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Vádak és törvények

Dr. Tamási Zsolt ideiglenesen visszatérhet az iskolába

Színházjegy,
ajándékért

December 20-án este 7 órától karitatív
eseményre várja nézőit a marosvásárhelyi Stúdió Színház. Az adakozók
hajléktalanoknak szánt ajándékkal
válthatnak jegyet a keddi előadásra.

____________4.

Prof. dr. Péter
Mihály a megyei
könyvtár díjazottja

A Maros Megyei Könyvtár Pro Libri
Senator kiválósági díjával jutalmazták
november 25-én dr. Péter Mihály
Heinrich orvosprofesszort, akadémikust a Philobiblon (Könyvbarát) –
2016 rendezvénysorozat keretében.

____________5.

Tanászi Ildikó
magyar bajnok

Öt éven át szülővárosában, Marosvásárhelyen dolgozott, három éve költözött Budapestre. Az idén nagyon
sikeres évet zárt: két első díjjal járó
trófeával ismerték el szakmai tudását,
szépérzékét.

Tiltakozó nagygyűlés a katolikus iskoláért

A Korrupcióellenes Ügyészségnek a marosvásárhelyi Római
Katolikus Teológiai Líceum igazgatója ellen indított eljárása
megzavarta az iskola működését, és dr. Tamási Zsolt József
hatósági felügyelet alá vonása miatt kellemetlenségek sorozatával kell szembenézzenek a diákok, a szülők és a pedagógusok. A gyors megoldás helyett a megyei tanfelügyelőség
vezetősége az új főtanfelügyelővel az élen a felelősséget elhárítva arra akarta a kialakult helyzetet felhasználni, hogy az
igazgatót bűnösnek kiáltsák ki, és eltávolítsák tisztségéből,
holott az ártatlanság vélelme őt is megilleti, mint bárki mást,
akinek az ügyében folyamatban van a kivizsgálás.

Bodolai Gyöngyi

____________7.

Fotó: Vajda György

Mivel dr. Tamási Zsoltot az elrendelt hatósági felügyelet miatt nem
kérdezhettük meg, korábbi írásainkat a különböző helyekről és személyektől származó tájékoztatásra alapoztuk, amelyek azt sugallták, hogy
az iskola ügyében adminisztratív mulasztások történtek. Ez a vád Tamási
Zsolt szempontjából nehezen elképzelhető, hiszen az iskola létrejötte
előtt, ennek megalapításában nem lehetett hatásköre. A Római Katolikus
Teológiai Líceum létrehozását a Státus Alapítvány kezdeményezte, a főtanfelügyelő előzetesen jóváhagyta, a helyi tanács pedig a jóváhagyás
alapján belefoglalta a megyei iskolarendszerbe. A 2015–16-os évre szóló
beiskolázási számokat a közoktatási minisztérium kormányrendelettel
hagyta jóvá.
(Folytatás a 4. oldalon)

Petíció az állatok
védelmében

Az élő állatok szállításának beszüntetésére szólít fel az Országos Állatvédő
Szövetség elnöke, Carmen Arsene.
Felhívásában azoknak az élőállatszállítmányoknak az állatokhoz sem
méltó körülményeit ismerteti, amelyeket a helyi hatóságok beleegyezésével
indítanak útjukra.

____________10.

Tempósan, pénz nélkül

Antalfi Imola
Kiszállítás hétfőtől péntekig 8-15 óra között. 50 lej felett a kiszállítás ingyenes!

Minden kedden és pénteken friss baromfihúst kapunk Magyarországról!
Legjobb árak a városban!
Friss egész csirkecomb 7,49 lej/kg, friss felső és alsó csirkecomb 7,95 lej/kg,
friss farhátas csirkecomb 5,49 lej/kg, friss csontos csirkemell 11,95 lej/kg,
friss csirkeszárny csak 6,95 lej/kg, friss csirkemáj 7,95 lej/kg,
friss csirkefarhát 1,89 lej kg.
Tipp:
Pampers Giant Pack pelenka különböző méretben csak 64,90 lej.
„Sok szeretettel/ Boldog ünnepeket” egyedi címkés vörösbor (750 ml) 12,95 lej, Douwe Egberts
Paloma őrölt kávé (225 g) 8,95 lej, Douwe Egberts Omnia Espresso, olaszos pörkölés (250 g) 12,49 lej,
Coffeeta classic gyorsan oldódó kávékrémpor (200 g) 3,49 lej, Nesquik kakaópor (200 g) 4,95 lej,
Teaház tea erdei gyümölcs darabokkal (60 g) 10,49 lej, Pannonhalmi étvágynövelő gyógynövénytea
étvágytalanság ellen (20x1,5 g) 9,49 lej, Negro töltött keménycukorka többféle ízben (79 g) 2,69 lej,
Leila vegyes csokoládés desszert (122 g) 7,95 lej, Edeka rumos ízesítésű csokigolyók (250 g) 7,49 lej,
Forest karácsonyi szalvéta (3 rétegű, 33x33 cm) 3,59 lej, Aphrodite fürdőkristály (400 g) 3,49 lej,
Caola kamillás hintőpor (100 g) 4,89 lej, Herba kids kézmosó hab (kamilla- és körömvirág-kivonattal,
250 ml) 8,49 lej, Herba kids tusfürdő (250 ml) 9,49 lej, Herba kids sampon csalán- és bojtorján-kivonattal
(250 ml) 8,49 lej, Elkos habfürdő eukaliptusz kivonattal (500 ml) 5,95 lej, Life illatos gyertya
(különböző illatú) 7,95 lej, Szaloncukor többféle ízben 9,95 lej/kg.

Intershop, megéri nálunk vásárolni!

Egyre inkább úgy tűnik, hogy év végéig nem sikerül
megszavazni a 2017-es országos költségvetési törvényt. A
törvényhozók ugyan – a vonatkozó jogszabályt módosítva
– december 31-ben állapították meg azt a határidőt, amíg
a következő évi költségvetést a parlamentnek meg kell szavaznia, még választási évben is, még akkor is, ha a választásokra az év utolsó három hónapjában kerül sor, de
kérdéses, hogy sikerül-e betartani ezt a rendelkezést.
A módosított költségvetési törvény szerint az új kormánynak kell kidolgoznia és az új parlamentnek elfogadnia a 2017-es büdzsét. A határidők pedig feszesek: a
pénzügyi tárcának a kormányalakítástól számított 15
napon belül a kormány elé kell terjesztenie a költségvetés-tervezetet, amely, miután jóváhagyta, a parlament elé
terjeszti, ennek a kormányalakítástól számított 20 napon
belül meg kell történnie. A költségvetés-tervezetet a parlamentnek december 31-ig el kell fogadnia. A törvényesség tehát csak úgy tartható be, ha év végéig a december
11-én megválasztott képviselőkből, szenátorokból álló
parlament rábólint a költségvetési törvénytervezetre.
Bár szeptemberben Anca Dragu, a pénzügyi tárca vezetője azt mondta, hogy a fenti előírások ellenére
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 59 perckor,
lenyugszik
16 óra 35 perckor.
Az év 350. napja,
hátravan 16 nap.

Ma VALÉR, holnap ETELKA
és ALETTA napja.
ETELKA: az Etele férfinév női
párja.
ALETTA: német-olasz eredetű
női név, az Adelheid fríz és németalföldi formájából származik.
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2016. december 14.

1 EUR

Felhős égbolt
Hőmérséklet:
max. 10C
min. -70C

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,5167
4,2448
1,4344

158,5547

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Eltűnt egy marosvásárhelyi orvosnő

Vasárnap este eltűnt egy marosvásárhelyi orvosnő, Benedek Orsolya. Autóját az egyik vásárhelyi bevásárlóközpont,
az Auchan City parkolójában találták meg, ott látták utoljára. Aki bármilyen információval segíteni tudja a rendőrség
munkáját, a 0725-915-817 telefonszámot vagy a 112-es
sürgősségi segélyhívó számot tárcsázza.

Kétnapos a helyi termékek vására

December 16-án és 17-én a tizedik alkalommal tartják meg
a Petry Látványműhely és Múzeum udvarán a helyi termelők támogatását is célzó vásárt. Az érdeklődők ezúttal gazdagabb felhozatalból válogathatnak: sajtkülönlegességek,
szörpök, lekvárok, befőttek, bor, pálinka, kozmetikumok,
teafüvek, szappanok, virágok, fűszerpaprika, levendulatermékek, mézes pogácsa, kolbászkülönlegességek, natúr
gyümölcslé, fűszerolaj, játékok, festett bútorok, kerámiák,
ékszerek, táskák, pénztárcák, ugyanakkor lesz bőven kézműves-ajándéktárgy is.

Bolyai János-emlékünnepség

December 16-án, pénteken a Bolyai Farkas Elméleti Líceum dísztermében Bolyai-emlékünnepséget szervez a
Református Kollégium–Bolyai Farkas Líceum Öregdiákok
Baráti Köre. A rendezvény 11 órakor kezdődik, az iskola
udvarán megkoszorúzzák Bolyai János és Bolyai Farkas
szobrát. 11.15-től dr. Körtesi Péter professzor, Bolyai-kutató Bolyai János tudományos munkásságáról tart előadást, majd dr. Weszely Tibor professzor a Bolyaiakról
értekezik.

Születésnapi mulatság

Huszonhetedik születésnapját tartja az RMDSZ szászrégeni szervezete. Ebből az alkalomból szeretettel várja az
ünnepelni vágyókat december 27-én, kedden este 7 órára
a radnótfájai Monte Carlo vendéglőbe. Zenél Szabó Előd.
Egy jegy ára 40 lej (menü, zene, belépő). Jegyek elővételben – december 21-ig – az RMDSZ szászrégeni székházában vásárolhatók munkanapokon 9-16 óra között.

Karácsonyi Titán-koncert

A Rádió GaGa és a Titánzene Kulturális Egyesület szervezésében karácsonyi est lesz december 19-én 20 órától
a marosvásárhelyi Kultúrpalotában, míg december 20-án
19 órától a szászrégeni Eugen Nicoară művelődési ház
nagytermében. A Ma kell nekünk a fény című műsorban
fellép Szabó Előd és a Titán, Tóth Reni (ex-Kormorán),
Rudán Joe, Szabó Gyula-Győző, Márton Fruzsina és
Gidró Kati (Jászai Mari-díjas). Az est házigazdái Nagy István és Fodor Piroska. A szászrégeni koncertre jegyek elővételben munkanapokon 9 és 18 óra között a művelődési
ház jegypénztáránál vásárolhatók, vagy a 0741-024-882
és a 0757-109-450-es telefonszámokon foglalhatók.

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Gyöngykoszorúk gyöngye tizedszerre
Nagy Székely Ildikó

A néptánc ünnepe

Népi dallamok bűvöletében élő nemzedékek, a X.
Gyöngykoszorúk gyöngye több száz fellépője
veszi birtokba szombat délben a Maros Művészegyüttes kövesdombi székházát. A hagyományos
évzáró néptánctalálkozóról Barabási Attila Csabával,
a főszervező Maros Művészegyüttes igazgatójával
beszélgettünk.

– Több mint 400 résztvevőt várunk az Erdélyi Magyar
Közművelődési Egyesület (EMKE) Maros megyei szervezetével és a Folk Dancing and Musik Egyesülettel közösen
szervezett rendezvényre. Évről évre olyan együtteseket,
tánccsoportokat szoktunk meghívni, akik maguk is szerveznek Gyöngykoszorú-találkozót. Idén közülük az erdőszentjobbágytelki,
marosludasi,
gyulakutai,
györgyi,
marosfelfalui, holtmarosi, szászrégeni, segesvári csoportok
jönnek el, illetve itt lesz a nyárádszeredai Bekecs ifjúsági
csoportja is. Ugyanakkor minden évben meghívunk újabban alakult csoportokat is, ezúttal a búzásbesenyőiekre és
a mezőbergenyeiekre esett a választás. Marosvásárhelyt az
együttesünk utánpótláscsoportja, a Napsugár mellett a Csillagfény néptáncegyüttes és az ősszel alakult Borsika képviseli. A felnőtt és gyermek táncosok mellett
népdalénekesek és zenekarok is színpadra lépnek, elsőként
– rögtön a rendezvényt megnyitó áhítat után – a Fagyöngy
citerazenekar mutat be egy adventi összeállítást. A néptáncműsor kínálata rendszerint igen változatos, a hagyományőrző együttesek saját tájegységük táncait hozzák el,
mások több vidék táncából nyújtanak ízelítőt.
– Mi a legfőbb célja ennek a találkozónak?
– Mint mondani szoktam, ez nem egy verseny, hanem
egy olyan együttlét, amelyen a hagyományőrzésen, népművelésen túl az ismerkedésen, barátkozáson és természetesen
a tapasztalatcserén van a lényeg. A magyarlakta vidékek
közül talán Maros megyében a legerősebb a táncmozgalom.
Úgy tudom, megyénknek jelenleg több mint negyven tánccsoportja van. Olyan együttesekkel büszkélkedhetünk, amelyeknek a híre külföldre is eljutott. Ilyen többek között a
Bekecs, a dicsőszentmártoni Kökényes, a segesvári Kikerics néptáncegyüttes. Meggyőződésem, hogy egyetlen megyében sem táncol annyi fiatal, mint
nálunk.
– 25 éve indult a Gyöngykoszorú mozgalom. Milyennek látja ezt a negyedszázadot?
– A mozgalom a Maros megyei EMKE
álma volt, 1991-ben indította útjára az egyesület megyei szervezetének akkori elnöke,
a néhai Szabó György Pál és felesége,
Szabó Éva. Az első találkozóra Nyárádszeredában került sor. A Szabó házaspár a decemberi
Gyöngykoszorúk
gyöngye
találkozókat Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotában szervezte meg. A későbbiekben a
Maros megyei EMKE további elnökei,
Ábrám Zoltán, majd a jelenlegi elnök, Kilyén Ilka is felkarolta a mozgalmat. Szabó

Gyuri bácsi leköszönése után volt egy időszak, amikor a vásárhelyi találkozó szünetelt, 2007-ben indítottuk újra. A
megye számos településén – Erdőcsinádon. Holtmaroson,
Nyárádszeredában, Görgényüvegcsűrön, Marosludason,
Marosfelfaluban – azóta is rendszeresen megszervezik a
Gyöngykoszorút, régebben Mezőpanitban is élt ennek a
rendezvénynek a hagyománya. Kibéden jómagam kilencszer szerveztem meg a Gyöngykoszorút, és a tervek szerint
jövő ősszel ott is újraindul a mozgalom. Az évtizedek során
olyan találkozókra is sor került – például Erdőcsinádon –,
ahol egy nap alatt több mint ezer táncos lépett színpadra.
– Szakmai szempontból van-e változás az egykori és a
mai előadások között?
– Az évek során sokat csiszolódtak, fejlődtek a néptánccsoportok, ez a találkozók videofelvételein is jól látszik.
Sok hivatásos táncos, oktató munkája van ebben, Fazakas
János, Füzesi Albert, Tóth Sándor, Benő Barna, a Deák tanárházaspár, János és Júlia és a marosfelfalusi kis táncosokat irányító Kovács Hajnal neve jut most hirtelen eszembe.
Amire viszont a továbbiakban oda kell figyelni, az az, hogy
még népszerűbb legyen a Gyöngykoszorú, még többen
csatlakozzanak a mozgalomhoz, amely talán a 2000-es évek
elején volt a legerősebb. Napjainkban sok gyermek és fiatal
lép színpadra, ez pedig nagy öröm és elégtétel, de jó lenne,
ha az idősebb nemzedék, az öreg táncosok produkciójában
is gyakrabban gyönyörködhetnénk.
– A Gyöngykoszorúk gyöngye rendszerint szakmai megbeszéléssel és táncházzal zárul. Idén is így lesz.
– Nem versenyről lévén szó, nincs egy szakmai zsűrije a
rendezvénynek, viszont sok szakember jelen van, akikkel a
csoportok műsora után folytatunk tapasztalatcserét. Ilyenkor számos problémát megbeszélünk, egyebek mellett a
minél autentikusabb népviselet beszerzéséről, a zenei kíséretről, a pályázási lehetőségekről és turnékról is szó esik.
Hiány van népzenészekből, illetve a hivatásos zenészeknek
sokszor nincs lehetőségük kijárni a próbákra, ez is megvitatásra kerül, akárcsak az iskolai néptáncoktatás és egy esetleges néptáncképzés elindításának kérdése. A megbeszélést
mindig táncház követi. Tulajdonképpen ekkor mutatkozik
meg igazán ennek a mozgalomnak az ereje. Akkor, amikor
megmozdul a tömeg, együtt táncol több száz gyermek és fiatal.

Karácsonyi rege a Szent Család-templomban

A marosvásárhelyi Szent Család római katolikus
templomban kedden este harang csendült, ének
zendült, messze zsongott a hálaének, és felcsendült a Mennyből az angyal. Advent meghitt hangulatában népi karácsonyi dalok, a magyar
irodalom gyöngyszemei hangzottak el Kilyén Ilka
Magyar Örökség díjas színművész előadásában,
férje, Ioan Riţiu színművész zenei kíséretével.
Jóllehet a városban más karácsonyra hangoló
koncert is volt, szép számmal jöttek el a remeteszegi templomba, kicsit alázatosabb lélekkel, de
mégis magasztos hangulatban közeledni a megszületendő Jézus jászlához.

Mezey Sarolta

A házigazda Szénégető István római katolikus lelkész
egy történetet osztott meg a gyülekezettel, melynek főszereplője egy háromgyermekes édesapa, aki minden karácsonykor befekszik a karácsonyfa alá, hogy ott élje át az
ünnep misztériumát, úgy, mint gyermekkorában. Az édesapa azt vallotta, hogy az ünnepben van valami, amit nem
tud megmagyarázni, csak átélni, a fa alatt feküdve. – Az
igehirdetésnek, a teológiának az a feladata, hogy jól elmagyarázza a karácsonyt, azonban a zenés, verses műsor nem
a racionalitásunkhoz szól, hanem annál mélyebben vezet

Fotó: Barabási Attila Csaba

be az igazi karácsony hangulatába, átéljük az ünnepet, ahogyan ez az édesapa is – mondta Szénégető István. Az előrevetített katarzis sikerült, a varázs megtörtént Babits
Mihály, Sinka István, Nagy László, Dsida Jenő, Ady Endre,
Márai Sándor, Nyirő József verseit és prózarészleteit hallgatva. Olyan régi karácsonyi dalok is elhangzottak, amelyeket szentmátéi születésű édesanyjától tanult a művésznő.
A mezőségi faluban az volt a szokás – akárcsak máshol is
faluhelyen –, hogy karácsonykor kántálva köszöntötték fel
egymást az emberek. Olyan értékes karácsonyi dalokat
őriztek meg, amelyek eredete a középkorba nyúlik vissza.
Jóllehet a nagypénteki passióéneklés szokását elhagyták a
magyarok, de azokat a dalokat, amelyeket régen passióként
énekeltek, egy idő után karácsonykor kántálták. Ír népi dallamú dal is elhangzott, amelynek eredete Szent István korára vezethető vissza, amikor a király meghívására ír és skót
szerzetesek térítették katolikus hitre az erdélyieket –
mondta Kilyén Ilka művésznő, aki ez alkalommal is megérintette a hallgatóság melegségre, szépre érzékeny lelkének húrjait.
– Valami megmozdult bennünk, a lelkünkben ott van már
a karácsony. Közénk jött az Isten – zárta a rendezvényt
Szénégető István, az új Szent Család-templom plébánosa,
aki szerint a templom építéséhez nemcsak pénz, építőanyag
kell, hanem ilyen tiszta, közösségépítő énekszó is, mint
amilyen 2016 adventjében a templomban elhangzott.
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Kelemen Hunor:
a 2001/90-es törvényt tiszteletben kell tartani

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök tegnap a Cotrocenipalotában megtartott konzultációt követően úgy
nyilatkozott, hogy tiszteletben kell tartani azt a törvényt, amelyik megtiltja, hogy az elítéltek kormánytagok lehessenek.

Mint mondta, a jogszabályt senki sem kerülheti meg, bár
vannak olyan törvények, amelyeket senki nem tart be, mégsem esik bántódása. Utóbbira példaként az oktatási törvényt
említette. A szövetség elnöke közölte, az RMDSZ-nek nincs
hivatalos álláspontja a leendő kormánnyal kapcsolatban, hiszen a választások eredménye sem hivatalos még, és még nem
is nevesítettek kormányfőjelöltet.
„Erről nem beszéltünk az elnök úrral, mivel nincs hivatalos
kormányfőjelölt. Sem Dragneát, sem mást nem jelölték még
hivatalosan. Ha a 2001-es törvényre utalnak, ami megmondja,
hogy ki lehet tagja egy kormánynak, persze, a törvényt be kell
tartani, nem lehet zárójelbe tenni. De ugyanígy be kellene tartani az oktatási törvényt is, mégsem esik senkinek bántódása,

és így van ez más törvényekkel is, de senki sem beszél róla.
Így van ez az anyanyelvhasználattal is. Minden törvény kötelező. Nincs olyan jogszabály, amelyik fakultatívabb, a másik
pedig kötelezőbb. A törvényt be kell tartani, senki sem kerülheti meg” – szögezte le Kelemen Hunor, amikor arról kérdezték, hogy támogatna-e az RMDSZ egy Liviu Dragnea által
vezetett PSD-kormányt.
A szövetség elnöke igazat adott Klaus Johannis államfőnek,
aki az mondta, hogy nem nevez ki miniszterelnöknek olyan
személyt, akit elítéltek.
„Az elnök nem mond mást, mint amit az alkotmány ír. Nem
az a kérdés, hogy egyetértek-e vagy sem. Egyébként egyetértek” – fejtette ki Kelemen, aki szerint nem időszerű most alkotmányossági kifogásokat emelni a vonatkozó jogszabály
ellen.
„2001-ben lehetett volna. Eltelt tizenöt év. Ha valaki az alkotmánybírósághoz akart volna fordulni, lett volna arra tizenöt éve” – mutatott rá az RMDSZ-elnök. (Mediafax)

A migráció és a védelempolitika kérdéséről
tárgyalnak Brüsszelben

Elsősorban az Európát érintő migrációs válság, a védelempolitika és a gazdaság kérdéseit vitatják meg
mai csúcstalálkozójukon az Európai Unió állam- és
kormányfői Brüsszelben.

A szokásos kétnapos csúcstalálkozó helyett ezúttal csak ma
ülnek össze az uniós vezetők. A munkaebéd napirendjének
első helyén a migráció kérdése szerepel, a résztvevők a tervek
szerint áttekintik az EU és Törökország között márciusban létrejött megállapodás végrehajtását, értékelik a bizonyos afrikai
országokkal kötött egyezmények terén elért eredményeket és
meghatározzák a további munka irányát, illetve megvitatják
a közös menekültügyi rendszer reformjának kérdését és azt,
hogy a jövőben miként alkalmazzák a felelősségvállalás és a
szolidaritás elvét.
A huszonnyolc tagállami vezető ezt követően a szíriai polgárháborúról és az abban való orosz részvételről, illetve az
Ukrajnával kötött társulási megállapodásról szóló határozattervezetről fog egyeztetni, amely az egyezmény ratifikációját
hivatott elősegíteni. Francois Hollande francia elnök és Angela Merkel német kancellár emellett beszámol majd az ukrajnai válság rendezését célzó minszki megállapodások
végrehajtásának jelenlegi állásáról.
A délutáni munkaülésen az állam- és kormányfők áttérnek
a biztonság- és védelempolitika témájára. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke a tagállami vezetőknek küldött meghívólevelében hangsúlyozta, ezen a területen az európaiaknak az

eddiginél nagyobb felelősséget kell vállalniuk, a cél az európai
biztonság megerősítése és az állampolgárok védelmének javítása. Hozzátette, fokozni kell a beruházásokat és javítani
kell az egymással, illetve a partnerekkel folytatott együttműködést. Az ülés elején Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is részt
vesz, akivel értékelik az EU és a NATO júliusi együttes nyilatkozata alapján kidolgozott közös javaslatok végrehajtását.
A következő napirendi pont a gazdaság és a társadalmi fejlődés kérdése: ezzel kapcsolatban áttekintik majd az Európai
Stratégiai Beruházási Alap kiterjesztésére vonatkozó javaslatot, az egységes piaci stratégiákat, a fiatalkori munkanélküliség elleni küzdelem állását. Az Európai Központi Bank elnöke
megosztja a résztvevőkkel a gazdasági fellendüléssel és kilátásokkal kapcsolatos meglátásait.
A munkavacsorán már csak az Egyesült Királyság európai
uniós kilépése (Brexit) után bennmaradó huszonhét tagállam
vezetői vesznek majd részt, hogy informális tanácskozásukon
a britek kilépésének következményeiről és a kiválási folyamatról egyeztessenek. Mint Donald Tusk a meghívólevelében
írta, a cél az, hogy „megállapodásra jussunk belső szervezeti
rendünkről és eljárásainkról, és ily módon készen álljunk a
Brexit-tárgyalásokra”. A brit lakosság többsége idén júniusban
népszavazáson döntött arról, hogy országuk lépjen ki az unióból; az erről szóló tárgyalások még nem kezdődtek meg, így
az Egyesült Királyság hivatalosan még teljes jogú tagja az uniónak. Theresa May brit kormányfő jövő tavaszra ígéri a kilépési tárgyalások megkezdését. (MTI)

Meghiúsult az aleppói tűzszünet
és evakuálás

Aleppóban meghiúsult a tűzszünet a szíriai kormányerők és a fokozatosan kiszoruló felkelők között, a város kiürítését nem sikerült megkezdeni a
tervezett, tegnap hajnali időpontban, ráadásul a
harcok is felújultak. Két lázadócsoport és egy ENSZtisztségviselő Iránra mutogat, amely állítólag feltételeket szabott a megállapodáshoz.

Az aleppói műveletekben a szíriai kormányerők oldalán
részt vevő Hezbollah libanoni síita szervezet erre úgy reagált,
hogy a fegyvernyugvás ügyében konszenzusra kell jutnia az
összes félnek, tehát Szíria, Oroszország és Törökország mellett Iránnak is.
Irán, amely a szíriai kormányerők oldalán Aleppóban harcoló két erős milíciát is támogat, azt szeretné, ha nem csak
Aleppóból evakuálnák a lázadó fegyvereseket és a még az ellenőrzésük alatt lévő városrész civil lakosait, hanem ezzel párhuzamosan két, Idlíb tartománybeli lázadók által támadott
síita faluból is engednék elszállítani a sebesülteket – mondta
a Dzsabha Samíja felkelőcsoport egy Törökországban tartózkodó tisztségviselője. A Hezbollah közlése szerint összesen
15 ezer ember – köztük négyezer lázadó – akarja elhagyni
Aleppót. A rommá bombázott városban tegnap újrakezdődtek
a harcok és a légicsapások. A szíriai kormányerők néhány óra
szünet után tegnap reggel ismét lőni kezdték a felkelők kezén
lévő utolsó városrészt – közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH).
A kiterjedt szíriai aktivistahálózattal rendelkező emigráns
szervezet beszámolója szerint a Bassár el-Aszad szíriai elnök
vezette rezsim erői reggel legalább 14 gránátlövedéket lőttek
ki a kelet-aleppói területre, ahonnan az eredeti tervek szerint
– egy Oroszország és Törökország közvetítésével kedden tető
alá hozott megállapodás értelmében – hajnalban evakuálni
kellett volna a civileket és a felkelőket.

A negyed kiürítése azonban nem történt meg, és tegnap a
felkelők és egy kormányhoz közeli forrás is azt közölte, hogy
az evakuálásról szóló megállapodást felfüggesztették. A szíriai
felkelők szerint a rezsim és iráni szövetségesei újabb feltételeket szabtak az egyezség végrehajtásához. Egy ellenzéki
tisztségviselő korábban azt mondta, hogy az evakuálás azért
késlekedik, mert vita alakult ki arról, hogy a felkelők magukkal vihetik-e fegyvereiket.
Recep Tayyip Erdogan török elnök a szíriai rezsimet tette
felelőssé a tűzszüneti megállapodás megsértéséért. Erdogan
hozzátette, ennek dacára Ankara megpróbál kialakítani egy
folyosót, hogy azon kimenekülhessenek a városból a civilek
és a lázadók. Egyben beszámolt arról is, hogy beszélni fog
Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a „nagyon törékeny” aleppói
helyzet lehetséges megoldásáról.
Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter is folyamatos
kapcsolatban áll a konfliktus érintettjeivel: kedd este Szergej
Lavrov orosz külügyminiszterrel telefonon értekezett Aleppó
ügyében, a nap folyamán pedig Mohamed Dzsavád Zaríf iráni
külügyminiszterrel egyeztet majd a kérdésről.
A Szíriában működő Orosz Megbékélési Központ ezzel
szemben tegnap arról számolt be, hogy az utóbbi 24 órában
csaknem 6 ezer polgárt evakuáltak a felkelők által ellenőrzött
aleppói területekről. A központ egyik szóvivője az Interfax
orosz hírügynökségnek elmondta, hogy 5992 embert, köztük
2210 gyereket vittek különböző humanitárius központokba,
ahol meleg ételt és orvosi ellátást is biztosítottak számukra.
Eközben 366 felkelő letette a fegyvert, és Aleppó nyugati részére távozott. A szíriai elnök döntése nyomán közülük 329en amnesztiában részesültek – tette hozzá a szóvivő.
Az orosz hadsereg is megerősítette tegnap az aleppói harcok kiújulását. Mint közölte, a szíriai hadsereg a felkelők támadásaira válaszul folytatja a harcot. (MTI)

Ország – világ
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Torlódnak a kamionok
a román–magyar határon

A magyar határrendészek fokozott ellenőrzése miatt
torlódnak a kamionok a magyar–román határ fontosabb átkelőhelyein a román oldalon – számolt be a
Digi24 hírtelevízió, amelynek helyszínen tartózkodó
tudósítói a Nagylak és Csanádpalota közötti autópálya-határátkelőhelyen ötórás várakozást, a Bors és
Ártánd közötti határátkelőhelyen több mint négyórás
várakozást jelentettek. Mindkét határátkelő romániai
oldalán több kilométeres kamionsor alakult ki. A hírtelevízió szerint a torlódás azért keletkezett, mert a
magyar hatóságok valamennyi kamiont alaposan átvizsgálják illegális bevándorlókat keresve. (MTI)

Nőttek a külföldi közvetlen
tőkeberuházások

Az első tíz hónapban 34 százalékkal nőttek a külföldi
közvetlen tőkeberuházások a tavalyi azonos időszakhoz képest – közölte tegnap a Román Nemzeti
Bank. A külföldi közvetlen tőkeberuházások értéke
3,736 milliárd euró volt, 952 millióval, vagyis 34 százalékkal haladta meg a 2015 első tízhavi 2,784 milliárd eurót. A jegybank szerint a folyó fizetési
mérleghiány 2,919 milliárd euróra emelkedett a tavalyi első tíz hónapban jegyzett 1,055 milliárd euróhoz képest. Ez azt jelenti, hogy a folyó fizetési
mérleg deficitje csaknem megháromszorozódott egy
év alatt. (MTI)

Svédország kitoloncol

Svédország megkezdte az illegális bevándorlók kitoloncolását – közölte az M1 aktuális csatorna tegnap délután. A svéd hatóságok többszöri
fellebbezéseket vizsgáltak felül, és úgy döntöttek,
hogy az érintett bevándorlók nem jogosultak menekültstátusra. A rendőrség szóvivője szerint az utolsó
pillanatig titokban tartják, hogy melyik központból
mikor kezdik meg a szállításokat. A kitoloncolásokról
szóló döntésre reagálva egy svédországi befogadóközpontban kedd este tüntetés kezdődött, és a
stockholmi repülőtér dolgozóit is rá akarták venni,
hogy sztrájkoljanak, ne vigyék vissza az embereket
Afganisztánba – jelentette az M1 tudósítója. (MTI)

1,2 százalékkal nőtt
az ipari termelés

Az idei első tíz hónapban 1,2 százalékkal nőtt az
ipari termelés a tavalyi hasonló időszakhoz képest –
közölte tegnap az országos statisztikai intézet. A bővülés főként a feldolgozóiparnak köszönhető, amelynek teljesítménye 2,2 százalékkal javult. A statisztikai
intézet a hét elején közölte, hogy az iparban tevékenykedő vállalatok árbevétele az első tíz hónapban
3,8 százalékkal nőtt. (MTI)

Tempósan, pénz nélkül

(Folytatás az 1. oldalról)
a minisztérium nem tétlenkedik, az illetékes szakosztályok dolgoznak a büdzsén, nehezen hihető, hogy érdemi tervezettel tudnak előállni, és talán fölösleges is.
Ha ugyanis a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke,
Liviu Dragnea által tett kijelentéseket, miszerint pártja
a leköszönő kormány javaslatait nem szavazza meg, figyelembe veszik, még valószínűbbnek látszik, hogy a
költségvetés esetében nem sikerül betartani a törvényt.
Természetes, hogy a választásokon győztes és kormányt is alakító párt a kampányígéreteit megpróbálja
beemelni a 2017-es büdzsébe, és az sem tartja vissza,
hogy az elemzők a költségvetési hiány növekedését vetítik előre a bérnövelések és adócsökkentések nyomán,
de nem hagyhatja figyelmen kívül a jogszabályokat.
Még nem alakult meg az új kormány, de a PSD vezetője
máris az adócsökkentések elhalasztásáról tárgyalt Dacian Cioloş kormányfővel, mintha nem tudná, hogy a
pénzügyi törvénykönyv módosítása leghamarabb fél
évvel később léphet érvénybe..
Igazából nem is tartunk még ott, hogy konkrétumokról tárgyaljanak az illetékesek. Ugyanis még nem tudni,
ki a főtárgyaló, azaz az új kormányfő. A korábban csalásért elítélt pártvezető, Dragnea személye körüli viták
miatt kialakult politikai csatározással kifutunk az évből,
költségvetési törvény hiányában pedig csak a tehetetlenségi erő viszi előre a pénzügyeket. Országos büdzsé
nélkül a helyhatóságok sem moccannak, nem terveznek,
nem szerződnek, nem ruháznak be, nem fejlesztenek.
Csak amire biztos – saját forrásból származó – fedezetük van. Vagyis néhány hónapig még… egy helyben
topog az ország.
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Vádak és törvények

(Folytatás az 1. oldalról)
Az előzményekről annyit, hogy a
marosvásárhelyi tanács 2014. július
19-én elfogadta a 241-es határozatot. Ennek negyedik pontja előírja:
abban az esetben, ha a Római Katolikus Státus Alapítvány megköti a
szerződést a tulajdonában levő épület és a hozzá tartozó terület bérbeadásáról
(hogy
az
Unirea
Főgimnázium tovább működhessen
abban), a tanács javasolja a Római
Katolikus Teológiai Líceum törvényes előírások szerinti megalapítását az állami fenntartású közoktatás
keretében. A határozat 3-as pontjában az áll, hogy a helyhatóság a
szerződés megkötése után 1,5 millió lejt fordít a bérbe vett épület legszükségesebb karbantartási és
felújítási munkálataira.
Az idézett tanácsi határozatot a
2014. szeptember 16-án elfogadott
271-es számú határozat követte,
ami módosított egy korábbi (112-es
számú) határozatot, amely a közoktatás és tanintézményeinek az újraszervezéséről szólt. A felsorolt
iskolák között szerepel a Római Katolikus Teológiai Líceum is, azzal a
feltétellel, hogy a megyei tanfelügyelőség bemutatja az iskola alapító okiratát, és tíz munkanapon
belül megkötik a 241/2014-es határozatba foglalt bérleti szerződést.
Mindez Liviu Oprea prefektus közbeavatkozása miatt nem valósulhat
meg, s bár leváltják, az ügy a bíróságra kerül, ahol érvénytelenítik a
271-es határozatot és a vele egy
napon, 2014. szeptember 16-án
megszavazott 268-as tanácsi határozat negyedik cikkelyét is.
A helyhatóság
és a tanfelügyelőség szerepe
Időközben 2014. december 15-én
megkötik a bérleti szerződést a Státus Alapítvány és Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatala között a stá-

tus épületének 20 évre szóló bérbeadásáról. Ezt követően 2015. január
29-én a helyi tanács a megyei tanfelügyelőség előzetes kötelező
szakmai engedélye (aviz conform)
alapján időben elfogadja a 33-as
számú határozatot a megyei iskolahálózat szerkezetének az átszervezéséről a 2015–16-os tanévre. A
határozatban felsorolt iskolák között szerepel a Római Katolikus Teológiai Líceum is. A határozat a
2011/1-es közoktatási törvény 61.
cikkelyének 2-es pontjára, a tanügyminiszter 2014. évi 4849-es rendeletére, valamint a helyhatósági
törvény előírásaira hivatkozik.
A 2011/1-es közoktatási törvény
61-es cikkelyének 2. pontja előírja,
hogy az állami és magán tanintézmények hálózatát a helyhatóságok
kell megszervezzék a tanfelügyelőségek kötelező szakmai engedélye
alapján. Tehát a törvény szerint az
iskola alapító okirata az a helyi tanácsi határozat, amely a törvény értelmében
az
iskolahálózat
szervezésével vagy átszervezésével
hozza létre a tanintézményt a tanfelügyelőségek előzetes kötelező szakmai
engedélye
alapján. A
helyhatóságok hatáskörébe tehát az
iskolahálózat szervezése tartozik,

A tanévnyitón

amelybe természetesen beleértendő
az iskolaalapítás és -megszüntetés
joga is, mivel másképpen a hálózat
szervezése nem lehetséges.
A közoktatási minisztérium
2011. évi 1942-es belső rendelete
szabályozza, hogy milyen feltételek
alapján járulhat hozzá a tanfelügyelőség az iskolahálózat átszervezéséhez, amely nélkül a helyhatóság
nem hozhat döntést. A szakmai láttamozás (aviz conform) a közigazgatási jog szempontjából olyan
előzetes, kötelező szakmai véleményezést jelent, amelyet az egyik
közigazgatási szerv a másiktól igényel, hogy megfelelő helyzetismeret alapján tudjon dönteni. Az új
iskola létrehozását vagy ebben az
esetben a Bolyai középiskolában
meglévő római katolikus osztályok
bővítését és önállósítását javasolni
kellett. A javaslatot a Római Katolikus Státus tette meg a helyi tanácsnál, amely a hatástanulmánnyal
és az intézményalapítást megalapozó iratokkal együtt átküldte a tanfelügyelőséghez, hogy a szakmai
kérdésekben kompetens irányító
szerv előzetes, kötelező hozzájárulását kérje. Amit az meg is adott, és
a tanács 2015. januárban elfogadta
a 33-as számú határozatot, amely

Színházjegy, ajándékért

Kaáli Nagy Botond
December 20-án este 7 órától karitatív eseményre várja nézőit a marosvásárhelyi Stúdió
Színház. Az adakozók hajléktalanoknak szánt ajándékkal válthatnak jegyet a keddi előadásra – áll a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Művészeti Karának azon eseményt vázoló közleményében, amellyel kapcsolatosan szerda délelőtt
tartottak sajtótájékoztatót az intézmény előcsarnokában. Olyan karácsonyi ajándékozási akcióról van
szó, amelynek keretében a marosvásárhelyi polgárok segíthetnek mélyszegénységben élő társaikon.
Amint azt Balási András, az egyetem rektorhelyettese kifejtette, a Coming Home Egyesülettel
közösen immár a harmadik éve szervezik közös
gyűjtési akciójukat a város legelesettebb emberei
számára. – Az intézményünk mindig érzékeny volt
a szociális esetekre, igyekeztünk segíteni a szegénységben élő embereken, pár éve az egyesület
által szervezett formában történik mindez. Nagyon
könnyű elesetté válni, és ez a világ nincsen felkészülve arra, hogy menedzselje ezeket az eseteket.
Ezen embereknek szinte semmi esélyük sincs a mai
társadalomban. Tudjuk, hogy karitatív eseményünk
csepp a tengerben, de ha csak egy kis csoport boldogulásához vezető út is, akkor már nem hiába
szerveztük meg. Általában összekapcsoljuk egy
előadással, ez most a Habaré című produkciónk
lesz, Gáspárik Attila rendezésében.
Az adományok, mint minden évben, a marosvásárhelyi székhelyű Coming Home Egyesület által
jutnak el a rászorulókhoz. Amint azt Daan de
Grott, az egyesület holland alapítója és vezetője elárulta, nagyon örvendenek annak, hogy ismét megszervezhetik a gyűjtést.
– Harmadik éve vagyunk itt, három éve közösen
szervezzük ezt az eseményt. Legfőbb célunk, hogy
reménységet adjunk a szegényeknek, elesetteknek.
Az egyik programunk a hajléktalanokkal foglalkozik, egy másik pedig oktatási-nevelési jellegű projekt. Utóbbi igen fontos a jövő, a
mélyszegénységben élő gyerekek szempontjából.
Sok olyan közösség él a városban, amelyeknek
gyerektagjai nem jártak, nem járnak iskolába. Kol-

Fotó: archív

leganőink elkezdték a tanításukat, a Hegy utcai és
hidegvölgyi házak hideg padlóján tanították a gyerekeket. Végig hittünk abban, hogy valami változni
fog. És változott is: találtunk egy holland támogatót, és immár együttműködünk a 7-es számú iskolával is – közösen elkezdtük a Második esély nevű
projektünket, ami arról szól, hogy azoknak, akik
soha nem jártak iskolába, tanfolyamot indítottunk.
Az iskola állja a projekt adminisztratív részét, közösen szerződtettünk egy tanárnőt. Mindez igazi
áldás számunkra és a gyerekek számára is. Reméljük, hogy azok, akik adakoznak, ezekre a gyerekekre is gondolnak, arra, hogy lehetőségük nyílt
tanulni, fejlődni, elérni valamit az életben. Az
utcán élőkre is gondolunk, de ez a projekt most elsősorban a gyerekekről szól.
Újságírói kérdésekre válaszolva Balási András
elmondta, szinte bármilyen ajándékot lehet vinni:
elsősorban olyat, ami hasznos, ami egy fázó, éhes
embernek, gyereknek jelent valamit. – A játékoknak például nagyon örvendtek a tavaly. Marosvásárhelyiként annak örülök leginkább, hogy
gondolnak erre az intézmények, színházak, egyetemek – sok helyen évek óta folyik az adománygyűjtés. Emberként legalább egy évben egyszer
érdemes erre gondolni. Az nem megoldás, hogy
pénzt adunk nekik: érezniük kell, hogy tartoznak
valahova.
Csöbi Olga Csilla, az említett fiatalokat oktató
tanárnő elárulta, húsz 11–18 éves gyerek, fiatal jár
a tanfolyamra. – Óvodába sem jártak, sokat dolgozunk vizuálisan velük, nem a megszokott metodikát gyakoroljuk. Nagy részük a Hegy utcából,
páran a Hidegvölgyből származnak. Nem jártak iskolába, ők nevelték a kisebbeket. Nagyon szeretik
a tanfolyamot, órák végén nem akarnak hazamenni, felfogják az esély lehetőségét. Egy osztályba járnak, amit két csoportra osztottunk fel és
ketten dolgozunk velük.
A szóban forgó előadásra a jegyek a Stúdió
Színház jegypénztárában válthatók ki kedden 14
és 18 óra között, vagy az előadás helyszínén,
kezdés előtt egy órával. Jegyek foglalhatók a
0736-350-686-os telefonszámon, valamint a
jegy@studioszinhaz.ro e-mail-címen.

belefoglalta a megyei iskolahálózatba a római katolikus iskolát is. A
határozat alapján történt meg az iskolahálózat szerkezetének a felterjesztése az oktatásügyi minisztériumba, majd kormányhatározattal hagyták jóvá az új tanévre vonatkozó beiskolázási számokat,
amelyeket a tanfelügyelőség a kormányhatározat alapján osztott le.
Hivatali visszaélés?
Dr. Tamási Zsoltot Someşan Ştefan főtanfelügyelő 2015 szeptemberében nevezte ki a Római Katolikus
Teológiai Líceum ügyvivő igazgatójának a következő versenyvizsga
megszervezéséig, amelyen az idén
ősszel az igazgató jó eredménnyel,
sikeresen szerepelt. Ha a főtanfelügyelő nem nevezi ki az iskola
élére, azzal követett volna el hivatali visszaélést, illetve ha a kinevezés alapján Tamási Zsolt nem
gyakorolja igazgatói jogkörét,
ugyancsak a hivatali visszaélés
ténye állna fenn.
Miután az iskola az oktatásügyi
minisztérium nyilvántartásába is
bekerült, következett az akkreditációja. Erről tudni kell, hogy egy iskola bővítésekor a korábban más
tanintézmény keretében működő és
ott már akkreditált osztályok magukkal viszik a működési engedélyt
az új iskolába. A teológiai líceum
esetében ez az előírás a Bolyai és az
Unirea középiskolákból átvett osztályokra vonatkozik, az új akkreditációt csak a cikluskezdő osztályok
számára kellett igényelni. Amit kért

és meg is kapott az iskola, tehát
ezen a téren sem merülhetett fel kifogás működésének a törvényességét illetően.
Dr. Tamási Zsolt – aki példásan
vezette az iskolát – eddigi ténykedése ellen még annyira sem, és reméljük, hogy erről a Korrupcióellenes Ügyészség is meggyőződött, és lehetővé teszi, hogy a tanintézményben a rendes kerékvágásban folytatódjék az oktatás.
A Korrupcióellenes Ügyészség
Someşan Ştefan volt főtanfelügyelőt hivatali hatáskörrel való visszaéléssel vádolja, azt állítva, hogy
2015 augusztusában főtanfelügyelői
határozattal hozta létre az iskolát, ez
viszont nem felel meg a valóságnak, ugyanis az iskola a 2015 januárjában hozott tanácsi határozattal már
létrejött, az augusztusi főtanfelügyelői határozat csak a Bolyai Farkas és
az Unirea középiskolákban levő osztályok átvételéről rendelkezett.
*
Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy
a Korrupcióellenes Ügyészség tegnap jóváhagyta a hatósági felügyelet részleges és ideiglenes feloldását, így dr. Tamási Zsolt József, a Marosvásárhelyi Római Katolikus
Teológiai
Líceum
igazgatója meghatározatlan időre
felkeresheti az iskolát, hogy az oktatási intézmény alkalmazottainak
bérét elutalja – tájékoztatott Gogolák Csongor, Tamási Zsolt védőügyvédje

„A Klastrom utcai épületegyüttest, a II. Rákóczi Ferenc Római
Katolikus Főgimnáziumot a kommunista államhatalom 1948. augusztus
2-án a 176-os dekrétummal államosította, az államosítás visszavonására csak 1998. január 8-án került sor a 7/1998. számú törvénnyel. Az
épületegyüttes 2004-es visszaszolgáltatásakor az újrainduló katolikus
oktatásnak a Bolyai Farkas Elméleti Líceum adott otthont, a Státus-ingatlant 2008-ban a városnak adták bérbe. 2012-ben a bérleti szerződés
hatályon kívül került. Az új szerződés (2014. december 15.) értelmében
a 2015. januári 33-as számú önkormányzati döntéssel újraalakult
Római Katolikus Teológiai Líceum a 2015–2016-ös tanévben »hazaköltözve« kezdhette el az új tanévet.”

Időben kívánom jelezni

Szeretném már most, idejében és
kíméletesen közölni az illetékesekkel,
az illetéktelenekkel, az illőkkel és a
villőkkel, hogy reám ne számítsanak.
Igaz, nem is tudom, ha számoltak a
jelenlétemmel, hiszen már nyugdíjas
vagyok, és lassan szépkorú, csak az
vigasztal, hogy ellenlábasaim (és -fazakaim) is szebbülnek korban.
Mindenesetre a minap kaptam egy
SMS-t, amit a feleségem bontott ki a
telefonomból, mert
én ezt a modern
közlési
formát
már/még nem sajátítottam el alapfokon, nulladick osztályos szinten sem, hogy menjek el a
télifa, bocsánat karácsonyfa (a télifa
ui. a szocialista szovjet politikai korrektség és hatás nyomán jöhetett létre
a népi demokrasztikus antiklerikális
szókincsünk részeként) és az ünnepi
fények meggyújtására, mert nélkülem
aztán tényleg semmi értelme a tél és
a sötétség uralmát megtörő szertartásnak, és nem dicsőülhet meg maradéktalanul a negyedszer/ötödször
újraválasztott városelső.
Azután két nappal később arra is
kaptam egy névtelen telefonüzenetet,
hogy legyek ott feltétlenül a Ligetben
a korcsolyapálya ünnepélyes megnyitásán, ahol a dísz- és tiszteletkört az
alpolgármesterek fogják megtenni kis
tüllruhácskában andalító keringőmuzsikára. A zenét a marosbécsi filharmókusok szolgáltatják.
Lett is ebből olyan tömegdugó és
közlekedési tochuvabochu (zűrzavar
bibliai szakkifejezéssel) a városban,
hogy csak lépésben haladtak az egymáshoz koccangató – nem koccintgató – gépi hajtású többlovaskocsik.
Pedig, ha még két fenyőfát kivágtak

volna, és felállították volna a város
más lakott pontjain, mondjuk egyet a
Tudor (Sárvári), a másikat a Kárpátok (hiába kárpáltok, egyes megfigyelők szerint) negyedben egy-egy
nyíltabb téren, talán széthúzhatták
volna a tömeget és az ünnepséget, és
távkapcsolással talán egyszerre gyúlnak ki a várva várt fények. De az nem
lehet, mert kellett a pénz a csillagszórókra december elsején, és kit érdekel
a panelproletárok
nyomora, amikor a
főpolgármester dicsőségét nem helyhatósági választási években csupán a
főtér és vásári nyüzsgése hirdetheti
maradéktalanul.
Tehát legyen világos, hogy nem
fogok elmenni a polgármester fényezésére, nem fogok kántálni. Ha
ugyanis nekem is küldenek efféle lehetőségkínálatot, akkor ez azt jelenti,
hogy engem is oda várnak. Pedig én
már akkor sem gyűltem ki a tanácsterem ajtaja elé, amikor megjelentek
szorkkoválók és plugusógorok, pedig
városi tanácsos voltam több mint egy
évtizeddel ezelőtt, és bátran (?) ülve
maradtam, mert nem kívántam részvételemmel is hitelesíteni Nemszeretem uram ünnepkedését.
Ez végtére is magánügyem, csak
azért jegyeztem fel, mert utólag semmiféle reklamációt nem fogadok el, ha
nem az angyal, hanem a szükség, az
adófelszólítás, a fakivágási terv, a
fantáziadús somosteteji felvonó és
függőhíd EU-pályázatra benyújtott
ámokfutás forráskiegészítése jön el
karácsony/újév éjszakáján és az azt
követő még három esztendő (vagy
annak többszöröse) során.
Ja, és énekből fel voltam mentve.
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Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Elhunyt Klein György magyar
származású svéd sejtbiológus,
onkológus

Életének 92. évében, december 10-én elhunyt Klein
György magyar származású
svéd sejtbiológus, immunológus, onkológus.

A biológiai tudomány doktora, a
Magyar Tudományos Akadémia
tiszteletbeli tagja 2014-ben vehette
át a Semmelweis Budapest Awardot, az egyetem legtekintélyesebb
tudományos díját.
Klein György a svéd Karolinska
Intézet Danderyd kórházában, családja körében halt meg. A professzor csaknem 70 éven keresztül
feleségével, Klein Évával, a Karolinska Intézet kutatója, majd 1957től professzora volt. A National
Association Against Cancer támogatásával feleségével ketten alapították
meg
a
Karolinska
Daganatbiológiai Tanszékét hatvan
évvel ezelőtt.
A rákos megbetegedések vírusos
keletkezésének mechanizmusáról,
az onkogének és a tumor szupreszszor gének szerepéről, a rákellenes
immunválaszról, az utóbbi években
pedig a tumorsejtek és az osztódásukat gátló (majd átalakulva később
segítő) fibroblasztok kölcsönhatásáról jelentetett meg nagy hatású közleményeket.
Klein György a Magyar Tudományos Akadémia mellett öt másik
akadémia tagja, illetve tiszteletbeli
tagja volt. Csaknem harminc rangos
nemzetközi díjat kapott (többet feleségével megosztva). 1988-ban a
Debreceni Tudományegyetem díszdoktora lett. Ezenkívül öt másik
egyetem is díszdoktorává fogadta.
1957-től 35 éven át a fiziológiai és
orvostudományi Nobel-díj-bizottság titkára volt.
A professzort sok szál fűzte a

Prof. dr. Péter Mihály a megyei könyvtár díjazottja

A Maros Megyei Könyvtár Pro Libri
Senator kiválósági díjával jutalmazták november 25-én dr. Péter
Mihály Heinrich orvosprofesszort,
akadémikust a Philobiblon (Könyvbarát) – 2016 rendezvénysorozat keretében. Az ünnepeltről
elhangzott, hogy a megye tudományos életének jeles képviselője, és
a könyvtár jó barátjaként gyakran
fordult meg az intézményben.

A kitüntetett életéről és pályájáról prof.
dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár írt méltatást.
Péter Mihály 1929-ben született Kibéden. A helyi és a szászrégeni német
nyelvű általános iskolában tanult, majd
1948-ban a II. Rákóczi Ferenc Fiú-főgimnáziumban érettségizett. Felsőfokú
tanulmányait 1954-ben az Orvosi és
Gyógyszerészeti Intézetben érdemoklevéllel végezte, s rövid körorvosi kitérő
után a mikrobiológiai tanszéken alkalmazták gyakornoknak.
1990-ben nyerte el az egyetemi tanári
címet, amelynek birtokában 1991-től
1999-ig a mikrobiológia tanszéket vezette. Tudományos munkássága, amelynek
eredményeihez
németés
magyarországi, valamint norvégiai tanulmányutak járultak hozzá, az orvosi mikrobiológia több területét fogta át. László
János professzorral és csapatával jelentős
eredményeket értek el a B-típusú hepatitis vírusának kutatásában. Munkásságának eredményét egyetemi jegyzetek,
szakkönyvek, szakkönyvekbe, emlékkönyvekbe írt fejezetek jelzik. Orvostörténeti munkássága hasonlóképpen
jelentős. Barabás Bélával közösen írta és
szerkesztette a marosvásárhelyi orvos- és
gyógyszerészképzés 50 évéről szóló kötetet, megírta az erdélyi fogorvoslás tör-

ténetét, továbbá az Erdélyi MúzeumEgyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi
Szakosztályának
százéves
tevékenységét. Tudományos és tudománytörténeti munkásságát számos elismeréssel
jutalmazták:
Arany
János-emlékéremmel, Genersich Antaldíjjal, Zsámboky János-emlékéremmel,
érdemes professzori címmel, a Magyar
Köztársaság Lovagkeresztjével, és sorolhatnák tovább azoknak a társaságoknak a
nevét is, amelyeknek tagságát elnyerte,
köztük a Román Mikrobiológiai, Immunológiai és Sejtbiológiai Társaságét, a
Magyar Mikrobiológiai Társaságét, az
Erdélyi Múzeum-Egyesületét, amelynek
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nyolc éven át az alelnöke volt, a KOB
(Kolozsvári Akadémiai Bizottság) tagja
és az MTA külső tagja, az elmúlt évben
pedig Marosvásárhely díszpolgárává
avatták – hangzott el többek között a laudációban.
A MOGYE nyugalmazott professzora
köszönő szavaiban értékelte azt a gyors
és szakszerű segítséget, amelyet a megyei
könyvtárban kapott, ahol minden alkalommal kellemes hangulat fogadta.
Az ünnepségen Vasile Dobrescu történészprofesszort is Pro Libri Senator díjjal
jutalmazta a könyvtár, a fiatal tehetségeknek szánt elismerést az Európa Általános
Iskola tanulója kapta. (b. gy.)

Semmelweis Egyetemhez. Egykor
jogelődje, a Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karának hallgatója volt, ahol szövettani és
patológiai demonstrátorként is segítette az oktató munkát. Az egyetem
számos intézetével, így a II. Sz.
Gyermekgyógyászati Klinikával,
valamint az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai
Intézettel közös tudományos projektjei és közleményei jelentek
meg. Csermely Péter, az utóbbi intézet egyetemi tanára a professzort
méltatva úgy fogalmazott, „egy kivételesen nagyszerű elme és lélek
az örökkévalóság részévé vált”.
„Klein György a mélységes kíváncsiság, a már-már természetfelettien éles logika és a jóindulat
igen ritka ötvözete volt. Példa nélkül állóan intenzív figyelemmel és
beleérző megértéssel tudott hallgatni másokat. Lenyűgöző tudással
rendelkezett” – írta róla Csermely
Péter. (MTI)

Új kutatási tervek

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetemen egy nemrég tartott sajtótájékoztatón ismertették azt a két új kutatási projektet – egyenként nyolcmillió lej körüli
értékben –, amelyre európai uniós támogatást nyert az egyetem. Ezek a projektek az intézmény új kutatóközpontjában zajlanak két
vendégprofesszor irányításával az elkövetkező négy év során – hangzott el dr. Oláh Péter
adjunktus, projektmenedzser ismertetőjében.

Az első kutatási terv vezetőjének a Manchester Metropolitan University egyetemi tanárát, prof. dr. Mark
Anthony Slevint hívták meg. A projekt célja a C-reaktív
fehérjével kapcsolatos kezelés kidolgozása. A fehérjét
az egész szervezet termeli, szintje a vérből mutatható
ki. A CRP jelzi, ha gyulladás van a szervezetben, s ha
magas az értéke, akkor a gyulladás károsító hatása
megnövekszik. A kutatás során arra keresik a választ,
hogy az érelzáródás miatt bekövetkező szélütésben hogyan lehetne megakadályozni a szellemi képességek
leépülését, a demenciát, ami az esetek többségében
egy éven belül bekövetkezik. A cél olyan korszerű
műtét nélküli kezelési modell kidolgozása, ami segíthet a demencia megelőzésében.
A második kutatási terv vezetője a marosvásárhelyi
származású dr. Dan Simionescu professzor a dél-karolinai Clemson Egyetemről, aki a műanyag szívet megalkotta. A kutatás célja szívbillentyű kidolgozása élő
szövetből. Jelenleg műbillentyűket és állati szövetből
készült billentyűket használnak a műtétek során. Ez
azonban problémás a kisgyermekeknél, ugyanis a billentyű nem növekszik együtt a szervezettel, ezért egy
idő után cserélni kell, ami újabb műtétet jelent – magyarázta érdeklődésünkre Oláh Péter. A szövetszabászat során élő szövet előállítására törekednek. Az
állatkísérletek arra irányulnak, hogy a donor állat szövetéből eltávolítsák a sejteket, majd a szövetrácsot
annak az állatnak az őssejtjeivel töltsék fel, amelyiknél
a szívbillentyű beültetésre kerül. Ha kutatásaik sikerrel
járnak, akkor emberen is ki lehet majd próbálni ezt a
módszert. A projekt során a szívbillentyű-bántalmak
kezelésének a lehetőségeit is kutatják.
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A kőváros – egy angol-eszperantó sikerkönyv magyarul
Szerényen, kitartóan Erdély, Székelyföld hírnevét népszerűsíti az országhatárokon
átívelő
eszperantó
világban. Szász Lenke, Parajdon élő
nyugalmazott romántanárnő Szemlér
Ferenc- és Ioan Slavici-művek eszperantó nyelvre való átültetése után egy
szívéhez közel álló történelmi regényt
fordított le eszperantóból magyarra.
Anna Löwestein angol írónő sikerkönyve, A kőváros a Világhírnév Kiadó
Sárkányfog elnevezésű történelmi regénysorozatában jelent meg. A szerzőt és a fordítót Szabó Csaba, a kiadó
vezetője mutatta be november végén
Marosvásárhelyen is.

Bodolai Gyöngyi

Anna – az eszperantó mozgalom
és Róma hatása

Az 1951-ben született Anna Löwenstein
angol író olasz férjével együtt a nemzetközi
eszperantó mozgalom ismert képviselője. 13
évesen kezdett el érdeklődni az eszperantó
nyelv iránt. Mivel korábban az iskolában latint és franciát tanult, hamar elsajátította a
nyelvet. Évek múltán a barátnője hívta fel a
figyelmét az Eszperantó Világszövetség folyóiratában közölt álláshirdetésre. Bekapcsolódott a mozgalomba, folyóiratokat
szerkesztett, novellákat, regényeket írt. Renato Corsetti olasz eszperantistához ment feleségül, akivel otthon a mindkettőjük által jól
ismert nemzetközi nyelven beszélnek.
1999-ben írta meg angol nyelven A kőváros című történelmi regényét, amely hamar
ismertté vált az angol nyelvű könyvpiacon.
Megjelenése után azonnal nekifogott, hogy
eszperantóra fordítsa, mert tudta, hogy regénye ezáltal terjedhet el az egész világon. Az
elismerés nem késett. A kőváros mindkét
nyelven sikerkönyv lett, eszperantó változata
a távoli Japánban is nagyon népszerű. Magyarra lefordított könyvének vásárhelyi bemutatóestjén a távolból az internet
segítségével a szerző is bekapcsolódott a beszélgetésbe. Szabó Csaba kérdésére (amit Vizeli Júlia tolmácsolt) elmondta, hogy 1981-es
látogatása során rendkívül nagy hatással voltak rá az ókori Róma mai napig fennmaradt
óriási épületei, a Fórum, a Colosseum, a
Pantheon, és elgondolta, hogy látványuk mi-

A félelmetes Colosseum

Három asszony, három sors

lyen érzést válthatott ki egy kelta lányban,
akit az ókori Britannia vidéki környezetéből
hurcoltak Rómába rabszolgának. Ez adta A
kőváros című regényének az ötletét. Hét éven
át gyűjtötte az anyagot múzeumokban és
könyvtárakban, történelmi és irodalmi művek
egész sorát tanulmányozta a brit szigeteknek
az időszámításunk szerinti I-II. században élt
lakóiról, a rabszolgák életéről, a kereszténység terjedéséről, a keresztények üldözéséről,
a mindennapi életről az ókori Rómában.
A szerző alapos munkáját igazolja, hogy a
Kolozsváron kiadott könyv borítóján megjelenő képről is pontosan feltünteti, hogy azon
Veranus Hypsaeus pompeji kelmefestő házának freskója látható.
Bivana (Barbara) – a szülőhelytől a kővárosig
A kőváros cselekménye két világot köt
össze, az i.sz. I-II. századbeli Britanniát és a
Római Birodalmat Néró uralkodása, a korai
kereszténység, a nazarénusok üldözése,
Róma felgyújtása idején. Főhőse egy fiatal
barbár lány, aki a zöld természettel, mezőkkel
és erdőkkel együtt lélegző kelta világban a
gyógynövények titkát tanulja, öregek meséjét
hallgatja, kelta szertartásokon vesz részt. A vaskori falvak életét megörökítő leírásokban gazdag első részt a főhős elrablása szakítja meg.
Bivana alig 16 éves, amikor szemtanúja
lesz, ahogy szülőföldjét feldúlják és meghódítják a rómaiak. Barátnőjét megölik, őt is
megerőszakolják, azután pedig hosszú hajóúton bilincsbe verve elhurcolják Rómába,
amelynek környékén rabszolgaként dolgozik.

A természetközeli kelta világ

a férjét, de fiát, aki a Pálnál szigorúbb Péter
híve lett, nem tudja megmenteni. A fiú édesanyja helyett a hittársaival való sorsközösséget választja, és nem retten meg attól a
rettenetes haláltól sem, hogy vadállatok elé
vessék a Colosseumban. Nélküle és a tűzben
elpusztult javaik nélkül kell újrakezdeni az
életet egy Róma közeli városban, ahol a
sógor segítségével újra a másolásból élnek.
Bár gyakran felmerül emlékeiben az elvesztett szülőföld, Bivana azt reméli, hogy a rossz
idők után boldogabbak következnek abban a
városban, ahol kislányával Róma zsúfolt kőrengetege után a természetbe is időnként
visszatalál.
Lenke – Parajdtól a nagyvilágig
Az 1947-ben Nagyborosnyón született
Szász Lenke, aki a középiskolát Sepsiszentgyörgyön, felsőfokú tanulmányait az egykori
marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola románmagyar szakán végezte, pályája utolsó szakaszában a parajdi iskolában tanította a román
nyelvet. Az eszperantó iránt gyermekkorában
kezdett érdeklődni, és ma is úgy gondolja,
hogy egy jó nyelvkönyv birtokában bárhol
meg lehet tanulni ezt a nemzetközi nyelvet.

A második rész – Irány Róma – a nyelvet
kezdetben nem értő és beszélő rabszolgalány
viszontagságait, majd sorsának kedvező alakulását mutatja be. A feltűnően szép, dús
vörös hajú Bivanának szerencséje van. Egy
írnok rabszolga választja ágyasául, aki magával viszi a városba, ahol másolóműhelyt nyit,
és első gyermekük világra jötte előtt megváltja feleségének is a szabadságát. Két gyermekük születik, és Bivana, akinek megható
találkozásai vannak az övénél sokkal roszszabb helyzetbe került egykori sorstársaival,
beletörődik a helyzetébe. A cselekmény a
harmadik részben gyorsul fel, amikor férje és
fia a keresztény vallás hívei lesznek, s annak
apostolai, Pál és Péter is megjelennek a regényben. A római tűzvész után, amely Bivana
nehezen összekovácsolt boldogságának tár1982-ben A Hét című hetilapban olvasta
gyi alapjait tönkreteszi, sikerül kiszabadítania Nagy József bukaresti tanár cikkét az eszperantóról, amit érdekesnek talált. A cikk zárómondata maradt meg benne a leginkább,
amely arról szólt, hogy az eszperantó nyelv
révén bárhonnan a világból folyóiratokhoz,
könyvekhez lehet jutni. Az 1980-as években,
amikor minden újság, folyóirat főszereplője
„Ceauşescu elvtárs” volt, nagyon kecsegtetőnek tűnt számára ez a lehetőség. Egészen véletlenül a Megyei Tükör egyik számában
hirdetést talált egy eszperantó nyelvtanfolyamról, amelynek elkérte a leckéit. Az ütöttkopott brosúrában levő anyagot megtanulta,
majd később magyarországi levelezőtársai
küldeményének a segítségével jó nyelvkönyvből, szótárból, folyóiratból tökéletesíthette tudását. Kolozsváron Zsigmond Júlia
bábszínésznő Bazaro című eszperantó lapjában jelentek meg első írásai. Felbátorodva

Fotó: Bodolai Gyöngyi

minden számban közölt, s amikor a lap megszűnt, jelentősebb külföldi folyóiratokat vett
célba. Próbálkozásait siker kísérte, amitől bevallása szerint vérszemet kapott. Büszkén
említi, hogy legutóbb kedvenc román szépirodalmi művének, Ioan Slavici A jószerencse
malma című novellájának eszperantó fordításával pályázott Olaszországban. Az idén
második díjat nyert az Eszperantó Világszövetségnél, amiért pénzjutalom is járt. A Slavici-fordításért, ami nagyon nehéz volt a sok
tájszó miatt, jutalomképpen a könyvnek örvendene a leginkább, amelyben az eszperantó
nyelvre fordított novella megjelenik. Kedvenc gyermekkori olvasmányát, Szemlér Ferenc A hárompúpú hegy című ifjúsági
regényét is átültette eszperantó nyelvre, amihez a szerző jogutódjának az egyetértését is
megszerezte.
– Ez is szívügyem volt, mert olyan szöveget, ami nem tetszik, akkor sem fordítanék le,
ha valaki fizetne érte – szögezte le a bemutatón. Eszperantó nyelvet beszélő oxfordi barátnőjénél került a kezébe A kőváros, és
annyira lekötötte a regény, hogy elhatározta:
lefordítja. Miután francia barátnője közvetítésével hozzájutott egy példányhoz, egy év
alatt kézzel írott lapokon készült el a fordítással. Levelet írt Szabó Csabának, aki úgy
döntött, hogy kiadja könyvet, csak legyen
számítógépbe beírva a szöveg. A beírással
megbízott valakit, majd a lányától ajándékba
kapott számítógépen megtanult írni, és egy
ujjal bepötyögte a fennmaradó fejezeteket.
Aki a sorsokat összefonta
– Szász Lenke esete tanulság, hogy értékeinket jobban meg kellene becsülni, hisz kapcsolatai az egész világra kiterjednek –
hangsúlyozta Szabó Csaba. A kőváros kiadását Hargita Megye Tanácsa, Gyergyóremete
község és Gyergyóremete Önkormányzata,
valamint Winkler Gyula európai parlamenti
képviselő támogatta a Hargita megye megtartó erejének népszerűsítése idegen nyelven
című projekt keretében. Így fonódott össze a
három asszony sorsa, a kelta lányé, az őt
megálmodó és életre hívó angol írónőé és az
erdélyi fordítóé, aki érdeklődéssel és szeretettel ültette át magyar nyelvre a szöveget,
ami Kolozsváron és nem Budapesten jelent
meg először magyarul, a New Yorkban kiadott második angol változatot megelőzve.
Munkájáért a bemutatón Szász Lenke a
Fehér Hollók 2016-os oklevelét és a vele járó
200 eurós díjat vehette át Szabó Csabától, a
Médiaklub vezetőjétől. Az oklevélen az áll,
hogy a szerző Anna Löwenstein regényének
eszperantó nyelvből magyarra fordításával
nemcsak hazája nevét öregbítette a nagyvilágban, de példát mutatott a kicsiny hitűeknek, hogy miképpen kell emelt fővel
továbbvinni a székely tenni vágyás fáklyáját
idehaza és a modern Európában. A díj Szombatfalvi Török Ferenc, Laczkó Albert-Elemér
és Szabó Csaba felajánlása.

Az eszperantó nyelv megalkotója a cári Oroszországhoz tartozó Białystokban élő
zsidó származású orvos, Ludwik Lazarus Zamenhof volt. Az öt nemzetiség – lengyel,
zsidó, orosz, német és fehérorosz – által lakott városban úgy érezte, hogy az ellentéteknek egymás jobb megértése vethet véget. Tíz nyelv ismeretében egy olyan új nyelvet alkotott, amelynek egyszerű a nyelvtana.1887-ben Varsóban adta ki az új tankönyvet,
amelyet Doktoro Esperanto álnéven jegyzett, innen ered az új nyelv neve. A siker külföldön nem maradt el, hamarosan megjelent az első eszperantó újság, és 1903-ban létrejött az Eszperantó Világszövetség. Manapság mind a magyar irodalom, mind a
világirodalom jelentős műveit lefordították a folyton gazdagodó eszperantó nyelvre.
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Országunkban termő
gyógynövényekből készült
gyógyhatású anyagok

Lelki csemegék

Új kórusnak tapsolhattunk

Szeretem az adventeket. A
várakozást, a készülődést, a
sütés-főzést. Még a takarítást is. De a leginkább a lelki
csemegéket szeretem. Több
ilyenben lehetett részünk –
eddig – ebben az adventben,
és tudom, még sok „finomság” vár ránk. Most három
ilyen élményről szólnék. Röviden.

Kiss Julianna
December 4-e, Vártemplom.
Délutáni istentisztelet. A nyárádszeredai adventisták kórusa Cazan
Vasile karmester irányításával. A
nagy múltú kórus igazi, Isten dicsőségét hirdető, gazdag programmal ajándékozott meg. Színvonalas teljesítményüket a telt hangzású énekkar összhangja tette teljesebbé. Molnár Tünde orgonán
játszott. Játéka felemelő, megható
és elkápráztató volt. Égre szárnyaló fohász. A felekezeti sokszínűségben bővelkedő hallgatóságnak a református templomban az
adventista kórus énekelt. Megható
az ökuméniának ilyen spontán, valóságos jelenléte.
December 11-e, Vártemplom.
Karácsonyi dalok a Fagyöngy citerazenekar előadásában. Színes,
hangulatos műsor. Citera, koboz és
furulyaszó. Szöllőssy Kata hangja,
amint kobzon kísérte magát, betöltötte a templomot. Igazi ünnepi
hangulatot varázsolt a hallgatóság
lelkébe a Maros megyei EMKE

Bőr-Hunyadi Gyula vezette citerazenekara. Az autentikus népi kultúra fogja össze a zenekarban
együtt muzsikáló idősebbeket és
egészen fiatalokat. Ezért is olyan
erőteljes közösségi élmény, amit
nyújtanak. Bár a délelőtti istentisztelet végén sokan elsiettek, azért
szép számmal maradtak olyanok, akik szívesen pallérozzák
nem csak szellemüket, de lelküket is.
Ugyanaznap este 6 órától a Bolyai téri unitárius templomban egy
új kórusnak tapsolhattunk. A pedagógusok kórusának. Igen, most
már ilyen kórusunk is van. Csupa
fiatalasszony, csupa fiatal nagymama, többségében pedagógus.
Kedves, más-más színű, gyönyörű
selyemsálat, keszkenőt kötöttek
nyakukba, és olyanok lettek, mint
egy virágoskert. A Strausz Imre
karvezető által összeállított műsor

Tanászi Ildikó magyar bajnok

derűt, a közelgő ünnep hangulatát
lopta a szívünkbe. Mintha megnyílt
volna a gondokat, bajokat elzáró,
bezáró szelep, és mi mosolygósan,
békességes lélekkel örültünk
annak, hogy városunk művelődési
élete ennyire gazdag, annak, hogy
a templom tele van emberekkel,
hogy sok kisgyermek, karon ülő
kisbaba, babakocsiban szendergő
csecsemő, kisiskolás hallgatja ezeket a csengő hangú, boldogan énekelő oktatókat, akik levetik
minden szigorúságukat, és átadják
magukat a kóruséneklés áldásos
örömeinek. Ujjongó büszkeség töltött el. Ők mind az én népem, és
tiszta lélekkel, várakozó szívvel,
nyitott szellemmel készülnek a
nagy ünnepre: Jézus Krisztus születésének ünnepére.
Add, Uram Isten, ne várjanak
hiába, szórjad rájuk még sokáig
életadó meleged, szereteted.

A manikűrdivatról
szólva meg kell
említenünk a marosvásárhelyi származású,
Budapesten élő fiatalaszszony, Tanászi Ildikó
sikereit.

Tanászi Ildikó a
nagyenyedi
Bethlen
Gábor Kollégiumban
tett érettségi vizsga után
a manikűrösszakmát választotta. Öt éven át
szülővárosában dolgozott, három éve költözött férjével a magyar
fővárosba, ahol a Nail
Harmony Eurocenter
szépségszalonban dolgozik. Az idén nagyon
sikeres évet zárt: két
első díjjal járó trófeával
ismerték el szakmai tudását, szépérzékét.

Pályája első komoly
megmérettetésén, az október 24-én tartott Körmös
Nagydíj 2016 Ősz versenyen gél lakk haladó kategóriában az első lett.
December 4-én tartották
a Hungarian Open Europe
Cup 2016-ot, amelyet Magyarország legsokszínűbb
szépségszakmai versenyének
tartanak,
showműsorokkal, szépségipari

Fotó: Nail Harmony Eurocenter

vásárral a Groupama
Arénában. A versenyen
a leoldható gél lakk
profi
kategóriában
Ildikó nyerte meg a
magyar bajnoki címet.
Ezúton is gratulálunk
eredményeihez, és hasonlóan sikeres új esztendőt
kívánunk.
(bodolai)

Veress László
A rebarbara
Egy kínai gyógyfüves könyv,
amelyet i.e. 2700 körül írtak, említi
a rebarbarát (sárga gyökér) mint
gyógynövényt. Európába talán
Marco Polo révén érkezett. A növény latin neve, a Rheum rhabarbarum eredetileg azt jelenti, hogy
„barbárok gyökere”. A rebarbaranemzetség mintegy ötven fajából
gyógyászati célokra az orvosi rebarbarát (Rheumofficinale) használják.
Ennek a gyökeréből készült az a
száraz kivonat, amelynek neve a segesvári múzeumban az extractum
rhei radicis feliraton olvasható.
A rebarbara termetes bokorrá
növő, évelő növény. Gyöktörzse 23 kg is lehet. Ebből készült a kivo-

Manikűrdivat

Casoni Szálasi Ibolya
Ezúttal tekintsük a divatot egy szokatlan szemszögből, mivel bármilyen divatos is lenne a ruházatunk, ha nem készítünk hozzá megfelelő frizurát,
sminket és manikűrt, nem érjük el a kívánt hatást.
A manikűrdivat az utóbbi időben gyors léptekkel
fejlődött, temérdek új manikűrtechnika alakult ki, és
a „nail-design” mind nagyobb népszerűségnek örvend.
A tökéletes manikűr első feltétele az ápolt kéz,
köröm, melyet legjobb, ha egy manikűrszalomban,
higiénés körülmények között egy manikűrös mester
végez.
Ezt az európai manikűrt otthon is elvégezhetjük,
feltolva, majd eltávolítva a körmön a bőrt, speciális
olajjal ápolva, majd körömreszelővel a körömnek a
kívánt formát megadva. Ezután következik a lakkozás, majd a folyamat legérdekesebb része, a díszítés.
A szezon jelszava a természetesség, és első helyen
a természetes színű vagy nude manikűr áll. A bőrszínű és hozzá közelálló tónusú lakkok mellett a
krémszínű minden árnyalata, valamint a világos tónusú, meleg árnyalatú pasztellszínek (világoslila,világosrózsaszín,világosdrapp stb.) uralják a képet.
Azonos vagy hasonló színárnyalatú, diszkrét díszítés
talál hozzájuk.
A természetes manikűr diszkrét ragyogása tökéletesen megfelel egy öltözködési normával rendelkező
iskolai vagy munkahelyi környezetben is.
Ezúttal a klasszikus francia manikűr is új életre
kel: az átlátszó lakkot pasztell árnyalatúval, a körmök
végét fedő fehéret pedig arany vagy ezüst csillogó
lakkal helyettesíthetjük.
Egy másik változat, ha a körmöt fedő átlátszó lakkhoz fekete
körömvégeket festünk.
A RAGYOGÁS idén nemcsak
a ruhákon és sminken, a körmökön is nagy divat.
Ilyen téren újdonság a macskaszem hatású (Cat Eye), valamint a HOLOGRAFIKUS POR
alkalmazása a körömre.
Ez felvihető egy-egy ujjra, a
természetes manikűrre vagy
pedig minden körömre.
A csillogó manikűr egy másik
formája a DISZKÓ STÍLUSÚ,
melyet úgy érünk el, hogy az
alap körömlakkra csillámot szórunk.
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nat, amelyet előbb mézsűrűségűre
bepárologtattak, majd szárították.
Erdélyben a XVIII. századtól használták hashajtó, emésztést elősegítő,
szélhajtó,
étvágyjavító,
vizelethajtó tulajdonságaiért gyomor, máj- és epebajok kezelésére.
Használják napjainkban is a természetes gyógymódok hívei, főleg
hashajtóként,
étvágyjavítóként.
Több formában kapható: por, pép,
tinktúra és szirup készül belőle. Alkoholos kivonatát szájnyálkahártyagyulladás enyhítésére használják.
Rebarbarapéppel az aranyeret szokás kezelni. Egy csészényi teához
fél teáskanál szárított és aprított rebarbara szükséges. Antibiotikumerősítő hatása van, daganatellenes
és koleszterinszint-csökkentő.
A levélnyeleket és a növény szárát gyümölcslevek,
kompótok, lekvárok, sütemények és
levesek készítéséhasználják.
hez
Szezonja áprilistól
júliusig tart. Magas
A-, B-, C-vitamintartalma van. Levelei mérgezők.
Rebarbara
fogyasztása azoknak,
akik vesekőre hajlamosak,
nem
magas
ajánlott,
oxálsavtartalma
miatt.

A legnépszerűbb manikűrtípus a különleges,
ugyanakkor egyszerű MÁRVÁNY HATÁSÚ. Főleg
klasszikus, fehér, fekete, szürke és sötétzöld kombinációban a legdivatosabb. Előnye, hogy mindenféle
stílussal talál.
A KLASSZIKUS PIROS MANIKŰR is mindig
divatos lesz a legmerészebb toalettek elengedhetetlen
kellékeként.Viselhetjük magára, matt vagy fényes
változatban, esetleg félhold alakú manikűr formájában (a köröm tövén fehér vagy átlátszó lakkal félhold
alakú formát alkotva). Ha a piros lakkot arany- vagy
ezüstcsillámokkal díszítjük, luxus hatást érünk el.
A szilveszteri manikűr leghíresebb alapja, a piros
lakk, főleg a rövid körmökre ajánlott.
A TÜKÖR HATÁSÚ MANIKŰRT a (legtöbbször
fekete) alaplakkra szórt tükörhatású porral érik el.
A karkötő körmöket (bracelet nails) egy szöuli manikűrösnő, Eun Kyung Park találta fel. Minden, amit
magunkon hordunk kiegészítőként (gyöngyök, láncok, strasszok, kristályok) most a körmökre került.
2016-ban valóságos marsalarobbanásnak lehettünk tanúi. (A marsala egy szicíliai, sötét, édes, a
sherryhez hasonló desszertbor).
A ruhák, kiegészítők és rúzsok mellett idén a marsala manikűr is nagyon divatos.
A szigorú, provokáló, extravagáns, ugyanakkor
nyugodt szín mind a rövid, mind a hosszú körmökre
ideális.
A matt körömlakk is divatújdonság, ugyanúgy,
mint a matt hatású univerzális lakkok, melyeket bármire felvihetünk.
Ugyanolyan divatos, ha matt lakkot fényessel
kombinálunk különböző változatokban: például félhold alakban a körömágynál vagy a francia manikűr
részeként a köröm hegyén.
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Ilyesfajta csillogás a trendi

ötvös József
Csak ezzel a pongyola stílusú címmel
tudom tömören jellemezni a Bolyai utca
egyik sarkán álló főtéri szállodát. Hírnevében szerencsés épület, hiszen fekvése miatt
örökölte elődei emlékezetét. A Transzilvánia
szálló még ma is fogalom ebben a városban,
úgy is, ha a határváltás időközben elhagyta
belőle a z betűt, és a nevéről lekopott az ékezet – Transilvania. Régi nevének – bármely
formában való – eltűnése/eltüntetése után is
keresem benne a transzszilvánt, erdélyiségünket, s hirtelen felvillan előttem a mai
pénzvilág színe és fonákja, csillogása és külszíne, amint ott fénylik hűvös falán a felirat:
HOTEL PLAZA
BUSINESS & SPA
Mint romantikus amerikai filmek világában, az önműködő üvegajtón át kilépő fekete libériás portás viszi a csillogó fekete
limuzin felé tartó fiatal férfi fekete utazótáskáját. Egy fehér Audiból ugyanolyan
„egyenruhában” száll ki az új vendég: fekete nadrág és világoskék ing, majdhogynem teljesen egyforma hajviselet, pedig
egyik személyautó rendszáma a Kárpátoktól
keletre fekvő megyét jelzi, a másik kocsi a
Duna mellől érkezett. Milyen más volt itt
minden 101 évvel ezelőtt, amikor egy Ady
Endre nevű vendég sétált be a szállodába
Boncza Bertával és Bölöni György íróval,
akik Bernády György vendégei voltak!
Tudom, azóta nagyot fordult az idő kereke,
megváltozott mifelénk is a világ, s most ez
a menő, ez a jövő. De miért éppen itt, a Bolyai utca és a főtér sarkán, ahol a levegőben
mi még érezzük a régi Vásárhelyt?
Kedves Olvasó!
Én sem éltem még abban a korban, amikor éppen egy Bernády György nevű polgármesternek köszönhetően felépült az a

város, amit részben még őriz ez a város.
Szombaton a várbeli múzeum nagytermében
művészettörténeti konferencián bemutatások, előadások hozták közelebb azt a világot, köztük éppen a Transilvania szálló
eredeti épületének, majd újabb formáinak
színeváltozását. Nagy idők történelme rejlik
bennük, én csak az elnevezések változásával
tudom igazán követni e főtér sarkán álló
szálloda jó másfél évszázados átalakulását.
Még az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből mutattak egy felvételt, ahol a képeslap
így hívta ide a vendéget: Transylvania Szálloda, s az előadó szerint az épület 1876-ban
már létezett. Második formájára már én is
emlékszem, hiszen középiskolásként ott jártunk el előtte hetente többször is, amikor
ereszkedtünk le a Bolyai utcán, s az épületen akkor ez volt olvasható: hotel TRANSIL-
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Az év színésznője díjjal kitüntetett Halász Judit
Kossuth-díjas színművésznő
az
Arany Medál díjak
átadási ünnepségén a budapesti
Bethlen Téri Színházban 2016. december 13-án. Az
idei a nyolcadik év,
amikor a közönség
döntött arról, hogy
kik kapják az elismeréseket.

MTI Fotó: Kovács Attila
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Egy manöken a Szervető
kollekcióját
mutatta be a
folkTREND! –
a hagyomány a
régi, a stílus új
című divatbemutatón a budapesti Tesla
Rendezvényközpontban
2016. december 13-án.

Parkolási gondok

POéN
2.

VANIA szálló. Akkor még úgy értelmeztem, a
román hotel és a magyar szálló között ott
díszeleg erdélyiségünk nemzetközi megjelölése.
Az előadásból megtudtuk, hogy az 1959–
1961 között épült szállodát először 1984ben építették át, majd 2011 után.
Művészettörténész szakember szerint a
szemben lévő Nemzeti Színház épületének
stílusához alkalmazkodva kapta mai formáját. Én jobban szeretném, ha egy sokkal
szebb és Marosvásárhelyhez méltóbb főtéri
épülethez alkalmazkodnának az új épületek
tervezői.
Bizony, bizony, így alakult a főtéri saroképület kisebbségléti metamorfózisa, s útközben Plazává változva elveszett Transilvania.
Nézem a szálloda színeváltozását, s Kányádi Sándor verse jut eszembe:
Hogy s hogy nem, de egyszer
Kolozsvárra jövet
elveszett az úton,
el a török követ.
Csakhogy ez itt nem egy kedves, mesés
gyermekvers, hanem kőkemény városvesztő
felnőtthistória.
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December 8-i rejtvényünk megfejtése: Igen, bíró úr, maga is ezt tenné, ha soha nem tudná hova akasztani a kabátját.

L.N.J.
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Csak fontos gólokat lő Alex Munteanu!
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(a labdarúgó 1. liga 20. fordulójának összefoglalója)

Farczádi Attila
Temesvári Poli ACS – Voluntari FC 1-0 (1-0)
Gólszerző: Cătălin Doman (37 – büntetőből).
Kiállítva: Florin Cernat (45+2.).
A bánságiak idénybeli hatodik győzelmüket aratták ezen a mérkőzésen, sikerük egyáltalán nem meglepetés: ha nem lenne a 14
büntetőpontos levonásuk, éppen a Voluntariral lennének szomszédosak a tabellán. A vendégek játékirányítója, Florin Cernat piros
lapot kapott az első félidő hajrájában egy keményebbnek tűnő belemenésért. A Voluntari
FC középpályása azonban valójában Cătălin
Doman lába mellé taposott, a bírót pedig
szemüvegért küldték a mérkőzés után nyilatkozók.

USK Craiova – Kolozsvári CFR 2-1 (1-1)
Gólszerzők: Hriszto Zlatinszki (36 – büntetőből), Gustavo (49.), illetve Cristian Bud
(38.).
Kiállítva: Billel Omrani (62.) – Kolozsvári
CFR.
A Kolozsvári CFR vérrel öntözött veresége: Billel Omrani butaságból két sárga
lapot is kapott gyors egymásutánban, mert
tiltakozott a játékvezető ítélete ellen, a másodikért pedig kijárt a piros. Le kellett vonulnia
a pályáról, és amikor beért az öltözőbe, dühében bevágott egy ablaküveget, így elvágta
a bal karját, nem is kicsit. Sok vért vesztett,
mire sikerült stabilizálni az állapotát. Biztos,
ami biztos alapon a 23 éves francia játékost
bevitték a kórházba, de nem volt szükség további ápolásra. Jelentjük: életben marad.

zsilvásárhelyi Pandurii – Medgyesi
Gaz Metan 2-5 (2-1)
Gólszerzők: Lucian Sânmărtean (17.),
Dario Rugasevic (45+1 – öngól), illetve Alexandru Munteanu (20., 64., 67.), Mircea
Axente (77.), Ovidiu Bic (79.).
Életében először ért el mesterhármast Alexandru Munteanu, jókor jött góljainak köszönhetően fordítani, majd nyerni is tudott a
Gaz Metan. A 28 éves labdarúgó egyértelműen karrierje legjobb időszakát éli, hiszen
ebben az idényben további két gólt szerzett,
mindkettő sorsdöntő jelentőségű és a román
bajnokság élcsapatai elleni mérkőzésen szü-

letett: Munteanu az 1. liga pillanatnyi éllovasa, a Viitorul ellen hazai pályán 2-1-re, valamint a korábbi éllovas FCSB ellen
idegenben 1-0-lal „lehozott” mérkőzésen talált be. Ja, elfelejtettük: ezzel a sikerrel néhány napig a Medgyes is vezette a tabellát az
elmúlt hétvégén, csapata így ugyancsak
remek sorozatot tudhat magáénak.
Botoşani FC – Jászvásári CSM Politehnica
1-3 (0-2)
Gólszerzők: Andrei Burcă (70.), illetve
Bőle Lukács (23., 61.), Andrei Cristea (38 –
büntetőből).
Kiállítva: George Miron (37.), Cătălin Golofca (39.) – Botoşani FC, Cosmin Frăsinescu (90+3.), Alexandru Ciucur (90+4.) –
Jászvásári CSMS Politehnica.
Négy gólt és négy kiállítást jegyeztünk
ezen a mérkőzésen, nem kímélte hát egymást
a két csapat a moldvai derbin. A dolog azonban némileg pontosításra szorul, hiszen a
jászvásáriak menedzsere, Florin Prunea a
mérkőzés után elismerte: Frăsinescu és Ciucur szándékosan gyűjtötte be második sárga
lapját a második félidő hosszabbításában,
amikor már biztosak lehettek benne, hogy
megnyerték a meccset. Kiállításukkal
ugyanis nem játszhattak a Kolozsvári CFR
elleni, keddi kupamérkőzésen (amelyen ki is
kaptak egyébként – lásd Röviden című hírösszeállításunkat), viszont pályára léphetnek
a Dinamo elleni, következő bajnokin. Ami a
Botoşani-tól kiküldött Miront és Golofcát illeti, ez volt mindkettejüknek zsinórban a második kiállításuk – a Medgyes elleni
mérkőzésen kaptak korábban pirosat, így
egyikük sem játszott Marosvásárhelyen, az
ASA ellen. Bőle Lukács számára is emlékezetes marad a mérkőzés, hiszen két góllal
tette magát hasznossá Botoşani-ban – szerintünk érdemes figyelni erre a magyar fiúra!

Bukaresti Dinamo – Marosvásárhelyi ASA 1-0
(1-0)
Gólszerző: Adam Nemec (22.).
Kiállítva: Gabriel Matei (90+4.) – ASA.
A marosvásárhelyiek korábbi játékosa,
Sergiu Hanca gólpasszal szolgált ezen a mérkőzésen, amelyet a középpályás szerint nagyon meg kellett nyerniük, hogy feledtessék
a medgyesi leszereplés keserű emlékét (az
előző fordulóban négyet kaptak a Gaz Metantól). „Nem számít, hogyan játszottunk,

RöVIDEN
* Ma rendezik Maros megye sportgáláját – a ma-

rosvásárhelyi ligeti sportcsarnokban díjazzák az elmúlt esztendő legeredményesebb sportolóit. A
rendezvény 17 órakor kezdődik.
* Nagyon elverték a BC Mureşt. Marosvásárhely
férfikosárlabda-csapata 101:65-re kikapott a francia Elan Chalontól, a FIBA Európa-kupa második
szakaszában, a K jelű csoport 1. fordulójában, kedden este. A Maros Kosárlabdaklub csak a második
negyedben rukkolt elő szalonképes játékkal, egyébként nagyon leszerepelt. A csapat legeredményesebb
játékosa Dalibor Djapa volt, aki 18 pontot szerzett.
* A cseheket is legyőzte a román csapat a svédországi női kézilabda-Európa-bajnokságon. Ambros
Martín csapata ezzel hatodik pontját szerezte a IIes számú középdöntős csoportban. Az eredmény:
30-28. Szintén kedden a csoportelső norvég válogatott szoros csatában diadalmaskodott a magyarok
fölött, akik már biztosan kiestek. Az eredmény: Magyarország – Norvégia 23-24.
* A Kolozsvári CFR bejutott a labdarúgó-Románia-kupa negyeddöntőjébe, miután a keddi nyolcaddöntős mérkőzésen Bud és Roman góljával 2-0-ra
nyert a Jászvásári CSM Politehnica ellen. Kedden
a Temesvári Poli ACS és az USK Craiova is kvalifikált, mindkettő idegen pályán diadalmaskodott. A
bánságiak 3-0-ra nyertek az Afumaţi otthonában,
az oltyánok 2-0-ra Brăilán. A Marosvásárhelyi ASA
tegnap játszott, az alakulat a Voluntari vendége volt
a lapzártánk után befejeződött mérkőzésen.
* Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen nyert Románia női asztalitenisz-válogatottja Görögország
ellen. Az eredmény: 3-1. A román pontok közül kettőt Elisabeta Samara, egyet a marosvásárhelyi Szőcs
Bernadett szerzett, utóbbi 3-0-ra verte Konstantina
Paridout. A találkozót kedden este Pireuszban rendezték, a B jelű selejtezőcsoportban, amelynek
rangsorát Románia vezeti 6 ponttal (3 mérkőzés), a
3 pontos Hollandia (2 mérkőzés) és az ugyancsak 3
pontos Görögország (3 mérkőzés) előtt.

Sugárzik az öröm a medgyesiek három gólt szerző játékosának arcáról a Pandurii – Gaz Metan mérkőzés televíziós
közvetítéséből kiragadott felvételen

csak a győzelem és a három pont fontos.
Nem volt rajtunk semmi nyomás, a becsületünkért játszottunk” – nyilatkozta Sergiu
Hanca. Ja, persze! Hogyhogy csak nekünk jut
eszünkbe, hogy a Dinamo Marosvásárhelyről
is ruhával távozott?

az együttest. Lesz még itt ramazuri, bárki
megmondhatja!

Concordia Chiajna – Konstancai Viitorul FC
1-2 (0-1)
Gólszerzők: Marian Cristescu (85.), illetve
Romario Benzar (12.), Florin Purece (70.).
A tengerpartiak muszájgyőzelme: adva
volt az esély, hogy a FCSB veresége nyomán
a Viitorul a klub története során első ízben az
első helyre álljon az 1. liga rangsorán. A
Hagi-csapat nem bízta a véletlenre, két remekbe szabott góllal egyértelművé tette,
hogy nem hagyja kicsúszni a kezéből a történelmi lehetőséget. „A bajnoki cím maga
lenne a csoda” – kommentálta a helyzetet
Gheorghe Hagi.

Astra Giurgiu – Bukaresti FCSB 1-0 (0-0)
Gólszerző: Constantin Budescu (90+3.).
Kiállítva: Gabriel Tamaş (85.) – FCSB.
Nagyon döcög a bukarestiek szekere, az
Európa ligás búcsú után az 1. liga első helyét
is elvesztették. És éppen az Astra elleni mérkőzésen történt ez meg velük, ahonnan már
a fél csapatot kivásárolták! „Nem értem, mi
történik! Mi kihagytuk a helyzeteinket, ők a
harmadik hosszabbításpercben gólt
Ranglista
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Marius Lăcătuşt, 14. Poli ACS** 20
hogy a 4. ligából az * 6 büntetőpont levonva
élvonalba vezesse ** 14 büntetőpont levonva

Európai focikörkép
* Angol Premier League, 13. forduló: Burnley – Manchester

City 1-2, Hull – West Bromwich 1-1, Leicester – Middlesbrough
2-2, Liverpool – Sunderland AFC 2-0, Swansea – Crystal Palace
5-4, Chelsea – Tottenham 2-1, Watford – Stoke 0-1, Arsenal –
Bournemouth 3-1, Manchester United – West Ham United 1-1,
Southampton – Everton 1-0; 14. forduló: Manchester City – Chelsea 1-3, Crystal Palace – Southampton 3-0, Stoke – Burnley 2-0,
Sunderland AFC – Leicester 2-1, Tottenham – Swansea 5-0, West
Bromwich – Watford 3-1, West Ham United – Arsenal 1-5, Bournemouth – Liverpool 4-3, Everton – Manchester United 1-1,
Middlesbrough – Hull 1-0; 15. forduló: Watford – Everton 3-2,
Arsenal – Stoke 3-1, Burnley – Bournemouth 3-2, Hull – Crystal
Palace 3-3, Swansea – Sunderland AFC 3-0, Leicester – Manchester City 4-2, Chelsea – West Bromwich 1-0, Manchester United – Tottenham 1-0, Southampton – Middlesbrough 1-0,
Liverpool – West Ham United 2-2. Az élcsoport 1. Chelsea 37
pont, 2. Arsenal 34, 3. Liverpool 31.
* Spanyol Primera División, 13. forduló: Eibar – Betis 3-1,
Málaga – Deportivo La Coruna 4-3, Real Madrid – Sporting
Gijón 2-1, Espanyol – Leganés 3-0, Sevilla – Valencia 2-1, Villarreal – Alavés 0-2, Osasuna – Atlético Madrid 0-3, Celta Vigo
– Granada 3-1, Real Sociedad – Barcelona 1-1, Las Palmas –
Athletic Bilbao 3-1; 14. forduló: Granada – Sevilla 2-1, Barcelona – Real Madrid 1-1, Leganés – Villarreal 0-0, Atlético Madrid
– Espanyol 0-0, Betis – Celta Vigo 3-3, Athletic Bilbao – Eibar
3-1, Alavés – Las Palmas 1-1, Sporting Gijón – Osasuna 3-1, Valencia – Málaga 2-2, Deportivo La Coruna – Real Sociedad 5-1;
15. forduló: Málaga – Granada 1-1, Osasuna – Barcelona 0-3,
Real Sociedad – Valencia 3-2, Las Palmas – Leganés 1-1, Real
Madrid – Deportivo La Coruna 3-2, Eibar – Alavés 0-0, Celta
Vigo – Sevilla 0-3, Espanyol – Sporting Gijón 2-1, Betis –
Athletic Bilbao 1-0, Villarreal – Atlético Madrid 3-0. Az élcsoport
1. Real Madrid 37 pont, 2. Barcelona 31, 3. Sevilla 30.
* Olasz Serie A, 14. forduló: Torino – Chievo 2-1, Empoli –
AC Milan 1-4, Palermo – Lazio 0-1, Bologna – Atalanta 0-2, Cagliari – Udinese 2-1, Crotone – Sampdoria 1-1, Genoa – Juventus
3-1, AS Roma – Pescara 3-2, Napoli – Sassuolo 1-1, Inter – Fiorentina 4-2; 15. forduló: Napoli – Inter 3-0, Juventus – Atalanta
3-1, AC Milan – Crotone 2-1, Lazio – AS Roma 0-2, Pescara –
Cagliari 1-1, Sampdoria – Torino 2-0, Sassuolo – Empoli 3-0, Fi-
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orentina – Palermo 2-1, Chievo – Genoa 0-0, Udinese – Bologna
1-0; 16. forduló: Crotone – Pescara 2-1, Sampdoria – Lazio 1-2,
Cagliari – Napoli 0-5, Atalanta – Udinese 1-3, Bologna – Empoli
0-0, Palermo – Chievo 0-2, Torino – Juventus 1-3, Inter – Genoa
2-0, Fiorentina – Sassuolo 2-1, AS Roma – AC Milan 1-0. Az élcsoport 1. Juventus 39 pont, 2. AS Roma 35, 3. AC Milan 32.
* Német Bundesliga, 12. forduló: Freiburg – RB Leipzig 1-4,
Mönchengladbach – Hoffenheim 1-1, 1. FC Köln – Augsburg 00, Hamburger SV – Werder Bremen 2-2, Ingolstadt – Wolfsburg
1-1, Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund 2-1, Bayern München – Bayer Leverkusen 2-1, Schalke 04 – Darmstadt 3-1,
Hertha BSC – Mainz 2-1; 13. forduló: Mainz – Bayern München
1-3, Borussia Dortmund – Mönchengladbach 4-1, Bayer Leverkusen – Freiburg 1-1, Wolfsburg – Hertha BSC 2-3, Werder Bremen – Ingolstadt 2-1, Hoffenheim – 1. FC Köln 4-0, RB Leipzig
– Schalke 04 2-1, Darmstadt – Hamburger SV 0-2, Augsburg –
Eintracht Frankfurt 1-1; 14. forduló: Eintracht Frankfurt – Hoffenheim 0-0, Bayern München – Wolfsburg 5-0, 1. FC Köln –
Borussia Dortmund 1-1, Hamburger SV – Augsburg 1-0, Ingolstadt – RB Leipzig 1-0, Freiburg – Darmstadt 1-0, Hertha BSC –
Werder Bremen 0-1, Mönchengladbach – Mainz 1-0, Schalke 04
– Bayer Leverkusen 0-1. Az élcsoport 1. Bayern München 33
pont (34-9), 2. RB Leipzig 33 (29-12), 3. Hertha BSC 27.
* Francia Ligue 1, 14. forduló: Stade Rennes – Toulouse 1-0,
AS Monaco – Olympique Marseille 4-0, Bordeaux – Dijon 3-2,
Caen – Guingamp 1-1, Metz – Lorient 3-3, Montpellier HSC –
Nancy 0-0, Nantes – Lille 0-0, Angers – St. Etienne 1-2, Nice –
SC Bastia 1-1, Lyon – Paris St. Germain 1-2; 15. forduló: Lille –
Caen 4-2, Lorient – Stade Rennes 2-1, Dijon – AS Monaco 1-1,
SC Bastia – Bordeaux 1-1, Guingamp – Nice 0-1, Nancy – Metz
4-0, Nantes – Lyon 0-6, St. Etienne – Olympique Marseille 0-0,
Toulouse – Montpellier HSC 1-0, Paris St. Germain – Angers 20; 16. forduló: Caen – Dijon 3-3, Montpellier HSC – Paris St.
Germain 3-0, Angers – Lorient 2-2, Bordeaux – Lille 0-1, Guingamp – Nantes 2-0, AS Monaco – SC Bastia 5-0, Stade Rennes
– St. Etienne 2-0, Olympique Marseille – Nancy 3-0, Nice –
Toulouse 3-0; 17. forduló: Dijon – Olympique Marseille 1-2, Bordeaux – AS Monaco 0-4, SC Bastia – Metz 2-0, Lille – Montpellier HSC 2-1, Nancy – Angers 2-0, Toulouse – Lorient 3-2, Lyon
– Stade Rennes 1-0, St. Etienne – Guingamp 1-0, Paris St. Germain – Nice 2-2. Az élcsoport 1. Nice 40 pont, 2. AS Monaco 39,
3. Paris St. Germain 36.
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Petíció az állatok védelmében

Állatjóléti felelősség

Az élő állatok szállításának
beszüntetésére szólít fel az
Országos Állatvédő Szövetség elnöke, Carmen Arsene.
Felhívásában azoknak az élőállat-szállítmányoknak az állatokhoz sem méltó körülményeit ismerteti, amelyeket a
helyi hatóságok beleegyezésével indítanak útjukra.

Szer Pálosy Piroska

Amint felhívásában hangsúlyozza, milliós nagyságrendű
egyedekről van szó, amelyeket a
„halál hajóival” a Közel-Keletre
szállítanak. Az élő állatok szenvedése már a kamionokba való betuszkolásukkal megkezdődik, a
szállítók brutalitásai közepette zajlik, majd 2-3 nap után hajókra rakják őket. A kimerült, éhes-szomjas
állatokat a fedélzetre meredek
rámpákon vezetik fel, elektrosokkal kényszerítik a hajókra, amelyeken legkevesebb egy hétig utaznak
élelem és víz nélkül. Így sok közülük útközben kimúlik. Az elpusztult állatok tetemét a szállítók
egyszerűen a vízbe dobják, amelyek közül egyeseket partra sodornak a hullámok, a bírságok
azonban nem riasztják el ettől a
gyakorlattól sem azokat, akik számára jó üzletet jelent az élő állatok
forgalmazása. A több napig tartó
szenvedésük után a célállomásra
érkezve szakértelem nélkül oltják
ki életüket. Az állatok – szarvasmarha, borjú, juh, bárány – kínszenvedésének tanúi a közel-keleti
állatvédők is, akik a román konzulátusok előtti tüntetéseken próbálták felhívni a figyelmet a
rendellenességekre, az állatvédelmi törvények semmibevételére,
kérve az állatok kínzásának megszüntetését. A román hatóságok,
amelyek felelőssége a törvények
betartásának követése, teljes érdektelenséget mutatnak és cinkosan vállalnak részt azokban a
korrupt ügyletekben, amelyekből
egy bizonyos körnek van csupán
nyeresége.
A közel-keleti állategészségügyi
felügyelőségek képviselői szerint
is, amennyiben Románia húst akar
külföldön értékesíteni, nem élő állatok forgalmazásával kellene ezt

tegye, hisz senki sem várja ezt. Az
élő állatok forgalmazásából Románia nem nyer, az állattenyésztők
számára sem nyereséges az üzlet,
de még az arab országok számára
sem, egy kis, kompakt üzleti kör
számára azonban igen, azokat
pedig épp a hazai állategészségügyi hatóságok támogatják a szállítási engedélyek megadásával.
Ezáltal évente több millió állat kínszenvedésének eredménye a felvásárlók zsebébe vándorló euró.
A megkínzott állatok húsa becsomagolva kerül vissza a hazai
üzletek polcaira, természetesen
magasabb áron. Ezért nemzetközi
kezdeményeztek,
összefogást
amelynek során aláírásgyűjtéssel
szeretnék megakadályozni az élő
állatok hazai exportját. A petíciót a
www.animalsinternational.org
honlapon lehet aláírni – áll Carmen
Arsene, az Országos Állatvédő
Szövetség elnökének a felhívásában.
A Maros Megyei Állategészségügyi Igazgatóság vezérigazgatója,
dr. Kincses Sándor szerint az élő
állatok szállításának helyzete jóval
árnyaltabb, mint amit a nemzetközi és országos állatvédő szövetség képviselői körlevelükben
megfogalmaztak.
Az igazgató kérdésünkre kifejtette, a megyében nincs engedélyezett begyűjtőközpont, a Maros
megyei gazdák élő állatait Beszterce és Kolozs megyei állatbeszerzők vásárolják fel. Azoknak az
egységeknek, amelyek élő állatok
felvásárlásával és forgalmazásával
foglalkoznak, engedéllyel kell rendelkezniük, amit ötévente újítanak
meg. Az élő állatok beszerzésére
szakosodott egységek olyan járművekkel kell rendelkezzenek,
amelyekben itató is van, másképp
nem engedélyezik az állatszállítást. A vágóhidakra vagy magánszemélyeknek külföldről szállított
élő állatokat azonban a megérkezésükkor tüzetesen átvizsgálják. A
szakemberek mindenekelőtt azonosítják az állatokat, majd állatjóléti szempontból, illetve az
engedélyek és a szállítási körülmények átvizsgálását követően töltik
ki a dokumentumokat, ezután az
állatok elkülönítőbe kerülnek.

Hosszú úton a pihenés, etetés
kötelező
Amint az igazgató felvetésünkre
kifejtette, kétféle szállítási engedély létezik, a rövid távú, nyolcórás szállítmányokra, illetve a
tizenkét órán felüli szállítmányokra érvényes. Ez utóbbiakra a
különleges előírások betartását követik, két gépjárművezető szükséges, akik állatjóléti vizsgán
szerzett tanúsítvánnyal is kell rendelkezzenek, ugyanis a szállítmány épségéért, az állatok
jólétéért felelnek, azt állandó jelleggel kötelességük ellenőrizni,
ezért úgynevezett szállítási naplót
is kell vezessenek. A hosszú távú
szállítmányoknak kötelező pihenési idő van megszabva, amikor az
állatokat is leszállítják a járművekről, és élelmet, takarmányt, vizet
kapnak. Az évszakoknak megfelelően szállítják az állatokat, télen
például zárt járművekben. Az igazgató szerint 2004 áprilisától a
TRACES rendszer révén az állatokat a szállítás megkezdésének
pillanatától a célállomásig követik.
A rendszer olyan webalapú állategészségügyi hálózat, mely elsősorban élő állatok és állati eredetű
termékek kereskedelmével kapcsolatosan lát el értesítő, igazoló és
nyomon követő funkciót. Működtetését az Európai Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi
Főigazgatósága végzi. A szakember szerint az állatvédők által „halálhajóknak” nevezett szállítmányok esetében is elképzelhetetlen az állatok éheztetése, ugyanis
a forgalmazóknak sem mindegy,
hogy hány százalékot veszít a súlyából az állatszállítmány. Amint
kérdésünkre válaszolva az igazgató hangsúlyozta, régiónkba nyugati állatszállítmányok érkeznek, a
gazdák a csekély összegű (de minimis) támogatások révén vásárolhatnak külföldről törzskönyvezett
hús- és tejmarhákat. Maros megyében hat engedélyezett vágóhíd működik: egy szárnyas- és öt vegyes
vágóhíd, ahol szarvasmarhát, disznót, juhot stb. vágnak le az uniós
előírások betartásával – tájékoztatott dr. Kincses Sándor, a Maros
Megyei Állategészségügyi Igazgatóság vezérigazgatója.

A tél eddigi leghidegebb éjszakája volt
Székelyföldön

Fotó: archív (illusztráció)

Az Agerpres hírügynökség a nagyszebeni regionáA tél eddigi leghidegebb éjszakáján mínusz
22 fokig süllyedt a hőmérséklet Székelyföl- lis meteorológiai központ illetékesét idézte, aki szedön – közölte tegnap az Agerpres hír- rint az elkövetkező két-három napban havazásra
ügynökség.
számítanak a hegyekben, majd szombaton és vasárA mínusz 22 Celsius-fokot Csíkszeredában mérték
tegnap hajnalban. Nagyon hideg volt Székelyföld
más településein is. Gyergyóalfaluban mínusz 19,
Székelyudvarhelyen mínusz 17, Maroshévízen pedig
mínusz 16 fokot mértek hajnalban.
A legalacsonyabb székelyföldi decemberi hőmérséklet mínusz 33 fok volt, amelyet 1998-ban mértek
Csíkszeredában.

nap hajnalban ismét mínusz 20 fok alatti hőmérsékletek következnek.
A meteorológiai szolgálat honlapján közölt adatok
szerint a Székelyföldet 5-10 centiméteres hóréteg borítja, a hegyekben a hóréteg vastagsága a 30 centimétert is eléri. A fontosabb székelyföldi sípályákon
megkezdődött a síszezon. (MTI)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!
ADÁSVÉTEL

ELADÓ száraz tűzifa. Tel. 0757-883361. (57861)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (57864)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (57864)

MINDENFÉLE

ALKALMAZUNK hegesztőt és lakatost. Tel. 0766-519-187. (18297-I)
HŰTŐK, FAGYASZTÓK javítását
vállalom lakásán, és eladok használt
hűtőket garanciával. Tel. 0722-846011, 0365/801-517. (57900)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (58052)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájdalommal
emlékezünk
FÜLÖP RÁKHEL volt cserefalvi
lakosra
halálának
nyolcadik
évfordulóján.
Szerettei. (mp.-I)

Csillag volt, mert szívből
szeretett, s mi úgy szerettük,
ahogy csak lehetett. Mégis
elment
tőlünk,
mint
a
lenyugvó
nap,
de
a
szívünkben él, s örökre ott
marad. Nem integet többé
gyöngéd kis kezed, nem
dobog már értünk jóságos
szíved. Számunkra te sosem
leszel halott, örökké élni
fogsz, mint a csillagok.
Megtört szívvel emlékezünk
december 15-én ifj. ENGI
TIBORRA halálának hetedik
évfordulóján. Emlékét őrzik:
bánatos
szülei,
húga,
nagyszülei és keresztanyja,
Anikó. (1204)

Az ő szíve megpihent, a miénk
vérzik, a halál fájdalmát csak
az élők érzik.
Szomorú szívvel és soha el
nem
múló
fájdalommal
emlékezünk december 15-én a
drága jó férjre, édesapára,
nagyapára,
apósra
és
apatársra, a nyárádszeredai
SUBA MIHÁLYRA halálának
első évfordulóján. Emléke
legyen
áldott,
pihenése
csendes! Szerettei. (57993)

Az Úr Jézus ezzel biztat:
„Én vagyok a feltámadás és az
élet, aki énbennem hisz, örök
élete van annak.” (János 11,25)
Szomorú szívvel és soha el
nem
múló
fájdalommal
emlékezünk december 15-én a
drága
édesapára,
a
marossárpataki születésű id.
CZEGŐ JÁNOSRA halálának
8. évfordulóján. Szívünkben
örökké
őrizzük
emlékét.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Gyászoló
szerettei. (58045)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagytata,
após, apatárs, rokon, barát és
szomszéd, a csittszentiváni születésű
SZÁSZ JÓZSEF
a Metalotehnica volt dolgozója
életének 68. évében hirtelen elhunyt. Temetése december 15én, csütörtökön 15 órakor lesz a
csittszentiváni református temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (58053-I)

Szomorú szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett
férj, nagybácsi, rokon, jó barát, jó
szomszéd, a cukorgyár volt alkalmazottja, a kakasdi születésű
KISS TIBOR
2016. december 14-én, életének
88 évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Szerettünket 2016.
december 16-án délután 2 órakor
a marosvásárhelyi katolikus temetőben református szertartás
szerint helyezzük örök nyugalomra. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Felesége, Erzsébet és a gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak KOPECZNY ILDIKÓ
MÁRIA elhunyta alkalmából. A
Szemészeti Klinika munkaközössége. (58041)
Őszinte részvétem a gyászoló
családnak MOLNÁR H. LAJOS
(Tubi) elhunyta alkalmából.
Zrínyi Gábor (v-I)
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Alkotmányos a béremelési törvény

Nem sérti az alaptörvényt a választási kampány küszöbén elfogadott közalkalmazotti
béremelési törvény – állapította meg az alkotmánybíróság tegnap.

A képviselőház egy júniusi sürgősségi kormányrendelet parlamenti megerősítését használta fel arra, hogy
olyan béremelésekről döntsön, amelyekkel a kormány
nem számolt.
A szociáldemokraták (PSD) és szövetségeseik által
november elején elfogadott törvénytervezet szerint január elsejétől az oktatási alkalmazottak alapbére 15
százalékkal nő, egyes egészségügyi alkalmazottaknál
pedig 25 százalékos bérfejlesztést irányoztak elő.
A törvény ellen mind Dacian Cioloş szakértői kormánya, mind a jobbközép Nemzeti Liberális Párt
(PNL) alkotmányossági óvást emelt. Szerintük ugyanis
a fedezet nélküli béremeléseket nem a választókra,
hanem szavazataikra gondolva szavazta meg a baloldali parlamenti többség.
Az alkotmányossági kifogást arra alapozták, hogy a
kormány nyáron elfogadott, bérkiigazításokról szóló
sürgősségi rendeletének parlamenti megerősítésénél
nem tartották be a kétkamarás parlament elvét, vagyis

11

olyan lényegi módosításokat eszközöltek a képviselőházban, amelyeket a szenátus előzőleg nem tárgyalt
meg. A PNL és a kormány óvását azonban az alkotmánybíróság elutasította, a döntés indoklását pedig később teszi közzé.
Az előzetes normakontrollon túljutott törvénytervezetet az államfőhöz küldik, hogy kihirdesse. A béremelések fedezetét a vasárnapi választásokon győztes
PSD-nek kell majd beépítenie a 2017-es, még kidolgozásra váró állami költségvetésbe.
Az alkotmánybíróság tegnap elhalasztotta a döntést
annak az óvásnak az ügyében, amelyet az államfő
emelt egy másik, kampányidőszakban elfogadott törvény ellen, amelyben 102 fajta illeték eltörléséről rendelkezett a PSD körüli parlamenti többség.
A szakértői kormány három hete elfogadott idei második költségvetés-kiigazításakor közölte: idén változatlanul 2,95 százalékos GDP-arányos államháztartási hiánnyal számolnak. Dacian Cioloş szerint
a választások előtt megszavazott béremelési és adócsökkentési törvények – hatályba lépésük esetén –
több mint egy százalékponttal növelik a költségvetési
hiányt. (MTI)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

KIHAGYHATATLAN AJÁNLAT! Ingyenes SZÁMÍTÓGÉPES VEZÉRLÉSŰ FÉMFORGÁCSOLÓ
(CNC)-KURZUST indít a Marosvásárhelyi Kulturális Tudományegyetem. A képzés elvégzése után munkahelyet kínálunk, azonnali kezdéssel. Bővebb információért hívja 0265/251-118-as telefonszámot, vagy
írjon a contact@ucstgm.ro e-mail-címre. (59083)

A KREATÍV KIADÓ sürgősen alkalmaz előkönyvelési ismeretekkel rendelkező MUNKATÁRSAT. Az
önéletrajzokat az office@kreativkiado.ro e-mail-címre várjuk. (59075)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RECEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen,
sportos alkat), SZAKÁCSOT, SZOBALÁNYT, MEDENCESZERELŐT/SZAKEMBERT, KARBANTARTÓ MUNKÁST, SOFŐRT. Tel. 0722-268-866. (59071)
VÉDŐ-ŐRZŐ CÉG alkalmaz sürgősen DISZPÉCSERT. Tel. 0733-008-775. (18304)

KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT. Elektrotechnikát végzett személyek előnyben. Tel.
0734-123-877. (18310-I)
ÁLLATGYÓGYSZERTÁRBA ÁLLATORVOST alkalmazunk. allatgyogyszertar@freemail.hu
(18307-I)

MAROSSZENTGYÖRGYI TELEPHELYŰ LEMEZMEGMUNKÁLÓ ÜZEMBE alkalmazunk
argon WIG/TIG (AWI) HEGESZTŐT rozsdamentes bútorok összeszerelésére, valamint tapasztalattal és
targoncavezetői engedéllyel rendelkező RAKTÁROST. Érdeklődni a 0728-328-881-es telefonszámon 9től 17 óráig. Várjuk önéletrajzát a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre. (59077)

KERESKEDELMI TÁRSASÁG TITKÁRNŐT alkalmaz. Követelmények: középfokú/felsőfokú tanulmányok; számítógép-kezelési alapismeretek (Office); magyar, román és angol nyelv ismerete; kommunikációs és szervezési készségek. Kérjük, küldje el önéletrajzát a következő e-mail-címre:
cata12006@yahoo.com. További információk: 0740-824-091. (59106)

A ROHIDCONSTRUCT KFT. alkalmaz ÁCS, KŐMŰVES, VASBETONSZERELŐ munkásokat 2017.
januári kezdéssel. Magas kereseti lehetőség! Tel. 0773-391-682, 15-19 óra között. (1208-I)
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A Siletina Impex Kft.
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt.
Társulás –
személyzetválogatást szervez
TAXISOFŐRI állások betöltésére:

Követelmények:
– érvényes taxisengedély
– legalább két év tapasztalat
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörülmények
– motiváló bérezés
A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély, a
végzettséget igazoló iratok másolatával, esetleg ajánlással a cég
Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti székhelyén, a titkárságon
nyújthatók be hétfőtől péntekig 9–15 óra között.
Csak a követelményeknek megfelelő személyeket hívják meghallgatásra. Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077, 0733-090-691-es telefonszámon.
FONTOS
TELEFONSzÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Gázszolgáltató vállalat
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625

• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Ásványvíz-választék
(Belşugului 21.) 8-20 óra
- 0265/225-926
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSzÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.
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A Petry cég, valamint a
Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának kommunikáció
és közkapcsolatok szaka hallgatóinak társszervezésében
idén is cipősdoboz-akciót
szerveznek november 28. és
december 19. között. Járuljon
hozzá Ön is a rászoruló gyerekek karácsonyának boldogabbá tételéhez! Nincs más
dolga, mint egy cipősdobozba
belepakolni a gyerekeknek
örömet okozó tárgyakat, majd
gondosan becsomagolni a dobozt. A doboz tartalmazhat játékokat (kisautó, baba,
plüssállat, társasjáték, világító
vagy hangot adó játék – elemmel!), iskolai eszközöket (tollak, tolltartó, színes ceruza,
számológép, zsírkréta, kifestő, jegyzettömb), higiéniai eszközöket (fogkefe, fogkrém, szappan, fésű), illetve egyéb tárgyakat (például CD, DVD,
puzzle, legó, kis képeskönyv, meséskönyv, cukorka, nyalóka, játék ékszer,
óra). A dobozba ne kerüljenek agyonhasznált játékok, ruhák, agresszivitásra késztető képek, játékok (játékpisztoly, kés), konzervek, romlandó ételek, gyümölcsök, folyékony dolgok (sampon, testápoló), gyógyszerek,
törékeny tárgyak (tükör, porcelánbaba), illetve semmilyen alkoholtartalmú
ital. Ha szeretné szebbé tenni legalább egy gyermek karácsonyát, családjával, barátaival, osztálytársaival vagy munkahelyi közösségével együtt
töltsenek meg egy vagy több cipősdobozt ajándékokkal és szeretettel, ezt
pedig juttassák el az Önökhöz legközelebb található PETRY üzletbe. Az
ajándék célbaéréséről a Petry cég munkatársai gondoskodnak. Bővebb információkért
érdeklődni
az
alábbi
e-mail-címen
lehet:
petry.sapientia.team@gmail.com

Várják a kántálókat
a polgármesteri hivatalba

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal idén is fogadja a kántálókat Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, december 19-én,
20-án és 21-én.
Feliratkozni december 8-áig kell a hivatal bel- és külkapcsolati
osztályán, az első emeleten, a 47-es irodában. Kapcsolattartó Vlaic
Mirela. Telefon: 0265/268-330, 144-es mellék.
Mindenkit szeretettel várunk!
A polgármesteri hivatal bel- és külkapcsolati osztálya

