
A térség legnagyobb magyar tőkéjű agrárberuházását való-
sítják meg Kerelőszentpálon az UBM Feed Románia Kft.
révén, amely az UBM Csoportot, az East Csoportot és a ki-
rályfalvi Oprea Avicomot foglalja magába. 15 millió eurós 
beruházással Európa legmodernebb technológiájú takar-
mánykeverő üzeme épül fel, amely óránként 30 tonnás, 
illetve évi 220.000 tonnás feldolgozási kapacitással fog 
működni. 

Az üzem alapkövét tegnap tették le Magyar Levente, a magyar Kül-
gazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese, Péter Ferenc me-
gyei tanácselnök, Lucian Goga prefektus és a cég vezetői jelenlétében. 
Románia Magyarország kiemelt gazdasági partnere 

Magyar Levente miniszterhelyettes hangsúlyozta, hogy a Kerelőszent-
pálon létesülő üzem a magyar és román gazdasági kapcsolatrendszer
újabb eleme. Romániára stratégiai partnerként tekintenek. 
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Szárnyaló közpénzosztás 
A marosvásárhelyi tanács mai ülésén ismét előveszik a béremelések

ügyét. A közalkalmazottak fizetésének felfele történő módosításáról –
lehetőleg minél nagyobb bérkiigazítási együtthatók szerint – a múlt
hónapi közgyűlésen már vitáztak egy sort a képviselők, indokolatlanul
túlzottnak tartva a javasolt fizetésemelést elsősorban a vezetők (igaz-
gatók, osztályvezetők) esetében. Példaként a tanács jegyzőjének a 8-
as együttható alapján kiszámolt és javasolt 11.600 lejes alapbére
említhető, de egy vezérigazgatói fizetés sem sokkal  marad el a jegy-
zőitől, 10.875 lejnél áll meg, 7,50-es együttható figyelembevételével.
A tízezer lejes bércsoportba még beleférnek az ügyvezető aligazgatók
is, az osztályvezetők már „lecsúsznak” 8700 lejre. No és a 25 száza-
lékos vezetői pótlékokról sem kell elfeledkezni...

Az új bérezési törvény ugyan lehetővé teszi a fenti bérszintek jóvá-
hagyását, csakhogy ez a nagyvonalúság kiüríti a kasszát, hiszen vala-
honnan el kell venni a különbözetet. Helyenként csődbe jutott
községekről cikkeznek. Előreláthatólag a beruházásokra, javításokra
szánt összegek fognak jelentősen megcsappanni, ezekből lehet elvenni
a fizetésekre.

Valahogy úgy néz ki a dolog, hogy a 20 évvel ezelőtt meghirdetett
közigazgatási reformot egyik kormány sem tudta megvalósítani. Azt
kell hinnünk, hogy nem is tudják, hogyan. Már a reform fogalmát is
másként értelmezik a különféle pártok, melyek a maguk kormányzati
ciklusában képtelenek voltak elérni azt, hogy az állami szférában is a
szakmaiság legyen a vezérszólam. Természetesen megfelelő bérezéssel.

(Folytatás a 3. oldalon)

Antalfi Imola

„Szeretnénk hálát
adni az elmúlt 
250 évért”
250 éve épült a marosvásárhelyi mi-
norita templom, amelyet ma kezdődő,
többnapos rendezvénysorozattal ün-
nepelnek meg. Az eseményről Jaka-
bos Barnabás jezsuita szerzetessel,
egyetemi lelkésszel beszélgettünk.

____________4.
Négy gyerek közül
egyet zaklatnak 
az iskolában
A gyermekek közötti agresszió napja-
inkban egyre gyakoribb, a játékosnak
tűnő csúfolódástól a kiközösítésen át
a fizikai bántalmazásig széles a pa-
letta. Sok szülő nem is gondolná, hogy
ez az ő gyerekével is előfordulhat. 

____________5.
Hogyan előzzük
meg az asztmás
krízist otthon?
Néhány gyakorlati tanács, hogyan
csökkentsük családtagjaink asztmás
krízisének valószínűségét otthonunk-
ban, közvetlen környezetünkben.

____________7.
V. Harmónia-kupa 
„Focizni nagyon egyszerű dolog, de a
focit egyszerűen játszani a lehető leg-
nehezebb, ami létezik” – mondta egy-
kor a Barca néhai legendás holland
játékosa, vezetőedzője, korszakalkotó
zsenije, Johan Cruyff, aki intelligenci-
ája révén is lazán földbe döngölt bár-
kit, ha egyszer fociról volt szó. 

____________9.

Fotó: Henn Attila

(Folytatás a 10. oldalon)Mezey Sarolta

Európa legmodernebb takarmánykeverő üzeme épül Kerelőszentpálon

15 millió eurós beruházás



Amint arról korábban is beszámoltunk, a Kincsem tarolt az
idei Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon. Szombaton
teljes telt házas közönség nézte végig a marosvásárhelyi ősbe-
mutatót, majd a nagy érdeklődésre való tekintettel a film más-
napi, ismételt levetítését. A Herendi Gábor által rendezett
monumentális játékfilm 1989 óta a legnagyobb költségvetéssel
készített magyar filmes alkotás, amely számos díjat bezsebelt már
különböző fesztiválokon, a rendezés, a forgatókönyv, a díszlet, a
jelmez és a főszereplők – Nagy Ervin és Petrik Andrea – alakítása
önmagáért beszél. Amint azt az alkotás ismertetőjében olvashat-
juk, küzdelemről, szerelemről, szenvedélyről szól az új törté-
nelmi kalandfilm, amelynek cselekménye az 1848–49-es
szabadságharc leverése után kezdődik, majd a kiegyezést köve-
tően folytatódik. A film főhősei, Európa akkoriban leggyorsabb
versenylova, a veretlen Kincsem és gazdája, gróf Blaskovich
Ernő, aki a szabadságharc után mindenét elvesztette, ám Kin-
csemre rátalál. A csodalóval sikert sikerre halmoz, és neki kö-
szönhetően nemes küzdelemben győzheti le apja gyilkosát, von
Oettingen bárót, ám időközben menthetetlenül beleszeret annak
lányába. A szerelem vagy a bosszú fontosabb? – teszik fel a kér-
dést az alkotók. 

A választ a nagy sikerű vetítések ellenére sem láthatta min-
denki, ezért a film forgalmazója, a Vándormozi erdélyi vetítés-
sorozatot indít, amelynek keretében az alkotást a marosvásárhelyi
Cinema City moziban (Promenada Mall) is láthatja a közönség.
Az első vetítésre november 24-én, pénteken 16.10 órakor, ezt kö-
vetően pedig 18.40 és 21.10 órakor kerül sor. A további vetítések
időpontjai: naponta 16.10, 18.40 és 21.10 óra, hétvégén pedig
11.10 órakor is.  (Knb.) 
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Agrárakadémia
November 25-én, szombaton 10 órai kezdettel a szovátai
közbirtokosság székházában, a Maros Megyei Ifjúsági
Egyeztető Tanács (MIET) és a Magyar Ifjúsági Értekezlet
(MIÉRT) közös szervezésében tartják az első erdélyi ag-
rárakadémiát. Az Innováció a mezőgazdaságban című elő-
adás-sorozat első értekezlete a gabonatermesztésről szól.
Meghívott előadók: Tánczos Barna Hargita megyei szená-
tor, Săvâscă Daniel Ovidiu, a Maros megyei APIA igazga-
tója, Kósa Alpár, a Kodagro Kft. vezérigazgatója, Parajdi
Borbála ügyvezető, az EuroTop Consulting Kft. igazgatója
és Botoman Gheorghe, a Dafcochim Agro Kft. igazgatója.

Tér és forma 
November 27-én 17 órától a Képzőművészek Országos
Szövetsége Maros megyei fiókjának Kultúrpalotában levő
földszinti kiállítótermében Nagy Attila Tér és forma címmel
nyit egyéni kiállítást, amelyen üveg-, fém- és fakombináci-
ójú kis térplasztikák láthatók. A művészt és a tárlat anyagát
Nagy Miklós Kund művészeti író és Cora Fodor, a Maros
Megyei Múzeum művészettörténésze méltatja. 

Az alkotmánybíró hétköznapjai 
– könyvbemutató Szovátán

November 28-án, kedden 18 órakor a városháza díszter-
mében bemutatják Puskás Bálint Zoltán Az alkotmánybíró
hétköznapjai című harmadik könyvét. A város szülötte,
nyugalmazott alkotmánybíró könyvbemutatójára Szováta
önkormányzata, a Bernády Közművelődési Egylet, vala-
mint a Teleki Oktatási Központ szervezésében kerül sor. A
szerzőt volt osztályfőnöke, Fekete Árpád, valamint barátja,
Bede Ferenc méltatják, előadás után dedikálás is lesz. Az
érdeklődők a szerző A szeretet szolgálatában című máso-
dik könyvét is megkaphatják – áll a szerkesztőségünkhöz
eljuttatott meghívóban.

Az égig érő paszuly az Arielben
November 26-án, vasárnap de. 11 órakor az Ariel Ifjúsági
és Gyermekszínház nagytermében Az égig érő paszuly
című, 4 éven felülieknek ajánlott előadás tekinthető meg. 

Nemes Gyula riportkötet-bemutatója
November 25-én, szombaton 16 órától kerül sor a maros-
vásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség tanácstermé-
ben Nemes Gyula A közösségért tenni érdemes! című
riportkötetének bemutatására. A könyvet bemutatja, mél-
tatja Muresan-Kilyén Emma tanárnő. Fellép a Marosszéki
Harmónia Dalkar. 

Hajtási nélkül közutakon
November 20-án este 11 órakor a segesvári rendőrségre ér-
kezett bejelentés, miszerint  Dános községben egy személy
gépjárművezetői engedély nélkül közlekedik gépkocsival. A
rendőrségi intézkedés nyomán egy 21 éves fiatalt igazoltattak
a közúton, és az ellenőrzések során kiderült, hogy nem ren-
delkezik hajtásival semmilyen típusú járműre, a gépkocsit
pedig a testvérétől kölcsönözte. Mind a hajtási jogosítvány
nélkül vezető személy, mind a számára gépjárművet köl-
csönző testvére nevére  bűnügyi dossziét állítottak össze. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma KELEMEN
és KLEMENTINA, 
holnap EMMA napja.
EMMA: germán eredetű, alak-
változataival, az Irma és a
német Erma névvel együtt
Ermin, Irmin germán isten ne-
véből származik.

23., csütörtök
A Nap kel 

7 óra 34 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 41 perckor. 
Az év 327. napja, 
hátravan 38 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647
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1 EUR 4,6497
1 USD 3,9565
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Megyei hírek

A Kincsem a Cinema Cityben!

December elején újabb premier-
rel várja közönségét a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház.
Henrik Ibsen Hedda Gabler című
drámáját Keresztes Attila ren-
dezésében mutatja be a Tompa
Miklós Társulat.

Szépségének és kiváltságosságának
tudatában a jómódú katonatiszt lánya,
Hedda Gabler házasságra lép Jörgen
Tesman művelődéstörténésszel. A
munkájának maximálisan elkötelezett
kutató férj és egész élethelyzete azon-
ban kimondhatatlanul untatja, sőt, ide-
gesíti. Unalmában és a magas
társadalmi kategóriában élők gondta-
lan idealizmusával az emberi életfor-
mákat probléma nélkül rangsorolja és
értékeli, a környezetében lévő, nála
gyengébb akaratúakon pedig hatalmát
gyakorolja. Így például a társadalom
perifériájára szorult, visszaeső alkoho-
lista, de tehetséges író Lövborgon, aki-
vel korábban egészen közeli viszonyt
folytatott, vagy annak „megmentőjén”,
a családját hátrahagyó, szerény intelli-
genciájú, de tiszta szívű Elvstednén. 

Önző idealizmusa, amely a halált is
erkölcsi felvállalásnak minősíti, azon-
ban nemcsak fenyegeti a körülötte le-
vőket, hanem egyenesen emberéleteket
követel. A sajátját is beleértve.

A Kúnos László magyar fordítását
felhasználó színrevitel szereplői:
Bartha László Zsolt, Varga Andrea,
Kilyén Ilka, Kádár Noémi, Bíró Jó-
zsef, Kádár L. Gellért és Biluska An-
namária. 

Díszlettervező: Szőke Zsuzsi; jel-
meztervező: Bianca Imelda Jeremias;
zeneszerző: Boros Csaba; rendező:
Keresztes Attila.

Bemutató előadások: december 1-
jén, pénteken (érvényes a Bernády

György-mecénásbérlet) és 2-án, szom-
baton (érvényes a Kemény János-be-
mutatóbérlet), mindkét alkalommal 19
órától, a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház nagytermi stúdióterében. 

A 16 éven felülieknek ajánlott pro-
dukció román nyelvű feliratozással
követhető. Naprakész információk a
színház honlapján: www.nemzetiszin-
haz.ro és Facebook-oldalán: 
www.facebook.com/tompamiklos.
(pr-titkárság)

A Hedda Gabler a vásárhelyi Nemzeti műsorán

A Marosvásárhelyi Női Akadémia adventikoszorú-ké-
szítő műhelybe hívja azokat, akik maguk szeretnék elké-
szíteni az ünnepi várakozás szimbólumát, az adventi
koszorút.

A közös tevékenységre november 27-én, hétfőn 17.30
és 20 óra között kerül sor a MarMed járóbeteg-rendelő elő-
adótermében, a Corvin Mátyás tér 19. szám alatt.

A szervezők kérik, hogy aki teheti, vigyen fenyőágat. A
tevékenységhez biztosítanak kisebb mennyiségű fenyőá-
gat, tobozokat, festéket, forrasztópisztolyt, drótot, háttér-
zenét és tapasztalt koszorúkészítőket, akiktől tanulni lehet,
valamint teát és kávét. A résztvevők vigyék el azokat a
díszeket, gyertyákat, amelyekkel fel szeretnék díszíteni ko-
szorúikat.

A szervezők is szeretnének e tevékenységgel is néhány
családnak örömöt szerezni, ezért kérik, a résztvevők vigye-
nek a maguk által készített befőttből, gyümölcsízből, sa-
vanyúságból, zakuszkából, vagy bármilyen tartós
élelmiszerből. Ezekből csomagokat készítenek, és kará-
csony előtt eljuttatják azokhoz, akiknek az ünnepek alatt
még a legszükségesebbekre sem telik. A tevékenységre be-
lépőként 5 lejes adományt köszönettel elfogadnak.

Várják azoknak a hölgyeknek a jelentkezését, akik ta-
pasztalattal rendelkeznek az adventi koszorúk készítésé-
ben, és vállalják, hogy a kezdőket mentorálják.
Jelentkezzni Márton-Zólyomi Annamáriánál Facebookon,
vagy telefonon naponta 18 és 19 óra között a 0740-598-
563 számon lehet.

Adventikoszorú-készítő műhely

Fotó: Rab Zoltán



A közalkalmazotti létszám „karcsúsítása” a protekcio-
nizmus miatt nem valósulhatott meg, sőt, felduzzasztot-
ták az állami intézmények személyzetét, a személyzet
kiválasztásához elengedhetetlen szakmai vizsgák meg-
tartásáról jobb nem beszélni. A különféle kormányok
szélsőséges intézkedései azt eredményezték, hogy – a jo-
gászoknál maradva – a durván alulfizetett alkalmazot-
tak (jegyző, jogász, jogtanácsos) kiváltak a rendszerből,
az állami intézményeket dobbantóként használták. A
másik véglet a mostani: csúcsfizetések. Kérdés, hogy a
béremelés mértéke milyen arányban áll a felelősséggel,
hogyan mérik a közalkalmazottak teljesítményét (a jo-
gászoknál maradva például kíváncsiak lennénk a peres
ügyek kimenetelére), milyen mértékben csökken majd a
korrupció?

A munkaügyi miniszter májusban annak a bizonyos
takarónak az önkormányzatok kedve szerinti kinyújtá-
sáról beszélve azt mondta, lesznek olyan állami intéz-
mények, ahol a közalkalmazottak megemelt béreinek
kifizetése csak úgy lesz lehetséges, hogy a személyzet
egy részét elbocsátják, illetve egyeseknek a fizetését
csökkentik. Ilyen változatról a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal esetében nem tudunk. Lehet, hogy ez lesz
a meglepetés? Ha pedig nem így történik, akkor majd
tapasztaljuk, hogy a beruházások ritkulnak (igaz, eddig
sem tündökölt a város nagyberuházások vonzása szem-
pontjából).

Ma 11 órától tartják a Nemzeti Liberális Párt (PNL)
és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR)
által benyújtott bizalmatlansági indítvány vitáját és
az ezzel kapcsolatos szavazást – döntött tegnap a
parlament két házának összevont házbizottsága. 

Călin Popescu-Tăriceanu szenátusi elnök a döntést köve-
tően úgy nyilatkozott, ő maga és ALDE-s kollégái is részt
vesznek a vitán. 

„Még nem döntöttük el, hogy szavazunk-e vagy sem.
Előbb hallani akarjuk az ellenzék érveit a vita során. (...) A
PNL nagyon jól tudja, hogy nulla százalék az esély arra, hogy
ez a bizalmatlansági indítvány átmenjen a parlamenten, de ők
be akarják bizonyítani, hogy mozgolódnak, bár ez teljesen fö-
lösleges” – fogalmazott Tăriceanu. 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kedden közölte, hogy az ál-
tala vezetett alakulat törvényhozói részt vesznek majd a bizal-
matlansági indítvány vitáján, de tartózkodni fognak a
voksoláskor. 

Az RMDSZ parlamenti frakcióinak tanácskozását követően
Kelemen azt mondta, tárgyalt múlt héten Raluca Turcan 
PNL-s képviselővel, illetve Iulian Dumitrescu szenátorral,
akik ismertették vele a Tudose-kabinet megbuktatását célzó
bizalmatlansági indítványt, arra azonban nem kapott választ,
hogy „milyen irányt akarnak szabni az országnak”, a kormány
menesztése esetén kit jelölnének a miniszterelnöki tisztségre,
vagy hogy mire építik a kormányprogramjukat. Ilyen körül-
mények között „szinte lehetetlen” támogatni az indítványt –
mondta. 

Az ellenzék által a Mihai Tudose vezette kabinet ellen be-
nyújtott bizalmatlansági indítványt hétfőn olvasták fel a par-
lamentben. 

A PNL, az USR és a Népi Mozgalom Párt (PMP) 148 kép-
viselője és szenátora, illetve a Sorin Cîmpeanu és Daniel
Constantin független képviselők által aláírt dokumentum szö-
vegét Dan Vîlceanu liberális képviselő olvasta fel. 

A kezdeményezők kérik a parlamenttől, vonja meg a bizal-

mat a Tudose-kabinettől, hogy megakadályozzák a „gazdaság
tönkretételét”, „az igazságszolgáltatásra mért támadást”, il-
letve azt, hogy Romániát kizárják az Európai Unióból. 

„A jelenlegi PSD–ALDE kormánynak rekordidő alatt si-
került teljes káoszt okoznia minden fontos területen, kezdve
az egészségügytől és az oktatástól az adóügyig, igazságszol-
gáltatásig vagy infrastruktúráig. Kevesebb mint egy év alatt a
PSD–ALDE kormány a kukába dobta a kampányban tett ígé-
reteket és ezzel együtt az állampolgárok jobb életbe vetett re-
ményét is” – állítják az aláírók. 

Az indítvány szerint a jelentős gazdasági növekedés elő-
nyeit „teljesen lenullázták a Dragnea–Tudose világhírű köz-
gazdászkettős által hozott populista és kaotikus intézkedések,
amelyek az üzleti szféra és a tisztességes adófizetők ellen irá-
nyulnak”. 

A dokumentum aláírói úgy vélik, Liviu Dragnea és Mihai
Tudose becsapták a közalkalmazottakat, amikor 25%-os bér-
emelést ígértek nekik, ez ugyanis porhintésnek bizonyult,
ugyanakkor azt elhallgatták a választási kampányban, hogy a
munkáltatóról a munkavállalóra akarják hárítani a társadalom-
biztosítási járulékok terhét, mint ahogyan a kötelező magánnyug-
díjalapba utalt hozzájárulással kapcsolatos módosításokat is. 

Az indítvány szerint Liviu Dragnea PSD-elnök továbbra
sem akar lemondani arról, hogy támadja az igazságszolgálta-
tást. 

„Liviu Dragnea, ön minél jobban támadja az igazságszol-
gáltatást, annál több embert fog meggyőzni arról, hogy való-
jában az ön célja saját bűnügyi dossziéinak lezárása. De
próbálkozása bukásra van ítélve” – áll a dokumentumban,
amely szerint ha létezik „párhuzamos állam”, azt Liviu Drag-
nea és Călin Popescu-Tăriceanu vezetik, és abban „a lopás és
a csalás uralkodik”. 

A PNL és az USR törvényhozói ugyanakkor úgy vélik, a
kormány leváltásával együtt hatályon kívül kell helyezni azo-
kat a sürgősségi rendeleteket is, amelyek „adóügyi káoszt”
okoztak. (Agerpres)

A reggel mindig ugyanúgy kezdődik. Fél hétkor rápil-
lantok a szembeni tömbház legfelső ablakára, ahol valaki
még nálam is korábban kel. Konyha vagy fürdőszoba ab-
laka világol, időt és sietséget jelezve. Na persze, nem nagy
vicc nálam korábban kelni. Mikor még dudált a gyár, a Si-
mongéza, akkor hatkor szólt a riadó és a rádio, ekkor tá-
molyogtak haza az éjszakai műszakból a
faipar fellegvárának szolgálattevő jobbá-
gyai.

Akkoriban, aktív korunkban hétre kel-
lett bent lenni a könyvtárban, amit jó
néven vett az igazgatóság és a kulturális osztály, amelynek
tisztségviselői és hivatalnokai nyolcra járultak a kondika
(jelenléti napló) elé a kultúrpalotában. Ezzel is jelezve, hogy
ők egy másik társadalmi csoporthoz tartoznak, amely leg-
alább olyan értékes, mint a „talpig vasbaszerelt munkásosz-
tály”. Csak azt nem értem, akkor hogyan mozogtak és mitől
volt egyáltalán termelés. Hiszen talpig vasban általában
lábgolyós rabok szoknak csoszogni a középkorban. Ők 
tudják.

Megejtjük a kávéfőzés felelősségteljes műveletét, a víz és
a kávéporlat adagolása külön szakértelmet és művészetet
követel, a helyes arányok eltalálása nem mindig tőlünk függ,
égi adomány és földi technika vegyülete. A kicsorranó kávét
felszerszámozzuk édeskével, majd felnyergeljük fehér porral,
amely krémessé teszi minden reggeli italunkat.

Bevisszük tálcán egyensúlyozva. Helyet keresünk kisebb
adminisztratív átrendezéssel, közigazgatási reformmal a
nagyszoba tálalóasztalán, az estéli kacatokat, mobiltelefo-
nokat és laptopokat odébb tologatjuk, a gyerek rajzait óva-
tosan feltornyozzuk, mert sohasem tudható, mikor kér fel
bennünket az UNICEF, hogy a leányka rajzait szeretné újévi
üdvözlőlapokhoz felhasználni.

A kávézást követően besurranunk a fürdőszobába, mert

utánunk majd hosszabb sor képződik a családi képződmé-
nyekből. Tusolás, fogmosás, a fogmosóvíz különféle színes
odolokkal feljavítva, a szájbiológia, egészségmegőrzés és
foghiányok megelőzése végett.

Öltözés. Válogatás a lecsúszós és leszottyanó bokaharis-
nyák között, alsó, felső, király, ász. Mire készen vagyunk, A.

is felkel, nagyi felöltözteti. Hosszas és
alapos válogatás hatvanféle póló, zokni,
rékli, harisnya és ruhácska között. Az is-
kolatáska ellenőrzése: víz, uzsi,
Barni/Dörmi, tolltartó és füzetkezdemé-

nyezések, rajzszerszámok, ui. a már említett tehetségfejlesz-
tés oltárán nap mint nap áldozunk. Sürgető és nagy
gyakorisággal megejtett órára pillantás, indulás. 

Hátsó utakon jutunk el az amúgy hat percre elhelyezkedő
iskoláig, amely dombon töri a gyermeket, rajta vissza mo-
gyorót és lábat, ha télen nagyon csúszós. És miért ne lenne
az, a tanulóifjúság sisonkázásának tárgyát képezi minden
télen. (De ne síkosítsuk az ördögöt a járdára.) Megérkezés,
kapu, búcsúcsók, visszanézés, integetés. Belépés az iskolába.
Hirtelen reánk szakadó magány. A gyerek sóvár pillantását
visszük magunkkal, amint szabadságunkat (magányun-
kat?!!) irigyli.

Útközben mobilozó kis- és szivarozó nagyiskolásokkal
megyünk szembe.

Enyhítésül belépünk az utunkba eső szupermarketbe,
zsömlét vásárolunk, természetesen nem fér a zsebünkbe,
ezen még Garibaldi sem segít, de hálásan gondolunk Olasz-
országra minden körülmények között. Felvágottat, naran-
csot vagy avokádót válogatunk kosárba. Otthon csengetés,
ajtónyitás, reggeli, és máris nekiülhetünk a reggeli penzum-
nak. Most például 1905 szeptemberének kronológiába szu-
szakolása a feladat. Megoldjuk.

Egyebekben is átlagos évközi szerda van.
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Bürokráciamentesítési terv
Marius Nica, európai alapokért felelős miniszter szer-
dán bejelentette, hogy Carmen Dan belügyminiszter-
rel közösen jóváhagyták a bürokráciamentesítési
terv első fázisának támogatását, így a házassági, vá-
lási és születési bizonyítványokhoz szükséges jóvá-
hagyásokat elektronikus formátumban is igényelhetik
az állampolgárok. Marius Nica a tegnapi kormányü-
lésen azt nyilatkozta, hogy év végéig 2 milliárd euró
áll rendelkezésünkre e célra. Az európai alapokért
felelős miniszter elmondta: bölcsődék, óvodák és is-
kolák, valamint járóbeteg-rendelők felszerelésére és
felújítására is lesz európai uniós támogatás, illetve
azt is, hogy szeretnék egyszerűsíteni a pályáztatási
folyamatot. (Agerpres)

Kövesi a hivatali visszaélésről
Laura Codruţa Kövesi, az Országos Korrupcióelle-
nes Ügyészség (DNA) főügyésze azt mondta, az al-
kotmánybíróságnak a hivatali visszaéléssel
kapcsolatos döntése nyomán 2017-ben 245 ügyben
szüntettek meg eljárást. Összesen csaknem 188 mil-
lió eurós kárt okozó tettekről van szó. A DNA főügyé-
sze által említett alkotmánybírósági döntés 2016
júliusában született, amikor a taláros testület javas-
lata szerint a hivatali visszaélésre vonatkozó törvény-
ben a „hibásan” kifejezést azzal helyettesítették,
hogy „a törvény megsértésével”. A DNA főügyésze
arról is beszélt, hogy egyesek szerint a köztisztviselők
már félnek aláírni bizonyos dokumentumokat, ugyan-
akkor kijelentette, az utóbbi időben többen is megpró-
bálták megfélemlíteni az ügyészeket. (Mediafax)

Tüntettek az APIA-alkalmazottak
A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynök-
ség (APIA) megyei kirendeltségeinek hozzávetőle-
gesen 600 alkalmazottja tüntetett tegnap délelőtt a
mezőgazdasági minisztérium épülete előtt. Tiltakozó
akciójuk 14 óráig tartott. Az APIA-alkalmazottak elé-
gedetlenségének fő oka, hogy az új bértörvény ja-
nuár 1-jétől életbe lépő rendelkezései, illetve az
adóügyi intézkedések miatt – mint állítják – jelentő-
sen csökken majd a fizetésük. A tiltakozók kérik to-
vábbá, hogy a megyei kirendeltségeknél dolgozók
bérét igazítsák a központi apparátus fizetéséhez.  Az
APIA megyei kirendeltségeinek alkalmazottai az el-
múlt napokban többórás munkabeszüntetést tartot-
tak. (Agerpres)

Alkotmányossági kifogást emel
a PNL

Alkotmányossági kifogást emel a Nemzeti Liberális
Párt (PNL) az ellen a parlamenti határozat ellen,
amellyel módosították az igazságügyi törvényekkel
foglalkozó különbizottság szabályzatát – jelentette
be szerdán Ludovic Orban pártelnök. A parlament
által hétfőn elfogadott határozat értelmében a továb-
biakban kizárólag a szóban forgó testület tárgyal
majd minden, az igazságügyet érintő jogszabály-mó-
dosításról. Ludovic Orban szerint ezzel a döntéssel
a bizottság „az igazságszolgáltatás függetlenségé-
nek kivégzőosztagává vált”, ezért az általa vezetett
alakulat meg fogja támadni a döntést az alkotmány-
bíróságon. (Agerpres)

Ma szavaz a parlament 
az ellenzék bizalmatlansági indítványáról

Vagyonzárat rendelt el a korrupcióellenes 
ügyészség Liviu Dragnea ellen

Ország – világ

Szárnyaló közpénzosztás 
(Folytatás az 1. oldalról)

Békeidő, avagy számadás egy átlagos reggelről

Teljes vagyonzárat rendelt el a korrupcióellenes
ügyészség Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt
(PSD) elnöke ellen, akivel a vádhatóság kedden kö-
zölte a döntést.

Az ügyészség lefoglalta a kormány fő erejét képező PSD
elnökének valamennyi ingatlanját és ingóságát, részvényeit,
bankszámláin elhelyezett pénzét, valamint minden egyéb be-
vételét. Az ügyészek 127,5 millió lejt (27,4 millió euró) kér-
nek számon Dragneán, ugyanis állításuk szerint ennyivel
károsította meg az államot.

A pártelnök az ellene indított eljárásról kedden délután a
parlamentben azt mondta: bűnbakot akarnak csinálni belőle
azok az „arc nélküli” személyek, akik állami intézmények
mögé bújnak. A PSD vezetősége pénteken fogadott el egy nyi-
latkozatot, amelyben jelezték, teljes mellszélességgel kiállnak
pártelnökük mellett. Kijelentették: működik Romániában egy
úgynevezett párhuzamos állam, amely közpénzek felhaszná-

lásával, állami intézmények révén próbálja megkaparintani il-
legitim módon a politikai hatalmat, nyomást gyakorolva a po-
litikai döntéshozókra és a bírói karra.

Dragnea ellen a korrupcióellenes ügyészség a múlt hét ele-
jén indított újabb eljárást. Azzal gyanúsítják, hogy 2001-ben
Teleorman megye önkormányzati elnökeként, az ügyben szin-
tén gyanúsítottként szereplő nyolc bűntársával együtt bűnszö-
vetkezetet hozott létre, amely magántulajdonba játszotta át a
TelDrum önkormányzati közútépítő és karbantartó vállalatot,
majd az annak törvénytelenül juttatott román és uniós köz-
pénzek egy részét elsikkasztotta vagy pártja finanszírozására
fordította.

A vádhatóság szerint Dragnea 20 millió eurós kárt okozott
uniós pénzekből, amit időközben Románia visszafizetett
Brüsszelnek, hiszen az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)
észlelte a rendellenességeket. A mostani ügyészségi eljárás is
az OLAF feljelentése nyomán indult. (MTI)



250 éve épült a marosvásárhelyi mi-
norita templom, amelyet ma kezdődő,
többnapos rendezvénysorozattal ün-
nepelnek meg. Az eseményről Jakabos
Barnabás jezsuita szerzetessel, egye-
temi lelkésszel beszélgettünk.

– Ünnepségsorozattal szeretnénk hálát
adni a Jóistennek ezért az elmúlt 250 évért,
az elmúlt évekbeli felújításokért, amiket a kö-
zösségben, a közösség javára és a templomért
tettünk. Csütörtökön, pénteken, szombaton,
vasárnap vannak programjaink. Csütörtökön
egy imádságos nappal szeretnénk indítani,
pénteken történeti nap van, a minoriták a vá-

rosban, a minorita építke-
zés, a templom, a közösség,
valamint a jelenlegi felújí-
tások hogyanjáról, miértjé-
ről, költségeiről, terveiről.
Szombaton a jezsuitákról
lesz szó, arról, hogy hosszú
évszázadok után kerültünk
vissza ide, hogy mi történt
ez idő alatt, mi volt a jezsu-
iták szerepe Vásárhelyen és
a környékén. Vasárnap a zá-
róünnepség lesz: két szép
szentmisét tartunk: 9 órakor
a minorita provinciális atya
Miskolcról tart szentmisét,
este pedig az érsek atyával
zárjuk az ünnepségsoroza-
tot. 

– Az ünnepségsorozat
programjából  mit ajánl le-
ginkább?

– Csütörtökön délután
szentségimádás lesz a
templomban azok számára,
akik elcsendesedni, imád-
kozni és hálát adni szeret-
nének. Szentmisét tartanak
du. 5 órától, amikor Buda-
pestről érkezett fiatal je-
zsuiták arról fognak

beszélni, hogy hogyan fedezzük fel, teljesít-
sük ki hivatásunkat. Utána a kávézónkban
erről hangzik el előadás (bejárat a Bolyai 
utcából).

Pénteken Barabás Kiss Anna egyházmuze-
ológus arról fog beszélni, mi történt itt, ezen
a minorita dombon 250 évvel ezelőtt, hogyan
kezdtek el építkezni. Azután szentmise követ-
kezik, majd Márton Judit arról beszél, hogy
milyen gondolatkörbe épült bele ez az egész
felújítás: mit akarunk őrizni vele, mit fedez-
tünk föl a felújítások során. Tehát érdekes
szakmai előadásra számíthatnak az érdeklő-
dők. 

Most egy kicsit hazabeszélek, mert érintett
vagyok én is benne, és amire feltétlenül meg-
hívnám, azok a szombati előadások. Bizo-
nyára érdekes lehet az, hogy egyáltalán kik a
jezsuiták: nem görögkatolikusok, hanem
római katolikusok, akárcsak a pápa, nem el-
veszik az egyháztól a templomot, hanem fej-
újítják. Hogyan kerültek kapcsolatba
Erdéllyel, Marosvásárhellyel, hogyan épít-
keznek, miért, mi jellemzi az ő lelkiségüket,
miért dolgoznak, mit dolgoznak? – erről tart
előadást Tamási Zsolt történész. Utána közö-
sen ünnepelünk, szentmisével. Ez mind a
központi Keresztelő Szent János-plébánián
lesz szombaton. Ott lesz a provinciális atya,
Vízi Elemér, Barabás Kiss Anna előadást tart
a jezsuita templomról, utána egy kis agapé az
udvaron. Vasárnap pedig, amint már mond-
tam, a szentmisék zárják az ünnepségsoroza-
tot. 

– Több olvasónk aggódva kérdezte, hogy
mi az igazság: eladták vagy bérbe adták
a templomot a görögkatolikus egyház-
nak?

– Szó sincs róla. Egyik hír sem igaz. A tu-
lajdonosa ennek a templomnak és ennek az
ingatlanegyüttesnek a ferences minorita rend.
A ferences minorita rend jelenleg átadta hasz-
nálatra a magyar jezsuita rendnek. A jezsuiták
azok, akik a római katolikus egyházon belül
a gyulafehérvári főegyházmegye érseksége,
illetve joghatósága alatt használják. És a je-
zsuiták azért dolgoznak, hogy kellemes 
környezetben, egy szép udvarban folytat-
hassanak lelkigyakorlatokat, a fiatalok ne-
velését. Ezért kezdték el a külső-belső
felújítást. 

– Miből újították fel az épületegyüttest?
– A legnagyobb részt a magyarországi je-

zsuita rendtartomány, a Jézus Társasága ado-
mányozta. Az az elv vezérel, hogy nem
beköltözünk egy idegen épületbe, és használ-
juk csupán, hanem a jó gondnok törődésével,
ha használni akarjuk, akkor hozzá akarunk
tenni. Ez a városnak, a város magyarságának
is egy ajándék. Tehát elsősorban a magyar
rendtartománynak a beruházása. Másodsor-
ban kisebb pályázatokból valósult meg, még
kisebb részben abból, amit az ingatlanegyüt-
tes hozzá tud tenni. 

– Van itt egy kollégium is...
– Úgy hívják ezt a templomot, hogy egye-

temi lelkészségi templom. Az egyetemi lel-
készség személyi pasztorációt jelent. Azt
jelenti, hogy nem helyileg kötődnek ide, mint
a belváros katolikusai, hanem a városban
minden egyes diák, aki egyetemen tanul, lelki
gondozásra ide tartozik. Az érsek atya kine-
vez nagyobb egyetemi városokba egyetemi
lelkészeket, akiknek a fő feladatuk az, hogy
a diákok, a tanáraik, a diákközösség számára
biztosítsák a lelki gondozást. Ez az egyetemi
lelkészség, ami azt jelenti, hogy akadémiai,
lelkiségi, közösségépítő programok vannak
diákoknak, családjuknak, barátaiknak, taná-
raiknak, akik egyetemesen gondolkodnak, és
lelkiséget keresnek.

Ezzel a címmel nyílik vándor-
kiállítás november 27-én,
hétfőn 16 órától a Kultúrpa-
lota második emeleti kiállító-
termében. A Maros Megyei
Múzeum a Magyar Nemzeti
Múzeum által összeállított
nagy sikerű, első világhábo-
rús sztereofotókat bemutató
vándorkiállítást látja vendé-
gül. Az Első Világháborús
Centenáriumi Bizottság gon-
dozásában létrejött tárlatot
2014. december 19-étől lát-
hatta a közönség a Magyar
Nemzeti Múzeumban, majd
ezt követően Zalaegersze-
gen, Kaposváron, Szentesen,
Nagyatádon, Pozsonyban,
idén márciusban Gyergyó-
szentmiklóson, júniusban
Székelyudvarhelyen, végül
Csíkszeredában is megtekint-
hették az érdeklődők.

A sztereofénykép egy különleges
fotográfia, amely valójában két,
egymástól kissé eltérő képből áll,
amelyeket, az emberi szem állásá-
nak megfelelően, két különböző
szögből vettek fel ugyanarról a
tárgyról. A képpár egy speciális
szerkezetben, a sztereoszkópban
szemlélve egyetlen térhatású képpé
olvad össze a képnézegető tudatá-
ban. Az ember két szeme a közép-
pontoktól számítva átlagosan 65-67
milliméterre van egymástól, ezért
természetes, hogy két különböző
pontról szemlélve a világot, eltérő
képet kapunk róla. A két szemmel
való látás szükséges ahhoz, hogy
az ember térben érzékelje az őt
körülvevő valóságot; az érzékelt
két kép olvad össze az emberi
agyban egyetlen háromdimenziós
képpé.

A sztereofényképezés a fotográ-
fia kezdeteitől jelen volt a képkészí-

tési technikák között, s 1914-ig két
népszerűségi csúcson is túljutott. A
19-20. század fordulóján számos
cég – például az amerikai Under-
wood & Underwood (1882–1923),
a Keystone View Company (1892–
1970), a német Neue Photographi-
sche Gesellschaft (1894–1922) –
gyártotta soha nem látott mennyi-
ségben és értékesítette világszerte a
legkülönbözőbb témájú sztereo-
fényképeket. Kezdetben a sztereo-
képhez szükséges két felvételt még
külön készítették el: vagy egyszerre
fényképezte le a fotográfus ugyan-
azt a tárgyat két, egymástól megfe-
lelő távolságra és szögben álló
kamerával, vagy ugyanazt a gépet
az egyik felvétel elkészítése után
egy speciális sínszerkezeten odébb
tolta. A sztereo-fényképezőgépet,
amelynek segítségével egyszerre
ugyanazzal a géppel lehetett két fel-
vételt rögzíteni, John Benjamin
Dancer tervei alapján 1856-ban
gyártották először Angliában. 

A térélményt nyújtó képek, ame-
lyek a magasság és a szélesség pa-
raméterei mellett a mélység
harmadik dimenzióját kínálták a
képnézegetőknek, különleges, nem
túl drága szórakozásnak számítot-
tak. A nemzetközi cégek sztereo-
fényképei olyan aktuális
eseményeket örökítettek meg, ame-
lyeknek a híre bejárta a világot, a
sajtó tudósított róluk, és az emberek
fantáziáját, „vizuális kíváncsiságát”
izgatták. A nemzetközi kiállítások,
diplomáciai események, háborúk és
természeti katasztrófák képei kap-
csán nagyobb érdeklődés irányult
az érintett országok, népek életére
is. Sokan megvették és gyűjtötték a
külföldi országokat bemutató szte-
reofényképeket, mert a térhatású
képek nézegetése a sztereoszkóp
szerkezetben – különösen, ha a ké-
szülék olyan zárt konstrukció volt,
amely kizárta a periférikus látást,
vagyis a külvilágot – azt az érzetet

kelthette az emberben, mintha ő
maga is ott lenne a megörökített
helyszínen vagy jelenetben. A szte-
reofotográfiák fénykora az 1910-es
évek végén leáldozott, akkorra a
képes magazinok és újságok, a
mozgókép, a film gyorsabban és le-
bilincselőbben tájékoztatták a nagy-
közönséget a világ történéseiről.

A kiállított fotók nemcsak egy-
szerű illusztrációk. A kutatók for-
rásként kezelték őket, és arra
törekedtek, hogy minél alaposabban
körüljárjuk a fényképek keletkezé-
sének történetét és/vagy feltárják a
képek felhasználásának útjait. A
képek a Magyar Nemzeti Múzeum
és Felvinczi Sándor gyűjtő tulajdo-
nában vannak. Bognár Katalin szer-
kesztésében egy könyv is
megjelent, amelyben a képeket a
kötetben mellékelt piros-kék
„szemüvegen” keresztül nézhetik

meg az olvasók. Az összeállításhoz
a német Neue Photographische Ge-
sellschaft cég száz képet tartalmazó
Világháború 1914-16 sorozatából,
az amerikai Keystone View Com-
pany 1923-ben kiadott háromszáz
darabos sorozatából, valamint pri-
vát fényképezők sztereofelvételei-
ből válogattak anyagot. Az
érdeklődők három dimenzióban be-
pillanthatnak a lövészárkokba, vé-
gignézhetik a menetelő katonák és
hadifoglyok hosszú sorát, és plasz-
tikus képet kaphatnak a pusztítás
mértékéről is – tájékoztat a kiállítás
honlapja. 

A kiállítás marosvásárhelyi meg-
valósításával Sárándi Tamás muze-
ológus-történész foglalkozik, aki
elmondta, hogy a Maros Megyei
Múzeum nemcsak ezzel a kiállítás-
sal adózik a Nagy Háború emléké-
nek, hanem 2014-től kezdődően
törekedtek rá, hogy minden évben
legyen legalább egy tematikus kiál-
lítás, ami a háborús tematikával
foglalkozik. A múzeum gyűjtemé-
nyében nem találhatók a kiállításon

is bemutatásra kerülő térhatású
fotók, de más, a háború időszaká-
ban készült fényképek igen. Emel-
lett ez év tavaszán egy, a román
Kulturális Minisztérium által támo-
gatott, Maros mentiek a Nagy Há-
ború lövészárkaiban című projekt
keretében gyűjtésbe kezdtek, ami-
nek célja, hogy minél több, a hábo-
rúhoz kapcsolódó tárgyat, emléket
összegyűjtsenek. Ezek lehetnek
fényképek, levelezőlapok, kitünte-
tések, emléklapok vagy bármilyen
tárgy, ami a háborúban részt vett
családtag után megmaradt. A gyűj-
tés célja, hogy 2018-ban, a centená-
rium alkalmával a múzeum saját
kiállítással is megemlékezzen a fon-
tos eseményről. Akinek tehát bár-
milyen fotója vagy emléktárgya
van, ami kötődik az első világhábo-
rúhoz, elviheti a Maros Megyei
Múzeum néprajzi részlegéhez (Tol-
dalagi-palota, Rózsák tere), ahol a
fotót beszkennelik, tárgyak eseté-
ben a tulajdonos megegyezhet a
múzeum munkatársaival, hogy köl-
csön- vagy eladja azt a múzeumnak. 
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Nézőpontok
Térhatású fényképek a Nagy Háborúból

Vajda György 

Kiállítás a Csíki Székely Múzeumban Fotó: Nagy Gyöngyvér 

Ünnepi rendezvénysorozat a minorita templomban
„Szeretnénk hálát adni az elmúlt 250 évért”

Mózes Edith

Fotó: Kovács Miklós



Négy diákból egyet rendsze-
resen megaláznak társai, min-
den hatodikat pedig meg-
vernek az iskolában – ezt az
aggasztó következtetést von-
ták le azon tavaly készült fel-
mérés nyomán, amelyet a
romániai iskolákban végzett a
„Mentsétek meg a gyerme-
keket” szervezet. Ezért no-
vember elején átfogó
kampányt kezdeményeztek
Állítsátok meg a zaklatásokat
vagy szüntessétek meg a szü-
neteket! címmel, amelynek
célja az iskolai zaklatás visz-
szaszorítása. 

Iskolai bántalmazásnak, megfé-
lemlítésnek, angol nyelven buly-
lyingnak nevezzük azt, ha valaki
hosszabb időn át ismétlődően szán-
dékosan bánt valakit/valakiket.
Emiatt sok gyerek szorongva várja
a találkozást a társaival, hiszen fél-
nek a piszkálódásoktól, a beszólá-
soktól vagy a veréstől. A gyermekek
közötti agresszió napjainkban egyre
gyakoribb, a játékosnak tűnő csúfo-
lódástól a kiközösítésen át a fizikai
bántalmazásig széles a paletta. Sok
szülő nem is gondolná, hogy ez az
ő gyerekével is előfordulhat. 
Tíz perc megaláztatás

Bár a kampány címében szereplő
üzenet – szüntessétek meg a szüne-
teket! – kissé markáns és sokak szá-
mára felháborítónak tűnhet, a
szervezet ezúton kívánja felhívni a
figyelmet a jelenségre, amit a romá-
niai iskolákban tapasztaltak, azaz
hogy míg sok gyerek számára ki-
kapcsolódást jelent a szünet, és alig
várják a két tanóra közötti tíz percet,
addig sokakat rettegés fog el, ami-
kor megszólal az óra végét jelző

csengő, ugyanis tudják, hogy a szü-
netben következik a zaklatás vagy
akár a fizikai bántalmazás. A sta-
tisztikák szerint a tízperces szünet-
ben a romániai iskolákban négy
gyerek közül egy zaklatás áldoza-
tává válik. Tíz perc elegendő ahhoz,
hogy egy gyerek önbizalmát sárba
tiporják, elérjék, hogy ne bízzon
többé másokban. A zaklatás hosszú
távon romboló hatással van a lelki-
világukra, és rendkívül megnehezíti
majd a későbbi beilleszkedést a kü-
lönböző közösségekbe. Az iskolai
zaklatásnak rendszeresen kitett gye-
rekek esetében fennáll a veszély,
hogy megszokják az áldozat szere-
pet, és felnőtt korukban is hasonló
helyzetekben találják magukat,
vagy ennek éppen az ellenkezője
történik: mintegy megtorlásként,
felnőtt korukban ők maguk válnak
bántalmazókká. 

A szakemberek szerint az iskolai
bántalmazásnak súlyos pszichés kö-
vetkezményei lehetnek. Az áldoza-
tok könnyen depresszióssá
válhatnak, szorongás jelentkezhet
náluk. Az állandó félelem olyan

pszichoszomatikus tüneteket okoz-
hat, mint a fejfájás, hasi panaszok
vagy álmatlanság. Az áldozatok ál-
talában többet hiányoznak az isko-
lából, nehezebben megy nekik a
tanulás. 

A szülők, pedagógusok sajnos
legtöbbször későn veszik észre,
hogy milyen helyzetben van a gye-
rek, ugyanis a bosszútól tartva az ál-
dozatok nem beszélnek róla.
Gyanús lehet viszont, ha az addig
nyitott gyermek zárkózottá válik,
vagy nehezen alszik el, rémálmai
vannak, és láthatóan szorong. Az is
felkiáltójel kellene legyen a szülő
számára, ha romlanak a jegyei és
nem érdeklik már az iskolával kap-
csolatos dolgok, vagy nem akar is-
kolába menni, például fej- vagy
hasfájásra panaszkodik, vagy nin-
csenek barátai, nem beszél az osz-
tálytársairól.
Az elmúlt tanévben 
több mint 7 ezer eset

Az Egészségügyi Világszervezet
jelentése értelmében európai vi-
szonylatban Románia harmadik he-
lyen áll azon 42 ország sorában,

amelyekben a jelenséget vizsgálták.
A romániai 11 éves gyerekek 17
százaléka ismerte el, hogy zaklatta
valamely társát az előző hónapban,
a 13–15 évesek esetében ez az
arány 23 százalék. A Tanügyminisz-
térium nyilvántartása szerint a
2014–2015-ös tanévben ország-
szerte több mint 18 ezer olyan esetet
jegyeztek, ami iskolai erőszaknak
számít.

A „Mentsétek meg a gyerme-
keket” szervezet 2016-ban végzett
felméréséből kiderült, hogy négy
diákból egyet rendszeresen meg-
aláznak a társai, minden hatodikat
pedig megvernek az iskolában, il-
letve ötből egy gyerek rendszeresen
megaláz egy másikat. Tízből három
diákot rendszeresen kiközösítenek a
többiek, a gyerekek 73 százaléka
pedig elismerte, hogy volt már
szemtanúja zaklatásnak az iskolá-
ban. A csapatból való kiközösítés, a
bántalmazással való fenyegetés, a
megalázás, a verés, a személyes
javak megrongálása, lejárató plety-
kák terjesztése mind zaklatásnak
minősül, és sajnos gyakori az isko-
lában töltött mindennapok során. A
megkérdezett gyerekek 31 száza-
léka állította, hogy kiközösítették
társai, és 39 százaléka azt, hogy egy
társuk arra kért más gyerekeket,
hogy ne játsszanak, ne álljanak
szóba velük. A kérdőívet kitöltők 80
százaléka ismerte el, hogy szemta-
núja volt már olyan helyzetnek,
amikor egyik gyerek megalázza a
másikat, 78 százalékuk pedig már

több alkalommal is végignézte,
amint egy gyereket meglökdösnek
vagy megütnek a többiek. 

Mindezek nyomán indította el a
„Mentsétek meg a gyermekeket”
szervezet a kampányt, ugyanis úgy
tűnik, egyre nagyobb méreteket ölt
ez a jelenség, és a tapasztalat sajnos
azt mutatja, hogy nagyon sok eset-
ben a tanintézetek vezetősége, a pe-
dagógusok nem veszik észre a
zaklatásokat, vagy ha igen, nem
tudják kezelni ezeket. A statisztikák
szerint a romániai iskolák csupán
38 százalékában van iskolai tanács-
adó, a vidéki iskolák zömében 
nincs ilyen szakember, aki tudná ke-
zelni ezeket a konfliktusokat. A
2016–2017-es tanév első felében a
tanfelügyelőségektől származó ada-
tok alapján 7690 esetben történt is-
kolai erőszak a romániai
tanintézetekben, a legtöbb Brassó,
Temes, Bihar, Iaşi és Neamţ megyé-
ben. Gabriela Alexandrescu, a
„Mentsétek meg a gyermekeket”
szervezet elnöke rámutatott, az ál-
dozatra gyakorolt negatív hatás
mellett az iskolai zaklatás azokat a
gyerekeket is kedvezőtlenül érinti,
akik szemtanúi ezeknek az esetek-
nek, hiszen ők is megfélemlítve és
egyúttal bűnrészesnek is érezhetik
magukat. – Ezen helyzetek nyomán
a gyerekek azt tanulják meg, hogy
a társas kapcsolatok erőviszonyokra
épülnek, ahol a bántalmazás az 
erősebb fegyvere – világított rá a je-
lenség veszélyeire a szervezet 
elnöke. 

A Gyulafehérvári Caritas a 
Bookyard Company könyves-
boltlánccal közösen könyv-
adományozási akciót szervez;
december 15-ig több város-
ban be lehet vinni a lánchoz
tartozó könyvesboltokba a
már nem használt, de jó ál-
lapotban lévő gyermekköny-
veket, amelyekkel majd a
hátrányos helyzetű gyere-
kek karácsonyát teszik
szebbé. 

A Gyulafehérvári Caritas honlap-
ján fellelhető közlemény szerint fo-
lyamatosan bebizonyosodik, hogy
sok segítőkész ember él közöttünk.
Sokszor találkozunk olyanokkal,
akik a háttérben maradva, ismeret-
lenül, semmiféle fizetséget vagy el-
ismerést nem várva, nap mint nap
másokért munkálkodnak, fáradoz-
nak. Évről évre keresnek meg ben-
nünket olyan emberek, akik – a
karácsonyhoz közeledve – szeretné-
nek jót cselekedni nehezebb sorban

élő embertársaik megsegítése érde-
kében.

Ez alkalommal a Bookyard
Company Kft., egy könyvesboltok-
ból álló üzletlánc vezetője csatlako-
zott a Caritashoz, hogy közösen
könyveket gyűjtsenek és osszanak
szét a szervezet programjain részt
vevő, a környező megyékben élő
hátrányos helyzetű gyerekeknek.

A Caritas hátrányos helyzetű
gyerekekkel dolgozó munkatársai
rendszeresen azt tapasztalják, hogy
a nélkülöző családok otthonában
kevés a könyv vagy egyáltalán
nincs, hiszen a csekély jövedelmet
elsődlegesen a mindennapi élelem
beszerzésére szánják. Mégis, ami-
kor a különböző foglalkozások, te-

vékenységek során előkerülnek a
könyvek, a gyerekek szeme felcsil-
lan, és örömmel lapozgatják akár a
képes  meséskönyveket, akár az
ábécéskönyvet. Ezekhez a gyere-
kekhez fogják karácsonyig eljut-
tatni a könyvesboltokban
összegyűlt könyveket az évente
megszervezett cipősdoboboz-akció
keretében.

Azok, akik segíteni szeretnének,
két módon kapcsolódhatnak be az
adománygyűjtő akcióba: bevihetik
a lent felsorolt könyvesboltokba az
otthon már nem használt,  de jó ál-
lapotban lévő gyerekkönyveket,
vagy azáltal, hogy a szóban forgó
boltokban  új könyveket és munka-
füzeteket vásárolnak.

Adománygyűjtő akció hátrányos helyzetű gyerekeknek
Egy könyv = egy mosoly

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Menyhárt Borbála

Menyhárt Borbála
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Az adománynak szánt könyveket 
az alábbi könyvesboltokban kihelyezett dobozba 

tehetik be december 15-ig:
Kobak könyvesbolt – Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám;
Kobak könyvesbolt – Szászrégen, Mihai Viteazul utca 15. szám;
Kobak könyvesbolt – Parajd, Állomás utca 131. szám;
Irka könyvesbolt – Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos utca 1.
szám;
Firka könyvesbolt – Nyárádszereda, Teilor utca 29. szám;
Firka könyvesbolt – Maroshévíz, Borszék utca 3. szám.

Amikor a szünet nem a felüdülésről szól
Négy gyerek közül egyet zaklatnak 

az iskolában

Illusztráció

Illusztráció



   6 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ HARMÓNIA _________________________________________ 2017. november 23., csütörtök

A cím hallatán elnevette magát egy diák,
mert arra gondolt, hogy a zenetanár beleszé-
dült a földönkívüliek témakörébe. Meg is
kérdezte, hogy a hírekben megjelent távoli
üzenetekről akarok-e beszélni. Végül tisztáz-
tuk, hogy a cím egy fizikai jelenségre és ze-
nére utal.

A neutrínók – amint a kifejezés is jelzi –
semleges elemi részecskék, melyeknek nincs
elektromos töltésük, és az anyaggal való köl-
csönhatásuk során is meglehetősen közöm-
bösen viselkednek. Egy szemléltető példa
szerint ezek a részecskék akár az egy fényév-
nyi vastag ólomfalon is képesek áthatolni. E
fura tulajdonságuk rendkívül megnehezíti az
észlelésüket.

A neutrínókat sokan kutatták, többek kö-
zött Frederick Reines is, akit ezúttal a

zenei tevékenységével kapcsolatban muta-
tok be.

Frederick Reines 1918. március 16-án szü-
letett Patersonban, New Jersey államban.
Szülei ugyanabból az oroszországi kisváros-
ból származtak, de érdekes módon az Egye-
sült Államokban ismerték meg egymást.
Véletlen vagy eleve elrendelés – ki hogy gon-
dolja...

Frederick gyerekkorának legélénkebb em-
lékei közé tartozott a függetlenség napjának
(július 4-e) a megünneplése, mert olyankor
tűzijátékkal és hazafias zenebonával emlé-
keztek az 1776-os eseményre (ekkor hirdet-
ték ki a függetlenségi nyilatkozatot). A
gyerek figyelme minden ilyen alkalommal a
muzsikára irányult. Csillogó szemében ilyen-
kor derűs fény lángolt.

Amikor a kisfiú iskolába járt, egy számára
unalmas órán kezével távcsövet formált, és
betekintett a végtelenbe. A napfény valami

különös megnyilvánulását figyelte meg –
mikor önéletrajzát írta, akkor árulta el, mit lá-
tott: a diffrakció jelenségét figyelte meg. A
zene mellett megszállottja lett az optikai je-
lenségeknek.

A családi könyvtár bőséges lehetőségeket
kínált számára. Természettudományok, iro-
dalom, dráma, zene és tánc – mindent,
amire egy embernek szüksége van, megka-
pott. Az iskolai együttesben kitűnt szép
énekhangjával. Egyik tanára, felfedezve tu-
dományos érdeklődését, átnyújtotta neki az
iskola laboratóriumának a kulcsát, hogy
bármikor kedvére kísérletezhessen. Iro-
dalmi képességeit az iskola évkönyvében
mutatta be.

Dráma- és tánccsoportban is aktív szerepet
vállalt. Egyszer aztán válaszút elé érkezett.
Az éneket is ugyanúgy szerette, mint a ter-
mészettudományokat. Nem tudta eldönteni,
hogy mi legyen: hivatásos énekes vagy fizi-
kus. A pályaválasztást végül az a tanára dön-
tötte el, aki a laboratórium kulcsát adta neki.
Az ő ajánlatára mérnöki főiskolára iratkozott.
Egy véletlen találkozás folytán professzioná-
lis szintű színjátszó csoportba, tánccsoportba
és kórusba is belépett. A tudományok mellett
művészeti téren is tovább fejlődött.

Énekhangjára fölfigyelt a társulat, és meg-
kapta Händel Messiásának egyik szólószere-
pét. A kórusvezető azon sajnálkozott, hogy
egy ilyen tehetséget kár lenne képzés nélkül
hagyni, ezért arra biztatta Frederick Reinest,
hogy vegyen énekórákat. Az egyetemista fi-

únak nem volt erre anyagi lehetősége, de a
kórusvezető elintézte, hogy a Metropolitan
Opera énektanára díjmentesen tanítsa.

Évekkel később, amikor Los Alamosban
dolgozott, beállt a városi kórusba és a szín-
játszó társulatba is, ahol több főszerepet is ka-
pott.

Énekesi karrierjének csúcspontját a Cleve-
land Szimfonikus Zenekar kórusa jelentette.
Itt Széll György zongoraművész-karmester-
rel és fő zenei igazgatóval dolgozott együtt.
Frederick Reines énekesi nagyságát csak
akkor érthetjük meg, ha ismerjük Széll
György hírét. A Budapesten született művész
Európa leghíresebb muzsikusaitól tanult,
aztán később számos híres zenekart vezé-
nyelt. Dolgozott az NBC Szimfonikus Zene-
karával, a New York-i Metropolitan
Operával, amely a világ egyik legrangosabb
társulata volt, valamint Philadelphia, Boston,
Chicago, New York és Hága filharmonikusa-
ival. Clevelandbe érkezve saját elképzelése
szerinti zenekart nevelt ki, és hamarosan vi-
lághírűvé tette az együttest. E siker után
Széllt a New York-i Filharmonikusok zenei
tanácsadójává választották. Frederick Reines
tehetségét leginkább a karmester nagysága
jelzi. Egy ilyen rangos zenei vezetővel együtt
dolgozni kihívást, hírnevet és nagy elismerést
is jelentett.

1951-től Frederick Reines kereste a lehe-
tőséget arra, hogy megfigyelhesse a neutrínó-
kat. Munkatársával, Clyde Covannal
1956-ban sikerült bizonyítaniuk a láthatat-
lant, vagyis akkortól már tényként beszélhet-
tek a neutrínók létéről. A felfedezés díjaként
1985-ben Reines személyesen vette át Ro-
nald Reagan elnöktől a Nemzeti Tudományos
Érmet, 1995-ben pedig Nobel-díjjal jutalmaz-
ták a neutrínók felfedezéséért.

Frederick Reines több találmánya között
szerepel az ultrahangos agyfelfedezés kidol-
gozása is. Eredményei elismeréséért számos
ország kitüntetéssel jutalmazta.

Ha a tudós nem énekelt volna, talán több
mindent sikerült volna felfedeznie? Talán vé-
letlen, hogy a nagy tudósok gyakran jó zené-
szek is? Mégiscsak úgy tűnik, a zene a siker
kulcsa.

1998. augusztus 26-án véget ért egy külön-
leges ária. A mindenséget dirigáló Karmester
csendre intette a szólistát – elérkezett a nagy
pihenés ideje. A tudós áriái elnémultak
ugyan, de visszhangjuk mindörökké tanítja
azokat, akik értik ezt a nyelvet.

Neutrínó-áriák

Négy gyerekből egy kövér, hallom a tv
mindennapos rémhírei között, most már so-
kadszorra. Aggódnak a szakemberek a hely-
telen táplálkozás miatt, a gyorséttermek
felhozatala, a péktermékek, az édességek túl-
zott fogyasztása miatt. Fel is sorolják a káros
élelmiszereket, a sok E betűvel ellátott becso-
magolt ennivalót, taglalják a szervezetre gya-
korolt negatív hatásukat, de a mozgásról
kevés szó esik. Tény, hogy sok a kövér vagy
túlsúlyos ember manapság, és ez a gyerekek
esetében még szembetűnőbb. Amit eszel, az
vagy – tartja a keleti mondás. De mi nem
éppen Keleten élünk, s most már ott sem any-
nyira aranyszabály a régi mondás. Rohanó vi-
lágunkban megváltoztak az étkezési
szokások a családban is, s ma már népbeteg-
ségként beszélünk a kövérségről. Mondom,
beszélünk, de nem sokat teszünk a megelő-
zése érdekében, s ez nem pusztán az emberi
akaraterő hiánya, sokkal inkább a vásárló
környezetében színesen tálalt, vonzó és
egészségtelen árukészlet okozza. Nem is tag-
lalom (hiszen már örökzöld téma), milyen
gyakori a függőséget okozó ízfokozók, festé-
kek, emulgeálószerek, tartósítók, térfogatnö-
velők előfordulása az élelmiszerekben,
melyek vonzóak, finomak, színesek, és oly-
annyira eltájolják nyelvünk ízlelőbimbóit,
hogy a természetes ízeket elfelejtjük, a ter-
mészetes élelmiszereket (alig fordulnak elő)
már nem szeretjük, és sokat eszünk, unal-
munkban is rágunk, bánatunkban, örömünk-
ben nassolunk. Mi tagadás, táposok vagyunk,

hiszen minden, amit a polcokról leemelünk
egy üzletben, (olvashatatlan) apró betűkkel
ellátott műeledel. 

Az élelmiszer-halmozással ellentétben vi-
szont keveset mozgunk, s ez főleg a gyer-
mekek életvitelében sorsdöntő. Ha
korosztályonként osztályozzuk a mozgásu-
kat, megállapíthatjuk, hogy a legtöbbet haté-
ves korukig mozognak a gyerekek. A
szakkönyvek azt tartják, hogy 6 éves korig
nem szabad mozgásában korlátozni a gyere-
ket, tehát hagyni kell, hogy annyit mozogjon,
amennyi neki jólesik. Az iskola elemi osz-
tályaiban is még elég sok mozgáslehetőség
adatik, de már a felsőbb osztályok agyonzsú-
folt órarendje nagymértékben visszaszorítja
a gyereket a mozgástól. A napi 6-7, sőt alka-
lomadtán 8 óra után fáradtan érkeznek haza,
de a szülő a haladás érdekében délutánra még
bekapcsol egy magánórát vagy valamilyen
különfoglalkozást (kivéve azt, aki valamilyen
sportra vagy táncra járatja a gyerekét). Más-
napra is készülni kell persze a következő 6-7
órára, házi feladattal és tanulással, ami leg-
kevesebb 4 óra. Az otthoni programba bele-
tartozik a tévé és az internet-navigáció, ami
szintén időigényes (gyereknek is, felnőttnek
is minimálisan egy óra). Hol marad idő akkor
a mozgásra, az ember legfontosabb szükség-
letének kielégítésére? A tanuló napi mozgás-
mérlege nagy általánosságban a következő: 8
óra alvás, 11-12 óra ülés, 1-3 óra mozgás. Le-
mérhetjük, mennyit mozgunk egy nap 24 órá-
jában felnőttként, mennyit gyerekként,
mennyi a mozgásigénye egy gyereknek, és
mennyi egy felnőttnek. Az sem mindegy,

hogy ki mit ért mozgás alatt. Mert ami hely-
változtatást eredményez, az mind mozgás,
csakhogy mi már alig változtatjuk a helyün-
ket, ha leülünk, órákig fel sem állunk. Körü-
löttünk minden gombnyomásra működik.
Autók helyettesítik a lábunkat, autóval visz-
szük a gyereket iskolába, játszóházba, bár-
hova. Autóval megyünk vásárolni, még a
közeli üzletbe is. Az idő másodpercekre be
van osztva, közben rohanunk kitűzött célja-
ink felé, s nem értjük, mitől hízunk, mikor es-
tére holtfáradtan hullunk be az ágyba. A
kövérség pedig civilizációs ártalom, beteg-
ség, kóros állapot, és komoly következmé-
nyekkel jár (magas vérnyomás, érrendszeri
betegségek, ízületi panaszok stb.), ám ha már
benne vagyunk, nagyon nehezen, csak nagy

akaraterővel és következetes munkával ká-
szálódunk ki belőle. Érdekes megfigyelni,
hogy habár a fitneszipar virágkorát éli, mégis
sok a kövér ember. Persze a téma nem kelle-
mes, inkább nem beszélünk róla. A szülők
legtöbb esetben nem veszik észre a tanár fi-
gyelmeztetését akkor, amikor még szaksze-
rűen segíteni lehet, inkább sarkítanak vagy
nehezményezik, ha értésükre adják, hogy
gyerekük túlsúlyos, sőt mikor már kövér,
akkor is remélik, hogy kinövi majd. Termé-
szetesen ki is nőheti, következetes ráfigyelés-
sel, rendszeres mozgással, kitartó, de nem
drasztikus diétával. Ha már megvan a min-
dennapi kenyerünk, a mindennapi mozgásun-
kat is teremtsük meg magunknak, hiszen
millió lehetőségünk van erre. 

Még mindig sok a kövér gyerek
Bogdán Emese

Szilágyi Mihály
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Néhány gyakorlati tanács, hogyan
csökkentsük családtagjaink asztmás
krízisének valószínűségét otthonunk-
ban, közvetlen környezetünkben.

1. Cseréljünk ágyneműt hetente!
Az asztmás krízisek egyik legbanálisabb

kiváltó oka a házi poratka. A köznyelvben
por- vagy tollallergiának hívott allergiás re-
akcióban tulajdonképpen egy 0,3 mm hosszú,
ízelt lábú állat, a poratka a vétkes, a tüneteket
a levegőben szálló, beszáradt ürüléke okozza.
Az atkák legnagyobb számban az ágyunkban
tanyáznak, elszaporodásukat sokszor mi is
segítjük a lakás túlfűtésével és túlpárásításá-
val.

Ajánlott lecserélni a régi, tollal töltött pár-
náinkat mosható, szintetikus változatra, az
ágyneműt 55–60°C-on legalább heti gyako-
risággal mosni, majd szárítógépben szárítani
vagy vasalni.

2. Védjük a nem mosható darabokat!
A matracok, rugós kanapék, plédek, taka-

rók nehezebben tisztíthatók, de speciális, az
atkák számára áthatolhatatlan professzionális
terméket használva felvehetjük a harcot a 
poratkák elszaporodása ellen. Ezek speciális
záróréteget képeznek a különféle használati
cikkeken. Ne támaszkodjunk a hipoallergén
ágyneműkre, mert nem tartják távol a porat-
kákat.

3. Sima, könnyen tisztítható felületek
A poratkák szívesen tanyáznak a meleg,

puha, oltalmat nyújtó ágyban, hosszú szőrű
szőnyegekben, viszont idegenkednek a
sima, egyszerűen tisztítható felületektől. Ja-
vasolt a régi kárpitos bútorok, gyapjú ágy-
takarók, függönyök cseréje, szőnyegek
helyettesítése fa laminált parkettel vagy
csempeburkolattal. A lényeg a könnyen tisz-
títhatóságon van. Ha valaki ragaszkodik a
szőnyeghez, porszívózzon gyakran, és lehe-

tőség szerint mossa a takarókat magas hőfo-
kon.

4. Csótányirtás – fontosabb, mint gondol-
nánk!

A láthatatlan csótányürülék több gondot
okozhat az otthonunkban, mint gondolnánk.
Legideálisabb elpusztítani ezen élősködőket,
de sokat tehetünk lakásunk egészségéért a
rendszeres takarítással, fedett, zárt szemetes-
kukák használatával. Ne hagyjunk szabadon
ételt, ételmaradékokat, pakoljuk hűtőszek-
rénybe

5. Gondoskodjunk megfelelően a háziál-
latainkról!

Az arra érzékeny embereknél a kutya,
macska vagy egyéb szőrös, tollas állat aszt-
más krízist válthat ki. Tulajdonképpen a há-
ziállatok nyála, vizelete és szanaszét hagyott
hámsejtjei ludasok a dologban, illetve a por-
atka, ami a szőrükre tapad. Néhány asztmás
beteg lemond a háziállattartásról, mások he-
tente 1-2 alkalommal fürdetik kedvenceiket.
A hipoallergén vagy
rövid szőrű állatok tar-
tása nem küszöböli ki a
problémát.

6. Mi legyen a plüss-
állatokkal?

Gyermekeink ked-
venc alvótársa, játéka
sajnos a poratkák cél-
pontjává is válhat, főleg
ha együtt alszanak.
Emiatt javasolt a plüss-
játékok ágyneműhöz
hasonlóan gyakori mo-
sása. Amennyiben a já-
tékszer nem mosható, jó
alternatíva lehet zacs-
kóba csomagolni és
azzal a fagyasztóba he-
lyezni. Az eredményes-
séget fokozhatjuk, ha a
fagyasztással megölt po-
ratkákat utólag kiporszí-
vózzuk a plüssjátékból.

7. Ne engedjük meg a dohányzást az ott-
honunkban!

Az irritatív hatású cigarettafüst asztmás
krízist válthat ki kicsikben és nagyokban
egyaránt, vagy súlyosbíthatja a meglevő
problémát. A gyermekek eleve érzékenyeb-
bek rá, mert a hörgőik még fejlődnek, szapo-
rábban lélegeznek és nagyobb mennyiségű
passzív dohányfüstöt inhalálhatnak, mint a
felnőttek.

8. Vigyázat a fafűtésű tüzelőkkel!
A füst igen fontos kiváltó faktor az asztmás

krízis esetében. Nem javasolt a nyílt tűztér
használata, zárt terű esetén is fontos a meg-
felelő szellőztetés. Legalább hat hónapig szá-
rított rönköt használjunk.

9. Tartsuk szárazon a lakásunkat!
A leggyakoribb házon belüli allergének

sorát a poratka után a penészgombák bővítik.
Allergiás asztma esetén nagyon fontos kiik-
tatni a lakásunkból az eldugott, nedves felü-
leteket, ahol a penészgombaspórák

könnyedén megtelepedhetnek, majd gondta-
lanul szaporodhatnak. Konyhák (csepegő le-
folyók, csapok), fürdőszobák (zuhanyfülkék)
és termopán ablakok a kedvenc helyeik.
Csökkentsük az életterüket és párátlanító be-
rendezések használatával a lakásban levő
nedvességtartalmat. Ezzel két legyet üthetünk
egy csapásra, mert egyúttal csökken a porat-
kaszám is.

10. Válasszunk körültekintően porszívót!
Rengeteg porszívó és levegőtisztító be-

rendezés létezik, segítségükkel csökkent-
hetjük a házon belüli vagy a házba
bekerülő allergének számát, viszont nem
feltétlenül nyújtanak megoldást a szőnye-
gekben, kárpitos bútorokban megbújt po-
ratkákra, állati eredetű allergénekre. A
HEPA filterrel ellátott eszközök rendszeres
használatával jóval kevesebb allergénnek
tesszük ki magunkat.

Ne feledjük, a különféle allergiás érzé-
kenységek nagy része allergénspecifikus im-
munoterápiával gyógyítható, nem csak
tünetileg kezelhető!
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Hogyan előzzük meg az asztmás krízist otthon?

Ismét francia ízek 
Az az igazság, hogy érdemes a francia konyhából
ihletődni, mert nagyon finom és praktikus ételek-
kel gazdagíthatjuk a mindennapi menüt. Megéri
betartani az eredeti recepteket, de ha nincs meg
minden fűszerünk, hiányoznak a konyhánkból az
ételhez szükséges francia borok, konyakok, akkor
ezeket helyettesíthetjük, csak az alapelvet tart-
suk be. Végül is a recept nem szentírás! Ki-ki saját
ízlése szerint adhat hozzá vagy vehet el belőle. Ér-
demes nekilátni, mert a kulináris élmény nem
marad el. 

Vajas krumpli
Hozzávalók: 1 kg egyforma nagyságú krumpli, 15 dkg vaj,

egy hagyma, 2 kanál olívaolaj, kétcsipetnyi bazsalikom vagy
csombor, kevés kakukkfű, só, bors, pirospaprika. 

Elkészítése: A krumplit tisztítsuk meg, és szeleteljük vé-
konyra – például uborkaszeletelővel –, s az így nyert sze-
leteket felállítva helyezzük olívaolajjal kikent kerek
tűzálló edénybe. A krumpli közé egy-egy hagymaszeletet
is állítsunk be. Szórjuk meg csomborral, kakukkfűvel,
ízlés szerint sóval, borssal, kevés pirospaprikával, tegyünk
rá egy-egy kakukkfűszárat és a vajdarabokat. A sütőben
süssük szép pirosra. A végén szórjunk rá egy kis szárított
bazsalikomot. Húsok mellé vagy esti csemegének kiváló. 

Beuf bourguignon 

Azaz kitűnő burgundi marharagu. Hét végén érdemes el-
készíteni, amikor a háziasszonynak több ideje van, ugyanis
a főzési idő körülbelül 2,5-3 óra, annyi, mint egy jó házi hús-
levesé. 

Hozzávalók: egy kilogramm marhahús (lehet comb vagy
lábszár), 10 dkg húsos szalonna, 2 fej hagyma, 4-5 murok, 8
kisebb krumpli, egy evőkanál liszt, 2 pohár vörösbor, fél liter
húsleves, egy pohár paradicsomlé, 25 dkg gomba, 3 cikk fok-
hagyma, só, bors, pár szál kakukkfű, 2 babérlevél. 

Elkészítése: A húsos szalonnát apróra vágjuk és serpenyő-
ben megpirítjuk. A szalonnadarabokat egy (cserép vagy vas)
tűzálló edénybe szedjük, amibe aztán a hús és a zöldségek is
kerülnek. A szalonnából nyert zsiradékban megpirítjuk a szá-
razra törölt húsdarabokat, s amikor megbarnultak és megkér-
gesedtek, a szalonnadarabokra, a tűzálló edénybe helyezzük
őket. A megmaradt zsiradékban kissé megpirítjuk a felvágott
hagymát és a nagyra darabolt murkot, majd a hús mellé tesz-
szük, és rászórunk egy kanál lisztet. Ezeket összerázogatjuk,
hogy a húst és a zöldségeket egyenletesen belepje. Ráöntjük
a bort, a húslevest (ha nincs, akkor vizet), a paradicsompürét
(vagy levet), beletesszük a felvágott fokhagymát, megfűsze-
rezzük, lefedjük és másfél órán át lassú tűzön sütőben főzzük.
Ekkor beletesszük az egészben hagyott krumplikat. Ezekkel
is főzzük még egy órát, majd legvégén kerül bele az előzőleg

megpirított negyedelt gomba. Félórányit rotyogtatjuk. Az étel
akkor lesz kész, amikor a hús omlósra, a zöldségek puhára
főnek, s a barnás mártás besűrűsödik. Tálaláskor szórjunk rá
petrezselyemzöldet. 

Francia almás 
A tészta hozzávalói: egy bögre finomliszt (3 dl), 5 dkg fel-

kockázott hideg vaj (vagy margarin), 2 kanál cukor, egy tojás,
egy csomag vaníliás cukor, csipetnyi só.

A töltelékhez: 5 alma, fél csésze cukor, 1 kiskanál fahéj, 2
tojássárgája, 1,5 dl tejszín, 2 csomag vaníliás cukor.

Elkészítése: a lisztet, a sót, a vajat, a cukrot, a tojást és a
vaníliát dolgozzuk össze tésztává, majd tegyük egy órára a
hűtőbe.

Lisztezett deszkán nyújtsuk fél cm vastagra, majd tegyük
kivajazott, kilisztezett sütőformába úgy, hogy a tészta 2-2,5
centis peremet képezzen a sütőforma oldalán. A tésztát meg-
szurkáljuk. 

Az almákat meghámozzuk, félbe vágjuk, eltávolítjuk a
csutkarészt, majd vékonyra szeleteljük, úgy, hogy ezek ne es-
senek szét. A szeletelt fél almákat a tésztára tesszük. Akkor
lesz szép, ha megmarad a fél alma alakja, de a szeleteket kissé
megdőltjük. Az almákat hintsük meg fahéjjal és cukorral,
majd 180-as hőfokon süssük kb. 30 percig. A sütőt nem kell
előmelegíteni. 

Amíg sül, a két tojássárgáját keverjük ki egy evőkanál cu-
korral, a két vaníliás cukorral és a tejszínnel. Ha letelt a 30
perc sütési idő, a tojásos tejszínt öntsük az almaszeletekre,
és süssük további 15-20 percig, amíg a krém megköt. Ha ki-
hűlt, cikkekre vágva tálaljuk.

Jó sütés-főzést!

Dr. Albert Kinga, a sepsiszentgyörgyi Albert
Optimun Medicals allergológus szakorvosa 

Mezey Sarolta

Fotó: Mezey Sarolta
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A dohányzás visszaszorítását
célzó tervei között a francia
filmekben is megtiltaná a do-
hányzást a francia egészség-
ügyi miniszter.

A hatvanas évek francia újhullá-
mos filmjeiben még teljesen termé-
szetes volt a dohányzás, Jean-Paul
Belmondo szájának sarkában is
folyton ott lógott a cigi a korszak
egyik nagy klasszikusában, a Kiful-
ladásig című drámában. Egy francia
szenátor adatai szerint a francia fil-
mek több mint háromnegyed részé-
ben ma is rágyújtanak.

Agnes Buzyn egészségügyi mi-
niszter programjában kiemelt szere-
pet kap az évente mintegy 75 ezer
francia halálát okozó dohányzás
visszaszorítása – számolt be róla
hétfőn a The Daily Telegraph.

A leszokásra felhívó és biztató
nagy hirdetési kampányok nem jár-
tak sikerrel – mondta el pénteken a
miniszter, s hozzátette: ezért most
azzal próbálkoznak, hogy a fiatalo-
kat a közösségi médiában célozzák
meg az üzenettel és a filmekből is
ki akarják tiltani a dohányzást.

Nem értem, hogy miért fontos a
cigaretta a francia filmben – vetette
fel Buzyn, aki a filmiparért is fele-
lős kulturális tárca vezetőjével
kíván konzultálni a lehetséges do-
hányzásellenes lépésekről.

Buzyn júliusban bejelentette,
hogy a következő három évben egy
pakli cigaretta árát a jelenlegi 6,50
euróról fokozatosan 10 euróra  nö-
velik, ami a Telegraph szerint még
mindig olcsóbb lesz, mint egy átla-

gos doboz cigaretta ára Nagy-Bri-
tanniában. A francia miniszter em-
lékeztetett arra is, hogy az elmúlt
évtizedben a brit kormány erőfeszí-
tései miatt 30 százalékról 20 száza-
lékra csökkent a dohányosok aránya
a szigetországban, míg Franciaor-
szágban továbbra is 30 százalék
körül mozog ez az arány.

A francia politikusoknak azon-
ban nem lesz könnyű dolga ebben a
kérdésben. Egy helyi hírportál, a
TheLocal.fr szerint máris nevetség
tárgya a kezdeményezés. Akadt, aki
azt írta a közösségi médián, hogy ha
a dohányzás tilos lesz a francia fil-
mekben, akkor már a káromkodást,
a bűnözést és a gyorshajtást is le
kéne tiltani a filmvászonról.

Egyelőre nem világos, hogy a til-
tás miféle formáját választja a kor-
mány, illetve a füstmentesség csak
a francia filmekre vagy a külföldi
sorozatokra is vonatkozik-e. To-
vábbi kérdés, hogy a filmarchívu-
mokat is érinti-e majd a
rendelkezés, ott vajon szintén el-
nyomják-e a cigarettacsikkeket.

Az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) tavaly felhívta a kormányo-
kat, hogy adjanak 18 éven felüliek-
nek szóló besorolást az olyan
filmeknek, amelyekben dohányzás
látható, hogy megvédjék a gyereke-
ket és serdülőket a rászokás veszé-
lyétől. Három éve a Hollywoodban
készült filmek 44 százalékában
szerepelt dohányzós jelenet, ezek
36 százaléka olyan korhatárt ka-
pott, hogy gyerekek is nézhették.
(MTI)

A MOL Románia és A Közösségért Alapítvány
kihirdette a 9. MOL Gyermekgyógyító prog-
ram pályázati kiírásának nyerteseit. A támo-
gatás révén megvalósuló élmény- és
művészetterápiás tevékenységek több mint
800 speciális nevelési igényű, fogyatékkal élő,
krónikus betegségben szenvedő vagy súlyos
betegségből lábadozó gyermeken segítenek.

A MOL Románia összesen 400.000 lejjel támogatja
22 civil szervezet élmény- és művészetterápiás tevé-
kenységét, amelyeket több mint 800 speciális igényű
gyermek számára szerveznek. A támogatás 100.000
lejjel nőtt az előző kiírás összegéhez képest. Nyolc év
alatt több mint 2,4 millió lejjel támogattak 146 olyan
projektet, amelyek révén közel 10.000 gyermeknek se-
gítettek

A MOL Gyermekgyógyító program eddigi kilenc ki-
írásában összesen több mint 900 pályázat érkezett. A
146 nyertes pályázat megvalósításában részt vevő
szakemberek bebizonyították, hogy munkájuknak,
odaadásuknak és kitartásuknak köszönhetően, a komp-
lementer terápiák segítségével, a speciális nevelési igé-
nyű gyermekek és családjaik életminőségében jelentős
javulást lehet elérni – nyilatkozta Camelia Ene, a MOL
Románia ügyvezető igazgatója. 

2017. szeptember 26. – október 26. között 91 olyan
civil szervezet pályázott a MOL Gyermekgyógyító
program 9. kiírásában, amely élmény- és művészette-
rápiás tevékenységek szervezésével segít fogyatékkal
élő, krónikus beteg vagy súlyos betegségekből lába-
dozó gyermekeknek és fiataloknak. Összesen 26 me-
gyéből érkezett támogatási kérelem: 18 Bukarestből,
13 Kolozs, 10 Iaşi, 7 Hargita megyéből, 5-5 kérelem
érkezett Temes, Bihar, valamint Maros megyéből, 3-3
pályázat Bákó, Szatmár és Szeben, 2-2 Fehér, Ko-
vászna, Galac, illetve egy-egy pályázat érkezett Argeş,
Beszterce-Naszód, Călăraşi, Konstanca, Dâmboviţa,
Dolj, Ialomiţa, Máramaros, Neamţ, Prahova, Szilágy,

Vâlcea és Vaslui megyékből. A versenyben részt vevő
91 egyesület közül 38 korábban is pályázott. A zsűri
22 pályázatnak ítélt meg részleges vagy teljes támoga-
tást, melyek megvalósítására 2017. december – 2018.
augusztus között kerül sor. 

A 2017-es Gyermekgyógyító program támogatási
kerete 400.000 lej. A 22 nyertes egyesület közül 11 első
alkalommal részesül támogatásban, a másik 11 civil
szervezet a program korábbi kedvezményezettjei közé
tartozik.

A nyertes egyesületek Bukarestből, illetve Bákó,
Bihar, Beszterce-Naszód, Dâmboviţa, Galac, Hargita,
Kolozs, Kovászna, Maros, Szatmár, Szeben, Szilágy
és Temes megyékből valók. A nyertes pályázatok meg-
valósításában alkalmazandó terápiás tevékenységek
között például művészetterápia (zene, rajz, festészet,
fotó és digitális technológia), élményterápia (például
kötélmászás, hegymászás), állatasszisztált terápiák,
emocionális terápia során alkalmazott technikák (pél-
dául szerepjáték, mozgás- és játékterápia, kangaroo
érintésterápia), valamint szenzoros stimuláció szere-
pel. 

– A programról és a pályázati feltételekről az érde-
kelt civil szervezeteknek felvilágosítással szolgálunk
a nyertes pályázatok lebonyolítási ideje alatt is, vala-
mint tájékozódhatnak a jövő év szeptemberében ese-
dékes meghirdetéskor is, amikor a nyertes egyesületek
bemutatják a megvalósított pályázataikat. Így egy-
forma esélyt biztosítunk minden pályázni szándékozó
egyesületnek. A nyertes egyesületek jelentős része idén
első alkalommal nyújtott be pályázatot, amely arra utal,
hogy a program egyre nagyobb ismertségnek és biza-
lomnak örvend a szakemberekben körében – nyilat-
kozta András Imre, A Közösségért Alapítvány
ügyvezetője.

A nyertes egyesületek listája megtalálható a
www.molromania.ro és a www.pentrucomunitate.ro
honlapokon. 

élmény- és művészetterápiás projekteket 
támogat a MOL Románia 

   8 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________HARMÓNIA _________________________________________ 2017. november 23., csütörtök

Betiltanák a dohányzást 
a francia filmekben 

November 16-i rejtvényünk megfejtése: Aki nem szereti a bort, az asszonyt és a dalt, az bolond marad egész életében.

A rejtvény fősoraiban egy
XIX. századi svájci francia

költő és aforizmaszerző
családneve (személyneve
John) és egyik gondolata

alakul ki.
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„Focizni nagyon egyszerű dolog,
de a focit egyszerűen játszani a le-
hető legnehezebb, ami létezik” –
mondta egykor a Barca néhai legen-
dás holland játékosa, vezetőedzője,
korszakalkotó zsenije, Johan
Cruyff, aki intelligenciája révén is
lazán földbe döngölt bárkit, ha egy-
szer fociról volt szó. Az egyszerű
játék titka pedig annyi, hogy meg-
felelő helyen kell lenni a megfelelő
pillanatban – nem korábban, nem
később. 
Hogyan is mesélte Hofi? 

Kocsis, az egybenyakú, Budai
beadására úgy ugrott fel a tizen-
egyes pont magasában, hogy a ki-
jelzőtábla órájára nézett, és azt
mondta: „Mennyi az üdő? Fél öt?
Most kell érkeznie a mentesítő lab-
dának”. És a labda jött. Nem a kapu
mögé, nem a félpályára (ez akkor
még nem volt divat), hanem ponto-
san a homlokára. Mert a jó csatár jó
időben jó helyen van. Ugyanis a
futball – sokan még ma sem hiszik
– észjáték. Ezt is Cruyff mondta, vi-
szont ésszel játszani ott kezdődik,
ahol az esztelen összevissza futko-
sás a pályán véget ér. 

Az V. Harmónia-kupáért kiírt
amatőr teremlabdarúgó-torna küz-
delmei, amelyekre idén is a Szász
Albert Sportlíceum sportcsarnoká-
ban került sor, ha nem is minden

pillanatukkal, de összességükben
bizonyították Cruyff igazát. Még
akkor is, ha ezt az igazságot a torna
legnagyobb ziccerének kihagyása
után (Peti Andrásnak, a Transilva-
nia repülőtér igazgatójának irgal-
matlanul hosszú virgácsai
mentették a félpályáról lazán ka-
pura emelt holtbiztos gólt) egy szur-
koló bosszúsan úgy fogalmazta át,
hogy ha az emberi agy elég egy-
szerű lenne ahhoz, hogy megértsük
a focit, akkor egyszerűségünkben
erre már nem lehetnénk képesek.
Ebből is látszik, a filozófia legfon-
tosabb feladata, hogy kérdéseket
keressen a meglévő válaszokra.
Nem volt Gázai övezet

Egy meglévő válaszra viszont
idén sem kellett kérdést keresni.
Ugyanis „vérző fejek, lángoló lelá-
tók, folyamatos robbantások, szur-
kolókra dobált füstgránátok,
vadludakként a fejek fölött elhúzó
műanyag székek, több tucat piro-
technikai bolt egész éves roham-
készletének szétherdálása” hála
istennek idén sem volt, mint az ko-
rábban a Románia – Magyarország
labdarúgó-mérkőzéseken gyakran
megesett, s amelyek elleni tiltako-
zásul hívta életre három évvel ez-
előtt a Harmónia-kupát Szucher
Ervin marosvásárhelyi újságíró. Re-
ménye, hogy a román–magyar vi-
szony másként is
működhet-működhetne, még Ma-
rosvásárhelyen is, mint ahogy az a

nemzeti tizenegyek mérkőzéseiről
szóló haditudósításokból visszakö-
szönt, a megyeszékhely román és
magyar újságíróiból „koktélosított”
vegyes nemzetiségű sajtós csapat
szintjén már egészen jól működik,
és bizalomkeltő továbbá az is, hogy
a városi tanács minden évben a kez-
deményezés „hóna alá nyúl”, támo-
gatva a rendezvényt. De nem ezért
nyert idén Harmónia-kupát a tanács
csapata – íratja velem az az opti-
mizmus, amely elhiszi, hogy a légy
a szobában a kijáratot keresi. 

De egy pillanatra félretéve a tré-
fát, azért fontos újból és újból ki-
hangsúlyozni a Harmónia-kupa
célkitűzéseit, mert minap hozták
nyilvánosságra azt a felmérést,
amelyből kiderül, hogy tíz román
közül csak ketten fogadnák el, hogy
más etnikumú személy kerüljön a
családjukba vagy baráti társasá-

gukba. Mi több, az orszá-
gos átlaghoz viszonyítva
Bukarestben a legke-
vésbé toleránsak a ma-
gyarokkal és a zsidókkal
szemben. Az Agerpres
hírügynökség által ismer-
tetett közvélemény-kuta-
tásból az is kiderül, hogy
a magyarokat 2015-ben
még a megkérdezettek 10
százaléka „értékesnek”
tartotta az ország szá-
mára, most ez az arány 5
százalékra csökkent. A
toleranciaküszöb ilyen
látványos zuhanása leg-
hamarabb a futballmér-
kőzések lelátóin
nyilvánul meg, ahol mind
gyakoribbak a rasszista,
magyargyűlölő megnyil-
vánulások, amelyeknek

megfékezéséért nem történik
semmi. Pedig a sport, s jelesen a
foci összekötő kapocs kellene le-
gyen – nemzetek, nemzetiségek kö-
zött, ami összehozza az embereket,
lebontja a falakat, segít abban, hogy
egymásra találjanak különböző
nemzetiségű, vallású, világnézetű
emberek – nem pedig az egymásnak
feszülés gyűlölettől habzó porondja. 
Vegetáriánus tigris, ha

Ilyen megfontolásból minden
évben van egy magyarországi dísz-
vendége is a Harmónia-kupának, s
ez idén a Magyar Újságíró-váloga-
tott volt.

Mellettük a polgármesteri hivatal
csapata immár hagyományos részt-
vevőnek számít, ám idén első alka-
lommal részt vett a torna
küzdelmein a Nemzeti Színház
mindkét tagozatának ugyancsak
„vegyes” csapata, amely úgy dön-
tött, hogy nemcsak etnikailag ke-
veri össze a csapatot, hanem a
nemeket is koktélosítják. A lelátók
meg az egymásnak feszülés tárgyát
képező „játékszer” bűvölését, ten-
gernyi teremtés koronája között,
Georgina Ghergu vállalta magára, s
férfiasan be kell vallanom: mindkét
bűvölést teljes sikerrel abszolválta...

Mi több, az újságírók elleni mér-
kőzésen a sajtósok derék csatárát si-
került egyetlen mozdulattal úgy
földre teremtenie, hogy az hosszú
percekig feküdt mozdulatlanul a
földön. Rossz nyelvek szerint azon-
ban nem az ütközés heve terítette
földre a fiút, hanem egy „bouche-a-
bouche” újraélesztés hiú reménye,
ami olyasmi, mint a vegetáriánus
tigris. Hiába, nehéz lovagiasnak
lenni, pláne ló nélkül...

Egyébként a PRESSing-re épülő

sajtós csapat három remek és egy
csapnivaló mérkőzés után a máso-
dik lett az öt, idén igencsak kemény
csapat közül.

Nem hozott viszont szerencsét a
Magyar Újságíró-válogatottnak
tiszteletbeli meghívottjuk, Balázs
Pali popénekes, aki egyébként több
mint 15 éve a magyar színészválo-
gatott egyik erőssége. Bár a ma-
gyarországi újságírók egyetlen
mérkőzésen kaptak ki, három dön-
tetlenjük idén mindössze a megtisz-
telő ötödik helyre volt elegendő.

A tavalyi kupagyőztes hivatali
együttesnek ezúttal csak a harmadik
helyre futotta erejéből, pedig Bíró
Levente (Laska), az ASA egykori
kitűnő hálóőre, mindent megtett
azért, hogy az ellenfelek szemét is
kivédje. Önfeláldozásból egyszer
még a kapufát is úgy lefejelte, hogy
gipszelni kellett. A sasfát. Mikor ez
másodszor is szinte megtörtént,
Laska csak annyit mondott: ha nem
tanulsz a hibáidból, nem érdemes
elkövetned őket.
A százas szög mint integrált áramkör

Én viszont nem követem el azt a
hibát, hogy nem említem meg az
idei torna egyik ünnepélyes pillana-
tát, amikor Marosvásárhely legidő-
sebb labdarúgója, a 91. életévében
járó Gierling György és az egykori
ASA aranycsapatának nagyszerű
hátvédje, Florea Ispir, a Szász Al-
bert Sportlíceum sportcsarnokában
leleplezték azt a kétnyelvű pannót,
amelyre Szucher Ervin újságíró a
marosvásárhelyi labdarúgás törté-
netének legérdemesebb periódusait
szerkesztette össze. A helyi önkor-
mányzat jóvoltából ebből az emlék-
táblából minden marosvásárhelyi
iskola sportterme kapni fog egy-egy
példányt. 

Maga a gesztus szép és nemes, de
a vásárhelyi foci sírból való feltá-
masztásához, sajnos, kevés, mint
lókolbászban a patkódobogás...

No igen, és volt, mert miért ne
lett volna, „harmadik félidő” is,
amelynek keretében a hivatalos díj-
kiosztás is megtörtént, s ahol a har-
mónia eszmeiségében érdekelt felek
mélyebben nézhettek egymás sze-
mébe (no meg a poharak fenekére),
s ahol a résztvevők könnyebben
nyíltak meg egymásnak. És nem-
csak azért, mert a huncut agykurká-
szok szerint az alkohol folyékony
pszichiáter, hanem mert a hosszú,
kötetlen beszélgetések egy-egy tar-
tós barátságnak lehetnek a kezdetei.
Olyan egyszerű ez, hogy hozzá ké-
pest a százas szög integrált áramkör. 

Csak ebből messzemenő követ-
keztetést ne tessék deriválni!

Kakasülő
V. Harmónia-kupa 

Etnokoktél foci módra

* Maros megyei 6. liga, 11. for-
duló: Somosd – Jedd 3-2, Mezőpa-
nit – Nyárádgálfalva 3-5, Kibéd –
Csíkfalva 0-3, Mikefalva – Ko-
ronka 3-8, Egrestő – Küküllőszép-
lak 6-4. Az Uzdiszentpéter –
Székelybere mérkőzést november
26-án rendezik. Az élcsoport: 1. So-
mosd 26 pont (61-21), 2. Nyárád-
gálfalva 26 (39-11), 3. Csíkfalva 26
(30-12).

* Bajnokok Ligája, 5. forduló: E
csoport: Sevilla – FC Liverpool 3-
3, Szpartak Moszkva – NK Maribor
1-1. Az állás: 1. Liverpool 9 pont,
2. Sevilla 8, 3. Szpartak Moszkva 6,
4. NK Maribor 2. F csoport: SSC
Napoli – Sahtar Donyeck 3-0, Man-
chester City – Feyenoord 1-0. Az
állás: 1. (és továbbjutott) Manches-
ter City 15, 2. Sahtar Donyeck 9, 3.
SSC Napoli 6, 4. Feyenoord 0. G
csoport: AS Monaco – RB Leipzig
1-4, Besiktas – FC Porto 1-1. Az
állás: 1. (és továbbjutott) Besiktas
11 pont, 2. FC Porto 7 (10-8), 3. RB
Leipzig 7 (9-9), 4. AS Monaco 2. H
csoport: Borussia Dortmund – Tot-
tenham Hotspur 1-2, APOEL – Real
Madrid 0-6. Az állás: 1. (és tovább-

jutott) Tottenham Hotspur 13 pont,
2. (és továbbjutott) Real Madrid 10,
3. Borussia Dortmund 2 (5-10), 4.
APOEL 2 (2-14).

* Angol Premier Liga, 12. for-
duló: Arsenal – Tottenham 2-0, Bo-
urnemouth – Huddersfield 4-0,
Burnley – Swansea 2-0, Crystal Pa-
lace – Everton 2-2, Leicester –
Manchester City 0-2, Liverpool –
Southampton 3-0, West Bromwich
– Chelsea 0-4, Manchester United –
Newcastle United 4-1, Watford –
West Ham United 2-0, Brighton &
Hove Albion – Stoke 2-2. Az élcso-
port: 1. Manchester City 34 pont, 2.
Manchester United 26, 3. Chelsea
25.

* Spanyol Primera División, 12.
forduló: Girona – Real Sociedad 1-
1, Getafe – Alavés 4-1, Leganés –
Barcelona 0-3, Sevilla – Celta Vigo
2-1, Atlético Madrid – Real Madrid
0-0, Málaga – Deportivo La Coruna
3-2, Espanyol – Valencia 0-2, Las
Palmas – Levante 0-2, Athletic Bil-
bao – Villarreal 1-1, Eibar – Betis
5-0. Az élcsoport: 1. Barcelona 34
pont, 2. Valencia 30, 3. Real Madrid
24.

* Olasz Serie A, 13. forduló: AS
Roma – Lazio 2-1, Napoli – AC
Milan 2-1, Crotone – Genoa 0-1,
Benevento – Sassuolo 1-2, Samp-
doria – Juventus 3-2, SPAL – Fio-
rentina 1-1, Torino – Chievo 1-1,
Udinese – Cagliari 0-1, Inter – Ata-
lanta 2-0, Hellas Ve-
rona – Bologna 2-3.
Az élcsoport: 1. Na-
poli 35 pont, 2. Inter
33, 3. Juventus 31.

* Német Bundes-
liga, 12. forduló:
VfB Stuttgart – Bo-
russia Dortmund 2-
1, Bayern München
– Augsburg 3-0,
Hoffenheim – Eint-
racht Frankfurt 1-1,
Bayer Leverkusen –
RB Leipzig 2-2,
Mainz – 1. FC Köln
1-0, Wolfsburg –
Freiburg 3-1, Hertha
BSC – Möncheng-
ladbach 2-4,
Schalke 04 – Ham-
burger SV 2-0, Wer-
der Bremen –
Hannover 96 4-0. Az
élcsoport: 1. Bayern
München 29 pont, 2.

Schalke 23 (16-10), 3. RB Leipzig
23 (20-15).

* Francia Ligue 1, 13. forduló:
Lille – St. Etienne 3-1, Amiens SC
– AS Monaco 1-1, Paris St. Ger-
main – Nantes 4-1, Dijon – Troyes
3-1, Guingamp – Angers 1-1, Tou-

louse – Metz 0-0, Strasbourg –
Stade Rennes 2-1, Caen – Nice 1-1,
Lyon – Montpellier HSC 0-0, Bor-
deaux – Olympique Marseille 1-1.
Az élcsoport: 1. Paris St. Germain
35 pont, 2. AS Monaco 29, 3. Lyon
26.

Labdarúgó-eredmények

Bögözi Attila

Gólzáporral jutott tovább a Real Madrid

Marosvásárhely legidősebb labdarúgója, a 91. életévében járó Gierling György és az egykori
ASA aranycsapatának nagyszerű hátvédje, Florea Ispir, a Szász Albert Sportlíceum sportcsar-
nokában leleplezték azt a kétnyelvű pannót, amelyre Szucher Ervin újságíró a marosvásárhelyi
labdarúgás történetének legérdemesebb periódusait szerkesztette össze. 

Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

Levegőben játékos, labda. Fotó: Rab Zoltán, Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
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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.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 08008 208-888

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

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

- 0265/262-907
• 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.

KLARA javasasszony most, a közelgő ünnepek alkalmával
a legerősebb szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít. Kötéseket, átkokat old
fel, segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriazis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket
ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi  a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Corina Ákosfalváról köszöni  Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a magán- és
üzleti élete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony
segítségével megszabadult a kötésektől, átkoktól és sikeresen férjhez ment;
Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete
rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

– Románia  kiemelt, a második
legnagyobb kereskedelmi partnere
Magyarországnak, s a legfontosabb
célországa a magyar tőkekihelye-
zésnek. Örvendetes fejlemény, hogy
a Romániában jelen levő magyar
tőke és az itt működő magyar be-
fektetők az agráriumot is felfedez-
ték maguknak. Jellemzően
pénzügyi téren, a logisztikában, a
szolgáltató- és gyógyszeriparban
volt eddig jelen a magyar tőke.
Most megvalósul ez a nagy agrári-
pari beruházás is. Románia Európa
egyik mezőgazdasági nagyhatalma,
Európa vezető szemestakarmány-
és gabonatermelője, és mint ilyen,
joggal tarthat számot a külföldi tőke
érdeklődésére. A létesítmény közel
30 embernek fog munkát adni. Ami
ennél lényegesebb, hogy a környék-
beli, Maros megyei, mezőségi gaz-
dák százainak fog megélhetést
nyújtani azáltal, hogy több százezer
tonnás nagyságrendben fogja felvá-
sárolni a térségben megtermelt ga-
bonát. Minél több ilyen beruházást
szeretnénk látni, ami egybevág
azzal a törekvésünkkel, hogy a tér-
ségben felvirágoztassuk a gazdasá-
got az itt élő gazdák, Románia és
Erdély javára. És egybevág azzal a
maros-mezőségi fejlesztési progra-
munkkal, amelyre több mint 500
pályázat érkezett be, túlnyomórészt
gazdálkodók részéről. A Mezősé-
gen, Maros megyében, Erdélyben a
mezőgazdaságnak tehát nagyon jó
kilátásai vannak – tette hozzá. 

Ami a magyar–román kapcsolat-
rendszert illeti, a miniszterhelyettes
elmondta, hogy olyan időszakban
vagyunk, amikor Közép-Európának
mindenkor nagyobb az esélye arra,
hogy gazdasági értelemben felzár-
kózzon Nyugat-Európához. Romá-
nia Európa legdinamikusabban
fejlődő országa, de Magyarország-
nak sincs szégyenkeznivalója ilyen
téren, hiszen évek óta messze az
uniós átlag fölötti növekedést
mutat, s ez jellemző a térség többi
országára is. A közép-európai nem-
zetek hosszú távon csakis együtt
tudnak sikeresek lenni, hiszen ma-
gukra, szigetként nem lehetnek si-
keresek. Azzal, hogy magyar
tőkéből Romániában ilyen beruhá-
zások valósulhatnak meg, s a román
tőke is jelen van Magyarországon,
hogy komoly infrastrukturális beru-
házásokat hajtanak végre, hogy a
második autópálya-összeköttetést
építik meg, hogy fejleszteni kíván-
ják a légi és vasúti közlekedést a két
ország között, s ezzel Erdély nagy-
városait és Bukarestet „közelebb
hozzák” Magyarországhoz, fejlesz-
teni kívánják a hallatlanul nagy 
potenciállal rendelkező kapcsolat-
rendszert. 

Az elmúlt években megtanultuk,
hogy minden egyes pillanat, amit
különböző politikai vagy ideológiai
vitákkal töltünk, az attól rabol el
energiát, hogy az ígéretes és re-
ményteli jövőt építsük, Közép-Eu-
rópa közös jövőjét, ami sikeres jövő
lehet. Olyan gazdasági fejlődés jel-
lemzi ezt a térséget, ami korábban

soha nem volt jellemző – fogalma-
zott a miniszterhelyettes, aki meg-
köszönte a román kormánynak és a
helyi hatóságoknak a létesítmény
megvalósításához nyújtott támoga-
tást. 
Maros megyének 
minden beruházás fontos 

Az alapkőletételen a román kor-
mányt Maricel Floricel Dima, a
mezőgazdasági minisztérium he-
lyettes államtitkára képviselte, aki
támogatásáról biztosította a beruhá-
zókat. A román félnek érdeke támo-
gatni a beruházásokat a térségben,
hiszen a nyersanyag-feldolgozás
révén a gabonatermelőket és az ál-
lattartókat egyaránt segítik. 

Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke az alapkőletételkor
fontosnak tartotta hangsúlyozni,
hogy Maros megyének minden be-
ruházás nagyon fontos. Három dol-
got említett: fontos a
munkahelyteremtés a megyében,
az, hogy a román–magyar gazda-
sági kapcsolatokat sikerült erre a
szintre emelni. S ha a gazdaságban
lehet, miért ne lehetne a politikában
és más ágazatokban is együttmű-
ködni? Harmadszor, ez a beruházás
nem csak Szentpálnak jó, hanem
egész Maros megyének, az egész
Mezőségnek, mivel ez az üzem óri-
ási mennyiségű gabonát fog felvá-
sárolni. Ez azt jelenti, hogy
mezőgazdasági szempontból a régió
alappillére lesz. Köszönet illeti a
magyar kormányt, hogy jelentős lé-
péseket tett annak érdekében, hogy
a maros-mezőségi gazdákat pályá-
zatok révén támogassák. Ezáltal a
családok megélhetése lesz biztosí-
tott, gyermekeinknek munkahelye
lesz, ami a szülőföldön maradás és
megmaradás záloga.  Köszönet a be-
ruházóknak, a magyar kormánynak,
hogy támogatják ezt a beruházást, a
román hatóságoknak, amelyek segí-
tettek az engedélyeztetésekben – fo-
galmazott a tanácselnök. 

Lucian Goga prefektus Maros
megye gazdaságfejlesztése szem-
pontjából örömteljesnek nevezte az
üzem alapkőletételét. Kiemelte
Simon István, Kerelőszentpál pol-
gármesterének érdemét, aki mindig
készen állt a komoly befektetők és a
gazdasági beruházások támogatására. 

– Örvendetes a takarmányüzem
létrehozása, hiszen itt nemcsak fel-
vásárolják a térségben megtermelt
gabonát, hanem szállítási költségek-
től kímélik meg az állattartókat, s
helyben vásárolhatják meg a jó mi-
nőségű takarmányt a farmok állo-
mányának.
Háromezer munkahelyet 
teremtettek a községben 

– Nagyon fontos számunkra,
hogy újabb beruházót sikerült Ke-
relőszentpálra vonzani. Fontos nap
ez, s akkor, amikor megírjuk a köz-
ség monográfiáját, ez a nap na-
gyobb betűkkel fog szerepelni
benne. Az, hogy egy községbe 15
millió eurót fektetnek be, ahhoz a
helyi önkormányzat nyitottságára
volt szükség. Körülbelül 15 évvel
ezelőtt képzeltük el, hogy ipari par-

kot létesítünk, azóta 3000 munka-
helyet teremtettünk a községben,
több mint 100 millió euró magántő-
két fektettek be a beruházók. Ez sok
munka, sok odaadás, megértés, ne-
hézség leküzdésének eredménye.
Nyitottak voltunk és leszünk a be-
fektetők felé, s reméljük, hogy to-
vábbi beruházásokra is sor kerül a
községben. Ha nem lettünk volna
nyitottak, akkor ott tartanánk, mint
2000-ben, körülbelül 30 munka-
hellyel – fogalmazott Simon István
polgármester.
„Egyszer piacot építettünk, aztán
üzemet”
– mondta Kerezsi Miklós, aki ma-
gyar állampolgárként indított vállal-
kozásokat Romániában. Az East
Csoport képviselőjeként személyes
vallomását osztotta meg a jelenle-
vőkkel, azt, hogy régi álma valósul
meg a takarmánykeverő üzem meg-
építésével. Hosszabb távon is itt
látja a jövőjét, gabonakereskedő
ágazata 250 ezer tonna gabonát
„mozgat meg”, aminek jelentős ré-
szét ebből a régióból vásárolja és
adja el. Az UBM csoporttal együtt
a takarmányforgalmuk meghaladja
a 40 ezer tonnát.

Az üzemépítés egy nagy találko-
zásnak köszönhető, az Oprea csa-
láddal évek óta együtt dolgoznak. –
A királyfalvi Oprea Avicom vezető-
jében egy kőkemény üzletembert is-
mertek meg, aki rendkívül
céltudatos és tiszta stratégia mentén
éli a mindennapjait, szavatartó part-
ner, akivel felépíthetünk egy ilyen
üzemet. A továbbiakban együtt fo-
gunk dolgozni az UBM csoporttal,
Magyarország legnagyobb takar-
mányipari cégcsoportjával. Romá-
niában minden adottság megvan
ahhoz, hogy ne külföldről kelljen
behozni a takarmányt, sőt Románia
jelentős exportőrré válhat a közel-
jövőben – fogalmazott Kerezsi
Miklós. 

Varga Ákos, az UBM cégcsoport
elnöke elmondta, a cég évente 300
millió eurós forgalmat bonyolít,
egymillió tonna gabonával kereske-
dik, 450 ezer tonna tápot gyárt és
200 ezer tonna szójadarát importál.
Az elmúlt 7 évben ez a negyedik ta-
karmányépítési projektjük, de a
szentpáli az első, ami nem magyar-
országi. 

– Ebben a térségben a mezőgaz-
daság „fejlődésre ítéltetett”, minden
alapanyag, ami a takarmány-előál-
lításhoz szükséges, megtalálható itt.
Ezért épül meg itt Európa legkor-
szerűbb takarmánykeverője, hogy a
legjobb, legolcsóbb takarmányt ál-
líthassuk elő – fogalmazott az
elnök.

Oprea Emanuel, az Avicom
ügyvezető igazgatója kiemelte,
örömmel vesznek részt ebben a
nagy projektben, hiszen természetes,
hogy itt állítsák elő a takarmányt,
mint hogy Magyarországról impor-
tálják. A vállalkozás a korrekt üzletre,
a kölcsönös tiszteletre és átlátható-
ságra épül, ezért valósulhat meg.

A takarmánygyártó üzem 2018
novemberére készül el. 

(Folytatás az 1. oldalról)

15 millió eurós beruházás

Fotó: Henn Attila



ADÁSVÉTEL

ELADÓK 8-11 kg közötti pulykák, 9
lej/kg. Érdeklődni 8–16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (60626-I)

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

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

ELADÓ tűzifa – 150 lej/méter. Tel. 0755-
524-085. (5196)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0752-578-
568. (5202-I)

VASTAG tűzifa eladó. Tel. 0753-590-
792. (5202-I)

TÉLI TŰZIFA eladó. Tel. 0740-278-
920. (5202-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-594-011.
(5201-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0757-626-
019. (5067)

TŰZIFA eladó, akár felvágva. Tel.
0746-189-919. (5044)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(5256)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Pap Mária Magdolna
névre szóló autóbuszbérletem. Sem-
misnek nyilvánítom. (5269)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(4942)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (5058)

VÁLLALOK lépcsőházfestést. Tel. 0746-
854-850. (5234)

GONDOZÓNŐT keresek ágyhoz kötött,
idős nő mellé napi 4 órára. Érdeklődni a
0726-154-974-es telefonszámon. (5229)

KOMOLY CÉG vállal tetőjavítást
(cserép, Lindab lemez), csatorna-, le-
folyókészítést, kéményjavítást, csa-
tornatakarítást, hőszigetelést stb.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel. 0741-495-523. (5150-I)

TAKARÍTÁST vállalok Marosvásár-
helyen. Tel. 0756-311-073. (5262)

MEGEMLÉKEZÉS

Akiket szerettünk, már sírban
nyugszanak, igazi nyughelyük a
szívünkben marad. Bárhogy múl-
nak az évek, feledni nem lehet.
Egy gyertya lángja lobban a szél-
ben, így emlékezünk rátok min-
den évben.
November 23-án 17 év telt el,
amióta itt hagyott drága édes-
apánk, a mezőbándi FARKAS
ENDRE, és 16 éve és 5 hónapja
drága édesanyánk, FARKAS
ANNA. Drága emléküket szívünk-
ben őrizzük. Nyugalmuk legyen
csendes! Szeretteik. (5215)

Szomorú szívvel emlékezem no-
vember 23-án húgomra, dr. 
RAVAINÉ BENŐ JULIANNÁRA te-
metésének 4. évfordulóján. Em-
léked legyen áldott, nyugalmad
csendes! Szerettei. (5224-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk a szentháromsági
PÉTERFI ÖDÖNRE halálának 8.
évfordulóján. Drága szép emlé-
két szívünkben szeretettel meg-
őrizzük egy életen át. Isten
nyugtassa csendesen! Szerettei.
(5268)

Hiába volt a remény és küzde-
lem, a halál legyőzött és elszakí-
tott tőlünk. Az idő múlhat,
szállhatnak az évek, míg élünk,
velünk marad fájó emléketek.
Arany volt a szívetek, Isten hí-
vott, mert szeretett. Testetek
pihen a föld alatt, de mosolygós
arcotok örökre megmarad.
Fájó szívvel emlékezünk a drága
jó  édesapára, a mezőbándi 
FARKAS ENDRÉRE és a drága jó
édesanyára, FARKAS ANNÁRA.
Nyugodjatok békében! 
Emléküket őrzi két leányuk, két
vejük és három unokájuk.
(5209)

Pihenj, te drága szív, már meg-
szűntél dobogni, szerető jóságod
nem tudjuk feledni. Mert elfelej-
teni Téged soha nem lehet, csak
meg kellett tanulnunk élni 
Nélküled.
Szomorú szívvel emlékezünk
2016. november 23-ára, amikor a
drága édesanya, feleség, a ko-
ronkai születésű SZÉKELY
ILONA örökre eltávozott közü-
lünk. Emlékét őrzi férje, Sándor,
lányai: Kató és Jutka családjuk-
kal együtt. (5197-I)

Az idő múlhat, szállhatnak az
évek, 
de a mi szívünkben megmarad
emléked.
Fájó szívvel emlékezünk novem-
ber 23-án BODÓ BÉLÁRA halálá-
nak 3. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Felesége, Erzsébet. (5822-I)

ELHALÁLOZÁS

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

özv. KOVÁCS TERÉZ 
szül. Brézsa 

életének 90. évében csendesen
elhunyt. Temetése november 23-
án 13 órakor lesz a remeteszegi
temetőben, református szertar-
tás szerint. Nyugodjék békében!
Emlékét örökre szívünkben őriz-
zük. 

A gyászoló család. (5235-I)

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa és
nagyapa, 

SIMON CSABA 
a Mobex volt dolgozója 

életének 66. évében hirtelen eltá-
vozott szerettei köréből. Utolsó
útjára november 24-én 13 órakor
kísérjük a marosszentgyörgyi te-
metőbe (a kórház mögött). Emlé-
ked örökké szívünkben őrizzük.
Soha nem felejtünk el. 
Búcsúznak: feleséged, Ida, fiaid,
Loránd és Karesz, menyed, Jutka
és kisunokád, Szilvia. (5272-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett testvér, sógor, nagy-
bácsi, 

KISS SÁNDOR 
72 éves korában csendesen
megpihent. 
Isten nyugtasson békében! Em-
léked örökké szívünkben őrizzük. 
Húga, Rozália, sógora, Sandu és
unokaöccse, Dicky, unokahúga,
Gabriela családjával, férje, Adi és
gyerekei: Erin és Alex. (5270-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett testvér, sógor, 

KISS SÁNDOR 
72 éves korában csendesen
megpihent. Isten nyugtasson bé-
kében! Emléked örökké szívünk-
ben őrizzük. 
Húga, Irma és sógora, Imre.
(5270-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagytata, dédtata, testvér, apa-
társ, rokon, barát, szomszéd, a
kisadorjáni születésű 

SZILÁGYI JÓZSEF 
november 22-én, rövid szenve-
dés után, életének 91. évében
visszaadta lelkét teremtőjének.
Drága halottunkat 2017. novem-
ber 24-én déli 13 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a
református temető sírkertjébe.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Búcsúzik tőle szerető felesége,
Piroska, fia, László és családja. (-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó nagytata és dédtata, 

SZILÁGYI JÓZSEF 
eltávozott tőlünk november 22-
én. Nyugodj békében, tata! 
Szerető unokája, Ildikó, férje, At-
tila és dédunokája, Norbika. (-I)

Megrendült szívvel búcsúzunk
nagytatától és dédtatától, 

SZILÁGYI JÓZSEFTŐL 
aki rövid szenvedés után elhunyt
november 22-én. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 
Szerető unokája, Tünde, férje,
Florin és dédunokája, Kriszta. (-I)
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A POMADENT FOGORVOSI RENDELŐ teljes munkaidős
ASSZISZTENSNŐI állást hirdet meg decemberi kiképzéssel és ja-
nuári kezdéssel. Frissen végzettek előnyben. Önéletrajzukat az of-
fice@pomadent.ro e-mail-címre várjuk november 26-ig. (19581-I) 
AJÁNDÉKTÁRGYAK ÉS DEKORÁCIÓS ELEMEK KÉSZÍ-
TÉSÉVEL FOGLALKOZÓ CÉG 2017-ben végzett, legalább
érettségivel rendelkező FIATALOKAT alkalmaz gyártási részlegére.
A cég vállalja az alkalmazottak ingyenes betanítását. Érdeklődni és
önéletrajzokat küldeni az office@norand.ro e-mail-címen lehet.
(60607-I)
A KREATIV KIADÓ alkalmaz román- és angolnyelv-tudással,
előkönyvelési ismeretekkel rendelkező munkatársat. Az önéletraj-
zokat az office@kreativkiado.ro e-mail-címre várjuk. (60607-I)
RÉGI AJTÓK ÉS ABLAKOK MINŐSÉGI HŐ-, POR- ÉS
HANGSZIGETELÉSÉT vállaljuk Németországban kifejlesztett
technológiával. Új és egyszerű megoldás, tiszta munka, nagytaka-
rítást nem igényel. Tel. 0721–255-006. (H.N.-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező: RECEPCIÓST, gyermekek számára ANIMÁTORT;
PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391)
ALKALMAZUNK SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZO-
BALÁNYT. Tel. 0749-027-726. (19573-I)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT ALKALMAZ. Ha érdekel a
számítástechnika és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz
most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önélet-
rajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni,
vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá vár-
juk. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I) 
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT ALKALMAZ áru előké-
szítésére és csomagolására. Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jö-
vedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro
címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca
17. szám alá várjuk. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon.
(sz.-I) 
A PC HOUSE MUNKATÁRSAT KERES ELŐKÖNYVELŐI
MUNKAKÖRBE. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@mul-
tiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a
Maros utca 17. szám alá várjuk. Érdeklődni a 0265/313-888-as te-
lefonszámon. (sz.-I)
ALKALMAZUNK ELÁRUSÍTÓNŐT SHAORMA-FASTFO-
ODBA. Tel. 0769-253-253. (sz-I)
ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz BIZTONSÁGI ŐRÖKET és 
INTERVENCIÓST. Érdeklődni a 0731-340-144-es telefonszámon.
(19584)
A TORDAI CÉG alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzle-
tébe. Tel. 0744-681-130. (19585-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A Siletina Impex Kft. 
– Helyi Közszállítási Vállalat

Rt. Társulás
személyzetválogatást szervez 

a következő állások betöltésére:
• AUTÓBUSZSOFŐR
Követelmények: 
– D kategóriás hajtási jogosítvány
– érvényes szakmai engedély (attesztát) 
– személyszállításban szerzett legkevesebb két év tapasztalat
• AUTÓSZERELŐ
Követelmények:
– autószerelői végzettség
– autójavításban szerzett legkevesebb három év tapasztalat
• AUTÓVILLAMOSSÁGI SZAKEMBER
Követelmények:
– autóvillamossági szakképzettség
– alapos autóelektronikai ismeretek
– IVECO autóbuszok komputeres diagnosztizálása és javítása 
– legalább három év tapasztalat
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkaközösség
– motiváló bérezés
– ételjegyek
– szállítás a munkahelyre és vissza a marosvásárhelyi lakhellyel

rendelkezőnek 
– egyéb előnyök
A kérvényt önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély má-

solatával (a sofőröknek), valamint a végzettséget igazoló iratokkal,
esetleg ajánlással (a többi állásra jelentkezőnek) a cég Marosvá-
sárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújthatók be hétfő-
től péntekig 10–15 óra között. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 vagy a 0733-090-691-es te-
lefonszámon. Csak a követelményeknek megfelelő személyeket
hívjuk meghallgatásra. A társulás fenntartja a jogot, hogy próbára
tegye a jelentkezőket.

A vezetőség
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MAROS MEGYEI TANÁCS

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Maros Megyei Tanács 2017. december 18-án versenyvizsgát
szervez a Gazdasági Igazgatóság Kiszolgálási-beszerzési Osztálya
keretében egy I. fokozatú gépjárművezetői szerződéses állás
betöltésére.

A jelentkezőknek a következő feltételeknek kell megfelelniük:

– rendelkezzenek közép- és/vagy általános iskolai tanulmányokkal;

– legyen B kategóriás jogosítványuk;

– legyen minimum 3 év szakmai régiségük;

A versenyvizsga egy gyakorlati próbából és egy interjúból áll.

A vizsgára a Maros Megyei Tanács székhelyén kerül sor (Marosvásárhely, Győ-
zelem tér 1. sz.):

– a gyakorlati próba időpontja: 2017. december 18., 14,00 óra;

– az interjút a gyakorlati próba időpontjától számított legtöbb 4 munkanapon
belül fogják megtartani.

A versenyvizsgára való jelentkezési dossziét 2017. december 11-ig lehet be-
nyújtani.

A jelentkezőknek teljesíteniük kell a 286/2011-es számú módosított és utó-
lagosan kiegészített kormányhatározat alkalmazási  keretszabályzatának 3.
számú cikkelyében a meghatározott, valamint a meghatározatlan időtar-
tamra meghirdetett állások esetében előírt általános feltételeket.  

A versenyvizsga részvételi feltételeit és könyvészeti anyagát az intézmény
székhelyén és az intézmény weboldalán ( www.cjmures.ro ) is közzétettük.

További információkat Cismaş Lucia-Feliciától, a Humánerőforrás-osztály
munkatársától kérhetnek az érdeklődők a 0372-651-236 telefonszámon vagy
e-mailben: cismas.lucia@cjmures.ro.

ELNÖK Paul Cosma

Péter Ferenc JEGYZŐ


