
Jó hír a nyugdíjasoknak: 2017. január
elsejétől 5,25 százalékkal 871,7 lejről
917,25 lejre nő a nyugdíjpont értéke,
következésképpen a nyugdíj is. Erről és
a további változásokról Neagoe Eugenia,
a Maros Megyei Nyugdíjpénztár igazga-
tója számolt be lapunknak. 

– Hogyan alakul a nyugdíjpont értéke?
Minek a következménye a változás?

– A köznyugdíjakra vonatkozó 2010. évi 263-
as törvény 102. cikkelyének 2. bekezdése értel-
mében a nyugdíjpont értéke az elmúlt év
inflációs rátájának 100 százalékával, továbbá az
elmúlt évi (2015) átlag bruttó bér reális növeke-
désének 50 százalékával emelkedik. Az Orszá-
gos Statisztikai Hivatal által közölt adatok
értelmében az elmúlt évben az átlag inflációs
ráta -0,6 százalék volt, míg az országos átlag
bruttó bér reális növekedése 10,5 százalék. Kö-
vetkezésképpen január elsejétől a nyugdíjpont
értéke 917,25 lej lesz, 5,25 százalékkal több,

mint az előző évben, amikor 871,7 lej volt. Az
5,25 százalékos növekedés a 2015. évi átlag
bruttó bérek növekedésének 50 százalékát je-
lenti.

– Milyen más módosulásokra lehet számí-
tani 2017-ben?

– A törvény 77. cikkelye értelmében a kísérők
járandóságai is nőnek. Ezek összege a nyugdíj-
pont értékének 80 százalékát teszi ki. 
Következésképpen ez 734 lej lesz (917,5 lej x
80%=734 lej). Változik a korrekciós mutató is,
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Az élet védelmében
Az Országos Statisztikai Hivatal adatai azt mutatják: euró-

pai viszonylatban Romániában a legmagasabb a csecsemő-
halandósági arány, valamint az anyai halálozási ráta. Az
egészségügyi szaktárca pár napja honlapján közölte: dobo-
gósnak számítunk nemcsak a fenti két mutatót illetően, hanem
a tinédzserkori terhességek és a nem követett terhességek
arányát illetően is. Tavaly például az 1000 élve születésre jutó
halálozások száma (1 éves kor alatt) 8 volt, ami kétszerese az
uniós átlagnak. 41 ezer nő úgy hozta világra gyermekét, hogy
a terhessége idején – különböző okok miatt – egyetlenegyszer
sem látta orvos, 18.500 anya pedig kamaszkorú volt. A szak-
tárca szerint a fent említett gondok megelőzhetők lennének a
szülésznők (bábák) segítségével. Akik jelen vannak a szüléskor,
követik a természetes szülést, a szüléstől számított legkevesebb
28 napon át gondozzák az újszülöttet és az anyát, felismerik
az esetleges komplikációkat és a kamaszkorú lányokat felvi-
lágosítják a nem kívánt terhességek elkerüléséről. 

Az egészségügyi minisztérium felismerte e szakemberek fon-
tosságát és támogatni kívánja a szülésznő- illetve bábaképzést.
Úgy gondoljuk, a szaktárca illetékesei a jó szándék mellett
kissé összekeverik a fogalmakat, a bába, a szülésznő, a dúla,
a védőnő szerepét enyhén összemossák, feladatköreik átfedőd-
nek. A rendszerben elfoglalt helyük meghatározása azonban

(Folytatás a 3. oldalon)

Antalfi Imola

Célkeresztben 
a petárdázók 
és a zsebtolvajok 
Szilveszter éjszakáján 80 helyi rendőr
teljesít szolgálatot Marosvásárhelyen.
Nemcsak a főtéren lesz fokozott rend-
őri jelenlét, ahol az évbúcsúztató tö-
megrendezvény zajlik, hanem egyes
lakónegyedekben is a megszokottnál
több járőrcsapat figyel majd a köz-
rendre. 

____________2.
Kire hol köszönt 
az új év?
A nagy házibulik kora lejárt – bár to-
vábbra is vannak, akik otthon, családi,
baráti társaságban szilvesz-
tereznek –, sokan valamelyik vendég-
lőben vagy éppen egy távoli ország-
ban köszöntik az új évet. 

____________4.
A szükség 
parancsa 
A 85 éves tudományos kutató, nép-
szerű szakíró, az erdélyi talajok kiváló
ismerője rendkívül gazdag életművé-
nek fontosabb eseményeit próbáltam
meg egy hosszú beszélgetés nyomán
összefoglalni. 

____________6.
Falumúzeum 
és vendégház
Székelyvéckén egy romos épület állt a
kultúrotthonnal szemben. Az 1890-ben
épült házat az önkormányzat visszaál-
lította az eredeti formájába, falumúze-
ummá alakították. 

____________9.

Fotó: Vajda György

(Folytatás a 2. oldalon)

Mezey Sarolta

Januártól nő a nyugdíjpont értéke

5,25 százalékos az emelés



Bár a törvény tiltja a használatát, ebben az időszakban
mégis gyakran robban el egy-egy petárda. Sajnos előfordul,
hogy a gyanútlan járókelők lába mellett landol a magasból
kihajított pukkanó, vagy sötétedés után a tömbházak körül
ólálkodó fiatalok szórakoznak ezzel. Szilveszter éjszakáján
fokozódik a jelenség, a vendéglők előtt, a főtéren egymást
érik a petárdák. 

Valentin Bretfelean, a helyi rendőrség igazgatója hang-
súlyozta, a törvény tiltja a petárdák használatát, ezért a la-
kosság, amennyiben petárdákat dobáló személyeket észlel,
riaszthatja a 112-es segélyhívót. Szilveszter éjszakáján 80
helyi rendőr teljesít szolgálatot Marosvásárhelyen. Nem-
csak a főtéren lesz fokozott rendőri jelenlét, ahol az évbú-
csúztató tömegrendezvény zajlik, hanem egyes
lakónegyedekben is a megszokottnál több járőrcsapat fi-
gyel majd a közrendre. 

– Sajnos mindenhol nem tudunk jelen lenni, de az em-
bereknek meg kellene érteniük, hogy mennyire veszélyes
a petárdák használata. Az elmúlt években több esetben gye-
rekek keze, szeme sérült meg, vagy éppen az arcukon ke-
letkezett égési sérülésekkel kerültek kórházba. Tavaly
valakinek a kezében robbant fel a petárda – mutatott rá a
veszélyekre a rendőrfőnök. Gyakori, hogy a szilveszteri

mulatságot szervező éttermekből a vendégek éjfélkor ki-
mennek az utcára és petárdákat dobálnak vagy pezsgős-
üvegeket törnek szét. Amennyiben az utcán, azaz
közterületen teszik ezt, szintén bírságra számíthatnak. 

Valentin Bretfelean megjegyezte, az előző években a fő-
téri szilveszteri tömegrendezvényen a petárdák mellett a
zsebtolvajokkal is gondjuk akadt, akik, kihasználva a tö-
meget, a hangos zenét, valamint az emberek figyelmetlen-
ségét, próbálnak egy-egy pénztárcát eltulajdonítani. A
rendőrfőnök ezért arra inti a főtéri szilveszterezést választó
személyeket, hogy fokozottan figyeljenek oda táskáikra,
pénztárcáikra. 

Egy olvasónk azzal a kérdéssel fordult hozzánk, hogy
ha petárdákat robbantó fiatalok láttán riasztja a rendőrsé-
get, és amíg a járőrcsapat a helyszínre ér, a rendetlenkedők
odébb állnak, őt megbírságolják-e, mivel azt feltételezhe-
tik, hogy hamis riasztásról van szó. Az igazgató kifejtette,
azt, aki a bejelentést tette, nem bírságolják meg. Viszont
hozzátette, sajnos vannak, akik bármiféle mozgást észlel-
nek a tömbházban, ahol laknak, azonnal riasztják a rend-
őröket, például amiatt, hogy a szomszéd mosógépe zajos,
vagy a kisgyereke szaladgál a lakásban. Amikor ilyen jel-
legű panaszok miatt kell a helyszínre kiszállniuk a rend-
őröknek, akár mindennap, azért bizony bírságot róhatnak
ki.

19 jogosítványt vontak be 
az ünnep alatt

Az ünnepnapokon a Maros megyei rendőrök 60 bűncse-
lekményt és 220 kihágást jegyeztek, ami miatt 65 ezer lej
értékben róttak ki bírságokat. A bűncselekmények közül 37
igazságügyi, 16-ot pedig a közlekedés terén követtek el.
74 bírságot rendbontás, illetve csendháborítás miatt róttak
ki a hatóságiak, hármat tiltott kereskedelmi tevékenység,
négyet pedig illetéktelen fakivágások miatt. A közlekedés
terén észlelt kihágások miatt 134 gépkocsivezetőt bírsá-
goltak meg, 19 jogosítványt vontak be, egyet gyorshajtá-
sért, hatot pedig alkoholfogyasztásért. 

A korcsolyapálya 
ünnepi nyitvatartása

A marosvásárhelyi Ligetben lévő műjégpálya az elkövet-
kező időszakban a következő programmal fogadja a kor-
csolyázókat: december 30-ig a megszokott nyitvatartás
van érvényben, az év utolsó napján pedig 15.30-kor bezár
a pálya. Január elsején nem nyitnak, viszont 2-án már
9.30-tól 21.30-ig ismét lehet korcsolyázni – tájékoztatta la-
punkat Mircea Moldovan, a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal illetékese. 

Újévi hangverseny 
A marosvásárhelyi filharmónia január 5. és 25. között zenei
fesztivált szervez. Több koncerten népszerű zeneműveket
adnak majd elő klasszikus zeneszerzőktől. A fesztivál égi-
sze alatt tartják meg a rendkívüli újévi hangversenyt is,
amelyen Johann Strauss, Josef Strauss és Lehár Ferenc
híres nyitányai, polkái, keringői hangzanak majd el. Vezé-
nyel Pablo Boggiano argentin karmester. Az első koncert
január 5-én, csütörtökön, míg a második 6-án, pénteken
19 órától lesz a Kultúrpalota nagytermében. 

Chicago – bemutató 
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társu-
lata december 31-én, szombaton 19 órától mutatja be szil-
veszteri produkcióját, a John Kander–Fred Ebb amerikai
zeneszerző–dalszövegíró, Bob Fosse rendező-koreográ-
fus vezetésével 1975-ben először színpadra állított Chi-
cago című musicalt. A marosvásárhelyi bemutatót követő
előadások január 2-án, 3-án lesznek, majd január 4-én a
Delly Ferenc-nyugdíjasbérlet tulajdonosai tekinthetik meg
a darabot. Az előadások 19 órakor kezdődnek. Rendező-
koreográfus Juronics Tamás. 

Petőfi Sándorra emlékeznek
Az EMKE január 1-jén 12.30-kor tartja a hagyományos,
Petőfi Sándorra való megemlékezést Marosvásárhelyen,
a Petőfi-szobornál, amelyet 2000-ben állíttatott. Beszédet
mond Demény Péter költő. Nagy László unitárius lelkipász-
tor áldása után megkoszorúzzák a költő szobrát, majd a
megemlékezés közös énekléssel zárul. 

Emlékezés 
a madéfalvi veszedelemre

Január 7-én 18 órai kezdettel a Kultúrpalota nagytermében
a többéves hagyománynak megfelelően a Székely Nem-
zeti Tanács és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a ma-
défalvi veszedelemre emlékezik az évfordulón. A
rendezvény egyben a Gábor Áron-díjjal 2016-ban kitünte-
tett Szentegyházi Gyermekfilharmónia díjátadó gálaestje
is lesz.

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

14 éves lányt tartottak fogva
December 24-én délben értesítette a szászrégeni rendőrséget

egy nő, hogy 14 éves lányát a szászrégeni Ierbuşului utcában
három személy arra kényszerítette, hogy beszálljon az autó-
jukba, majd elhajtottak vele. A rendőrök azonnal országszerte
keresni kezdték a kiskorút, és december 26-án meg is találták
Nyomáton, egy ingatlanban. A nyomozás során kiderült, hogy
három férfi (23, 46 és 47 évesek) vitte a lányt a Nyárádgálfalva
községben lévő házba, ahol fogva tartották. A gyanúsítottakat
30 napra szóló előzetes letartóztatásba helyezték. 

Több mint ezer petárdát koboztak el
December 27-én a rendőrség illetékes szakosztálya Szénave-

rősön és Marosorbón egy 17, egy 19 és egy 37 éves személyt
azonosított, akiknek az otthonában pirotechnikai eszközöket ta-
láltak. A rendőrök több mint ezer petárdát koboztak el, az érin-
tettek ellen pedig eljárást indítottak. 

Ma TAMÁS, TAMARA, 
holnap DÁVID napja. 
DÁVID: héber eredetű, jelen-
tése: kedvelt, szeretett vagy
egyesítő. 

29., csütörtök
A Nap kel 

8 óra 6 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 43 perckor. 
Az év 364. napja, 
hátravan 2 nap.

Hirdetési irodánk 
nyitvatartási programja:

• december 29., csütörtök: 8–15 óra
• december 30., péntek: 9–12 óra
• december 31., szombat: ZÁRVA

• január 1., vasárnap: ZÁRVA
• január 2., hétfő: ZÁRVA

• január 3., kedd: 8–15 óra között

Érdeklődni 
a 0742-828-647-es 

telefonszámon.

január elsejétől 1,14-gyel fogunk számolni azok esetében,
akik 2017-ben vonulnak nyugállományba és állapítják meg
a nyugdíjukat. 

– A nyugdíjasok azt remélték, hogy számukra eltörlik
az egészségbiztosítási hozzájárulást. Történt-e változás
e téren? 

– A kisnyugdíjasok esetében továbbra sem kell egész-
ségbiztosítási hozzájárulást fizetni, azonban a nyugdíjpont
értékét – ami felkerekítve 918 lej – meghaladó nyugdíjak
esetében ezen érték fölötti összegekre igen. Tegyük fel, ha
a nyugdíj 200 lejjel több mint a 918 lej, akkor a nyugdíjas-
nak a 200 lejből vonják le az egészségbiztosítási hozzájá-
rulást. 

– A nyugdíjasok jövőre számíthatnak-e kezelési jegyre? 
– Valószínűleg igen, de amíg el nem fogadják a költség-

vetést, s úgy tűnik, a kormányalakítás körüli huzavona
miatt idén nem kerül erre sor, addig nem beszélhetünk róla. 

– Nagyon sok marosvásárhelyi nyugdíjast foglalkoztat
az a kedvezmény, amelyet a légszennyezés miatt alkal-
maznak, ami lehetővé teszi, hogy büntetés nélkül két
évvel korábban menjenek nyugállományba. Hányan
igényelték a kétéves kedvezményt?

– Több dossziét nyújtottak be e kedvezmény alkalma-
zása érdekében, de eddig csak 22 nyugdíjas részesült
benne. Az emberek nem értették meg pontosan, hogy mi-
lyen feltételekkel jár a kedvezmény, éppen ezért azt taná-
csolom, hogy bármilyen ezzel kapcsolatos kérdés merül
fel, forduljanak a nyugdíjpénztárhoz, mert hibás, megté-
vesztő és félrevezető információkkal láthatják el őket, s
amikor a törvény alkalmazásával szembesülnek, kellemet-
lenül érinti őket – nyilatkozta Neagoe Eugenia, a Maros
Megyei Nyugdíjpénztár igazgatója. 
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2016. december 28.

1 EUR 4,5409
1 USD 4,3504

100 HUF 1,4693
1 g ARANY 159,4239

IDŐJÁRÁS
Borult égbolt, havazás

várható
Hőmérséklet:
max. 10C
min. -70C

Bródy János jubileumi koncertjét mutatja be az Erdélyi Magyar Televízió 
december 31-én este 10 órától. A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas, a Magyar Köz-
társasági Érdemérem középkeresztjével elismert zeneszerző-szövegíró-előadó-
művész 2016 áprilisában betöltötte a 70. életévét. Ebből az alkalomból adott
nagyszabású, egész életművét felidéző koncertet a budapesti Papp László Sport-
arénában. Az előadóművész Lesz még egyszer… című, 70. születésnapját ünneplő
koncertjének többkamerás felvételét eddig sehol nem mutatták be, így az Erdélyi
Magyar Televízióban december 31-én igazi premierre kerül sor. A több mint két-
órás koncert során Bródy János megosztja dalokba foglalt véleményét szerelem-
ről, barátságról, küzdelemről, szabadságról, magánéletről és köztársaságról.

Bródy János a legendás Illés és a Fonográf együttesekkel és Szörényi Leven-
tével közösen honosította meg Magyarországon a beatzenét. Már ekkor, a hatva-
nas években, a rendszer ellen lázadó szövegei révén vált ismertté. Az akkori idők
új zenei formáiban megjelenő társadalmi mozgalmainak máig ható következmé-
nye az, hogy Bródy János a honi kultúra emblematikus alakja lett, művészetében
pedig követhetően tükröződik az elmúlt fél évszázad történelmének minden je-
lentős fordulata.

Bródy-premier az Erdély TV-ben

Menyhárt Borbála

Megyei hírek

5,25 százalékos az emelés

Nyolcvan helyi rendőr lesz szolgálatban az óév utolsó éjszakáján 
Célkeresztben a petárdázók és a zsebtolvajok 

(Folytatás az 1. oldalról)
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Új kormányfőjelölt 
Sorin Grindeanu volt távközlési minisztert jelölte mi-
niszterelnöknek a december 11-i választások nyo-
mán alakult PSD–ALDE szociálliberális parlamenti
többség szerdán, miután Klaus Johannis államfő
előző nap elutasította első javaslatukat, Sevil 
Shhaideh volt regionális minisztert. (MTI)

Kezdődik a síszezon Predeálon 
Predeálon december 29-én, ma 17 órakor a Clăbu-
cet pályánál nyílik meg hivatalosan a síszezon. Az
ünnepélyes megnyitón a Salvamont hegyimentő-
szolgálat tagjai, valamint a település síiskolái is részt
vesznek. A pálya aljában koncertre kerül sor, majd
tűzijáték lesz. A síszezont a korábbi tervek szerint
csak január 6-án nyitották volna meg Predeálon, de
a kiadós havazás lehetővé tette, hogy már most
megtegyék. A Clăbucet pályát este 10-ig megvilágít-
ják. (Agerpres)

Újabb földrengés volt Vrancea
térségében

Földrengés volt szerdára virradó éjjel 1.22 órakor
Brassó körzetében. A Földfizikai Intézet Twitteren
közzétett első becslése szerint a földmozgás erős-
sége a Richter-skála szerint 5,6 fokos intenzitású
volt. Az Egyesült Államok Geodéziai Intézetének köz-
lése szerint a földrengés epicentruma a Vrancea me-
gyei Nerejutól 6 kilométerre nyugatra, 81 kilométer
mélyen volt. A földrengést érezni lehetett Bukarest-
ben, a Moldovai Köztársaságban, valamint a Kárpát-
kanyarban, Székelyföld délkeleti részén. Szerdán
hajnali 5 órakor újabb földrengés volt Vrancea térsé-
gében, a Richter-skála szerinti 2,9 fokos erősségű.
(Agerpres)

Nagyszebenben fogták el, 
Olaszországban rabolt

Több rablást és zsarolást követett el az a 27 éves
férfi, akit az olasz hatóságok elítéltek, és nevére 
december elsején európai letartóztatási parancsot
adtak ki. A rablót a nagyszebeni rendőrök kapták el.
A Nagyszebeni Rendőrség szerdai közleménye sze-
rint a férfit a Szeben megyei Nagytalmácson fülelték
le és vették őrizetbe. Az európai letartóztatási pa-
rancsból kiderül, hogy a 27 éves férfi 2011. május 24.
és 2012. február 28. között másokkal együtt többször
is rablást és zsarolást követett el, illetve lopott java-
kat vett át, áldozatait – köztük kiskorúakat is – meg-
fenyegette és megverte. Tetteiért a férfit az
olaszországi Potenza ítélőtáblája 16 évnyi szabad-
ságvesztésre ítélte, amiből még 4 évet, 9 hónapot és
3 napot le kell töltenie. (Mediafax)

Gyengén pályáztak
A szociális ellátásra költött összegek növekedése ha-
tással volt a beruházások költségeire, amelyek
messze elmaradnak a várakozásoktól. A legnagyobb
visszaesés a költségvetésben előirányzottakhoz ké-
pest az uniós támogatások terén volt – mondta Ionuţ
Dumitru, a Pénzügyi Tanács elnöke. A befektetések
értéke, beleértve a tőkeköltségeket és a belső, illetve
külső forrásból finanszírozott fejlesztési programokat
is, 21,7 milliárd lejre rúgott, ami a nemzeti összter-
mék (GDP) 2,9 százalékát teszi ki. (Mediafax)

alapvetően fontos, és ezt a minisztérium felismerte. Mint
ahogy azt is, hogy a jelenleg mintegy 1000 szakképzett
bába nem integrálható a rendszerbe a törvénykezési hi-
ányosságok miatt, nem készültek el a szakmai protokol-
lok, és nem történt meg az európai jogharmonizáció. 

Az első lépés mindezek felismerésével és kimondásá-
val megtörtént, második lépésben a szaktárca jóvá-
hagyta egy – orvosokból, bábákból és más
szakemberekből álló – munkacsoport létrehozását,
amely kidolgozná a szakmai útmutatókat a terhesség, a
gyermekágyas asszony és az újszülött követésére,
ugyanakkor a bábáknak (védőnőknek?) a családorvosi
rendelőkbe való integrálását. 

A rossz statisztikai adatok azonban attól, hogy védő-
nők, szülésznők ügyelnek majd elméletileg az anyákra,
újszülöttekre, csecsemőkre, nem biztos, hogy javulnak.
Mindaddig, míg nem javítják az egészségügyi ellátáshoz
való hozzáférést például vidéken, vagy míg a szegény-
ségben élők nem engedhetik meg maguknak ennek a
költségeit, amíg tájékozatlanság, tudatlanság miatt nem
ismerik fel az esetleges szövődmények kockázatát, a mu-
tatók nem változnak látványosan jó irányba. A prob-
léma összetett és sürgős. És ekként kellene kezelni. Az
élet védelmében. 

Az élet védelmében

A Lengyelországban végzett boncolás eredménye
kizárta, hogy órákkal a merénylet előtt halt volna
meg a lengyel sofőr, akinek a kamionját a berlini
iszlamista terrortámadáshoz felhasználták – kö-
zölte szerdán a lengyel ügyészség, cáfolva ezzel a
Bild című német lap korábbi, nem hivatalos értesü-
léseit. 

A 37 éves lengyel sofőr, Lukasz Urban holttestét kedden
adták át a lengyel hatóságoknak, továbbítva egyúttal a Német-
országban végzett boncolás előzetes eredményeit. A szerdán
az északnyugat-lengyelországi Szczecinben végzett újabb
boncolás eredményét Aldona Lema, a szczecini vajdasági
ügyészség vezetője ismertette szerdán a Superstacja lengyel
kereskedelmi televíziónak nyilatkozva.

„A jelenleg rendelkezésünkre álló anyag alapján cáfolha-
tom a Bild által közölt információkat, miszerint a halál néhány
órával korábban állt volna be” – mondta Lema. Az ügyész ké-
sőbb a TVN24 lengyel hírtelevíziónak is nyilatkozott, hang-
súlyozva, hogy „egyes német tömegtájékoztató eszközök által
közöltektől eltérően a kamionsofőr nem a délutáni órákban
hunyt el”. A halál pontos időpontjáról azonban nem közölt
adatot.

A lengyel ügyészség előzetesnek minősítette szerdai eljá-
rását, a végleges eredményt bejelentések szerint később köz-

lik. Amint Aldona Lema elmondta, céljuk az, hogy Lukasz
Urban halálának körülményeit tisztázzák, és megállapítsák, ki
volt a gyilkosság elkövetője. A sofőr holttestét valószínűleg
még szerdán átadták családjának.

Lukasz Urbant a december 19-én este elkövetett merénylet
után a fejét ért lőtt sebbel és késszúrással találták meg a veze-
tőfülkében. A Bildben közölt cikk is lehetségesnek vélte, hogy
a sofőr nem halt bele azonnal a fejlövésbe, még élt, amikor a
merénylő az emberek közé hajtott.

Egyes sajtóértesülések szerint a merénylővel dulakodó len-
gyel sofőrnek köszönhető, hogy a Breitscheid téri karácsonyi
piacon nem haltak meg még többen, mert elrántotta a kor-
mányt, a 40 tonnás kamion így 60-80 méter után balra fordult,
a vásár területét elhagyva kifutott a Budapest utcára és meg-
állt. Németországban ezért több tízezren kérik Joachim Gauck
szövetségi elnöktől, hogy adományozza a legmagasabb állami
elismerést Urbannak.

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

Berlini merénylet 
Cáfol a lengyel ügyészség

A fékszárny meghibásodása okozhatta az orosz vé-
delmi minisztérium Fekete-tengerbe zuhant Tu-154
típusú gépének katasztrófáját a Kommerszant című
orosz napilap szerdán közölt értesülései szerint.

A gép parametrikus adatait rögzítő feketedoboz keddi el-
sődleges elemzése során a lapot tájékoztató, nevének elhall-
gatását kérő illetékes szerint a pilóták súlyosbították a
helyzetet, amikor az orr felemelésével korrigálni akarták a
fékszárny meghibásodását.

A lap internetes oldalán szerdán megjelent cikk szerint a
búvároknak kedden sikerült 30 méteres mélységből kiemel-
niük a legnagyobb roncsot, a farokrész négyméteres darabját.
Ebben találták meg a parametrikus adatrögzítő berendezést,
amelyet elemzésre a légierőnek a Moszkva melletti Ljuberci-
ben működő Központi Tudományos Kutatóintézetébe szállí-
tottak. A tárca egyelőre nem tette közzé az elemzés
eredményét, amelynek „végleges következtetéseit az összes
lehetséges tényező tanulmányozása után az állami bizottság
fogja nyilvánosságra hozni”.

A nyomozáshoz közel álló forrás szerint a repüléskor a
szárnyaknál további felhajtóerőt biztosító fékszárnyakat be-
húzó rendszer nem működött. A lap által megkérdezett szak-
értők szerint a be nem húzott félszárny kellemetlen jelenség,

de egyáltalán nem jár végzetes következményekkel. Ezt a je-
lenséget részletesen ismertetik a Tu-154 típusú gép üzemel-
tetési utasításaiban, és állandóan oktatják a géppel repülő
pilóták számára.

A lap által megkérdezett szakértők szerint a gép személy-
zete a meghibásodást valamilyen okból nem tudta kezelni, sőt
saját cselekedeteikkel súlyosbították az önmagában véve nem
végzetes problémát. A szakértők feltételezik, hogy a katonai
pilóták kompenzálni próbálták a zuhanórepülést, és túlságosan
erősen húzták maguk felé a kormányt, növelve ugyanakkor a
hajtóművek teljesítményét. Emiatt kerülhetett a gép a kritikus
állásszögbe, veszített a sebességéből és felemelkedés helyett
a tengerbe zuhant.

Az orosz védelmi minisztériumnak a szíriai Latakiába tartó
gépe – fedélzetén 84 utassal és 8 fős személyzettel – vasárnap
reggel zuhant a Fekete-tengerbe két perccel azután, hogy fel-
szállt Szocsi repülőteréről. A gépen katonák, újságírók, egy
ismert segélymunkás és a hadsereg Alekszandrov művész-
együttesének 64 tagja és karmestere utazott, akik újévi kon-
certet adtak volna a hmejmimi orosz légi támaszponton. Az
orosz hatóságok szerint terrorcselekmény nem szerepel a sze-
rencsétlenség fő lehetséges okai között. (MTI)

A fékszárny meghibásodása okozhatta 
az orosz repülőbalesetet

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világIsmét megszavazták az illetékeltörlési törvényt
Lényegi módosítás nélkül fogadta el a képviselőház
szerdán azt az illetékeltörlési törvényt, amelyet egy
hete küldött vissza megfontolásra a parlamentnek
Klaus Johannis államfő.

A 102 féle díjat és illetéket megszüntető, a választási kam-
pány előtt, októberben egyhangúlag megszavazott jogszabály
ellen az államfő előzőleg alkotmányossági óvást is emelt, de
az alkotmánybíróság szerint a tervezet nem sérti az alaptör-
vényt. A jogszabály egyebek között eltörölné a gépjárművek
után fizetendő környezetszennyezési díjat, a cégbejegyzési il-
letéket, az ideiglenes útlevelekre fizetendő konzuli illetéket.
A törvénytervezet a rádió- és televízió-előfizetési díjak eltör-
lésére is kiterjed. Ez utóbbi rendelkezés ellen a függetlensé-
güket féltő közmédiumok, romániai és nemzetközi
médiaszervezetek is tiltakoztak.

Az államfő azt kérte a parlamenttől, hogy mielőtt ilyen dön-
tést hozna, dolgozza ki a közszolgálati média intézményi re-
formját, és biztosítsa finanszírozását. Johannis arra is
figyelmeztette a törvényhozókat, hogy az illetékek – egyéb-
ként sokak által várt – eltörléséhez az adófegyelem növelését
célzó intézkedéseket kellene társítani, különben a bevételki-
esés fennakadásokat okozhat az állami intézmények működé-
sében.

A parlament rekordsebességgel másodszor is elfogadta a
törvényt, így az államfő nem tagadhatja meg kihirdetését. A
tervezetet most már csak a választásokon győztes szociálde-
mokraták és parlamenti szövetségeseik szavazták meg: a
jobboldal ellene voksolt. Az egyedüli módosítás a tervezetben
az, hogy nem 2017-től, hanem a kihirdetése utáni hónap első
napján lép életbe. A törvénytervezetet előterjesztő Liviu Drag-
nea szociáldemokrata pártelnök azzal indokolta a sietséget,
hogy a jogszabályt a 2017-es költségvetési törvény elfogadása
előtt hatályba akarják léptetni.

Dragnea kijelentette: senkinek sem kell „sírnia a köztévé
és közrádió vállán”, mert éppen a szerdán megszavazott tör-
vény mentesíti őket a politikai befolyás alól, hiszen a jogsza-

bály szerint a közmédia működéséhez és fejlesztéséhez szük-
séges pénzösszegeket a kormánynak bele kell foglalnia az ál-
lami költségvetés tervezetébe. A PSD elnöke szerint ezentúl
a közmédiának nem kell sem a kormánynál, sem a parlament-
nél „kéregetnie”, az éppen befolyásos politikai vezetők ke-
gyeit keresnie.

Az államfőnek elvileg tíz napon belül kell kihirdetnie a tör-
vényt, de az ellenzéki Mentsétek meg Romániát Szövetség
(USR) már bejelentette, hogy újabb alkotmányossági óvással
próbálkoznak, amit a közmédia autonómiáját szavatoló elő-
írásra alapoznak. (MTI)

***
Korodi Attila: újabb magyarellenes törvényt akadályoztunk
meg 

„25.000 lejre büntette volna a magyarokat Bogdan Diaconu
a kisebbségi szimbólumokat tartalmazó zászlók használatáért
abban a törvénykezdeményezésben, amelyet szerdán az
RMDSZ elutasított. Egy újabb magyarellenes törvényt sike-
rült megakadályoznunk. A jogszabálytervezet szerint a köz-
igazgatási egységek kizárólag a román zászlót használhatták
volna” – mutatott rá Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi
frakcióvezetője azt követően, hogy a parlament alsóháza vé-
gérvényesen elutasította a magyargyűlölő képviselő törvény-
kezdeményezését.

„A parlament hitelét csak akkor tudjuk visszaadni, ha mind-
annyian megértik, hogy a kisebbségek szimbólumainak hasz-
nálata nem jelent veszélyt a román társadalomra, a
nemzetállamra. Nekünk, képviselőknek azzal kell foglalkoz-
nunk, hogy olyan törvényeket dolgozzunk ki, amelyek jobb
megélhetést, egy biztonságosabb jövőt eredményeznek, nem
pedig egymás ellehetetlenítését” – hangsúlyozta Korodi Attila
Hargita megyei képviselő.

A kisebbségek szimbólumait tartalmazó zászlók betiltására
vonatkozó törvénytervezetet a szenátus első házként elutasí-
totta, december 28-án szavazott a képviselőház, amely döntő
házként leszavazta ezt.



Mostanra már valószínűleg
mindenki megtervezte az év
utolsó óráinak forgatóköny-
vét, az ünnepi pezsgőbontá-
sig ugyanis alig két nap
maradt. A nagy házibulik kora
lejárt – bár továbbra is van-
nak, akik otthon, családi, ba-
ráti társaságban szilvesz-
tereznek –, sokan valamelyik
vendéglőben vagy éppen egy
távoli országban köszöntik az
új évet. Összeállításunkban a
legnépszerűbb szilveszteri
helyszínekről, ajánlatokról ér-
deklődtünk.

Kelemen Barna, egy marosvásár-
helyi utazási iroda vezetője szerint
ebben az időszakban az ausztriai sí-
paradicsomok a legkeresettebbek,
ahova a téli sportok kedvelői közül
sokan már karácsonykor elutaztak.
A francia- és olaszországi sízőhe-
lyeket is egyre többen választják az
évbúcsúztatás helyszínéül, illetve
újabban az Egyesült Arab Emírsé-
gek felé is sokan veszik szilveszter
előtt az irányt.

Népszerűvé váltak a hajóutak is,
és az olyan egzotikus helyszínek is
vonzzák a turistákat, mint Thaiföld
– ez egyébként a legkeresettebb
ilyen helyszín –, a Dominikai Köz-
társaság, Kuba, az indonéziai Bali
szigete, Mauritius.

– A különleges helyszínek nép-
szerűsége a korábbinál jóval megfi-
zethetőbb ajánlatoknak is
tulajdonítható. Thaiföldön például
öt évvel ezelőtt több ezer euróba
került egy személy számára a téli
üdülés, pár éve viszont ezer eurót
sem kell fizetni a csomagért, 850-
900 euró közötti az ár, annak függ-
vényében, hogy milyen hamar
foglalta le a turista az utat. Vannak,
akik már nyáron befizetnek rá –
tette hozzá Kelemen Barna, akitől
azt is megtudtuk, hogy a budapesti
és prágai wellness-hétvége, illetve
a bolgár tengerpart is kedvelt cél-
pont az év utolsó napjaira. 

Az utazási iroda vezetője azt is
elmondta, hogy a belföldi szilvesz-
terezés árban vetekszik a külföldi
csomagokkal, sokan ezért is dönte-
nek a távolabbi helyszínek, szolgál-
tatások mellett.

Telt ház Szovátán
Szovátán, a Danubius cégcsoport

két négycsillagos szállodájában és
a kétcsillagosban is két hónapja
minden szobát lefoglaltak szilvesz-
terre – tájékoztatott Godra Árpád, a
cégcsoport értékesítési vezetője. 

– A legtöbb vendégünk más me-
gyékből, Bákóból, Neamţból érke-
zik, de a kétcsillagos szállodánk a
környékbeliek körében is keresett-
nek bizonyult ebben az időszakban
– tette hozzá az értékesítési vezető,
akit az árakról is megkérdeztünk. A
superior minősítésű négycsillagos
Danubius Health Spa Resort Bră-
detben (a Fenyő szállóban) egy
ötéjszakás csomag egy személy
számára 2340 lejbe kerül, az ár a
félpanziós ellátást, a wellness-szol-
gáltatást, a szilveszteri mulatságot
és az újévi bált is magában foglalja.
A szintén négycsillagos Danubius
Health Spa Resort Sovata szállodá-
ban 2070 lejbe kerül egy személy-
nek öt éjszaka, míg a kétcsillagos
Făgetben személyenként 860 lejt
kell fizetni, de az ár nem foglal ma-
gába wellness-szolgáltatást.

Godra Árpádtól azt is megtudtuk,
hogy a január 6-ai pravoszláv kará-
csonykor is telt ház lesz a két négy-
csillagos szállodában. A moldovai
vendégek már 3-án megérkeznek,
és január első hetét Szovátán töltik.
Nosztalgia és sztárparádé

Bár a legtöbb marosvásárhelyi
vendéglátóegységben napok óta
nincs üres hely szilveszterre, talál-
tunk egy olyan szállodát, ahol teg-
nap még be lehetett fizetni az
esztendőt záró mulatságra. Egy fő
számára 250 lejbe kerül itt az évbú-
csúztatás, az ár az ünnepi menü
mellett a szórakoztató műsort, a le-
mezlovas szolgáltatta zenét, a tom-
bolát és tűzijátékot tartalmazza, a
gyermekekre játszósarok, a felnőt-
tekre pedig különféle meglepetések
várnak. 

A vendéglátóegységek ajánlatai
közt válogatva egyébként sok tema-
tikus évbúcsúztatást is találhatunk,
az említett szállodában Fehér parti
lesz, máshol a nosztalgiázni vágyó-
kat várják retro buliba, de jelmez-
bálszerű szilveszterezést is
szerveztek, ahol kedvenc sztárjukká
„változva” jelenhetnek meg a ven-
dégek, az egyik szállodában pedig
a Fehér macska, fekete macska
nevet viseli az év utolsó óráira ter-
vezett együttlét.
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Az Egyesült Nemzetek Szer-
vezetének a fogyatékkal élők
jogaira vonatkozó egyez-
ménye egyik fő alapelve az
akadálymentesség, ennek el-
lenére a kerekes székesek
örökös gondja az akadály-
mentesítés hiánya. 

A fogyatékkal élők jogairól be-
szélnek, törvény és uniós előírások
is érvényben vannak, a hiányossá-
gokat mégsem egyszerű kiküszö-
bölni. A kulturális intézményekben,
színházban, moziban külön hely
kellene legyen kialakítva a kerekes
székeseknek, a mellékhelyiség le-
gyen tágas, hogy meg lehessen for-
dulni, a villanykapcsoló, az
ajtókilincsek számukra elérhető
magasságban kellene legyenek, és
ez csak néhány az előírások közül.
A fogyatékkal élők számára a leg-
kellemetlenebb esetek azok, amikor
olyan színházi előadáson vagy kon-
certen szeretnének részt venni, ahol
a tűzbiztonsági előírások betartása
miatt a szervezők korlátozni kény-
telenek a kerekes székkel érkezők
számát, illetve jóformán egyetlen
kulturális intézményben sincs szá-
mukra megfelelő hely. 
„Nem szeretnénk zavarni senkit”

Simon Judit, a HIFA Románia
elnökének arra a kérdésére próbál-
tunk választ keresni, hogy miként
vehet részt egy kerekes székes kul-
turális rendezvényeken, színházi
előadásokon, koncerteken. Mint az
egyesület tagjai jelezték, legutóbb
egy koncert szervezői nehezmé-
nyezték a széksorok között felsora-
kozó négy-öt kerekes székest,
ugyanis a megszigorított tűzvé-
delmi előírások megszegésével ér-
veltek. Részben a tűzvédelmi
előírások betartása miatt, részben a
nézőközönség tagjai zavaró ténye-
zőként szemlélik azokat a fogya-
tékkal élőket, akik kerekes székben
érkeznek előadásokra. Arra a kér-
désre, hogy mi a teendő – ugyanis
nem szeretnék zavarni a nézőkö-
zönséget, de egészséges embertár-
saikhoz hasonlóan részt vennének

színházi előadásokon, koncerteken
is –, egyelőre nem találtunk vá-
laszt. A Horea Vészhelyzeti Fel-
ügyelőséghez intézett kérdé-
seinkre, melyek között az is szere-
pelt, hogy milyen köztes megoldást
javasolnak hasonló helyzetekre, il-
letve milyen lehetőségek vannak
megyeszékhelyünk két-három kul-
turális intézményében, azt a szűk-
szavú választ kaptuk, hogy a
felügyelőség nem tehet külön en-
gedményeket a fogyatékkal élők
számára.

Az Egyesült Nemzetek Szerve-
zete a fogyatékkal élők jogaira vo-
natkozó egyezményének egyik fő
alapelve az akadálymentesség. Ez
egy sor olyan intézkedést, munká-
latot jelent, amelyek eredménye-
ként a fizikai, valamint az
információs és kommunikációs
közeg a fogyatékkal élők számára
hozzáférhetővé válik, ami jogaik
gyakorlásának elengedhetetlen fel-
tétele. Hazánkban az akadálymen-
tesség kérdését Románia
Alkotmánya, illetve a 2006. évi
448-as számú módosított és kiegé-
szített törvény 5. cikkelyének 2.
pontja szabályozza. A tíz éve ér-
vényben lévő törvény értelmében a
középületek bejáratait, a közpénz-
ből épített lakóépületeket, a köz-
szállítás járműveit és azok
megállóit, a taxikat, a vasúti sze-
mélyszállítás eszközeit, a parkoló-
helyeket, az utcákat és közutakat, a
tájékoztatási és hírközlési közeget
úgy kell átalakítani, hogy biztosít-
sák a fogyatékkal élők számára a
korlátlan hozzáférést. A hatóságok
csak olyan középületek esetében
adhatnak építkezési engedélyt,
amelyekbe a fogyatékkal élő sze-
mélyek akadálymentes bejutása
biztosított. Az ezen a területen el-
követett törvénysértések kihágás-
nak minősülnek – áll a törvényben.
Áldatlan állapotok 
a megyeszékhelyen 

A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színházban a széksorok és a kijárat
melletti részen oldható meg a kere-
kes székesek elhelyezése. A fogya-
tékkal élők és kísérőik számára
kedvezményes árú, egylejes jegyek

vásárolhatók. A Nemzeti Színház
vezérigazgatója, Gáspárik Attila
kérdésünkre elmondta, nemcsak a
kulturális intézmények háza táján,
hanem városszerte áldatlan állapo-
tok uralkodnak. Amint hangsú-
lyozta, a színház vezetősége öt éve
próbálkozik a kulturális minisztéri-
umtól pénzügyi támogatást kapni
arra a tervre, amellyel a mozgássé-
rültek számára tennék akadálymen-
tessé az intézményt, két széksor
eltávolításával nagyobb férőhelyet
alakítanának ki a nézőtéren. Évente
benyújtják az iratcsomót a minisz-
tériumba, de még csak válaszra
sem méltatják a marosvásárhelyi
színház kérelmezését. A nagyte-
remben öt-hat kerekes székes sze-
mély fér el a széksorok melletti
részen, de tisztában vannak azzal,
hogy az előadás oldalról való kö-
vetése kényelmetlen. Amennyiben
kisteremi előadást szeretnének
megnézni, időben kell jelezzék, és
a műszaki személyzet segítségével
tudnak oda bejutni, hozzávetőleg
10–15 kerekes székes számára van
elegendő hely. A hiányosságok el-
lenére ez idáig, akik időben jelez-
ték igényüket, minden előadást
meg tudtak nézni – fejtette ki az
igazgató. 

A Kultúrpalota osztályvezetője,
Fülöp Tímea kérdésünkre el-
mondta, az intézmény hátsó bejá-
ratánál lévő akadálymentesítő
rámpát használva juthatnak be a
mozgássérültek, illetve a megyei
könyvtár előcsarnokába épített fel-
vonóval juthatnak fel a Kultúrpa-
lota mindenik szintjére, így a kis-
és nagyterembe egyaránt. Mint je-
lezte, összesen 20–30 kerekes szé-
kes vehet részt egy-egy előadáson.
A nagyteremben a földszinten rög-
zített széksorok között, illetve a
karzaton lévő férőhelyeket is ki
lehet használni, ahová a könyvtár
felőli bejáraton lehet felvonóval
feljutni, amit időben kell jelezni a
személyzetnek a jegypénztárnál. A
Kultúrpalota látogatása a fogyaték-
kal élők számára ingyenes, az elő-
adásokra való belépés díja azonban
az adott előadás szervezőitől függ.

Nem akadálymentesítik a közintézményeket 
Közömbös minisztériumok 

Szer Pálosy Piroska

Nagy Székely Ildikó 

Mostanában minden fontos ember és testület el-
végzi a tőle megszokott és megkívánt évértékelőt. A
lényeg az, hogy ezekben az évet mérlegelő beszámo-
lókban, kinyilatkoztatásokban, a múltra (egy eszten-
dőre) visszavetített próféciákban elhangozzék: milyen
jó volt nekünk, mennyire élveztük, micsoda sikereket
arattunk és mennyi jót vetettünk el a jövőre nézvést.
Tehát sugárzik belőle a derűnek látása, a magában
bízás és erő, az elejitől fogva tudtuk, hogy így lesz.

A szónoklat természetesen meg-
követeli, hogy tartalmazzon itt-ott
csipetnyi negatív elemet is, de
csak olyan mértékben, mint a futó
nyári zápor. Persze mi azokra is
felkészültünk, vittünk magunkkal
esernyőt, hoztunk törvényt, kutyát, lapátot, rendeletet,
kivezényeltünk ezer embert. Megoldottuk, kijavítot-
tuk, túlléptünk rajta, helyrehozatala ütemesen folya-
matban van stb. stb. A lényeg: hogy azok az emberek,
akik az évértékelőt hallgatják, elolvassák, passzív té-
vézés vagy rádiózás közben a tudatuk felszínét az op-
timizmus kis röppentyűi bombázzák, ne keseredjenek
el, ne menjenek fejjel/tankkal/okkal a falnak vagy ne
gondoljanak arra, hogy jobb, ha szedik a sátorfát és
elmennek a Hetedhét plázába/mollba egyet tambó-
koskodni, cicázni.

Ha a múltat, az ellenfél uralta múltat sötét színek-
kel, a magunkéban pedig a küzdelmet festjük fel a re-
alizmusnál jóval erősebb ecsetvonásokkal, szóval
egyfajta szuperrealizmussal, akkor nyert ügyünk
lehet. Ugyanis a jó évértékelő pozitív, bizakodó, élet-
kedvet felbuzogtató enzimek fokozásával jár, a tudat
kitágul, porhanyóssá válik, az évértékelő egyed vagy
testület igéit hajlandó kisebb ellenállás árán is befo-
gadni, szóval az átalunk (=vezér/főhivatal) által
megkívánt mértékben módosulni. Átalakulni, átren-

dezni, átértelmezni a közvetlen tapasztalati empíriát
a szónok kívánta irányban és mértékben mind hétköz-
nap, mind az évközi vasárnapokon. Az ünnepekről
(állami és egyházi) nem is szólva.

Ha az évértékelő nyomán keblünk megtelik daga-
dóval (büszkeség, szívverés, jó levegő, dús legelő,
érett kalász, napsütés, tengernyaldosás), ha a sze-
münk előtt csodás képek vonulnak el (bőség, boldog-
ság, jutalomhajóút Thaiföldre kis pajzán masszázzsal

megtetézve, új kocsi, új lakás, új
szerető, új főnök, nagyobb fizetés,
mesés nyugdíj, a szerencsejáték zrt.
tudósítása nyereményünk össze-
géről hét számjegyben), ha a fe-
jünkben zsongani kezdenek a

legcsodálatosabb dallamok, és az ábrándképek a kö-
zeli valóság és elérhetőség álöltönyét öltik magukra,
ugyanakkor a szomszéd házban valaki (nőnem) le-
dobja magáról a légies könnyedségű klepetusát, hogy
felfedje kendőzetlenül – el nem húzott sötétítők – a
mezítelen igazságot, ha a testünket jótékony bizsergés
tölti el, lábunk és rekeszizmunk beleremeg a jövő test-
melegébe és a szavak buja józanságába, és kezünk-
ben magától felfénylik a 170 ezer megapixeles JAX3
digitalsoftver kamera, önhülyítő extrákkal felszerelt
mobilstúdió – telefon, rádió, tévé, fényképezőgép,
komputer, kenyérpirító, traktor és önöblítős mobil-
vécé –, nos, akkor a szónoklat, az évértékelő mara-
déktalanul elérte célját.

Az évbecsüs nyugodtan és széles mosollyal – ezt
tanítják a műszaki és politikai főiskolákon – koccint-
hat munkatársaival, beosztottjaival, beszállítóival,
porszívóügynökeivel és benzinkutasaival, aktakuka-
caival és útbiztosaival, minisztereivel és kacsaúszta-
tóival, mert a cél elérve. A nép boldog és vigad.

Ha nem – akkor nem.

A Maros Megyei Tanács múlt
heti, december 21-i ülésének
sürgősségi eljárással felter-
jesztett napirendi pontjaként
tárgyalta és fogadta el azt a
határozattervezetet, amely a
megyei tanács köztulajdoná-
ban és kezelésében levő ger-
nyeszegi volt katonai központ
állami köztulajdonba való át-
engedéséről szólt. 

A döntés arra vonatkozóan szüle-
tett, hogy a volt gernyeszegi katonai
egységet átengedik a belügyminisz-
tériumnak, azon belül is a Maros
megyei Horea Katasztrófaelhárító
Felügyelőségnek annak érdekében,
hogy katasztrófaelhárító operatív
személyzeti kiképzőközpontot hoz-
zanak létre. A határozattervezetet
még a nyáron a Maros megyei PSD
dolgozta ki, a helyhatósági válasz-
tások előtt. 
A legkorszerűbb központ lesz 
Európában

A szóban forgó telek és a rajta ta-
lálható épületek 2006-tól kerültek a
Maros Megyei Tanács tulajdonába
és kezelésébe, tíz év elteltével ismét

az állam tulajdonába engedték át.
Az ide elképzelt országos jelentő-
ségű kiképzőközpont a tervek sze-
rint a legkorszerűbb lesz
Európában, amelynek megvalósítá-
sához a 2014-2020-as finanszíro-
zási ciklusban európai alapokat
pályáznának meg. A tervezet kidol-
gozói szerint ez a létesítmény a ro-
hammentő-szolgálat valamennyi
alkalmazottja – orvosok, tűzoltók –
által kifejtett tevékenységnek 
mintegy a folytatása lenne. Az ő ér-
demük, hogy ez megvalósulhat, hi-
szen hosszú éveken át azért
dolgoztak, hogy a rohammentő-
szolgálatot országos szintű háló-
zattá fejlesszék. 

A megyei tanács honlapján sze-
replő határozat mellékletében a szó-
ban forgó gernyeszegi telek
összterülete 473.400 négyzetméter,
azaz 47,34 hektár, a telken található
épületek beépített felülete 8.308
négyzetméter, az ingatlanhoz 66 pa-
vilon, utak, sétányok, kerítések, há-
lózatok tartoznak. Az ingatlan
leltári értéke 8.434.019,32 lej.
(mezey)

Katasztrófaelhárító-kiképző
központ létesül Gernyeszegen

Évértékelő

Sípályán vagy óceánparton
Kire hol köszönt az új év?



Az 1906-ban alakult Magyar Sebész
Társaság (MST) 110. születésnapjára
jelent meg egy elegáns, szépen szer-
kesztett könyv, amelynek előszavá-
ban Lukács Géza, a könyv szerkesztője
az elmúlt tíz év eseményeit veszi
számba.

Bemutatja a táraság jelenlegi vezetőségét,
volt elnökeit, szekcióit, gazdag képanyaggal
illusztrálva a felsorolt szakterületeken tartott
kongresszusokat. Ezekből kiderül, hogy mi-
lyen utakon jár, milyen eredményeket tud fel-
mutatni a magyarországi sebészet. A
könyvből megismerhetjük a Magyar Sebész
Társaság kitüntetéseit és azok nevét, akik a ki-
tüntetéseket kapták. Színes beszámolók szól-
nak a magyar és német, valamint a magyar és
japán sebészek közötti kapcsolatról. Olvashat-
juk az MST tiszteletbeli tagjainak, a Prof. dr.
Regöly-Mérei János Alapítvány díjazottjainak
nevét és a 2006–2016 között megjelent sebé-
szeti könyvek jegyzékét. 

A kötet érdekessége számunkra az a 23 ol-
dalas tanulmány, amely az erdélyi magyar se-
bészet történetéről szól. A szerkesztő szerint
a centenáriumi kiadványból kimaradt adatok,
események közlésével az erdélyi sebésztár-
saikkal szembeni adósságot akarták leróni. A
történelmi visszatekintő megírására a szer-
kesztő a kolozsvári születésű dr. Péterffy
Árpád szívsebész professzort, a Marosvásár-
helyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
végzettjét kérte fel, akinek édesapja is a híres
erdélyi sebészorvosok közé tartozott. 

Péterffy professzor írása a kezdetektől te-

kinti át az erdélyi sebészet történetét. A Mária
Terézia által 1775-ben alapított három karral
bíró egyetemet az utód, II. József, aki „nem
sok empátiát táplált a magyarok iránt”, 1785-
ben lyceummá minősítette vissza, száz évvel
késleltetve a kolozsvári magyar egyetem
megalakulását. 

A lyceumban két évig tartó oktatás kereté-
ben sebész- és szülészmestereket, valamint
bábákat képeztek. Léczfalusi Keresztes Elek

orvos-sebész tudor tanársága idején (1809–
30) jött létre az önálló Orvos-sebész Taninté-
zet. Pattantyús Ábrahám Bogdánt, aki
1847-ben először alkalmazta az éternarkózist,
V. Ferdinánd király a „különös elméleti sebé-
szet” és a „sebészi gyógygyakorlat” tanárává
nevezte ki. A lassan fejlődő kolozsvári tanin-
tézet ellen az önkényuralom idején megtorló
intézkedéseket léptettek életbe. 1853-ban el-
rendelték a német nyelv használatát az okta-
tásban, emiatt Lenhossék József, a tanintézet
bonctanprofesszora a téli hideg ellenére ko-
csival Bécsbe utazott, hogy a magyar nyelvű
oktatás megszüntetésére vonatkozó rendelet
visszavonását kérje. Fáradságos útján elérte
a célját, száz év elteltével azonban az erdélyi
magyar utódoknak nem sikerült az önálló
magyar nyelvű oktatást Bukarestben megvé-
deni – írja a tanulmány szerzője. 

Az elavuló sebészképzésen sokat lendített
a Kolozsvári Tudományegyetem 1872-es
megalapítása négy önálló karral, amelyek
egyike az orvosképzés volt. Kezdetben a kór-
házak elhanyagoltsága és az épülethiány ne-
hezítette a helyzetet. A fellendülés, az
építkezések időszaka gróf Csáki Albin mi-
nisztersége idején következett be. 1902-ben
felépült az egyetem ma is impozáns központi
épülete, amire 2,5 millió koronát fordított a
magyar állam. 1906–07 között épült fel
Közép-Európa legkorszerűbb könyvtára, ami
1919-ben 40.000 kötettel rendelkezett. A gróf
Mikó Imre által az Erdélyi Múzeum-Egyesü-
letnek adományozott tízholdas Mikó-kertben
tetemes költségekkel járó teraszos megoldás-
sal épültek fel három szinten pavilonrend-
szerben a klinikák, az egyetemi építkezések
1913-ig folytatódtak. 1882 és 1914 között 63
új épület készült el, amire 9 millió koronát
költött a magyar állam.

A nagyszabású, szakszerű építkezések el-
sősorban az orvoskar fejlődésének kedveztek,
ami az orvosok számának a 2,5-szörös emel-
kedését eredményezte Magyarországon.

1895-től engedélyezték a királygyűrűs
doktorok avatását, ugyancsak attól az évtől a
nők rendes hallgatóként való felvételét.

A 63 épület között 1899-ben épült fel a 100
ágyas új sebészeti klinika, amelyben jelentős
szerepe volt Brandt Józsefnek, az egyetem
első tanszékvezető sebészprofesszorának, aki
sebészműtői amfiteátrumot hozott létre és
1905-ig irányította a klinikát.

Az orvosi kar 11 tanszéke 1919-ig 17-re
növekedett, ahol 13 rendes, két rendkívüli és
két helyettes tanár, valamint hét adjunktus, 37
tanársegéd, 20 gyakornok és néhány sebész
szakorvosjelölt dolgozott. 

Kolozsvár 1918. december 24-i katonai
megszállása után az egyetem élete, tevékeny-
sége jelentős mértékben megváltozott. 1919.
május 12-én a román hatóság Scheller István
rektort az egyetem átadására kényszerítette.
A román egyetemen 1919 októberében kez-
dődött meg az oktatás, ami az átvett korszerű
létesítmények ellenére sem volt egyszerű. A
román tudósok mellé külföldi, elsősorban
francia egyetemi tanárt is alkalmaztak. 

A Kolozsváron maradt tanárok az erdélyi
magyarság számára felekezetközi magán-
egyetemet, tanárképző intézetet próbáltak lét-
rehozni, de nem kaptak rá engedélyt. A
sikertelen egyetemmegtartás után a magyar
tanszemélyzet és a diákok nagy része kény-
szerűségből Budapestre távozott, majd 1921-
ben a jogfolytonosságot megőrizve Szegeden
Ferenc József Tudományegyetem névvel
folytatódott a tevékenység – olvashatjuk Pé-
terffy professzor történeti visszatekintőjében.
(bodolai)

December folyamán hétről hétre fokozatosan nö-
vekedett a légúti megbetegedések száma megyénk-
ben. A csúcspontot december 12–18. között érte el,
amikor 5.000 esetet vettek nyilvántartásba, ebből 35-
en igényeltek kórházi kezelést. 1.101 személynél ál-
lapítottak meg tüdőgyulladást, 86 beteget kórházba
kellett utalni. December 19–25. között az adatok sze-
rint szinte a felére, 2.611-re csökkent az esetek száma,
akik közül 61 személy szorult kórházi kezelésre és
560 esetben állapítottak meg tüdőgyulladást. 2015 ha-
sonló időszakához képest elsősorban a tüdőgyulladá-

sos esetek száma volt kevesebb, a tavaly ugyanis 912
esetben diagnosztizálták a betegséget. A látványos
csökkenés karácsony tájékán a szakemberek szerint
elsősorban a szabadnapoknak tulajdonítható. Valósá-
gos képet a megbetegedések számának alakulásáról
január első heteiben alkothatunk. 

Október 15-e óta 11.179-en kaptak influenza elleni
védőoltást, amit még 1.300-an igényelhetnek. Dr. Ca-
raghiaur Stelian, a közegészségügyi hatóság szóvi-
vője arról is tájékoztatott, hogy a megyében nincs
hiány a többi oltóanyagból sem. 

Ötezren betegedtek meg légúti fertőzésben

Leróni az adósságot 
Az erdélyi magyar sebészet története (I.)

A váll és a csípő gyakori fáj-
dalma „az evolúció hibája” az
Oxfordi Egyetem tudósai sze-
rint. 

A kutatók megvizsgáltak 300
mintát, hogy a csontok evolúcióját
nyomon kövessék. A maradványok
különböző fajoktól származtak,
koruk 400 millió évet ölelt fel. A
változások akkor kezdődtek, ami-
kor az ember elődei két lábra áll-
tak.

Az egyetem ortopédiai, reuma-
tológiai és mozgásszervi tanszékén
folyó kutatást vezető Paul Monk
arra volt kíváncsi, miért fordulnak
klinikájukhoz olyan sokan hasonló
csípő- és vállpanaszokkal.

A kutatócsoport részletes CT-
felvételeket készített a londoni Ter-
mészettudományi Múzeumban,
Oxfordban és a washingtoni
Smithsonian Intézetben őrzött
gyűjtemények 300 darabjáról.

A felvételekből háromdimenziós
modellek adatbázisát hozták létre,
hogy az egyes csontok alakjának
évmilliók alatt bekövetkezett vál-
tozásait megfigyelhessék.

Ahogy a négy lábon járó fajok-
ból kialakult a felegyenesedett, a
két lábon járó ember, a combcsont

felső része, az úgynevezett comb-
nyak szélesebb lett, hogy elbírja a
többletterhet.

Korábbi tanulmányok szerint
minél vastagabb a combnyak,
annál valószínűbb, hogy ízületi
gyulladás alakul ki.

A meglévő adatok segítségével
a tudósok előrevetítették, mi lenne
a csontokkal 4 ezer év múlva, ha
folytatódna az evolúciós irány.

Ugyan sok a bizonytalanság, a
modellek alapján a combnyak
egyre szélesebb lesz, így a csípőí-

zületi gyulladás is egyre többeket
fog érinteni – mondta Monk.

A váll területének természetes
rése, melyben az inak és a vérerek
haladnak át, az évmilliók során
egyre szűkebb lett. A kisebb helyen
nehezebb az inak mozgása, ez ma-
gyarázhatja, miért fáj sokaknak, ha
a fejük fölé kell emelni a karjukat
– mondták a tudósok, hozzátéve,
hogy a megfelelő fizioterápiával és
a helyes testtartás megőrzésével
enyhíthetők a csontszerkezet „evo-
lúciós hibái”.

A váll és a csípő fájdalma „az evolúció hibája”
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A magzatvíz visszafordíthatja
a csontok öregedését

A magzatvízben lévő őssejtek
újjáéleszthetik az öregedő és
gyenge csontokat – állítják
brit kutatók, akik szerint fel-
fedezésük segíthet genetikai
betegséggel született gyere-
keken, idős embereken és űr-
hajósokon is.

A Scientific Reports című folyó-
iratban közölt vizsgálathoz terhes-
ség idején végzett szűrések során,
valamint közvetlenül a szülések
előtt begyűjtött mintákkal dolgoz-
tak a kutatók – olvasható a BBC
News honlapján. 

A londoni Great Ormond Street
Hospital és a University College
London együttműködéséből szüle-
tett Gyermekegészségi Intézet szak-
emberei súlyos genetikai beteg-
ségben, üvegcsontúságban (osteo-
genesis imperfecta) szenvedő ege-
rekbe fecskendezték be a mintákból
kinyert őssejteket.

Az emberek esetében nagyjából
minden huszonötezredik csecsemő
ezzel a betegséggel, vagyis több-
szörös csonttöréssel jön a világra.
Azok, akik túlélik, a későbbiekben
akár évi 15 csonttörést is szenved-
hetnek, fogaik törékenyek, hallásuk
rossz lehet és fejlődési problémák-
kal is küzdhetnek.

Az egereken végzett vizsgálatok
azt mutatták, hogy az őssejtek be-
fecskendezésével az állatok csontjai
megerősödtek, és rugalmasságuk,
valamint szerkezetük is javult. A
csonttörések száma 80 százalékkal

csökkent. „Rendkívül izgatott va-
gyok, mivel olyan jelentős áttörés-
ről van szó, amely akár mindenki
életére hatással lehet” – mondta a
kutatást vezető Pascale Guillot.
Hozzátette: „már hozzászoktunk,
hogy krémet kenünk az arcunkra
bőrünk öregedésének lassítása érde-
kében, itt ugyanez történik, csak
épp csontvázunk a célpont”.

„Úgy vélem, hogy pár éven belül
meglesznek a módszereink csontvá-
zunk öregedésének lassítására,
hogy csökkentsük a törések és
egyéb fájdalomforrások számát” –
jegyezte meg a szakember, aki sze-
rint a mostani eredmények az űrha-
jósok csonttöréseinek kivédésében
is segíthetnek.

A csontok folyamatos átépülésé-
ért a csontfaló sejtek (osteoclastok)
és a csontképző sejtek (osteoblas-
tok) a felelősek. Guillot szerint az
üvegcsontúság, a csontritkulás és az
űrutazásokkor bekövetkező csont-
törések hátterében a csontképző sej-
tek „ellustulása” áll.

Az eredmények szerint a magzat-
vízből nyert őssejtek növelték a
csontképző sejtek természetes akti-
vitását, ahelyett, hogy közvetlenül
maguk hoztak volna létre új csonto-
kat.

A humán teszteket két éven belül
elkezdhetik. A kutatók végső célja
annak a kiderítése, hogy az őssejtek
milyen anyagot engednek szaba-
don, amely beindítja a csontképző
sejteket.

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi



Ezzel a címmel jelent meg nemrégi-
ben dr. Jakab Sámuel könyve, amely bú-
csút jelent életének egy fontos
fejezetétől. Attól a 23 évtől, amelyet
az erdélyi magyar nyelvű főiskolai
kertészeti képzés megalapozásának,
kibontakozásának és irányításának
szentelt, és amely alatt hozzájárult a
Sapientia EMTE okleveles kertészmér-
nöki szakának beindításához. A 85
éves tudományos kutató, népszerű
szakíró, az erdélyi talajok kiváló isme-
rője rendkívül gazdag életművének
fontosabb eseményeit próbáltam meg
egy hosszú beszélgetés nyomán ösz-
szefoglalni. 

– Bevezetőként kanyarodjunk vissza a
múltba! Az egyik legemlékezetesebb vi-
déki utamra Jakab Sámuel tanár úr ösz-
tönzésére, az ő kíséretében és hozzáértő
magyarázatát hallgatva mentem el. Meg-
ható volt látni ragaszkodását a Nádasi-
patak keskeny völgyében fekvő kicsi
faluhoz, Pipéhez, ezért először is e szoros
kapcsolat eredetéről kérdeztem.

– Szásznádason születtem 1931-ben. 
Dédapámnak Nádason és Héturon volt bir-
toka. Nagyapám, aki a dicsői járás főszolga-
bírója volt, Nádason lakott, édesapám ott jött
a világra. Székely gyökerekkel (Homoródal-
más, Szentábrahám) rendelkező szüleim uni-
tárius vallásúak voltak, ezért a Nádassal
szomszédos Pipe unitárius egyházához tar-
toztunk.

– A szászok lakta faluban járt-e iskolába? 
– Édesapám szerette volna, hogy németül

tanuljak, de amikor iskolakötelessé váltam, a
német nyelvű felekezeti iskolában nem indult
osztály, így a román tannyelvű állami isko-
lába kerültem, ahol kijártam a négy elemit.
Abban az időben Nádas Dél-Erdélyhez tarto-
zott, ahol csak két magyar gimnázium műkö-
dött. A négy elemi után apám a nagyenyedi
református kollégiumba szeretett volna be-
íratni, de éppen akkor nem indult ott sem év-
folyam, s unitárius vallásom miatt a brassói
római katolikus gimnáziumban is visszauta-
sítottak. Édesapám az erzsébetvárosi román
iskolában próbálkozott, de oda sem akartak
felvenni, csak miután gyermekkori iskola-
társa, a nádasi származású polgármester szólt
az érdekemben. Öt éven át az erzsébetvárosi
Timotei Cipariu főgimnázium diákja voltam.
Mivel szerettem volna már végre magyarul
tanulni, a tanügyi reformot követően Maros-
vásárhelyen a 2-es számú fiúlíceummá átala-
kított volt református kollégium kilencedik
osztályába felvételiztem. 

– Hogyan sikerült a váltás?
– Már a jelentkezésnél, aztán a felvételi

vizsgánál is gondok voltak. Magyarul otthon
tanultam meg írni-olvasni, ezért a helyesírás
nem ment a legjobban. Bár matematikából
meg kellett kérdeznem a kulcsszavakat, végül
jó jegyet kaptam. A magyar írásbelin kitűnő
erzsébetvárosi franciatanárnőm összefoglaló-
ját fordítottam le francia nyelvből. A szóbe-
liken is túlesve a 140 jelöltből bekerültem a
40 fiú közé, akiknek sikerült a felvételi vizs-
gája. Bentlakóként osztálytársaimtól tanul-
tam meg a magyar helyesírást, cserében
segítettem őket a román nyelv tanulásában.
Az érettségi vizsgán már nem voltak problé-
máim. 

– Említette, hogy az egyetemi felvételi
sem ment gördülékenyen.

– 1951-ben apám kuláksága miatt azt sem
engedték, hogy vizsgára álljak. A tanulás he-
lyett három év és három hónap katonaság kö-
vetkezett Lupényban munkaszolgálatosként.
Egy jóérzésű bánsági katonaorvosnak kö-
szönhetem, hogy az érettségizett fiúkkal
együtt felmentett a föld alatti munka alól. Az
anyagraktárhoz és a fatelepre kerültem, ez
idő alatt elvégeztem egy hat hónapos villany-
szerelői, majd egy villanyszerelő-mesteri tan-
folyamot, és később a bányavállalatnál
villanyszerelőként dolgoztam. Még katona-
ruhában mentem el az újabb felvételi vizsgára
a Victor Babeş Egyetem földtan-földrajz ka-
rának hidrológia szakára, amit már a kezde-
tektől átalakítottak fizikai földrajz szakká.
Harmadéves koromban talajtanra és geomor-
fológiára szakosodtam.

– Mi indokolta a választását?
– Időközben megkedveltem a geomorfoló-

giát, domborzattant, felszíntant. Ebben nagy
szerepe volt dr. Bulla Béla Általános termé-
szeti földrajz című könyvének, ami egy kivá-
lóan szerkesztett didaktikus kiadvány. Ebből
készültem a geomorfológia-vizsgára. Annyira
megszerettem Bulla Béla könyvét, hogy attól
kezdve elköteleztem magam a geomorfológia
és talajtan mellett. 

– Mi történt az egyetem elvégzése után?
– A Kolozsvári Területrendezési és Talaj-

tani Hivatalhoz kerültem talajtani szakértő-
nek. Négy hasonló vállalat volt az országban,
amelyek 1962-ben megszűntek, és a tartomá-
nyonként létesítettek hasonló profilú hivata-
lokba osztották szét a négy központ
szakembereit. 12-en választottuk Marosvá-
sárhelyt, én voltam közöttük az egyedüli ta-
lajtanos. Nekem kellett az új vállalatnál

létrehoznom és megszerveznem a talajtani
osztályt. 

– Mi volt a feladata?
– A mezőgazdasági területek, talajok fel-

térképezése.
– Hol van a legjobb talaj megyénkben?

– Körvélyfája és Gernyeszeg területén a
Maros első teraszán, valamint a Kis-Küküllő
mentén Sövényfalva és Ádámos között, szin-
tén a folyó első teraszán.

– Miért jók ezek a talajok? 
– Elsősorban a szemcseösszetételük, kö-

töttségük miatt. Középkötöttek, nem túl agya-
gosak és nem túl homokosak sem. Jó a víz és
a levegő mozgása bennük. A jól szellőző, jó
mikrobiológiai élettel ellátott talajoknak na-
gyon jó a tápanyagfeltáró képességük, és
könnyen művelhetőek.

– Gondolom, hogy a talaj minősége ma is
nagyon fontos annak, aki jó termést sze-
retne elérni. Ismerik-e, tudják-e vidéken-
ként, hogy hol mit érdemes termeszteni?

– Vannak évszázados tapasztalatok, de
tudni kell azt is, hogy egy-egy falunak 30-40-
féle talaja is lehet. A Mezőség déli-délnyugati
kopott, kopár lejtői például mezőgazdasági
termelésre kevésbé alkalmasak, legfeljebb
hüvelyes takarmánynövényt lehetne ott ter-
meszteni, ami jól hasznosítja a meszes, kopár
talajokat. Az északi és keletre néző lejtők
hosszan elnyúlóak, és fekete, nagyon kötött,
agyagos a talajuk. Nemcsak a sárga föld
agyagos, a fekete is lehet az. Ahhoz, hogy a
növény fel tudja venni a tápanyagot, minél
morzsásabb talajra van szüksége.

– Mi volt a feladata a talajtani hivatalok-
nak? Tanácsot adtak a „kollektív gazda-
ságoknak”?

– Eleinte községenként készítettük a talaj-
tanulmányt és -térképeket, amelyek tartal-
mazták, hogy bizonyos növényeket hol jobb
termeszteni. Hasonlóképpen a talaj javításá-
nak lehetőségeit is. Tanácsot adtunk, hogy
melyik talajt mikor nem szabad, és mikor a
legjobb szántani, hol, mikor kell például
mélylazítást végezni, és hol nem. Mindezeket
elmondtuk, leírtuk, ami minden téeszhez, ál-
lami gazdasághoz eljutott.

– És figyelembe vették?
– Nem mindig, mert parancsra kellett ter-

melni, kampányok voltak. Ebben az időben
sokat mérgelődtem, mert értelmetlen utasítá-
sok jöttek Bukarestből, én pedig próbáltam a
saját belátásom szerint cselekedni, amiből
sokszor kellemetlenségeim származtak.

– Jelenleg számíthat-e ilyen tanácsadásra
az, aki tudományos szempontok alapján
szeretne nagyobb területen gazdálkodni?

– Néhány hivatal működik még, de a fel-

szerelésük nem mindig megfelelő, és a szak-
emberek száma is kevés.

– Visszaemlékszem, hogy a rendszerváltás
után milyen kitörő örömmel vettük birto-
kunkba nagyszüleink egykori földterüle-
teit, és ma kiderül, hogy képtelenek
vagyunk gazdaságosan megdolgozni. Ho-
gyan látta a rendszerváltás után, és ho-
gyan látja ma a mezőgazdaság helyzetét
Erdélyben, ahol egyre több a parlagon
hagyott terület? 

– Annak idején sokat hadakoztam, hogy
hagyják egyben a földeket, a gépeket, a fel-
szerelést, és válasszanak egy szakembert, aki-
ben megbíznak. A szakszerű közös
műveléssel és értékesítéssel sokkal többre
mentek volna. A korszerű új agrotechnikát
nem lehet nadrágszíjparcellákon folytatni, a
gépeket nem lehet kihasználni, a vegyszere-
zést elvégezni, mert egyik keskeny csíkban
egyféle növény van, amelynek vegyszerezése
árthat a másiknak, s ilyen helyzetben nem
lehet korszerűen gazdálkodni. Az eredmény

a megműveletlenül maradt területek, amit
előbb-utóbb elkótyavetyélnek, s újra kialakul
a nagybirtok. A válasz az volt, hogy hagyjam
a kommunista prédikációkat, holott, ha nem
volna az EU-s támogatás, ma még elkeserí-
tőbb lenne a helyzet. 

– Közismert, hogy a későbbiekben egy új
szakma, az oktatás vette át a főszerepet
Jakab Sámuel életében. 

– A Gyümölcstermesztő és Kísérleti Állo-
máson töltött tíz év után, ahol talajjavító fő-
munkatársként dolgoztam, 1993-as
nyugdíjazásomat követően kezdtem el óraadó
tanári tevékenységem. Tíz évig a Dimitrie
Cantemir Egyetem földrajz-történelem karán
tanítottam, 1994-től a kolozsvári Babeş–Bo-
lyai Tudományegyetem földrajz, geológia és
ökológia szakos hallgatóinak oktattam ma-
gyar nyelven a talajföldrajzot, talajtérképe-
zést, talajjavítást.

– Erre az időszakra esik az újabb kihívás,
amely a korszerű mezőgazdálkodás egy
másik fontos feltételére, a magyar nyelvű
szakemberképzésre vonatkozott. 

– Az 1989-es változások után a magyar
nyelven végzett agrárszakemberek közül alig
maradtak néhányan. A magyar középiskolá-
ban érettségizett székelyföldi fiatalok közül
kevesen mertek román tannyelvű egyetemre
felvételizni. Mivel korszerű mezőgazdaságot
elit szakemberek nélkül nem lehet végezni,
szükség volt egy olyan csapatra, amely az irá-
nyító szerepet vállalja. Hamar világossá vált,
hogy az állami oktatás keretében a magyar
nyelvű képzés bevezetésére hiába várunk, és
az sem ígért biztos jövőt, hogy magyaror-
szági egyetemekre küldjük tanulni a fiatalo-
kat. A Romániai Magyar Gazdák
Egyesületének (RMGE) nagyenyedi tanács-
kozásán vetődött fel, hogy oktatókat hívjunk
meg Magyarországról. Ahogy az is, hogy
olyan szakembereket kellene képezni, akik
kis területen, nem túl költséges befektetéssel
hamar megtérülő vállalkozásba foghatnak, és
gyors látszata van a munkájuknak. A kerté-
szet ígérkezett a legelérhetőbbnek, ezen belül
a zöldség- és dísznövénytermesztés. Székhe-
lyül olyan települést kerestünk, ahol hagyo-
mánya volt a gazdasági oktatásnak, így esett
a választás Nyárádszeredára.

– A sikertelen próbálkozások után a sza-
vahihető partnert is megtalálták. A buda-
pesti Kertészeti és Élelmiszeripari
Egyetem vállalta a kihelyezett tagozat lét-
rehozását.

– Dr. Bálint János dékán Halász Péterné
Zelnik Katalint, a KÉE Gyógynövény Tan-
székének adjunktusát bízta meg a nyárádsze-
redai központú erdélyi távoktatás

szervezésével, a tanrend kidolgozásával, az
oktatás irányításával és a működéséhez szük-
séges anyagi háttér előteremtésével. Háromé-
ves időtartamú kertészeti üzemmérnök-
(főiskolai) képzésnek indult a KÉE (majd 
jogutódjai, a Szent István Egyetem és a Bu-
dapesti Corvinus Egyetem) határon túli kihe-
lyezett levelező tagozata Nyárádszeredában.
Az indítványozó RMGE Maros megyei szer-
vezetének oktatási felelőseként rám bízták a
szervezéssel és a képzés vezetésével járó fel-
adatokat, amihez csak annyit tennék hozzá,
hogy nem volt könnyű itthon szakembereket
találni, de végül is sikerült. 

Összesen 23 évfolyam végzett, és az okta-
tás keretében megfordult 1200 hallgatóból
461-en kaptak oklevelet. A cél az volt, hogy
a fiatalokat itthon tartsuk, s ez 437 esetben si-
került is. Mivel az oktatásban való részvétel
nem volt korhatárhoz kötve, és péntek déltől
vasárnap délig tartott, járhattak olyanok is,
akik dolgoztak, családosok voltak. 

– A végzettek közül körülbelül hányan
gyakorolják a mesterséget?

– A 2016. február 10-i adatok szerint az is-
mereteit hasznosítani tudó szakmában 385-
en, a végzettek 83,5 százaléka dolgozik.
Tanulmányait folytatja 35 (mesterizik, dok-
torál, a Sapientián oktat). A képzés fenntartá-
sához a támogatást mindvégig magyarországi
alapítványoktól, később az oktatási, majd új
nevén az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
tól kaptuk. 

– Milyen volt a színvonal?
– Nagyon vegyes, ezt bizonyítja a nagy le-

morzsolódás. 23 évnyi tapasztalat szerint az
idősebb hallgatók lényegesen jobban teljesí-
tettek. Ennek két oka volt, egyrészt céltuda-
tosan jöttek, hogy tökéletesítsék magukat a
szakmában, új, korszerű módszereket tanul-
janak. Határozottan érződött, hogy jobb volt
a középiskolai felkészültségük, mint a frissen
érettségizetteké, akik úgy gondolták, hogy
Szeredában könnyebben oklevélhez juthat-
nak. Amikor szembesültek a valósággal, ab-
bahagyták, vagy az első téli vizsga idején
kiestek. Az utóbbi két-három évben megcsap-
pant az idősebbek száma, akik a javát képez-
ték a hallgatóknak. Ezért, ha nem
kényszerítenek, akkor is abba kellett volna
hagyni a képzést. 2016 januárjában állam-
vizsgázott az utolsó évfolyam, február 9-én
15-en vették át a diplomájukat Budapesten –
mondja nosztalgiával a hangjában Jakab Sá-
muel, aki a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi
Műszaki és Humántudományok Kara vezető-
ségének a felkérésére megszervezte és 2002-
ben beindította az okleveles kertészmérnöki
szakot az egyetemen is. 

Az alaposan megszerkesztett könyvből és
szavaiból is kiderül: örömmel tölti el okta-
tásszervezői és oktatói munkájának eredmé-
nye, amikor a virág- és zöldségpiacon, a
gombatenyésztők, borászok között volt tanít-
ványaik munkáját, eredményeit veszi
számba, amiről az elmúlt évek nyárádszere-
dai kiállításain is bárki meggyőződhetett. 

Tudományos munkásságának eredményét
hat talajtani szakkönyv jelzi. Nagyon értékes
a Füleky Györggyel közösen szerkesztett
Környezetvédelem, talaj címet viselő foga-
lomtár, amely hat nyelven tartalmazza a ta-
lajjal kapcsolatos fogalmakat. Társszerzőként
is több könyvet jegyzett, öt egyetemi jegyze-
tet készített, közel száz szakdolgozatot, 250
tudománynépszerűsítő írást közölt.

Dr. Jakab Sámuel 2002-től a Magyar Tu-
dományos Akadémia köztestületi tagja. Mun-
kásságát 2015-ben a Magyar Érdemrend
Tisztikeresztjével értékelte a köztársasági
elnök. Megkapta a Budapesti Corvinus Egye-
tem Kertészettudományi Karának legmaga-
sabb elismerését, a Pro Facultate
Horticulturae kitüntetést, a Szent István
Egyetem Kertészettudományi Karának em-
léklapját és a címzetes egyetemi docens
címet, a Gróf Mikó Imre-emlékérmet az
EME megalakulásának 150. évfordulója al-
kalmából, a Nyárádmentéért érdemelisme-
rést, 2000-ben Szásznádas község
díszpolgárává avatták. 

– Hobbikertje volt-e Jakab Sámuelnek,
ahol az elméletet a gyakorlatban is kipró-
bálhatta volna? – kérdezem befejezés-
képpen. 

– Nem, soha. Éva, a feleségem vágyott rá
– mondja, amire érkezik is a biológia-földrajz
szakos tanárnő válasza: amikor kertet szere-
tett volna, anyagilag nem volt rá lehetőségük,
amikor már megengedhették volna, akkor a
férje nem ért rá a sok munka mellett a kerttel
is foglalkozni. Kérdésemre hozzáteszi, hogy
két fiuk közül az egyik informatikusként kör-
nyezetvédelemmel foglalkozik, a másik épí-
tőmérnök. 
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Bodolai Gyöngyi

A talajtantól a magyar nyelvű szakemberképzésig
A szükség parancsa 



Kevés épületről mondható el, hogy
nevében ott van az ókor, a középkor és
az újkor történelmének egy-egy rész-
lete, márpedig a Bolyai utca és a főtér
találkozásánál épült szálloda nevére
mindez ráillik. Nem tudom, mai nevé-
nek adói gondoltak-e minderre, de a
szó, a megjelölés előfordul az ókor
hitvilágában, a középkor végi refor-
mációban és az újkor általunk is meg-
élt éveiben, a 21. század politikai
manővereiben. Mivel a már jó száz
éve bástyabiztonsággal ott álló épüle-
ten alapjában véve csak ez a szállodai
megnevezés látható, ezért nevének
három korbeli megjelenését említem
meg.

Az ókori Római Birodalomban sze-
líd arcú, gazdaságot szerző istenasz-
szony neveként jelenik meg. Egykor
még templomot is emeltek tiszteletére,
amikor a nép és a patríciusok közötti
ellentét megszűnt, és Concordia isten-
asszony biztosította a különböző tár-
sadalmi osztályok békés egyetértését
– concordiáját. Felületes történelem-
ismerettel is csak úgy vágyakozva ál-
lapítom meg, hányszor volt nagy
szükség az idők folyamán Concordia
istenasszony közbelépésére a népek,
nemzetek egyetértéséhez, és milyen jó
lenne, ha akár a mi szeretett váro-
sunkban is időnként egyetértést pa-
rancsoló istenasszonyként meg-
jelenne.

Hadd említsem meg itt még az
ókorból azt a római szál-
lóigét, amelyben benne
van az egyetértés szó, és
amely igazság egy – szá-
munkra – jól sikerült or-
szágos választás után is
fontos: Concordia parvae
res crescunt, discordia
maximae dilabuntur – Az
egyetértésben a kis dol-
gok gyarapodnak, szét-
húzásban a legnagyobbak
is széthullnak.

Valahol a középkor és
újkor találkozásánál
tűnik fel egy könyvcím-
ben az egyetértés vágya

és az arra való próbálkozás. Azért is
említem meg ezt a latin nyelvű vallá-
sos könyvet, mert a reformáció félez-
redik évfordulójára készülünk. A
wittenbergi egyházi szikra után hat-
van évvel már látni lehetett, a sokfelé
ágazó tanítást nem lehet mederben
tartani. Ekkor próbálnak német nyelv-
területen egy közös, egységes hitsza-
bályzó okmányt készíteni. Ezt nevezték
el akkor Formula Concordiae-nek, de
nem lett belőle az egyetértés mintája,
amint szerették volna. A sors iróniája,
hogy ebből az egyetértésmintából leg-
alább négy készült, s végül Formula
Concordiae helyett gúnyosan For-
mula Discordiae-nek (széthúzás for-
mulája) csúfolták. Mintha a régi
római szállóige akkor beteljesedett
volna.

Mai modern korunkban újra meg-
jelent egészen sajátos formájában a
concordia szó. Az Európai Unió hiva-
talos jelmondata így hangzik: egység
a sokféleségben. Ezt a jelmondatot a
luxemburgi iskolások javasolták, és
2000-ben fogadta el az akkor még
csak 15 országból álló közösség.
Mára az EU-ban hivatalosan használt
24 nyelvre lefordították a jelmondatot,
és időnként latinul is megjelenik: in
varietate concordia.

Valóban szép jelszó – egység, 
egyetértés e tarka világban, és én
azért is imádkozom, legyen ez végre
jelszónál több: legyen egyetértés, le-
gyen béke 2017-ben!

...és nem csak, mert a csizma amellett, hogy a
magyar népviselet tartozéka és a díszmagyarnak is
része, praktikus lábbeli, valamint divatcikk is. 

Tulajdonképpen török eredetű, és szerb-horvát
közvetítéssel került Magyarországra. Első említése
1492-ből való. Elnevezése valószínű, hogy a csisz,
csiszol, csinál szókból ered, mivel régen fényesre
csiszolt bőrből készült.

A 16. században a középkori lábbelidivatot a ke-
leti jellegű csizma váltotta fel. Ennek legjellemzőbb
eleme a kifordított szárat a talp visszájához erősítő
úgynevezett fordított varrás volt. Ekkor a divatos
csizmákat szattyán- és kordovánbőrökből készítet-
ték.

Elöször az úri osztály hordta, csak a XVIII. szá-
zadban kezdi átvenni a parasztság. Székelyföldön
a XIX. század végén terjed el, amikor a csizma tal-
pához már kezdik szögezéssel fel-
erősíteni a felsőrészt. Ekkor a talpat
már két rétegből készítik: talpbélés-
ből  (branzol) és járótalpból. A talp-
béléssel való találkozásnál a felső
bőr szélére egy keskeny bőrcsíkot
varrnak, ez a ráma, és ehhez szöge-
zik a járótalpat. Így alakult ki a
rámás csizma, melyet később ke-
mény szárral és bokában szabályos
ráncokkal készítettek.

Ez ünnepi viseletnek számított,
mivel költséges volt.

A férfiak díszítetlen feketét visel-
tek, míg a nők színeset, főleg sárgát
és pirosat, valamint hímzettet.

A csizma, amely napjainkban
sem csak a hideg időszak kivált-
sága, lassan divatcikk rangra emel-
kedett és mindennapjaink szerves
részévé vált.

Most nézzük meg a divatterve-
zők idei hideg szezoni divatajánla-
tát.

Ha a csizmaszár hossza szerint osztályozzuk a
csizmákat, látjuk, hogy idén mindenféle hosszúságú
csizma divatos, legyen az inkább sportos, a bokát
alig takaró rövid, a mindennapokra ideális lábszár-
középig érő háromnegyedes, a minden alkalomra
találó klasszikus térd alá érő vagy a divatos még
magasabb változat.

Az idei csizmadivat sztárjai a térd fölé érő és a
harisnyacsizmák, melyek combközépig is érhetnek.
Ezek a divatos, stílusos darabok főleg a kecses,
hosszú lábú hölgyeknek állnak jól. Viselhető hosz-
szú, hasítékos ruhával és rövid tunikával is.

A csizma anyaga nemcsak klasszikus bőr lehet,
hanem lakkbőr, fordított bőr és a nubukbőr is.

Ha hüllőbőrutánzatból készített csizmát húzunk,
melynek színe váltakozhat a természetes árnyala-
toktól a legfeltűnőbb élénk árnyalatokig, vegyünk
hozzá kevésbé feltűnő ruházatot. 

Ha praktikus, különleges színű vagy mintájú gu-
micsizmát viselünk, biztosan a figyelem középpont-
jába fogunk kerülni.

Az extravagáns divatot kedvelő hölgyek válasz-
szanak térdig érő, áttört bőrből vagy neccanyagból
készült darabokat.

A csizmák színét illetően az első helyen a mo-
nokromatikus változatokból a klasszikusnak szá-
mító, mindennel találó fehér és a fekete csizmák
állnak.

Aki ezt túl egyhangúnak találja, válaszon színes,
például világoskék, sárga vagy oldalt csíkos mély-
kék, illetve piros változatot.

Egyes divatházak a ruházattal, felsőruhával azo-
nos színű, anyagú csizmát ajánlanak, mely lehet

kockás, virágos, geometrikus min-
tás stb.

Ha a sarok és a talp szerint osz-
tályozzuk a csizmadivatot, számta-
lan különleges formájú sarokra és
a legváltozatosabb talpmagassá-
gokra bukkanunk, a lapostól az
extrém magasig.

Az sem kelt megütközést, ha va-
laki extrém magasított talpú csiz-
máján pici tűsarkat visel.

A csizmák díszítőelemei, akár-
csak a cipőkéi, nagyon változato-
sak.

A leggyakoribbak a főleg szo-
katlan helyre elhelyezett fűzők,
melyek nemcsak praktikusak,
hanem díszítőelemként is szolgál-
nak.

A pántok, rojtok, masnik, fodrok
mellett a legfelkapottabb divatúj-
donság a csizmák szárát fodorként
díszítő vagy virágok formájában a
bőrre alkalmazott csipke.

Piros-fekete tánc ejti rabul a
Berecki Erzsébet „kincses”
szobájába lépőt. Szinte hal-
lani a lábak dobbanását, látni
a szoknyák pörgését a tömb-
házlakás székely ruháktól
ékes falain. Ottjártunkkor
arra kértük a szelíd tekintetű,
minden mozdulatában méltó-
ságteljes asszonyt, idézze fel
az utat, ami a csodaszép
ruhák születéséig vezetett.

– Nyárádandrásfalván születtem,
Nyárádszeredában végeztem az ak-
koriban kötelező hét osztályt. Mivel
jó kézügyességem volt, tanulmá-
nyaim befejeztével felvételiztem a
marosvásárhelyi művészeti isko-
lába, rajz szakra. Úgy tudtam, hogy
sikerült a vizsgám, aztán iskolakez-
déskor kiderült, hogy hely nélkül
vettek fel. Nem volt mit tennem,
otthon maradtam. Akkoriban kezd-
tem el varrni tanulni Nyárádszere-
dában. Sokáig dolgoztam a helyi
varrodában, aztán a hetvenes évek-
ben Kemény Árpád díszlettervező
jóvoltából alkalmaztak a marosvá-
sárhelyi színművészeti főiskolán.
Huszonnégy évet töltöttem ott el,
onnan is mentem nyugdíjba 1995-
ben.

– Mi maradt meg leginkább a
főiskolán töltött évekből?

– Az előadásokra készítettem ru-

hákat. Emlékszem, a Szép magyar
komédiára tizenkét székely inget kel-
lett varrni. Egy idő múlva az öltözte-
tésnél is segítettem. Mindig fiatalok
között voltam, jó volt a hangulat,
ezért is szerettem ott dolgozni.

– Mégis, nyugdíjas éveiben ta-
lálta meg az Önhöz legközelebb
álló alkotási formát.

– Fülöp G. Dénes egykori vár-
templomi lelkipásztor felesége, Fü-
löpné Suba Ilona irányításával
működött akkoriban egy kézimun-
kakör, amelynek én is a tagja let-

tem. Egyszer azt kérdezte tőlünk
Ilona, tud-e valaki székely ruhát
varrni, ő megvenné hozzá az anya-
got, csak el kell készíteni. Szóltam,
hogy én vállalom. Három társam
segítségével láttunk neki a munká-
nak. Mindig hiány volt székely ru-
hából, de akkor sok ruhát varrtunk,
főleg fiataloknak. A gyermekek mai
napig azokban a ruhában konfir-
málnak a Vártemplomban. A kézi-
munkakör aztán megszűnt, de a
székely ruhák varrásáról nem
mondtam le, otthon folytattam a

munkát. Számomra pihenés, kikap-
csolódás is egyben. 

– Hány székely ruha készült itt
az évek során?

– Talán huszonegynéhány. Na-
gyon sok időt vesz igénybe egy vi-
selet megvarrása, évente nem is
tudok háromnál többet elkészíteni.
Úgy vagyok ezzel, mint a festő a
vászna előtt. Elképzelek magam elé
egy hétéves kislányt vagy egy idő-
sebbet, aztán mintha neki varrnám
a szoknyát, inget, mellényt, neki hí-
mezném a kötényt. A tizenkét éves-
nek való viseletet úgy készítem,
hogy a szoknyát le lehessen hajtani,
így egész életében viselhesse. A
mellényt mindig ki is keményítem,
hogy szép tartása legyen. 

– Megrendelésre is dolgozik?

– Nem, inkább csak a családnak,
az unokáknak varrtam méretre szé-
kely ruhát. De a kész ruhákból töb-
ben vásároltak már. 

– Külföldre is jutott belőlük?
– Igen. Magyarországra, Német-

országba is vittek tőlem székely
ruhát. Kölnben azt mondta egyszer
valaki, hogy ez nem is ruha, hanem
ékszer. Számomra ez a dicséret töb-
bet ért minden pénznél. 

A csodaszép ruhák mellett pár-
nák, varrottas terítők is díszelegnek
a kincsekkel teli szobában. A betérő
tekintetét mégis leginkább egy apró
székely ruha vonzza.

– Az nem eladó – mosolyodik el
Erzsébet. – Nagyon vágyom már
egy dédunokára, rá vár ez a ruha.
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Nagy Székely Ildikó

Fotó: Vajda György

Casoni Szálasi Ibolya 

Fotó: Nagy Tibor

Negyvenötödik nyelvlecke
Három kor egyetlen névben

Ötvös József

Rámás csizmát visel a babám...

„Nem ruha, ékszer”
Berecki Erzsébet művészete
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Mottó: „A tér és idő rabjai,
az öröklét remetéi

vagyunk. Minden kétség fölött,
őrlődünk két pólus között.”

Kedves Olvasók!
December 21-től január 19-ig a Nap

a Bak jegyében tartózkodik, ami annyit
jelent, hogy megkezdődik a tél. A téli
napforduló az a pillanat, amikor a Föld
forgástengelye a legnagyobb szögben
hajlik el a Nap sugaraitól. Az északi fél-
tekén ez annyit jelent, hogy a leghosz-
szabb az éjszaka, és a legrövidebb a
nappal. Számszerűleg ez mifelénk
nyolc és fél óra fényt és tizenöt és fél
óra sötétséget jelent. Az északi sarkkö-
rön tartózkodók azt tapasztalhatják,
hogy e kiemelt jelentőségű napon nem
kel fel a Nap. Ha valaki netán eljutna a
déli sarkkörre december 21-én, kissé
meglepődne azon, hogy a Nap 27 órát
tartózkodik az égen. De ami nekünk tél,
az a déli félteke népeinek nyár. Ez az
anyagi világ polaritását kitűnően pél-
dázza. Számos ősi kultúrában ünnep-
nap volt a téli napforduló, és e
hagyomány ma is él. Nem véletlen az
sem, hogy a katolikus egyház Jézus
születését is december 24-re változtatta,
aminek volt egyfajta valláspolitikai töl-
tete is. Szimbolikusan azt mondhatjuk,
hogy akkor van a leginkább fényre
szükségünk, amikor a legnagyobb a sö-
tétség. Quintilianus frappáns aforiz-
mája szerint: „sötétben tündöklőbb a
fény”.

A Bak jegyű ember a céltudatos, a
törekvő, a karrierista. Manapság e tu-
lajdonságokhoz némi negatív felhang is
szokott társulni. Főleg ez a karrierügy
problémás. Már csak azért is, mert aki
magas pozícióba kerül, annak hatalma
lesz. És a hatalom birtoklása sajnos a
legtöbb esetben a sötét ösvényre lépést

eredményezi. Amúgy semmi baj nem
lenne akkor, ha megértenénk azt, hogy
mit kellene kezdeni vele. Abban bizto-
sak lehetünk, hogy a másokért vállalt
felelősség komoly és megtisztelő fel-
adat. Ebben benne lenne az, hogy amit
teszünk, azt másokért tegyük. Már csak
azért is érdemes ezt megfontolni, mert
amit magunkért teszünk, az egónkat
szolgálja. Magyarul az egoizmusunkat,
ha jobban tetszik, az önzésünket erősíti.
Ismerik ugye a karrierista ember meg-
határozását? Lefele rúg, felfele nyal. A
Bak jegyével szemben a Rák jegye áll.
Karrier kontra család. Régen a férfié
volt a „karrier”, munka, pénz, anyagi
teremtés, az asszonyé az otthon, a csa-
lád, a gyereknevelés, a háztartás veze-
tése. Ma a nők többsége dolgozik,
esetleg a karrierét építi. Nehezített is a
családi élet, kevés a gyerek, felborul az
egyensúly, összekeverednek a férfi- és
női feladatok. Az európai modern élet
következménye a népességcsökkenés
és az ezzel járó összes nehézség.

Ha már itt tartunk, a dicső XXI. szá-
zadban, a modern világ kellős közepén,
és felmegyünk egy képzeletbeli magas-
latra, mit látunk? Mi a perspektíva?
Nem nehéz észrevenni az egyensúlyta-
lanságot, a gazdag és szegény világ kö-
zött növekvő szakadékot, a természet
gátlástalan kifosztását, a félelmet, a bi-

zonytalanságot, az ostobaságot. De az
mindenképpen reményre ad okot, hogy
a bipoláris világ, a jin és jang egyensúly
előbb-utóbb helyreáll. Hiszem, hogy a
világban ott szunnyad az egyensúly, lé-
tezik a bátorság, a bizonyosság és a böl-
csesség. 

A Bak uralkodó planétája a Szatur-
nusz. A görög mitológiában Saturnus
isten megfelelője Kronosz, az olümpo-
szi istenek egyik atyja, Uranosz és Gaia
gyermeke, a tizenkét titán legfiata-
labbja. Anyja segítségével, aki nem vi-
selte el, hogy férje a föld alá, a
Tartaroszba száműzte a gyerekeit, meg-
döntötte apja uralmát, egy éles sarlóval
levágta és a tengerbe hajította nemi
szervét. Kronosz feleségül vette testvé-
rét, Rheát, és együtt uralkodtak istenek
és emberek felett. Gaia azt jósolta,
hogy majd egyik utóda megdönti a ha-
talmát, ezért félelmében lenyelte a gye-
rekeit. Persze az istenasszonyok sem
tűrik sokáig, ha bántják a csemetéiket,
így Rhea Zeuszt születése után elrej-
tette Kréta szigetén, és a férjének egy
bepólyált nagy követ adott, amit Kro-
nosz lenyelt. Majd felcseperedvén test-
véreit kiszabadította és legyőzte
zsarnok apját. Ő lett az egek ura, 
Hadész az alvilágé, Poszeidón pedig a
vizek istene.

A Szaturnusz az asztrológiában a
sorsfeladatot jelöli, ezért a születési
képletben fontos és megkerülhetetlen
szerepe van. Mindenki feladattal érke-
zett a magasabb világokból. Ez a sors-
feladat az embert determinálja. Amit
felvállaltunk, az be fog következni. A
tudatosság annyit jelent, hogy legjobb
tudásunk és képességeink szerint tesz-
szük azt, amire születtünk. Ez az em-
beri boldogság kulcsa, melynek
megtalálásához minden kedves olva-
sómnak sok sikert kívánok!

Véleményüket, kérdéseiket és gon-
dolataikat elküldhetik az
asztros@yahoo.com e-mail-címre.

2017-ben is vigyázzanak egymásra!

Az asztrológus üzenetei
Tóth Sándor

Rekordot döntött a Disney 
A Disney a nagy hollywoodi stúdiók közül elsőként
ért el hétmilliárd dolláros globális bevételt egyetlen
év alatt. A rekordot olyan kasszasikereknek köszön-
heti, mint a Szenilla nyomában, a Zootropolis – Állati
nagy balhé és a Zsivány Egyes – Egy Star Wars-tör-
ténet.

A Zsivány Egyesre bemutatása első hetében világszerte
csaknem 300 millió dollárért váltottak jegyet a nézők. Mivel
még több mint egy hét maradt az évből, a Star Wars-mozi és a
Vaiana című, ugyancsak sok nézőt vonzó animáció révén a
Disney a nyolcmilliárd dolláros évi bevételt is megközelítheti
– olvasható a The Guardian brit napilap online kiadásában.

A korábbi éves stúdiórekordot, 6,9 milliárd dollárt a Univer-
sal állította fel tavaly a Jurassic World és a Halálos iramban 7.
című produkciók hatalmas sikerével.

A Disney-nek idén három filmje is több mint egymilliárd
dollárt keresett a jegypénztáraknál: az Amerika Kapitány: Pol-
gárháború, a Szenilla nyomában (képünkön) és a Zootropia. A
dzsungel könyve új feldolgozása pedig csak egy kicsivel maradt
el az egymilliárd dolláros küszöbtől. A november közepén de-
bütált, Benedict Cumberbatch főszereplésével forgatott Doctor
Strange pedig már 650 millió dolláros jegybevételnél tart.

2016-ban az év tíz legnagyobb kasszasikere között öt Dis-
ney-film szerepel. A 2015 decemberétől forgalmazott Star
Wars – Az ébredő Erő 2,07 milliárd dolláros bevételével nem
talált vetélytársra. A Zsivány Egyes valószínűleg átlépi majd
az egymilliárd dolláros jegybevételt.

A sikerhez nagyban hozzájárult Bob Iger stúdiófőnök elő-
relátó építkezése. A Disney 2006-ban 7,4 milliárd dollárért vá-
sárolta meg a Pixar animációs stúdiót, 2009-ben pedig
négymilliárd dollárért a Marvel Comics szuperhős univerzumát
is megszerezte. A stúdió harmadik nagyszabású bevásárlása a
LucasFilm átvétele volt 2012-ben négymilliárd dollárért.

„A Disney vezetőinek volt egy elképzelése, amely helyesnek
bizonyult” – mondta Guy Bisson, az Ampere Analysis kutatási
igazgatója.

December 22-i rejtvényünk megfejtése: De apu, ha segítesz, akkor megmondom, hogy anyu hova dugta el a szilvapálinkát

A sebész és a páciens:
– Nagyon hamar talpra

fogom állítani. A műtét
utáni első napon öt, a má-
sodikon tíz percet, utána
egy órát kell sétálnia.

– ...
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Székelyvéckén egy romos épület állt
a kultúrotthonnal szemben. Az 1890-
ben épült házat az önkormányzat vissza-
állította az eredeti formájába,
falumúzeummá alakították. A szobát
élethűen berendezték: van benne szövő-
szék, de kiállítottak régiségeket is szép
számmal. Ugyanitt található egy kis tár-
lat, főleg a polgármester által készített
szobrokból. Az úgynevezett „tisztaszo-
bában” a régi berendezés – ágy, faragott
kisszék – mellett a helyi idősebb asszo-
nyok öltözéke, lányruha, férfiruha is lát-
ható, de igazi szép gyűjtemény van
hímzett varrottasokból, falvédőkből is. 

A falumúzeum ajtaja állandóan
nyitva van, szabadon látogathatja, aki
csak akarja. 

Fekete Pál polgármester elmondta,

hogy tovább tervei is vannak. Szeretne
az udvarban hátul egy asztalosműhelyt
és egy kovácsműhelyt, régi mestersége-
ket bemutató műhelyeket berendezni. 

Az önkormányzat vendégházat is
működtet. A község mindkét testvérte-
lepülésének – Zamárdinak és Villány-
nak is – van egy-egy vendégháza
Székelyvéckén, amelyeket az önkor-
mányzat működtet. A község vezetője
kérdésünkre elmondta, hogy turisták
csak nyáron keresik fel Székelyvéckét,
télen kihalt a falu.

Nyáron csillagtúrát szerveznek, „el-
jönnek ide egy-két hétre, kiveszik a
házat, meglátogatják Bözödöt, Segesvárt,
Korondot, Gyergyót stb. Csillagtúrával
bárhová elmehetnek egynapos kirándu-
lásra. Estére visszajönnek, csend van,
meleg, és finom vacsorával várják őket”.

Fotó: Nagy Tibor
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Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Jobb időt, mint tavaly volt
Ez új esztendőben;
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt
Ez új esztendőben!

Konsza Samu gyűjtéséből, az 1957-ben
Marosvásárhelyen megjelent Háromszéki
magyar népköltészetből kölcsönözve a pákéi
rigmust, három napra újévtől, annak ígéreté-
vel, hogy a körforgás jeleivel, ősi tapasztalá-
sokkal és a költészet ráérzéseivel leírható idő
örömét – ahogy engem e megtisztelő szavak-
kal illetett Haller Béla, a Castellum Alapít-
vány elnöke – tolmácsolom tudásom java
szerint az új évben is, kezdem ez évi utolsó
sétámat, kedves Olvasóm. Ha időd engedi,
tarts velem.

December 30. 137 évvel Apáczai Csere
János halála után, Zsibón megszületett Wes-
selényi Miklós. 25. évét elrúgta volt, mikor
ezt írta – készülvén Széchenyi István társasá-
gában megteendő amerikai és angliai közös
útjukra, amiből Franciaország és Anglia lett
végül – Útinaplójába, 1821. december 30-án:

Bétöltvén hát 25-ik esztendőmet és vissza-
tekintek. Békétlenség, szégyen, megbánások
lepnek meg. Mely keveset éltem s mely sem-
mit sem tettem s pedig az életnek fele szinte
elrepült. „Magna pars vitae dilabitur male
agentibus, maxima nihil agentibus, tota aliud
agentibus” – idézi Senecát. – „Nagy része az
életnek elillan, miközben rosszakat teszünk, a
legfontosabbak nem tesznek semmit, az egész
életükben valami mást csinálnak.”

1821. október 29-én ugyane naplóba írta
volt, hogy külföldi tanulmányútjáról vissza-
térvén haza fogok érkezni s a korondi rétet
máléval újra bevettetni.

Azaz élni e táj mindennapjait.
A Magyar Tudományos Akadémia novem-

ber 17-én az igazgatótanács tagjává válasz-
totta. 

A nagy dunai árvízkor, 1838. március 14-
én egyik napról a másikra mintegy ötvenezer
ember veszítette el hajlékát Pesten. Az árvíz
alatti erőfeszítéseiért Wesselényit a megtisz-
telő árvízi hajós jelzővel illették. De az ak-
kori helytállásáért nyert pesti díszpolgári
címet Landerer Lajos nyomdász is.

Érdemei vannak a selyemhernyó-tenyész-
tés meghonosítása és a földművelés korsze-
rűsítése, az állattenyésztés – főleg a
lótenyésztés – forradalmasításában.

1848-ban már vakon s betegen jelentős
része volt abban, hogy a kolozsvári ország-
gyűlés is kimondta Erdély unióját Magyaror-
szággal.

Tüdőgyulladásban halt meg 1850-ben Pes-
ten.

Mintha őróla is szólna Arany János kese-
redése, két és fél évvel legjobb barátja eltű-
nése után, 1852-ben az Év utolján:

Kifelé az évnek a szekere rúdja,
Pályáját a nap is csak robotban futja,
Csak azért jő fel, hogy a gondját kivesse,
Ahol a reggel van, ott a dél, az este. 

Mehetsz, mehetsz jó év! amit hoztál, vidd el,
Megelégedtem már sovány böjteiddel;
Egy szó nem sok, azzal sem marasztlak

téged:
Kívánok jó utat s jó egészséget. –

Mi örömet adtál? Mi emléket hagytál?
Annyit se nekem, mint a tavalyi naptár,
Mely hiába mondja; hogy: „csütörtök,

péntek”,
Ha egyszer ledobtam, belé sem tekintek.(…)

Remélem, hogy A természet kalendáriuma
nem olyan portékám, amelybe aztán bele sem
tekint senki, szilveszter után is marad még
mondanivalója az új esztendőben.

Bár fergeteg hava meg sem kezdődött,
de alig hete kakaslépésnyivel nő naponta
a nappal hossza. Nem véletlen, hogy az
egykori téli napforduló, Jézus Krisztus
születésnapja, december 25. valamikor
évkezdővé lett, váltva a január 6-i vízke-
resztet. Bizony január elsejének az esz-
tendő első napja címért meg kellett
küzdenie. Először Kr. e. 153-ban lett év-
kezdő nap Fruzsina névnapja, de e
nemes feladatot csak 1691-től kezdő-
dően vette át véglegesen a keresztény vi-
lágban.

1817. január 1-jén jelent meg az első
magyar nyelvű tudományos folyóirat, a
Tudományos Gyűjtemény. Újdonsága s
erőssége volt a helyismeret és a néple-
írás. Széchenyi javaslatairól rendszere-
sen itt jelentek meg az első tudósítások.
Fő követelménnyé ez az újság tette a nép
nemzetbe emelését, a Nyugat polgári
eredményeinek utolérését.

Hova lett a tarka szivárvány az égről?
Hova lett a tarka virág a mezőkről?
Hol van a patakzaj, hol van a madár-

dal,
S minden éke, kincse a tavasznak s

nyárnak?
(…) Egyebet nem látni hónál és felleg-

nél;
Koldussá lett a föld, kirabolta a tél.

– írta Arany barátja, a 194 évvel ezelőtt szü-
letett Petőfi Sándor, A téli estékben Pesten,
1848 januárjában –

Esik a hó, mégis fekete az utca,
Nagy, vastag sötétség egészen behúzta.
Járó-kelő ember nem is igen akad,
Egy-egy látogató megy csak hazafelé,
Lámpája megvillan az ablakok alatt,
S fényét a sötétség hirtelen elnyelé,
Eltűnik a lámpa, a bennlevők pedig
Buzgón találgatják: vajon ki ment el itt?

Talán csak nem Rejtő Jenő? Ő éppen e nap
tűnt el 1943-ban munkaszolgálatosként a
szovjet fronton.

Január 2. 178 évvel ezelőtt, 1839-ben ké-
szítette el Louis Dauerre az első dagerrotí-
piát a Holdról.

Az év fordulóján a növekedő Hold sarlója
éppen az első negyedébe hízik, s korán nyug-
szik, így nem zavarja fényével az új esztendő
első meteorhullását. A Quadrantidák mete-
orraj tetőzése január 3-áról 4-re várható, akár
120 óránkénti felvillanással. Az év egyik leg-
gazdagabb meteoráramlata kevéssé ismert. A
hideg januári hajnalokon nem sokan szokták
nézegetni az égboltot. Ez az áramlat nevét
egy ma már nem létező csillagképről (Quad-
rans Muralis – Fali Kvadráns) kapta, ez a te-
rület ma az Ökörhajcsár (Bootes) része. Itt
található e raj radiánsa, azaz a rajhoz tartozó
meteorok visszafelé meghosszabbított pályái
az Ökörhajcsár északi részén látszanak össze-
futni. E pont most ráadásul a Nagygöncöl
rúdjának folytatásában, attól rúdnyi távol-
ságra, kissé északkeletre van, szinte a hori-
zonton.

1848. január 3-án a felvidéki Videfalván
megalakult a Magyarhoni Földtani Társa-
ság. Alapvető feladatának tartotta, többek kö-

zött, a földtani kutatásokhoz és a bányászat-
hoz kapcsolódó kulturális örökség ápolását,
megőrzésének elősegítését. A sors fintora,
hogy Ferenc József csak 1869. június 18-án
hagyta jóvá a Magyar Földtani Intézet, a tár-
saság törvényes képviselőjének megalapítá-
sát.

1745. január 4-én született Magyarláposon
az első magyar ásványtani munka szerzője,
Benkő Ferenc. Jénai és göttingeni egyetemi
tanulmányai befejeztével, hazatérte után rö-
videsen meghívták alma materébe, Nagy-
enyedre, a természetrajz, földrajz és német
nyelv tanárának; itt működött haláláig. 1786-
ban Kolozsváron adta ki élete főművét, az
első magyar nyelvű ásványtant Magyar Mi-
nerológia azaz a’ kövek ’s értzek tudománya
címmel. A mű legfőbb érdeme, hogy magya-
rul íródott, megteremtette a magyar ásvány-
tani szaknyelvet a latin és német
elnevezésekből. Benkő legnagyobb tette
mégis más. A nagyenyedi kollégiumban ter-
mészetrajzi múzeumot hozott létre. Az 1796-
ban megnyitott Raritatum et Rerum
Naturalium Museum volt az első nyilvános
múzeum Magyarországon. Anyagának nagy
része az 1848/49-es szabadságharc alatt el-
pusztult.

Reménykedve jobbakban, a nagybaconi
születésű tanárember, néprajzkutató Konsza
Samu gyűjtötte rigmussal kívánva békés, bol-
dog új esztendőt magam is, maradok kiváló
tisztelettel:

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Vegye el mind a nem jót
Ez új esztendőben;
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg
Ez új esztendőben!

Kelt 2016 utolsó újholdján, a növekedő
ezüstös Hold árnyékában

A természet kalendáriuma (CCXXXVI.)

Mózes Edith

Kis Székely zo.ltán

Falumúzeum és vendégház

Jó tavasz, őszt, telet, nyárt, jó termést és jó vásárt ez új esz-
tendőben

Holló Barnabás Wesselényi-domborműve a pesti ferences templom falán



ADÁSVÉTEL

ELADÓ női székely ruha. Tel. 0265/219-
300. (58015)

ELADÓ szilvapálinka. Tel. 0751-409-
097. (1230)

MINDENFÉLE

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

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

IDŐS ASSZONy mellé gondozót ke-
resünk reggel 7-től 17 óráig. Tel.  0746-
605-155, 0747-145-324. (1269-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Úgy mentél el tőlünk, hogy
búcsút sem mondtál,
szeretnénk, ha itt lennél, mert
a miénk voltál. Egy váratlan
percben életed véget ért, a
halál tépte szét, búcsút sem
intettél, elhagytad a házat és
minket, akiket úgy szerettél.
Örök az arcod, nem száll el a
szavad, szereteted, mosolyod
a szívünkben marad.
Fájó szívvel emlékezünk
december 29-én a Dózsa
György-i születésű KAKASI
KÁROLyRA halálának 11.
évfordulóján. Áldott, szép
emlékét őrizzük egy életen át.
Felesége, Ilonka, két fia és
leánya, két menye és veje,
négy unokája: Loránd,
Csongor, Anita és Evelin.
(1225)

„Olyan csönd van így
nélküled, 
hogy szinte hallani,
amit még utoljára
akartál mondani.”
(Váci Mihály: Nélküled)
Szomorú szívvel emlékezünk
2016. december 29-én FÜLÖP
DÉNESRE, a makfalvi iskola
egykori magyartanárára
halálának 20. évfordulóján.
Emlékét, szellemi örökségét
szeretettel őrzi családja.
(58225-I)

Fájdalom költözött öt éve
szívünkbe, nem múlik el soha,
itt marad örökre. Nem hall-
hatjuk hangod, nem foghatjuk
kezed, nem élhetünk soha
többé veled. Itt hagytál
mindent, amiért küzdöttél,
elváltál tőlünk, akiket sze-
rettél. A fájdalomtól most is
könnyes szemünk, mert te
gondolatban mindig itt vagy
velünk. 
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk a nyárádkará-
csonyfalvi születésű TANÁSZI
JÓZSEFRE  halálának ötödik
évfordulóján. Nyugodjon bé-
kében! Bánatos felesége és
lányai családjukkal. (1274)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, testvér, após, apatárs,
rokon, szomszéd és ismerős, 

MÁTÉFI MIHÁLy 
életének 74. évében, december
27-én csendesen megpihent. Te-
metése 2016. december 30-án,
pénteken 13 órakor lesz a göcsi
ravatalozóból. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes!

A gyászoló család. (1272-I)

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

BIGHIAN CRINIŞOR 
87 éves korában csendesen
megpihent. Drága halottunk te-
metése csütörtökön, december
29-én 13 órakor lesz a maros-
szentgyörgyi municípiumi teme-
tőben.  Emléke legyen áldott,
Isten nyugtassa békében! 
Bighian Marcel, Elena és Andrei.

(1264-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk
drága keresztapámtól, 

IMRE ISTVÁNTÓL. 
Emlékét szívünkben örökké őriz-
zük, Isten nyugtassa békében!

Keresztfia, Albert és családja.
(v-I)

Könnyes szemmel, mély fájda-
lommal a szívünkben veszünk
végső búcsút  a szeretett férjtől,
édesapától, apóstól, nagytatától
és dédnagytatától,  a maros-
szentkirályi 

ALEXANDRU ŞTEFANTÓL
aki 82 éves korában elhunyt.
Isten nyugtassa békében!  Teme-
tési szertartása és búcsúztatása
2016. december 30-án, pénteken
13 órakor lesz a náznánfalvi orto-
dox kápolnában.  

Gyászoló felesége, Floarea,
lánya, Eugenia és családja, fia,
Ştefan (Alex) és családja. (sz.-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa
és dédapa, 

id. FÜLÖP JÁNOS
folyó hó 27-én, 78 éves korában

rövid szenvedés után elhunyt.
Temetése december 30-án 11
órakor lesz a Jeddi úti temető-
ben.  Búcsúzik tőle felesége,
gyermekei, unokái és déduno-
kája. Emléke legyen áldott, pihe-
nése csendes! 

A gyászoló család. (1273-I)

Fájó szívvel búcsúzunk a szere-
tett sógortól, nagybácsitól, 

PAPP GyULÁTÓL.
Isten nyugtasson békében, em-

léked legyen áldott! 
Jutka, Andi, Lehel. (1277-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagytata,
após, testvér, apatárs, rokon és
jó szomszéd, 

KELEMEN JÓZSEF 
(JOCÓ) 

nyomdász 
folyó hó 28-án, életének 73. évé-
ben rövid szenvedés után megpi-
hent. Drága halottunk temetése
folyó hó 30-án, pénteken 14 óra-
kor lesz,  katolikus szertartás
szerint, a katolikus sírkertben.
Emléke legyen áldott és nyu-
galma csendes!  

A gyászoló család. (sz-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága halottunk, id.
SÜTŐ ANDRÁS temetésén részt
vettek és fájdalmunkban
osztoztak. Emlékét őrizzük. A
gyászoló család. (1240-I)
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Egy könnycsepp a szemünkben
érted él, egy gyertya az asztalon
érted ég, egy fénykép, mely őrzi
emléked, s egy út, mely elvitte
életed. A bánat, a fájdalom örökre
megmarad, mindig velünk leszel,
az idő bárhogy is halad.
Szomorú szívvel emlékezünk
december 29-én ifj. ZUDOR
JÁNOSRA halálának 14.
évfordulóján. Áldott emlékét őrzik
szerettei. (58198)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Elérkezett egy szomorú nap, ami
életünk végéig fájó emlék marad:
december 29-e, FERENCZI PÁL
halálának nyolcadik évfordulója. 
Egy perc volt, elszállt életed,/ itt
hagytál minket, kik téged
szerettek./ 
Könnyes az út, mely sírodhoz
vezet,/ A Jóisten őrködjön
pihenésed felett./ De abban
reménykedünk, hogy jó helyre
mentél,/ Hisz te a jónál is jobbat
érdemeltél.
Emlékét őrzi felesége, fia, menye, lánya, veje és a két unoka.
Nyugodjál békességben! (1267-I)

A búcsú nélküli elválás fájó
emlékével gondolunk életünk
legszomorúbb napján, december
29-én FARAGÓ SÁNDORRA
halálának első évfordulóján. Drága
emlékét szívünkben őrizzük.
Felesége, lányai, testvérei, az
unokák és a jó szomszédok.
Nyugodj békében, Sanyi tata!
(1268-I)

Árverési közlemény
1. Általános információk
Szováta város, Szováta, adószám: 4436895, cím: Fő út 155. szám,

Maros megye, telefon/fax: 0265/570 218, 0265/570-524, e-mail: so-
vata@cjmures.ro, kapcsolattartó: Bartha Éva. 

2. Általános tudnivalók a versenytárgyalás tárgyát képező ingat-
lanról:

Nyilvános árverésen bocsátanak áruba Szováta város magántulajdo-
nát képező ingatlanokat a Géra utca 1. szám alatt. 

3. A dokumentációra vonatkozó információk: 
A dokumentáció (a feladatfüzet) a Szovátai Polgármesteri Hivatal

közönségszolgálati irodájában vehető át – Szováta, Fő út 155. szám,
Maros megye –, 2017. január 3-ától, naponta 8.30–16.30 óra között. 

Az árveréssel kapcsolatos tisztáznivalók határideje: 2017. január 13.,
10 óra.

4. Az ajánlatra vonatkozó információk:
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. január 16., 10 óra. 
Cím: Szováta, Fő út 155. szám, Maros megye, 545500. 
Az ajánlatokat két példányban kell benyújtani, egy példány az ere-

deti, egy pedig fénymásolat.
5. A nyilvános árverés időpontja és helye, ahol az ajánlatokat fel-

bontják: 2017. január 16., 11 óra, a Szovátai Polgármesteri Hivatalban,
Fő út 155. szám, Maros megye. 

6. A felmerülő nézeteltérések megoldására hivatott bíróság: a Se-
gesvári Bíróság, Segesvár, Törvényszék utca 3. szám, Maros megye,
tel. 0265/771-851, fax: 0265/773-728, e-mail:
judecatoria.sighisoara@just.ro

7. A közlemény továbbítása közlés céljából: 2016. XII. 28.
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A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RECEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen,
sportos alkat), SZAKÁCSOT, SZOBALÁNYT,  MEDENCESZERELŐT/SZAKEMBERT, KARBAN-
TARTÓ MUNKÁST, SOFŐRT. Tel. 0722-268-866. (59071)

ÁLLATORVOST alkalmazunk. allatgyogyszertar@gmail.com (18336-I)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bó-
nuszrendszer, ingyenes szállás! Tapasztalat nem szükséges! A magyar nyelv ismerete kötelező! Érdeklődni
a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-290 telefonszámon.(sz-I)

DÉL-DUNÁNTÚLI kisváros HÁZIORVOST keres. Tel. 00-36-20-806-8860. (1233-I)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható HÖLGYEKET és URAKAT hosszú
távra, könnyebb és nehezebb betanított munkára (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése).
Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és
írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Ma-
gyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába járás autóbusszal. Ezenkívül
keresünk BUSZSOFŐRÖKET is! Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon. (sz.-I)

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓT alkalmaz MINTABOLTJAIBA. Önéletrajzát bármely TimKo-üz-
letbe beadhatja. (18331-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

MAROS MEGYEI TANÁCS

Közlemény

A Maros Megyei Tanács versenyvizsgát tart 2017.  ja-
nuár 30. és február 2. között egy megüresedett   I.
besorolású, fő szakmai fokozatú  tanácsadói állás be-
töltésére a Maros Megyei Tanács Jogi és Közigazgatási
Igazgatóságának  kancelláriájára és közigazgatási osz-
tályára.
A versenyvizsgát a Maros Megyei Tanács székhelyén,
Marosvásárhelyen, a Győzelem tér 1. szám alatt tart-
ják.

Az írásbeli vizsga 2017. január 30-án 10 órától,

az állásinterjú  február 2-án 14 órától lesz.

A jelentkezőknek meg kell felelniük a közalkalma-
zottakra vonatkozó, utólag kiegészített és módosí-
tott, újrakibocsátott 1999. évi 188-as törvény 54.
cikkelyében megfogalmazott minden feltételnek.

A sajátos feltételek, a könyvészet és a pályázati
dosszié iratainak jegyzékét kifüggesztették az intéz-
mény székhelyén és tanulmányozható a  honlapon.

A dossziékat jelen hirdetésnek Románia Hivatalos
Közlönyében – III. rész – való közzétételétől szá-
mítva 20 napon belül kell benyújtani a Maros Megyei
Tanács székhelyén.

Bővebb felvilágosítás a 0265/263-211-es telefonszá-
mon, az 1233-as  mellékállomáson.

Péter Ferenc elnök Paul Cosma jegyző





A Petry cég, valamint a
Sapientia EMTE Marosvásár-
helyi Karának kommunikáció
és közkapcsolatok szaka hall-
gatóinak társszervezésében
idén is cipősdoboz-akciót
szerveznek november 28. és
december 19. között. Járuljon
hozzá Ön is a rászoruló gyere-
kek karácsonyának boldo-
gabbá tételéhez! Nincs más
dolga, mint egy cipősdobozba
belepakolni a gyerekeknek
örömet okozó tárgyakat, majd

gon-

dosan becsomagolni a dobozt. A doboz tartal-
mazhat játékokat (kisautó, baba, plüssállat,
társasjáték, világító vagy hangot adó játék –
elemmel!), iskolai eszközöket (tollak, tolltartó,
színes ceruza, számológép, zsírkréta, kifestő,
jegyzettömb), higiéniai eszközöket (fogkefe, fog-
krém, szappan, fésű), illetve egyéb tárgyakat
(például CD, DVD, puzzle, legó, kis képeskönyv,
meséskönyv, cukorka, nyalóka, játék ékszer, óra).
A dobozba ne kerüljenek agyonhasznált játékok,
ruhák, agresszivitásra késztető képek, játékok (já-
tékpisztoly, kés), konzervek, romlandó ételek,
gyümölcsök, folyékony dolgok (sampon, testá-
poló), gyógyszerek, törékeny tárgyak (tükör, por-
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Várják a kántálókat 
a polgármesteri hivatalba

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal idén is fogadja a kán-
tálókat Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, december 19-én,
20-án és 21-én.

Feliratkozni december 8-áig kell a hivatal bel- és külkapcsolati
osztályán, az első emeleten, a 47-es irodában. Kapcsolattartó Vlaic
Mirela. Telefon: 0265/268-330, 144-es mellék. 

Mindenkit szeretettel várunk!
A polgármesteri hivatal bel- és külkapcsolati osztálya


