
Péter Ferenc megyei tanácselnök kezde-
ményezésére a Maros Megyei Tanács és
a marosvásárhelyi repülőtér vezetősége
hétfőn munkamegbeszélést tartott a 
Search Corporation tervezőcég képvise-
lőjével, aki részletesen bemutatta azt a
műszaki tanulmányt, amely alapján fel-
újítják a marosvásárhelyi repülőtér ki-
futópályáját. Mit kell tudni erről a
tervről, illetve mi hangzott el a megbe-
szélésen? – kérdeztük Kozma Mónikát,
a megyei tanácselnök tanácsadóját.

– A Search Corporation tervezőcéggel való
találkozást Péter Ferenc elnök indítványozta, az
ő kérésére szerveztük meg. Tulajdonképpen az
volt a cél, hogy a cég részletesen bemutathassa
azt a megvalósíthatósági tanulmányt, amely a
marosvásárhelyi repülőtér felújítására készült.
Gyakorlatilag ez a tanulmány határozza meg,
hogy milyen műszaki megoldást fognak alkal-
mazni a kifutópálya felújításánál. Ugyanis több-
féle lehetőség létezik, de ezt a
megvalósíthatósági tanulmányt hagyta jóvá a
Maros Megyei Tanács. A tanulmány szerint 77
millió lejre becsülik a beruházás értékét. Mű-
szaki értelemben a tanulmány pontosan leszö-
gezi, hogy milyen munkálatokat kell elvégezni

ahhoz, hogy a kifutópálya felújítása után elérjük
azokat a paramétereket, amelyek biztosítják azt
a teherbírást, amire szükség van ahhoz, hogy a
repülőtér nagy kapacitású repülőgépeket tudjon
fogadni. Pillanatnyilag ugyanis az a probléma,
hogy a repülőtér nem fogadhat nagyobb sze-
mélyszállító gépeket, mert a kifutópálya beton-
felületének teherbírási mutatója csak 30 egység.
Ahhoz, hogy a nagy gépeket, az Airbusokat,
Boeingeket fogadni lehessen, ennek a mutató-
nak 55-nek kell lennie. A terv szerint meg kell
erősíteni a kifutópálya alapozását, és a felületét
aszfaltréteggel kell ellátni ahhoz, hogy megfe-
lelő teherbírású legyen. 
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Szabad a vásár!
Hétfőtől díjmentesen parkolhatnak az autósok Marosvásár-

helyen – tudjuk meg a polgármesteri hivatal honlapjáról. Nin-
csenek tehát parkolóőrök, járműelszállítás, sms-ben vagy
internetes alkalmazással történő parkolódíj-fizetés. Immár
nyugodtan le lehet tenni az autót a kijelölt parkolóhelyeken,
és nem kell bosszankodni az ablaktörlő alá szorított bírság-
cédula miatt. Azonban továbbra is ugyanolyan kevés parko-
lóhely van a városban, mint eddig. 

Jó darabig eltarthat ez a „fegyelmezetlen” állapot. Akár
fél évig is – figyelmeztette már tavaly augusztusban a városa-
tyákat a közterületkezelő igazgatóság igazgatója. Florian
Moldovan már akkor tájékoztatta az újdonsült közgyűlést,
hogy 2017. január 20-án lejár a Tracia Trade parkolócéggel
2009-ben megkötött szerződés, és sürgette a testületet, hogy
hozzon határozatot annak érdekében, hogy elindíthassák a
közbeszerzési eljárást a parkolóhelyek adminisztrálását végző
cég kiválasztására. Már akkor elhangzott, hogy mintegy félé-
ves kifutási időre van szükség a licitek feladatfüzete és külön-
féle tanulmányok elkészítéséhez, illetve a versenytárgyalás
lebonyolításához.

Éppen elég is lett volna a második fél év ahhoz, hogy a hol-
nap érvénytelenné váló szerződést egy újabb váltsa fel anélkül,
hogy üresjárat keletkezzen e tevékenységben. Egy törvényesen,

(Folytatás a 3. oldalon)

Antalfi Imola

Silány 
kivitelezés
Az önkormányzati elöljáróknak sok fej-
törést okoz, hogy gyenge kivitelezésű
épületek ügykezelésével bízták meg a
közintézményt, ugyanakkor az ingatla-
nok alatti magántulajdonban lévő föld-
területre bérleti díjat is kellett fizetnie a
hivatalnak.

____________2.
Honlap 
múltunkról
A honlap erőssége, hogy a hiteles, tu-
dományos megalapozottságú mun-
kákkal megpróbálják ellensúlyozni az
áltudományos megközelítéssel világ-
hálóra kerülő historizáló írásokat. 

____________4.
„Nyolcvanéves”
házikenyér
Ida néni vásárlói közül legtöbben
évek, sőt évtizedek óta hűségesek a
kis családi vállalkozásnál előállított
mindennapihoz. 

____________5.
Gyenes elégedett
is meg nem is 
a Dakaron elért
eredményével
A 29. helyre csúsztam vissza, és már-
már feladtam azt a reményt, hogy az
első húszban végezhetek, de aztán si-
került javítanom. 

____________9.

A kifutópálya 2012-es, jelentősebb javítása Fotó: Antalfi Imola

(Folytatás a 4. oldalon)Mezey Sarolta

Kiszállítás hétfőtől péntekig 8-15 óra között. 50 lej felett a kiszállítás ingyenes!
Minden kedden és pénteken friss baromfihúst kapunk Magyarországról! 

Legjobb árak a városban!
Friss egész csirkecomb 7,49 lej/kg, friss felső és alsó csirkecomb 7,95 lej/kg,
friss farhátas csirkecomb 5,49 lej/kg, friss csontos csirkemell 11,95 lej/kg, 

friss csirkeszárny csak 6,95 lej/kg, friss csirkemáj 7,95 lej/kg,
friss csirkefarhát 1,89 lej kg.

Tipp: Kiváló minőségű olasz harisnyát keres? Nálunk megtalálja!
Panzi kimérős kutyaeledel többféle ízben (csirke, marha, bárány) 3,95 lej/kg. 

Ozzi kutyakonzerv 1240 g (csirke/marha) 4,59 lej/darab. 
King kutyakonzerv 1240 g (marha) 3,95 lej/ darab. 

Panzi dobozos kutyakonzerv (csirke/máj) 415 g 1,95 lej/darab. 
Aramis cica/kutyaszalámi 1 kg 3,49 lej/darab.

Panzi multivitamin-tabletta kölyökkutyáknak (100 db) 4,95 lej. 
Pedigre-darabok mártásban (pulyka-sárgarépa/marha-nyúl/csirke-zöldség) 1,95 lej/darab. 

Ozzi macskakonzerv (marha/csirke ) 415 g 1,95 lej/ darab. 
Panzi macskakonzerv (baromfi/ májas/csirkés ) 415 g 1,95 lej/darab.

Pet daily macskakonzerv vadhússal 415 g 1,69 lej/darab. 
Whiskas-darabok marhahúsos mártásban 100 g 2,29 lej/darab. 
Edeka német jutalomfalatok (marha/csirke) 60 g 3,49 lej/darab. 

Dreamies jutalomfalatok (sajt/sajt-hal) 60 g 4,49 lej/darab. 
Panzi szőrregeneráló tabletta macskáknak 100 db 4,95 lej/darab. 

Vega cicaszalámi (bárány/nyúl) 400 g 2,49 lej/darab. 
Edeka hörcsög/nyúleledel 250 g 5,49 lej/darab. 

Intershop, megéri nálunk vásárolni!

Elkészült a kifutópálya-felújítás megvalósíthatósági terve 

77 millió lejes beruházás
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Major Gizella retrospektív kiállítása
Egész művészi pályáját tükröző egyéni kiállítással jelent-
kezik Major Gizella festőművész. A grafikát is évtizedeken
át művelő alkotó, művészpedagógus tárlata január 25-én
17 órakor nyílik meg a marosvásárhelyi Kultúrpalota fris-
sen felújított földszinti galériáiban. Fél évszázad termését
öleli fel a válogatás, a művésznő fontosabb alkotó törek-
véseit, periódusait mutatják fel a közönség elé kerülő olaj-
festmények és pasztellképek, grafikai sokoldalúságát
tanúsítják a fekete-fehér és színes rajzok, metszetek, kol-
lázsok. A kiállító hagyományba ágyazott és folyamatos
megújulásra kész, olykor formabontó művészetét Nagy
Miklós Kund művészeti író méltatja a megnyitón. 

Hétfőtől ingyenes lesz a parkolás
Marosvásárhelyen

Ingyenes lesz a parkolás hétfőtől, január 23-ától Marosvá-
sárhelyen – tájékoztatott a polgármesteri hivatal. A parko-
lási szolgáltatással kapcsolatos városházi szerződés
határideje lejárt, és egyelőre nincs olyan vállalkozás,
amely átvenné. Amíg erre sor kerül, a városban mindenütt
ingyen lehet parkolni.

Vadárvácska 
Ma, január 19-én délután 5 órától bemutatják a marosvá-
sárhelyi Bernády Ház idei első képzőművészeti tárlatát a
Vadárvácska alkotótábor 2016-ban készült alkotásaiból. A
bucsini erdei művésztelepen tavaly nyáron több mint húsz
festő, grafikus, szobrász, textilművész dolgozott, munkáik
fő ihletforrása a 450 éve indult csíksomlyói zarándoklat
volt. A kiállítást a művésztelep működtetője, Gál Mihály és
Nagy Miklós Kund művészeti író ajánlja az érdeklődők fi-
gyelmébe. 

Hahota-kabaré Szászrégenben 
és Marosvásárhelyen 

A nagy érdeklődésre való tekintettel Szászrégenben két al-
kalommal viszi színre a Hahota színtársulat Ha betéved –
nem téved! című kabaré-előadását. Az érdeklődőket feb-
ruár elsején, szerdán és február 23-án, csütörtökön este 7
órától várják az Eugen Nicoară művelődési ház előadóter-
mébe. Marosvásárhelyen legközelebb január 21-én, szom-
baton este 7 órától látható az előadás. Fellép: Puskás
Győző, Székely M. Éva/Kilyén Ilka, Kelemen Barna, Cseke
Péter, Ritziu Ilka Krisztina, Gönczy Katalin és Szőllősi P.
Szilárd. Rendező: Kovács Levente. A szászrégeni előadá-
sokra jegyek elővételben a művelődési ház jegypénztárá-
ban kaphatók, helyfoglalás a 0741-024-882-es és a
0757-109-450-es telefonszámon. 

Esküvői kiállítás a várban 
Január 21-én és 22-én a marosvásárhelyi várban a kilen-
cedik alkalommal rendezik meg az esküvői kiállítást, ahol
az érdekeltek az esküvői szolgáltatások gazdag felhoza-
talából válogathatnak. A 45 kiállító cég között lesz meny-
asszonyi ruhát, virágot, tortát kiállító, de fotósok,
filmfelvételt készítők, zenét szolgáltatók, ékszereket, italo-
kat, tűzijátékot kínálók és luxus autót felvonultatók is. A ki-
állítás naponta 10-19 óra között látogatható. A helyszínen
lesz egy „szerelemfal” is, ahol szerelmes üzeneteket lehet
majd hagyni. A legjobbak között kisorsolnak egy díszva-
csorát a Zambara bistróban. A sorsolás január 22-én, va-
sárnap 18 órakor lesz. 

Hírszerkesztő: Mózes Edith

Ma SÁRA, MÁRIÓ, 
holnap FÁBIÁN, SEBESTYÉN
napja. 
FÁBIÁN: latin eredetű, a Fabius
nemzetségből való férfit jelöli.
Női alakja a Fabiana.

19., csütörtök
A Nap kel 

7 óra 59 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 6 perckor. 
Az év 19. napja, 

hátravan 346 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. január 18.

1 EUR 4,4980
1 USD 4,2098

100 HUF 1,4598
1 g ARANY 164,0436

IDŐJÁRÁS
Napos idő

Hőmérséklet:
max. -40C
min. -170C

Fél éven belül hétfőtől a harmadik főtanfelügyelője van
Maros megyének. Mint köztudott, november 3-án őri-
zetbe vették a szociáldemokrata Someşan Ştefant, akit a
korrupcióellenes ügyészség hivatali hatáskörrel való
többszöri visszaéléssel vádolt meg a marosvásárhelyi Ka-
tolikus Teológiai Líceum létrehozása kapcsán. A leváltott
főtanfelügyelő helyébe 2016. november 22-től a pedagó-
gusok házánál tevékenykedő és a Mihai Eminescu Peda-
gógiai Szakközépiskolában tanító dr. Nadia Raţăt

nevezték ki, aki a Liberális Pártot képviseli a megyei ta-
nácsban. Január 16-tól Nadia Raţăt Kozak Maria román
szakos tanfelügyelő követi, akinek a Papiu Ilarian közép-
iskolában van a katedrája. Nadia Raţă közel kéthavi te-
vékenységéről a sajtónak eljuttatott jelentésben számolt
be. Kíváncsian várjuk, hogy a kormányzó pártot képvi-
selő főtanfelügyelő hogyan oldja meg a megyei oktatás-
ügyben kialakult, immár tarthatatlan konfliktushelyzetet.
(b. gy.)

Kozak Maria vette át a tanfelügyelőség vezetését 

Édentől keletre néven indul filmklub Marosvásárhelyen,
a Maros megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (MIET) szerve-
zésében és a G. Café támogatásával. A filmklub keretében
nevelési céllal, heti rendszerességgel kerülnek vetítésre
régi és nem olyan régi nagyjátékfilmek nyelvre, műfajra
való tekintet nélkül, havi tematikákba szervezve. Kiemelt
figyelmet szentelnének a helyi, illetve erdélyi alkotóknak,
ezért kísérőfilmként minden héten bemutatásra kerülnek
erdélyi alkotók rövidfilmjei, animációi, kisebb dokumen-
tumfilmjei, videoklipjei is.

A filmklub havonta egy alkalommal felkér egy Maros-
vásárhelyen élő művészt, közéleti szereplőt, hogy vigye el
és mutassa be egy kedvenc mozis alkotását. A későbbiek-
ben terveznek különleges vetítéseket, meglepetéseket is.

Az első filmklubra január 24-én (kedden) este 7 órától
kerül sor, Alfred Hitchkock Hátsó ablak című, 1954-es
thrillerét vetítik, a kísérőfilm Felméri Cecília Boldogság-
pasztillája lesz. 

A vetítésekre a marosvásárhelyi G. Caféban kerül sor, a
belépés ingyenes.

Édentől keletre

Megyei hírek

A magyar kultúra napja 
a Maros Művészegyüttesnél

A Maros Művészegyüttes a magyar kultúra napja al-
kalmából rendkívüli előadást tart az intézmény szék-
házában. A január 22-én este 6 órától kezdődő
előadáson fellép a Maros Művészegyüttes tánckara és
zenekara – énekel Kásler Magda –, a Napsugár nép-
táncegyüttes, valamint a Fagyöngy citerazenekar. Közre-
működik Kilyén László színművész. A belépés díjtalan. 

Flamencotanfolyam 
Az András Lóránt Társulat januárban és februárban la-
tintánc-tanfolyamokat indít. Tangót Deák Orsolya és

Dabóczi Dávid, flamencót András Lóránt, kontakot Da-
bóczi Dávid oktat. Bevezetőként január 20-án 19 órá-
tól a Brăila utca 10. szám alatt (a régi zsinagógában)
Bajo la luna címmel flamencoest lesz. Fellép Varga
András és Asztalos Zsolt, koreográfiával közreműkö-
dik az András Lóránt Társulat.

Szilveszteri morzsabuli
Január 21-én, szombaton este 8-tól szilveszteri mor-
zsabulit tartanak a Sörházban. A 85 lejes belépő el-
lenében egy többnyire zöldséges, könnyű,
svédasztalos menüt ajánlanak egy pohár pezsgővel
és egy pohár pálinkával, Margit néni házi sütemé-
nyeivel. Zenél a Gyárfás Band. Foglalások és to-
vábbi információk a 0723-219-757-es
telefonszámon. 

RENDEZVÉNYEK

Marosszentannán 2003-ban
adták át az országos lakás-
ügynökség alapjaiból épített
ANL-s tömbházlakást. Az or-
szágban talán egyedülállóként
az önkormányzat a tömbházak
alatti területre bért kellett fizes-
sen a földterület tulajdonosá-
nak. Nemrég sikerült ezt a
helyzetet orvosolni azáltal, hogy
az önkormányzat megvásárol-
hatta a földterületeket.

A szentannai önkormányzat ügyke-
zelésében lévő hat ANL-s tömbházban
54 lakás van, jelenleg közülük négy
üres, amelyeket rövidesen kiutalnak.
Az önkormányzati elöljáróknak sok
fejtörést okoz, hogy gyenge kivitele-
zésű épületek ügykezelésével bízták
meg a közintézményt, ugyanakkor az
ingatlanok alatti magántulajdonban
lévő földterületre bérleti díjat is kellett

fizetnie a hivatalnak. Ez ügyben bíró-
sági ítélet is született, amely az épüle-
tek alatti földterület tulajdonosának

kedvezett. Ez most megszűnni látszik,
ugyanis hosszas huzavona után árve-
résre bocsátották a tömbházak alatti
telkeket, amit az önkormányzat meg-
vásárolt. 

– Mi a helyzet az országos lakás-
ügynökség által megemelt bérleti dí-
jakkal Marosszentannán? – kérdeztük
László Ildikó alpolgármestert.

– Az országos lakásügynökség alap-
jaiból épített lakások bérleti díja az
első öt évben kedvezményes, a cél
ugyanis az, hogy a 35 év alatti fiata-
loknak nyújtsanak támogatást annak
érdekében, hogy öt év alatt saját la-
kásra tegyenek szert. Az öt év letelte
után – a jövedelmek függvényében –
eddig is magasabb bérleti díjakat szab-
tak meg, így a mostani rendelkezés,
amellyel megemelték az ANL-s la-
kások bérleti díját, nem mondható vá-
ratlannak. Azok, akiknek már többször
meg kellett hosszabbítani a lakásszer-
ződését, eddig is magasabb díjat fizet-
tek, mint azok, akik az első ötévi
szerződésüket töltik, egyeseknek há-
romszáz lejre is felment a bérleti díjuk,
ami lassan az ingatlanpiacon alkalma-
zottakhoz közelít. 

Amint kérdésünkre az alpolgármes-
ter elmondta, jelenleg hozzávetőleg
negyven lakásigénylési kérelmet adtak
le a marosszentannai önkormányzat-
hoz a két kétszobás és két megürese-
dett garzonlakásra. Az elbírálásnál
előnyben részesülnek a helybéli 35 év
alatti fiatal párok, akik pluszpontokat
kapnak, ha a községben dolgoznak, il-
letve felsőfokú végzettséggel rendel-
keznek. Nagy felújításra, szigetelésre
lenne szükség, ugyanakkor gyengék a
tömbházlakásokban lévő hőközpontok
is – fejtette ki László Ildikó alpolgár-
mester.

ANL-lakások Marosszentannán
Silány kivitelezés

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor
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Munkaszüneti nappá nyilvánította 
a kormány január 23-át

A Grindeanu-kabinet a jövő hétfőt is szabadnappá
nyilvánította. A parlament tavaly nyilvánította hivata-
los munkaszüneti nappá Moldva és Havasalföld
egyesülésének évfordulóját, január 24-ét. A Grinde-
anu-kabinet döntése csak a közalkalmazottakat
érinti, de az eddigi gyakorlat szerint a magánszféra
nagy részében is alkalmazzák majd.

Ösztönzés lakbértámogatással
Sürgősségi rendelettel elfogadta a kormány szerdai
ülésén a lakbértámogatási programot – jelentette be
sajtótájékoztatóján Sorin Grindeanu miniszterelnök.
A kabinet közleménye szerint azzal a céllal módosí-
tották és egészítették ki a munkanélküli-segélyre és
a munkaerő-foglalkoztatásra vonatkozó 2002/76-os
törvényt, hogy ösztönözzék az állástalanok munka-
vállalási hajlandóságát. A rendelet értelmében támo-
gatás jár azoknak a regisztrált munkanélkülieknek,
akik jelenlegi lakhelyüktől több mint 50 kilométerre
elköltöznek azért, hogy munkát vállaljanak. A támo-
gatás fedezi a lakhatási költségek (albérlet és rezsi)
75 százalékát, de nem lehet több 900 lejnél. A támo-
gatás azoknak jár, akik havi nettó bére nem haladja
meg az 5.000 lejt, és legalább 12 hónapra vállalnak
munkát. A havonta nyújtott támogatást három évig
folyósítják, igénylés alapján. (Agerpres)

Túlzsúfoltak a börtönök
Közkegyelmet hirdetnének az öt évet meg nem ha-
ladó szabadságvesztéssel sújtott elítéltek egy részé-
nek, hogy így enyhítsék a börtönök túlzsúfoltságát –
hozta nyilvánosságra az erre vonatkozó tervezetet
szerdán az igazságügyi minisztérium. Az intézkedés
nem terjedne ki azokra, akiket a korrupciós bűncse-
lekményekre vonatkozó törvény alapján ítéltek el.
Florin Iordache igazságügyi miniszter szerint Romá-
nia negyven büntetés-végrehajtó intézményében 19
ezer férőhely van, ám ezekben több mint 27 ezer el-
ítéltet tartanak fogva. A tárca számításai szerint
2300-2500 elítélt kerülne szabadlábra a közkegyelmi
tervezet hatályba lépése esetén. (MTI)

Tankönyvtörvény készülne
Tankönyvtörvény kidolgozására készül az oktatási
tárca – közölte Pavel Năstase szakminiszter, hozzá-
téve, a jogszabály révén szeretnék kiküszöbölni azo-
kat a helyzeteket, amikor a diákok késve jutnak
hozzá a tankönyvekhez. Hangsúlyozta, a cél az,
hogy kidolgozzanak egy olyan törvényt, amely meg-
szabja a tankönyvek elkészítésének teljes körforgá-
sát, és kivonja ezt a közbeszerzések köréből. Pavel
Năstase szerint a tankönyvek esetében különleges
beszerzési eljárást alkalmaznának, természetesen
átlátható és kompetitív módon jelölve ki azokat a vál-
lalatokat, amelyek ezt a megbízatást kapják. A digi-
tális tankönyvekről a miniszter úgy vélekedett: azok
segítik a tanulókat, de nem helyettesíthetik a tanárt.
(Agerpres)

átlátható módon kiválasztott, a város számára kedvező
(megfelelő mértékben jövedelmező) feltételekkel meg-
kötött szerződés alapján végezhetné egy cég a parkoló-
helyek adminisztrációját. Ilyen vonatkozású tanácsi
határozat nem született, és csak találgatni lehet, hogy
miért nem. Egy biztos: nem egy „fosztogató” típusú
parkolócégre van szükség, hanem az önkormányzatnak
méltányos bérleti díjat fizető, a fizetési kötelezettségei-
nek eleget tevő, profitjának a szerződésben leszögezett
arányú részét a parkolórendszer korszerűsítésébe (tér-
figyelő kamerák , automata jegykiadók felszerelésébe
stb.) beruházó cégre, illetve – miért is ne? – saját szol-
gáltatóra. Az eddigi adatokból ugyanis az tűnik ki, hogy
nem elég, hogy a helyi költségvetéshez igen szerényen
járult hozzá a Tracia Trade (vajon kik és miért mentek
bele annak idején az önkormányzat részéről egy ennyire
előnytelen egyezség létrejöttébe?), de még azt az ará-
nyaiban kevés pénzt is csak csurrantotta-cseppentette a
helyi költségvetésbe. Legalábbis a számvevőszéki vizs-
gálat 2013-ban ezt jelentette (a parkolási tevékenység
bérbeadásából esedékes 639 ezer lejes befizetés-elma-
radást állapítottak meg). Arról nem is szólva, hogy az
időnkénti drágulásokat nem követték komolyabb beru-
házások, amelyek a kulturált parkolást lehetővé tették
volna a parkolási szabályzatba foglalt 61 utcában ki-
alakított mintegy 2500 parkolóhelyen. 

Mindez immár lejárt (remélhetőleg alapos számve-
vőszéki vizsgálat követi a szerződéslezárást), és ha az
illetékesek csak most tervezgetik egy – amúgy igencsak
időszerű – közlekedési-parkolási tanulmány elkészítte-
tését, akkor még jó sokáig parkolhatunk ingyen, lepi-
pálva a nagyszebeni, 24 órára szóló, egységesen 1 lejes
parkolódíjat is. A városkassza azonban több százezer
lejes évi bevételtől esik el. 

Szabad a vásár!
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világJohannis élt alkotmányos jogával: 
elnökölt a tegnapi kormányülésen 

Klaus Johannis jobboldali román államfő is megje-
lent szerdán a bukaresti szociálliberális kormány
rendes ülésén, elmondása szerint azért, hogy a ka-
binet ne tűzzön társadalmi vita nélkül napirendre
közkegyelemről rendelkező vagy a büntető tör-
vénykönyvet módosító sürgősségi rendeletet.

Az elnök korábban arra figyelmeztette a január elején hi-
vatalba lépett kormányt, hogy tisztsége teljes súlyával szembe
fog szállni minden olyan próbálkozással, amely az igazság-
szolgáltatás eszközeinek megnyirbálását, a korrupt politiku-
sok „tisztára mosását” célozza.

Miután a jobboldali sajtó régóta azzal vádolta a szociálli-
berális kormánytöbbséget, hogy amnesztiáról és közkegye-
lemről szóló kormányrendeletekkel készül mentőövet dobni
korrupcióval gyanúsított, bűnvádi eljárás alatt lévő politiku-
sainak, kedden Florin Iordache igazságügyi miniszter úgy nyi-
latkozott: amnesztiát (a büntetett előéletet is eltörlő
bűnfeledést) nem terveznek, de elképzelhető, hogy közke-
gyelmi jogszabállyal próbálnak majd enyhíteni a börtönök túl-
zsúfoltságán.

Bár a szerdai kormányülést megelőzően – évek óta először
– semmit sem közöltek hivatalosan a sajtóval az ülés napi-
rendjéről, az ellenzéki sajtó tudni vélte, hogy a kormány két
sürgősségi rendeletet akar szerdán elfogadni, az egyikben köz-
kegyelmet hirdetne bizonyos bűncselekmények elkövetőinek,
a másikban pedig megváltoztatná a hivatali visszaélés és más
bűncselekmények meghatározását.

Johannis a kormányülés elején a sajtó jelenlétében leszö-
gezte: megállapodott Sorin Grindeanu kormányfővel, hogy a
két tervezetet nem veszik fel szerdán a kormányülés kiegé-

szítő napirendjére, és azokról csak társadalmi vita után dön-
tenek. Az elnök szerint Grindeanu azt ígérte neki, hogy a bün-
tetőjogot érintő esetleges döntéseket csak a tervezetek
nyilvánosságra hozatala után, a szakmai szervezetekkel
egyeztetve hozzák meg.

A 2014 óta hivatalban lévő Johannis első ízben élt azon al-
kotmányos jogával, hogy maga elnököljön egy kormányülésen.

A kormányülés után Grindeanu sajtóértekezletén azt állí-
totta, hogy Johannis jelenléte nélkül sem került volna napi-
rendre a két büntetőjogi tervezet. Szavaiból kiderült: csak
akkor értesült Johannis érkezéséről, amikor az elnök már úton
volt a kormánypalota felé.

Az igazságügyi miniszter azt ígérte, hogy a minisztérium
honlapján szerdán nyilvánosságra hozzák a tervezett módo-
sításokat.

Az alkotmány szerint a kormány kivételes esetekben avat-
kozhat be azonnal hatályba lépő sürgősségi rendeletekkel a
törvényalkotásba, amelyeket később a parlament is megvitat
– és adott esetben megerősíti, módosítja vagy elveti őket.

Laura Codruţa Kövesi korrupcióellenes főügyész szerint
azonban hiába vonnának utólag vissza vagy támadnának meg
az alkotmánybíróságon egy közkegyelmi rendeletet, ha egyet-
len óráig is hatályba lép, az – a kedvezőbb jog elve alapján –
visszavonhatatlan jogi következményekkel járna. A vádható-
ság vezetője egy kedd esti interjújában arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy a DNA ügyeinek egyharmadában hivatali
visszaélés a gyanú, és amennyiben ezt törölnék a btk.-ból,
nemcsak gyanúsítottak százai úsznák meg a felelősségre vo-
nást, hanem a társadalomnak sem lennének már eszközei arra,
hogy behajtsa az általuk okozott kárt. (MTI)

A román–amerikai stratégiai partnerség elmélyítése a cél
Klaus Johannis elnök szerdán kijelentette, hogy az
új amerikai vezetés is elkötelezett a román–ameri-
kai stratégiai partnerség mellett, ezért Bukarest to-
vábbra is szoros együttműködésre törekszik az
Egyesült Államokkal.

Johannis a fővárosban akkreditált nagykövetek előtt mon-
dott beszédében ismertette az ország külpolitikájának főbb
irányvonalait. Mint mondta, az alappillérek továbbra is vál-
tozatlanok, így Bukarest az idén húszéves román–amerikai stra-
tégiai partnerség elmélyítésére, valamint az Európai Unióval és
a NATO-val ápolt kapcsolatok konszolidálására törekszik.

Donald Trump megválasztott amerikai elnök pénteki beik-
tatása kapcsán elmondta, hogy a novemberi elnökválasztás
óta eltelt időszakban számos magas szintű érintkezés volt a
román fél és az új amerikai vezetés között, ami megerősítette
számára, hogy az Egyesült Államok elkötelezett marad a Ro-
mániával kötött stratégiai partnerség mellett.

Az Európai Unióról kifejtette, hogy Románia az uniós in-
tegrációs folyamat elmélyítésében érdekelt, ez lehet ugyanis
az egyedüli megoldás az Európát sújtó számos válsághelyzet
kezelésére. Rámutatott: a román állampolgárok, akik felmé-
rések szerint a leginkább számítanak EU-pártinak, koheren-
sebb, rugalmasabb, erősebb és hiteles Európai Unióban
érdekeltek, olyan európai közösségben, amely tiszteletben
tartja saját elveit és értékeit.

Johannis megállapította: az ukrán válság megoldására irá-
nyuló európai erőfeszítések nem jártak sikerrel, és úgy vélte,
2017-ben feltétlenül meg kell oldani ezt a válságot ahhoz,
hogy az ukrán helyzet ne váljon „tartós konfliktussá”.

A kétoldalú kapcsolatokról szólva elmondta, hogy Románia
számára kiemelt fontosságú a Németországgal, Franciaor-
szággal és Olaszországgal kötött stratégiai partnerség elmé-
lyítése. Emellett a román–lengyel és a román–török
kapcsolatok fejlesztését említette. (MTI)

Joachim Gauck: súlyos veszélyek fenyegetik Németországot

A lakossági távhőhálózatra állhat át a belga királyi palota
A hulladékot felhasználó brüsszeli lakossági távfűtés háló-

zatára állhat át a belga királyi palota a belügyminiszter 
tervei szerint – közölte a La Libre Belgique belga napilap
szerdán.

A tájékoztatás szerint Jan Jambon belügyminiszter pénte-
ken nyújtja be a miniszterek tanácsának azt a javaslatot, amely
szerint a Brüsszel északnyugati, Laeken nevű kerületében ta-
lálható királyi palota fűtését átállítják az energiát javarészt
háztartási hulladék elégetéséből nyerő kommunális rend-
szerre. Az indoklás szerint a palota mintegy 1 millió liter gáz-

olajat használ el fűtéséhez évente. Az új rendszer mintegy 900
ezer liter gázolaj megtakarításával járna.

A kiadások csökkentése mellett az új hálózatra való átállás
és a palota ehhez szükséges fűtésrendszerének felújítása je-
lentősen csökkenti majd a levegőbe kerülő szén-dioxid meny-
nyiségét. Becslések szerint mintegy 2700 tonnával lesz
kevesebb az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása.

A napilap úgy tudja, a távhőszolgáltató vállalat kezdetben
egy egyszeri, 25 éves időtartamra szóló ellátási megállapodást
kötne a királyi palotával. (MTI)

A mai a „legjobb és legdemokra-
tikusabb” Németország, amely
valaha létezett, de súlyos veszé-
lyek fenyegetik stabilitását –
mondta szerdán Berlinben Joa-
chim Gauck német szövetségi
elnök az államfői munkásságát le-
záró búcsúbeszédében.

A 76 éves, egykori keletnémet ellen-
zéki és evangélikus lelkész – akinek
mandátuma márciusban jár le, és má-
sodik ciklust életkorára hivatkozva
nem vállal – hivatalában, a Bellevue
kastélyban elmondott beszédében kie-
melte: nagy erőfeszítésekre lesz szük-
ség ahhoz, hogy Németország
megbirkózzon az előtte álló megpró-
báltatásokkal.

Mint mondta, heves támadások érik a
liberális demokráciát, Európa nem
egységes és nem is mindenhol békés,
felerősödött az iszlamista terror fenye-
getése, és az új amerikai elnök hiva-
talba lépésével kihívások érik a
nemzetközi jogra alapozott világrendet
és a transzatlanti kapcsolatok rendsze-
rét, mindenekelőtt a NATO-t. Gauck
kiemelte, hogy támogatja az EU vé-

delmi képességének erősítését célzó
törekvéseket, és aláhúzta: világossá
kell tenni a NATO keleti határvidékén
fekvő tagországok előtt, hogy a kol-
lektív védelem elve érinthetetlen. A
terrorizmusról szólva hangsúlyozta,
hogy a biztonság erősítése nem fenye-
geti, hanem védi a szabadságot, és a
jogállam elveszíti hitelességét, ha túl
gyengének vagy tehetetlennek bizo-
nyul a terrorral szemben.
„Durva időket élünk”

A demokrácia fenntartásához heves,
de a tiszteleten és szabályokon alapuló
vitára van szükség – mondta a német
szövetségi elnök, megjegyezve: „durva
időket élünk”, gyakran nem lehet felis-
merni, hogy mi igaz és mi hamis, min-
denekelőtt a közösségi portálokon
határtalanná vált a hazudozás és a sérte-
getés, „külföldi hatalmak információs
háborúkat folytatnak más országok des-
tabilizálására”, és a véleményalkotásban
gyakran fontosabbak az érzelmek, mint
a tények.

Németország stabilitását az is fenye-
geti, hogy megjelent az a fajta gondol-
kodás, amely szolgáltatóként tekint az

államra, amelytől az ügyfél elvárja,
hogy kívánságait lehetőleg hiánytalanul
teljesítse, holott „a demokrácia nem po-
litikai csomagküldő szolgálat”, fennma-
radását csak az állampolgári
felelősségvállalás garantálhatja – fejtette
ki a német államfő.

Joachim Gauck arról is beszélt, hogy
Németország „fiatal bevándorlási célor-
szág”, amelyben az őshonos lakóknak és
a bevándorlóknak egyformán tisztelet-
ben kell tartaniuk az alkotmányt és a tör-
vényeket, de mindenki olyan életet
élhet, amelyet helyesnek tart, amennyi-
ben nem korlátozza mások szabadságát.
Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy
a legfontosabb választóvonal nem a régi
és az új – bevándorló – polgárok, nem a
keresztények, muszlimok, zsidók vagy
ateisták között húzódik, hanem a de-
mokraták és a demokráciát elvető em-
berek között.

Gauck utódját február 12-én választja
meg a szövetségi parlament (Bundestag)
képviselőiből és a tartományi parlamen-
tek azonos számú küldötteiből álló, úgy-
nevezett szövetségi közgyűlés (Bundes-
versammlung). (MTI)
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Két hete, fiatal történészek-
ből, művészettörténészekből,
régészekből álló csoport
www.erdelyikronika.net elér-
hetőségen honlapot tett
közzé a világhálón, amelynek
célja egy olyan internetes is-
meretterjesztő felület kiala-
kítása, ahol a történészek a
szélesebb közönséggel is
megoszthatják legújabb ku-
tatási eredményeiket, kap-
csolatba kerülhetnek a
szakmabeliekkel, kifejthetik
véleményüket, ugyanakkor a
tudományágat illető legfris-
sebb hírekről és események-
ről is értesülhetnek. A honlap
arra is vállalkozik, hogy az Er-
dély történelméhez köthető
cikkeket egyazon felületre
gyűjtse össze és kategori-
zálja. A honlapról Fodor János
történésszel, szerkesztővel
beszélgettünk. 

A különböző előadásokon, törté-
nelmi fórumokon elhangzott doku-
mentációt korábban blog felületen
jelentették meg, innen jött az ötlet,
hogy az információt ne csak szűk
körben – a szakembereknek –
hanem a nagy nyilvánossággal is
megosszák. A honlap erőssége,
hogy ide csak történészek, régé-
szek, művészettörténészek, kutatók
tudományos igényességgel megírt
munkái kerülnek fel, olyanok, ame-
lyeket Erdélyben írtak, illetve olyan
magyarországi munkák, amelyeket
az anyaországi kutatók, szakintéz-
ményekben dolgozók jelentettek
meg Erdélyről. Az utóbbi évtized-
ben több múzeumban eredményes
kutatók dolgoznak, akik munkáikkal
jelentősen hozzájárulnak a törté-
nelmi szemlélet megváltoztatásá-
hoz, olyan érdekes, újszerű tényeket
tárnak fel vagy hoznak felszínre a
régészek, amelyek kiegészítik
mindazt, amit a múltról tudtunk.
Ugyanakkor az a tapasztalat, hogy
sok esetben a különböző városok-
ban dolgozó kutatók, múzeumi
munkatársak kevésbé szereznek tu-
domást kollégáikról, ezért is ezt a
honlapot egyfajta szakmai fórum-
nak szánják, ahova ezek a munkák
felkerülhetnek és így elérhetővé
válik majd nemcsak szakmai ber-
kekben, hanem azon kívül is. A
honlap lehetővé teszi azt is, hogy a
megjelent dokumentumokból idéz-
zenek vagy információkat átvegye-

nek az érdeklődők, nyilván a szer-
zői jogok tiszteletben tartásával, a
hivatkozás megjelölésével. A meg-
jelent anyagok is a szerzők belee-
gyezésével kerültek a hálózatba. A
szándék szerint a hírek kategóriában
nemcsak Erdélyben, hanem Magyar-
országon is nyilvánosan meghirde-
tett történelmi előadásokat,
konferenciákat, fórumokat is közzé-
tesznek, majd az elhangzott, bemu-
tatott dokumentumok is felkerülnek
az oldalra, amelynek a böngészését
azzal is megkönnyítették, hogy tör-
ténelmi korok (ókor, középkor,
újkor), városok (egyelőre Kolozsvár
és Marosvásárhely jelenik meg), a
címkefelhőkben pedig címszavak-
kal, ugyanakkor kategóriák (politika,
gazdaság, demográfia stb.) szerint is
kereshetők a tárolt dokumentumok.
Mivel a jelenlegi közreműködők kö-
zött van marosvásárhelyi, csíkszere-
dai, nagyváradi, kolozsvári
munkatárs is, az a szándék, hogy az
információhalmazt kiterjesszék
majd a székelyföldi, közép-erdélyi
és a partiumi városokra is, hosszú
távon pedig természetesen Erdély
nagyobb településeire. Az arculati
elemeket, illetve a Facebook-oldalt
kommunikációs munkatársak állít-
ják össze és működtetik. 

Egy másik dicséretre méltó szán-
dék az, hogy az Interjú címszó alatt
olyan beszélgetéseket jelentetnének
meg, amelyek egyrészt ismert és el-
ismert történészek, kutatók, régé-
szek életpályáját mutatják be,
ugyanakkor helyt adnak fiatal kollé-
gák bemutatásának is. A szerkesztők
azt is szeretnék, ha olyan történe-
lemtanárok is jelentkeznének, akik
vetélkedőket, a szakmát ismertető,
népszerűsítő rendezvényeket szer-
veznek. Ugyancsak a fiatalabb
nemzedéknek szánják azt a felületet
is, ahol történelem szakon levő egye-

temisták tudományos diákköri vagy
akár a középiskolai körökben – meg-
alapozott tudományossággal – megírt
dolgozatokat közölnének. Az oldal
olyan felületek elérhetőségét is közli,
amelyen egy-egy témában elmélyít-
hető az ismerettár. Ezeket elsősorban
a kutató kollégáknak, diákoknak
ajánlják, akik hivatkozást vagy alap-
dokumentációt keresnek dolgozata-
ikhoz. Érdekes, az akadémia
gyűjteményéből származó, a múlt
század fordulóján Erdély különböző
városaiban készült képeslapokból
összeállított fotótéka is felkerült az
oldalra. Ezt is szeretnék bővíteni a
szerkesztők, ezért várják azok jelent-
kezését, akik felajánlják azt, hogy a
tulajdonukban levő régi fotókat, ké-
peslapokat, illusztrációkat megoszt-
ják a honlapon másokkal is. 

A szerkesztők szerint a honlap
erőssége, hogy a hiteles, tudomá-
nyos megalapozottságú munkákkal
megpróbálják ellensúlyozni az ál-
tudományos megközelítéssel világ-
hálóra kerülő historizáló írásokat. A
Fórum címszó alatt megjelenő írá-
sokhoz is kizárólag olyan szakem-
berek szólhatnak hozzá, akik
szintén tudományos érvekkel alátá-
masztott írásban egészítik ki a kö-
zölt írást. A honlapnak van egy
Facebook-oldala is, ahol lehetőség
van szélesebb körben is hozzá-
szólni a témákhoz. 

Az alig két hete világhálón levő
oldalt több mint 2000-en kedvelték,
ennyien látták már a Facebook-el-
érhetőséget is. A szerkesztők célja,
hogy minél több történész, kutató
csatlakozzon a kezdeményezéshez,
és ezáltal az adattár minél szélesebb
lehetőséget biztosítson mind a
szakmának, mind a közönségnek a
tudományosan igazolt, kiegyensú-
lyozott új történelmi szemle terjesz-
téséhez. 

Erdélyi Krónika 
Honlap múltunkról

Vajda György 

– A kifutópálya méreteit, hosszú-
ságát és szélességét is módosítani
kell? Vagy marad az eredeti?

– A kifutópályát nem hosszabbít-
ják meg, de szélesíteni fogják, hi-
szen oldalról erősítést kell kapjon a
meglévő felület. Ezenkívül az ala-
pot is meg kell erősíteni ahhoz,
hogy a nagy tömegű gépek leszáll-
hassanak.

Komplex munkáról van szó,
ezért tartottuk fontosnak, hogy a
tervezőcég mérnöke közérthetően
elmondja, miért jutott arra a követ-
keztetésre, hogy éppen ezt a mű-
szaki megoldást alkalmazzák
Marosvásárhelyen.

– Mi a következő lépés?
– A tervet benyújtották a légügyi

hatósághoz, amelynek jóvá kell
hagynia. Ezután következik az épí-
tési engedély megszerzése. Párhu-
zamosan elindítjuk a 77 millió lejes
hitelfelvételi közbeszerzési folya-
matot, s amikor a nyertes bankkal
megkötöttük a hitelszerződést,
akkor elindítjuk a közbeszerzési fo-
lyamatot a kivitelezésre. 

– Ez mikorra várható? 
– Számításaink szerint nyáron fo-

gunk eljutni ide, hiszen elég hosz-
szas folyamatokról beszélünk.
Igyekszünk, mert év végéig a kivi-
telezéssel is meg kell lenni. Ez nem
csak rajtunk múlik, hiszen ha bárki
óvást emel bármelyik közbeszerzési
eljárás során, a határidő meghosz-
szabbodik. 

– Decemberben civilek petíciót
nyújtottak be a repülőtér ügyében.
Mit tartalmaz a petíció?

– Létrejött a Save Transylvania
Airport nevű Facebook-csoport. A
csoport nevében Ferencz Zsombor
jelent meg a megyei tanácsnál. A ci-
vilek úgy értékelték, hogy a repülő-
tér működésének a leszűkülése
nagyon negatívan befolyásolta a

megye életét. Petíciójukban kérdé-
seket fogalmaztak meg. Ezekre ér-
demben akkor tudunk válaszolni,
amikor a megyei tanácselnök javas-
latára létrehozott bizottság február
28-án befejezi az átvilágítást. A bi-
zottság eddig több mint ötezer ol-
dalnyi anyagot dolgozott fel. A
petíció másik része a csoport javas-
latait, elképzeléseit tartalmazta arra
vonatkozóan, hogyan lehetne a re-
pülőteret fejleszteni. Válaszunkat
kedden küldtük ki. A petíció meg-
fogalmazói azt sérelmezték, hogy
nem válaszoltunk elég gyorsan, de
30 napon belül megkapták a vá-
laszt. Nagyon nehezen értik meg,
hogy mivel egy repülőtérről van
szó, vannak olyan adatok, amelyek
nem adhatók ki. Ettől eltekintve
úgy gondoljuk, hogy a civil kezde-
ményezések segítik a megyét
abban, hogy eredményesebben lob-
bizzon Bukarestben, hogy minél
több támogatást szerezzünk ennek
a repülőtérnek. Tudni kell, hogy
2016 szeptemberében fogadták el a
Szállításügyi Minisztérium orszá-
gos mestertervét. Ennek az előké-
szítési munkálataiban 2014-2016
között a jelenlegi megyei vezetés
nem vett részt, így a hiányosságokat
nem kérhetik számon rajtunk. A
mestertervben a marosvásárhelyi
repülőtér csak a 2021-2024 közötti
időszakban szerepel, ami azt jelenti,
hogy csak ebben az időszakban van
joga a repülőtérnek a minisztérium
alapjaiból pénzt lehívni, ennek a
maximális kerete 50 millió euró.
Mivel állami finanszírozással csak
ebben az időszakban lehet beru-
házni, önerőből kell fejlesztéseket
eszközölni. Éppen ezért született a
döntés, hogy hitelt veszünk fel,
hogy ismét működőképes legyen 
a repülőtér – fogalmazott 
Kozma Mónika, a tanácselnök ta-
nácsadója. 

77 millió lejes 
beruházás

(Folytatás az 1. oldalról)

A szabályok azért vannak,
mondjuk olykor tréfásan, máskor
halálkomolyan állítjuk, hogy meg-
szegjük őket. A szabályok azért
vannak, hangozhat a mondat peda-
gógusok, parkőrök, rendőrök,
strandfelügyelők vagy nyugdíjas-
otthonok gondnokainak szájából,
különben teljesen indokoltan, hogy
azokat respektáljuk, tiszteletben
tartsuk, át ne hágjuk. Mert ellen-
kező esetben kitör a zűrzavar. Vagy
az emberi együttélés kisebb-na-
gyobb közösségeken belül lehetet-
lenné válik. Zavarforrás lesz.

Ám a fenti kezdőmondat olykor,
adott körülmények között, nagy-
nagy igazságot is tartalmazhat. A
poétikai szabályok felrúgása nélkül
nem születhetett volna meg a mo-
dern szabadvers. (Persze itt is van-
nak bizonyos szabályok,
szabályszerűségek, amelyeknek a
poétikai szöveg engedelmeskedik,
de ezt már nem az ókori klassziku-
sok vagy az epigon utókori sza-
bályszerzők alkották.) A szabályok
kicselezése, semmibevevése nélkül
nem működik a fantázia, az alko-

tás, ami attól lesz jó, eredeti – ha
valódi tehetség is párosul hozzá –,
ha minél kevésbé lép a szabályos-
szabványos útra. A nagy felfedezé-
sek az (emberek, tudatlanság,
félelem, tiltás alkotta) szabályok
félresöprése útján születtek. Lát-
szólag paradox módon a termé-
szettudományokban a felfedezők, a
tudomány szabadságával élve,
maguk is szabályokat, azaz termé-
szeti törvényeket fedeznek fel, álla-
pítanak meg és tudatosítanak
cikkeikben, előadásaikkal, és kap-
nak el nem múló dicséretet, nyer-
nek diadalt Nobel-díjak révén.
Ezeket a törvényeket általában
nem lehet figyelmen kívül hagyni,
megszegni. Nincs hogyan. Van amit
a Földön, van amit a naprendsze-
rekben sem.

A közlekedési szabályokat a köz-
lekedési szakemberek alkotják. A
forgalom növekedésével, a körül-
mények változásával ezek javítha-
tók, megváltoztathatók. Sőt felette
szükségesek az emberi életek és –
miért ne –, az anyagi javak (gépko-
csik, ingatlanok) védelmében. Ál-

talában észszerűek, betarthatók,
betartandók. Erre vannak a rend-
őrök, traffipaxok (romániai ma-
gyarban: radarozók), közlekedési
lámpák, útpadkák, elválasztó
sávok, körforgalom és gépkocsive-
zetői szakvizsga. A forgalmi sza-
bálykönyv egésze. Ami változik. 

Az együttélés szabályait az em-
berek alkották az élet elviselhető-
sége, kellemessé tétele érdekében.
Felismerték a szükségszerűséget,
és azt szavakba, cikkelyekbe, eljá-
rásokba, szabályokba, sőt törvé-
nyekbe foglalták. Ez a jogalkotás.
A szabályok egy részének ismeretét
és respektusát otthonról, a család-
ból hozzuk. A többit saját tapaszta-
lás útján vagy oktatás révén
szerezzük meg. Magunkba építjük,
legtöbbjüket automatikusan alkal-
mazzuk, ui. belátjuk, ösztönösen
érezzük, hogy jók, kibírhatók, szük-
ségesek. Nélkülük az életünk (a

másoké is) pokollá válna. Az embe-
riességi szabályoknak olykor még
a háborúban is működniük
kell(ene).

A testületek is alkotnak – alkot-
hatnak, elvárható részükről – sza-
bályokat, szabályzatot,
szabályrendeletet. Házirendet.
Amit kifüggesztenek, ismertetnek,
amire figyelmeztetik a testületbe lé-
pőket, tagokat, fizetővendégeket,
tanulókat, tanárokat, kisegítősze-
mélyzetet. Erre felettébb szükség
van, gondolom, mindenki belátja.
A szabályszegők, a lázadó típusok,
a megzabolázhatatlanok, a reniten-
sek és krakélerek, a nehezen kezel-
hetők mindig felháborodottan
tiltakozni fognak a szabályok ellen.
Neveléssel, törvénnyel, jó szóval,
logikus meggyőzéssel, félelemkel-
téssel (?!!! – pl. „ne játssz, fiam, a
tűzzel, mert…”) az efféle polgár-
társaink meggyőzhetők, lecsende-
síthetők, leszerelhetők. Ez az
optimista nevelő titkos vágya, meg-
győződése.

Vannak azonban rendmániás
emberek. Akik nem tudják a világot
elképzelni, csak kemény, logikátlan
vagy sajátos logika szerint elfogad-
ható szabályok, törvények, bilin-

csek, koloncok és akadályok nélkül.
Ők azoknak a lehetetlen szabályok-
nak a kiagyalói. Az ilyenek akkor
végezhetnének alkotómunkát, ha
elmennének akadályépítőnek a ló-
versenypályára. Az emberek nem
lovak és nem oktalan állatok.

Vannak olyan nevelők, nevelő-
otthon-vezetők, akik egy elv/hit ne-
vében, emögé rejtőzve élik ki
diktatórikus hatalmukat. Nem is-
merik a kivételt. Akik kegyetlenek
és kíméletlenek, holott meg vannak
győződve, hogy elvszerűen csele-
kednek. Téveszmék áldozatai. (De
még inkább áldozatok azok, akiket
e szabályokkal sújtanak.) Akik ki-
teszik mínusz 15 székely Celsius-
fokban a tizenéves diáklányt a
bentlakásból, mert az nem vett
részt egy, a szabályzatban kötele-
zőnek feltüntetett foglalkozáson. 

Azt gondolom, az efféle pelyva-
ember hiszi, hogy a 17/18. századi
zord puritán szabályok, kollégiumi
reglamák a 21. században is min-
den változtatás nélkül alkalmazha-
tók. És eredményre vezetnek. 

Az ilyen ember helye zárt inté-
zet. (Ki-ki döntse el, hová aján-
laná be melegen D. urat
Udvarhelyről.)

Szabályok és törvényszerűségek



Háromszülős baba született Ki-
jevben olyan eljárással, amelyet a vi-
lágon először használtak sikeresen.

A háromszülős mesterséges meg-
termékenyítés (IVF, in vitro fertili-
sation) egy új módját, az
úgynevezett pronukleáris transzfert
alkalmazták a kijevi orvosok –
idézte a BBC hírportálja a The 
Timest.

A január 5-én Kijevben világra
jött baba nem az első, akinek három
biológiai szülője van, az első Mexi-
kóban született tavaly, ott a három-
szülős IVF egy másik módszerét
használták.

A kijevi orvosok először az anya
petesejtjét megtermékenyítették az
apa hímivarsejtjeivel, majd a szülői
kromoszómákat behelyezték a
donor, vagyis a „harmadik szülő”
petesejtjébe. A gyerek génjei a szü-
leitől származtak, kivéve egy egé-
szen kis töredéket, amely egy másik
nőtől való.

A háromszülős IVF technológiá-
ját azért fejlesztették ki, hogy
egészséges gyerekeik születhesse-
nek azoknak a nőknek, akik súlyos
genetikai rendellenességet, úgyne-
vezett mitokondriális betegséget
örökítenének tovább.

A kijevi Nadija klinikán olyan
pár kezelésekor használták az 
eljárást, amelynél nem diagnoszti-

záltak mitokondriális betegséget,
hanem meddőség miatt fordult or-
voshoz.

Az orvoscsoport vezetője, Valerij
Zukin elmondta, úgy vélték, az el-
járás tudna segíteni a páron, mert a
hagyományos IVF az esetükben
nem működött. Egy másik, hasonló
problémával küzdő párt is kezeltek,
ők március elejére várják a babát.

A Brit Termékenységi Társaság
elnöke, Adam Balen professzor a
BBC kérdésére elmondta, hogy a
Kijevben használt pronukleáris
transzfer még erősen kísérleti stádi-
umban van.

„Rendkívül óvatosnak kellene
lennünk, ha az IVF sikerének érde-
kében akarnánk használni ezt a
módszert” – vélte Balen.

Nagy-Britanniában tavaly febru-
árban törvénnyel engedélyezték a
háromszülős embrió létrehozását,
november végén független tudomá-
nyos bizottság, végül decemberben
a bioetikai kérdésekért felelős szer-
vezet is jóváhagyta. Háromszülős
baba még nem született az ország-
ban.

Az első ilyen újszülött fogantatá-
sát amerikai orvosok segítették, a
szülők Mexikóba utaztak a megter-
mékenyítés végrehajtására, ahol
nem tiltják a törvények a módszer
alkalmazását. (MTI)

Reggelente már nyitás előtt többen
gyülekeznek a Sas utcai pékség előtt,
amely az egyik legrégebbi Marosvá-
sárhelyen. Télen, a hidegben van aki
az autóban ülve várakozik, az időseb-
bek pedig szatyorral a kezükben, a
kapuban állnak sorba, hogy hazavi-
hessék a ropogós, még meleg, hagyo-
mányos házikenyeret. A vállalkozás
vezetője, Nagy Ida ma is egy nyolcvan-
éves, a nagyapjától örökölt recept
alapján készíti a kenyeret. 

Sokaknak furcsának tűnhet, hogy megha-
tározott időpontban menjen valaki a kenyé-
rért, de Ida néni vásárlói közül legtöbben
évek, sőt évtizedek óta hűségesek a kis csa-
ládi vállalkozásnál előállított mindennapihoz.
Hiába a boltokban lévő bőséges választék, ők
erre esküsznek, számukra fontos, hogy ada-
lékmentes pékáru kerüljön az asztalra. 

Miközben beszélgetünk, folyamatosan ér-
keznek a vásárlók, de legtöbbjüktől Ida néni
meg sem kell kérdezze, hogy hány kenyeret
kér, vagy esetleg csak felet vinne haza, min-
den vásárlót jól ismer, tudja, kinek mennyire
van szüksége, hogy jóllakjon a család. Min-
denkivel jó ismerősként, már-már barátként
beszélget el, mindenkihez van egy kedves
szava. 

Középkorú hölgy érkezik, sajnálkozva
mondja, hogy elköltöztek a környékről, így
nem tud rendszeresen itt vásárolni, de éppen
erre volt útja, és belépett, hogy végre vegyen
egy kis finom kenyeret. Alig távozik, egy fi-
atal nő köszön be kedvesen. Megjegyzi, nem-
rég hallott az Ida néni pékségéről, és ki
szeretné próbálni a hagyományos házikenye-
ret. 

– Tavaly volt nyolcvanéves a pékség –
kezd bele a történetbe Ida néni, amikor éppen
nem érkezik újabb vásárló. – Nagytatám 12
éves korától pékinasként dolgozott, majd
1936-ban építette ezt a házat és hozta létre a
pékséget. Nagyon szerette a mesterségét,
még a nyolcvanas éveiben is itt dolgozott. A
férjem tőle leste el a szakmát, majd nagyta-
tám halála után ő folytatta tovább – mesélte.
Jelenleg Ida néni a mindenes a pékségben,

vezeti a vállalkozást, éjjel kel, hogy előké-
szítse a kovászt, reggel jönnek a pékek, akik
előkészítik a kemencébe valót, majd pedig a
délelőtt folyamán szintén Ida néni az, aki ki-
szolgálja a vásárlókat. 

Visszatérő vevőik nagy része saját lisztjé-
ből sütteti a mindennapit. Naponta átlagban
hatvan, vagy ennél kicsit több kenyér sül, a
legtöbb rendelésre, ám mindig gondoskodnak
arról, hogy azokat is ki tudják szolgálni, akik
esetleg nem szóltak előre, de hazafelé menet
eszükbe jut, hogy ennének egy kis finom há-
zikenyeret. Mivel látja, hogy vásárlói elége-
dettek, Ida néni nem gondolkodik azon, hogy
a kínálatot bővítse. Nála egyfajta kenyér kap-
ható, ami 2,6 kilós, és semmiféle adalékanya-
got nem tartalmaz. Mosolyogva jegyzi meg,
neki bizony fogalma sincs, hogy milyen ada-
lékanyagok vannak a piacon, soha nem is ér-
dekelte. 

Több nap után is finom
Hozzáteszi, vannak ugyan vásárolók, akik

amiatt mennek más pékségbe, mert az Ida né-
niéknél kapható kenyeret nem szeletelik fel,
ugyanis a meleg kenyeret nem lehet, legke-
vesebb négy óra kell, amíg alaposan kihűl.
Ugyanakkor, ahol kisebb a család, talán jól
jönne kisebb kenyér, viszont erre sincs lehe-
tőség, mivel a kicsi kenyér nem sül egyszerre
a naggyal. A Sas utcai pékségben kapható
mindennapi különlegessége azonban az,
hogy napokig eláll, nem vált ízt és nem pe-
nészedik meg. Ida néni elárulja, nyáron egy
hónapra bezár a pékség, hogy elvégezzék a
kisebb-nagyobb felújítási munkálatokat, és
sok vásárlójuk ezt megelőzően egy egész hó-
napra való kenyeret vesz, és lefagyasztja. Ki-
véve a mélyhűtőből, abroszba csavarják, és
három óra múlva ugyanaz az állaga, mintha
frissen szerezték volna be – tudjuk meg. 

A sütöde másik különlegessége, hogy nem-
csak a recept 80 éves, hanem a kemence is,
amiben a ropogós házikenyér sül. Ma is a
nagytata kemencéjében sütnek, amely a család-
ban immár a harmadik nemzedéket szolgálja.
A kemence ajtaját azóta sem kellett kicserélni,
csupán a belsejében végeznek évente apróbb
javításokat. Ida néni elárulja, 1995-ig kézzel
dagasztottak, azóta annyit könnyítettek a
munkán, hogy dagasztógépet használnak. 

Míg a pékségek zöme minél változatosabb
termékskálára, minél nagyobb mennyiségre
törekszik, Ida néninek erre nincs szüksége.
Akik ismerik és megszokták a kenyerét,
azoknál más nem rúghat labdába. 

Ida néni számára a pékség nem munkahely,
és a kenyérsütés nem egyszerű szakma, hanem
a szívügye. Határozottan állítja, csöppet sem fá-
radt, míg ereje és egészsége engedi, szívvel-lé-
lekkel viszi tovább a pékséget. És szívből
reméli, hogy vejei, valamint fiúunokái gondos-
kodnak arról, hogy a kemencének és a nagytata
hagyományos receptjének legyen alkalma ki-
szolgálni a negyedik generációt is. 

„Nyolcvanéves” házikenyér

Menyhárt Borbála
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Háromszülős baba született
Kijevben

Szerkesztette: Menyhárt Borbála



Mottó: „Az eksztázis ne fejezze be a törté-
netet, csak feszítse. Vess közbe időt, mások-
nak más izgalmát, új nehézségeket, testi
szükséget, bőrérzést stb. Ezek a függesztések
megvannak a hegedűben is. Például Chopin
kilencedik szerenádja második fele, Sarasate
kottája szerint. Bár ő csak a végponttal ját-
szik, hogy nem ott végez és nem akkor, ahol
és amikor várjuk. (Megjegyzés Gárdonyi
Géza titkos naplójából)

Gárdonyi Géza nemcsak életvitelében,
hanem zeneszeretetében is nagy hazafinak
számított. Minden érdekelte, ami magyar
hangot szólaltatott meg a zenében. Így lett
kedvenc magyar zeneszerzője Káldy Gyula.
Káldy kolozsvári, aradi, pécsi színházak kar-
nagya volt, valamint a Budapesti Zeneakadé-
mián a magyar zene tanára. Verbunkos
összeállításai nem minden esetben komoly-
zenei feldolgozások, de mégis azt a feladatot
töltötték be, hogy a zene eszközeivel táplálták
a magyar érzést – magyar érzéseket – ma-
gyar(os) zenével. Hol állunk ma ettől, amikor
fiataljaink közül sokan ajakbiggyesztve ki-
csinylik le még a magyar könnyűzenét is,
mert nekik az a jó, ami nem magyar? Köve-
teljük magyar jogainkat, miközben a zenében
– ami a lelkünk óhajáról szól – már lemond-
tunk magyarságunkról? Jól tudják ezt azok,
akik a lelket ismerik. Jól tudják, hogy minek
nekünk magyar jog, ha még a zenénket sem
tudjuk megbecsülni!

Figyelemfelkeltő az az irányzat, amely
mindenben a magyarságot kereste. Ezért, ha
Gárdonyi bármilyen magyar jellegű zenemű-
vel találkozott, igyekezett beszerezni annak
kottáját is. Rendkívüli zenei érdekesség, hogy
Káldy Gyula Kuruc dalok című kötetének
előszavából több gondolatot is aláhúzott.
Gárdonyi büszkének érezte magát Liszt kije-
lentése miatt, mely szerint „nincs semmi más
oly zene, melytől az európai zene annyi rit-
must, eredetiséget tanulhatna, mint a magyar-
tól”. Sőt ebben az előszóban be is bizonyítja
Káldy, hogy még Bach muzsikája is magyar
gyökerekhez nyúl vissza, ugyanis a nagy ba-
rokk mester dédapja, Bach Vitus Pozsonyból
vándorolt el. Valljuk be, azért mégiscsak
akadt néhány túlzás ebben az előszóban!

Gárdonyi kottatára hihetetlenül gazdag,
megtalálható benne korának legtöbb magya-
ros szerzeménye. Ezeket hegedűjén is elre-
begte, mert a szerzők a függetlenség vágyát
igyekeztek a zenében megszólaltatni. Ezért is
vásárolta meg e kiadványokat, és tűzte őket
hegedűjének a vonójára.

Az érintetlen magyar népzenéről figyelem-
felkeltő észrevételt oszt meg a világgal: „De

milyen más az igazi parasztnóta, mint a szín-
padi. A színpadi paraszt a zenekarhoz igazítja
az énekét és a szüneteit. Az igazi paraszt el-
elmond egy-egy sort, közben iszik, pipázik,
s ez idő alatt a cimbalom is holmi cifrákkal
tölti ki a nóta közeit”. Gárdonyi bizonyára
már nem öltöztette volna nemes bécsi harmó-
niákba a Fölszállott a pávát, ahogyan azt haj-
dani tanára tette.

Bár prózaíróként ismerjük, néhány csillag
és az az árulkodó félhold azt is megsúgja,
hogy dalokat is szerzett. Igaz ugyan, hogy
kevés dalról tudunk, de ennek is megvolt a
nyomós oka. Gárdonyi bensőséges barátságot
ápolt a magyar nóta legfényesebb csillagával,
Dankó Pistával. Egy ilyen barát mellett már
nem lehetett csak úgy játszadozni a nótaszer-
zéssel, így hát jobbnak látta, hogy dalszöve-
geket írjon a törékeny kis muzsikus
cigánynak. Az egri Gárdonyi-múzeum 59
Dankó-nóta kéziratával büszkélkedik.

A hegedűs tanító nemcsak szövegeket írt,
hanem mindig felülbírálta Pista nótáit. És ha
valamit Gárdonyi kijavított, azt Dankó szó
nélkül betartotta, sőt addig ki sem adta a
nótát, míg a versmester azt nem mondta,
hogy „Pista! Ez gyönyörű! Ezt kiadhatod!”

Gárdonyi kiváló zenei szaktekintély még a
cigánymuzsikusok körében is. Két nótavir-
tuóz méregette egymásnak a tudását. A rajon-
gók meg az újságok szépen egymásnak
ugrasztották a két füstöst, Dankó Pistát meg
Lányi Gézát. A sajtó hasábokon buzdította
egymás ellen a hangászokat, míg végül a vitát
Gárdonyi döntötte el nagy vitát kavaró cik-
kével, melyben Dankót a hegedű, Lányit a

cimbalom királyának nevezte. Ezzel kibékül-
tek a pörlekedő felek, és Gárdonyi is két híres
muzsikus barátságát élvezhette.

Ismerős még egy figyelemfelkeltő ese-
mény, amely Gárdonyi kitűnő hegedűsi mi-
voltát példázza. Soha nem játszott
nyilvánosság előtt, de egyszer, 1917. május
5-én valahogyan mégis előkerült a hegedű.
Ekkor Ányos Lacival, a híres nótaszerzővel
társalgott Gárdonyi. A beszélgetést nótázás
követte, és különös módon ezúttal az író lett
a prímás, a nótaszerző meg a hallgató. Né-
hány nóta után Ányos Laci remegő hangon
vette elő saját hangicsáló szerszámát, és át-
nyújtotta az őszülő tanító úrnak. „Engedje
meg, kedves Mester, hogy ezt a hegedűt, ami-
vel nekem oly gyönyörűséget szerzett, önnek
ajándékozhassam.” A Mester lelket
vitt a hegedűbe, ezért sikerült meg-
hatnia egyszemélyes publikumát.

A zenélő írónak több hegedűje is
volt. Az első a sajátja, a másikat
ajándékba kapta Ányos Lacitól, a
harmadik Dankó Pistától maradt
nála „zálogként.” Sőt nemcsak he-
gedülni és orgonálni tudott, hanem
a cimbalommal is szépen eljátsza-
dozott. Egri lakásában ma is látható
az a cimbalom, amit Dankó Pista
szintén „zálogba adott.” De ugyanitt
egy pianínó is hirdeti, hogy ő is ked-
venc hangszere volt az író úrnak.

Talán kérdés lehet sokak számára,
hogyan lehetséges, hogy a klasszi-
kus zenei elveken nevelt Gárdonyi
mégis inkább a magyar nótához
vonzódott jobban, mint az előző-
höz? Ez csak azzal magyarázható,
hogy az író elsősorban a magyar jel-
leget kereste a zenében. Másrészt
felismerte, hogy a magyar népzene
gyakran kötetlen és alkalmazkodó
ritmusával sokkal több szabadságot
nyújt az éneklőnek, az átélőnek,
mint a szigorú, metronóm pontos-
ságú klasszikusok. A magyar népze-
néhez viszonyítva a bécsi klasszikus
műzene nem biztosít szabadságot,
mert csak úgy lehet előadni, aho-
gyan a szerző előírta. Ehhez hasonlóan a mai
gépzene is iszonyatosan pontos tempójú. Mi-
közben könnyedséget hirdet, szigorú tempó-
jával lebéklyóz. Ha elhisszük, hogy
idejétmúlt a népzenénk, azt írjuk alá, hogy
csak szavakkal igényeljük a szabadságot, szí-
vünkkel nem.

Fontos tudnunk még arról is, hogy Gárdo-
nyi Géza egy másik síkon is kötődik a zene
világához. 1890-ben a Műbarátok Köre ope-
raszöveg-pályázatot hirdetett. Ezen a pályá-
zaton az Árgyélus című Gárdonyi-librettó

díjat nyert. A paradicsom című operettnek is
ő írta a szövegkönyvét, erről önéletrajzából
értesülünk, és azt is megtudjuk, hogy először
Szegeden adták elő 1893 februárjában. Zenei
vonatkozású cikkeket is írt a Régi zenénk kin-
cseiről és A cimbalom meg a magyar nóta
kapcsolatáról.

Az is lényeges információ továbbá, hogy
jó barátja volt Erkel Ferencnek. Barátságuk
közös nevezője a sakkjáték volt. Erkelről
köztudott, hogy veszedelmes sakkozó híré-
ben állott, úgyhogy Gárdonyi sakktudása sem
elhanyagolható, ha ez váltotta ki e barátságot.

Dankó Pista halálakor, 1903. március 29-
én Gárdonyi elővette a zálogként nála maradt
hegedűt, levette róla a húrokat, borítékba
tette, és a borítékra a következőket írta: „Ezek
a húrok a Dankó Pista hegedűjéről valók.
Aznap szedtem le őket, mikor Pista meghalt.
Többet ember ne játsszék rajtuk!”

1922. október 30-án hiába remélték az egri
csillagok, hogy hegedűszó hullámzik az ég
felé az „egri remete” ablakából. A félhold is
hiába ácsorgott az ablak előtt. A nótázó író
mozdulatlanul feküdt az ágyán, de „csak a
teste”. Ettől kezdve eggyel szaporodott az
egri csillagok névsora, mert Gárdonyi Géza
közéjük költözött. A sírásra görbült félhold is
hamarosan megvigasztalódott, mert a daloló
író lelke meséi, könyvei, dalai által mind-
örökre simogatja figyelmes tanítványait.
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Szilágyi Mihály

Dankó Pista

Muzsika az egri csillagok lámpásánál (4.)

A statisztikai mutatók szerint az
iskolás gyermekek 45%-a valami-
lyen tartási problémától vagy már
rögzült tartáshibától szenved. Szük-
ségszerű tehát, hogy behatóbban
foglalkozzunk a megelőzéssel, fel-
számoljuk (amennyiben lehetséges)
a kiváltó okokat, civilizációs ártal-
makat, és a helyes életvitelre, ellen-
őrzött helyes tartásra neveljük
gyerekeinket. Dacára annak, hogy
évtizedek óta a tanügyi rendszer ál-
landó változtatásait éljük, mely
abban merül ki, hogy kétévenként
kitalálnak, beindítanak valamilyen
reformot, valami nagyon fontos vál-
tozást, amelynek az a lényege, hogy
át kell állni tanárnak, diáknak va-
lami másra, amit addig nem csinál-
tak, ez a változtatás a valós
problémákat korántsem oldja meg.
Évente változnak a törvények, át-
csoportosítások mennek végbe a
különböző tantárgyakat illetően,
hogy megfelelőbb legyen az okta-
tás, ám a tananyag, amit el kell sa-
játítani, ugyanaz marad
mennyiségileg. Tény és való, hogy
a diákokat szellemileg túlterhelik az

iskolában, ezzel szemben fizikai ké-
pességeik fejlesztése a normális ér-
tékeken alul marad. A nagy
hajtásban egyszerűen nem marad
idő a természetes mozgásra, sporto-
lásra, ami negatívan befolyásolja
fejlődésüket, egészségüket. Míg az
európai országokban heti három-
órás, Magyarországon szinte min-
dennapos a testnevelés, addig
nálunk heti két órát tartanak az ál-
talános iskolákban és egyet a kö-
zépiskolákban. Sajnálatos, hogy
nem veszik észre a mozgás hiányát
ennél a korcsoportnál, ahol a serdü-
lőkori jellegzetességek jobban
igénylik a mindennapos mozgást, a
középiskolás gyerekeket is intenzí-
vebben kellene foglalkoztatni. A
„szemkiszúrásból” adott heti egy
óra korántsem elégíti ki a kamaszok
mozgásigényét, de ellehetetleníti a
tanítás menetét, hiszen így csak li-
mitált szintű mozgásfoglalkozta-
tásra korlátozódik valamilyen
labdajáték formájában. Magyarán a
testnevelés hetente egyszer alkalmi
labdázásra ad lehetőséget, időhiány
miatt elhanyagolva az alapkövetel-
ményeket, az annyira fontos sokol-
dalú foglalkoztatást ennél a

korosztálynál, amelynél a robba-
násszerű nagy átalakulások megkö-
vetelnék. A hiányosságok mellett ez
az egy óra nem tudja felkelteni a di-
ákok figyelmét, inkább felmentetik
magukat, vagy ellógják, vagy más
(fontosabb) tantárgyak felkészülé-
sére használják ezt az időt. A test-
nevelő egyik feladata, hogy felhívja
erre a szülők figyelmét. Ő az, aki az
órák alatt állandó mozgásban látja a
gyereket, a mozgásformák végre-
hajtásakor szemébe ötlik az esetle-
ges rossz tartás, elváltozás vagy
nehézkes mozgáscselekvés, de ren-
delkezésére állnak az év eleji felmé-
rések mutatói is, melyek bekerülnek
nyilvántartásfüzetébe, és így évről
évre követhető a gyerekek egész-
ségi állapota. Szintén a testnevelő
(nem könnyű) feladata a kapcsolat-
teremtés a szülővel, és a hiányossá-
gok közlése, szükség esetén felhívja
a figyelmet a szakorvosi vizsgálat
fontosságára, gyógytornász segítsé-
gére, ami legtöbb esetben meg is
történik, ám gyakran egyoldalú, a
szülő hosszú időn keresztül nem
jelez vissza, mert nem sikerült szak-
orvoshoz vinnie a gyereket (hiszen
sokszor heteket kell várni, míg sorra

kerül), vagy nem vette komolyan a
figyelmeztetést. Hónapok telnek el,
míg a testnevelő és az iskolaorvos
szembesül a szakorvos diagnózisá-
val. Kitartásra, türelemre van szük-
ség, hónapokon, éveken át a
kapcsolat ápolására. Hangsúlyt kell
fektetni ugyanakkor a különböző
mozgásfeladatok átállítására a sajá-
tos esetekben, a tanórán is, és a
mozgáslehetőség biztosítására a fel-
mentés helyett. Az egészségügy
egyik hiányossága, hogy nincsenek
iskolaorvosok falvakon, teendőjü-
ket a háziorvos látja el, ez pedig ne-
hézséget jelent (a mérések ilyenkor
a tanárra maradnak) az egészség-
ügyi papírok kibocsátásában. A mu-
tatók függvényében a tanár képet
alkot a tanulók fizikai jellemzőiről,
és ezt figyelembe veszi az évi anyag
elosztásánál, a tervezésben. Olyan
osztályban például, ahol a gyerekek
30%-a lúdtalpas, az óra bevezető
részében korrektív gyakorlatokat
kell végeztetni az egész osztállyal,
mert hatékony az érintetteknél, és
megelőző szerepe van a többieknél.
Fontos, hogy a tartási rendellenesség
vagy tartáshiba esetén a gyerekek
könnyített mozgásfeladatot kapja-
nak, vagy saját gyógyprogramjukat
végezzék az órán is, és ezekből le-
gyenek felmérve. Etikátlan lúdtal-
pas gyereket 50 m-es vágtából

felmérni, és erre jegyet adni, ezzel
azt a hatást kelteni, hogy a tanuló
nem képes többre, mintegy 
belesodorva őt a negatív önértéke-
lésbe, mely aztán kihat egész 
életére, elidegeníti a mozgástól, és
visszavonul mindenféle mozgás-
foglalkoztatástól. Jó példa erre a
magyarországi testnevelési rend-
szer, mely külön szakembert
(gyógytestnevelőt) foglalkoztat a
problémás esetekben. A gyerekeket
képességeik alapján csoportosítják,
és ezek szerint foglalkoznak velük:
1. A normál testnevelésen részt
vevők, 2. A könnyített testnevelést
végzők (akik átmeneti egészség-
romlással küzdenek), 3. Sajátos, a
tanuló egészségi állapotát figye-
lembe vevő foglalkozás, ahol a test-
nevelési programon kívül
gyógyórákon és gyógyúszáson is
részt vesznek, 4. Felmentettek, sú-
lyos állapotú gyerekek, akik egész-
ségügyi intézmények gyógy-
torna-foglalkoztatásain mozoghat-
nak. Hogy hol állunk mi ettől? Na-
gyon messze, ám a megoldás
példaértékű, annál is inkább, mert
jó lehetőség lenne frissen felkészült
gyógytornászok foglalkoztatására,
akik száma megnövekedett az
utóbbi években, és munkahely hiá-
nyában egyre többen külföldön ke-
resnek megélhetési lehetőséget.

A tartáshibák megelőzése az iskolában
A testnevelő mediátor szerepe a kapcsolattartásban

Bogdán Emese



Farsangi hangulatban 
Ilyen hideg napokon semmi sem esik jobban, mint
egy tál finoman gőzölgő leves. S ha ez ráadásul
gazdag is, akkor még jobb, hiszen a szervezetnek
igencsak pótolni kell a kinti hideg vagy kiadós
szánkózás miatti energiaveszteséget. Az egytáléte-
lek után jöhetnek a finomságok, a lepények, a fán-
kok. Kell-e ennél jobb a farsangi időszakban?

Tejfölös borsós krumplileves 

Hozzávalók négy személyre: kb. 50-60 dkg füstölt sertés-
oldalas, 5-6 burgonya, 25 dkg zöldborsó, egy murok, egy
hagyma, egy fél kaliforniai paprika, só, bors, csemegepap-
rika, szárított vagy zöldpetrezselyem, 1 dl tejföl, 2 kanál liszt,
két kanál olaj.

A hagymát, paprikát, murkot apró kockákra vágjuk, s
kevés olajon megdinszteljük. Hozzáadjuk a csemegepaprikát,
a feldarabolt oldalast, s kevés vízzel addig pároljuk, amíg a
hús félig megpuhul, aztán hozzáadjuk a kockára vágott
krumplit és a fagyasztott zöldborsót. Feltöltjük forró vízzel,
fűszerezzük, és az egészet puhára főzzük. Legvégén elkészít-
jük a tejfölös habarást, s a levest besűrítjük vele. Tálaláskor
zöldpetrezselymet és tejfölt adunk hozzá. 
Szalonnás, zöldséges lepény

Ráálltam az otthoni kenyérsütésre. Nem is gondoltam
volna, hogy két-három próbálkozás után olyan jól sikerül a
hagymás vagy a krumplis kenyerem. S ha már kenyértésztám
volt, sütöttem lepényt is. 

De magára is lehet lepényt sütni.
A tészta hozzávalói: 30 dkg liszt, 3 dkg élesztő, egy kanál

cukor, pici só, víz, egy fej hagyma.
Az élesztőt langyos vízben, kevés cukorral felfuttatjuk,

majd a liszthez adjuk és könnyű tésztát dagasztunk. A legvé-
gén hozzáadjuk az apróra vágott hagymát, s a tésztát kelni
hagyjuk. Ameddig a tészta kel, elkészítjük a rátétet.

Egy darab húsos szalonnát kiolvasztunk, hozzáadunk egy
póréhagymát, 6-7 gombát, egy nagy fej hagymát, egy kali-
forniai paprikát, s ízlés szerint sóval, borssal, csomborral, ore-
gánóval vagy majoránnával fűszerezzük. 

Amikor a tészta megkelt, olívaolajos lapítón kinyújtjuk és
a kiolajozott, kilisztezett tepsibe tesszük. A tésztát is meg-
kenjük olajjal, rátesszük a szalonnás zöldségeket, aztán a fél-
bevágott cherry paradicsomokat, és megsütjük. 

Uzsonnára, vacsorára kitűnő.
Lazacos egytál muzsdéjjal 

Személyenként két krumplit sós vízben héjában megfő-
zünk, majd megtisztítjuk és kockára vágjuk. Személyenként

kb. 10 dkg lazacot enyhén sós, babérleveles vízben – pár perc
alatt – hirtelen megfőzünk. 

A krumplit tűzálló tálba tesszük, rá a szálára szedett laza-
cot, és jó bőven leöntjük muzsdéjjal. A muzsdéjhoz 6-7 cikk
összetört fokhagymát, 1,5 dl tejfölt, két kanál olívaolajat, sót,
fehér borst használunk. Olajbogyót is tehetünk rá. A sütőbe
tesszük, s éppen csak összerotyogtatjuk. Salátával, savanyú-
sággal kitűnő.
Csillagfánk

A csillagfánk tésztájának receptjét a legidősebb mező-
bergenyei asszonytól, a néhai Gálfi Zsuzsika nénitől kap-
tam, aki jó szakácsnő hírében állt a faluban. 

Ő hagyományos csörögét formált a tésztából, én egy ki-
csit változtattam, s szemrevalóbb csillagfánkokat szaggat-
tam.

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 1 tojás, 10 dkg vaj, 1 mokkás-
kanál szódabikarbóna, egy kis ecet, egy kevés só, 2-3 kanál
cukor, egy fél citrom reszelt héja, egy csomag vaníliás cukor,
aludttej – jelen esetben szána és tejföl keveréke – amennyit
felvesz. 

Az alapanyagokat összedolgozzuk, majd egy órát pihen-
tetjük. Utána kb. egy centiméter vastagra nyújtjuk, csil-
lagszaggatóval – egy kisebbel és egy nagyobbal –
kivágjuk. A csillagok közepét ujjal benyomjuk, úgy sütjük
meg, hogy a lekvárnak legyen helye. 

A nagy csillagot a mélyedésnél megkenjük lekvárral, s
a kis csillagot ráragasztjuk. Ennek a mélyedésébe is lek-
várt teszünk. Olyant, amilyen kéznél van. Én baracklek-
várt választottam. 

Jó sütés-főzést!

Több száz hátrányos helyzetű család,
egyedül élő kisnyugdíjas, fogyatékkal
élő személy részesült havonta azok-
ból az élelmiszercsomagokból, amit
az egyes alapítványok, egyesületek a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hiva-
taltól kapott támogatás révén biztosí-
tottak számukra. Ebben a hónapban,
és előreláthatólag februárban is, el-
marad az élelmiszersegély, ugyanis
módosult a törvény, és leghamarabb
január végén kerülhet a helyi tanács
asztalára a módosításokat tartalmazó
határozattervezet. Ennek hiányában a
nemkormányzati szervezetek nem
nyújthatják be igényléseiket. 

Az 1998. évi 34-es törvény alapján a helyi
önkormányzatok anyagi támogatást nyújthat-
nak azon civil szervezeteknek, amelyek hát-
rányos helyzetű személyeket segítenek
szociális szolgáltatásokkal. Györfi Júlia, a
Szabad Emberek Pártját képviselő városi ta-
nácsos lapunknak elmondta, tavaly október-
ben módosultak a szóban forgó törvény
alkalmazási útmutatói, és ahhoz, hogy az ala-
pítványok, egyesületek be tudják nyújtani az
igényléseket és megkössék az idei évre szóló
szerződéseket, aminek alapján folyósítják
nekik a támogatást, tanácsi határozatra van
szükség, amelyben szerepelnek a módosítá-
sok. Györfi Júlia hozzátette, október óta több
alkalommal is jelezte ezt a polgármesteri hi-
vatal illetékeseinek, benyújtott egy határozat-
tervezetet, amely tartalmazza a
módosításokat, viszont a mai napig nem ol-
dódott meg a probléma, decemberben a pol-

gármester nem hívott össze tanácsülést. Mint
mondta, remélhetőleg a városi tanács januári
ülésén napirendre kerül a tervezet, és ameny-
nyiben a képviselőtestület rábólint, a nemkor-
mányzati szervezeteknek lehetőségük lesz
február közepéig benyújtani az igénylése-
ket, és márciusban megkötni a szerződése-
ket. Január-februárban sajnos nélkülözniük
kell az élelmiszercsomagokat a hátrányos
helyzetű családoknak. Györfi Júlia szerint
a tervezetbe azt is belefoglalták, hogy
amennyiben az anyagi keret engedi, az év

folyamán újabb szervezetek pályázhassanak
erre a támogatásra. 

Marosvásárhelyen az utóbbi években töb-
bek között a Hifa Románia Egyesület, a Ta-
lentum Alapítvány, valamint az Unitarcoop
pályáztak sikerrel a támogatásra. Az általuk
felkarolt nehéz sorsú családok zöme ebből a
csomagból gazdálkodott egész hónapban.
Csata Éva, a Hifa Románia igazgatója la-
punknak kifejtette, 54 nehéz körülmények
között élő családnak biztosították ebből az
összegből a havi élelmet és tisztítószereket

tartalmazó csomagot. Vannak közöttük, akik
a létminimum alatt élnek egyik napról a má-
sikra, illetve fogyatékkal élők, krónikus be-
tegek is, akik arra kényszerülnek, hogy azt a
kevés pénzt, amit kapnak az államtól, gyógy-
szerre költsék, így a 70-80 lej értékű élelmi-
szercsomag létfontosságú számukra. Az
egyesület vezetője elmondta, eddig minden
év decemberében kötötték meg a szerződést
a következő évre, viszont most erre a mai
napig nem került sor, így januárban biztos el-
marad a havi élelmiszercsomag.
Csata Éva rámutatott, növelni kellene a tá-

mogatás értékét, hogy több családot tudjanak
segíteni, ugyanis nagyon sokan vannak a vá-
rólistán. 

A Talentum Alapítvány a polgármesteri hi-
vataltól származó támogatás révén 40 hátrá-
nyos helyzetű családból származó gyereknek
biztosított havonta egy-egy élelmiszereket,
tisztálkodási kellékeket, illetve tanszereket és
ruhaneműt tartalmazó csomagot – közölte la-
punkkal az alapítvány munkatársa. 

A marosvásárhelyi Unitarcoop Alapítvány
évek óta kisnyugdíjasok segítésére for-
dítja a pályázat útján elnyert összeget – tud-
tuk meg Gergely Orsolya programfelelőstől.
35 hátrányos helyzetű nyugdíjas kap havonta
egy-egy 75 lej értékű élelmiszercsomagot, el-
sősorban tartós élelmiszereket és húst, tojást
tartalmaz. – Olyan idősekről van szó, akiknek
a nyugdíja 400-500 lej, így sokan egész hó-
napban a tőlünk kapott élelmiszerekből old-
ják meg az étkezést – fogalmazott az
alapítvány képviselője, aki szerint próbálnak
más forrásokat is keresni, hogy legalább rész-
ben biztosítani tudják az élelmet azoknak,
akik számítanak rá. 
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Késik a támogatás 
Több száz nélkülöző család marad élelmiszercsomag nélkül 

Mezey Sarolta
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A mesterséges megtermékenyítés sikerességét befolyásoló markert 
azonosítottak 

A mesterséges megtermékenyítés si-
kerességét befolyásoló markert azo-
nosított a Pécsi Tudományegyetem
(PTE) és a Semmelweis Egyetem (SE)
húszfős közös kutatócsoportja – kö-
zölte Szekeres Júlia immunológus az
MTI-vel.

A Nature Scientific Reports című folyó-
iratában a napokban megjelent tanulmányuk-
kal kapcsolatban az egyetemi tanár felhívta
a figyelmet arra, hogy a fejlett országokban
egyre későbbi időpontra tolódik a gyermek-
vállalás, és emiatt egyre nagyobb igény mu-
tatkozik a mesterséges megtermékenyítés
alkalmazására.

A beavatkozás jelenlegi gyakorlata sze-
rint egynél több embriót ültetnek be az
anya méhébe, hogy fokozzák a terhesség
létrejöttének esélyét. Számos esetben azon-
ban két embrió is beágyazódik – vagy akár
az összes –, az iker- és a többes terhesség
azonban a csecsemők fejlődési visszama-
radását is eredményezheti, és a koraszülés
egyik leggyakoribb oka – emelte ki a ku-
tató, hozzátéve, hogy a cél ezért azon
egyetlen embrió beültetése lenne, amely a
legjobb beágyazódási képességgel rendel-
kezik.

Jelenleg morfológiai megjelenésük alap-
ján választják ki a beültetésre szánt embrió-
kat, „bebizonyosodott azonban, hogy a
‘szép’ embrió nem feltétlenül jó is egyben,
ezért számos próbálkozás irányul olyan jel-
lemzők, markerek azonosítására, amelyek
segítségével a beágyazódni képes embrió
felismerhető” – magyarázta.

A sejtek folyamatosan kibocsátanak
membránnal körülvett „hólyagocskákat”,

extracelluláris vesiculumokat. E „hólyagocs-
kák” különféle molekulákat tartalmaznak, és
alkalmasak arra, hogy információt közvetít-
senek az egyik sejttől a másikig – tette
hozzá. „Az általunk alkalmazott módszer
azon a megfigyelésen alapul, hogy a sikere-
sen beágyazódó embrió tenyésztőfolyadéká-
ban lényegesen kevesebb a nukleinsavat
tartalmazó extracelluláris vesiculum, mint a
beágyazódni képtelen embrióéban” – ma-
gyarázta.

„Klinikai adatok ismeretében megállapít-
ható, hogy ha két embrió beültetése után
egyes terhesség jött létre, az egyik beültetett
embrió tenyésztőfolyadékában a nukleinsa-
vat tartalmazó extracelluláris vesiculumok
száma alacsony, a másikéban pedig magas.
Ha két embrió beültetése ikerterhességet
eredményezett, mindkét embrió tenyésztőfo-
lyadékában alacsony a nukleinsavat tartal-
mazó extracelluláris vesiculumok száma” –
fejtette ki.

Százhatvan embrió tenyésztőfolyadéká-
nak vizsgálata igazolta, hogy az ilyen módon
azonosított embrió beágyazódásának 90 szá-
zalék az esélye – hangsúlyozta. „Mivel azon-
ban a terhesség létrejöttében az anyai
tényezők is jelentős szerepet játszanak, ez
természetesen nem jelenti azt, hogy az
ilyen embriók beültetése után 90 száza-
lék lesz a sikeres terhesség valószínű-
sége” – tette hozzá a kutató. Módszerük
alkalmazása azonban jelentősen fokoz-
hatja a mesterséges megtermékenyítési eljá-
rások hatékonyságát és csökkentheti az
ikerterhességek gyakoriságát – mondta Sze-
keres Júlia.

A jelenleg használatos eljárásokkal szem-
ben az új módszer előnye, hogy a vizsgálat
nagyon gyorsan és viszonylag egyszerűen el-
végezhető, így lehetőség van arra, hogy a te-
nyésztett embriók közül közvetlenül a
beültetés előtt kiválasszák a legalkalmasab-
bat – összegezte.

A PTE-n e kutatással párhuzamosan fo-
lyik egy mintegy kétmilliárd forintos költ-
ségvetésből megvalósuló – a
chiptechnológiát a mesterséges megterméke-
nyítés sikerességének növelése érdekében al-
kalmazó – kutatói program is. Az Európai
Regionális Fejlesztési Alap támogatásával
megvalósuló, tavaly novemberben indult há-
roméves projekt céljáról a pécsi egyetem ko-
rábban azt közölte, hogy a mesterséges
megtermékenyítéssel eddig elért 30 százalé-
kos eredményességet kívánják 50 százalék
fölé emelni egy olyan laboratóriumi megkö-
zelítéssel, amelynek egyszerűsége, költség-
hatékonysága lehetővé teszi a szülészeti
rutinba történő beillesztést. (MTI)
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Hosszú interjút közölt a férfikézilabda-világbajnok-
ság honlapja a magyar válogatott 35 éves jobbátlövő-
jével szombaton, miután lesérült a németek elleni
mérkőzésen, illetve ennek következtében ki is került
a magyar válogatott keretéből (egészségi állapota ja-
vulása függvényében azonban még előfordulhat, hogy
a következő mérkőzéseken visszatér – a szerk.).

Nagy László csapatkapitány úgy fogalmazott, hogy
a Franciaországban zajló világbajnokság talán az
utolsó nagy nemzetközi tornája a magyar férfikézi-
labda-válogatott színeiben. „Amíg a formám lehetővé
teszi és az edzőm számít rám, szeretnék a legmaga-
sabb szinten játszani. Soha ne mondd, hogy soha, de
talán ez a világbajnokság az utolsó nagy nemzetközi
tornám válogatott színekben” – fogalmazott.
Már a vb-részvétel is nagy eredmény

A cikk bevezetőjében a szerző a magyarok vezér-
ének, főnökének, az elmúlt húsz év legnagyobb ma-
gyar játékosának, élő legendának nevezte Nagy
Lászlót, aki ugyanolyan szerepet játszik a magyar ké-
zilabdázásban, mint Nikola Karabatic a franciáknál.
Egyben emlékeztetett rá, hogy csupán három klubban
szerepelt pályafutása során, kétszer nyert Bajnokok Li-
gáját, és – a legnagyobb megtiszteltetésként – ő az
egyedüli kézilabdázó, aki nem katalán játékosként csa-
patkapitánya lehetett a Barcelonának.

Karrierje utolsó éveiről azt mondta, a 2018/19-es
szezon végéig szól a szerződése Veszprémben, addig
teljes mértékben az élsportra összpontosít, bár 2009
óta működik a nyári Nagy László nemzetközi kézilab-
datábor, amely évről évre nagy népszerűségnek örvend
Magyarországon, sőt külföldről is sokan érdeklődnek
iránta. „Igyekszünk segíteni a gyerekek és a fiatal já-
tékosok fejlődését, ezért is hangsúlyozom mindig,
hogy később is szeretnék kapcsolatban maradni a
sportággal.”

A jobbátlövő úgy fogalmazott, hogy a szurkolók el-
várásai mindig jelentősek, de miután a magyar válo-
gatott nem jutott ki az előző, katari világbajnokságra,

valamint a tavaly nyári, Rio de Janeiró-i olimpiára
sem, már azt is értékelik, hogy itt lehet a franciaországi
tornán, amelynek minden meccsén nagyon drukkolnak
honfitársaiknak. „Új szövetségi kapitányunk van, és
változott a keretünk is. Megfelelő a tapasztalt játéko-
sok és a fiatal tehetségek keveréke is” – reagált Nagy
arra a felvetésre, hogy az előző tétesemény, a tavalyi
lengyelországi Európa-bajnokság meglehetősen rosz-
szul sikerült a magyarok számára, hiszen csak a 12.
helyet szerezték meg.

„Rövid, de jó felkészülésen vagyunk túl, komoly
csapatokkal játszottunk edzőmérkőzéseket. Tudjuk jól,
hogy nagyon erős ellenfelekkel találkozunk a világ-
bajnokság elején. A realitás talaján kell maradnunk,
ugyanakkor magabiztosak vagyunk, a szurkolóink
pedig abban lehetnek biztosak, hogy minden mérkő-
zésen tudásunk legjavát próbáljuk nyújtani” – jelen-
tette ki.
A világbajnoki esélyesek

A magyar válogatott múlt pénteken 27-23-ra elve-
szítette első meccsét a C csoportban az Európa-bajnok
németekkel szemben. Az első félidő közepén bokasé-
rülést szenvedett Nagy László az interjúban kijelen-
tette, nagyon tetszett neki a teljesítményük, mert
megmutatták, hogy képesek küzdeni, és csak az utolsó
tíz percben dőlt el a találkozó az ellenfél javára.

„Elégedett vagyok azzal, ahogyan játszottunk. Ez
egy nehéz csoport, hiszen itt van a horvát csapat is,
amely mindig a legmagasabb szinten kézilabdázik. Fe-
héroroszország is erős, az orosz stílust követi, de
Szaúd-Arábiával és Chilével szemben sem számítha-
tunk könnyű meccsre” – mondta. Úgy vélekedett, a Te-
lekom Veszprém játékosai számára nagy előny, hogy a
válogatottnál is Javier Sabaté az edzőjük, de „az elmúlt
hetek tapasztalatai alapján a keret minden tagja nagyon
nyitott a szövetségi kapitány módszerei és feladatai
iránt, úgyhogy nagyon jó hangulatban dolgozunk”.

A tapasztalt kézilabdázó tippelésre is vállalkozott,
szerinte a címvédő és házigazda Franciaország, vala-
mint az Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes Né-
metország, az olimpiai bajnok Dánia és az
Európa-bajnoki ezüstérmes Spanyolország közül kerül
ki a jelenlegi világbajnokság három dobogós csapata.
„Nagyon remélem, hogy mi is harcolhatunk majd a
legjobb helyezésekért a kieséses szakaszban” – 
jegyezte meg.
A nagy vereségekből is lehet tanulni

A beszélgetés végén szóba került a tavalyi Bajno-
kok Ligája-döntő, amelyet a Veszprém kilencgólos
előnyről, hétméteresekkel veszített el a lengyel Kiel-
cével szemben. Nagy hangsúlyozta, hogy nyár végén
új szezont kezdtek, és azóta már sok mérkőzésen van-
nak túl, amelyek új impulzusokat is jelentettek szá-
mukra. „Szerintem az egyik kritikus pontja a
versenysportnak, hogy mindig csak a következő fel-
adatot kell szem előtt tartani. Nagyon közel voltunk a
győzelemhez, de abból a mérkőzésből is tanulnunk
kell, és ne feledjük, a legjobb gyógymód mindig a
győzelem és a jó játék” – nyilatkozta Nagy László.
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Nagy László: „Talán ez az utolsó 
világversenyem” – annak is vége?

Európai focikörkép
* Angol Premier Liga, 20. forduló: Bournemouth – Arsenal 3-3, Crystal

Palace – Swansea 1-2, Stoke – Watford 2-0, Tottenham – Chelsea 2-0; 21.
forduló: Tottenham – West Bromwich 4-0, Burnley – Southampton 1-0,
Hull – Bournemouth 3-1, Sunderland AFC – Stoke 1-3, Swansea – Arse-
nal 0-4, Watford – Middlesbrough 0-0, West Ham United – Crystal Palace
3-0, Leicester – Chelsea 0-3, Everton – Manchester City 4-0, Manchester
United – Liverpool 1-1. Az élcsoport: 1. Chelsea 52 pont, 2. Tottenham
45 (43-14), 3. Liverpool 45 (49-24).

* Spanyol Primera División, 17. forduló: Espanyol – Deportivo La Co-
runa 1-1, Real Madrid – Granada 5-0, Eibar – Atlético Madrid 0-2, Las
Palmas – Sporting Gijón 1-0, Real Sociedad – Sevilla 0-4, Athletic Bilbao
– Alavés 0-0, Betis – Leganés 2-0, Celta Vigo – Málaga 3-1, Villarreal –
Barcelona 1-1, Osasuna – Valencia 3-3; 18. forduló: Leganés – Athletic
Bilbao 0-0, Barcelona – Las Palmas 5-0, Atlético Madrid – Betis 1-0, De-
portivo La Coruna – Villarreal 0-0, Valencia – Espanyol 2-1, Celta Vigo
– Alavés 1-0, Sporting Gijón – Eibar 2-3, Granada – Osasuna 1-1, Sevilla
– Real Madrid 2-1, Málaga – Real Sociedad 0-2. Az élcsoport: 1. Real
Madrid 40 pont/17 mérkőzés, 2. Sevilla 39/18, 3. Barcelona 38/18.

* Olasz Serie A, 19. forduló: Empoli – Palermo 1-0, Napoli – Sampdo-
ria 2-1, Udinese – Inter 1-2, Chievo – Atalanta 1-4, Genoa – AS Roma 0-
1, Lazio – Crotone 1-0, Sassuolo – Torino 0-0, AC Milan – Cagliari 1-0,
Juventus – Bologna 3-0 (a Pescara – Fiorentina mérkőzést február 1-jén
játsszák); 20. forduló: Crotone – Bologna 0-1, Inter – Chievo 3-1, Cagliari
– Genoa 4-1, Lazio – Atalanta 2-1, Sampdoria – Empoli 0-0, Sassuolo –
Palermo 4-1, Napoli – Pescara 3-1, Udinese – AS Roma 0-1, Fiorentina –
Juventus 2-1, Torino – AC Milan 2-2. Az élcsoport: 1. Juventus 45 pont/19
mérkőzés, 2. AS Roma 44/20, 3. Napoli 41/20.

* Francia Ligue 1, 20. forduló: Lille – St. Etienne 1-1, Stade Rennes –
Paris St. Germain 0-1, Angers – Bordeaux 1-1, Lorient – Guingamp 3-1,
Montpellier HSC – Dijon 1-1, Nancy – SC Bastia 1-0, Toulouse – Nantes
0-1, Nice – Metz 0-0, Caen – Lyon 3-2, Olympique Marseille – AS Mo-
naco 1-4. Az élcsoport: 1. AS Monaco 45 pont (60-21), 2. Nice 45 (34-
13), 3. Paris St. Germain 42.

Gyenes elégedett is meg nem is 
a Dakaron elért eredményével

RöVIDEN
* Vereséget szenvedett Irina Begu az ausztrál

nemzetközi teniszbajnokság női versenyének máso-
dik fordulójában. A román teniszezőt 6-4, 7-6 (8)
arányban győzte le a Csehországot képviselő
Kristyna Pliskova. Kvalifikált viszont Sorana Cîrs-
tea, miután – meglepetésre – 7-6 (1), 6-3 arányban
legyőzte a tizedikként kiemelt spanyol Carla Suarez
Navarrót. 

* Miután egyéniben nem sikerült a második körbe
jutnia, Monica Niculescu szerdán az ausztrál nemzet-
közi teniszbajnokság páros versenyének első forduló-
jában lépett pályára, és vereséget szenvedett az
amerikai egyesült államokbeli Abigail Spears oldalán.
Két játszmában, 6-1, 6-4 arányban győzte le őket a

Mirjana Lucic-Baroni (Horvátország)/Andrea Petko-
vic (Németország) alkotta duó.

* Versenyben maradt az ausztrál nyílt teniszbajnok-
ság férfi páros versenyében Horia Tecău és Florin
Mergea is. A 9. helyen kiemelt Tecău és a holland
Jean-Julien Rojer, 7-6 (5), 7-6 (3) arányban legyőzték
a Philipp Petzschner (Németország)/ Mihail Juzsnij
(Oroszország) párost. Mergea és a brit Dominic Inglot
6-2, 7-5-tel jutott túl az ausztrál Luke Saville/Jordan
Thompson kettősön.

* Labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája, eredmé-
nyek: Algéria – Zimbabwe 2-2, Tunézia – Szenegál 0-
2 (B csoport, 1. forduló), Elefántcsontpart – Togo 0-0,
Kongói DK – Marokkó 1-0 (C csoport, 1. forduló),
Ghána – Uganda 1-0, Mali – Egyiptom 0-0 (D cso-
port).

Az első 15-ben végezhetett
volna a Dakar-ralin, ha nem kap
egyórás büntetést – nyilatkozta
keddi hazatérésekor Gyenes Emá-
nuel, aki a motorkerékpárosok me-
zőnyében a 17. helyen zárta az idei
ralit.

„Az első hét nagyon nehéz volt.
Csak három napot töltöttünk Ar-
gentínában, majd átmentünk Bolí-
viába, ahol sokat szenvedtünk az
időjárás miatt (…), több szakaszt
töröltek. A 29. helyre csúsztam
vissza, és már-már feladtam azt a
reményt, hogy az első húszban vé-
gezhetek, de aztán sikerült javíta-
nom. (…) Nagyszerű csapatom
volt, a 9000 kilométer alatt semmi-
féle műszaki problémám nem adó-
dott. Minden rendben volt a
versenyen, kivéve azt a büntetést.
Egyszer tankoltam, mint a Honda
gyári csapata, és utólag kiderült,
hogy nem szabadott volna, és
ezért egy óra büntetést kaptam.
Anélkül benne lettem volna az
első 15-ben, de hát ez van. Óvtam,
a hondás csapattal együtt, de a szer-
vezők elutasították” – mondta Gye-
nes.

A 32 éves motorozó azt mondta:
a bolíviai volt a legnehezebb sza-
kasz. „Az út 4900 méter magasan

vezetett, nagyon hideg volt, esett az
eső. Ez a motorkerékpáron sokkal
jobban érződött, mint az autókban.
Nem láttam semmit, több mint 400
kilométert mentem, már alig vár-
tam, hogy célba érjek. Aztán,
ahogy átmentünk Argentínába,
egyik napról a másikra +40 Cel-
sius-fok lett. A szervezetet megvi-
selik ezek a különbségek” – tette
hozzá.

Gyenes Emánuel (KTM) a 17.
helyen zárta a motorosok mezőnyé-
ben a 2017-es Dakar-ralit 3:48:36-
tal (ebből egy óra büntetés) a
győztes mögött. A másik romániai
versenyző, Marcel Butuza (KTM)
a 71. helyen végzett. Azt mondta: a
támogatóitól függ, hogy részt vesz-
e a 2018-as Dakar-ralin.

A szatmárnémeti versenyző
abban reménykedik, hogy még
részt vehet majd egyszer egy Afri-
kában rendezett Dakar-ralin. „Min-
denki szeretne még egyet
versenyezni Afrikában, de nem hi-
szem, hogy erre a közeljövőben sor
kerül” – vélekedik.

Gyenes Emánuel tíz évvel ez-
előtt vett részt először a Dakar-
ralin, és idén gyengébb eredményt
ért el, mint tavaly, amikor a 14. volt
összesítésben.

A magyar csapat vezéregyénisége lesérült a németek elleni mérkőzésen

Lehetett volna jobb, de még úgy is elmaradt volna a tavalyitólEredményjelző
* A csoport, 4. forduló: Norvégia – Brazília 39-

26, Lengyelország – Japán 26-25, Oroszország –
Franciaország 24-35. Az állás: 1. Franciaország 8
pont, 2. Norvégia 6, 3. Oroszország 4, 4. Brazília
4, 5. Lengyelország 2, 6. Japán 0.

* B csoport, 4. forduló: Szlovénia – Tunézia 28-
28, Angola – Izland 19-33. Az állás: 1. Szlovénia 7
pont/4 mérkőzés, 2. Spanyolország 6/3, 3. Mace-
dónia 4/3, 4. Izland 3/4, 5. Tunézia 2/4, 6. Angola
0/4.

* C csoport, 3. forduló: Németország – Szaúd-
Arábia 38-24. Az állás: 1. Németország 6 pont, 2.
Horvátország 6, 3. Magyarország 2, 4. Chile 2, 5.
Fehéroroszország 2, 6. Szaúd-Arábia 0.

* D csoport, 3. forduló: Katar – Argentína 21-
17. Az állás: 1. Dánia 6 pont, 2. Egyiptom 4, 3.
Svédország 4, 4. Katar 4, 5. Bahrein 0, 6. Argen-
tína 0.



BÉRBEADÁS

KIADÓ bútorozott garzon a központ-
ban (Victoriei–Győzelem tér), 140
euró/hó + kaució. Tel. 0752-379-608.
(58332-I)

MINDENFÉLE

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (58443)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán
garanciával. Eladók használt hűtők,
fagyasztók, kombináltak. Tel. 0722-
846-011. (58482) 

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk 
január 19-én id. JÓZSA 
KÁROLYRA halálának 9. évfordu-
lóján. Édesapám, nyugodjék bé-
kében! Fia, Károly és családja. (-I)

Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, míg élünk, velünk lesz em-
léked.
Fájó szívvel emlékezünk 2011. ja-
nuár 19-ére CSÁSZÁR TERÉZ
szül. Drágus halálának 6. évfor-
dulóján. Emlékét őrzi édesanyja,
testvére, férje és fiai: Levente,
Zoli. (58450)

Ha egy könnycsepp gördül le ar-
cunkon, az azért van, mert sze-
rettünk és hiányzol nagyon.
Fájó szívvel emlékezünk a ravai
születésű SÁNTA JÓZSEF volt
paniti lakosra, akit a kegyetlen
halál már egy éve elszakított sze-
rettei köréből. Emlékét őrzik sze-
rettei. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Gyászoló
szerettei. (58479)

Szomorú szívvel emlékezünk ja-
nuár 19-én SZABÓ PÉTERRE ha-
lálának 3. évfordulóján. Emlékét
őrzi lánya, veje, unokája és Ali.
(58474)

Szomorú szívvel emlékezünk ja-
nuár 19-én LÉNÁRT ILONÁRA
(Icu) halálának 18. évfordulóján.
Nyugodjál békében! Szerettei.
(58481-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel veszünk búcsút
a szerető férjtől, édesapától és
nagytatától, a somosdi születésű 

FERENCZI LAJOS 
nyugalmazott mezőpaniti 

számtantanártól,
aki életének 82. évében adta visz-
sza lelkét Teremtőjének. Temeté-
sére január 19-én, csütörtökön
13 órától kerül sor a marosvásár-
helyi református temetőben. 
Emlékét őrzi felesége, Eszter, lá-
nyai: Esztike és Gyöngyi, unokái
és vejei. (58459-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett 

MÉSZÁROS MIHÁLY 
a Textila Mureş volt raktárosa

életének 78. évében hosszas
szenvedés után megpihent.
Utolsó földi útjára csütörtökön,
január 19-én 14 órakor kísérjük a
katolikus temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 
Búcsúznak tőle: Rózsika, Ba-
buci, Strauss, Strausska, testvé-
rei, Icu, Magda, Laci és azok
családja. (58471-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett sógornő, 

KRAUS ESZTER 
elhunyt. 
Berta, Juci és családjuk. (58480-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett testvér, élettárs,
sógor, rokon, barát, 

BARABÁSI LÁSZLÓ 
életének 61. évében türelemmel
viselt szenvedés után csendesen
megpihent. Temetése január 19-
én 12 órakor lesz a Jeddi úti te-
metőben. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (58432-I)

Szomorú szívvel búcsúzom
drága, szerető édesanyámtól, 

MÁTHÉ LUJZÁTÓL. 
Nem feledem el mindazt, amit
értem tettél. 
Köszönünk neked mindent. 
Szerető lányod, Enikő, vejed, Ró-
bert, Vivien,  kedvenc unokád,
Tamás és családja, valamint déd-
unokád, Eric Új-Zelandról. 
Édesanyámnak:
Nem vársz már minket ragyogó
szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető
szíveddel.
De egy könnycsepp a  szemünk-
ben Érted él,
egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végte-
len szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem
vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak
évek,
szívből szeretünk, s nem fele-
dünk Téged! (v.-I)

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

MACAVEI MARIA  
életének 88. évében elhunyt.
Isten nyugtassa békében! Teme-
tése pénteken, január 20-án 13
órakor lesz a remeteszegi teme-
tőben. 
Lányai, unokái és dédunokái.
(58500-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk
BORBÉLY GIZELLÁTÓL 

akinek földi útja Tordátfalván in-
dult, majd Marosvásárhelyről Bu-
dapestre vezetett. 85 éves
korában itt érte a halál. Temetése
január 25-én déli negyed egy óra-
kor lesz a Megyeri úti temetőben,
unitárius szertartás szerint. 
Emlékét örökké megőrzi: fia, Bor-
bély Csaba, szerettei, volt szom-
szédai, munkatársai és
ismerősei. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki a
családnak FERENCZI LAJOS
elhunyta alkalmából. Komája,
Béla és családja. (58484-I)

Szomorú szívvel búcsú-
zunk drága keresztapánktól,
FERENCZI LAJOSTÓL, és
őszinte részvétünket fejezzük ki
a gyászoló családnak. Drága
keresztanya, Esztike és
Gyöngyike, vigasztalást kívá-
nunk számotokra! A messzi
távolból  keresztlánya, Emese
és családja, valamint keresztfia,
Béla. (v.-I)

Mély megrendüléssel érte-
sültünk egykori kollégánk,
FERENCZI LAJOS mate-
matikatanár elhunytáról. A
mindig anekdotázó, életvidám
oktató örökre megmarad
emlékezetünkben. Nyugodjon
békében! Feleségének, lá-
nyainak és családjuknak
őszinte részvétünk. A volt
mezőpaniti kollégák. (58494)

Megrendülten értesültünk
szeretett unokaöcsénk, a
nyárádszeredai GYÖRGY
SÁNDOR elhunytáról. Amíg élt,
őszintén szerettük, és amíg
élünk, szeretettel őrizzük
emlékét. Őszinte részvétünk
gyászoló szeretteinek. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! A Rácz és a Sárosi
család. (58498)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik GYÉRESI ÁRPÁD
temetésén részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (58420)

Köszönjük mindazoknak, akik
drága halottunk, a szászrégeni
NAGY ROZÁLIA temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek
és fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (58491-I)

Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak a
rokonoknak, ismerősöknek, akik
drága szerettünk, a kisgörgényi
BÁRDOSI ANNA temetésén
megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, együttér-
zésükkel gyászunkban velünk
voltak. A gyászoló család.
(58487)
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LÁSZLÓ ATTILA
1933-2017

zenetanár, karnagy, zeneszerző

Az erdélyi énekkarok dalosainak népes közössége fájó szív-
vel búcsúzik LÁSZLÓ ATTILÁTÓL. A Székelykeresztúron szü-
letett zenetanár, aki hű maradt szülőföldjéhez, egész életét
népe zenei nevelésének szentelte. Kitartó, rendszeres mun-
kája eredményeként környezete egyik megbecsült zenei ve-
zetőjévé vált. Tanári munkája mellett volt Székelyudvarhely
közművelődési irányítója, Sepsiszentgyörgyön a Megyei Al-
kotások Házának igazgatója. Hivatalos munkája mellett ve-
zette a Magyar Férfi Dalárdát és a Cantus Firmus vegyes kart.
Együtteseinek daljátékot, népdalfeldolgozásokat, kórusmű-
veket írt. A kis énekesekre is gondolt, egy sorozat énekfüze-
tet szerkesztett kisiskolások, fiatalok számára, ezek
népdalokat, gyermekdalokat tartalmaznak, segítséget nyújtva
óvónőknek, tanítóknak.
Az újraalakuló Romániai Magyar Dalosszövetség (RMD)
1994-es első kolozsvári gyűlésén a jelen levő karnagyok a
szövetség elnökévé választották Attilát. Ezt a megtisztelő, de
munkaigényes feladatot is szívvel-lélekkel végezte. Magyar
zenei kultúránk megőrzéséért és ápolásáért végzett eredmé-
nyes munkáját az EMKE Nagy István-díjjal, az RMD Jagamas
János-díjjal jutalmazta.
Drága Attila, életed, munkásságod követendő példa lehet fi-
ataljaink számára. Pihenj békében! Emléked élni fog dalo-
said, barátaid szívében.

Az RMD vezetősége nevében
Kovács András. (sz.-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

FOGORVOSI RENDELŐ TAKARÍTÓNŐT alkalmaz. Tel. 0727-
300-265. (58413-I)

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmaz mintaboltjaiba.
Önéletrajzukat bármely TimKo üzletbe beadhatják. (18470-I)

FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-066-544. (18471-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott
SZAKÁCSOT. Tel. 0722-268-866. (59259)

ALKALMAZOK TAXISOFŐRT tanúsítvánnyal (attesztát), nap-
rakész egészségügyi iratokkal, minimum 2 év gyakorlattal, nagyon-
nagyon előnyös fizetéssel, munkakönyvvel. Érdeklődni a
0787-789-979-es telefonszámon. (58424-I)

A PC HOUSE SZÁMÍTÁSTECHNIKA IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ
FIATALOKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefon-
számon vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám
alatt. (sz.-I)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország te-
rületére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás
és utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar
nyelv ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-
753-102-290 telefonszámon. (59234-I)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható
hölgyeket és urakat hosszú távra, könnyebb és nehezebb BETANÍ-
TOTT MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, össze-
szerelése). Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály,
a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kí-
nálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes
kiutaztatás Magyarországra, 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. (59235-I)

A ROBY BÁR ELADÓT alkalmaz. Tel. 0742-084-344. (18466-I)

Az IRUM RT. (székhely: Szászrégen, Axente Sever utca) alkalmaz
nőt az ÉPÜLETEKET, SZÉKHELYEKET, IRODA- ÉS ADMI-
NISZTRATÍV HELYISÉGEKET TAKARÍTÓ BIZTOS munka-
körbe, aki a karbantartói és takarítói munka megszervezésével járó
feladatokat látja el. Elvárások: aktív, barátságos, komoly személy.
Juttatások: kedvező bérezési csomag, stabil munkahely korszerű és
tiszta környezetben, meghatározott munkaprogrammal. Az érdekel-
tek önéletrajzukat az IRUM RT. Szászrégen, Axente Sever utca 6.
szám alatti székhelyén nyújthatják be, valamint elküldhetik az 
office@irum.ro e-mail-címre vagy a www.irum.ro honlapon. Rész-
letek a 0265/512-639-es telefonszámon. (59242)

A MAVIPROD KFT. (székhely: Szászrégen, Pandúrok utca) al-
kalmaz nőt az ÉPÜLETEKET, SZÉKHELYEKET, IRODA- ÉS
ADMINISZTRATÍV HELYISÉGEKET TAKARÍTÓ BIZTOS
munkakörbe, aki a karbantartói és takarítói munka megszervezésé-
vel járó feladatokat látja el. Elvárások: aktív, barátságos, komoly
személy. Juttatások: kedvező bérezési csomag, stabil munkahely
korszerű és tiszta környezetben, meghatározott munkaprogrammal.
Az érdekeltek önéletrajzukat a IRUM RT. Szászrégen, Axente
Sever utca 6. szám alatti székhelyén nyújthatják be, valamint el-
küldhetik az office@irum.ro e-mail-címre vagy a www.irum.ro
honlapon. Részletek a 0265/512-639-es telefonszámon. (59243)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat
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A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás
közleménye

Felhívjuk az 55 év fölötti marosvásárhelyi nyugdíjasok figyelmét, hogy 
• a Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. által 2016-ban kibocsátott ingyenes

közszállítási bérletek 2017. január 31-ig érvényesek. 
• Az új ingyenes bérleteket 2017. január 16-ától lehet kiváltani. 
• Azon 55 év fölötti nyugdíjasok, akik ingyenes bérletet szeretnének kiváltani, sze-

mélyesen tehetik meg, az alábbi okiratok felmutatásával:
Ø 2016. decemberi nyugdíjszelvíény – 
eredeti és másolat 
Ø személyazonossági igazolvány – eredeti és másolat 
Ø egy nemrég készült személyazonossági típusú 
(3/4 cm-es) fénykép – csak azoknak, akik először
váltják ki bérletüket
Ø 5 lej (a bérlet nyomtatványának díja) befizetésével

Fontos, hogy a tulajdonos személyesen írja alá  a bérlet átvételét, és adja meg a tele-
fonszámát is, ami hasznos lehet bizonyos esetekben. 

• A bérleteket a következő helyszíneken lehet átvenni: 
1. A társulás Béga utca 2. szám alatti székhelyén
2. A főtéren (a régi jegypénztárban)
3. A Tudor Vladimirescu negyedben 
4. Az 1848-as úton (Kövesdomb)
5. A megyei kórháznál levő jegyárudában 
6. A Panovban (Bolgárok tere) 
7. Az Auchan nagyáruháznál levő jegyárudában 
A zsúfoltság elkerüléséért kérjük az érdekelteket, hogy idejében jelentkezzenek az ott-

honukhoz legközelebbi helyszíneken. 
Az igazgatótanács 

A Siletina Impex Kft. 
és Helyi Közszállítási Rt. Társulás közleménye 

A Siletina Impex Kft. és Helyi Közszállítási Rt. Társulás tájékoztatja az 55 év alatti
marosvásárhelyi nyugdíjasokat, hogy a 2007. december 18-án elfogadott 425-ös helyi
tanácsi határozat értelmében havonta 20 darab helyi költségvetésből támogatott félárú
jegyre jogosultak, amelyekkel a városi közszállítás járművein utazhatnak. 
Ø Az ártámogatott jegyeket két részletben lehet beszerezni, az első félévi jegyek ja-
nuártól júliusig érvényesek. A tavalyi év második felében beszerzett ártámogatott
jegyek január 10-ig voltak érvényesek. 
Ø Január 4-étől 2017 első félévére az ártámogatott autóbuszjegyeket a marosvásár-
helyi közszállítási társulás jegypénztárainál (Rózsák tere, Kövesdomb, Tudor negyed
és az Auchan üzletkomplexum előtt) vásárolhatják meg.
Ø Az ártámogatott jegyeket a jogosultak csak személyesen vásárolhatják meg a
2016. decemberi nyugdíjszelvény, illetve a személyazonossági igazolvány (eredeti és
másolat) birtokában. Kötelező jellegű az átvételt bizonyító aláírás és a személyes tele-
fonszám megadása annak érdekében, hogy az elérhetőség szükség esetén biztosított
legyen. 

Az igazgatótanács 

A Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal továbbra

is várja önöket a ligeti 
szabadtéri korcsolyapályára

A marosvásárhelyi ligeti szabadtéri korcsolyapályát a meg-
nyitásától mostanig több mint 15.000 korcsolyázó vette igénye.
A három korcsolyázásra alkalmas jégfelület, amelyet a polgár-
mesteri hivatal alakított ki, szinte folyamatosan várta a korcso-
lyázókat, a belépő ugyanannyi volt, mint az előző években. 

Emlékeztetjük az érdeklődőket, hogy a helyi tanács határo-
zata értelmében a belépő felnőtteknek 10, gyerekeknek 8 lej.

Bérletet is lehet váltani, ennek ára havi 120 lej felnőtteknek
és 60 lej gyermekeknek. Események, tanfolyamok vagy verse-
nyek szervezésére a díj 50 lej. Abban az esetben, ha ezeket isko-
lák vagy civil szervezetek szervezik, az ár csupán 25 lej. Két
turnusra érvényes iskolai testnevelési óra megtartására 80 lejt
kell fizetni. Három év alatti gyerekeknek a belépés ingyenes. Az
igazolvánnyal rendelkező egyetemisták 20 százalékos kedvez-
ményben részesülnek. 

A korcsolyapálya naponta 9.30 és 21.30 óra között üzemel. 
A turnusok másfél órásak, 13 és 14 óra között szünetet tar-
tanak. 

A kisebbik korcsolyapályát 3 és 5 év közötti gyerekek, a kö-
zépső pályát pedig 6-12 éves gyerekek vehetik igénybe. A nagy
korcsolyapálya minden korosztályé. Mind a három korcsolya-
pályának öltözője van.

„A vakáció ideje alatt korcsolyaoktatást szerveztünk kezdők
számára, amelyet a Maros Hokiklub tagjai tartottak, heti három
alkalommal, 11.30-13 óra között. Újszerű dolog, hogy a korcso-
lyapályán több marosvásárhelyi iskola tanulóinak tartottak test-
nevelés órát. A meghívás továbbra is érvényes, minden
korcsolyázni vágyót várunk a nyitvatartási program szerint” –
mondta Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója. 

A polgármesteri hivatal bel- és külkapcsolati osztálya

Tegyenek 
javaslatokat 

a marosvásárhelyi
parkolási 

rendszerre
Kedves marosvásárhelyiek,

a polgármesteri hivatal várja
az Önök javaslatait, észrevéte-
leit arról, hogy milyen jö-
vőbeli marosvásárhelyi parko-
lási rendszert szeretnének.
Várjuk javaslataikat a prima-
ria@tirgumures.ro e-mail-
címen, valamint Maros-
vásárhely municípium Face-
book-oldalán.

A javaslatok tartalmazhat-
nak bevált külföldi parkolási-
rendszer-modelleket is.

Jelenleg a Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatalának
keretében működő Közterü-
leti Igazgatóság a fizetős par-
kolóhelyek bérbeadásáról
végez tanulmányt. A legjobb
javaslatokat e tanulmányba is
belefoglaljuk.

A bel- és külkapcsolati 
osztály

Több mint kétszeresére emelke-
dett a szélerőművek energiaterme-
lése Romániában az utóbbi napok
viharos időjárása miatt: kedden este
az ország 10,8 gigawattos villamos-
energia-termelésének negyedét a
szélerőművek adták.

Szerda reggelig elsőfokú (sárga
jelzésű) riasztás volt érvényben a
Duna-menti Călăraşi és a Fekete-
tenger partján lévő Konstanca me-
gyében az óránként 60 kilométeres
sebességet is elérő erős szél miatt, a
meteorológiai intézet ugyanakkor
valamennyi délkeleti megyére fi-
gyelmeztetést adott ki az óránként
40-50 kilométeres sebességű szél
miatt.

A villamosenergia-hálózatot mű-
ködtető Transelectrica honlapján
közölt adatok szerint kedd este a

szélenergia Románia legfőbb ener-
giaforrásává lépett elő 24,5 százalé-
kos részesedéssel. A termelés 23,7
százaléka a széntüzelésű, 21,24 szá-
zaléka pedig a szénhidrogén-tüze-
lésű hőerőművektől származott, a
villamosenergia-termelés 17 száza-
lékát a vízi erőművek, 13,1 százalé-
kát pedig a cernavodai atomerőmű
biztosította.

Románia szélerőműveinek több-
sége a Fekete-tenger partján lévő
dobrudzsai megyékben található,
éppen azokban a térségekben, ame-
lyeket leginkább sújtott az utóbbi
hetek zord időjárása, és ahol a rend-
kívüli hideg miatt jelentősen meg-
nőtt az energiaszükséglet.

Tavaly januárban a szélenergia az
ország energiatermelésének 11,7
százalékát tette ki. (MTI)

Megduplázódott a szélenergia-
termelés a viharok miatt
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A Népújság hirdetési irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 

és az aradi NYUGATI JELENBE.

JANUÁRRA FONTOS  
TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ - 118-932
- általános - 118-800

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

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

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

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

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

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

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

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

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

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

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

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

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

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

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

• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 
- 0365/882-842

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Pénzügyminisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Figazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Jogi személyek osztálya

Marosvásárhely, Dózsa György u. 1–3. szám
Tel: 0265/250-982, 194-es mellék
Fax: 0265/261-093
E-mail: Ramona.Munteanu.MS@anaf.ro 

Eladási közlemény
A 2007. évi 14-es kormányhatározat 9. cikkelye értelmében, amely az állam
magántulajdonába került javak eladásának módozatait és feltételeit szabályozza,
a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa
György utca 1–3. szám, 5-ös iroda, földszint) 2017. február 2-án 10.30 órai
kezdettel nyilvános árverésen (első árverés) értékesíti az alábbi javakat:

– Same Laser 150 DT traktor

– Pronar T66 3/1 típusú egytengelyes utánfutó

Azonosító adatok:

– a traktor Ádámos község Polgármesteri Hivatalánál 049-es  számmal  van
bejegyezve, a motor szériaszáma 001074,  Same Laser 150 DT típusú, 6000
köbcentis, 2005-ös gyártmány, piros;

– az egytengelyes utánfutó Ádámos község Polgármesteri Hivatalában a 026-os
számmal van bejegyezve, szériaszáma 0345 F,  Pronar T66 3/1 típusú, 2005-ös
gyártmány, zöld.  

Kikiáltási ár:

– 128.100 lej a traktor esetében

– 26.400 lej az utánfutó esetében

Az árverési lépték a javak árának 5%-a. 

A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig (február 1.) az
intézmény iktatójában sínes dossziéban nyújtsák be a következő iratokat:
részvételi kérvény, az indulási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló irat
(az összeget a marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám:
IBAN RO42TREZ4765005XXX000201, adószám 4322637), az ajánlattevőt
képviselő személy meghatalmazását (esetenként), a román állampolgárságú
román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat
másolatát, a külföldi jogi személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű
hitelesített fordítását, a román magánszemélyek a személyazonossági
igazolvány másolatát,  a külföldi magánszemélyek az útlevél vagy személyi
igazolvány másolatát, az adóhivatal igazolását, hogy az ajánlattevőnek nincsenek
tartozásai.  Bármely irat hiánya az árverésről való kizáráshoz vezet. 

Az árverésre a fentebb közölt helyen és időpontban kerül sor. 

Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén  – Marosvásárhely, Dózsa György utca
1–3. szám, javak értékesítése részleg, 5-ös iroda – vagy a 0265/250-982-es
telefonszámon, belső 194. 

Dénes Irén, Ramona Munteanu,

a közpénzügyi hivatal helyettes vezetője                              értékesítési részleg



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


