(5771)
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A diákok is
átvehetik

a buszbérletet
A Siletina Impex Kft. –

Helyi Közszállítási Rt. Tár-
sulás értesíti a diákokat, hogy
a következő hat hónapra, 2018.
január 1. és június 30. között ér-
vényes ingyenes, minden vo-
nalra szóló autóbuszbérleteket
december 21-étől lehet kiváltani,
személyesen vagy a gyám által, a
következő iratok alapján:

• ellenőrző könyv
• a lejárt bérlet
Személyes átvétel (aláírás),

illetve telefonszám szükséges a
jobb kapcsolattartás érdeké-
ben. 

A bérleteket a Siletina
Impex Kft. – Helyi Közszállí-
tási Rt. Társulás  főtéri,  köves-
dombi, tudori (Favorit),
valamint az Auchan üzlet-
komplexumnál levő buszjegy-
irodáinál adják ki. 

A vezetőség

Az egyetemisták figyelmébe!
A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás

értesíti az egyetemistákat, hogy a június  30-ig érvényes, a Student-
Card alapján kiadandó ingyenes autóbuszbérleteket – SZEMÉ-
LYESEN – december 21-étől lehet kiváltani az alábbi iratok
alapján:

• StudentCard
• a 2017–2018-as tanévre láttamozott/lepecsételt  egyetemista-

könyvecske (carnet de student)
• a régi bérlet 
Személyes átvétel (aláírás), illetve telefonszám szükséges a jobb

kapcsolattartás érdekében. 
A bérleteket a Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Tár-

sulás  főtéri,  kövesdombi, tudori (Favorit), valamint az Auchan
üzletkomplexumnál levő buszjegyirodáinál adják ki. 

A vezetőség

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

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

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

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

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

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.


