
Átadták a Nyárádtő–Radnót közötti autópálya-szakaszt

Rövid, de hasznos

A Népújság november 8-án adott hírt
arról, hogy kész a Nyárádtő–Radnót au-
tópálya-szakasz, amelyből Nyárádtőtől
Marosugráig 10,4 kilométert a Strabag,
míg Marosugrától Maroscsapó kijára-
táig, a radnóti csomópontig 3,6 kilomé-
tert a Geiger épített meg. 

Az átadás tegnap volt Mircea Duşa prefektus,
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke és
a kivitelező cégek képviselőinek jelenlétében. 

Jóllehet a nyárádtői felhajtó készen van, és
könnyen fel lehet jutni a pályára, a radnóti letérő

még nem készült el. A pálya tulajdonképpen a
Radnót–Dicsőszentmárton közötti útra vezet rá.
Ha innen az E-60-as útra vesszük az irányt, egy
vasúti átkelőn kell áthaladni, ami balesetveszélyes
lehet, hiszen sorompó nincs, csak jelzőlámpa irá-
nyítja a forgalmat. Kifogtunk egy – valószínűleg
forgalmi próba érdekében közlekedő – moz-
donyt, ami percekre leállította a gépkocsikat, s
máris dugó keletkezett. Tehát a radnóti lehajtó
elkészültéig nem lesz zökkenőmentes a közle-
kedés. Aki úgy gondolja, hogy megéri neki 14
kilométeren autópályán haladni, pár települést
kikerülni, tegye meg, de számítson az ideiglenes
leágazásra s az esetleges sorompóra.

Miután elvágták a szalagot, a hivatalosságok
röviden nyilatkoztak a sajtó képviselőinek. 

– Nagyon fontos momentum ez a Maros me-
gyeiek számára, hiszen az első két szakasz el-
készült a Marosvásárhely–Aranyosgyéres
közötti autópályából. Örülünk, hogy a járművek
a mi jelenlétünkben hajthattak fel a pályára,
hogy együtt éljük meg az élményt. A radnóti le-
térő ideiglenes, de dolgoznak a végleges leté-
rőn. Reméljük, a következő szakaszok is
elkészülnek a jövő év folyamán – mondotta 
a prefektus, aki hozzátette, hogy amióta 

Adománygyűjtés
és jótékonysági
előadás a Köteles
utcában
A Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem másodéves színészosztálya jóté-
konysági céllal bemutatja
vizsgaelőadását. Saját szövegek alap-
ján, improvizációkkal tűzdelve pillant-
hatunk be az életkoruknak megfelelő
életbe, kialakuló szerelmi kapcsola-
tokba, csalódásokba, az emberi kap-
csolatok fura és bonyolult
szövevényébe. 
____________2.
„Körbejárósan” 
itthonról haza
Üde, kellemes, varázslatos szín a Ma-
rosvásárhelyi Filharmónia szimfonikus
zenekarában. Tehetsége, szakmai tu-
dása – az átélés, a hangzás, a tech-
nika –, egyéniségének sajátos
kisugárzása emlékezetessé teszik játé-
kát, és hamar belopja magát a közön-
ség szívébe. Sándor Ágnes-Klára
fuvolaművész pályája nem mindennapi.
____________6.
Szoros román 
győzelem 
a spanyolok ellen
A román női kézilabda-válogatott 27-
25-re legyőzte Spanyolország csapa-
tát a franciaországi Európa-bajnokság
középdöntőjének keddi játéknapján,
Nancyban.
____________9.

Mit mutat a csillagóra?

Nagyon jópofák a liberálisok, és általában az ellenzék. A múlt
héten azt játszották el, hogy leváltották a képviselőház elnökét és
alelnökét. Ami, ha reális és törvényes lett volna, és ha lett volna
alternatívájuk az adott helyzet javítására, nem is lett volna rossz.
Alternatíva és szabályosság nélkül azonban a puccs csupán újabb
olcsó cirkusznak bizonyult. És a kezdeményezők váltak nevetsé-
gessé.

Ezen a héten meg kormánybuktatósdit játszanak. Ám ez az
újabb kísérlet a kormány menesztésére sem megy simán. A beje-
lentett bizalmatlansági indítványt az eredeti tervek szerint kedden
kellett volna benyújtani, és jövő héten megszavazni. Azonban a
liberálisok minapi végrehajtó bürója úgy döntött, hogy a parla-
menti frakcióvezetők feladata lesz kijelölni a legmegfelelőbb
napot a dokumentum benyújtására, hogy „a parlamenti proce-
dúrák a legjobb körülmények között zajlódjanak le”. 

Csakhogy a kormánypártok belegyalogoltak a liberálisok ter-
veibe, mert azt mondták, hogy csütörtökön olvassák fel a plénum-
ban, és hétfőn legyen a vita és a szavazás. 

Ez természetesen nem tetszik az ellenzéknek, hiszen köztudott,
hogy csütörtökön a honatyák és honanyák nagy része hazautazik,
és arra sincs garancia, hogy hétfőre idejében visszatérnek, még
akkor sem, ha kormányt kell buktatni. Egyébként is a pártelnök
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Az idei kolozsvári Interferenciák Nemzetközi Színházi
Fesztiválról számol be a ma 20.30 órakor kezdődő Kul-
túrcsepp, majd 21.30 órakor az Európai Nemzetiségek Fö-
deratív Uniójának elnöke, Vincze Loránt, a Mérlegen

műsor meghívottja. A FUEN elnökét a Minority SafePack
európai polgári kezdeményezés alakulásáról, a jövő évi
tervekről, Európáról és az EP-választásokról is kérdezi a
műsorvezető.

Karácsonyi kórushangverseny
A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Zeneintézetének
karácsonyi kórushangversenyére várják az érdeklődőket
december 20-án, csütörtökön 19 órakor a marosvásárhe-
lyi Keresztelő Szent János-plébániatemplomba. Fellép a
Szalman Lóránt vegyes kar, felkészítő tanár Márton Sza-
bolcs karnagy.

Ünnepváró hangverseny 
A Marosvásárhelyi Jezsuita Egyetemi Lelkészség szerve-
zésében december 16-án, vasárnap 18 órakor kará-
csonyváró hangversenyre kerül sor a Szent Antal jezsuita
egyetemi lelkészségi templomban, a Köteles Sámuel
utca 4. szám alatt. Meghívott a Magyar Örökség díjas
Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kar. A részvétel in-
gyenes. A hangverseny előtt a templom udvarán adventi
vásár nyílik, utána pedig a vendégkórus szereplésével
örömvasárnapi szentmisét tartanak.

Karácsonyi Kaláka-koncert
Szabad-e bejönni ide betlehemmel? című karácsonyi
koncertturnéja keretében ma 18 órakor Marosvásárhe-
lyen, a Maros Művészegyüttes kövesdombi előadótermé-
ben lép közönség elé az 50. évadját ünneplő Kaláka
együttes. Magyar és más karácsonyi népdalok, régi egy-
házi énekek, karácsonyi versekre írt Kaláka-dalok hang-
zanak el. Szervező: Haáz Rezső Alapítvány. Főtámogató:
RMDSZ-nőszervezet. 

Gyöngykoszorúk gyöngye
December 15-én, szombaton a Maros Művészegyüttes
kövesdombi előadótermében kerül megrendezésre az
idei Gyöngykoszorúk gyöngye néptánctalálkozó. Az ün-
nepi előadás 13 órakor kezdődik. 18 órai kezdettel a nép-
zenészek adventi koncertjére kerül sor, 20 órakor pedig
szakmai megbeszélést és táncházat tartanak. A belépés
díjtalan, adományt elfogadnak. A begyűlt összeget az
öreg zenészek segítésére fordítják. Támogatók: Maros
Megyei Tanács, BGA, Hagyományok Háza, Pro Folk
Dance Egyesület.

Incze Annamária 
könyvbemutatója
December 17-én, hétfőn 18.30-kor a marosvásárhelyi
Deus Providebit Tanulmányi Házban mutatják be Incze
Annamária Szárnyak és gyökerek című gyűjteményes
verseskötetét. A rendezvény házigazdája Oláh Dénes fő-
esperes, a kötetet Incze István és Ritziu Ilka Krisztina
színművésznő mutatja be, közreműködik a Tűzvarázs
együttes.

Pál-Antal Sándor könyve
December 18-án, kedden 18 órakor a marosvásárhelyi
Bernády Házban a Mentor Könyvek Kiadó bemutatja Pál-
Antal Sándor Marosvásárhely vízellátás-története című
könyvét. A kiadványról és a témában végzett kutatásairól
Káli Király István, a kötet szerkesztője beszélget a szer-
zővel.

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem másodéves szí-
nészosztálya jótékonysági céllal bemutatja vizsgaelőadá-
sát. Saját szövegek alapján, improvizációkkal tűzdelve
pillanthatunk be az életkoruknak megfelelő életbe, ki-
alakuló szerelmi kapcsolatokba, csalódásokba, az em-
beri kapcsolatok fura és bonyolult szövevényébe. Az
előadás december 16-án, vasárnap és 17-én, hétfőn 18
órától tekinthető meg az egyetem 26-os termében. Idő-
tartama rövid szünettel két óra. A teremben az előadás
előtt egy gyűjtődobozba tehetők az adományok. Első-
sorban gyerekjátékokat, tisztálkodási szereket és tartós

élelmiszereket várnak. Mindemellett állandó gyűjtő-
helyeket alakítottak – dobozokat helyeztek – ki a Ma-
rosvásárhelyi Művészeti Egyetemen, a G kávézóban
és a Café Tutunban. Az összegyűlt adományokból vá-
sárolt javakat az egyetemisták rászoruló családoknak
fogják eljuttatni. Az adományokat mindhárom helyre
december 18-ig lehet eljuttatni, majd ezt követően
szállítják el a rászorulókhoz. A résztvevőket arra kérik
a szervezők, hogy az adományozást osszák meg a kö-
zösséggel az Instagramon az #adakoznimenő hashtag-
gel. (v.gy.)

25 év a Kolping szellemiségében
A 25 éves marosszentgyörgyi Kolping Család december
15-én, szombaton jubileumi rendezvénysorozatára várja az
érdeklődőket. Délelőtt 10 órakor a marosszentgyörgyi
római katolikus templomban hálaadó szentmisét tartanak,
főcelebráns ft. Bakó Béla Pál OFM. Déli 12 órakor a kultúr-
otthonban köszöntők hangzanak el, majd 12.30-kor A Kol-
ping szellemében címmel fényképkiállítás nyílik. 12.50-kor
a Kolping Család hagyományőrző együttese mutatja be
műsorát, majd könyvbemutató következik. 13.40-kor a Tál-
tos tánccsoport nyárádselyei táncokat ad elő. 

Adventi ünnepség Erdőcsinádon
Az erdőcsinádi ifjúsági házban december 15-én, szomba-
ton délelőtt 11 órai kezdettel adventi ünnepséget tartanak
kisiskolásoknak Pletl Katalin és Bardóczi Bálint Anikó szer-
vezésében. A rendezvényen kézműves-foglalkozásra, szó-
rakoztató játékokra, ajándékosztásra és egy kis záróbulira
is sor kerül. A szervezők minden helybeli kisiskolást vár-
nak.

Ajándékcsomagolás 
a Promenadában

December 17–24. között a marosvásárhelyi Promenada
Mallban 15-től 21 óráig a cserkészek országos szerveze-
tének marosvásárhelyi csapata második alkalommal szer-
vezi meg Elvarázsolt ajándék projektjét. A tevékenység
keretében az ajándékok becsomagolásában segítenek
azoknak, akik a standjukat meglátogatják, és bármilyen
adományt elfogadnak, akár egy mosolyt is. 

Jótékonysági koncert 
A marosvásárhelyi Rocksuli december 15-én, szombaton
16 órakor a marossárpataki gyermekotthon javára tart jó-
tékonysági koncertet a sárpataki iskola tornatermében. A
rendezvényt a jatszma.ro játékház programjával színesítik.
Belépti díj nincs, a begyűlt adományt a szervezők teljes
egészében az árvaháznak adják át.

Történelmi konferencia 
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület marosvásárhelyi fiókszerve-
zete és a marosvásárhelyi történészek Borsos Tamás
Egyesülete a magyar tudomány napja alkalmából decem-
ber 15-én, szombaton délelőtt 10 órai kezdettel tudomá-
nyos ülésszakot tart Maros megye és Marosvásárhely
történetéből. Konferencia a Marosvásárhelyi Református
Kollégium létrejöttének 300. évfordulója alkalmából címmel.
A rendezvényen a megyénk (és egyúttal Marosvásárhely)
történetéhez és iskolatörténetéhez kapcsolódó legújabb ku-
tatásokból lehet tizenhat előadást meghallgatni. A konfe-
rencia a nagyközönség számára is nyitott. Helyszín:
Teleki–Bolyai Könyvtár, olvasóterem. Támogatók: Maros
Megyei Tanács, Novák Csaba Zoltán, az RMDSZ Maros
megyei szenátora, Bernády Alapítvány. Partner: Teleki Téka
Alapítvány.

Súlyos közúti balesetek
Kedden délelőtt Botorkán egy 70 éves gépkocsivezető el-
vesztette uralmát járműve fölött, és a menetiránnyal ellen-
tétes sávra átkerülve egy másik gépkocsival ütközött, majd
lesodródott az úttestről. A balesetben a sofőr súlyosan
megsérült, a másik gépkocsi 55 éves vezetője könnyebb
sérülést szenvedett. Szintén kedden Fehéregyházán egy
haszonjárművet vezető helyi lakos elütött egy 44 éves Sze-
ben megyei, ebesfalvi asszonyt, aki szabályosan próbált
átkelni az úton. A gyalogos súlyosan megsérült.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 
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A 2019-es költségvetés 1000 milliárd
lejt meghaladó GDP-re épül

A 2019-es állami költségvetés 1000 milliárd lejt meg-
haladó bruttó hazai termékre (GDP) épül, ez pedig
premiert jelent – jelentette be kedd este Eugen Teo-
dorovici pénzügyminiszter. Mint részletezte, 1022
milliárd lejjel számolnak, ami azt jelenti, hogy a GDP
7,6 százalékkal bővül jövőre, miután az idei év 
büdzséjét 950 milliárd lej körülire becsülik. Eközben
a 2019-es költségvetés kisebb hiánnyal számol, mint
az idei, a deficitcélt 2,96 százalékban jelöli meg a
kormány, ami közelít az elmúlt két év értékéhez. Mint
ismeretes, Románia vállalta az Európai Bizottság-
nál, hogy 3 százalék alatt tartja a költségvetés hiá-
nyát. A gazdasági növekedés ütemét 5,5
százalékosra becsüli eközben a kormány, ami meg-
egyezik az idei büdzsé alapját képező számításaik-
kal. A pénzügyminiszter egyúttal bejelentette, a jövő
évi költségvetés a beruházásokra épít. (Mediafax)

A BBT ismét a romániai 
Egyetemi Metarangsor élére került

Sorozatban harmadik éve került a romániai egyete-
mek metarangsorának első helyére a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetem. Az egyetemi ta-
nárok egy csoportja által összeállított Egyetemi Me-
tarangsort (Metaranking) az Ad Astra Kutatói
Egyesület tette közzé szerdán. Eszerint a rangsor
első három helyezettje tekintetében nincs változás
a 2016-os és 2017-es évekhez képest: az első he-
lyen a kolozsvári székhelyű Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem áll 14 ponttal, a megosztott második
helyre a Bukaresti Egyetem és a bukaresti Műszaki
Egyetem került 11-11 ponttal. A iaşi-i Alexandru Ioan
Cuza Egyetem szintén megőrizte korábbi helyét a
rangsorban 7 ponttal. Az Egyetemi Metarangsor
célja azon romániai egyetemek számbavétele, ame-
lyek legalább egy nemzetközi rangsorban szerepel-
nek. Mivel az egyetemeket nemzetközi szinten
többfajta rangsor értékeli, egy átfogó kép kialakítása
érdekében szükség van egy metarangsor kidolgo-
zására, amely több elemzés adatait összesíti – ol-
vasható az ad-astra.ro honlapon közzétett
tanulmányban. (Agerpres)

Az első tíz hónapban 4 százalékkal
nőtt az ipari termelés

Az idei első tíz hónapban a nyers adatok szerint 4
százalékkal nőtt az ipari termelés a tavalyi év azo-
nos időszakához képest – közölte szerdán az orszá-
gos statisztikai intézet. A szezonális és
naptárhatással kiigazított adat szerint a növekedés
5,7 százalékos volt. A nyers és a kiigazított adatok
szerinti növekedés is elsősorban a feldolgozóipar-
nak köszönhető, amely 4,9, illetve 6,6 százalékkal
növekedett. Októberben az ipari termelés a nyers
adatok szerint 3,5 százalékkal nőtt a tavalyi tizedik
hónaphoz mérten, a szezonálisan és naptárhatással
kiigazított adat szerint a bővülés 5,7 százalékos volt.
Az iparban tevékenykedő vállalatok árbevétele 12,9
százalékkal nőtt a január és október közötti időszak-
ban tavalyhoz képest. A statisztikai intézet szintén
szerdán közölte, hogy az új ipari megrendelések
21,9 százalékkal emelkedtek októberben éves ösz-
szevetésben. A kormány 5,5 százalékos gazdasági
növekedésre számít az idén. Az első három 
negyedévben a román gazdaság 4,2 százalékkal
nőtt. (MTI)

szerint a liberálisok meg akarják várni a Btk. módosí-
tását célzó sürgősségi kormányrendeletet. 

Ráadásul bárhogy is számolják, alig pár nap áll(na)
az ellenzék rendelkezésére, hiszen a parlamenti vakáció
21-én kezdődik. Ezalatt nem biztos, illetve biztos, hogy
nem sikerül nekik a megbuktatási manőver. 

A liberális pártelnök ennek ellenére optimista. Sze-
rinte „megugrott” azoknak a kormánypárti képviselők-
nek a száma, akik hajlandók velük szövetkezve saját
kormányuk ellen szavazni. Ugyanakkor a volt államel-
nök pártja is szorgoskodik az aláírások és a szükséges
szavazatok begyűjtésében. Ők is optimisták, mert, mint
mondták, „az RMDSZ a szokásosnál rugalmasabbnak
mutatkoztik” az ügyben, ami „nagyon jó”... Szerintük
égető szükség van a bizalmatlansági indítványra, ellen-
ben az időpont nem a legmegfelelőbb. Akkor kellett
volna lépni, amikor „feszült volt a helyzet Dragnea és
Tăriceanu között”. Lehet, hogy elszalasztották a meg-
felelő csillagórát? 

Ezt talán a „balkáni Nostradamusként” emlegetett
Baba Vanga mondhatná meg, ha élne, aki állítólag ret-
tenetes dolgokat jósolt 2019-re Romániának. 

Persze ilyenkor, év végén mindig akadnak, akik elő-
szedik hol Baba Vanga állítólagos jóslatait, hol a világ-
végével riogatják az egyszerű népet. De ezekről majd
máskor. 

Mit mutat a csillagóra?
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Brexit 
Bizalmi szavazást kezdeményezett 

Theresa May ellen a Konzervatív Párt

A tagországok közötti
megkülönböztetés 

felszámolása lesz a román
uniós elnökség fő célja

Az Európai Unió tagállamai közötti összetartást, a
megosztottság csökkentését, a régi és az új tagállamok
közötti megkülönböztetés felszámolását nevezte meg a
2019 első fél évében esedékes román uniós elnökség fő
célkitűzéseiként Viorica Dăncilă miniszterelnök.

A politikus a parlament szerdai együttes ülésén mu-
tatta be a Kohézió mint közös európai érték mottóval
megszervezendő román uniós elnökség prioritásait.

Meg kell haladni a régi és az új tagállamok, a nyugati
és a keleti országok szembeállítását, az EU-nak nem le-
hetnek többé első és másodosztályú polgárai, a tagor-
szágokat azonos mércével mérő, egyenlő bánásmódban
részesítő unióra van szükség – hangoztatta a kormányfő,
kifejezve reményét, hogy 2019 az Európai Unió újjászü-
letésének és megerősödésének évévé válik. (MTI)

Bizalmi szavazást kezdeményezett Theresa May mi-
niszterelnök ellen a kormányzó brit Konzervatív Párt
alsóházi frakciója. A titkos szavazást szerda este
tartották a konzervatív frakció tagjai. Theresa May
szerint ha vezetőváltás kezdődik a Konzervatív Párt-
ban, az késleltethetné, akár le is állíthatná a brit EU-
tagság megszűnésének (Brexit) folyamatát.

A konzervatív frakció illetékes bizottságának elnöke, Sir
Graham Brady szerda reggel jelentette be, hogy összegyűlt a
bizalmi szavazás kiírásához szükséges számú képviselői be-
advány.

A Konzervatív Párt szabályzata szerint a miniszterelnök el-
leni bizalmi szavazáshoz az szükséges, hogy a tory frakció leg-
alább 15 százaléka – a jelenlegi létszám alapján 48 képviselő
– csatlakozzon a kezdeményezéshez.

A bizalmatlansági indítványt a 315 fős frakció egyszerű
többségének, vagyis legalább 158 tory képviselőnek támogat-
nia kellene ahhoz, hogy Theresa May távozzon a párt éléről
és így a kormányfői tisztségből is. Ebben az esetben May az
utódválasztási versenyben nem indulhatna, bár az utód meg-

választásáig ügyvezető minőségben a kormányfői tisztségben
maradhat. Ha viszont megnyeri a szavazást, egy évig nem in-
dítható ellene újabb bizalmatlansági kezdeményezés a Kon-
zervatív Párton belül.

A konzervatív frakció által kezdeményezett bizalmi szava-
zás nem a kormány, hanem személyesen a miniszterelnök sze-
mélye ellen irányul, tehát ha Theresa May elveszíti a
szavazást, csak neki kellene távoznia a Konzervatív Párt és a
kormány éléről, a kormány nem bukik meg.

Más lenne a helyzet, ha a bizalmatlansági indítványt az el-
lenzék kezdeményezné. Egy ilyen kezdeményezés a kormány
egésze ellen irányulna, és sikere esetén új parlamenti válasz-
tásokat kellene kiírni.

Sir Graham Brady, a Konzervatív Párton belüli illetékes tes-
tület, az 1922 bizottság elnöke a kormányfő elleni bizalmat-
lansági indítvány hivatalos bejelentése után, a BBC
közszolgálati médiatársaság hírtelevíziójának nyilatkozva
szerdán elmondta: előző este telefonon tájékoztatta Theresa
Mayt arról, hogy összegyűlt a bizalmatlansági szavazáshoz
szükséges számú képviselői indítvány.(MTI)

Együttérzésüket fejezték ki az európai uniós intéz-
mények vezetői szerdán Strasbourgban a francia
városban előző este történt lövöldözés áldozatainak
hozzátartozóival, és támogatásukról biztosították
Franciaországot.

Az uniós vezetők az Európai Parlament plenáris ülése miatt
vannak Strasbourgban, ahol kedd este egy karácsonyi vásár
közelében egy 29 éves, strasbourgi születésű férfi, Cherif Che-
katt tüzet nyitott az emberekre. A lövöldözésben hárman meg-
haltak, tizenketten megsebesültek, közülük hatan válságos
állapotban vannak. A francia belügyminisztérium szerint nem
biztos, hogy terrortámadás történt. A szökésben lévő támadó
ismert volt a rendőrség számára, már korábban bűncselekmé-
nyeket követett el Németországban és Franciaországban.

Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke hangsúlyozta,
az „Európai Parlamentet nem fogja megfélemlíteni sem ter-
rorista, sem bűncselekmény”. Az elnök hangsúlyozta, hogy a
parlament tovább fog dolgozni a szabadságért, a demokráciá-
ért, valamint a terrorista erőszak elleni harc erősítése érdeké-
ben.

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke együttérzését fe-
jezte ki az áldozatok és a sérültek hozzátartozóival. „Francia-
ország mellett állunk az újabb megpróbáltatás idején” –
fogalmazott.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke kijelen-
tette, Strasbourg az európai béke és demokrácia szimbóluma.
„Azon értékeké, amelyeket mindenkor védelmezünk” –
mondta Juncker.

Charles Michel belga miniszterelnök közösségi oldalra fel-
töltött üzenetében támogatásáról biztosította Franciaországot
– mint fogalmazott – „a gyávaság és a borzalom” újabb csa-
pásakor.
Salvini: A terroristákat meg kell állítani

A terroristákat meg kell találni, megállítani, felszámolni Eu-
rópában, minden törvényes eszközzel – nyilatkozta Matteo
Salvini olasz miniszterelnök-helyettes.

A politikus kijelentette, imádkozik a strasbourgi áldozato-
kért, de „az imák már nem elegendőek”. Megjegyezte, hogy
a strasbourgi események után azoknak kell elgondolkodni,
akik a „nyitott ajtók” politikáját vallják Európában.

„Az én otthonomban csak az előtt tárjuk ki az ajtót, aki ren-
des ember. Aki erőszakot és pusztítást hoz magával, az iránt
nem létezhet szánalom és könyörület” – jelentette ki.

Matteo Salvini jelezte, hogy Olaszországban azonnal őri-
zetbe veszik, aki interneten a strasbourgi lövöldözést vagy
ennek elkövetőjét élteti. A rendőrség „a legmodernebb eszkö-
zökkel pásztázza az internetet, azokat a hitványokat keresve,
akik mások halálát ünneplik” – jelentette ki.

Hangsúlyozta, hogy az olasz hatóságok továbbra is a lehető
legnagyobb figyelmet fordítják a radikálizálódott emberekre,
iszlám szélsőségesekre és feltételezett terroristákra. Bejelen-
tette, hogy szerdán az olasz nemzetbiztonsági tanács is ülést
tart és felülvizsgálja a közeledő karácsonyi ünnepek miatti in-
tézkedéseket.

Az olasz belügyminiszter, a migrációellenes Liga olasz kor-
mánypárt vezetője izraeli látogatása során kommentálta a
Strasbourgban zajló eseményeket.

Az Európai Parlament olasz képviselőinek információi sze-
rint a kedd esti strasbourgi lövöldözésben egy olasz újságíró
is megsebesült.
Kovács Zoltán: a terror a migrációval beköltözött Európába

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsola-
tokért felelős államtitkár szerdán Brüsszelben együttérzését
fejezte ki az előző esti strasbourgi lövöldözés áldozatainak
hozzátartozóival, valamint ezzel párhuzamosan kiemelte, a tá-
madás rámutat, hogy a terror a migrációval együtt beköltözött
Európába.

A magyar kormány nem hajlandó tudomásul venni, hogy a
terrorizmus a tömeges migrációval a mindennapok részévé
vált Európában – jelentette ki Kovács Zoltán az Európai Par-
lament (EP) székháza előtt tartott rövid sajtóértekezletén. Mint
mondta, „a migrációpárti többség a veszélyekkel mit sem tö-
rődve mindenáron intézményesíteni és rendszeresíteni akarja
az Európába irányuló bevándorlást”.

Azonban Magyarország továbbra is minden eszközzel meg-
próbálja megakadályozni ezen „eszement, a valósággal sem-
milyen kapcsolatban nem lévő politikát” – tette hozzá.

„Nem leszünk részesei a migrációpárti politika kivitelezé-
sének, fel fogjuk hívni a figyelmet a károkra és a veszélyekre”
– fogalmazott. (MTI)

Strasbourgi lövöldözés 
Az EU vezetői együttérzésüket fejezték ki 

az áldozatok hozzátartozóival

Székelyföldi vezetők üdvözölték
a magyar–székely összetartozás 

napjáról alkotott törvényt
Közleményben üdvözölte szerdán Tamás Sándor, a Kovászna

megyei önkormányzat elnöke és Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy
polgármestere, hogy a magyar Országgyűlés a magyar–székely ösz-
szetartozás napjává nyilvánította október 16-át.

A háromszéki elöljárók szerint az agyagfalvi nemzetgyűlés kez-
detének dátuma egy olyan emlékezetes történelmi pillanat, amely a
magyar nemzet egységét, a megkérdőjelezhetetlen nemzeti össze-
tartozást igazolja. „Az 1848. október 16-18-án Agyagfalván meg-
tartott székely nagygyűlésen mondta ki a mintegy 60.000
egybegyűlt, hogy kiállnak a magyar kormány mellett. Az agyagfalvi
gyűlés jelentette tehát a székely népfelkelés kezdetét, a székelység
csatlakozását az 1848-49-es szabadságharchoz” – idézték fel.

„Mindannyian ugyanazt akarjuk: jobban élni szülőföldünkön.
Nekünk a szülőföld Székelyföld, itt vagyunk otthon, és itt építünk
jövőt. Elégtétellel tölt el, hogy ez irányú törekvéseinket egy erős
magyar állam támogatja, szóval és cselekedettel is mellettünk áll,
megerősítve bennünket mindennapi küzdelmeinkben” – fogalma-
zott Tamás Sándor és Antal Árpád a közös közleményben. (MTI)



kinevezték, felgyorsult a kisajátí-
tás ügye is.

Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke elmondta, hogy a
megyében elsődleges a korszerű
infrastruktúra kiépítése. Jóllehet az
autópálya rövid szakaszáról van
szó, nagyon hasznos, hiszen több
forgalmas települést el lehet ke-
rülni.

Arra voltunk kíváncsiak, hogy
odaítélték-e a Marosvásárhely–
Nyárádtő közötti szakasz megépí-
tését az Országos Közútkezelő
Társaság által november 16-án
kiválasztott olasz Itinera Spa és
a román Retter Projectmanage-
ment Kft. konzorciumnak. A tár-
saság egyik képviselője szerint

nem, mert a döntést újból meg-
óvták. 

Ennek a szakasznak a hossza
4,5 kilométer, a bekötőúté 4,7 ki-
lométer. Az Országos Közútkezelő
Társaság 2015-től eddig négy
nyertest hirdetett ki a Marosvásár-
hely–Nyárádtő közötti rész, vala-
mint a bekötőút megépítésére. 

Mint ismeretes, a Marosvásár-
hely–Aranyosgyéres sztráda ne-
gyedik és ötödik szakaszán is
folyik a munka.

Radnóttól Maroskecéig egy
konzorcium, az Astaldi–Max
Boegl 17,9 kilométeres szakaszon
építi az autópályát, míg az ötödik,
közel 15 kilométeres részen, Ma-
roskece és Aranyosgyéres között a
Straco dolgozik. 

A marosvásárhelyi tanács
RMDSZ-frakciója által kezde-
ményezett szociális, kulturális
programokat, valamint a ma-
rosvásárhelyi diákokat és az if-
júsági szervezeteket támogató
tanácsi határozatokat ismertet-
tek tegnapi sajtótájékoztatóju-
kon Magyary Előd, Bakó
Szabolcs, valamint Vajda György
önkormányzati képviselők. 

Az ifjúsági szervezetek támoga-
tása a célja annak a határozatnak,
amit Bakó Szabolcs önkormányzati képviselő kezde-
ményezett, és amit nemrég meg is szavazott a városi
testület, tehát a sport-, valamint a kulturális projektek
mellett ezentúl ifjúsági szervezetek is nyújthatnak be
pályázatot a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal-
hoz. Bakó Szabolcs elmondta, kizárólag jogi személyi-
séggel rendelkező ifjúsági szervezetek pályázhatnak,
és feltétel, hogy 10 százalékos önrésszel rendelkezze-
nek. A megpályázható alsó határ ezer, a felső pedig tí-
zezer lej. 2019-re 250 ezer lejt különítenek el a helyi
költségvetésből erre a célra. Lehet pályázni többek kö-
zött fiataloknak szóló konferenciák, képzések, szemi-
náriumok, pályaválasztást segítő események, táborok,
tematikus kirándulások, de felkészítők szervezésére is
a diákok tanulmányi előmenetelének javításáért.
Ugyanakkor a krónikus beteg gyerekek társadalmi in-
tegrációját elősegítő, valamint a tudatmódosító szerek
fogyasztását megelőző kezdeményezések finanszírozá-
sára is lehet pályázni. A szabályzat értelmében egy
szervezet legtöbb három pályázatot nyújthat be. A ta-
nácsos szerint a jövő évi helyi költségvetés elfogadását
követő harminc napon belül kell majd a hivatal közzé-
tegye a pályázati felhívást.

Bakó Szabolcs egy másik, általa kezdeményezett ha-
tározattervezetről is beszámolt, ami diákoknak 
érdem-, illetve teljesítményösztöndíjak biztosítását cé-
lozza, és a testület december 18-i soros ülésén kerül na-
pirendre. Marosvásárhelyen a 2016–2017-es tanév első
félévében 4750, a második szemeszterben 6565 tanuló
részesült a havi 50 lejes érdemösztöndíjban. A 2017–
2018-as tanévben nőtt a jogosultak száma, az első fé-
lévben 5587, a másodikban 7105 diáknak ítélték meg
a 8,50 feletti tanulmányi átlagot és 10-es magaviseleti
jegyet feltételező juttatást. A tanácsos szerint a növekvő
számok remélhetőleg azt jelzik, hogy a program elérte
a célját, és sikerül jobb tanulmányi eredmény elérésére
ösztönözni a diákokat. A havi 500 lejes teljesít-
ményösztöndíjat tavaly 231-en kapták meg. 

Felvetésünkre, hogy a szülői visszajelzések alapján
a diákok igen nagy késéssel kapják meg a nekik járó
összegeket, Bakó Szabolcs elismerte, hogy jelentős a
csúszás a kifizetés terén. Mint mondta, igen hosszadal-
mas és bonyolult a procedúra, amíg a tanintézetektől a
jegyzékek eljutnak az iskolákért felelős, majd a gazda-
sági igazgatósághoz, és mindenhol összeállítják a szük-
séges dokumentációt.
Felkarolni az utcai zenélést

A tegnapi sajtótájékoztatón Vajda György tanácsos
is két, általa kezdeményezett határozatot ismertetett: az
egyik az utcai zenélésre, valamint különféle produkci-
ókra – például a világvárosokban népszerű portrékészí-
tés, zsonglőrmutatványok vagy éppen graffitikészítés
– biztosít lehetőséget szabályozott formában Marosvá-

sárhely utcáin. A kidolgozott szabályzat értelmében
azok, akik élni szeretnének a lehetőséggel, kérvényt
kell benyújtsanak a polgármesteri hivatalhoz, ezt kö-
vetően pedig az erre a célra létrehozott bizottság előtt
be kell mutatniuk a produkciót. A cél ezáltal nem a cen-
zúrázás, hanem meg kell bizonyosodni arról, hogy va-
lóban minőségi, a közerkölcsöt nem sértő produkciók
kerülnek bemutatásra a köztereken. Ugyanakkor a
város által kibocsátott engedélyben konkrétan le lesz
szögezve a fellépés ideje és helye – mutatott rá a taná-
csos. A legutóbbi soros ülésen megszavazott határozat
leszögezi, hogy közintézmények, tanintézetek, kórhá-
zak közvetlen közelében tilos ilyen jellegű fellépéseket
szervezni. A közterület-kezelő igazgatóság több hely-
színt határozott meg, amelyek alkalmasak lennének
erre a célra, többek között a Színház tér, a virágóra kö-
rüli rész, a Tudor negyedben a Gyémánt park, a Rekord
park, a Maros Művészegyüttes székháza előtti tér vagy
a Mihai Eminescu Ifjúsági Ház mögötti park. Egy
másik határozat, amit szintén a legutóbbi ülésén foga-
dott el a városi testület, a Nemzeti Színház szomszéd-
ságában egy fotó- és képzőművészeti tárlatok
közszemlére tételére alkalmas szabadtéri kiállítófelület
létrehozására vonatkozik, ami remélhetőleg a tavasszal
meg is valósul. 
Sokan igénylik az ingyenebédet

Lapunkban többször is beszámoltunk a Gondoskod-
junk a nagyszülőkről! szociális programról, amit dr.
Magyary Előd kezdeményezett, és amelynek kereté-
ben heti két alkalommal 17 lej értékű ebédet ad a város
az 1500 lejnél kisebb nyugdíjjal rendelkező időseknek.
A tegnapi sajtótájékoztatón dr. Magyary Előd elége-
detten nyugtázta, hogy nagy az igény a marosvásárhe-
lyi kisnyugdíjasok körében az ebéd iránt, közel 1500
igénylés érkezett, viszont mintegy hatezer nyugdíjasra
számítanak. Magyary Előd hangsúlyozta, félreértés ne
essék, nem szegénykonyháról van szó, hanem olyan
nyugdíjasokat próbálnak támogatni, akik egy életen át
tisztességesen dolgoztak, és hozzájárultak a város fej-
lődéséhez. Az ebéd a Mihai Eminescu Ifjúsági Házban,
valamint a Tudor negyedben, a Sârguinţei utcában erre
kialakított helyen vehető át, viszont amennyiben nő az
igénylők száma, újabb kiosztópontokat nyitnak, pél-
dául a Kövesdombon – tette hozzá a frakcióvezető, aki
szerint a nagy sikernek örvendő szociális program jövő
évben is folytatódik. Kérdésünkre, hogy mi a teendő,
ha az érintett idős ágyhoz kötött, és nincsen közvetlen
hozzátartozó, aki átvehetné a neki járó ebédet, Ma-
gyary Előd elmondta, a házhoz szállításra egyelőre
nincs lehetőség, amennyiben akad egy segítőkész
szomszéd, az is elviheti, a szükséges iratok felmutatá-
sával. 
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Magyary Előd és Vajda György

Rövid, de hasznos A marosvásárhelyi RMDSZ-frakció projektjei
Ingyenebéd, érdemösztöndíj és utcai zenélés

Menyhárt Borbála

Levették a napirendről az új
nyugdíjtörvény megszavazását 

A kereskedelmi hirdetményekben, de a fil-
mekben is a karácsony egyezményes jele,
szimbóluma az éppen megeredő vagy már
sűrű nagy pelyhekben hulló hó. (A valóság-
ban nem volt az utóbbi két évtizedben havas
karácsony.) Ja és a száncsengő, a „dzsinga-
bell”. Van persze fenyő, lehetőleg eget verő,
amelynek tetejére önkényuralmi jelképet –
nem mindig vörösben – tűz fel a család kis-
ügyese, a tékozló, de megtért apuka, az okos
és bölcs nagyapó, akinek a háta mögött/vál-
lán könnyen kitalálható hetven-nyolcvan
évnyi hős múlt, történeti teher egyensúlyoz.
A csillagot soha nem nő tűzi fel. 

A rommá lőtt berlini Reichstagra sem nő
tűzte ki a lobogót. Egy szovjet katona, akinek
a TASZSZ – az egykori szovjet hír- és kém-
ügynökség – adott nevet. Sajna, elfelejtet-
tem. De nem is ez a lényeg, a lényeg az, hogy
vége volt a háborúnak és a háborús karácso-
nyoknak, amikor karácsonyi finom falatként
tökből készült barackízet ettek a családok,
már ahol volt még család, és mindenki köz-
ben a hadifogoly bátyra, apára, öcsre gon-
dolt, vagy az elesettekre, a fronton
csatázókra; egy szál gyertya égett, mert kü-

lönben elsötétítés volt, légi veszélytől lehetett
tartani; meg talán azokra is gondoltak az itt-
hon maradottak, akiket még májusban-júni-
usban elhurcoltak, gettókba és aztán
vagonokba tereltek, és akiknek szörnyű és
példátlan pusztulását akkor még csak keve-
sen sejtették, el sem hitték, hogy ez lehetsé-
ges egy művelt európai országban, ahol
olyan titánok éltek, mint Beethoven és Mo-
zart, Thomas Mann és Goethe vagy Schil-
ler…

A hirdetményekben
mostanság a vásárlás
határtalan népmoz-
galma dúl, egyre széle-
sebb képernyőket cipelnek télapók,
angyalok, jézuskák, egyre zsugorítottabb
elektronikus hejehujavéjeket bontogatnak a
fa alatt minden korú, rangú és
műveltségű/műveletlen kamaszok, tinicsa-
jok, elaggott diszkdzsokék és elcsapott zso-
kék, olyan e-műszereket, amelyeken
keresztül már meg is ölelhetjük fizikai való-
jukban a távolba szakadt kedvest, az eins-
tein-telefon mos, főz, vasal, gyereket
szoptat, nagytakarít, kiveri a szőnyeget vagy

a hisztit – tetszés szerint –, önvédelmi tanfo-
lyamot és élő bemutatót tart… az alkalma-
zások sorozata végtelen. 

A hirdetmények szerint, melyek megállás
nélkül, egyre gyakoribb előfordulással, mint
a krónikus prosztatás esetében a vizelési
inger, robbannak elő, a télapók csakis rén-
szarvasnedvekből készült serkentő italokat
isznak, és piros nagy kamionokon vonulnak
át folytonos hóesésben ámuló kisgyermekek
ablakai alatt, előtt, eltűnnek az égben, és
hozzák az ajándékokat. Online, személyesen,
titkosan, egész egyszerűen, amíg hiszünk

bennük.
Mert végül is ez a sze-

retet ünnepe, így
mondják, ugyanis min-
denki szeret ajándékot

kapni, meg szeretett volna valami egyebet
kapni; akinek egyujjas kesztyűt hoz a
szantklosz, az ötujjast szeretne, akinek
könyvet hoz, az inkább egy forgópisztoly-
ra vágyott, akinek csokit, az éppen fogyó-
kúrázik, és persze karácsony után jöhet az
üzletek megrohanása, a visszaváltás re-
ményteli percei, amikor kereskedőktől,
árupolitikától függ, hogy ügyünket siker
koronázza, vagy kulloghatunk haza a nem
kívánt, de annál nagyobb szeretettel adott

ajándékkal piciny fenyőillatú ottho-
nunkba.

Karácsonytól újévig folyik a jótékonyko-
dás. A hosszú sorok az ingyen- és népkony-
hákon, az egy tál meleg leves, amellyel a
lelkiismeret rendbe hozása is folyamatba té-
tetik, ugyanis egész évben siettünk, nem ad-
tunk a hebegő kéregetőnek, de karácsony és
újév között, amikor bankszünet van és a
könyvtárak is bezártak, helyettünk is jóté-
konykodnak a civil szervezetek. Cipősdo-
boz-akció, mosolygó Mikulás, adj valami
csekélységet. Légy jó. A tévékből ez folyik
ki, és térdig járunk a jóságban, ui. hó az
nincs.

Tudom, hogy szavaimat szelíd gonoszko-
dás szövi át, ámbátor a megbotránkoztatás
és szentségtiprás távol áll tőlem. Azt is el-
árulhatom, ezelőtt hatvan évvel a mi csalá-
dunkban – ideológiai meggondolásokból –
nem volt karácsony, igaz, wellnesszezni sem
vonultunk félre (ti. még nem volt kitalálva),
és manapság igenis van karácsonyi ünneplés
szerényebb vagy fényűzőbb változatban,
aszerint, hogy unokáink mit követelnek ki.
Ja, és nincs csillag a fa tetején. Rajtunk,
mellünkre ugyanis a történelem folyamán
már többszínű és változó számú ágakkal ren-
delkező csillag tűzetett fel.

Reklám – karácsonyi előzetes

Nem tud már sarkalatos tör-
vényt megszavazni a képvi-
selőházban az RMDSZ
támogatása nélkül a PSD–
ALDE kormánykoalíció, de
Kelemen Hunor RMDSZ-
elnök szerint az ellenzéknek
az RMDSZ voksai sem lenné-
nek elegendőek a Dăncilă-
kormány megbuktatásához.

A kormánytöbbség szerdán
kénytelen volt levenni a napirend-
ről az új nyugdíjtörvény képvise-
lőházi megszavazását, miután az
RMDSZ-frakció jelezte, hogy mó-
dosító indítványai elutasítása miatt
nem fogja támogatni a tervezetet.

A koalíció múlt héten veszítette
el többségét a parlament alsóházá-
ban, miután több szociáldemok-
rata (PSD) képviselő átigazolt a
Victor Ponta volt miniszterelnök
újonnan alapított ellenzéki párt-
jába. A szenátusban azonban a
PSD-nek liberális koalíciós part-
nere nélkül is többsége van, és a
két ház együttes ülésén – amely
egy bizalmatlansági indítványról
vagy az állami költségvetésről
dönthet – a PSD–ALDE koalíció-
nak a kisebbségi frakció és az
RMDSZ nélkül is többsége van.

Kelemen Hunor a jelenlegi par-
lamenti erőviszonyokra hivat-
kozva „elméleti vitának” nevezte
a jobbközép ellenzék kormány-
buktatási terveit. Megállapította: a
bizalmatlansági indítvány beter-

jesztését már szeptember óta fon-
tolgatják, de még mindig nem vi-
lágos, hogy egyáltalán kormányra
akar-e kerülni az ellenzék, mert
sem egy új parlamenti többség,
sem a kormánynévsor, sem politi-
kai program terén nem mutatott fel
semmilyen alternatívát.

Az RMDSZ elnöke arra reagált,
hogy az ellenzék az RMDSZ-t
teszi felelőssé, hogy „életben
tartja” a jogállamiság megsértésé-
vel vádolt PSD–ALDE kormányt,
és – európai néppárti tagsága elle-
nére – nem hajlandó segíteni meg-
buktatását. 

Kelemen Hunor jelezte: az erre
a hétre ígért bizalmatlansági indít-
vány szövegéről az RMDSZ-szel
nem konzultált az ellenzék, amely
valószínűleg csak azért terjesztené
azt be, hogy ebben az ülésszakban
is kihasználja a kormány elszá-
moltatásának lehetőségét.

Az RMDSZ nem tagja a kor-
mánynak, a 2016-os választások
után viszont parlamenti együttmű-
ködésről állapodott meg a szoci-
álliberális koalícióval. Az
RMDSZ nélkül az ellenzéknek
esélye sincs megbuktatni a kor-
mányt, de a koalíció nem gyen-
gült meg annyira, hogy az
RMDSZ egymaga legyen a mér-
leg nyelve, vagyis a magyar szö-
vetség döntésén múljon, hogy
jobb- vagy baloldali kormánya le-
gyen Romániának. (MTI)



December 7-én, Budapesten a
Művészetek Palotájában át-
adták a 2018-as Prima Pri-
missima díjakat. 

Az orvostudomány területén
prof. dr. Sótonyi Péter akadémikus
a kitüntetett. Sótonyi Péter 1963-
ban végzett a Semmelweis Orvos-
tudományi Egyetemen (SOTE).
Később patológus, kórszövettani,
igazságügyi és egészségügyi orvos-
tani szakorvosi képesítést szerzett.

1998–2000-ben a SOTE Általános
Orvostudományi Kar dékánja, majd
2003-ig az egyetem rektora. A Sem-
melweis Egyetem Doktori Iskola és
a Kerpel-Fronius Ödön Tehetség-
gondozó Program alapító elnöke.
Több egyetem díszdoktora. Főbb
érdeklődési területe a forensicus pa-
tológia és az új morfológiai mód-
szerek lehetőségei az igazságügyi
orvostan gyakorlatában, az orvosi
működés jogi kérdései, topooptikai
reakciók elektromikroszkópiája. A
Corvin-lánccal kitüntetett, Széche-
nyi-díjas orvos a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia tagja.

A Magyar Közművelődés és
Népművészet kategóriában a Kallós
Zoltán Alapítványt díjazták. Amint
a méltatásban elhangzott, az alapít-
ványt 1992-ben hozta létre Kallós
Zoltán Kossuth-díjas népzeneku-
tató. A szervezet a Mezőség és a
kisszamosháti régió oktatási, kultu-
rális, szociális életében jelentős sze-
repet tölt be. Felállása óta rendkívül
fontos értékőrző, a hagyományos
magyar kultúra alapjaira épülő te-

vékenységeket indított el oktatási,
gyűjteményi, tudományos területe-
ken, ezzel a mezőségi magyar szór-
ványtelepülések központjává tette
Válaszutat. A szórványoktatási köz-
pontok, a népművészeti központ, a
kézművesház, a felsőtöki tangazda-
ság évente több ezer embert vonza-
nak a településre. A díjat
Balázs-Bécsi Gyöngyi, az alapít-
vány elnöke vette át.

Prima primissimák

December 7-én letették a
Pécsi Tudományegyetem Ál-
talános Orvostudományi Kar
(PTE-ÁOK) új oktatási és ku-
tatási épületének alapkövét,
amely a Modern városok
program keretében, 10,7 mil-
liárd forintos beruházással
valósul meg.

A korábban a PTE rektori tisztsé-
gét betöltő Bódis József, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának
(Emmi) oktatásért felelős államtit-
kára arról beszélt, hogy harminc
évvel ezelőtt a pécsi orvosképzés
kilépett a nemzetközi porondra, és
fantasztikus teljesítményt mutatott
fel. A hallgatók, köztük a külföldi
diákok számának emelkedése „kö-
telezővé tette” ezt a fejlesztést –
emelte ki.

A tárcavezető szerint az új elmé-
leti tömb még több lehetőséget nyit
meg a hallgatók, a kutatók és a ta-

nárok előtt, valamint olyan „világ-
színvonalú kutatásoknak adhat ott-
hont, amelyek megalapozhatják az
orvostudomány jövőjét”.

Peresztegi Imre, a fővállalkozó
ZÁÉV Zrt. vezérigazgatója a beru-

házás részleteiről szólva ismertette:
több mint 12 ezer négyzetméter te-
rületű, az alagsorral, pincével
együtt ötszintes épület a tervek sze-
rint 2020 második negyedévére ké-
szül el. Az elméleti tömb teljes

környezete több mint 20 ezer négy-
zetméteren újul meg.

Miseta Attila rektor az egyetem,
Páva Zsolt (Fidesz-KDNP), Pécs
polgármestere pedig a többi között
a város szempontjából méltatta a
beruházás jelentőségét az esemé-
nyen.

A MTI-hez eljuttatott írásos ösz-
szegzés szerint a „rendhagyóan kü-
lönleges” alapkő a PTE 3D
Központjában készült, háromdi-
menziós nyomtatással, utalva
egyrészt a technika és a tudo-
mány összefüggéseire, másrész a
felnagyított, emberi szövetstruk-
túrára emlékeztető felület az
egyetem és környezete viszonyát,
a kapcsolódások fontosságát
szimbolizálja.

Mint írták, az új épület tervezé-
sét több 21. századi intézmény ins-
pirálta. A szintenkénti „open lab”
architektúra és az épület kialakí-

tása, a Janelia Research Campus
(Howard Hughes Medical Insti-
tute, USA) és az új Max Planck ku-
tatóépületek (Németország)
struktúráját ötvözi. A tervezést a
TSPC Technical Supervision and
Planning Consulting Hungary Kft.
jegyzi – olvasható a tájékoztató-
ban.

Az egyetemi összegzésben emlé-
keztettek arra, hogy a magyar kor-
mány a Modern városok program
részeként mintegy 25 milliárd fo-
rinttal támogatja a PTE-t, amelynek
deklarált célja az intézmény ver-
senyképességének erősítése, az ok-
tatási és szolgáltatási portfólió
fejlesztése, a külföldi hallgatók szá-
mának növelése és az ehhez szük-
séges infrastrukturális feltételek
biztosítása. Mint ismeretes, a PTE
tanárai rendszeresen tartanak to-
vábbképző előadásokat Marosvá-
sárhelyen. (MTI)

Új oktatási és kutatási épület a pécsi orvoskarnak

A Debreceni Egyetem szénhidrátkémiai kuta-
tócsoportja olyan vegyületeket állított elő,
amelyek megakadályozhatják baktériumok
által okozott fertőzés kialakulását.

A szénhidrátok jelentősége sokkal összetettebb,
mint ahogyan azt a tudósok korábban gondolták: a
szénhidrátok felelősek a sejtek közötti, valamint a bak-
tériumok és az emberi szervezet közötti kommuniká-
cióért, így kulcsszerepük lehet a kórokozók okozta
betegségek elleni küzdelemben. 

– Laboratóriumi körülmények között olyan szénhid-
rát alapú vegyületeket, úgynevezett ligandumokat ál-
lítottunk elő, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy
a baktérium fehérjéivel kölcsönhatásba lépjenek, és
megakadályozzák azt, hogy a baktérium az emberi
szervezetben megtapadjon. Végeredményben a bakté-
riumok fertőzőképességét tudják meggátolni – számolt
be a kutatási eredményről Csávás Magdolna adjunk-
tus.

A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar
Gyógyszerészi Kémiai Tanszék tudósai a 2015-ben in-
dult alapkutatás során a szénhidrátok szintézisét való-
sították meg, és fehérjékkel való kölcsönhatását
vizsgálták. A kutatások a Természettudományi és Tech-
nológiai Kar szakembereivel közösen, valamint egy
cseh biológuscsoport együttműködésével zajlottak.

– Több különböző ligandumot is előállítottunk,
majd az alaposabb kölcsönhatás-vizsgálatok során ta-
láltunk egy olyan vegyületet, amelyik nemcsak speci-
álisan egy, hanem több baktérium ellen is egyfajta
univerzális „védekező szerként” bevethető – mondta
a kutatócsoport vezetője.

Csávás Magdolna kiemelte: a szénhidrátkémiai ku-
tatások napjainkban nélkülözhetetlenek, mivel a kóro-
kozókkal szembeni küzdelem egyre nagyobb kihívást
jelent. Például az antibiotikum-rezisztencia olyan mér-
tékű, hogy egy-egy baktériumtörzs ellen már nehezen
tud védekezni az orvostudomány.

A vizsgált speciális fehérjék a baktériumok és víru-
sok felületén is megtalálhatók, így a kutatási eredmé-
nyek akár terápiás módszerekhez, diagnosztikai
eljárások fejlesztéséhez is hozzájárulhatnak.

A debreceni kutatócsoport Lipták András akadémi-
kus öröksége. A Széchenyi-díjas szerves kémikus, a
szénhidrát és az immunkémia neves kutatója, az egy-
kori Kossuth Lajos Tudományegyetem volt rektora,
valamint utódai teremtették meg a most zajló kutatá-
sok alapjait.

A Debreceni Egyetem szakemberei tudományos
eredményükről szóló közleményüket a Chemistry – A
European Journal című rangos szaklapban publikálták.
(MTI)

Ligandumokkal a baktériumok ellen
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Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Pár évvel ezelőtt vidéken élő szol-
gatársam gyermeke hívott fel telefo-
non, mondanám meg, milyen címerek
láthatók marosvásárhelyi épületeken.
Iskolai dolgozatként kapta ezt a fel-
adatot. Emlékezetből említettem a
Kálvária alatti sarokházat, ahol még
– talán utolsóként – látható az egy-
kori vámház falán a város címere,
majd segítségképpen végigsétáltam a
főtéren, címereket keresve.

A címer valamely közösség, csa-
lád megkülönböztetésére használt
színes jelvény. Általában pajzson
jelenik meg, meghatározott szabá-
lyok szerinti rajzolásban. Ilyen sza-
bály például, hogy a címer tetején
látható koronának hány ága lehet,
attól függően, milyen főúri, nemesi
rangot visel a család. A középkor-
ban szokás volt – ha egy család fér-
fiága kihalt – az utolsó férfi
temetése alkalmával a címert fejjel
lefelé fordítani. Egy ilyen esemény
krónikáját jegyezték fel Lorántffy
Zsuzsanna fejedelemasszony édes-
apjának temetésénél.

Főtéri sétám során kétféle címer-
rel találkoztam: román államha-
talmi jelvényekkel és főúri családi
címerrel. Előbbiek elég igénytelen
kivitelezésben, utóbbi kőbe vésett
művészi munka. Azt hiszem, magá-
tól értetődő a polgármesteri hiva-
talon és a prefektusi intézménynek
otthont adó régi városházán az or-
szág címere. Olvasóinknak elárul-
hatjuk, a mai román címer alapjául
szolgáló 1921-es román címert I.
Ferdinánd király megbízásából a
legnagyobb erdélyi magyar heral-
dikus (címerkészítő), Köpeczi Se-
bestyén József tervezte.

A városháza erkélyén Maros
megye jelképe is látható – az eredeti
címer helyén.  Ez egy négy mezőből
álló, a megye történelmi múltjára

és az itt élők életére utaló jelképek-
ből tevődik össze. Az első mezőben
látható a Marosfelfaluban talált
római kori fibula, a katonai köpenyt
összecsatoló ékszer rajza. A máso-
dik mezőben egy stilizált egyszerű
várkastély emlékeztet az itt épült
várakra. Az alsó mezőben egy mér-
leg,  az igazságosság szimbóluma
látható, és a mellette lévő piros me-
zőben a három csík a Maros, a Kü-
küllő és a legszékelyebb folyó, a
Nyárád megörökítése.

Az állami, adminisztrációs címe-
rek a politikai változások következ-
tében a mi vidékünkön gyakran
változtak. Ezért volt a történelem
során többféle magyar vagy román
címer, és legalább négyféle megyei
címer. A legrégebbi a Maros-Torda
vármegyéé, amely két függőleges
mezőből állt. Első felében egy al-
mafa volt aranyalmákkal, a máso-
dik felében buzogányt és zászlót
tartó harcos. A Trianon utáni
Maros megyei címeren már csak
egy piros-sárga sávos háttér van és
zöld dombon álló zöld almafa az
aranyalmákkal.  Szocialista éránk-
ban is elkészíttették a megye szocia-
lista ábrázolású címerét, amelyben
a Marosvásárhelyt jelképező város-
háza mellett ott volt a hőerőműve-
ket jelző villanyvezeték oszlopa, a
három folyó fölött egy fenyőfa, s kö-
zépen az akkori országcímer.

Bizony, másfél évszázad alatt
ennek a városnak történelmében
négy jelkép, címer állt a városháza
homlokzatán. A főtér másik értéket
jelentő épületén, két és fél évszáza-
dos történelmének idején mindig
csak az a kőbe vésett két nemesi
címer volt látható, kilencágú koro-
nával hirdetve a grófi Toldalagi
László és Wass Kata családjának
szép és igényes jelképét. Ezek a fő-
téri címerek kőbe vésve, színesen
vagy egyszínű fehérségükben őrzik
a városközpont  történelmét.

Nyolcvankilencedik nyelvlecke
Címerek a főtéren

Ötvös József

Fotó: Nagy Tibor

Forrás: PTE



Üde, kellemes, varázslatos szín a Ma-
rosvásárhelyi Filharmónia szimfoni-
kus zenekarában. Tehetsége, szakmai
tudása – az átélés, a hangzás, a tech-
nika –, egyéniségének sajátos kisu-
gárzása emlékezetessé teszik játékát,
és hamar belopja magát a közönség
szívébe. Sándor Ágnes-Klára fuvolamű-
vész pályája nem mindennapi. Azon
kevesek közé tartozik, akiknek az útja
Székelyudvarhelyről Budapesten és
Düsseldorfon át Erdélybe, Marosvá-
sárhelyre vezetett, ahol elégedettnek,
boldognak érzi magát. Sok felkérést
kap, többfelé játszik, és nem csak Ma-
rosvásárhelyen ismerik, angol nyelvű
Instagram blogján (@klarissimaflute)
több mint 38.000 követője van szerte
a nagyvilágból.

A filharmónia próbatermében beszélget-
tünk, és miközben férje, Sviatoslav Pere-
pelytsia gordonkaművész a szomszédos
teremben gyakorolt, arra kértem Klárát, hogy
pörgessük vissza az időt egészen addig, ami-
kor eljegyezte magát a zenével. 

– Az élettörténetem nagyon „körbejárós”.
Székelyudvarhelyen születtem, zenei tanul-
mányaimat az udvarhelyi zeneiskolában
kezdtem fuvolista édesapám keze alatt, elő-
ször zongorán, majd harmadik osztályos ko-
romtól fuvolán. A nyolcadik elvégzése után
felvételiztem a budapesti Bartók Béla Zene-
művészeti Szakközépiskolába, ami a Liszt
Ferenc Zeneakadémia gyakorló iskolája.
Érettségi után úgy döntöttem, hogy Németor-
szágban folytatom zenei tanulmányaimat. Az
első professzor, akinél tanultam, Bálint János
budapesti magyar fuvolaművész volt, aki ak-
koriban egy észak-rajna-vesztfáliai kisváros,
Detmold konzervatóriumában tanított. A dip-
loma megszerzése után a mesteri fokozatot és
a doktori képzéssel egyénértékű posztgradu-
ális tanulmányaimat a düsseldorfi Robert
Schumann Konzervatóriumban végeztem. 

– Ezt az utat egyszerűbb lett volna végig-
járni itthon, Erdélyben? Miért választotta a
nehezebbet?

– Az alapképzés itthon nagyon jó, a közép-
fokú és a felsőfokú képzés színvonala viszont
sokkal jobb külföldön. Vannak jó iskolák Ro-
mániában is, de a fúvósok számára kint job-
bak a lehetőségek. Ezért ajánlatos elmenni
annak is, aki haza akar térni. Éltem ezzel a le-
hetőséggel, miközben az volt a tervem, hogy
amikor befejem a tanulást, visszajövök. A
sors is így akarta. Amikor Düsseldorfban vé-
geztem, a marosvásárhelyi szimfonikus zene-
karban pont megürült egy hely. Értesültem,
hogy versenyvizsgát szerveznek, és azt gon-
doltam, hogy megpróbálom. 

– Hallottam, hogy nem volt könnyű.
– Öten voltunk, ami ezúttal kemény, szín-

vonalas versenyt jelentett, hiszen az ötödik is
9,60-at ért el. Akik az első négy helyen vé-
geztünk, külföldön tanultunk.

– Beszélt-e németül, amikor Detmoldot vá-
lasztotta? Hogyan sikerült beilleszkednie a
németországi környezetbe?

– A németet illetően majdnem a zérótól in-
dultam, viszont jól beszéltem angolul,

ugyanis édesanyám angoltanárnő, és ez nagy
segítségemre volt. Eleinte a lakhatással és a
mindennapi élettel kapcsolatos hivatalos
ügyeket el tudtam intézni angolul, mivel Né-
metországban sokan beszélik ezt a nyelvet,
viszont, ha muszáj, 19 évesen nagyon hamar
meg lehet tanulni egy újabbat. Kezdetben azt
éreztem, hogy nehéz lesz, de három hónap
után már magánórát tudtam tartani. Szükség
volt arra, hogy hamar munkát vállaljak,
ugyanis szüleim, nagyszüleim pedagógusok,
és abból a pénzből, amit ők itt kerestek, meg
lehetett élni, de egy gyermeket külföldön ezer
eurós tandíjjal, lakbérrel, koszttal, a drága

tananyaggal, kottákkal, nehéz lett volna tar-
tani. Ezért már elsőéves koromtól szerződést
kötöttem egy magán művészeti iskolával,
ahol az egyetemi órák lejártával részmunka-
időben tanítottam, és a helyi kamarazenekar-
nál is besegítettem, amikor erre szükség volt. 

– Mi határozta meg a folytatást?
– Négy évet jártam a detmoldi zeneakadé-

mián, s bár nyugalmas, csendes kisváros volt,
úgy döntöttem, hogy tanulmányaimat a düs-
seldorfi Robert Schumann Zeneakadémián
folytatom. Azt megelőzően másfél év szüne-
tet tartottam, ami nagyon jó időszak volt. Mi-
közben tanítottam, mesterkurzusokon való
részvétel és hosszú gondolkodás után döntöt-
tem el, hogy melyik tanárnál szeretnék to-
vább tanulni, akivel szakmailag és emberileg
is jó kapcsolatot tudok kialakítani. Ezt na-
gyon fontosnak éreztem, mivel a zeneművé-
szet, az előadóművészet olyan szak, ahol
egyéni a foglalkozás. Egyedül járok az órá-
imra, ahol a hangszerspecifikus problémák, a
repertoár mellett a professzorom sok min-

denre megtanít. Nem tudnék olyan németor-
szági egyetemet említeni, ahol gyenge a szak-
tanár, de számít, hogy mennyire tudunk
emberileg együtt dolgozni, szimpatikus-e
vagy taszít az egyénisége. Végül a düssel-
dorfi egyetem professzora, André Sebald
mellett döntöttem, aki a kölni filharmoniku-
soknak volt a szólófuvolistája. Ez a választás
volt az egyik legjobb dolog volt, ami velem
történt. Nemcsak tanárom volt, hanem igazi
mentorom is. A mesteri képzésre sem volt
könnyű bejutni, de a posztgraduálisra, ahova
mindössze két hallgatót vesznek fel, és kiváló
orosz hegedűsökkel, zongoristákkal kell pél-
dául felvenni a versenyt, még nehezebb.
Nagy vonzereje van annak, hogy a négy év
végén nagyzenekarral szólistaként lehet be-
mutatkozni. Egy koreai lánnyal együtt jutot-

tunk be, nagyon jól összebarátkoztunk, és
tanulmányaink végén közösen léptünk fel, ő
egy zongora-, én egy fuvolaversenyt játszot-
tam.

– Úgy tudom, hogy Düsseldorf a személyes
életében is fontos volt.

– Ott ismertem meg a férjem egy ifjúsági
zenekari projekt keretében. Most egy profi
zenekarban ülünk együtt, ami nagyon jó
dolog. Mivel ukrán állampolgár, tartózkodási
engedélye és szerződése még nem végleges.
Egyébként volt rajtaütéses látogatásunk is, a
bevándorlási hivataltól ellenőrizték, hogy
tényleg házasok vagyunk-e, ott élünk-e,
ahova be vagyunk jelentkezve, hogy van-e
két fogkefe a fürdőszobában, és a ruháink a
szekrényben vannak-e. Ha házas, és itt él,
dolgoznia kell, ezért lehetővé kell tegyék,
hogy munkát vállaljon. Abban az esetben, ha
dolgozik, és főleg az állami szektorban,
könnyebben megadják az állampolgárságot.
Reméljük a legjobbakat!

– Szívesen jöttek ide?
– Nagyon, bár szinte senkit sem ismertem.

A szólamvezetőről, aki szintén fuvolán ját-
szik, tudtam, hogy édesapámmal egy évfo-
lyamon tanult. Gyermekkoromban
találkoztunk, amikor hangversenyekre jöt-
tünk. Visszaemlékszem, milyen áhítattal lép-
tem be a Kultúrpalotába, majd a
Nagyterembe. Ahogy elnéztem, hogy szépen
felöltözve bevonultak a zenekari tagok, és
hangolni kezdtek, azt a jó érzést nem tudom
elmondani. Tízéves gyermekként arról ábrán-
doztam, hogy mennyire szeretnék itt dol-
gozni. Most úgy érzem, megérte annyit
gyakorolni, hogy erre a szép helyre eljussak.
Remélni sem mertem, hogy velem egyszer ez
megtörténik, ezért jöttem annyira szívesen.
November elsején a katolikus temetőben
meglátogattam az ük- és dédszüleim sírját is,
és arra gondoltam, hogy a gyökereket illetően
édesanyám részéről tősgyökeres vásárhelyi
vagyok. De nem ezért tudtunk hamar beil-
leszkedni, és nagyon sok barátot szerezni,
hanem mert sok itt a jóságos ember, akik biz-
tattak, lakást találni segítettek, hoztak-vittek
az autójukkal. Nagyon befogadó közösségre

találtunk. Sok külföldi városban megfordul-
tam, sok zenekarral jártam turnéra, de ilyen
nyitott, kedves közösséggel, mint a vásárhe-
lyi zenekar, sehol sem találkoztam. Lehet,
hogy közelről jobban észre lehet venni egy-
más kicsi hibáit, és egyesek arra gondolhat-
nak, hogy külföldön biztosan jobb, de
határozottan állíthatom, hogy nem így van.
Ezért is jó elmenni diákként, hogy meggyő-
ződjön az ember: itt, Erdélyben mennyire
nyitottak az emberek, s bár több nemzetisé-
gűek vagyunk, emberileg megférünk egy-
mással. A zenekar magyar tagjai mellett
vannak román kollégák, van moldáviai, a fér-
jem ukrán. De, ha bárkinek problémája van,
a közösség kiáll érte, kortól, nemtől, nemze-
tiségi hovatartozástól függetlenül. Sok időt
töltünk együtt a próbákon, koncerteken kívül
is.

Miközben Németországban évekig ingáz-
tam egyik városból a másikba, arról álmod-
tam, hogy úgy dolgozzam és lakjam, hogy
gyalog be tudjak járni a munkahelyemre. A
Kövesdombról a Filharmóniához gyalog 20-
25 perc, autóbusszal, taxival öt perc alatt be
lehet érni. Sokszor úgy érzem, hogy akiknek
ez megadatik, nem is tudják, mennyire jó dol-
guk van. 

– Új ország, két nyelv – a férje, aki szintén
zenész, hogyan birkózik meg a nyelvi akadá-
lyokkal?

– Magyarul sok mindent ért, és kezd tudo-
gatni románul is, ami az orosz nyelv ismere-
tében könnyebb. Nagyon igyekszik, mert úgy
érzi, hogy szépen fogadták, és be tud illesz-
kedni a közösségbe, ami nem a nyelvi dolgo-
kon múlik. A mi nemzedékünkhöz tartozó
zenészek jól beszélnek angolul, és többen né-
metül is, ez megkönnyíti a dolgát. Ami
engem illet, bár mindent értek, a román be-
szédkészségemmel nekem is gond van, de ezt
pótolni lehet, mert az alapok nem hiányoz-
nak. Ez lesz a negyedik nyelv, amit beszélni
is jól meg kell tanulnom, mert szükséges.

– Két együtt élő zenész között van-e rivali-
tás?

– Mivel a férjem csellón játszik, jól meg-
értjük egymást. Gyakran hívják őt is fellépni,
és együtt is többször koncerteztünk. Úgy
érzem, hogy nagy szerencsém van, mert egy
rendkívül jóindulatú és tisztességes ember.
Két fuvolistának együtt viszont nehéz lenne.

– Férjének szülei, akik a fiukat Németor-
szágba küldték tanulni, mit szólnak ahhoz,
hogy keletre tért vissza?

– Németországban a gazdasági válság
előtti hangulat teljesen más volt, mint azután.
Személyesen nagyon rosszul érintett bennün-
ket, hogy 2014 óta Ukrajnában is háború van,
de a férjemet, aki nagyon jó eredményekkel
tanult az egyetemen, nem ismerték el mene-
kültként, és nem kapott olyan támogatást,
mint mások, amit azzal magyaráztak, hogy őt
nem traumatizálták. Sok szerencsétlen ember
van a menekültek között, aki mindenét elve-
szítette, de ugyanakkor sok a haszonélvező
is. Mi azért mentünk ki, hogy tanuljunk, ze-
néljünk, és nem akartunk politizálni. Bár,
mint korábban is mondtam, én nem szándé-
koztam ott leélni az életem, a gyorsabb ha-
zatérést az ott kialakult krízishelyzet is
siettette.

Másrészt a felszálló ágban levő jobblét,
ami itthon az értelmiségi középosztályra jel-
lemző, Ukrajnában még nem következett be,
és ha a gyermekük azt tudja mondani, hogy a
szomszédos országban normális emberi
módon meg tud élni abból, amit keres, akkor
ezt jónak tartják. Ők is zenészek, de Ukraj-
nában a zenekari tagoknak a legkülönbözőbb
mellékállásokat kell elvállalniuk, hogy meg-
éljenek. Ezért úgy gondolják: ha szereti, és őt
is szeretik, akkor éljen ott, ahol tud. Az em-
bernek ott van az otthona, ahol megbecsülik,
be tud illeszkedni, emberileg jól érzi magát,
és barátai vannak. 

– A Klára szülei hogyan fogadták, hogy
hazatérnek?

– Vegyes érzésekkel, de leginkább örültek,
mivel egyedüli gyermek vagyok, és amiatt,
hogy éveken át messze éltem, nagyon aggód-
tak értem. Másrészt bennük van még a szo-
cialista és posztszocialista idők traumája,
hogy nem jó itt élni. Miközben tudják, hogy
javult a megélhetés, és ma már egy klasszikus
zenész itthon is el tudja éri azt az életszínvo-
nalat, amit Nyugaton. Az örömükbe részben
belevegyül az aggodalom, hogy az életünk
rosszra fordulhat, de ez mindenütt megtörtén-
het. 
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(Folytatás a 8. oldalon)

„Körbejárósan” itthonról haza 
Beszélgetés Sándor Ágnes-Klára fuvolaművésszel 

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Fülöp Gellért

Fotó: Andrey Weyers



A segesvári múzeum legrégebbi
gyógyszertároló edényei henger
alakú, feketére festett faedények, a
18. század közepén készültek. A 19
darab hasonló edény többségében
növényi részeket tároltak hajdanán,
és ezek között ötben különböző nö-
vények magvait. 

SEMEN NIGELLAE olvasható
az egyik edényen, és katicavirág-
magokat tartottak benne. A mai
szakembernek az a tény okozhat
fejtörést, hogy milyen Nigella faj
magvait tárolták ebben az edényben
egykor. 

Európában két katicavirág faj
volt ismeretes abban az időben: Ni-
gella sativa, magyarul kerti katica-
virág vagy feketekömény és a
Nigella damascena, ennek magyar
neve török katicavirág vagy borzas-
kata. Mindkét növényfaj a boglár-
kafélék családjába és a Nigella
nemzetséghez tartozik, tehát közeli
rokonok.

A Nigella sativa további magyar
nevei: termesztett katicavirág, kerti
kandilla, szőrös kandilla, fekete-
hagymamag. Észak-Afrikából,
Egyiptomból származik, a legko-
rábbi feljegyzés is ott készült róla
mintegy 3300 évvel ezelőtt, sőt egy,
az olajtartalmú feketekömény mag-
vaiból sajtolt olajat tároló edénykét
is találtak ebből az időből az egyik
fáraó sírjában. A több ezer éves
kínai orvostudomány és a rómaiak
is sokoldalúan alkalmazták. Fekete-
köményre utaló írásos emlék az
ószövetségi Ézsaiás próféta köny-
vének 28:25-27. szakaszában talál-
ható, Károli Gáspár fordításában:
„…a fekete köményt bottal verik
ki…” Az arabok az „áldás magja”
néven ismerik, Mohamed próféta
azt mondta rá, hogy ez a mag 
„gyógyír minden betegségre, ki-
véve a halálra”. Avicenna neves
arab orvos is írt hatásosságáról bi-
zonyos betegségek kezelésében. 

Európában Nagy Károly frank
király igen kedvelte, majd a 16. szá-
zadban terjedt el dísznövényként, a
19. század elejéig gyógynövényként
is alkalmazták, kizárólag a magvait,
mert a növény zöld részei mérge-
zőek. A növénynek kék vagy fehér,
magányosan álló virágai vannak.

Az egyéves növény termése a
sallangos levelek fölé emelkedő
hosszú tok, melyben számos fekete,
háromélű mag van. A borzaskatá-
hoz hasonlóan ősszel elszórja mag-
vait, újra és újra kikel a kertben, fel
sem tűnik, hogy egynyári növény.
A mag angol neve szó szerinti for-
dításban „fekete hagyma magvak”
tehát az ilyen fordítás zavarba ejt-
heti az olvasót. A nigella szó a latin
„niger” vagy „nigellus” szóból
ered, és feketét jelent. A mag illata
az ánizséra emlékeztet, íze a bor-
séhoz hasonló, enyhén hagyma-
ízű, illóolajat (0,4-1,4%), zsíros
olajat (30%), szaponinokat, vita-
minokat, kalciumot, magnéziumot
és sok más hasznos anyagot tartal-
maz.

A feketeköménymag a 17–18.
században egész Európában, így Er-
délyben is kedvelt gyógyászati
anyag volt. A magvakat gyomor-,
bél-, epe-, májbetegségekben, ét-
vágygerjesztőként, víz- és szélhaj-
tóként, hűlés, köhögés ellen
alkalmazták. Préselt olaját bőrbe-
tegségek, tyúkszem, szürkehályog,
fogfájás, lépdaganatok kezelésére
használták.

A Nigella-magokat kellemes ízük
miatt Keleten, Nyugaton egyaránt
fűszerként is alkalmazták, alkal-
mazzák. Keleten a péksüteménye-
ket és teasüteményeket hintik meg
vele. Illóolaját az illatszeriparban,
zsíros olaját étolajként is hasznosít-
ják.

A Nigella-mag és -olaj hatását az
orvosbiológiai tudomány 1964-től
újból tanulmányozza, kimutatták
előnyeit, többek között a cukorbe-
tegségben, magas vérnyomásban,
vese-, máj-, epebetegségben, króni-
kus allergiában, psoriasisban,
magas koleszterinszint és reumás
fájdalmak csökkentésében. Különö-
sen fokozta a növényi olaj jó hírne-
vét egy német orvos, aki saját
kislányát kezelte ezzel – sikeresen
– asztma ellen az 1990-es években.

Az olajos magvak vagy a belőlük
sajtolt olajok fogyasztásával (dió,
mogyoró, földimogyoró, kesudió,
pisztácia, fekete kömény stb.)
egészségesebbé tehetjük életünket,
de nem csodaszerek!

A latinul Nigella damascenának
nevezett növény magyar nevei: bor-
zaskata, kandilla, török kandilla,
török katicavirág. Egyéves növény,
levelei fonalasabbak, sallangosabbak
a Nigella sativaénál. Termesztése,
magvai és azok tartalma, használata
hasonlóak. Törökországban a kisba-
bák hasfájása ellen használják zsíros
olaját, amellyel gyengéden masszí-
rozzák a baba hasát.

Nálunk is beszerezhető a fekete-
köményből sajtolt olaj (ulei de neg-
rilica) folyadék és kapszula
formájában.

Nigella sativa mag

Nigella sativa virág

Pető Jolánka-Magdolna,  Márton Krisztina              Szakács Ágnes                                          Traian Vuia Szaklíceum –                                Ördögh Angéla 
Erasmus projekt
Szilágyi Mária és Márton Krisztina 
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Casoni Ibolya kiállítása 
Az arcban az ember Veress László

Gyógyító magvak (1.)

Mint minden év végén, Harmó-
nia rovatunk hűséges munkatársa,
aki hétről hétre figyeli, hogy milyen
újdonságokat kínál a divat, újabb
kiállítással jelentkezett. A marosvá-
sárhelyi Divatház földszintjén lát-
ható „Iby-sarok” ezúttal is az alkotó
színes, varázslatos világába kínál
betekintést. Jobbára pop-art stílus-
ban festett korábbi képei mellett,
amelyek a természet stilizált díszle-
tei között ábrázolják az embert, ez-
úttal a portrék uralják a kiállítást. 

Casoni Ibolya stilizált, színekben
tobzódó mesevilágát, amelyben az
ember különös változásokon megy
át, Angela Macarie tanárnő, a me-
gyei könyvtár műszaki részlegének
könyvtárosa mutatta be. A szerző
szavaiból pedig kiderült, hogy idei
tárlatán a megrendelések miatt ke-

rült előtérbe a portré. A gond csak
az, hogy a portrék többségét elvi-
szik a megrendelők. De szerencsére
marad is belőlük, és az alanyok is-
meretének a hiányában is megra-
gadják a figyelmünket. A pop-art,
valamint realista pop-art stílusban
készült portrékon az alkotó a nagy
foltokban feltett színek mellett a
szem és a száj kidolgozására töre-
kedik elsősorban. Mivel az arc csak
kevésbé vagy egyáltalán nincs ki-
dolgozva, a modell hangulata, lelki-
állapota dominál – mondta bevezető
szavaiban Casoni Ibolya, aki úgy
érzi, hogy az indirekt portrék, azon-
kívül, hogy hozzájárulnak sajátos
stílusa kialakításához, egy újabb
fejlődési szakaszt jelentenek a még
sikeresebb portrékészítés felé ve-
zető úton. (b. gy.)

Alkalmi ruhák ihletforrásnak 
Márton Krisztina, a művészettörténeti korszakokat idéző tematikus őszi divatbemutatók szervezője nyitotta meg december 11-én este a marosvásárhelyi Bernády Házban a tíz év

összegzését bemutató kiállítást, amelyet a PhoeBo Egyesület keretében, adakozó kedvű támogatók segítségével szerveztek. A tárlaton ruhák, kiegészítők, a művészeti iskolás diákok ru-
hatervei, az adott korszakot bemutató festmények, grafikák kínálnak közönségcsalogató látványt,  érdemes őket megtekinteni. Mivel az ünnepekre készülünk, néhány estélyi ruhát válo-
gattunk a kiállított alkotások közül, hátha ihletforrást jelentenek azoknak, akik még nem döntötték el, hogy mit vesznek fel a szilveszteri mulatságra vagy a jövő évi ünnepi eseményekre. (b.)

Tervezők: Szabó Mihály,   Sütő Zsófia, 
Művészeti Líceum ( XI. o.) Művészeti Líceum (X. o.)

(Csíky Sz. Ágnes diákjai)



– Járnak-e koncertre Vásárhelyre?
– Nem minden esetben, viszont játszom

Udvarhelyen és Segesváron is, ami köze-
lebb van, és oda elérnek munka után. Eljöt-
tek a Tiberius Kamarazenei Fesztiválra, és
amikor szólófellépésem van, akkor meg-
hallgatnak. Mindig támogattak, és a peda-
gógus háttérnek köszönhetem azt, ahova
eljutottam, mert be kell vallanom, hogy a
mindennapi gyakorlás gyermekkoromban
nehezemre esett.

– A nagymamája, Józsa Nagy Mária ked-
ves tanárnőm volt Kolozsváron, az egyete-
men.

– Most már csak ő él a nagyszüleim
közül, nemrég veszítettük el nagypapámat,
aki Hármasfaluból származott, és Kolozs-
várról mindig szívesen járt haza a szülőfa-
lujába

– Szép a fuvolája, honnan, mikor kapta?
– Nagyon drága hangszer, érettségire vet-

ték a szüleim, ami akkoriban nagy beruhá-
zást jelentett, éveken át spóroltak erre, én is
koncerteztem külföldön, országos, nemzet-
közi versenyekre jártam. 18 éves koromra
gyűlt össze a pénz, amivel a japán manufak-
túrában készült ezüsthangszert megvásárol-
ták. Érdekes véletlen, hogy a zenekar is
ugyanezt a hangszert rendelte, és mindhá-
rom kollégámnak ilyen fuvolája van. Szoli-
dan jó, még harminc évig is lehet használni.
Vannak kisebb alkatrészei, amelyeket időn-
ként ki kell cserélni, de ezt hozzáférhető
áron meg lehet oldani, miközben a hangszer
ára szinte a kétszeresére emelkedett. 

Mivel nagyon aktív vagyok az Instagram
közösségi hálózaton, a londoni Trevor
James hangszerkészítő cég felkért, hogy le-
gyek a cég egyik reklámarca, amiért küldtek
ajándékba három profi hangszert, egy pic-
colo, egy ezüst- és egy altfuvolát, amiért na-
gyon hálás vagyok. Megkértek, hogy írjam
meg, mit szeretek vagy mit nem szeretek a
hangszereken, hogy egy újabb szériában azt
kiküszöböljék. Az Instagram hálózaton,
ahol a világ egyik legtöbbek által követett

klasszikus zenei fuvolaművésze vagyok,
sok koncertről, kamarazenei fellépésről
megosztok videókat. Nemcsak arról, hogy
estélyi ruhában milyen szépen lengedezünk
a színpadon, hanem a buktatókról, a felké-
szülésről, a gyakorlásról, stresszhelyzetek
kezeléséről úgyszintén. Hetente kétszer-há-
romszor válaszolok a követőim által feltett
valamennyi kérdésre. 

– Jut-e még ideje valami egyéb kedvelt
szabadidős tevékenységre?

– A hobbim is a fuvolázás, és igyekszem
nem annyira előnyös helyzetben levő fiata-
lokat is támogatni azzal, hogy órákat adok,
kurzusokat tartok azért, hogy segíteni tud-
jak. Van egy kis óvodáscsoportom is a Mo-
onboard tehetséggondozó központban,
akiket általános ének-zenére, furulyára ta-
nítok heti egy órában. Nagyon kedvesek, ra-
koncátlan gyermekek. Óra után elmegyünk
sportolni a kollégákkal, mert a fizikai erőn-
lét is fontos ahhoz, hogy az ember a lelki
egyensúlyt meg tudja őrizni.

– Tervek, elképzelések a szakmát ille-
tően?

– Nagyon szeretem a heti próbákat és
koncerteket a zenekarral. A fúvósoknak kü-
lönösen jó alkalom, mert sok a szóló, ami
kihallatszik. Ez minden héten kihívást je-
lent, aminek eleget kell tenni. Ezenkívül szí-
vesen vállalok szólófellépéseket, a
december 19-i karácsonyi koncerten egy
Mozart-fuvolaversenyt játszom, amit elő-
adok a szatmári Dinu Lipatti Állami Fil-
harmonikus Zenekarral, és azelőtt
Nagykárolyban is. Aktív résztvevője vol-
tam a Tiberius Fesztiválnak, volt egy kon-
certem Régenben, kettő Segesváron és egy
Vásárhelyen, amelyekről úgy éreztem,
hogy jól sikerültek. A kamarakoncerteket
nagyon szeretem, az együtt zenélést duó-
ban, trióban, négyesben, ami zenekari sze-
replések mellett teljessé tesz. Fontos
számomra, hogy ilyen módon a klasszikus
zenét, a zene szeretetét más városokba, ki-
sebb helységekbe is elvigyem, ahova nem
jut el a nagyzenekar.
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„Körbejárósan” itthonról haza
(Folytatás a 6. oldalról)

A december 6-i rejtvény megfejtése: Az emberi élet alapigazsága nem az, hogy tragikus, hanem az, hogy unalmas.

A rejtvény fősoraiban 
az osztrák Karl Kraus író,

költő, publicista egyik 
észrevételét idézzük
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Kedves Olvasók!
A Nap december 22-től január 20-ig tartóz-

kodik a Bak jegyében. A kezdet egybeesik a téli
napfordulóval, ami annyit jelent, hogy az északi
féltekén elkezdenek növekedni a nappalok. Véget
ér a leghosszabb éjszaka, kulminál a sötétség.
Jézus születésnapjának szimbóluma azt üzeni,
hogy akkor van a leginkább szükség a fényre,
amikor a legnagyobb a sötétség. Valljuk be, hogy
ez mindannyiunk életére igaz: akkor kell a külső
segítség, amikor a legkilátástalanabbnak tűnő
helyzetbe kerülünk. Ha félretesszük az előítélete-
inket, akkor rájöhetünk, hogy a sötétség sem fel-
tétlenül negatív. Az éjjel a regeneráció ciklikus
lehetősége, a pihenés és a feltöltődés ideje. A szel-
lemtudományok képviselői azt mondják, hogy
ilyenkor a lélek az asztrális síkon fejti ki tevékeny-
ségét, miközben a fizikai test az energiatesten lévő
csakrákon keresztül töltődik a magasabb létsíkok-
ról származó energiával. Az sem véletlen, hogy a
súlyos betegek sokkal többet alszanak, mert ez a
gyógyulás egyik alapfeltétele. A tudomány sem ta-
gadja azt a tényt, hogy a megfelelő mennyiségű
és minőségű alvás elengedhetetlen az egészség
megőrzéséhez. Az éjszaka planétája az asztroló-
giában a Hold, az éjanya, aki őrzi a lelkünket,
és önzetlenül gondoskodik a jólétünkről.

A Bak ember komoly és céltudatos. Érdemes
megjegyezni, hogy a célok megvalósítása koncent-
rációt és főképpen a vágyak mederbe terelését je-
lenti. Feltehetjük azt a kérdést, hogy a
cselekedeteinket milyen célok motiválják? A sors
többnyire akkor támogat bennünket, ha nem va-
gyunk öncélúak. Az öncélúságot nevezhetjük ego-
izmusnak. Meggyőződésem, hogy semmit sem
kapunk önmagunkért. A Bak ember, ha felismeri azt,
hogy mások céljait kell támogassa,  bármit elérhet.

A jegy uralkodó planétája a Szaturnusz, melyet
a tradicionális asztrológia infortuna maiornak,
azaz „nagy szerencsétlenségnek” nevez. Elgon-
dolkodhatunk azon, hogy érdemes-e a planétá-
kat minősíteni? A válasz egyértelműen: nem. A
magyarázat az, hogy csak annak jelent „szeren-
csétlenséget” a Szaturnusz, aki hárítja az ana-
lógiáit: aki menekül a korlátok és nehézségek
elől, aki céltalanul sodródik az árral, aki képte-
len felelősséget vállalni az életében.

Bizonyos lehatároló-
dásra mindenkinek szük-
sége van. Ha a bőr védő
szerepét vesszük alapul,
akkor egyértelmű, hogy
létfontosságú a külvilá-
got és a belvilágot elvá-
lasztani egymástól. Ha
súlyosan megsérülne, és
megszűnne a védelem a
vírusok és baktériumok
ellen, akkor nagyon rövid időn belül a túlvilágon
találnánk magunkat.

A Szaturnusz másik analógiája az idő. A fizikai
síkon mindennek és mindenkinek rendelt ideje
van. Az életidőre vonatkozó mértékegységek a
percek, órák, napok, hetek, hónapok, évek és év-
tizedek, melyek a tiszavirágtól a teknősbékáig
más-más lehetőségeket rejtenek. Az emberi élet
mindenki számára egyedi, bár a statisztika átlag-
életkorokról is beszél. A pontos élettartam alap-
vetően titkosított mindenki számára. Egyesek
próbálták kifürkészni a halál pontos bekövetkez-
tének az idejét, de ez csak keveseknek sikerült.
Nostradamusról van egy anekdota, mely szerint
leírta saját halálának pontos időpontját, sőt azt
is, hogy milyen testhelyzetben fognak rátalálni,
és állítólag ebben sem tévedett. Asztrológusok-
nál a legsúlyosabb etikai, morális vétségnek szá-
mít a halál várható időpontját kutatni.

A Szaturnusz úgy is tekinthető, mint a Kapu
Őre, akin keresztül eltávozunk a fizikai síkról.
„Halálbolygó”, mert analógiája az is, hogy va-
lami végérvényesen lezárul. Az utolsó stáció,
ahol minden olyat, ami a fizikai síkon nélkülöz-
hetetlen volt, vagy annak tűnt, letesszük. A tes-
tünk, a lélek járműve csak a földi síkon
nélkülözhetetlen. A vagyonunk, ingatlanjaink,
hasznosnak tűnő ingóságaink itt maradnak. Azt
mondják, hogy minél több mindenhez ragaszko-
dunk, annál nehezebb lesz távozni.

A kereszténység örömünnepére, karácsonyra
készülődünk. A Gyermek születése analógiában
mindannyiunk számára egy új lehetőség. Kívá-
nom Önöknek, hogy a Fény melege átjárja a szí-
vüket, és a szeretet csodája betöltse az otthonukat!

Észrevételeiket, véleményeiket várom az 
asztros@yahoo.com e-mail-címre. Vigyázzanak
magukra és egymásra!

Az asztrológus üzenetei
Tóth Sándor



A legutóbb döntős FC Liverpool
egygólos győzelmet aratott a ven-
dég Napoli felett a labdarúgó Baj-
nokok Ligája utolsó csoport-
körének keddi játéknapján, így a
16 közé jutott, csakúgy mint a Bar-
celonában döntetlent elérő Totten-
ham Hotspur.

A Vörösök nyolcaddöntőt érő ta-
lálatát Mohamed Szalah szerezte a
34. percben. Az angol csapat több
szerzett góljával lépett tovább
olasz riválisával szemben, ugyanis
a két csapat között nem döntött
sem az egymás elleni eredmény,
sem a gólkülönbség. A meccsen
sokkal több helyzetük volt a sziget-
országiaknak, ugyanakkor a hosz-
szabbításban Milik ziccerét
bravúrral védte a nyáron szerződ-
tetett Alisson, pedig ha bemegy,
akkor a nápolyiak lépnek tovább,
és a Liverpool került volna az Eu-
rópa-ligába. A csoportot a Paris
Saint-Germain nyerte, mivel 4-1-
re győzött a Crvena zvezda ottho-
nában.

A Tottenham Hotspurnek a cso-
portelső Barcelona vendégeként az
1-1-es döntetlen azért volt elég az
egyenes kieséses szakasz elérésé-
hez, mert az Internazionale hazai
pályán nem tudta felülmúlni a PSV
Eindhovent. Az angolok a 85.
percben Lucas góljával egyenlí-
tettek, miközben az olaszok is 
1-1-re játszottak holland ellenfe-
lükkel, így azonos pontszámmal
zárt a két gárda, de az egymás el-
leni eredmény a Tottenhamnek
kedvezett.

Az A jelű négyesben csak az
volt a kérdés, melyik csapat jut
tovább első helyen, amelyet
végül a Monacóban kétgólos győ-
zelmet arató Borussia Dortmund
szerzett meg, mivel az Atlético
Madrid meglepetésre nem bírt
vendégként az FC Bruges együtte-
sével, s csak gól nélküli döntet-
lenre játszott. A csoportelsőség
jobb egymás elleni eredménnyel
lett a németeké.

A csoportok első két helyezettjei
a nyolcaddöntőbe kerültek, a har-
madikok pedig az Európa-ligában
folytathatják szereplésüket.
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A Vörösök nyolcaddöntőt érő találatát Mohamed Szalah szerezte a 34. percben. 
Fotó: Kenyasasa

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. (utolsó) forduló:
* A csoport: AS Monaco (francia) – Borussia Dortmund (német)

0-2, FC Bruges (belga) – Atlético Madrid (spanyol) 0-0. A csoport
végeredménye (azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény
döntött): 1. Borussia Dortmund 13 pont, 2. Atlético Madrid 13, 3.
FC Bruges 6, 4. AS Monaco 1.

* B csoport: Internazionale (olasz) – PSV Eindhoven (holland)
1-1, FC Barcelona (spanyol) – Tottenham Hotspur (angol) 1-1. A
csoport végeredménye (azonos pontszám esetén az egymás elleni
eredmény döntött): 1. FC Barcelona 14 pont, 2. Tottenham Hotspur
8, 3. Internazionale 8, 4. PSV Eindhoven 2.

* C csoport: Crvena zvezda (szerb) – Paris Saint-Germain (fran-
cia) 1-4, FC Liverpool (angol) – SSC Napoli (olasz) 1-0. A csoport
végeredménye: 1. Paris Saint-Germain 11, 2. FC Liverpool 9 (9-7),
3. SSC Napoli 9 (7-5), 4. Crvena zvezda 4.

* D csoport: Schalke 04 (német) – Lokomotiv Moszkva (orosz)
1-0, Galatasaray (török) – FC Porto (portugál) 2-3 (1-2). A csoport
végeredménye: 1. FC Porto 16 pont, 2. Schalke 04 11, 3. Galatasa-
ray 4,, 4. Lokomotiv Moszkva 3.

Bajnokok Ligája: A Liverpool győzelemmel, 
a Tottenham döntetlennel ment tovább

A román női kézilabda-válogatott 27-25-re legyőzte
Spanyolország csapatát a franciaországi Európa-baj-
nokság középdöntőjének keddi játéknapján, Nancy-
ban.

A spanyolok már a torna vasárnapi játéknapját kö-
vetően tudták, hogy nem juthatnak tovább a II. cso-
portból, ennek ellenére nagyszerűen küzdöttek és jól
kezdtek, az elődöntőbe kerülésre jó eséllyel pályázó
románok viszont görcsösen kézilabdáztak. Ambros
Martín vezetőedző a tizedik percben időt kért, mert
honfitársai 5-1-re vezettek.

Csapata tíz percen át egyszer sem talált be, azután
viszont Cristina Neagu vezérletével megkezdte a fel-

zárkózást, ám fordítani csak Crina Pintea góljaival tu-
dott a szünet után. A románok 7-2-es sorozatát köve-
tően is igyekeztek a spanyolok, a hajrát is szorossá
tették, de a vereséget nem tudták elkerülni.

A mezőny legeredményesebb játékosa Cristina
Neagu volt, aki 15 lövésből hét gólt dobott. A másik
oldalon Nerea Pena ötször, Mireya González Álvarez
hatszor volt eredményes.

Szoros román győzelem a spanyolok ellen

Európai focikörkép
* Angol Premier Liga, 15. forduló: Burnley – Liverpool 1-3, Fulham –

Leicester 1-1, Wolverhampton – Chelsea 2-1, Manchester United – Arsenal
2-2, Everton – Newcastle United 1-1, Tottenham – Southampton 3-1; 16.
forduló:Arsenal – Huddersfield 1-0, Bournemouth – Liverpool 0-4, Burnley
– Brighton & Hove Albion 1-0, Cardiff – Southampton 1-0, Chelsea – Man-
chester City 2-0, Everton – Watford 2-2, Leicester – Tottenham 0-2, Man-
chester United – Fulham 4-1, Newcastle United – Wolverhampton 1-2, West
Ham United – Crystal Palace 3-2. Az élcsoport: 1. Liverpool 42 pont, 2.
Manchester City 41, 3. Tottenham 36.

* Spanyol Primera División, 15. forduló: Athletic Bilbao – Girona 1-0,
Betis – Rayo Vallecano 2-0, Eibar – Levante 4-4, Huesca – Real Madrid 0-
1, Real Sociedad – Valladolid 1-2, Atlético Madrid – Alavés 3-0, Espanyol
– FC Barcelona 0-4, Villarreal – Celta Vigo 2-3, Leganés – Getafe 1-1, Va-
lencia – Sevilla 1-1. Az élcsoport: 1. Barcelona 31 pont, 2. Sevilla 28, 3. At-
lético Madrid 28.

* Olasz Serie A, 15. forduló: Cagliari – AS Roma 2-2, Empoli – Bologna
2-1, Genoa – SPAL 1-1, Juventus – Inter 1-0, Lazio – Sampdoria 2-2, AC
Milan – Torino 0-0,  Napoli – Frosinone 4-0, Parma – Chievo 1-1, Sassuolo
– Fiorentina 3-3, Udinese – Atalanta 1-3. Az élcsoport: 1. Juventus 43 pont,
2. Napoli 35, 3. Inter 29.

* Német Bundesliga, 14. forduló: Bayern München – FC Nürnberg 3-0,
Schalke 04 – Borussia Dortmund 1-2, Bayer Leverkusen – Augsburg 1-0,
Mönchengladbach – VfB Stuttgart 3-0, Hertha BSC – Eintracht Frankfurt
1-0, Werder Bremen – Fortuna Düsseldorf 3-1, Freiburg – Lipcsei RB 3-0
(2-0), Mainz – Hannover 96 1-1, Wolfsburg – Hoffenheim 2-2. Az élcsoport:
1. Borussia Dortmund 36 pont, 2. Mönchengladbach 29, 3. Bayern München
27.

* Francia Ligue 1, 16. forduló: Bordeaux – St. Etienne 3-2, Caen – Nimes
1-2, Dijon – Guingamp 2-1, Lyon – Stade Rennes 0-2, Nantes – Olympique
Marseille 3-2, Reims – Toulouse 0-1, Strasbourg – Paris St. Germain 1-1;
17. forduló: Guingamp – Amiens SC 1-2, Lille – Reims 1-1, AS Monaco –
Nice elhalasztva, Nimes – Nantes elhalasztva, Paris St. Germain – Montpel-
lier HSC elhalasztva, Stade Rennes – Dijon 2-0, St. Etienne – Olympique
Marseille elhalasztva, Strasbourg – Caen 2-2. Az élcsoport: 1. Paris St. Ger-
main 44 pont, 2. Lille 31, 3. Montpellier 29.

A Marosvásárhelyi CSM férfiko-
sárlabda-csapata számára nem oko-
zott gondott a Bukaresti Agronomia
legyőzése, ám a Galaci Phoenixszel
folytatott versenyfutása az első
helyért ahhoz hasonlítható, mint
amikor valaki a saját árnyékát
akarja megelőzni. A galaciak is le-
győzték a 3. helyen álló Marama-
rosszigetet, így hát akkor ki tudja
őket még megállítani?

Az Agronomia elleni mérkőzés
nem igazán hozta lázba a marosvá-
sárhelyi szurkolókat, legfeljebb
150-en voltak a lelátókon a csapa-
tok bemutatójánál, ez később mint-
egy duplájára nőtt. A közönség
érdektelensége a könnyű meccsek
iránt mintha a csapatra is átragadt
volna az első negyedben. 

Goran Martinić nem lépett pá-
lyára, noha jelen volt a kispadon, és
be is melegített, mert hátfájásra pa-
naszkodik. Úgy tűnik, ez volt a
gondja Galacon és Máramarossszi-
geten is, de csak azután beszélt róla,
miután kérdőre vonták a szigeti
nulla pontja után. Nem a hiánya
miatt nem ment azonban a csapat-
nak az első negyedben, hanem
azért, mert nagyon sok távoli dobás
maradt ki (ekkor még 1/7 volt a

triplák mutatója), míg az Agrono-
mia ellenkezőleg, az első tíz perc-
ben (amíg el nem fáradtak a
játékosai) nagyon pontosan dobott,
és még volt lendülete küzdeni a pa-
lánk alatt is, bár már egészen nyil-
vánvaló volt, hogy itt jelentős
hátrányban van.

Idővel aztán felőrölte a hazai csa-
pat a bukarestiek ellenállását, külö-
nösen a harmadik negyedben,
amikor az Agronomia védelmét el-
sősorban egyéni betörésekkel, va-
lamint palánk alatti
kombinációkkal vették be, ráadásul
most már a távoli dobások is bea-
kadtak. A harmadik negyedet
egyébként a CSM 24-0-s parciális-
sal kezdte, amilyenre férfimérkőzé-
seken még nem igazán láttunk
példát. Az 54/24-es lepattanózási
arány jól mutatja a palánk alatti fö-
lényt, a 63-32%-os mezőnybeli do-
bószázalék pedig a játékosok
képességei közötti szakadékot.

A férfikosárlabda-csapatra az
idén még több feladat vár. Szomba-
ton mindjárt egy nehéznek ígérkező
meccs, hiszen Foksányban lépnek
pályára. Aztán december 21-én
Zsilvásárhely látogat a ligeti sport-
csarnokba, szilveszter előtt pedig
Csíkszeredában vendégszerepel
George Trif csapata.

Árnyékverseny
Bálint Zsombor

Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Ligában:
* A értékcsoport, 9. forduló: BCM U FC Argeş Piteşti – Nagysze-

beni CSU 82:92, Kolozsvári U-BT – Temesvári SCM 91:88, Nagy-
váradi CSM CSU – Bukaresti Steaua 92:83.

* C értékcsoport, 11. forduló: Galaci Phoenix – Máramarosszigeti
CSM 101:76.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, C értékcsoport, 12. forduló: 

Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti Agronomia 111:63 (18-17, 29-16,
35-13, 29-17)

Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Amalia
Marchiş (Kolozsvár), Tiberiu Şerbulea (Kolozsvár), Marius Szila-
gyi (Déva). Ellenőr: Marian Oprea (Brassó).

CSM: Kalve 22 pont (2), Sánta 21, Şolopa 16, Kovačević 12 (2),
Steff 11 (1), Onea 10 (1), Engi-Rosenfeld 10 (2), Kilyén 5 (1), Şteţca
4. 

Agronomia: Balmuş 27 (2), Vişan Hara 14 (3), Macavei 9 (2),
Bodea 8 (2), Dudaş 3 (1), Dragomir 2, Preda, Miloş, Jarcălău, And-
ronache.

Ma az Európa-ligában
* A csoport (22.00 óra): AEK Larnaca – Bayer Leverkusen, Lu-

dogorec Razgrad – Zürich (Telekom Sport 3);
* B csoport (22.00 óra): Lipcsei RB – Rosenborg, Celtic – Salz-

burg;
* C csoport (22.00 óra): FC Koppenhága – Bordeaux, Prágai Sla-

via – Zenit (DigiSport 2, Telekom Sport 4, Look Sport);
* D csoport (22.00 óra): Spartak Trnava – Ferenbahce, Zágrábi

Dinamo – Anderlecht;
* E csoport (22.00 óra): Sporting – Vorszkla Poltava, Arsenal –

Qarabag (DigiSport 3, Telekom Sport 2);
* F csoport (22.00 óra): Dudelange – Betis, Olympiakosz – Milan

(DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Plus);
* G csoport (19.55 óra): Villarreal – Szpartak Moszkva, Bécsi

Rapid – Glasgow Rangers (DigiSport 4, Telekom Sport 4);
* H csoport (19.55 óra): Marseille – Apollon Limassol, Lazio –

Frankfurt;
* I csoport (19.55 óra): Besiktas – Malmö, Genk – Sarpsborg;
* J csoport (19.55 óra): Sevilla – Krasznodar (DigiSport 3), Ak-

hisarspor – Standard Liege (Telekom Sport 3);
* K csoport (19.55 óra): Rennes – Asztana, Dinamo Kijev – Jab-

lonec;
* L csoport (19.55 óra): MOL Vidi FC – Chelsea (DigiSport 1, Te-

lekom Sport 2, Look Sport), PAOK – BATE Boriszov (DigiSport 2,
Telekom Sport 1, Look Plus).

Jegyzőkönyv
Női kézilabda Európa-bajnokság, közép-

döntő, II. csoport, 2. forduló: Románia – Spa-
nyolország 27-25 (10-12)

Nancy, vezették: Vranes, Wenninger (osztrá-
kok).

Románia: Dedu – kapus, Neagu 7 gól, Pintea
6, Buceschi 4, Florică 3, Geiger 2, Ardean-Elisei
2, Perianu 1, Laslo 1, Chiper 1, Udriştoiu, Bă-
căoanu, Dragut.

Spanyolország: Navarro 1, Castellanos – ka-
pusok, Gonzalez Alvarez 6, Pena 5, Fernandez
Fraga 5, Hernandez 4, Martin 3, Lopez 1, Ce-
sareo, Garcia, Gonzalez Ortega, Martinez, Rod-
riguez, Gil de la Vega, Valdivia. 

Eredményjelző
Női kézilabda Európa-bajnokság, középdöntő,

II. csoport (Nancy) 2. forduló: Norvégia – Hollan-
dia 29-16 (15-7), Románia – Spanyolország 27-25
(10-12).

Az állás az utolsó forduló előtt: 1. Románia 6
pont (111-101), 2. Hollandia 6 (101-105), 3. Norvé-
gia 4 (122-105), 4. Németország 4 (111-110), 5. Ma-
gyarország 4 (108-117), 6. Spanyolország 0.



Vásárok, ünnepváró rendez-
vények, apró jótékonykodá-
sok – így telt advent második
hétvégéje a vidéki települése-
ken.

Backamadarason harmadszor
rendeztek adventi vásárt szombaton
délután. „A tavalyi tetszett az em-
bereknek, így idén is megszervez-
tük” – mutatott körül a kultúrotthon
nagytermében álló vásáron Báthori
Zsuzsánna, a Backamadarasért
Egyesület elnöke. A szervezet ta-
valy tartotta első adventi vásárát, ta-
valyelőtt a református egyház
kezdeményezett ilyen eseményt.
Így idén mintegy húsz kézműves és
termelő érkezett portékáival a vá-
sárba: az asztalokon szebbnél szebb
adventi koszorúk, asztali díszek, ék-
szerek, festett ládikók, újrahaszno-
sított papírból készült tárgyak,
festett üveg- és kerámiatárgyak so-
rakoztak. A szentgericei Szőcs csa-
lád mézet és méhészeti termékeket,
a madarasi Makkai Piroska ínycsik-
landozó savanyúságokat, lekváro-
kat, zakuszkát, Kacsó Sándor helyi
termelésű bort és pálinkát tett az
asztalra, míg Makkai Margit néni a
Mama-sarokba várta a látogatókat,
de Édes pillanatok címszó alatt mé-
zeskalácsok, sütemények, bejgli és
kürtőskalács is terítékre került. A
gyermekeket Kacsó Delinke aszta-
lánál mézespogácsa-díszítésre vár-
ták, a legapróbbak számára
gyereksarkot rendeztek be. Az ötlet
már tavaly felvetődött, hogy amíg a
szülők a kínálatot szemügyre ve-
szik, és meghányják-vetik egymás-
sal, addig a csemetéiket valamivel
le kell kötni. Így a szervezők min-
den szükséges kelléket beszereztek,
az apróságok pedig szívesen vág-
tak, ragasztottak, díszítgettek a
terem egyik sarkában három lelkes
pedagógusjelölt felügyelete alatt.
Kora este a helyi református ifjak
léptek színpadra rövid zenés műsor-
ral, felhíva a figyelmet, hogy a téli
ünnepkör és a decemberi lótás-futás
közepette elfelejtjük lelkünket ün-

neplőbe öltöztetni, megfeledkezünk
az elesettekről, pedig ez az időszak
a szeretet ünnepe lenne, ha nem
hagynánk kialudni szívünk lángját,
és visszatalálnánk Jézushoz.

A vásárt egyrészt azzal a céllal
szervezték, hogy a nagyáruházak
termékei helyett a lakosság helyi
kistermelők által előállított cikkeket
vásároljon a fenyőfa alá, így főleg
községbeli árusok érkeztek, de né-
hányan jelentkeztek Nyárádszere-
dából, Ákosfalváról,
Marosvásárhelyről is. A vásár mel-
lett az esemény közösségformáló
erejét is kiemelte Báthori Zsu-
zsánna, hiszen itt találkozhat idő-
sebb és fiatalabb falubeli, de az
egyesület tagjai is. Az elnök el-
mondta azt is: advent első hétvégé-
jén a fiatalok – akárcsak a tavaly –
koszorúkat készítettek és vittek el
az öregotthonba, az önkormányzat-
hoz és 37 helyi családhoz, időshöz,
akik közül nem egy évek óta ki sem
lépett a kapuján, így mindenki szá-
mára öröm volt az a délután, amikor
néhány percig megálltak az idősek
mellett, elbeszélgettek, emlékeket
idéztek fel, és együtt hullattak egy-
egy könnyet is. A vásárban megfor-

duló Koncz László Ferenc lelkész
örömének adott hangot, hogy a
2016-ban diakóniai céllal megren-
dezett első adventi vásárt tovább-
vitte az egyesület, mert fontos az
adventi együttlét, ráhangolódás.
Látszik, hogy az itteni emberek sze-
retnek dolgozni, vannak értékeik,
amelyeket be kell mutatni. Advent
a felértékelődés ideje is, és ha érté-
keinket az Úr elé visszük, ő meg-
áldja azokat – fejtette ki a lelkész.
Énekekkel, gyertyalánggal

Vasárnap délután Nyárádszereda
főterén is megnyílt az adventi vásár.
Azért ezen a hétvégén, mert az egy-
kori mezővárosnak egyik ősi ki-
váltsága a Judit-napi (december
10.) vásár, amihez kapcsolódóan
ebben az időszakban évek óta nem
maradhatnak el a kézművesvásá-
rok. A tizenöt stand és négy fahá-
zikó gazdag, színes kínálatot
nyújtott a látogatóknak: ünnepi
asztaldíszek, koszorúk, szebbnél
szebb gyertyák, festett üveg- és ke-
rámiatárgyak, hímzett terítők, ék-
szerek, horgolt, festett terítők,
díszek, méz, mézespogácsák, ször-
pök, lekvárok, illóolajok. A fázó-
sabbakat forralt bor, tea és pálinka

melegítette a késő délutáni, kora
esti hűvösben. A második adventi
gyertya meggyújtásával egy idő-
ben és a Bocskai dalkör ünnep-
váró énekei közepette Székely
Endre református lelkész tartott
áhítatot, figyelmeztetve, hogy
Isten kegyelméből tartattunk meg.
Ilyenkor minden megmozdul ben-
nünk és körülöttünk, de a vásár-
lási lázban, vendégvárásban, az
ünnepi asztalnál figyelnünk kell
arra is, hogy szívünkben és hajlé-
kunkban készítsünk utat és helyet
Jézusnak. 

Ezután a művelődési otthonban
a Deák Farkas Általános Iskola
elemi és felső tagozatos diákjai
mutattak be másfél órás ünnepváró
irodalmi zenés-énekes műsort a
mintegy háromszáz fős közönség-
nek.
Fenyőt és fényt vittek az időseknek

A Bölcs diákok című országos
vetélkedőre benevezett három nyá-
rádszeredai középiskolai csoport
közül a Fan-tasztikus 4-es csapat lá-
togatott el pénteken késő délután a
helyi idősotthonba a Jónak lenni jó!

és Adni jó! jelszóval. A négy tanulót
további három iskolatárs is elkí-
sérte: a diákok az időseknek fenyő-
fát vittek, amelyet az előzőleg
maguk készítette hagyományos
díszekkel ékesítettek fel. A fiatalok
versekkel, énekekkel köszöntötték
az otthon lakóit, majd gyertyafény
mellett elbeszélgettek velük, s az
idősek is megnyíltak: gyermekko-
ruk karácsonyának varázsáról me-
sélgettek, s a sok évtizeddel
ezelőtti élmények felidézése bebi-
zonyította karácsony örök csodájá-
nak üzenetét: az történik meg
igazán, amiben hiszünk mi, em-
berek. A két generáció azzal vált
el, hogy az ünnepi időszak után
ismét találkoznak, a fiatalok fel-
ajánlották, segítenek az öregeknek,
hogy kimozduljanak az otthon
falai közül, s a kíséretükben részt
vegyenek a közösség társas éle-
tében. Addig is a feldíszített kis fe-
nyőt a középiskolások az
időseknél hagyták, hogy emlékez-
tesse őket: vannak emberek, akik
gondolnak rájuk – számolt be a 
Népújságnak Oltyán Judit tanárnő.

December 8-án, szombaton –
a Humana Regun Egyesület és
az Eugen Nicoară művelődési
ház szervezésében – zajlott a
Kemény János műkedvelő
színjátszók X. szászrégeni ta-
lálkozója. A rendezvényen hat
csoport vett részt Marosvá-
sárhelyről, Erdőszentgyörgy-
ről és Szászrégenből. A
találkozó elején fotókiállí-
tásra került sor Szeretjük a
színpadot címmel. 

A szászrégeniek nyitottak
Változatos volt a program, hiszen

volt mesejáték, bohózat, gyermek-
tragédia, musical és dráma is. 

Elsőként az Eugen Nicoară mű-
velődési ház Csim-Bumm ifjúsági
színjátszó csoportja lépett fel a
Mátyás király lopni megy című
népmesével. A csoport „legki-
sebbje”, Mester Zsolt a baka szere-
péért elnyerte az erdőszentgyörgyi
Színpad találkozó Legjobb előadó
díját, melyet Szászrégenben vehe-
tett át. 

A szászrégeni Lucian Blaga
Szakközépiskola Fantázia csoportja
Frank Wedekind A tavasz ébredése
című gyermektragédiáját adta elő. A
darabot Sükösd Levente tanár, a
csoport vezetője rendezte. 

Az Eugen Nicoară művelődési
ház Mini Csim-Bumm gyermekszín-
játszó csoportja két Boborján bohó-

zatot adott elő. Akiknek tapsolhat-
tunk: Mester Zsolt és Mester Ba-
lázs. 
Magas a színvonal az erdőszent-
györgyieknél

Az erdőszentgyörgyi Bodor Péter
Színkör Gyújtogatók csoportja
Djata című drámáját – Dragomán
György A fehér király című regénye

alapján – írta és rendezte Móczár
Bence. A szövegkönyvet Móczár
Bence írta a csoport számára. Cso-
portvezetők Tarr Kinga és Kovrig
Magdolna. A középiskolásokból
álló csoport tagjai már évek óta tag-
jai a színjátszó körnek. Bár más-
más város iskoláiba járnak,
igyekeznek az iskolai program mel-

lett a színjátszó körben is helytállni.
Láthattuk, hogy nemcsak szóbe-
széd, hanem valóban úgy is van. 
Sikeres Kamaszok-előadás 

Nagy tapsot kapott a marosvásár-
helyi Kamaszok ifjúsági színtársulat
a Botladozva, avagy Kamaszélet
dalban című zenés előadásért. Ren-
dezte Kinda Szilárd színművész ,

zenepedagógus Szakács Zoltán, a
társulat vezetője Kozsik József
színművész. 
Búcsú csoporttagoktól

Az Eugen Nicoară művelődési
ház keretében működő Népszínház
Kemény János Társulatának ifjú-
sági csoportja az Isten a metrón
című drámát adta elő, melynek szö-
vegkönyvét Frenyó Anna írta Gil-
bert Le Mouel regénye alapján. A
darab rendezője Fábián András.

Az előadás végén a csoporttagok
és a vezető elbúcsúztak öt XII. osz-
tályos társuktól, akik szabadidejü-
ket ezentúl az érettségire és az
egyetemi felvételire való felkészü-
lésre szánják. Ezúton is köszönjük
Kalabér Kinga, Barta Henrietta, Pă-
curar Andreea, Dobai Szilárd és
Portik Zsolt munkáját és hozzáállá-
sát.

A csoportok emléklapokat és em-
léktárgyakat kaptak. 
Tamás Ibolyára emlékeztünk

A találkozó egy szomorú pilla-
nattal zárult. A jelenlevők megem-
lékeztek Tamás Ibolyáról, aki több
éven át volt a Népszínház Kemény
János Társulatának tagja és veze-
tője, a Csim-Bumm gyermekszín-
játszó csoport Ibi nénije, a
Kerekerdő néptánccsoport vezetője,
a Humana Regun Egyesület egyik
alapító tagja és a Kemény János
műkedvelő színjátszó találkozó
egyik megálmodója.

A X. találkozó közös vacsorával
zárult. 

Fábián András Gy. 

Gligor Róbert László

A legkisebbeket is elfoglalták a szervezők

Backamadarason és Nyárádszeredában egyaránt gazdag kínálat várta a vásárlátogatókat 
Fotó: Gligor Róbert László
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Advent a vásárban, énekben, ajándékban

Kemény János műkedvelő színjátszók X. szászrégeni találkozója



ADÁSVÉTEL

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú tömb-
házlakás. Tel. 0748-845-176. (9/255-I)

ELADÓ hízott disznó. Tel. 0740-463-935.
(17/295)

ELADÓ 3-as váltóeke. Tel. 0745-404-
666. (4/344)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Berecki Zoltán névre
szóló könyvtári belépőm. Semmisnek
nyilvánítom. (5/344)

MINDENFÉLE

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (4/249-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, -javítást,
csatornakészítést, -javítást, beltéri
festést. Tel. 0754-317-752. (4/274-I)

ALKALMAZUNK lakatost termopán-
műhelybe; C, D kategóriás sofőrt. Tel.
0744-572-889. (20683)

MEGEMLÉKEZÉS

Múlnak az évek, te nem vagy már
velünk, 
de tovább élsz szívünkben, soha
el nem feledünk. 
Fájó szívvel emlékezünk az ehedi
születésű GYÖRI ZOLTÁN volt
marosvásárhelyi lakosra halálá-
nak 5. évfordulóján. Emlékét őrzi
szerető felesége, gyermekei, uno-
kái és mindazok, akik szerették.
Nyugodjon békében! (6/232-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
2017. december 13-ára, DEMIÁN
MARGARETA született 
MÉSZÁROS MARGARETA halálá-
nak első évfordulóján. Nyugodj
békében! Bánatos férje, Gyuri,
sógornői, sógorai, keresztfia és
azok családja. (1/340)

Szomorúan, könnyes szemmel,
fájdalomtól meggyötört szívvel
emlékezünk a jeddi születésű ifj.
KOVÁCS SÁNDORRA halálának
5. évfordulóján. Őt a síron túl is
szerető felesége és családja. Akik
ismerték és szerették, gondolja-
nak rá kegyelettel. A Jóisten
nyugtassa békében! Emléke le-
gyen áldott! Szerettei: felesége,
Terézia és családja. (9-336)

ELHALÁLOZÁS

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, édes-
anya, nagymama, anyós, testvér,
rokon és jó ismerős, a jásfalvi
születésű 

NAGY ÉVA 
szül. Hegyi 

a Metalotechnika volt dolgozója 
életének 71. évében december
10-én hirtelen elhunyt. Drága
szerettünket december 13-án 11
órai kezdettel helyezzük örök
nyugalomra a Jeddi úti sírkertbe,
református szertartás szerint. 

A gyászoló család. (5/332-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett testvér, sógornő, nagynéni, 

özv. MÉSZÁROS BISZTRAY
ENIKŐ 

„Kicsi nénje” 
hosszas betegség után életének
82. évében visszaadta lelkét Te-
remtőjének. Temetése folyó hó
14-én, pénteken 12 órakor lesz a
református temető cinterméből. 

A gyászoló család. (3/342-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, testvér, nevelő-
apa, nagyapa, rokon, barát és
szomszéd, 

BOROS EDMOND ISTVÁN 
a Metalotehnica volt dolgozója
folyó hónap 11-én életének 87.
évében elhunyt. Temetése de-
cember 14-én 13 órakor lesz a re-
formátus temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család. (6/345-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétet kívánunk a
gyászoló családnak SZALONTAI
FERENC elhunyta alkalmával.
Emléke örökké élni fog. Faza-
kas Aranka és Albert. (10/337-I)

A MAROSSZENTGYÖRGYI SZARVASMARHA-TENYÉSZTŐ KÍSÉRLETI ÁLLOMÁS ÁLLAT-
ORVOST keres minimum 2 év régiséggel farmvezetői állásra az ERNYEI állatfarmjára. Biztosítunk szol-
gálati lakást Marosszentgyörgyön. Az önéletrajzot a scdbtgmures@yahoo.com e-mail-címre várjuk.
Érdeklődni a 0744-762-885-ös telefonszámon lehet. (20785)
AZ ELITE DISPLACEMENT KFT. felvételt hirdet németországi munkára, idősek ápolására, felügyele-
tére. Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, ingyenes oda-vissza utazás, egészségügyi biztosítás,  munka-
szerződés,  dupla bérezés az ünnepnapokra, teljes körű ügyintézés a munkaviszony idejére. A havi bérből
a cég nem von le semmiféle jutalékot. Jelentkezéseket az alábbi telefonszámon várunk:  0757-183-185.
(62778-I)
SZILVESZTER EGY ÉVBEN EGYSZER, ezért ünnepelje meg kedve szerint a marosszentgyörgyi GE-
MINI VENDÉGLŐBEN! Kiváló szolgáltatás kedvező áron. Iratkozi a helyszínen. Érdeklődni a 0265/319-
306-os telefonszámon. (sz.-I)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja
lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá be-
nyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)
A PC HOUSE megbízható friss nyugdíjast alkalmaz ÉJJELIŐRNEK. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá be-
nyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)
A PC HOUSE felvesz megbízható, minimum B kategoriájú jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT. Az öné-
letrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a
Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)
VÁSZON ALAPANYAGÚ FALIKÉPEK NYOMTATÁSÁVAL, KERETEZÉSÉVEL ÉS FORGAL-
MAZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ CÉG MUNKATÁRSAKAT keres az előállítási osztályra. Jelentkezni na-
ponta 9-16 óra között az office@norand.ro e-mail-címen vagy a 0748-238-740-es telefonszámon lehet.
(sz.-I)
A NORAND KFT. sürgősen alkalmaz ELŐKÖNYVELÉSI ISMERETEKKEL RENDELKEZŐ MUN-
KATÁRSAT. Az önéletrajzokat az office@norand.ro e-mail-címre várjuk. (sz.-I)
MAGÁNCÉG ÁLTALÁNOS ORVOSI ASSZISZTENST alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon
lehet 8-16 óra között: 0265/211-127. (sz.-I)
MAGÁNCÉG TAKARÍTÓNŐT alkalmaz munkakönyvvel. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet
8–16 óra között: 0265/211-127. (sz.-I)
A PETRY CÉG két tapasztalattal rendelkező CSONTOLÓT alkalmaz. Részletek a 0733-990-055-ös tele-
fonszámon. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Hirdetés
A Koronkai Polgármesteri

Hivatal értesíti az érdekelteket
arról, hogy kérelmezi a Maros
Megyei Környezetvédelmi
Ügynökségnél a területi köz-
igazgatási egységén található
valamennyi pázsitos területre,
rétre kidolgozott legeltetési
üzemtervre vonatkozó környe-
zetvédelmi engedélyt.  A terv
jelenlegi változatát a Maros
Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség (Agenţia pentru
Protecţia Mediului) székhelyén
lehet megtekinteni Marosvá-
sárhelyen, a Hídvég (Podeni)
utca 10. szám alatt, hétfőn 9–
15 óra, keddtől péntekig 9–12
óra között, valamint Koronka
Község Polgármesteri Hivata-
lánál, Koronkán, a Fő út 108.
szám alatt, hétfőtől péntekig 9–
15 óra között. A Maros Megyei
Környezetvédelmi Ügynökség
az érdekelt személyek indokolt
megjegyzéseit naponta fogadja
a hirdetés közzétételétől számí-
tott 15 napig. 

Sajtóközlemény 
Azok a magánszemélyek, akik az évi egységes adónyilatkozat

vagy végzés alapján 2018. december 15-ig törlesztik adójukat, a kö-
vetkező kedvezményekben részesülnek: 

1. Azok a magánszemélyek, akik már benyújtották az egységes
adónyilatkozatot és ezáltal a 2-es, 5-ös és a 8-as sor C betűjénél levő
„Sumarul obligatiilor fiscale datorate” (pénzügyi kötelezettségek
összesítése) rovatba beírták a megfelelő összeget, ezen érték után
5%-os kedvezményben részesülnek, ha 2018. december 15-ig kifi-
zetik a feltüntetett összeg legkevesebb 95%-át. 

Ezt a kedvezményt a törvény biztosítja, ezért nem szükséges az
adóhivataltól értesítés. 

2. Azok a magánszemélyek, akiknek a 2017-es jövedelmére, va-
lamint a 2016-2017-es időszakra esedékes egyéni társadalombizto-
sítási hozzájárulásra vonatkozó végzést küldtek, és 2018. december
15-ig kifizetik a megállapított évi adózandó összeg legkevesebb
90%-át, 10%-os adókedvezményben részesülnek.

2018. december 15-e, az adótörlesztési határidő lejárta után az
adókedvezményről a pénzügyi hivatal értesíti az adófizető magán-
személyeket. A tartozás kifizetése után az adóhatóság 2019. július
31-ig törli az adónyilvántartásból a magánszemélyek adóját. A nyil-
vántartásból való törlést követően a pénzügyi hivatal 2019. augusz-
tus 31-ig értesíti a magánszemélyeket az adott kedvezmény
jóváírásáról. 

Az adókedvezményeket az Adó- és Pénzügyi Hivatal elnökének
a Románia Hivatalos Közlönye 2018. november 27-i 1005-ös szá-
mának I. részében közölt 2906/2018-as rendelete szabályozza. 

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal kommunikációs 
és közkapcsolati osztálya

SÍTÁBOR
Az OUTWARD BOUND-SÍTÁBOR azoknak a GYEREKEKNEK szól,

akik kezdő vagy középhaladó szinten síelnek. A síoktatást
szakképzett oktatók biztosítják, felosztva a résztvevőket
csoportokba a sítudásuk szerint. Célcsoport: 9-14 éves iskolások,
akik kezdő vagy középhaladó szinten síznek. 
Meghirdetett periódusok: 
2019. január 2–7. 
2019. január 29. – február 3. 
2019. február 4–9. 
Érdeklődni és iratkozni december végéig az
info@outwardbound.ro e-mail-címen vagy a 0769-224-290-es
telefonszámon lehet.

A vámosgálfalvi PETIT PARIS KFT. megnyitotta BORÁSZÜZLETÉT
a volt gálfalvi állomásépületben. Minőségi küküllőmenti borok
kaphatók saját termésből.
Érdeklődni a 0749-332-894-es telefonszámon. (20788)



Maros Megyei Tanács

555. számú rendelet
A Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról

2018. december 17-én 13.00 órára

A Maros Megyei Tanács elnöke,
figyelembe véve a Maros Megyei Tanács elnökének a feladatai átruházására vonatkozó
2018. december 6-i 544. sz. elnöki rendelet előírásait,
az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vo-
natkozó 215/2001. sz. törvény 94. cikkelyének (1), (3), (5), (7), (8) bekezdése, a 106.
cikkely (1) bekezdése és 107. cikkely (2) bekezdése előírásainak alapján
elrendeli:
a Maros Megyei Tanácsot nyilvános, soros ülésre hívja össze 2018. december 17-én
13.00 órára a Közigazgatási Palota nagytermébe, a következő 
napirenddel:
1. Határozattervezet Maros megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazítá-
sára vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet Maros megye 2018. évi konszolidált általános költségvetésének
az előzetes végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet a 2018. évre a Maros megyei közigazgatási területi egységek
költségvetése kiegyensúlyozására leosztott összegeknek a kiegészítésére vonatko-
zóan, a Maros Megyei Tanács 1/2018. sz. határozatának 1. melléklete szerint;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonában levő DJ153 Szászrégen – Nyá-
rádremete – Szováta és DJ153A Nagyernye – Nyárádremete ingatlanok egyes részeinek
az elkülönítésére vonatkozóan, azok jogi helyzetének a tisztázásának érdekében;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
5. Határozattervezet a repülőtéri infrastruktúra egyes elemeinek ügykezelésére vo-
natkozó feltételek meghatározásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
6. Határozattervezet egyes károk behajtása érdekében hozott intézkedésekre vonat-
kozóan; 
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
7. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács szakapparátusának szervezésére vonat-
kozó egyes intézkedésekről; 
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
8. Határozattervezet az utólag módosított 2010. augusztus 12-i 111. sz. Maros megyei
tanácsi határozat 2. sz. mellékletének a módosításáról, amely a Maros Megyei Lakos-
ság-nyilvántartó Hivatal szerkezeti felépítésének, tisztségjegyzékének, illetve szer-
vezési és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozik;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
9. Határozattervezet a menetrend szerinti különjáratokkal végzett közszállítási szol-
gáltatásokhoz szükséges egyes útvonalengedélyek odaítélésére vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
10. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Az ELNÖK nevében Törvényességét véleményezte
Alexandru Cîmpeanu Paul Cosma

ALELNÖK JEGYZŐ
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Ha szereted a kihívásokat,
szeretsz egy jó csapatban

dolgozni, 
akkor nálunk a helyed. 

Munkádért cserébe 
megbecsülés, bónuszok 

és versenyképes juttatás jár. 
Küldd önéletrajzodat 

a hr@kovacs.ro címre, 
vagy érdeklődj 

a 0727-092-727-es 
telefonszámon. 


