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Erős lehűlés várható

Nincs szmogriadó Marosvásárhelyen

Kerekes székben
is lehet aktív életet
élni

Tegnap a cég Hídvég utcai székhelyén
tartott sajtótájékoztatón négy kerekes
székbe kényszerült személlyel ismerkedhettünk meg, akiknek életútja és
lelkiereje mindannyiunk számára példaértékű lehet.

____________4.

Otthon és haza

Egyetemi hallgatóként, majd a Sapientia EMTE kommunikáció és közkapcsolatok szakának friss végzőseként,
a sportújságírás iránt érdeklődve, kolléganőnk volt a Népújságnál, majd férjével együtt elköltöztek Temesvárra.

____________6.

Egy úri vendéglő
belülről

Az egykori Maros vendéglőről írt
„nyelvlecke” után néhány volt törzsvendégtől telefonos visszajelzés érkezett, s az emlékekben megőrzött
történeteikben megelevenedett a ’70–
’80-as évek városának gyakran viszszasírt hangulata.

____________7.

Az utóbbi napokban ködfelhő telepedett
Marosvásárhelyre. Ez köztudottan komoly gondot okozhat a szívbetegségben
szenvedőknek, illetve a kisgyermekeknek, időseknek sem jó ilyenkor a szabadban
tartózkodni.
Beszélhetünk-e
szmogriadóról? – kérdeztük Dănuţ Ştefănescut, a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség vezetőjét.

Nagy Székely Ildikó

– A levegő szennyezettsége nem lépi át a
megengedett értékeket, szmogriadóról nincs szó
– nyilatkozta Ştefănescu.
– A légszennyezettség rövid távú hatását
mérő PM 10 (kisméretű részecskeszennyezés)
értéke korábban, a rendkívül hideg időben lépte
át valamivel a normál szintet, amikor a fűtőberendezések teljes kapacitással üzemeltek – tette
hozzá az ügynökség vezetője.
Az elkövetkező napok időjárásáról Makkai
Gergely meteorológust kérdeztük.

Fotó: Nagy Tibor

– Már csütörtök reggeltől jelentős lehűlés következik, a hőmérséklet mínusz 20 Celsius-fok
alá süllyed. A rendkívüli hideg várhatóan a hét
végéig tart, azután újabb felmelegedésre számíthatunk. Csütörtökön még marad a ködös idő, ezt
követően azonban a fölöttünk levő anticiklon elvonul, és feloszlik a köd. Február a mostaninál
enyhébb időjárással köszönt ránk – összegzett a
meteorológus.
(Folytatás a 4. oldalon)

Pap Peti Junior
sportolóként is
sikeres

Azt viszont kevesen tudják róla Erdélyben, hogy a zenélés és a komponálás mellett sikeres harcművész is,
hiszen kjokusinkai karatéban jeleskedik.

____________9.

Fejleszteni is kellene

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: Német – hasábra felvágott – uborka üvegben (670 g) 8,69 lej.
Német MESMER gyógynövény eredetű tea (25 db) 9,49 lej.
MESMER méregtelenítő tea (20 db 11,95 lej.
MESMER citromízesítésű filteres tea (20 db) 12,49 lej.
MESMET citromfűs filteres tea (25 db) 12,95 lej.
MESMER vanília–barack ízesítésű tea (25 db) 12,49 lej.
MESMER karamellízesítésű tea (20 db) 12,49 lej.
MESMER narancs–gyömbér tea (25 db) 12,49 lej.
EDEKA csokis muffin alap (380 g) 11,95 lej.
OHO gabonapehely (250 g) 2,95 lej.
OHO gabonapehely 10 vitaminnal (300 g) 4,95 lej.

Intershop, megéri nálunk vásárolni!

Antalfi Imola
Nem pedig csak hatalmi kérdésekről vitázni, politikai erőfitogtatásban kimerülni. Persze tudjuk, hogy a pénzek elosztása is hatalmi harcok eredményeként alakul úgy, ahogy.
Azonban helyi szinten is lehet tenni azért, hogy egy város, egy
közösség fejlődjön.
Ugyan most éppen a referendumverseny tartja lázban a médiát, a hatalmi berkekben zajlik egymás túllicitálása népszavazásügyben, így aztán akár az is előfordulhat (kevés eséllyel
ugyan), hogy három kérdésben is kikérik a polgárok véleményét még az idén. A Johannis-féle „korrupcióellenes” referendumnak a szakértők szerint semmi akadálya, akár márciusban
is megtartható lenne, a Dragnea-féle népszavazások (a hagyományos család, illetve a mentelmi jog ügyében) megszervezése
már időigényesebb, hiszen – főleg a mentelmi jog esetében –
alkotmánymódosításra lenne szükség. (Egyébként, ha már
ilyesfajta versengés alakult ki, nem árt észrevenni valamiféle
közös elemet az államelnöki, valamint a Dragnea-féle népszavazásokban: az immunitás megvonása a politikusoktól ugyancsak a korrupció elleni harc részeként – is – értelmezhető.)
A polgárok véleményének megismerése jó sokba kerülhet az
államkasszának, ezért alaposan meg kellene fontolni e témák
fontosságát, időszerűségét. A pénzpazarlás nem megengedett
(Folytatás a 3. oldalon)
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IDŐJÁRÁS

Ma VANDA, PAULA, holnap
ANGELIKA napja.
ANGELIKA: latin melléknévből önállósult, jelentése: angyalhoz hasonló. Az Angéla a
latin Angelus női megfelelője,
jelentése: angyal, követ, hírnök.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. január 25.

Felhős égbolt

1 EUR

4,4939

100 HUF

1,4514

1 USD

Hőmérséklet:
max. -60C
min. -190C

1 g ARANY

4,1792
161,7435

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

Játékkölcsönző Alsóbölkényben
és Désfalván

A Divers Egyesület és a Roma Oktatási Alap – norvég
alapból finanszírozott – Ready, set, go! (Vigyázz, kész,
rajt!) projektje keretében játéktár nyílt az alsóbölkényi és
désfalvi óvodaépületben. A mintegy hatvan játékot délutánonként, az óvodai program után kölcsönözhetik ki a gyermekek – tájékoztatott Koreck Mária, a Divers Egyesület
vezetője.

Önkénteseket keresnek
árvaházakba

A bukaresti székhelyű Lindenfeld Egyesület Maros megyére is kiterjesztené jótékony célú oktatómunkáját. A
Nagyra növünk (Ajungem mari) elnevezésű program keretében olyan 16 évnél idősebb önkéntesek jelentkezését
várják, akik hetente három órában ingyenesen marosvásárhelyi gyermekotthonok lakóival foglalkoznának, együtt
tanulnának velük, különféle témában (egészségnevelés,
állampolgársági nevelés) felkészítőket tartanának, illetve
alkotóműhelyeket szerveznének nekik. Jelentkezni február
10-ig lehet. Bővebb tájékoztatás az egyesület
http://www.ajungemmari.ro/implica-te/devino-voluntar/
honlapján.

Művészetis diákok hangversenye

A Marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum V–VIII. osztályos diákjainak félévet záró hangversenyére kerül sor január 30-án, hétfőn 17 órakor a Kultúrpalota kistermében.
Február elsején, szerdán 18 órakor a Kultúrpalota nagytermében a IX–XII. osztályos művészetis diákok lépnek fel.

Ha betéved – nem téved! – Szászrégenben és Marosvásárhelyen

A nagy érdeklődésre való tekintettel, Szászrégenben két
alkalommal – február elsején, szerdán és február 23-án,
csütörtökön este 7 órától – viszi színre a HAHOTA színtársulat nagy sikernek örvendő Ha betéved – nem téved!
című szilveszteri kabaré-előadását az Eugen Nicoară művelődési ház előadótermében. Marosvásárhelyen legközelebb január 28-án, szombaton és 29-én, vasárnap este 7
órától látható az előadás. A Hahota színpadán eddig soha
nem játszott jelenetek szereplői: Puskás Győző, Székely
M. Éva/Kilyén Ilka, Kelemen Barna, Cseke Péter, Ritziu
Ilka Krisztina, Gönczy Katalin és Szőllősi P. Szilárd. Rendező: Kovács Levente. A szászrégeni előadásokra jegyek
elővételben a művelődési ház jegypénztárában, helyfoglalás a 0741-024-882, illetve a 0757-109-450-es telefonszámokon.

Szenátori iroda nyílt

Császár Károly Zsolt szenátor megnyitotta irodáját a megyei tanács épületének II. emeletén, a 102/103-as teremben. Ügyfélfogadás minden pénteken 10-12 óra között.
Érdeklődni hétköznap is lehet 9-14 óra között a 0749210454 telefonszámon.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó
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Erős lehűlés várható

(Folytatás az 1. oldalról)
Nem nőtt a szívbetegek száma
Megnőtt-e ezekben a napokban a
szívpanaszokkal kórházba szállított
betegek száma? – kérdeztük Vass Hajnalt, a marosvásárhelyi rohammentőszolgálat főasszisztensét.
A mentőszolgálat illetékesének tájékoztatása szerint ebben az időszakban semmilyen betegség, így a

szívproblémák terén sem észleltek növekedést a beszállított páciensek számát illetően.
Ugyanezzel a kérdéssel kerestük
meg Mariana Negoiţát, a Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház szóvivőjét. A szóvivő szintén arról
tájékoztatott, hogy ebben az időszakban nem nőtt jelentősen a szívproblémákkal kórházba szállított személyek

Közúti balesetek

Tegnap a reggeli órákban Kutyfalván, a 15-ös országúton, az E 60-as európai úton egy 56 éves kolozsvári gépkocsivezető a túl nagy sebesség miatt egy kanyarban
elvesztette uralmát járműve fölött, és az út jobb oldalán
levő villanyoszlopnak ütközött. A balesetben a sofőr megsérült. Tegnap délelőtt Héderfáján is baleset történt. Egy
20 éves vámosudvarhelyi gépkocsivezető a kötelező elsőbbségadás mellőzése folytán egy másik, szabályosan
közlekedő autóval ütközött, amelyet egy dicsőszentmártoni

„Síkos” sorsolás
Szerdán sor került a Népújság által felajánlott szokásos

száma. A szokásosnál több szívbeteget
december elején kezeltek a kórházban
– tette hozzá a szóvivő.
A szakemberek szerint a szívproblémákkal küzdőknek ködös időben kerülniük kell a szabadban való
tartózkodást, ilyenkor ugyanis megnövekedhet a szívinfarktus, a ritmuszaés
a
szívelégtelenség
varok
előfordulásának kockázata.

fiatalember vezetett. A második autó két parkoló gépkocsinak csapódott. A balesetben a dicsőszentmártoni sofőr és
85 éves oláhszentlászlói utasa sérült meg. Szintén tegnap
délelőtt Marosvásárhelyen, a Dózsa György és a Lugas
utca kereszteződésénél történt baleset. Egy 40 éves gépkocsivezető az elsőbbségadás mellőzése következtében egy
másik, szabályosan közlekedő autóval ütközött. A balesetben egy 76 éves nő sérült meg, aki a második autóban utazott.

ki. A szerencsés nyertes régi hűséges előfizetőnk, Pásztor
Mihály a Dózsa György utcából.
A nyeremények átvehetők munkanapokon 8-14 óra köhavi nyeremények kisorsolására, amelyen sajnos csak 40 zött a szerkesztőségben, az 57-es irodában, telefon: 0742olvasó tudott részt venni a síkos útviszonyok miatt. Az élel- 828-647.
miszerekkel teli Népújság-kosarakra –
amelyek értéke egyenként 100 lej – Marosvásárhelyről 395 levél, a vidéki településekről 85 levél érkezett.
A Népújság-kosár nyertesei: Kelemen László (Marosvásárhely, Transilvania u. bl. 4., ap. 5.), Dali Margit
(Magyaró), Kádár Borbála (Marosvásárhely, C.R. Vivu u. D/6/9. sz.).
A Hűséges előfizető nyereményjátékra – amelynek díja egyenként 150 lej
– 469 levél érkezett. A nyertesek: Paizs
István (Marosvásárhely, Győzelem tér
24/20. sz.), Kertész Marian (Marosvásárhely, Parângului u. 13/4.), Kis János
(Marosszentanna, Tonorog u. 3/8. sz.)
és Ballai Etelka (Marosvásárhely, Márton Áron u. 23/4.).
A 100 lej értékű Hűségtombola díjat
Fotó: Nagy Tibor
ezúttal is a jelenlevők között sorsoltuk

RENDEZVÉNYEK

A MeseHetes a Jazz Clubban

A csíkszeredai MeseHetes zenekar koncertezik ma 18
órakor a marosvásárhelyi Sinaia/Sörház utcai Jazz
Clubban. A gyermek- és felnőttközönség ismert rajzfilmek zenéit hallhatja egyedi feldolgozásban. Az együttes új dalok feldolgozásaival is meglepi a
nagyérdeműt.

Az ige testté lett – fotókiállítás

Ábrám Zoltán Az ige testté lett. Erdélyi református élet
című fényképkiállítása nyílik meg január 29-én, vasárnap déli 12 órakor a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János-termében. Az ötszáz
évvel ezelőtti reformációnak emléket állító kiállítás bővített anyagát külön kiadvány tartalmazza. A tárlat a
kolozsvári teológia szószékétől kiindulva partiumi és
erdélyi templomokat, templombelsőket, parókiákat,
egyházi tárgyakat és motívumokat, hitbeli és nemzeti
értékeket tár a látogató elé.

Szimfonikus tangóhangverseny

A szórakoztató zene fesztiválja a ma este 7 órakor
kezdődő szimfonikus tangóhangversennyel zárul a
Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Horváth József,
énekel Analia Selis, közreműködnek argentínai művészek: Omar Massa bandoneón, Mariano Castro zongorán. Műsoron: népszerű tangók Mariano Castro
feldolgozásában. A hangversenyre a 15-ös számú
bérletek érvényesek.

Budapesti vendégjáték
a Spectrum Színházban

A budapesti Nemzeti Színház vendégelőadása látható
január 27-én, pénteken este 7 órakor a marosvásárhelyi Spectrum Színházban. Tóth Auguszta színművésznő Hoztam valamit a hegyekből című
pódiumműsora Mezei Mária színésznő életét mutatja
be, az előadást zene, humor és irónia fűszerezi.

Pécsi vendégelőadások az Ariel
Színházban

A pécsi Bóbita Bábszínház január 29-én, vasárnap
délelőtt 11 órakor a Szélkötő Kalamona című mesejátékkal vendégszerepel az Ariel Színházban. Szintén
vasárnap 17 órakor Háy János Az ablak című, 14
éven felülieknek szóló előadását mutatja be a pécsi
társulat. Rendező: Tóth Zoltán. Az előadás központi
témája a 18. életév betöltése és a középiskola befejezése után a felnőttéletbe kilépő fiatalok „kapunyitási
pánikja”. A kortárs nyelven megszólaló bábos játékhoz
színházi nevelési foglalkozás is kapcsolódik, amelyben a játszó bábszínészek és drámatanárok az érintett korosztályhoz tartozó nézőkkel együtt teszik fel és
próbálják megválaszolni az előadásban felvetődő, a
jelenlévőket közvetlenül is érintő kérdéseket.

Olvasótalálkozó Segesváron

Január 30-án, hétfőn 18 órakor Bölöni Domokos íróval
és Fülöp Kálmán költővel találkozhatnak újra az irodalomkedvelők a segesvári Gaudeamus Ház dísztermében (Ecaterina Teodoroiu utca 2. szám). A másfél órás
rendezvényen bemutatják a hetvenéves marosvásárhelyi szerzőnek A rablóhús fogyasztása című, „játékos jegyzeteket” tartalmazó könyvét és Fülöp Kálmán
Kőbe vésett pillanat című verskötetét. Az est házigazdája Jakabházi Béla, közreműködik Fodor Gyöngyi
magyartanár és Doszlop Lídia Naómi. A belépés díjtalan, a résztvevők között ingyenpéldányokat sorsolnak
ki. A szerzők dedikálják köteteiket.

A Mary Grace-szel indul
a Kotta új évada

A Kotta évadnyitó koncertjére várják az érdeklődőket január 29-én, vasárnap 18 órakor a Marosvásárhelyi
Rádió stúdiótermébe. A meghívott a többszörösen díjazott Mary Grace zenekar. A modern rockzenét játszó
marosvásárhelyi csapat tavaly az 5. Székelyföldi Peron
tehetségkutató győzteseként vált ismertté. A koncertre
a belépés díjtalan. A rádió honlapján élőben közvetítik
a koncertet, amely a Facebookon is követhető.
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Előremutatóak az igazságszolgáltatás terén hozott
román és bolgár intézkedések

Előremutatóak az igazságszolgáltatás függetlenségének védelme érdekében hozott román és bolgár
intézkedések, ugyanakkor Szófiának többet kell
tennie a korrupció elleni küzdelem terén – jelentette ki Frans Timmermans, az Európai Bizottság
(EB) első alelnöke Brüsszelben, az uniós bizottság
Romániáról és Bulgáriáról közzétett országjelentésének bemutatásakor szerdán.

Timmermans a romániai igazságügyi reform és a korrupció
elleni küzdelem területén elért eredményeket vizsgáló uniós
bizottsági jelentéssel kapcsolatban hangsúlyozta: Románia jelentős lépéseket tett a jogállamiságot biztosító intézményeinek
megerősítése végett.
A román igazságszolgáltatás összességében a szakmaiság
magas szintjéről tett tanúbizonyságot, Románia további lépéseket tett az Ellenőrzési és Együttműködési Mechanizmus
által kitűzött célok teljesítése felé.
Timmermans elmondta ugyanakkor, hogy a bizottság szerint még nem állapítható meg a korábbi jelentésekben függőben maradt kulcsfontosságú kérdések mindegyikében, hogy
a román hatóságok által előírt, a felelősség és elszámoltathatóság biztosítása érdekében hozott intézkedések kielégítő
módon teljesültek volna.
Frans Timmermans szerdai közleményében hangsúlyozta,
hogy Bulgária is jelentős lépéseket tett az igazságszolgáltatás
reformja és a szervezett bűnözés visszaszorítása érdekében.
Hozzátette ugyanakkor: Bulgáriának továbbra is a korrupció
elleni harcot kellene legfontosabb célkitűzésévé tennie.

Jelentésében a bizottság emlékeztetett arra, hogy a megvalósított reformok eredményei kiváltotta lendület megtartása
érdekében Bukarestnek és Szófiának további lépéseket kell
tennie, hogy az Európai Bizottság célkitűzéseivel összhangban előrehaladva, visszafordíthatatlan eredményeket elérve
befejezze a megkezdett folyamatot.
Az uniós bizottság szorosan együttműködik a román és a
bolgár hatóságokkal az Együttműködési és Értékelési Mechanizmus által kitűzött célok eredményeinek megőrzése és a
megkezdett folyamatok befejezése érdekében, hogy a 2017
végén várható újabb ellenőrzéseket követően lezárhatók legyenek a vizsgálatok – tette hozzá a bizottsági alelnök.
Románia és Bulgária 2007-es európai uniós csatlakozásakor vállalta, hogy az igazságszolgáltatás terén tapasztalható
hiányosságokat felszámolja, a reformfolyamatot pedig az Európai Bizottság az úgynevezett Együttműködési és Értékelési
Mechanizmus (CVM) keretében követi figyelemmel, amelynek következtetéseiről rendszeresen országjelentéseket tesz
közzé.
Románia számára azért is fontos a CVM lezárása, mert
több uniós tagország ettől tette függővé felvételét a schengeni
térségbe. Az eredeti menetrend szerint Romániának 2011-ben
kellett volna csatlakoznia a belső határellenőrzés nélküli övezethez. A román igazságszolgáltatás működésének hiányosságai és a korrupció elterjedtsége miatt azonban 2012-ben
Franciaország és Németország megakadályozta Románia
schengeni csatlakozását, később hasonló okok miatt Hollandia
emelt vétót az ország schengeni tagsága ellen. (MTI)

Johannis üdvözölte az igazságügyi országjelentés
következtetéseit

lenségének és hatékonyságának monitorizálását. Johannis azt
is értékelte, hogy az EB első ízben foglalta bele országjelentésébe, hogy nem kell sem Románia schengeni csatlakozását,
sem a strukturális alapokhoz való hozzáférését a CVM függvényévé tenni.
Az államfő felhívta ugyanakkor figyelmet az új szociálliberális kormány büntetőjogi kezdeményezéseivel – a közkeAz államelnök arra utalt, hogy az EB idén tizenkét pontban gyelmi tervezettel és a büntető törvénykönyv módosításával
megfogalmazta azokat az ajánlásait, amelyek teljesülése ese- – kapcsolatos brüsszeli aggodalmakra, amelyek az oszágjetén lezárhatják a román igazságszolgáltatási rendszer függet- lentés szerint is visszavethetik a korrupció elleni harcot. (MTI)

Üdvözölte Klaus Johannis államfő, hogy az Európai
Bizottság (EB) az igazságszolgáltatásról közzétett
országjelentésben elismeri Románia előrelépéseit,
és először pontosítja, miként zárhatják le az ország
uniós csatlakozásakor, tíz éve bevezetett úgynevezett ellenőrzési és együttműködési mechanizmust
(CVM).

Tisztességes közvita szükséges
a közkegyelmi tervezetről

Tisztességes közvitát tart szükségesnek az RMDSZ a kormány közkegyelmi tervezetéről – nyilatkozta Kelemen Hunor szövetségi
elnök szerdán a Maszol.ro portálnak.

Kelemen Hunor elmondta: ha tisztességes közvitát folytatnak le a tervezetről,
és a társadalomban egyetértés alakul ki
a kérdésről, a tervezetet akár sürgősségi
kormányrendelettel is el lehet fogadni.
Hozzátette: a kormánynak el kell döntenie, hogy milyen jogfilozófiát szándékozik követni a közkegyelem kérdésében.
„Ha azt mondjuk, hogy az elítélteket
azért kell elengedni, mert a börtönök túlzsúfoltak, akkor nyilván a jelenleg szabadságvesztésüket
töltőkre
kell
koncentrálni, nem azokra, akik felfüggesztett büntetést kaptak” – utalt a politikus arra, hogy a jogszabály azokra is
kiterjed, akiket nem letöltendő szabad-

ságvesztésre ítéltek. Hozzátette: a másik
jogfilozófia szerint integrálni kell a társadalomba azokat az embereket, akikre
kisebb büntetéseket szabtak ki, nem követtek el súlyos bűncselekményeket.
A büntető törvénykönyv tervezett módosításaival kapcsolatban Kelemen
Hunor arra emlékeztetett, hogy az alkotmánybíróság a büntető törvénykönyvet
és a büntető perrendtartási törvénykönyvet több pontban alkotmányellenesnek
nyilvánította, ezért a jogszabályokat a
taláros testület döntéseihez kell igazítani.
Az RMDSZ elnöke szerint az lenne a
legkézenfekvőbb megoldás, ha a büntetőjogi törvényeket egy sürgősségi eljárással lefolytatott parlamenti vita után
hoznák összhangba az alkotmánybíróság
döntéseivel. „Akárhányszor a kormány
sürgősségi rendelettel nyúlt hozzá a büntetőjoghoz, utólag ebből csak baj szár-

mazott” – magyarázta Kelemen Hunor.
A politikus sérelmezte, hogy senki nem
háborodott fel a közvita elmulasztása
miatt, amikor tavaly a Cioloş-kormány
próbálta sürgősségi rendelettel korrigálni a büntető jogszabályokat.
A politikus nem kívánta kommentálni
Klaus Johannis népszavazási kezdeményezését. „Mivel nem tudjuk, hogy a
népszavazásra bocsátott kérdéseket hogyan fogja megfogalmazni, a témához
egyelőre nincs mit hozzáfűzni” – nyilatkozta az RMDSZ elnöke.
A szociálliberális kormányoldal közkegyelmet hirdetne az öt évet meg nem
haladó szabadságvesztéssel sújtott elítéltek egy részének, a börtönök túlzsúfoltságára hivatkozva. Bukarestben és az
ország nagyvárosaiban vasárnap tízezrek vonultak utcára a kormány szándéka
ellen tiltakozni. (MTI)

Az EB a belső határellenőrzés meghosszabbítását
javasolja

Az Európai Bizottság (EB) a schengeni övezeten be- lévő ideiglenes határellenőrzést fokozatosan megszüntethesse
lüli, több uniós tagállam által ideiglenesen beveze- és a schengeni térség újra a megszokott módon, belső határtett határellenőrzés további három hónapos ellenőrzések nélkül működhessen.
A bizottság elővigyázatossági okokból indokoltnak tartja,
meghosszabbítását javasolta.

Az uniós bizottság tájékoztatása szerint az Európai Tanácsnak engedélyeznie kellene a tagállamok számára az egyes
ausztriai, németországi, dániai, svédországi és norvégiai, a
schengeni övezeten belül érvényben lévő ideiglenes határellenőrzés további három hónapra történő fenntartását.
A bizottság véleménye szerint a helyzet fokozatos stabilizálódása, valamint a külső határok hatékonyabb igazgatása és
a schengeni térség védelme érdekében javasolt uniós szintű
intézkedések végrehajtása ellenére, a schengeni rendszer helyreállítására irányuló ütemterv feltételei, amelyek lehetővé teszik a schengeni térség rendes működését, egyelőre nem
teljesültek maradéktalanul.
Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós
belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos hangsúlyozta, az Európai Bizottság továbbra is elkötelezetten dolgozik a tagállamokkal azon, hogy a belső határokon érvényben

hogy az érintett tagállamok – kizárólag a lehetséges alternatív
intézkedések megvizsgálását követően – kivételes eszközként
és szigorú feltételek mellett további három hónapra alkalmazhassák a jelenlegi korlátozott belső határellenőrzést. Az ilyen
ellenőrzéseknek célzottnak, a hatályukat, gyakoriságukat, helyüket és idejüket tekintve pedig korlátozottnak kell lenniük
– húzta alá a biztos.
Az ellenőrzések a Tanács 2016. november 11-i ajánlásában
szereplő belső határokkal megegyező alábbi határokat érintik:
Ausztria: az osztrák–magyar és az osztrák–szlovén szárazföldi
határ; Németország: a német–osztrák szárazföldi határ; Dánia:
a Németországba kompjáratokat üzemeltető dán kikötők és a
dán–német szárazföldi határ; Svédország: a déli és nyugati
rendőrségi körzetben található svéd kikötők és az Öresund
híd, Norvégia: a Dániába, Németországba és Svédországba
kompjáratokat üzemeltető norvég kikötők. (MTI)

Ország – világ
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Ügyvezető elnököt választanak
az SZKT-n

Január 28-án, szombaton 10 órától a marosvásárhelyi Kultúrpalotában ülésezik a Szövetségi Képviselők
Tanácsa. Az ülés Kelemen Hunor szövetségi elnök
politikai tájékoztatójával indul, a politikai vitát követően pedig új ügyvezető elnököt választ a testület.
Sor kerül az Ezüstfenyő díjak átadására, valamint
Kelemen Hunor – eredményes parlamenti munkájukat megköszönve – az RMDSZ leköszönő parlamenti
képviselőit és szenátorait tünteti ki.

Meghosszabbított határidő

Január 25-ről január 27-re hosszabbították az adóbevallások leadási és az adókövetelések kifizetési
határidejét – tájékoztatott a kormány szerdai közleményében. Az erre vonatkozó sürgősségi kormányrendeletet azért hozták, mert a január 25-i leadási
határidőt négy egymást követő ünnepnap előzte
meg. (Agerpres)

Illegális bevándorlókat
tartóztattak fel

Tíz iraki illegális bevándorlót fogtak el a határrendészek a Bihar megyei Érmihályfalva közelében. A határrendőrök január 23-án este mintegy 100 méterrel
a román–magyar határ közelében tartóztatták fel,
majd a határrendészet székhelyére kísérték a bevándorlókat, mivel azok nem tudták megmagyarázni, milyen célból tartózkodnak a térségben. Mint kiderült,
a hét felnőtt és három kiskorú előzőleg menedékjogot kért a romániai hatóságoktól, majd kísérletet tett
arra, hogy a román–magyar határon átjutva a schengeni övezetbe kerüljön. Határsértésre tett kísérlet
miatt indult ellenük eljárás. (Agerpres)

Ellenőrzik a civil szervezeteket

A közhasznúnak nyilvánított civil szervezetek ellenőrzését helyezte kilátásba Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke. Kijelentette, a
kormánynak alaposan meg kell vizsgálnia, hogy a
közhasznúnak nyilvánított nemkormányzati szervezetek közül hány minősül valóban közhasznúnak, és
mire költik forrásaikat, hiszen ezek a szervezetek
közpénzeket is felhasználnak. Egy tévéműsorban
Dragnea konkrétan Soros György és az általa finanszírozott szervezetek ellen emelt kifogást. A PSD elnöke a választási kampánya során is többször
támadta a magyar származású amerikai üzletember
hálózatának romániai tevékenységét, az akkori szakértői kormányt vezető Dacian Cioloş miniszterelnököt
pedig azzal vádolta, hogy a román érdekek szolgálata helyett Brüsszel és a Soros-birodalom utasításait
hajtja végre.

Fejleszteni is kellene

(Folytatás az 1. oldalról)
sem országos, sem helyi közigazgatási szinten. A politikai vagdalkozások, a referendumcirkusz fölösleges, ha
a jogállami követelmények teljesülnek.
A választásokat követően arra számítottunk, hogy az
új kormány egyik legfontosabb teendőként a költségvetés elfogadására összpontosít majd, hiszen már amúgy
is késve alakult meg, és már indulásból képtelen volt
betartani a büdzsé elfogadását szabályzó törvényt. Hiszen tudhatják: helyi szinten nem nő a fű, nem terveznek
nagyobb beruházásokat mindaddig, míg a polgármesterek, tanácsosok nem tudják, meddig ér, meddig húzható az a bizonyos takaró. Kormányszinten eldöntötték
a főbb fejlesztési területeket: infrastruktúra-korszerűsítés, egészségügy, oktatás, mezőgazdaság, helyi szinten
is várhatóan ilyen irányban fognak elmozdulni az önkormányzatok. Idén kiemelt fontosságú célkitűzés az
uniós alapok abszorpciója, ami jelzésértékű azoknak a
polgármesteri hivataloknak, amelyek egyebet sem tesznek, mint hogy várják a pénzosztást. Meg kell keresni a
pénzforrásokat. A lehívható kohéziós összeg közel 4,5
milliárd euró, mezőgazdasági fejlesztési programokra
1,18 milliárd euró, a gazdáknak 1,8 milliárd euró támogatásra lehet pályázni. Talán több sikerrel fogják lehívni ezeket az alapokat, mint az eddigi években.
A mai marosvásárhelyi tanácsülésen még nem, de
februárban már várhatóan a testület elé kerül az idei
költségvetés. Kíváncsian várjuk, melyek lesznek a kiemelt beruházások, a pályázati rendszer hogyan módosul, és mekkora támogatást szerezhetnek meg a civil
szervezetek szociális, kulturális és sporttevékenységekre, illetve milyen módon sikerül pótolni például azt
a nagymértékű bevételkiesést, amit a parkolási rendszer
működtetésének megszűnése okozott. Mert ezekről egyelőre nem beszél senki a vásárhelyieknek.
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Kerekes székben is lehet aktív életet élni

– ez az üzenete annak az országos kampánynak, amit a
gyógyászati segédeszközöket gyártó és forgalmazó Ortoprofil cég kezdeményezett.
Tegnap a cég Hídvég utcai
székhelyén tartott sajtótájékoztatón
négy
kerekes
székbe kényszerült személlyel
ismerkedhettünk
meg, akiknek életútja és lelkiereje mindannyiunk számára példaértékű lehet.

Menyhárt Borbála

Frunda György, az Ortoprofil
Románia elnöke elmondta, cégük
felvállalta, hogy segít azoknak,
akikkel kevésbé volt kegyes a sors,
hogy nehézségeik ellenére a társadalom aktív résztvevőjeként élhessék életüket. Nemrég egyhetes
tábort szerveztek az ország különböző pontjairól érkezett 14-16
éves, szkoliózissal diagnosztizált
lányok számára, ahol számos információval látták el a fiatalokat a
gyógytorna során alkalmazott különféle terápiás lehetőségekről, valamint a gerincfűző viseléséről. A
fűző viselésének a kényszerét a fiatalok ugyanis zavarónak találják,
attól tartanak, hogy megbélyegzik
őket emiatt. Viszont a tábor során
rávezették őket arra, hogy fűzővel
ugyanolyan aktív életet lehet élni,
szórakozni, sportolni, mint anélkül.
Ezt követően az elmúlt év vége felé
a mellrákkal diagnosztizált, és
mellprotézisre szorult nők teljes
körű rehabilitációjában vállalt szerepet egy országos kampány által
az Ortoprofil.
Ezúttal egy újabb országos kampányt indítottak el, amely azokra
fókuszál, akik tolószékben élnek. A
cél ösztönözni a mozgáskorlátozott
személyeket arra, hogy korlátaik
ellenére is teljes, aktív életet éljenek. A tegnapi sajtótájékoztatón
ennek négy kiváló példáját sorakoztatták fel, négy olyan, tolószékbe kényszerült személy volt
jelen, akik igen mozgalmas életet
élnek, sorstársaikért dolgoznak,
vagy éppen sportolnak: Kazány
Tibor, a Magyarországon megszervezett Miss Spinner Kerekesszékes
Szépségkirálynő szépségverseny
megálmodója és elnöke, a marosvásárhelyi Paula Andrea Hadarag,
aki 2014-ben a szépségverseny
egyik döntőse lett, Florin Mîndru,
aki Romániát képviseli majd a következő, Dél-Koreában tartandó
paralimpián és Simon Judit, a Hifa
Románia elnöke.

Kazány Tibor köszönetet mondott az Ortoprofil vezetőségének,
hogy lehetőséget teremtettek arra,
hogy Magyarország határain túl is
népszerűsítse a szépségversenyt, és
ezáltal ösztönözzék a kerekes székes erdélyi lányokat, hogy próbáljanak szerencsét. Kifejtette, a
2013-ban elindított szépségverseny
célja olyan platformot teremteni a
mozgássérült nők számára, ahol be
tudják bizonyítani, hogy a szépség
belülről fakad, önbizalmat szerezzenek, illetve hogy felhívják a figyelmet arra, a sérülteknek
szükségük van rá, hogy a társadalom elfogadja őket.
– Mindenkinek tudomásul kell
vennie, hogy vannak körülöttünk
gyerekek, akik sérülten születnek,
és felnőttek, akik baleset nyomán
válnak mozgáskorlátozottá, de
ennek ellenére továbbra is a társadalom szerves részei. Szükségük
van arra, hogy párjuk, családjuk legyen, és ugyanolyan jogokat biztosítsanak számukra, mint bárki
másnak – mutatott rá a szépségverseny jogtulajdonosa. Hozzátette, a
verseny ugyanakkor kiváló lehetőség arra, hogy a lányokra felfigyeljen a világ, és esetleg egy magazin
vagy egy termék reklámarcává váljanak, mint ahogyan erre az előző
évek során több ízben is volt példa.
Mint mondta, idén az április 8án Budapesten sorra kerülő gálán
választják ki a kerekes székes királynőt, a versenyre január 11 –
március 14. között jelentkezhetnek
a 18-45 év közötti hölgyek. A kiválasztottak a versenyt megelőzően
egyhetes táborban vesznek részt
Tatán, ahol szakemberekből álló
csapat készíti fel őket a megmérettetésre. Kazány Tibor hangsúlyozta,
a szervezők nemcsak magyarországi, hanem határon túli kerekes
székes hölgyeket is várnak, olyanokat, akik magyarok által is lakott területen élnek, például Erdélyben, a
Vajdaságban. Az idei verseny célja
felhívni a figyelmet az akadálymentesítés fontosságára.

Szelfi

Úgy hangzik, mint egy, a XIX.
században alkotott új magyar családnév. Mintha a magyarosítók
(magyarosodni vágyók) találták
volna ki. Ha még ráadásul sikerült
elcsípni a jó öreg császár kegyeit,
és az ember szerzett hozzá kevés
nemességet is, akkor Szelffy. Pl.
báró szélházi Szelffy Károly. Ezzel
már jó kis sinecurát, hivatalt is lehetett vállalni a vármegyénél. Hamarjában az árvaszéki ülnökség
vagy megyei segédirattárosság jut
az eszembe.
Igazából, mint minden a nyelvben mostanában meggyökerezett
jövevényszó, ez is az angolszász
nyelvi imperializmus irányából
szökött be. Nem kértek útlevelet,
sem igazolványt. A szögesdrót kerítés sem állíthatta meg. Nyáron
gyakoribb, mint télen – turistakörnyezetben.
Jelentése – azoknak mondom,
akik még nem szelfiznek, akiknek
nincs szelfibotjuk, sem mobiltelójuk, ezenkívül nem jártak, nem járatták őket angol különórákra Mici

nénihez vagy Edömér bácsihoz –
azt jelenti: ön-. Előtag, arra utal,
hogy segítség nélkül, magamagától
tesz, végez, cselekszik, működ valamit valahogyan... nekem. (Az ‘ön’
szó Széchenyi alkotása, a szelfi alkotójának neve ismeretlen. A legfrissebb magyar helyesírási
tanácsadó már így tanácsolja ortografálni.)
A szelfi tehát a fényképezett
önarckép. Abból a Teremtő által
(akaratlanul) vétett testi fogyatékosságból keletkezett, hogy a fehér
és nem fehér ember karja rövid.
Nem elég hosszú. Ez tényleg nézőpont kérdése, fókusztávolság-függő
dolog. Ha az arcod elé tartod a
fényképezőgépet, és nem vagy trogloditaalkat, akkor elég torz képet
készíthetsz magadról. Ez is szelfi,
de nem az igazi. Ha tükörbe nézel,
ott szebb és daliásabb, arányosabb,
elfogadhatóbb vagy. De a tükör
nem a tökély, ha fényképezel, abban
te is csak részlegesen vagy ábrázolva. A gép mögül lógsz ki. Nem
látszik a szemed. A lelked tüköre.

A verseny korábbi döntőse, a
marosvásárhelyi Paula Hadarag
elmondta, életre szóló élményekkel
gazdagodott a Magyarországon
töltött idő alatt, a felkészítő tábor
igazi vakáció volt számára, a készülődés és szórakozás mellett
szakemberek ismertették velük a
különféle rehabilitációs lehetőségeket.
Túl kell lépni az önsajnálaton
– tanácsolja sorstársainak Florin
Mîndru, aki néhány éve részt vett
a Románia Hangja tehetségkutatóban, és szenvedélyes síző, mi több,
Romániát képviseli majd Dél-Koreában a paralimpián. Mint
mondta, több mint két évtizede
kényszerült kerekes székbe, de
ennek ellenére teljes életet él. Arra
törekszik, hogy sorstársait ösztönözze, ne zárkózzanak be a négy
fal közé, ne engedjék, hogy eluralkodjon rajtuk az önsajnálat. Rámutatott, Romániában még mindig
hátrányos helyzetben vannak a
mozgássérültek, ugyanis, bár léteznek törvényes előírások például a
közlekedés akadálymentesítésére,
ennek a gyakorlati megvalósítása
bőven hagy kívánnivalót maga
után. Sok esetben elkészítik ugyan
a feljárót, de az használhatatlan.
Simon Judit, a Hifa Románia elnöke többek között a Pókakeresztúrra tervezett Hifa-parkról
szólt. A szociális otthon lehetőséget biztosítana azoknak a mozgássérülteknek, akiknek nincsenek
hozzátartozóik, vagy akikről idős,
beteg szüleik már nem tudnak gondoskodni, hogy emberi körülmények között éljenek és szakképzett
személyzet gondoskodjon róluk. A
területet sikerült megvásárolni, elkészült az előtanulmány, viszont a
több millió eurós beruházást kizárólag pályázati úton lehetne megvalósítani. Jelenleg azonban uniós
szinten az az irányelv, hogy a fogyatékkal élőket otthon, családi
körben kell ellátni, ami igencsak
leszűkíti a pályázati lehetőségeket
– mutatott rá Simon Judit.

Fotó: Nagy Tibor

Erre támadt a nagy ötlet, készíteni kell egy botot, rudat, rudacskát, amin van egy fogó(tartó-)alkalmatosság, ahová rögzítheted a fényképmasinádat, a telefonodat,
táblagépedet,
kamerádat, ájfonodat, bájfonodat.
Ezután már csak az kell, hogy megkérd a gépet, hogy nyissa ki a szemét, és zsúfoljon képbe téged és a
veled együtt utazó, bulizó, sáto-

rozó, műemlékek előtt álldogáló,
el- és megtévedt társaidat. A mai
gépek látószöge óriási, képes téged
akár kétszer is lefotózni két különböző tér-idő viszonylatból egyszerre, miután 360 fokos a
látószöge.
A szelfibot – ez a viszonylag
könnyű, de lassan nélkülözhetetlen
segédeszköz (például, ha suhogó
egyedül másztad meg a Mont
Blanc csúcsát, nincs kit megkérned, hogy örökítsen meg a havas
tájban, nincs kéznél a pincér vagy
a síliftkezelő szenegáli) – állítható

Velo Akadémia – a szabályos kerékpározásért

Választható tantárgy lehetne

A Velo Akadémia biztonságos
kerékpározást oktató programjának végéhez közeledve
annak kiértékelésére került
sor múlt héten a marosvásárhelyi várban lévő múzeum
épületében.

Szer Pálosy Piroska
Amint Gál Sándor programvezető hangsúlyozta, a fenntartható
program folytatásaként azt szeretnék elérni, hogy a biztonságos kerékpározást
választható
tantárgyként a tanrendbe iktassák. A
Marosvásárhelyi Közösségi Alapítvány, a csíkszeredai Zöld SzékelyFöld Egyesület a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítványnyal partnerségben egyéves oktatási programot valósított meg,
melynek célja a közlekedésbiztonság növelése a biciklisek számára,
és azon személyek számának növelése, akik a kerékpárt választják
közlekedési eszközként Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen és
Csíkszeredában, hozzájárulva ezzel
a városi környezet minőségének javulásához, a levegő- és zajszennyezés csökkentéséhez. A programot a
Svájci Államszövetség társfinanszírozásával kivitelezték, a kibővült
Európai Unió számára létrehozott
svájci hozzájárulásból. A projekt
teljes költségvetése 62.318 svájci
frank, a támogatás értéke több mint
56 ezer svájci frank. Szakmai partnerek a magyarországi BringaAkadémia program működtetői. Amint
elhangzott, a projektbe hozzávetőleg száz önkéntes is aktívan bekapcsolódott.
Az elmúlt egy év alatt a részt
vevő három város iskoláiban 199
középiskolás (14-18 éves) diáknak
oktatták a forgalmi szabályokat, a
szabályos kerékpározást, a közúti
forgalomban a kerékpárosokra leselkedő veszély elkerülését. A projektben 150 diák oktatását tűzték ki
célul, ezt a számot túllépték. A Velo
Akadémia tankönyve és két tájékoztató füzet a helyes biciklizés
szabályait, illetve a kötelező kellékek használatát ismerteti. Az oktatás
gyakorlati részében technikai ismereteket sajátíthattak el a résztvevők,
a felállított tanpályán pedig kipróbálhatták, tökéletesíthették az elsajátított kerékpározási technikákat.
Más városokra is kiterjesztenék
az oktatást
A projekt keretében biciklis felvonulásokat szerveztek Critical
Mass elnevezéssel, szeptemberben

hosszúságú. Teleszkopikus, azt hiszem, így mondják. Tehát lehet torzulásmentes közelit és távolított
önarcképet készíteni, a bot hosszúságának függvényében. Tetszés szerint, à piacere, mint egy zenei
előjelzés. Régebben ha erre a műveletre kényszerültél (magány, kísérletezés, egyéb lelki és technikai
késztetések okán), akkor a gépet
megfelelő magasságba helyezted,
állványoztál, kipótoltad-polcoltad
a Pallas/Révai nagy lexikonnal, a
helyedre rohantál, vártad, amíg elvillog a gép. (Ha szerencséd volt és
elég fürge voltál, te is rajta maradtál.) Miután a gép elvégezte a képalkotást, vártál. A digitalizmus
kora előtt akkor láttad teljes terjedelmében a filmkockák tartalmát,
amikor előhívtad, hívattad. A szelfizmus korában ezeket a kényelmetlenségeket, ide-oda loholást
nyugodtan elfelejtheted. (Mindenki
lehet tehát szelfmédmen.)
A szelfi azoknak nagy segítség,
aki szégyellik, utálják, félnek megkérni az arra tambókoskodó idegent, hogy készítsen róla/róluk egy
képet. Meg kell mutatni az idegennek, gyakran idegen nyelvű dado-

pedig a Mobilitás hete tudatosítási
kampányt szervezték meg, melynek
során több mint 900 tájékoztató füzetet és 4000 szórólapot osztottak
ki, hogy a biciklisek és autósok figyelmét a veszélyes közlekedési
helyzetekre irányítsák. Ugyancsak
a projekt keretében felvázolt forgalmi rendőrségi adatok szerint
2011–2015 között nőtt a közúti balesetek száma. Az említett időszakban 107 esetben kerékpáros, 77
alkalommal gyalogos volt az áldozat, 232 esetben járművek ütköztek.
A Marosszéki Közösségi Alapítvány 2012 óta szervezi meg Marosvásárhelyen több civil szervezettel
közösen a Kritikus Tömeg című biciklis felvonulást. A MuresOnBike
program keretében népszerűsítik a
városi kerékpározást, céljuk biztonságos kerékpáros infrastruktúra kialakítása, illetve a fenntartható
városi
közlekedés
megvalósítása. A projekttől különálló
akciójuk volt a biciklivel munkába
igyekvők reggeliztetése, a Breakfast 4 Bikers. A reggeli órákban
zajló akció öt napig tartott a forgalmasabb útkereszteződésekben. Az
országos szinten egyedülállónak
számító kezdeményezés – amelyet
a forgalmi rendőrség támogatásával
valósítottak meg – célja a megelőzés volt és hogy közelebb kerüljenek annak a kategóriának a
tagjaihoz, akik naponta használják
közlekedési eszközként a kerékpárt.
A Marosvásárhelyen tartott Training 4 Trainers workshopon az országban tevékenykedő biciklisszervezetek képviselői a projektben
szerzett tapasztalataikat osztották
meg. Mint elhangzott, jövőbeli céljuk, hogy más városokra is kiterjesszék az oktatási programot, amit
pedagógusok révén valósítanának
meg. A munkaműhelyen 28-an vettek részt tíz romániai városból, de
voltak meghívottak Magyarországról és Ausztriából is. Amint a programkoordinátor elmondta, a projekt
keretében sor került egy nagyszabású felmérésre is, amelybe három
városban 2112 középiskolást vontak be.
A felmérésből kiderült, annak ellenére, hogy a diákok több mint
77%-ának van biciklije, csupán
18%-uk használja arra, hogy iskolába járjon vele. Abban az esetben,
ha elhárulnának a különböző akadályozó tényezők, több mint 60%uk használná naponta a biciklit
közlekedési eszközként.

gással, mutogatással, hol, hogyan
süthető el a készülék kioldója,
mennyit kell tartani ujjunkat a
gombon. Tartani kellett attól, hogy
meglép a gépeddel.
A szelfibot ma már mindenütt
kapható. Minden idegenforgalmi
dugó helyszínén. Ahol magas togói
vagy szurinámi ifjak (sohasem delnők) kínálják kéretlenül a csizmára
akasztható szúnyogirtó vagy műanyag világegyetem, esetleg világító takonylabda társaságában. Ha
nem vittél magaddal, pár petákért
megvásárolhatod. Attól kezdve nem
vagy kiszolgáltatva. Senkihez sem
kell szólni. Csak előveszed a Trafalgar téren, a mekiben, a szelfivécén az Eiffel-torony szomszédságában, és kész is a kép.
Mondják, Rembrandt, aki az
önarckép mestere volt, egy idő után
már tükör és egyéb látványsegédlet
nélkül is tudott önarcképet festeni
magáról. (Nem a postásról vagy a
vándor sajtkészítőről.) Na persze
ehhez némi tehetség is szükségeltetik. A szelfire pedig legalább még
háromszáz évet kellett várnia a tehetséghiányos emberiségnek.
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A depresszió vezető
népegészségügyi probléma

Halálba kergeti a daganatos sejteket

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

A programozott sejthalál serkentésével pusztítja el a daganatokat az a kísérleti
gyógyszerjelölt, melynek sikeréről a tekintélyes Nature
tudományos lap számolt be –
közölte hétfőn a Magyar Tudományos Akadémia (MTA).

A nemzetközi szerzőgárda élén
a Servier Kutatóintézet Zrt. magyar kutatói állnak, akik együttműködnek az MTA Természettudományi Kutatóközpont (TTK)
Szerves Kémiai Intézetével és több
magyarországi egyetemmel is.
Az új szer az úgynevezett programozott sejthalál, vagyis az apoptózis folyamatát serkenti, azt az
állatokban és az emberi szervezetben is folyamatosan zajló, természetes folyamatot, amely a sérült,
fertőzött vagy daganatos sejtek
„öngyilkosságát” teszi lehetővé –
írta a közlemény. A Servier gyógyszerjelölt molekulája több olyan
előnyös tulajdonsággal is bír, amilyennel a korábbi, hasonló hatású
szerek nem. Ez megkönnyítheti a
folyamatot, hogy gyógyszer váljon
belőle.

Blaskó Gábor akadémikus

A gyógyszerjelölt molekulával
nagyon jó eredményeket értek el
leukémiás, limfómás és egyéb daganatos sejttenyészeteken, ezeket
az állatkísérletek során is meg tudták ismételni.
Blaskó Gábor akadémikus és
Kotschy András, a Servier főigazgatója szerint az emberi (klinikai)
próbák még az idén elindulhatnak.
Az új vegyület és a róla hírt adó
Nature-cikk több más vonatkozásban is egyedülálló – olvasható az

MTA honlapján. Egyrészt ritkaságnak számít, hogy e nagy tekintélyű
folyóirat ipari gyógyszerkutatási
eredményeknek adjon helyt hasábjain. Másrészt nem szokványos,
hogy a nemzetközileg színes – brit,
francia és ausztrál kutatócsoportok
tagjait is felvonultató – szerzőgárda élén magyar tudósok szerepelnek, ráadásul egy olyan intézet,
a Servier képviseletében, amelyről
viszonylag keveset tud a közvélemény.
Blaskó Gábor akadémikus, az
intézet alapító főigazgatója az
MTA honlapján olvasható interjúban elmondta, a kutatóintézetben
elsősorban szerves szintetikus kémiai gyógyszerkutatói munkát végeznek. Az onkológiai és egyes
metabolikus betegségek, többek
között a 2-es típusú diabétesz
gyógyszereinek kutatása képezi a
két főbb terápiás területet, melyen
az intézet új gyógyszerjelölt molekulák kutatását és előállítását végzi
– áll az MTA közleményében.
(MTI)

Továbbra is ötezer fölött

Bár a múlt héthez képest közel százzal csökkent, még mindig nagyon magas a nyilvántartásba vett légúti betegségben szenvedők
száma.

Január 16–22. között orvosnál 5.156-an jelentkeztek, akik közül 58 személyt utaltak kórházba. Múlt
hét óta, azaz január 19–25. között 5.252-en jelentettek
beteget és 59 esetben volt olyan súlyos a beteg állapota, hogy kórházi ápolásra szorult.
Az említett időszakban viszont 1.333 személynél

Leróni az adósságot

diagnosztizáltak tüdőgyulladást, 110 súlyos, kórházi
ellátást igénylő esettel, míg egy héttel korábban 1.269
betegnél. A múlt héten megjelentek az influenzás
(grippés) betegek is, háromnál mutatták ki a vírust.
A Közegészségügyi Hatóság szóvivője azt nyilatkozta, 12.012 személy kapott védőoltást megyénkben, és a betegek nagy száma miatt újabb
oltóanyag-mennyiséget kértek. Az elmúlt évben 331
gyerek betegedett meg kanyaróban. Január 9–15. között három, az elmúlt héten 18 eset fordult elő.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a
depresszió gyakorisága 1990
és 2013 között 53,4 százalékkal nőtt, és ezzel az egyik vezető népegészségügyi problémává vált. Magyarországon
például ez a betegség a tartós
munkaképesség-csökkenés
harmadik leggyakoribb oka.

Ismertetésük szerint napjainkban
a pszichiátriai zavarok gyakorisága
korábban nem látott módon emelkedik, így nemcsak az ellátási kapacitás növelésére lenne szükség,
hanem fontos volna a megelőzés
megerősítése is. Másfelől, talán
részben a kihívások miatt is, a pszichiátria robbanásszerűen fejlődik, a
kutatási eredményeknek minél szélesebb rétegekhez kellene eljutniuk,
és az ellátás megfelelő jogi környezetének megteremtésében is lenne
még tennivaló – olvasható a Magyar Pszichiátriai Társaság közleményében.
A mentális zavarok gazdasági
„időzített bombát” is jelentenek:
csak a depresszió az európai GDP 1
százalékát emészti fel, a költségek
88 százaléka mentális zavar miatti
termelékenység-csökkenésből
adódó gazdasági
veszteség. A mentális zavarok jelentősen növelik a testi
társbetegségek költségeit, ugyanakkor
rontják ezek gyógyulási esélyeit, így
a mentális zavarok
óriási egészségügyi
terhet jelentenek.
Ezért lenne fontos
az ellátási kapacitás
növelése mellett a
megelőzés, a preventív mentálhigiéné megerősítése –
írják.

Az erdélyi magyar sebészet története (3.)

A Magyar Sebész Társaság elmúlt tíz éve
(2006-2016) című elegáns, szép könyvben jelent meg dr. Péterffy Árpád nyugalmazott
szívsebész professzor 23 oldalas tanulmánya
az erdélyi magyar sebészet történetéről. A tanulmányban a szerző bemutatja az erdélyi
magyar orvosképzés és ezen belül a sebészet
viszontagságos történetét. Az ismertető első
két részében ebből idézve követtük az eseményeket 1945. június elsejéig, amikor a Ferenc
József Tudományegyetem 1945 májusában
jogutód nélkül megszűnt, és 1945. június elsejétől román királyi rendelettel magyar
nyelvű tudományegyetem létesült, amely felvette a Bolyai Tudományegyetem nevet.
Mivel a királyi rendeletben foglalt előírásnak,
miszerint a Szebenből visszatérő I. Ferenc
Ferdinánd román tannyelvű és az újonnan létesített magyar egyetem fele-fele arányban
osztozik a javakon, a román fél nem akart
eleget tenni és lemondani a magyar állam
által épített 63 épület egyikéről sem, a kolozsvári magyar egyetem orvosi kara kénytelen
volt a Marosvásárhelyre költözés lehetőségét
elfogadni. Az átköltözés 1945 októberében
kezdődött meg, egyrészt az üresen maradt
hadapródiskola épületébe és a 30-35 ezer lakosú mezőváros három kórházába a felszerelés
25
százalékával.
A
Bolyai
Tudományegyetemet, majd a különváló Orvosi és Gyógyszerészeti Intézetet Groza Péter
miniszterelnök támogatását élvezve prof. dr.
Csőgör Lajos vezette, aki kiváló tanári kart
nyert meg, köztük kilenc, majd újabb hat orvosprofesszort. Az OGYI-n az oktatás 1946.
február 9-én kezdődött el és folyt magyar
nyelven 1960-ig. Az ’50-es évektől az erdélyi
szakemberekből álló tanári kar fokozatosan
átvette a stafétabotot a szerződéssel dolgozó

magyarországi professzoroktól, akik közül
utolsónak Miskolczy Dezső akadémikus tért
vissza Magyarországra.
A „nagysebészet” terén a két világháború
között elkezdődött tagolódás (önálló fül-orrgégészeti, urológiai és ortopédiai klinikára) a
Marosvásárhelyre költözés után épület hiányában nem volt lehetséges. Végül is a fülorr-gégészeti klinika a mai helyén álló
félbehagyott épületbe annak befejezése nyomán költözhetett be. A 100 ágyas, kétműtős
sebészeti klinika rendbetétele után a város
polgármestere 1945 márciusában dr. Péterffy
Pált hívta meg osztályvezető főorvosnak Kolozsvárról, mivel a városban akkor nem volt
képzett sebész. Őszire már jól működő sebészet fogadta a szerződéses tanárként érkező
Klimkó Dezső sebészprofesszort és munkatársait: Pápai Zoltán, Kótay Pál, Gózner
Elek, Szombathelyi László, Szerémy Lajos,
Darkó Zsigmond, Böszörményi Lajos és Vass
György sebészoktatókat és a segédszemélyzetet, akik Kolozsvárról telepedtek át.
Klimkó professzor két év elteltével kénytelen
volt visszatérni Budapestre, utódja, Csete
Emil nagyváradi sebészfőorvos ugyancsak
két év után távozott. Ezt követően a Kolozsváron magánszanatóriumot vezető dr. Mátyás
Mátyás sebészprofesszor vette át a tanszék
vezetését egészen haláláig. Hadd egészítsük
ki a szerző szavait tanítványai méltatásával,
akik „az igaz és szép orvosi legendák szerény
hőseként” őrzik emlékezetükben Mátyás professzort. Az ő irányítása alatt vált ki az önálló
urológiai tanszék dr. Kótay Pál, majd az ortopédiai és traumatológiai tanszék dr. Száva
János és a gyermeksebészet dr. Kelemen Attila vezetésével, akik a későbbiekben elnyerték a professzori címet. E két utóbbi klinika

1960-tól a felújított katonakórházban kapott
helyet. A sebészeti klinikán belül 1955-ben
sebészeti és érsebészeti osztály létesült, amit
az a szív-tüdő motor tett lehetővé, ami az erdélyi szülőktől származó Köteles Vilmos clevelandi üzemvezető és a clevelandi
reformátusok adománya volt.
Mátyás Mátyás professzornak dr. Pápai
Zoltán adjunktus, később professzor volt az
utóda, aki a tanulmány szerzője szerint „példamutató pontossággal és fegyelemmel irányította a klinikát”, „14 sikeres disszertációt
vezényelt le”, 1974-ben, 65 éves korában
mégis nyugdíjazták. Ő volt az utolsó magyar
tanszékvezető egyetemi tanár az általános sebészeten, 1962-ben ugyanis elkezdődött a
kétnyelvű oktatás bevezetése, és a gyakorlati
órák nyelve kötelező módon a román lett. Ezáltal nagyon gyorsan sikerült megváltoztatni
az egyetem jellegét, ami az általános sebészetre hatott ki a leginkább. „Szájhagyományok szerint volt olyan kolléga, aki
Kolozsváron mint adjunktus ült be a gépkocsiba, és Marosvásárhelyen docensként szállt
ki, majd rövid időn belül kinevezték profeszszornak a tartományi párttitkár hozzáértő döntése alapján” – olvashatjuk a tanulmányban.
1966-ban hozták létre a II-es számú sebészeti klinikát, amelyet a „néhai marosvásárhelyi magyar egyetem első román
sebészprofesszora, P. D. Popa irányított”,
ahova egyre több román oktató érkezett más
városokból. Ekkor még előadótanárként (dr.
Csizér Zoltán, dr. Naftali Zoltán) és tanársegédként is volt, aki tartsa a magyar előadásokat, de számuk a Ceauşescu-korszakban
egyre jobban fogyott, miközben a magyar
hallgatók száma is rohamosan lecsökkent.
Bár 1983-ban az új Megyei Sürgősségi Kli-
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Kiemelik továbbá, hogy fontosnak tartják, hogy a kutatási eredmények, a pszichiátriai jó gyakorlatok
közérthető formában minél több
emberhez eljussanak, és így széles
körű társadalmi összefogással hamarabb kerülhetnek be a gyakorlatba is.
Közölték, a pszichiátria iránti
megnövekedett igények több szakembert tesznek szükségessé, azonban nemcsak több pszichiáterre van
szükség, hanem megfelelően képzett klinikai pszichológusokra,
szakápolókra, szociális munkásokra. A társaság a betegszervezetekkel
összefogva
szeretne
lehetőségeket keresni a biztonságosabb jogi környezet megteremtésének előmozdítása érdekében.
A Magyar Pszichológiai Társaság Siófokon tartja XXI. vándorgyűlését január 26-28. között. A
több mint ezer szakember részvételével zajló esemény mottója: „A
pszichózisok változó arca”, mivel a
mentális zavarok ezen emblematikus csoportja mindig is az érdeklődés középpontjában állt, és
napjainkban paradigmaváltás zajlik
a pszichózisok megközelítésében és
a pszichiátriában is. (MTI)

nikai Kórház megépítésével a sebészeti klinikák számát ötre emelték, amelyből három
az új, kettő a régi épületben működött, ezek
élére kizárólag román oktatókat neveztek ki,
és a magyar sebészek előmenetele elakadt.
Négy sebészeti klinikán a közelmúltig nem
volt magyar oktató. Az I-es számú sebészet
vezetője több mint 20 éven át kereste „a megfelelő magyar oktatót, és azt is egyes számban” – idézi A marosvárhelyi magyar nyelvű
orvos- és gyógyszerészképzés című kötetből
a tanulmány szerzője.
Péterffy professzor örvendetesnek nevezi,
hogy a II. számú sebészeti klinikán, amely
Bancu Şerban előadótanár – később profeszszor – vezetésével 1996-ban vált ki az I-es sebészetből, ötven év után újra van általános
sebész egyetemi tanár Marosvásárhelyen
prof. dr. Bara Tivadar sebészfőorvos személyében, akit nemrég neveztek ki társprofeszszornak.
A továbbiakban a szerző a klinikavezető
sebészprofesszorok tudományos tevékenységét és a MOGYE nem túl kedvező rangsorolását veszi számba, és megemlékezik
Marosvásárhely két meghatározó kórházigazgató sebészfőorvosáról. Az 1900-as évek elején Marosvásárhelynek modern központi
kórházat álmodó Hints Elek (1861–1919) sebészfőorvosról, akinek tervét az első világháború hiúsította meg, továbbá Czakó József
sebészprofesszorról (1895–1975), aki az e
célból alakított részvénytársaság segítségével
a két világháború között megvalósította az elképzelt 70 ágyas, korszerű kórházat. Ennek
lett igazgató főorvosa, és 1935-ben ott végezte el az első szívműtétet Romániában, varrótűt távolítva el egy 22 éves fiatalember
szívéből.
Az írás végén a szerző megemlékezik az
Erdély kisebb és nagyobb városaiban működő sebészorvosokról, és kilenc jelentős sebészprofesszor, főorvos bővebb életrajzát is
közzéteszi tanulságos írásában. (bodolai)
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Otthon és haza (1.)

Kötődések és elszakadások

Tősgyökeres vásárhelyiként bátran szoktam hangoztatni, hogy lokálpatrióta
vagyok. Szeretem szűkebb szülőhelyemet, a várost, a régiót, ahol élek. Szellemi tudatosodásom pillanatától több mint egy fél évszázada követem szülővárosom történetét, őrzöm múltjának kedves és vidám vagy fájóan bosszantó
emlékeit, és mérhetetlenül felháborít, amikor a szemünk láttára akarják meghamisítani azokat. Lokálpatriotizmusom mellett szeretek utazni, megismerni
közeli vagy távoli tájak, országok értékeit és szépségeit, de ugyanannyira szeretek hazatérni is. Természetesen tudom, hogy vannak, akiket akarattal vagy
akaratlanul messze sodor a sors, és máshol, szülővárosuktól kisebb vagy nagyobb távolságra alapítanak otthont. A múlt nyári temesvári riporttáborunk
során több Marosvásárhelyről elszármazott ismerőssel volt alkalmam találkozni. Az európai hangulatú, rendezett nagyváros légkörében arra voltam kíváncsi, arról faggattam őket, hogy meddig, hogyan lehet a szülőhelyet, a
szemléletmódot formáló középiskolai, egyetemi évek színhelyét otthonként
megőrizni. Mikor és hogyan változnak azok a finom erővonalak bennünk, amikor az új otthon átveszi a korábbi szerepét?
Kérdéseimre egy színművésznő, egy református lelkész, egy korábban diplomataként dolgozó rádiós kolléga és egy vállalkozóként induló volt kolléganő
válaszolt, s közben erdélyi életutak napfényes és árnyékos szakaszai is felvillannak. Két részletben a marosszéki, exvásárhelyi temesvári magyarokról
olvashatnak.

Bodolai Gyöngyi

Gazda Istvánné Mátyus Melinda
református lelkész:
– Szovátai születésű vagyok, a 2-es számú
általános iskolába jártam, majd Székelyudvarhelyen a mai Tamási Áron, akkoriban a dr.
Petru Groza nevét viselő középiskola matematika szakán érettségiztem. Miután sikerte-

lenül felvételiztem a mérnöki szakra, egy
elég éles kanyarral a Kolozsvári Protestáns
Teológiai Intézetbe jelentkeztem. Az egyházi
élethez kicsi koromtól édesanyám szoktatott
hozzá, aki mélyen hívő asszony volt, egész
fiatalként is. A választásban bizonyára annak
is szerepe volt, hogy a lelkész mellett Szovátán lelkésznőnk is volt Antalné Járosi Margit
személyében. Aki egyébként Reményik Sándor keresztlánya volt, édesapja Járosi Andor
kolozsvári evangélikus esperes, róla írta Reményik Az én papom című verset.
Az egyetem elvégzése után a háromszéki
Szörcsére kerültem, a férjem pedig Székelytamásfalvára. Az 1989-es decemberi forradalom lendületében Makovecz Imre egy
templomlátványtervet ajándékozott Temesvárnak. Amikor a Királyhágómelléki Református Egyházkerület akkori püspöke, ft.
Tőkés László előtt világossá vált, hogy utódja
nem szeretné felépíteni a templomot, 1998ban férjemmel, Gazda Istvánnal együtt meghívott Temesvárra. Ez egy egészen új, egy
lelkipásztori állást biztosító gyülekezet volt,
én – jobb híján – a belvárosi egyházközségben szolgáltam másfél évig, utána a férjem
mellé kerültem. Úgy gondoltuk, hogy két emberre szükség van, hiszen a gyülekezet talpra
állítása, az élet beindítása, a hívek meglátogatása, megismerése egy 350 ezres városban
nem egyetlen emberre méretezett szolgálat.
Nagyon nehéz volt a kezdeti bizalmatlanságon túllépni, de idővel sikerült megnyerni a
gyárvárosi gyülekezetet, és a belső építkezéssel párhuzamosan elindult a templom építése

is – emlékezik vissza Gazdáné Mátyus Melinda.
Az öt évig tartó időszakban a szolgálattal
párhuzamosan újra beült az egyetem padjaiba, ezúttal Szegedre, ahol összehasonlító irodalomtudományt tanult. A diploma
megszerzése után váratlan fordulatot vett a
szolgálata, és ezzel együtt a család élete is,
ugyanis az újmosnicaiak meghívták a megüresedett lelkészi állásba. Családjával együtt
kiköltözött a parókiára,
innen mindketten nyugodtabb körülmények között
tudták szolgálni a két egyházközséget. A nagyváros
közelében élő 300 lelkes
szórványgyülekezetben a
nyelvvesztés veszélyét kellett megtapasztalnia, de idővel
sikerült
az
önazonosságát vállaló közösséggé
kovácsolnia,
amelyben most nagyon jól
érzi magát. Egyre több
gyermeket íratnak a szülők
a temesvári magyar iskolába, ez talán a legnagyobb
eredmény. A temesvári Új
Ezredév egyházközségben
a férjének főként a gyermekekkel való munkában
és kulturális jellegű programok lebonyolításában segít,
és a Kút című reformútus
gyülekezeti lapot is ő szerkesztette tizenkét évig.
Érdeklődésemre, hogy
milyennek ismerték meg a
temesvári és környékbeli
magyarokat,
elmondja,
hogy a különbséget akkor
érzi, amikor hazatér. Szülővárosában és Marosvásárhelyen az emberek közvetlenebbek,
barátságosabbak. Mivel Temesvár sváb város
volt, a távolságtartás, a viszonylagos bizalmatlanság a román és magyar lakosokra is
hatott, s ez a hangulat érződik ma is, amit véleménye szerint meg lehet szokni…
– Annyi év után temesvárivá váltál-e?
– Gondolkodásomban és az emberekhez
való viszonyulásomban megmaradtam szovátainak, marosszékinek, aki immár jól érzi
magát Temesváron. Szeretem a gyülekezetem, ahol több mint tíz év után érzem, hogy
hallgatnak a tanácsaimra, és egyre fontosabbá
válik számukra az önazonosságuk megőrzésére való törekvés, amit az e célra szervezett
tevékenységek során ápolunk.
– A már említett hűvösebb hangulat ellenére miért lehet mégis szeretni Temesvárt?
– A sokszínűsége miatt. A nagyvárosi hangulat pedig egyfajta szabadságot jelent, olykor
jó elvegyülni benne, kerékpározni például a
Bega partján, és nyáron, esténként, barátokkal
üldögélni a Dóm téren. Sokan szidják a temesvári színházi fesztivált. Mivel színházi
kritikát is írok, számomra nagyon érdekes
megfigyelni a balkáni színjátszást, a kirobbanó, extrovertált szerb színházat például, a
román színházakat és sorolhatnám tovább…
Különleges változatosságot biztosít az
életemben a falusi gyülekezeti szolgálat, a
nagyvárosi szolgálat és a nagyvárosi élet –
így, együtt és egy időben. Mindezek mellett
jelenleg az jelent problémát, hogy a szüleim
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Szovátán élnek, mindketten
idősek, a távolság pedig sajnos
majdnem 500 km.
Farkas-Ráduly Melánia
újságíró, vállalkozó
hallgatóként,
Egyetemi
majd a Sapientia EMTE kommunikáció és közkapcsolatok
szakának friss végzőseként, a
sportújságírás iránt érdeklődve, kolléganőnk volt a
Népújságnál, majd férjével
együtt elköltöztek Temesvárra.
– Mivel foglalkozol Temesváron? – ültünk le egy rövid
beszélgetésre.
– A Nőileg című lap temesvári tudósítója, szerkesztője
vagyok. Emellett társammal a
SZÖVEGKOVÁCS nevű vállalkozás keretében helyesírásellenőrzéssel, szövegírással,
műszaki szerkesztéssel foglalkozunk. Rájöttünk, hogy hiányterületnek
számít,
különösen a vállalkozói közegben, ahonnan a legtöbb szöveg
kerül ki az utcára plakátok,
szórólapok, cégtáblák formájában, amelyek sajnos tele vannak helyesírási hibákkal. Mind
a Székelyföldről, mind a határokon túlról gyűjtöm a hibákat,
a Facebook-oldalon pedig magyarázatokat fűzök melléjük. Most már egyre
többen veszik igénybe a segítségünket, és
bízom benne, hogy munkánkkal mi is hozzájárulhatunk a nyelvromlás lassításához.
– A Csíkszentdomokoson töltött gyermekkor, a marosvásárhelyi egyetemi évek
után hogyan illeszkedtél be, hogyan szoktad meg a Bánság fővárosát?
– Lassan hét éve, 2010 júliusában költöztünk Marosvásárhelyről Temesvárra. A férjem a Petru Maior Egyetem villamosmérnöki
karán automatizálás szakot végzett, jelenleg
a nemzetközi Continental vállalatnál programozóként dolgozik. Amikor idekerültem, két
volt kollégáján kívül nem ismertem senkit, és
nagyon nehéz volt az első három hónap.
Munkanélküli voltam, furcsának tűnt, hogy
két-három naponta hallottam magyar szót az
utcán, nem volt magyar baráti körünk, de
végül minden kialakult, és teljesült az a vágyam is, hogy magyarokkal és magyarokért
dolgozzam.
– Vásárhelyen nehezen ment a román
nyelv, kezdetben hogyan boldogultál vele
Temesváron?
– Számos álláshirdetésre jelentkeztem, de
az akkori romántudásom miatt hátrányban
voltam a többiekhez képest. Ezzel párhuzamosan a helyi magyar sajtónál is próbálkoztam; a Temesvári Rádiótól kaptam az első
kedvező választ. Ott éppen szülési szabadságra ment az egyik munkatárs, és részmunkaidővel felvettek a helyébe, ami lehetővé
tette, hogy megismerjem a helyi magyar közösséget. Nagyon jól fogadtak, és akkor
kezdtem érezni, hogy ebben a városban is
gyökeret lehetne verni. Ma már nem lenne
kedvem elmenni Temesvárról, bár mindenki
azt kérdezi, hogyan lehet kibírni az alföldön.
– Ami nem csoda, hiszen a Székelyföldhöz
képest egészen más világot jelent.
– Nem azt mondom, hogy nem hiányoznak
az otthoni hegyek, de úgy érzem, hogy itt egy
kicsivel toleránsabbak egymással az emberek, például én itt tanultam meg nyitni akár
a román közösség felé is.
– A társasági táncot, gondolom, folytatjátok?
– Idén októberben lesz tíz éve, hogy táncolunk. Vásárhelyen kezdtük, majd itt egy
olyan csoportba kerültünk, ahol abszolút kisebbségnek számítottunk. Ha elutasítottak
volna, ma nem táncolnánk, de már több mint
öt éve ott vagyunk. Bár van magyar baráti körünk, a csoportbeli partnerekkel is elmegyünk
szórakozni olyan helyre például, ahol szerb
zenére táncolunk.
–
Elutasítást,
megkülönböztetést
éreztél-e?
– Tudni kell, hogy a Bánságból sokan elvándoroltak az elmúlt évtizedekben, viszont
egyre többen érkeznek Románia különböző
vidékeiről. Kezdetben, amikor a tánccsoportban az egyik lány meglátta, hogy a telefonom
menüje magyar, ferdén nézett rám. Amikor
idővel jobban megismert, már nem számított,
milyen nemzetiségű vagyok. Nagy eredménynek érzem, hogy három éve meghívtam
a tánccsoportot a Temesvári Magyar Ifjúsági
Szervezet (TeMISz) által szervezett Anna-

bálba. Amikor megtudták, hogy magyar zene
lesz, volt, aki húzta a száját, de végül mindenki eljött, és nyolc párral ültünk körül egy
asztalt. Fontosnak éreztem, hogy ne csak mi
nyissunk feléjük, és fogadjuk el a kultúrájukat, hanem ők is megismerjenek bennünket
akár szórakozás közben is. Végig tolmácsoltunk, és jól érezték magukat, amit az egyik
legnagyobb sikeremnek tartok.
– Hogyan jellemeznéd a temesvári embereket?
– Elsősorban nyitottaknak tűnnek, valószínűleg azért, mert itt mindig több nemzetiség
élt együtt, sőt a határok közelsége is sokat
számít. A rádiós munkám is elősegítette, hogy
könnyen szóba álljak beszélgetőpartnereimmel. Ők a kiejtésemből valószínűleg hamar
észrevették, honnan érkeztem, de nem tapasztaltam elutasítást. Érdekesnek tartom, hogy
kevés tősgyökeres temesvári magyart ismerek, sokan Erdély különböző vidékeiről, a
Székelyföldről vagy a Partiumból érkeztek.
– Sikerült-e jól megtanulnod a román
nyelvet?
– Ma már jóval többet beszélek románul,
mint az elején. Múlt év szeptemberében
kezdtem el a második tanévet Temesrékáson,
ahol olyan gyereket oktatok magyarul, akik
otthon ritkán vagy egyáltalán nem beszélnek
ezen a nyelven (Rékáson nincsenek magyar
tannyelvű osztályok). Velük természetesen
románul is értekezem a tanórák alatt. Emellett heti kétszer-háromszor járunk táncórákra,
ahol románul zajlik a képzés, és néha az ottani barátainkkal is összeülünk. Ugyanakkor
az elmúlt másfél évben több vállalkozásfejlesztési tréningre is jelentkeztem, ahol szintén
román nyelven zajlottak az előadások.
Jólesett, hogy amikor valamit helytelenül
mondtam, nem tettek megjegyzést. Az egyik
barátnőmmel Facebookon is társalogtunk, és
kezdettől arra törekedtem, hogy minél helyesebben, az ékezeteket is kitéve írjak, aminek
megvolt az eredménye, hiszen olyan visszajelzést kaptam, hogy sok román ismerőse
nem ír annyira helyesen, mint én.
– Saját tapasztalataid alapján a székely
gyermekeknek miért vannak nehézségeik
a román nyelv elsajátításában?
– Talán van egyfajta elutasítás bennünk,
másrészt otthon mindenki magyarul beszél,
és nincs rákényszerítve, hogy megszólaljon
románul. Vásárhelyen magyar egyetemet végeztem, magyar munkahelyen dolgoztam, és
az ottani tánccsoportban is többnyire magyar
nyelven zajlott az oktatás. A napi kapcsolat
hiányában pedig nehéz megtanulni a mindennapi beszédet. Ma úgy érzem, hogy a nyitottság az egyik legfontosabb feltétel, és attól
kezdve minden könnyebben megy.
– Mondtad, hogy megszerettétek Temesvárt.
– Vásárhelyen hét évig éltem, nehéz volt
eljönni. Amikor hat hét után először visszamentem, kis híján sírtam, hogy miért hagytuk
ott. Most már megszoktam a pörgést, a nagyvárost. Bár székelyföldiként furcsa megélni a
szórványlétet, immár bátran kijelenthetem,
hogy a magyar öntudatom erősebb lett Temesváron.
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Casoni Szálasi Ibolya
Amikor valakire ránézünk, először az
arcára, hajára esik a tekintetünk, ezért
nem mindegy, hogy milyen látvánnyal
találkozunk. Ha szép, az archoz és az alkalomhoz illő, rendezett hajkoronát
visel valaki, mindjárt szimpatikusabbnak, kellemesebbnek hat. Ha ez a frizura még divatos is, akkor
megfelelőképpen egészíti ki öltözékünket. Viszont ahhoz, hogy egy divatos
frizura jól álljon valakinek, az arcformájának megfelelőt kell választania.
Az ovális arc a legideálisabb, mindenféle hajhossz talál hozzá.
A négyszögletű és kerek arcokhoz a
lépcsőzetesen nyírott frizurák illenek,
viszont ne válasszunk hozzá egyenes
bretont, se egyenletes hajhosszat.
A szív és háromszög alakú arcokhoz
főleg dús hatást mímelő frizurák találnak. Itt már szükséges a breton.
Az idei frizuradivatban első helyen a
lépcsőzetesen nyírt frizurák állnak, melyek a hosszú hajon mutatnak a legjobban, viszont találnak mindenféle
hajhosszal és arcformával, és dús hatást
is keltenek. Ferde vagy aszimmetrikus
breton illik hozzájuk a legjobban.
A második helyen a bob frizura található, amely tulajdonképpen a klasszikus örök divat bubifrizura modern
változata. Szépen keretezi az arcot, és
hosszítja a nyakat.
Az egyenes haj számára ideális választás a hosszított bob frizura (mely azt
jelenti, hogy a haj hátulról előre hirtelen
meghosszabbodik, ennek az aszimmetrikus változata a legdivatosabb. Akik a
dús hatást szeretik, válasszanak a tarkón
nagyon rövidre nyírt változatot. Ezt a
frizuratípust általában breton nélkül
nyírják, viszont nyugodtan hordható
bretonnal is. Idei divatújdonság a rövid
breton, viszont a klasszikus francia breton is mindig divatos marad.
A fiúfrizura (a francia garconból fordítva), ez a kényelmes, rövid hajviselet
menedékesen van nyírva, és rendetlen
hatást kelt. Főleg a keskeny arcú hölgyeknek ajánlott, viszont minden korosztály nyugodtan viselheti.

A frizura ereje

Rendhagyó nyelvlecke –
Udvarfalváról

Egy úri vendéglő belülről
Ötvös József

Az úgynevezett olasz frizura, amelyet régebben „tépett Kleopátrának” is
neveztek, a nyolcvanas évekből ered, és
a mai napig divatos maradt.
Hasonlít a lépcsőzetesen nyírt frizurához, viszont ezúttal a hajnak van egy
„sapkarésze”, amely alól hosszabb tincsek lógnak ki.
A sapkarész hosszától függően különböző változatok készíthetők. Előnye,
hogy megtartható a haj eredeti hossza,
és így számos frizura fésülhető belőle.
A különleges, aszimmetrikus frizurák
a kontrasztos hosszra alapulnak, fő elemük a hosszú, ferde breton, mely általában hosszabb a haj többi részénél. Ez
a nyírásmód bármely klasszikus frizurának egyediséget, különleges bájt kölcsönöz. A ferde breton optikailag
nyújtja az arcot, ezért a legmegfelelőbb
a kerek arcú hölgyeknek, valamint a
hullámos, rakoncátlan hajúaknak.
A tépett hatást mindenféle textúrájú
és hosszúságú hajon, frizurán lehet alkalmazni, valamint minden frizura
ezzel végződik, főleg a hosszú hajból

Ötletelő Bandi Katival (2.)

készültek. A legideálisabb dús hajú hölgyeknek, vagy ritka haj esetén a tarkótájon alkalmazva, hogy optikailag
növelje a haj térfogatát, vagyis dús hatást keltsen.
Most nézzük meg az idei évi bretondivatot!
A breton minden frizura fontos kiegészítő eleme. Egy jól megválasztott
bretonnak arcformáló hatása kell legyen, elvonva a figyelmet a hiányosságoktól.
A legújabb divat a rövid breton,
melynek jól meghatározott szélűnek
kell lennie, és alig takarja a fél homlokot. Mind hosszú, mind rövid hajjal
(bob frizura) talál, főként a sötét színű
(gesztenyebarna, csokoládébarna, fekete) frizurákon mutat jól.
Egy másik érdekes elem a természetes hatást keltő, hippi és bohém stílusok
elemeit ötvöző, oldalt hosszabb, középen rövidebb, bohó stílusú breton, mely
főleg a hosszú, rendezetlen hatású hajon
mutat jól.

Biztató a délelőtti ruha viselésére

Az egykori Maros vendéglőről írt „nyelvlecke” után néhány volt törzsvendégtől telefonos visszajelzés érkezett, s
az emlékekben megőrzött történeteikben megelevenedett a
’70–’80-as évek városának gyakran visszasírt hangulata.
Akkor és ott történt – többek között – a következő kedves
vendéglői eset. Szokásos társasági asztalához ült le az ifjú
ügyvéd, s azonnal ott is termett mellette Marci, a pincér, a
rendelésre várva. Kincses Előd a szokásos ebéd előttit
kérte:
– Marci, hozzon egy fél deci vodkát! – mire a pincér elindult a bárpult felé, de két lépés után megállt, és visszafordulva az ismert törzsvendég felé, megszólalt:
– Doktor úr, hozok egy egész decit, miért járjak kétszer?
Az emlékeinkben szépen és dúsan élő vendéglői történetek hatására kerestem fel otthonában, Udvarfalván Balló
Márton nyugalmazott pincért. Találkozásra, beszélgetésre
készülve, vittem egy példányt a Maros vendéglőről szóló
rövid eszmefuttatásból, de még le sem ültem rendesen az
udvarfalvi házban, amikor felesége már hozta is ki a másik
szobából a Népújságból kivágott cikket. Szavak és vallomások nélkül is láthattam, Balló Márton élete végleg össze
van kötve a Maros vendéglővel, amelynek múltját nyomtatásban megidézve is gondosan őrizni fogja.
Neki is megvallottam: ha az utcán találkozunk, annyi év
után nem ismertem volna meg a jó harminc évvel ezelőtt a
Maros vendéglőben szolgáló pincért.
Balló Márton hiába költözött haza szülőfalujába, 31
évnyi munkájával élő emléke feledhetetlen része maradt a
hajdani városnak. Elmondta, hogy nyugdíjas éveinek kezdetén alig haladt előre a főtéren, mert minden tizedik ember
megszólította, megállt beszélgetni vele. Kérdésemre szomorú, de csillogó szemmel mondta el, hogy a társaság nagyon hiányzott.
– Kezdetben annyira hiányoztak a törzsvendégek, ügyvédek, színészek, ismert emberek, hogy azt gondoltam, ki sem
bírom nélkülük.
Aztán Balló Márton mesélni kezd egy olyan világról,
amely ott a főtéren, a Maros vendéglőben zajlott, s ami egy
város bennünk is élő korszaka. Ahogy felidézi a régmúlt idő
emlékeit, felismerem fiatalkori arcát, ahogy harmincévesen,
egyenes derékkal, a kezében tartott tálcán hozza ki a rendelt
ételt-italt. Bár az idő eljárt mindkettőnk, az egykori vendég
és pincér fölött, most is azzal az egyenes tartású járásával
kísér ki az udvaron, legfeljebb a lépései váltak egy kicsit
lassúbbakká.
(Folytatás a 8. oldalon)

emancipálódása pedig a férfiöltönyök és katonai egyenruhák hatására a két-három részes
kosztümök viseléséhez vezetett.
Kezdjük a délelőtti ruhára való biztatással.
Szinte nincs az a munkakör, ahol nem tűnne
elegánsabbnak egy ruhába öltözött nő. Testalkatunknak és ízlésünknek megfelelően vehetünk magunkra szigorúbb, sportosabb vagy
éppen fodros, bohém hangulatú ruhát.
A pepita, kockás, halszálkás, fenyőágas
stb. szövetből készült ingruha lehet egyenes
vonalú vagy rakásokkal bővülő, lehet gallérja, sálnyaka vagy csak sima dekoltázsa. Viselhetünk hozzá övet, vagy csak valami
diszkrét díszítménnyel jelöljük a derekat,
vagy éppen vonjuk el róla a figyelmet.

– A nádszálderekú nők örömére hosszú
száműzetés után újra visszatért divatba a
ruha. A kevésbé csinos hölgyek talán idegenkednek tőle? – szegeztem a kérdést Bandi Katinak, aki nemcsak szóban, képekkel is
bizonyította, hogy a textilművész fantáziájában mennyi ötlet, lehetőség rejtőzik, hogy
mindenki jól érezze magát ebben az újjáélesztett ruhadarabban.
– Valamikor az elegáns nő öltözködésében
a RUHA minden napszakra és alkalomra nélkülözhetetlen volt. A hagyományos polgári
életmód megváltozásával póriasodott, satnyult szoknya-blúzossá öltözködésünk, a nők

7

Nem különösen karcsú alak esetében ajánlatos a derékvonalat elköltöztetni, vagy a
hosszított derék felé, akár közvetlenül a mell
alatt vágni. Az aszimmetria alkalmazása is jó
eszköz lehet számunkra szimpatikusabb sziluett megteremtéséhez.
Jól fűtött belső tereink miatt korunk divatja
már nem feltétlenül ragaszkodik az évszakspecifikus anyagok használatához, így télen
is viselhetünk akár selyemruhát is a nagykabát alatt. Sőt, a rövid bunda és a hosszú szárú
bőrcsizma között lobogó selyemszoknya
egyenesen szexi kontrasztot képez.
Napjaink divatjának egyik fő jellemzője a
luxust idéző anyagok és technikák különkülön és együttes használata: csipkét bársonynyal, selymet bőrrel, fémszálas anyagot színes
mintázattal stb. bátran viselhetünk. Ezt a jelleget azonban inkább délután-este, különleges
alkalmakra öltsük magunkra. (bodolai)
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Az asztrológus üzenetei

Tóth Sándor
Mottó: „A tér és idő rabjai,
az öröklét remetéi
vagyunk. Minden kétség fölött
őrlődünk két pólus között.”
Az Úr 2017. évében január 19-től
február 18-ig tartózkodik a Nap a Vízöntőben, mely a zodiákus tizenegyedik
jegye. Mifelénk ez a tél közepe. Paradoxonnal élve: időlegesen stabilizálódik a hideg. Az elképzelt kép: hófödte
táj, szikrázó napsütés, csípős szél. Kristályfényű, csillogó, hideg szépség. Az
emberkép: légi kísérő. Magas, kellemes
megjelenésű, visszafogottan barátságos, udvarias, segítőkész.
A Vízöntő független, szabadságszerető és különleges. Mai korunkat, a
XXI. század emberiségét áthatja ez az
analógialánc. A teret kitágítottuk, a sebességet megnöveltük, életünk besűrűsödött. Ezzel sikerült elérni, hogy
felgyorsítottuk a szubjektív idő múlását. És bizony számunkra sovány vigasz, hogy van objektív idő is, mert
önmagunkat csakis szubjektumként érzékelhetjük. Világunk egy olyan felfokozott rezgésszámú információözönben, áramlásban él, melyet az idősebb generáció nehezen vagy egyáltalán nem tud követni. Profán hasonlattal
élve: kettészakadt a világ: az okostelefonosok és az ezt nem használók vagy
tagadók táborára. Az idő pénz, mondják, és interneten már jóformán mindent el lehet intézni, a vásárlástól az
ételrendelésen át a számlafizetésig
vagy a szórakozás bármely fajtájáig.
Valamikor azt mondták a sportban,
hogy a részvétel a fontos, nem a győzelem. Manapság ha fizikai szinten bármiben is részt veszünk, az felér egy
nyereséggel. Már csak azért is, mert legyőztük lustaságunkat, vagy egysze-

A fősorokban
egy erdélyi költő nevét
és egyik aforizmáját
rejtettük el.

IDÉZET
2.

Ð

A FÖLDKÉREG
BELSŐ IZZó
RÉSZE

u

FÉRFINÉV
(FEBR. 11.)

u

TESTüNK
OSZLOPA
ANGOL
GRóFSÁG
ÉDES
MÁRTÁS

A

RAGADOZó
HAL

A

MARó
GúNY
PÉNZÉRT
HASZNÁL

q

HOL ERRE,
HOL ARRA

q

OKTAT

NAGYON
MELEG

q

SZARV
ANYAGA

DÖGEVŐ
ÁLLAT

LAPSZÉL

PARIPA

BRAZIL
SZÖVETSÉGI ÁLLAM

u

Ì

Ê

u

ÁLLóVíZ

úJ-ZÉLANDI
ALAGúT

NÖVÉNYKEZDEMÉNY

q

u

NAGYSZEMű
PASZULY

A RóKA
FARKA!

u

u

q

AMPER
(RÖV.)

q

FüSTÖLT
SONKA

q

LONDON
LAKóJA

q

INDIÁN
CSóNAK

q

q

u

u

CIN

LAPOS FENEKű CSóNAK
KOPONYATARTALOM

AZ ARAMEUSOK
VÁROSA

u

OTT, FÖLÉ
(NÉP.)

RITKA NŐI
NÉV (DEC. 1.)

TOLLAS
ÁLLAT

u

MAGAS
NÖVÉNY

GÖRÖG
SZIGET

ÖTÉVESEK
ISKOLÁJA

u

ÖTVEN
SZÁZALÉKBAN

u
MASZK

ELŐZETESEN KÖVETEL

q

RÁDIóLOKÁTOR
ROMÁN
AUTóJEL

q

q

FRANCIA
RT.
BÁNYAJÁRAT

u

TEHÉNNÉV

BŐRBETEGSÉG

q

HOMOKDOMB
TESLA
(RÖV.)

q

u
A KÖLTŐ
NEVE u

ROMÁN
FESTŐ (IOSIF)

u

MÁR Hó... EL
A BÉRCI TETŐT (PETŐFI)

JAPÁN
DRÁMA

q

u
ELLŐ

HUSZÁRFEJFEDŐ

u

uq

u

NAGY TESTű
PAPAGÁJ

u
A FEJüNKÖN NŐ

HOLLAND
AUTóJEL

u

u

q

u

LYUKAS
SÁL!

LóBETEGSÉG

q

q

SZERVES
GYÖK

q

KUKORICAPÁLINKA

uq

uq

FÉLÁR!

VELE
SZEMBEN

TELEKVÉG!

GABONÁT
KASZÁL

u

q

uq

FRANCIA
ARANY

KERTI
VIRÁG

Ð

FIATBELSŐ!

u

TE ÉS Ő

q

...ARAFAT
(MENTŐORVOS)
RóMAI ÖT

óPIUM
ALAPANYAGA

uq

q

ERŐS
(NÉMET)

EGYES!

NAGY TESTű
HÁZIÁLLAT

LATYAK

T

q

u

q

KÖZÉPEN
LEAD!

q

SKÁLAKEZDET

u

REG ÉS...
(ARANY J.)

q

uq

AZ ARGON
VEGYJELE

q

u

MOST IS EZ
VAN!

q

MAJA ROMVÁROS

ÉKTELEN
KÁD!

q

OLASZ
NÉVELŐ

q

Ï

BALATONA p NÉVNYOMÁSPARTI HELYÉVA PÁRJA
ADóJA
EGYSÉG
SÉG

uq

uq

uq

LÉNYEGÉBEN NAIV!

TÉTOVÁN
MOTOZ

FÖLÉTASZíT

uq

uq

Ð

ROSSZ
EREDMÉNY

RóMAI 550

TEENDŐ

Forrás: kepeslapok.wordpress.com

q

u

q

FILMET BEMUTAT

(Folytatás a 7. oldalról)
Meghitt hármas beszélgetésünk közben tudom meg feleségétől, hogy az elit vendégek között ott voltak a vártemplomi
egyháztagok is. Templomozás után hazafelé menet az úri társaság tagjai beültek a Maros vendéglőbe ebédelni, s ezzel elkezdődött Balló Márton pincér hosszú, a város életét
meghatározó, késő éjszakába nyúló munkája.
– Legkésőbb mindig a színészek jöttek, sokszor előadás
után, úgy éjjel 12 órakor. Ilyen világ volt akkor – meséli az
egykori pincér Marosvásárhely vendéglői múltjának történeteit.
Hazafelé jövet jut eszembe egy, a Maros vendéglőben átélt
nappali színészrendelés. Megszokott asztalánál ült a törzsvendéggárda, amikor a pincér kihozta a kért ebédet, s megérdeklődte:
– Mit hozzak még, színész urak?
Az asztalfőn Ferenczy István ült, aki félig odafordulva, jellegzetes színészorgánumával válaszolt:
– Sört, Marci! – s hangja úgy hullámzott végig a vendéglőn, mint amikor a menny üzenetét adta tovább Az ember tragédiájában a színpad fölött.
– Hány sört hozzak, művész úr? – érdeklődött tovább a
pincér, mire Ferenczy István végignézett az asztalon, s így
válaszolt:
– Ahogy elnézem, Marci, sok sört!
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rűen kiléptünk a virtuális világból,
mely az elidegenedés és a magány előszobája. Aki bent reked, könnyen eltévedhet a virtuális kapcsolatok
útvesztőjében, a felszínes információk,
a bulvár világ nyálkás, olykor áporodott
levegőjű mocsarában. A mátrixban valóságnak tüntetik fel a ködös, kereteit
elveszítő álomvilágot. De akkor mi az
igazi tulajdonképpen? A szellemi kutatók alapból megkérdőjelezik a fizikai
világ valóságát. A keleti vallásfilozófia
kerekperec kimondja, hogy a világ illúzió, egy álom, melyben az emberek vágyaik kielégítésével foglalatoskodnak.
Jogosan tehetjük fel a kérdést, hogy mi
is történik valójában? A Maya fátylától
megvakult emberiség még rátesz egy
lapáttal, fokozza csapdahelyzetét egy
virtuális plusszal? Vagy ez amúgy is a
fátyol külső burka, mely lassan áthatolhatatlan sűrűségű?
A Vízöntő a barátság jegye. Illene
megfogalmazni, hogy mit is nevezünk
barátságnak. Az a kapcsolat, melyért
hajlandó vagyok önzetlenül áldozatokat
hozni? Amikor valakit érdekek és elvárások nélkül szeretek? Vagy akit elfogadok erényeivel és bűneivel együtt?
Ha mélyen magunkba nézünk, akkor
beláthatjuk, hogy a barátság nemes ideájának nem könnyű eleget tenni. Mert

a mai ember egyenként sem képes a felsoroltakat megvalósítani maradéktalanul. Szeresd felebarátodat, mint
tenmagadat, mondja Jézus. Ez az erkölcsi intelem abból indul ki, hogy az
ember szereti magát. Mert hogy is szerethetnénk másokat, ha magunkat nem?
A probléma ott kezdődik, hogy mindenki szereti magát valamennyire, de
nem teljesen. A jó oldalát könnyen szereti az ember, de a rosszat, azt hárítja.
Azt is mondhatjuk, hogy a többség nem
veszi a fáradságot, hogy feltegye azt az
egyszerű kérdést, hogy „ki vagyok én?”
Gnoti seauton! Ismerd meg önmagad!
Az igazi önmagadat. Mert csak így
válsz szerethetővé önmagad által, és
csak így leszel képes másokat szeretni.
A nehezebb erkölcsi parancs: „szeresd ellenségedet”! Miért kellene szeretni azt, aki nekem rosszat tesz,
vetődhet fel a kérdés. Mert akit ellenségnek gondolsz, az a te tükröd. Ő is te
vagy. A sorsod megvalósításához küldött negatív segítség. Tanítást kapsz,
mert tanulnod kell. Mások hibájából
képtelen voltál, remélhetőleg majd a sajátodéból sikerül. Mindaz, ami itt elhangzik, idegenül visszhangozhat a
világban, de az echó lényege az ismétlés és a remény, hogy talán valaki meghallja. Abban a világban, ahol a merész
a bátor, a hazug az igaz, aki felelősséget
vállal, az bolond, aki nem csal, az élhetetlen. A szabadosságot szabadságnak
nevezik, az értékelvűséget maradiságnak, a szerelmet és szexualitást párkapcsolatnak.
A Vízöntő-kor egyetlen túlélési esélye a globális szellemi emelkedés
lenne. A változtatást önmagunkon kellene elkezdeni, mert ezáltal, ha keveset
is, de hozzájárulhatunk a világ jobbá tételéhez.
Véleményüket, kérdéseiket és gondolataikat
elküldhetik
az
asztros@yahoo.com e-mail-címre.
Vigyázzanak magukra és egymásra!
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Eddig tartott! A negyeddöntőben búcsúzott
a magyar válogatott a férfikézilabda-vb-n

A magyar férfikézilabda-válogatott
31-28-ra kikapott Norvégia csapatától a
franciaországi világbajnokság keddi negyeddöntőjében, Albertville-ben, így búcsúzott a tornától. A két válogatottnak ez
volt a 29. mérkőzése egymás ellen, 18
magyar siker és két döntetlen mellett a
norvégok most győztek kilencedik alkalommal.
A norvég férfiválogatott történetének
legnagyobb sikerét érte el az elődöntőbe
jutással. A legutóbbi két világbajnokságra nem jutottak ki, és ezen a tornán is
csak azért vehetnek részt, mert a szlovénokkal szemben elveszített pótselejtezőt
követően szabadkártyát kaptak, mivel a
tavaly januári Európa-bajnokságon negyedikek lettek.
A skandináv együttes ellenfele a pénteki párizsi elődöntőben a Spanyolország–Horvátország találkozó győztese
lesz.
A nyolcaddöntőben a dánokkal szemben 4-1-re vezettek a magyarok a meccs
elején, ezúttal viszont a norvégok léptek
meg ugyanilyen arányban öt perc alatt,
sőt a különbség a folytatásban tovább
nőtt (7-2). Ahogy arra számítani lehetett,
rendkívül pontosan és gyorsan játszott az
ellenfél, védekezésben pedig hatékonyan
semlegesítette a magyar próbálkozásokat. Láthatóan előnyére vált, hogy riválisánál egy nappal többet pihenhetett.
Többször is hosszú percekig gólképtelen
maradt a magyar csapat, mert nem sikerült lassítania a norvégok játékát, a hátsó
alakzatuk pillanatok alatt visszarendeződött. Az első félidő közepén némileg rendezte sorait a magyar együttes, a 19. és a
24. perc között 4-1-es sorozatot produkált, ezzel 12-8-ra felzárkózott, de a szü-

netben ismét hét találat volt a különbség
(17-10).
A második felvonás elején is tempókülönbség volt a két együttes között, a
norvégok gyorsabban kézilabdáztak és –
mivel ezúttal a magyar kapusok teljesítménye sem volt kiemelkedő – a félidő
közepén már tíz gól volt az előnyük (2616). Erőszakosak, rendkívül mozgékonyak és motiváltak voltak az északiak,
akik végig vezetve győztek, végül három
góllal.
A találkozó legeredményesebb játékosa Császár Gábor volt 11 találattal,
míg a norvégoknál Espen Lie Hansen
hat, Sander Sagosen és Kent Robin Ton-

nesen pedig egyaránt öt-öt alkalommal
volt eredményes.
„Megérdemelten győztek a norvégok,
akiknek fiatal, de remek csapatuk van, és
az egész világbajnokságon ők a legjobbak a gyors indításokban – értékelt Javier
Sabaté szövetségi kapitány. – Tudtuk,
hogy nehéz dolgunk lesz, próbáltuk lassítani a támadásaikat, de az eredmény is
mutatja, hogy a meccs elején nem sikerült, ráadásul eleinte támadásban is sokat
hibáztunk. Büszke vagyok a csapatomra,
hiszen ahhoz képest, hogy két éve a magyar válogatott nem volt ott a világbajnokságon, most kijutottunk, és
bekerültünk a legjobb nyolc közé.”

jegyzőkönyv

Férfikézilabda-vb, negyeddöntő: Norvégia – Magyarország 31-28 (17-10)
Albertville, 6300 néző, vezette: Geipel, Helbig (németek)
lövések/gólok: 47/31 (66%), illetve 49/28 (57%)
gólok hétméteresből: 1/1, illetve 6/6
kiállítások: 14, illetve 6 perc
Magyarország: Mikler – Harsányi 3, Ligetvári, Zubai, Lékai 1, Nagy L. 1, Szöllősi. Cserék: Fazekas (kapus), Juhász 1, Balogh Zs., Császár 11, Jamali, Bánhidi 6, Ancsin,
Bodó 5

Eredményjelző

Férfikézilabda-vb, negyeddöntő: Franciaország – Svédország 33-30, Szlovénia –
Katar 32-30, Spanyolország – Horvátország 29-30, Norvégia – MAGYARORSZÁG 3128 (az elődöntő párosítása: Franciaország – Szlovénia, Horvátország – Norvégia).
Helyosztó mérkőzések:
* a 23. helyért: Angola – Bahrein 26-32
* a 21. helyért: Japán – Chile 29-35
* a 19. helyért: Tunézia – Szaúd-Arábia 39-30
* a 17. helyért: Lengyelország – Argentína 24-22
A világbajnokság végeredménye: 5. Spanyolország, 6. Svédország, 7. MAGYARORSZÁG, 8. Katar, 9. Németország, 10. Dánia, 11. Oroszország, 12. Egyiptom, 13. Macedónia, 14. Izland, 15. Fehéroroszország, 16. Brazília, 17. Lengyelország, 18. Argentína,
19. Tunézia, 20. Szaúd-Arábia, 21. Chile, 22. Japán, 23. Bahrein, 24. Angola.

Európai focikörkép
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* Angol Premier Liga, 21. forduló: Tottenham –
West Bromwich 4-0, Burnley – Southampton 1-0,
Hull – Bournemouth 3-1, Sunderland AFC – Stoke 13, Swansea – Arsenal 0-4, Watford – Middlesbrough
0-0, West Ham United – Crystal Palace 3-0, Leicester
– Chelsea 0-3, Everton – Manchester City 4-0, Manchester United – Liverpool 1-1; 22. forduló: Liverpool
– Swansea 2-3, Bournemouth – Watford 2-2, Crystal
Palace – Everton 0-1, Middlesbrough – West Ham
United 1-3, Stoke – Manchester United 1-1, West
Bromwich – Sunderland AFC 2-0, Manchester City –
Tottenham 2-2, Southampton – Leicester 3-0, Arsenal
– Burnley 2-1, Chelsea – Hull 2-0. Az élcsoport: 1.
Chelsea 55 pont, 2. Arsenal 47, 3. Tottenham 46.
* Spanyol Primera División, 19. forduló: Las Palmas – Deportivo La Coruna 1-1, Espanyol – Granada
3-1, Real Madrid – Málaga 2-1, Alavés – Leganés 22, Villarreal – Valencia 0-2, Osasuna – Sevilla 3-4,
Athletic Bilbao – Atlético Madrid 2-2, Betis – Sporting Gijón 0-0, Real Sociedad – Celta Vigo 1-0, Eibar
– Barcelona 0-4. Az élcsoport: 1. Real Madrid 43
pont, 2. Sevilla 42, 3. Barcelona 41.
* Olasz Serie A, 21. forduló: Chievo – Fiorentina
0-3, AC Milan – Napoli 1-2, Juventus – Lazio 2-0,
Genoa – Crotone 2-2, Palermo – Inter 0-1, Pescara –
Sassuolo 1-3, Bologna – Torino 2-0, Empoli – Udinese 1-0, Atalanta – Sampdoria 1-0, AS Roma – Cagliari 1-0. Az élcsoport: 1. Juventus 48 pont, 2. AS
Roma 47, 3. Napoli 44.
* Német Bundesliga, 17. forduló: Freiburg – Bayern
München 1-2, Schalke 04 – Ingolstadt 1-0, Wolfsburg
– Hamburger SV 1-0, Augsburg – Hoffenheim 0-2,
Werder Bremen – Borussia Dortmund 1-2, Darmstadt
– Mönchengladbach 0-0, RB Leipzig – Eintracht
Frankfurt 3-0, Bayer Leverkusen – Hertha BSC 3-1,
Mainz – 1. FC Köln 0-0. Az élcsoport: 1. Bayern
München 42 pont, 2. RB Leipzig 39, 3. Hoffenheim
31.
* Francia Ligue 1, 21. forduló: SC Bastia – Nice
1-1, Nantes – Paris St. Germain 0-2, Bordeaux –
Toulouse 1-0, Caen – Nancy (elhalasztva), Dijon –
Lille 0-0, Guingamp – Stade Rennes 1-1, Metz –
Montpellier HSC 2-0, AS Monaco – Lorient 4-0, St.
Etienne – Angers 2-1, Lyon – Olympique Marseille 31. Az élcsoport: 1. AS Monaco 48 pont, 2. Nice 46, 3.
Paris St. Germain 45.

Pap Peti Junior sportolóként is sikeres és elismert

Pap Peti Junior énekes, zeneszerző neve ismerősen cseng
a
könnyűzenét
kedvelő
Maros megyeiek fülében, hiszen az elmúlt évek során
többször fellépett város- és
falunapokon,
közkedvelt
anyaországi sztárok előtt,
mint például a Bikini, Nagy
Feró és a Beatrice, Demjén
Ferenc, Csepregi Éva, a Neoton, az Edda, a Culture Beat
vagy Thomas Anders (Modern Talking). Azt viszont kevesen tudják róla Erdélyben,
hogy a zenélés és a komponálás mellett sikeres harcművész is, hiszen kjokusinkai
karatéban jeleskedik, akár
egykoron édesapja, a marosvásárhelyi születésű idősb
Pap Péter kétdanos karatéka.

Czimbalmos Ferenc Attila
A fóti illetőségű, kemény öklű
magyar srác 2015-ben a szlovéniai
Koperben 43 ország mintegy 1200
versenyzője közül a kjokusinkai
karate vb-n formagyakorlatban
harmadik lett, a küzdelemben
pedig fináléba jutott, és ott ezüstérmet harcolt ki, de ő írta a The Kyokushin Way című himnuszt is, amit
világszerte játszanak a nemzetközi
viadalok előtt.
A minap Marosvásárhelyen találkoztunk és beszélgettünk Péterrel
az
eddigi
önvédelmi
pályafutásáról.
– Peti, Erdélyben téged inkább
énekesnek ismernek, mint sportolónak, viszont kjokusin karatéban is nagyszerű eredményeket értél el. Mit kezdtél hamarabb, zenélni vagy sportolni?
– Kb. hároméves lehettem, amikor édesapám elvitt az első önvédelmi edzésekre, ugyanakkor
amióta az eszemet tudom, énekelek. Amúgy édesapám ösztönzött,

hogy sportoljak, hiszen ő Marosvásárhelyen hat évig kerékpározott,
majd könyvekből tanult harcművészetet. Időközben a sportolással
párhuzamosan jártam zeneiskolába, aztán a népdaléneklésbe is
belefogtam.
– Holt az első önvédelmi versenyed?
– Hatéves voltam, amikor az
első versenyen Délegyházán részt
vettem. Ott annyira beleéltem
magam a versenyzésbe, hogy a
küzdelmek után elkezdtem sírni,
mivel szerettem volna folytatni a
mérkőzést. Azóta rengeteg versenyen sikeresen vettem részt, de
végig képeztem magam. Jelenleg
kétdanos mester vagyok, akár
édesapám. Ő a menedzserem, a karatemesterem, ő a példaképem, hiszen ő egyengeti a pályafutásom,
és az ő nyomdokain haladok.
– Édesapád Magyarországon
folytatta a sportolást?
– Igen, Furkó Kálmán 7 danos
mesterrel edzett, majd bajnokokat
nevelt ki, és sikerült egy nagyon jó
csapatot összehozni a Fót, Őrbotytyán, Mogyoród és Pest környéki
sportolókból, akik később nemzetközi szinten is bizonyítottak.
Apám 2001-ben az Oyama Karate Kyokushin Hungary szervezetnek
(OKKH)
volt
a
sajtómenedzsment-igazgatója,
utána 2010-ben a kjokusin karate
alapítójának, Ójama Maszutacunak, a 10 danos mesternek a lánya,
Ójama Kurisztina és Kancs Josikazu Szuzuki Ójama felkérte, hogy
Magyarországon ő legyen az irányzat vezetője. Idővel édesapám
hozta létre az IKO Sosai Kyokushin Karate Hungary egyesületet,
amelynek most az elnöke és Magyarországot képviseli Japánban.
Az IKO Sosai Hungary csapatnak
ő lett az instruktora, de ezzel pár-

huzamosan gyerekeket, illetve felnőtteket is edz.
– A zenélés mellett felsőfokon
sportolsz is. Hogyan sikerül két
téren kiválót nyújtani?
– Nem könnyű, mellette még tanulok is. Tavaly a Semmelweis
Sporttudományi és Testnevelési
Egyetemen sportmenedzseri szakot
végeztem, akár édesapám, most
pedig testépítés és fitnesz közegben tanulok. Inkább hétvégén vannak a fellépéseim, hétköznap pedig
tanulok és edzek.
– Melyek a legfontosabb nemzetközi sporteredményeid?
– 2015 októberében a szlovéniai
Koperben az UWK kjokusinkai
karate világbajnokságon formagyakorlatban harmadik lettem, a
küzdelemben pedig ezüstérmet
szereztem. Tavaly június 26-án az
Európa-bajnokságon 2. lettem,
aztán szeptember 17-én negyedszer voltam Japánban, Tokióban a
Mas Oyama Memorial Cup-on
voltunk édesapámmal, ahol a rendezvény indulóját is elénekeltem,
de emellett sportolóként is részt
vettem: formagyakorlatban harmadik lettem, és hajszálon múlott,
hogy döntős legyek. Az eredménynek nagyon örvendünk, hiszen a
célkitűzésünk az volt, hogy az első
négy között végezzek, ami sikerült
is. Ha arra gondolok, hogy az Ebn formagyakorlatban is ezüstérmet
nyertem, akkor kiválóan teljesítettem 2016-ban.
– Apropó induló. Írtál egy zeneszámot is, amellyel sikeres
lettél világszinten.
– Valóban, 2012 szeptemberében meghívtak a kyokushin karate
világbajnokságra, amit Tokióban
rendeztek a Wakoshi Sogo Taiikukan Main Arenában. Én ott elénekeltem a The Kyokushin Way című
dalt, amit Maszutacu Ójama, a kjo-

Édesapjával, aki tanítója, mestere és menedzsere is

kusin karate alapítójának tiszteletére írtam. Ezért a dalért Spiritual
Achievement díjat kaptam, amelyet azóta a karate stílus hivatalos
himnuszának, indulójának tekint a
világ.
– Tehát sikeres karrier van mögötted. Hogyan tovább?
– Minél nagyobb sikereket szeretnék ezután is elérni. A küzdelmeket egy ideig abba fogom
hagyni a koncertek miatt. A budapesti
Voyage
focicsapatnak
(amelynek tehetségei Esztergom és
Szentendre környékéről vannak) a
menedzsere is vagyok, és az egyesület fő célja, hogy olyan gyereke-

ket neveljen ki az elkövetkező 10
évben, akik felkerülhetnek élvonalbeli együttesekhez. A sportban eljutottam a világ elitjéhez, lassan
oktatni fogok, hiszen mester lettem, így is eljutok majd a világversenyekre a himnusszal, a
zenémmel, de a legfontosabb a zenélés marad számomra. Amúgy
egy japán üzletember, híres mester
kérte az engedélyünket, hogy menedzselhessen, mivel jó kapcsolatai vannak az ottani zenei világban,
és velem szeretne közösen írni és
előadni dalokat. Ez nagy megtiszteltetés számomra, örvendek neki
és élni szeretnék a lehetőséggel.
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Oscarra esélyes az első mecenatúrás film,
a Mindenki

Az NMHH Médiatanácsa gratulál az Oscarra jelölt első
mecenatúrás film, a Mindenki alkotóinak – írta a testület az Oscar-jelölések
bejelentését követően az
MTI-hez eljuttatott közleményében.

Az amerikai filmakadémia kedden hozta nyilvánosságra az Oscarjelöltek listáját. Deák Kristóf
Mindenki című 25 perces alkotása
a rövidfilm kategóriában került az
idei Oscar-jelöltek közé.
„A film a testület Magyar
Média Mecenatúra programjának
Huszárik Zoltán-pályázatán elnyert nyolcmillió forint állami hozzájárulásnak köszönhetően készült
el. A jelöléshez személyesen gratu-

Deák Kristóf

Forrás: Hirado.hu

lál az alkotóknak az NMHH Médiatanácsának elnöke, Karas Monika, és Kollarik Tamás, a
médiatanács tagja, egyben a mecenatúraprogram koordinátora” – olvasható a közleményben.

Hangsúlyozták, nagyon büszkék
a fiatal, elsőfilmes rendezőre, akinek költői ihletettségű alkotása
ilyen magas szintű elismerésben
részesült. Kiemelték, hogy a médiatanács „célzott szakmai segítséget
nyújt a Mindenki című filmnek
ahhoz, hogy útja ne érjen véget az
Oscar-jelölésnél”.
A közlemény szerint a médiatanács mecenatúraprogramja eddig
892 filmet támogatott, összesen
mintegy 8,7 milliárd forint értékben, amelyből a kísérleti és kisjátékfilmek készítését ösztönző
Huszárik Zoltán-pályázat segítségével 78 alkotás született. A mecenatúrás filmek 815 különböző
filmes fesztiválon 228 elismerést
kaptak. (MTI)

Super 12 – Magyar Bor Nagydíj

amelyek a verseny évét megelőző lányt három-három, a határon túli
öt év szőlőterméséből készültek – borvidéket kettő, Etyeket egy bor
tette hozzá.
képviselte.
Kovács Pál elmondta: az eredeA decemberi vakteszten a bortileg 18 magyarországi borvidékről szakírók körének 12 tagja vett
és három határon túli területről részt, akik két bizottságban, két
származó 56 fehér- és 48 vörösbort körben, mindkét alkalommal mástartalmazó lista három szavazati más sorrendben kóstolták és értékörben folyamatosan szűkült, és a kelték a borokat. A versenyt a
minősítő kóstolóra a legtöbb vok- legmagasabb összesített pontszásot szerzett 12-12 fehér- és vörös- mot kapott fehér-, illetve vörösbor
bor kapott meghívást.
nyerte – mondta Kovács Pál.
A szakember felsorolása szerint
Angi János, a debreceni Déri
a fehérborok között Tokajt hat, Múzeum igazgatója a tájékoztatón
Egert három, Balatonfüred-Csopa- bejelentette: a Super 12 – Magyar
kot, Pannonhalmát és a határon túli Bor Nagydíj díjátadó gálaünnepséborvidéket egy-egy, a vörösborok gét szombaton délután tartják a
Kovács Pál, a Debreceni Borozó esetében Egert, Szekszárdot és Vil- múzeum dísztermében.
Megemlékezett
felelős lapkiadója elarról, hogy 86 évvel
mondta: a válogatásba
ezelőtt az épület nem
olyan fehér- és vöröscsupán múzeumnak,
borok kerülhettek be,
hanem kultúrpalotáamelyek a tagok szanak épült. Ennek szelvazatai alapján 2016lemében ad helyet az
ban kiemelkedő minőépület novemberben
ségükkel a legigényeévek óta Magyarorsebb fogyasztói elvárászág egyik legjelentősoknak is megfelelnek,
sebb borversenyének,
illetve nemzetközi ösza Debreceni Bormustszehasonlításban verrának, és most első alsenyképesek.
kalommal a Super 12
A borszakírók kizádíjátadó
gálának.
rólag olyan borokra
Forrás: trademagazin.hu (MTI)
adhatták a voksukat,

A Magyar Borszakírók Köre
által első alkalommal meghirdetett Super 12 elnevezésű
meghívásos
borversenyén a Magyar Bor
Nagydíját a Szent Tamás szőlőbirtok és pincészet Szent
Tamás furmint 2013-as évjáratú fehérbora, illetve a
Thummerer Pince Egri bikavér grand superior 2012-es
vörösbora nyerte el 12-12
fehér- és vörösbor közül – jelentették be a szervezők kedden Debrecenben, a Déri
Múzeumban tartott sajtótájékoztatón.

25. Sziget –
Jön a Kasabian, Flume és Jamie Cullum is

Mások mellett az Interpol, a
Kasabian, Flume, a Billy Talent és Jamie Cullum is fellép
az idei 25. Sziget fesztiválon
augusztus 9. és 16. között –
közölték a szervezők szerdán.

Koncertet ad a Szigeten napjaink egyik legsikeresebb brit együttese, a jelenleg hatodik albumán
dolgozó Kasabian. A legfontosabb
brit zenei díjakat már mind bezsebelő leicesteri zenekar legutóbb
2015-ben játszott a Hajógyári-szigeten.
Szintén jön a fesztiválra az
elektronikus zenei élet egyik legnépszerűbb fiatal dj-producere, az
ausztrál Flume, és visszatér az atmoszferikus, sötét tónusú gitárzenét játszó amerikai Interpol, amely
már 2011-ben és 2016-ben is járt a
Szigeten. Az Interpol turnéja során
végigjátssza tizenöt évvel ezelőtt
megjelent első lemezét, a Turn On
the Bright Lights-ot.
Biztosan fellép az egyik legismertebb kanadai zenekar, a Billy
Talent, amely 2010-ben mutatkozott be a Szigeten, három évvel később pedig a soproni VOLT
Fesztiválon adott műsort. Koncer-

tet ad a tehetséges brit dzsesszénekes, Jamie Cullum (ő a tavalyi
VeszprémFest egyik sztárja volt),
az elektropopban utazó brit dalszerző-előadó Charli XCX, először
érkezik Magyarországra a bluesosgarázsrockos amerikai Kills, az
elektro-indie-t képviselő brit Metronomy és a karcos rockos hangzású amerikai Pretty Reckless is.
A hiphopsztárok közül a detroiti
Danny Brown, az indie-funk frontról a londoni Crystal Fighters
(2012 és 2014 után ismét), a skapunk mezőnyben az orosz Lening-

Forrás: 24.hu

rad (ők tavaly is voltak), de itt lesz
a pszichedelikus rockot képviselő
ausztrál Jagwar Ma is.
A januári groningeni Eurosonic
fesztiválon a fellépők kedvenc
fesztiváljának választott Szigeten
az elektronikus zenei felhozatalt
erősíti idén (2014 után ismét) a brit
Clean Bandit, jön a berlini Fritz
Kalkbrenner (tavaly a Balaton
Soundon játszott), a norvég dj-producer Cashmere Cat, a holland dj
duó, Sunnery James & Ryan Marciano és a holland Maurice West is.
(MTI)

Tiltakozás egy prágai épület
lerombolása ellen

Nyílt levélben tiltakoznak a
cseh egyetemek és főiskolák
művészettörténészei a kulturális minisztérium azon döntése
ellen,
amelyben
megtagadta egy Prága központjában álló, a 20. század
második felében brutalista
stílusban felépült épületegyüttes kulturális emlékké
nyilvánítását, és ezzel megnyitotta az utat az épület lerombolása előtt.

A Transgas néven ismert, három
épületből álló együttest 1966 és
1976 között építették a cseh Nemzeti Múzeum Vencel téri épülete
mögött a Vinohrady sugárút kezdetén. Korábban az épületekben az állami gázipari vállalat és egy
szakminisztérium székelt. Az épületek jelenleg a Reavis HB ingatlankereskedő társaság tulajdonában
vannak, amely irodaházat szeretne
építeni ezen a rendkívül drága helyszínen. A Transgas épületeit négy
cseh építész – Jindrich Malátek, Ivo
Loos, Zdenek Eisenreich és Václav
Aulicky – tervezte közösen, és
szakértők szerint a brutalista építészet remekei.
„Meggyőződésünk, hogy a 20.
század második fele cseh építészetének rendkívüli alkotásairól van
szó, amelyek alkotó módon kapcso-

lódtak a korabeli nyugati brutalizmushoz és technicizmushoz” – írják
a művészettörténészek a Daniel
Herman kulturális miniszternek
címzett levelükben, amelyet a
Právo című napilap közölt.
A kulturális minisztérium döntésében ugyan elismerte az épületek
építészeti értékeit, de a tárca szerint
ezeket messze meghaladják a
komplexum urbanisztikai hiányosságai. A minisztérium úgy véli,
hogy a Transgas épületei nem illenek be a történelmi városképbe.
A művészettörténészek és a
Prága kulturális értékeinek megőrzéséért dolgozó civil szervezetek
szerint viszont súlyos hiba az értékes brutalista épületeket egy „átlaminőségű”
irodaházért
gos
lerombolni.
Végleges döntés az ügyben még
nincs, és a sajtóban folytatódik az
éles vita a témáról. Prágában eddig
nagyon óvatosan bántak a szélesebb
történelmi városközponttal, és
nagyrészt csak azokon a helyeken
emeltek új épületeket, amelyek különböző okok miatt üresen álltak. A
közvélemény, amely nagyon érzékeny a témára, több helyen már
megakadályozta új épületek emelését. Néhány projektről pedig már
több éve nyílt társadalmi vita folyik.
(MTI)

Forrás:prazsky.denik.cz

A Marosvásárhelyi
Regionális Vérközpont

– Marosvásárhely, Molter Károly utca 2. szám, Maros megye –
versenyvizsgát hirdet
egy I A besorolású közgazdászi állás betöltésére
(a 2011. március 23-i 286-os kormányhatározat alapján)
A beiratkozáshoz szükséges iratok:
• írott kérvény
• másolat a személyazonossági igazolványról, esetenként
házasságlevélről
• a végzettséget igazoló iratok, illetve a sajátos feltételeket
(közgazdászi licencoklevél) igazoló iratok másolata
• munkakönyv vagy a szolgálati időt/szakmai gyakorlatot
igazoló bizonyítvány (másolat)
• priusz
• orvosi igazolás arról, hogy a pályázó alkalmas az állás
betöltésére
• önéletrajz
A végzettséget igazoló iratokat eredetiben is be kell mutatni.
Követelmény: felsőfokú közgazdasági végzettség, hat és fél év
szakmai tapasztalat.
A dossziékat február 8-án 14 óráig lehet benyújtani; a válogatásra
és eredményhirdetésre február 10-én kerül sor.
Az írásbeli versenyvizsga időpontja: 2017. február 17., 10 óra,
az állásinterjúra február 21-én 10 órakor kell jelentkezniük.
Eredményhirdetés legkésőbb egy nappal minden vizsga lejárta
után.
Az eredményt szintén legkésőbb egy munkanappal az eredményhirdetés után lehet megfellebbezni. Az óvások megoldására pedig
egy nappal a benyújtási határidő lejárta után kerül sor.
Bővebb felvilágosítás a vérközpont székhelyén Paşca Soniától
kapható a 0365/455-030-as telefonszámon.
Dr. Florea Dana-Paula igazgató
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Szabó Norbert névre
szóló
diákbérletem.
Semmisnek
nyilvánítom. (58611)

MINDENFÉLE

HŰTŐK javítását vállalom lakásán
garanciával. Eladók használt hűtők,
fagyasztók, kombináltak. Tel. 0722846-011. (58482)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (58637)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel és fájó szívvel
emlékezünk január 26-án a
drága édesanyára és nagymamára, ISZLAI ANNÁRA
halálának 14. évfordulóján.
Jósága, őszinte szeretete
örökké élni fog szívünkben.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Lánya,
Anikó,
imádott
unokái,
Mónika, Ildikó és Krisztián. (-I)

Életed
elszállt,
mint
a
virágillat, de emléked ragyog,
mint a csillag. Jóságos szíved
pihen a föld alatt, minden
könnycseppünk
nyugtassa
álmodat.
Szomorúan
emlékezünk
január 26-ára, amikor a
kegyetlen halál elragadta
tőlünk GÁL MARGARETÁT
szül.
Barabás
(Matyó),
halálának 5. évfordulóján.
Soha nem feledünk. Emlékét
őrzi leánya, Kati és családja,
fia, Vili. Nyugodj békében!
(58553-I)

„…Ilyen az ember. Egyedüli
példány.
Nem élt belőle több és most
sem él,
s mint fán se nő egyforma két
levél,
a nagy időn se lesz hozzá
hasonló.”
(Kosztolányi Dezső: Halotti
beszéd)
Fájó
szívvel
emlékezünk
január 26-án életünk legszomorúbb napjára, amikor
szeretett édesanyánk, FEIGL
SÁRIKA szül. Páczai hét éve
már, hogy örökre itt hagyott
bennünket. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Gyermekei: Péter, László és
Judit családjukkal együtt.
(58568-I)

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassó Megyei Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtó iroda
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám
tel: 0265/512-591, 0265/512-592
Eladási közlemény

Az adóügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es
törvény 250. cikkelyének (2) bekezdése értelmében nyilvános árverésen értékesítik az alábbi adós ingó javait:
– RAZVAN ACTIV KFT.-D , CUI 30770460, Görgényhodák
község, Toka falu 229. sz., Maros megye, végrehajtási dosszié
száma: Hodák 133/8067
Az árverésre 2017. február 16-án 11 órától a szászrégeni adóhatóság Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén kerül sor, a Hodák
133/8067 számú végrehajtási dosszié alapján.
Az eladásra szánt javak:
– KD 300 típusú vágó/daraboló berendezés, kikiáltási ár 1.710 lej
– ragasztó – automata letisztító berendezés – kikiáltási ár 14.490
lej
– KM 212 típusú szögmarógép, kikiáltási ár 1.840 lej
A kikiáltási árak a becsült érték 100%-át képezik (első árverés),
amihez hozzáadódik a héa.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a
fent említett javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés
napja előtt.
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a
megszabott helyen és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést
megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlatukat,
a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot
– a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám
4322637; az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román
nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági
igazolvány másolatát, pénzügyi igazolást arról, hogy nincsenek
adósságaik, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen.
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon,
a Petru Maior utca 33. szám alatt vagy a 0265/512-592-es telefonszámon. Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2017. január 26.
Zogorean Florin hivatalvezető

Fájó
szívvel
emlékezünk
január
26-án
drága
jó
testvéremre
és
nagybátyánkra,
a
kisadorjáni
születésű SZILÁGYI FERENCRE
halálának
második
évfordulóján.
Jóságodat, őszinte szeretetedet nem tudjuk feledni,
szívünkben mindig élni fogsz.
Nyugodj csendben, békességben továbbra is! Rózsika,
Ildikó és Tamás. (58570)

„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
(Juhász Gyula)
Kegyelettel, mély fájdalommal
és soha el nem múló
szeretettel
emlékeztünk
január 25-én MÁJAI ALBERT
ny. tanárra halálának első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (mp.)

Szomorú szívvel emlékezünk
a nyárádszentmártoni SZABÓ
REGINÁRA január
26-án,
halálának első évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Leánya,
Olga és veje, Berci, unokái és
családjuk,
valamint
dédunokája. (sz.-I)

Újra eljött ez a szomorú nap, a
nap, amikor elmentél közülünk. Úgy mentél el, ahogy
éltél, csendesen, szerényen.
Fájó
szívvel
emlékezünk
január
26-án
életünk
legszomorúbb napjára, amikor 2 éve a kegyetlen halál
elragadta az élni akaró,
szeretett gyermeket, testvért,
nagynénit, sógornőt, CSILLÓ
ÉVÁT szül. Kolcsár.
A halál nem jelent feledést és
véget, amíg élnek azok, akik
szeretnek. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
(58603-I)

Minden mulandó ezen a
világon, mint a harmat a letört
virágon. Csak egy van, ami a
sírig vezet, szívünkben az
örök emlékezet.
Soha nem múló fájdalommal
emlékezünk SIMON FERENCRE
halálának
harmadik
évfordulóján. Emlékét őrzi
felesége, leánya, veje, unokái:
Szilárd és Zsombor, társaik.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! (58601)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett gyermek, férj, édesapa, testvér, unokatestvér, sógor,
vő, rokon és ismerős,
MIHÁLYDEÁK ATTILA
életének 42. évében, hosszú
szenvedés után január 21-én
csendesen megpihent. Utolsó
földi útjára január 26-án 13 órakor kísérjük a Jeddi úti temetőben, katolikus szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (58605-I)
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Valahol a felhők fölött van egy másik
világ, ahol minden szép és nem
szenved senki már.
Fájó
szívvel
emlékezünk
a
nyárádremetei SZILÁGYI PÉTERRE
halálának 3. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (58571)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, apa, nagyapa, dédnagyapa, a nagyernyei születésű
BEREKMÉRI GYÖRGY
életének 78. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése
2017. január 27-én 13 órakor lesz
a nagy kórház mögötti temetőben.
A gyászoló család. (58628-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett fiam,
HOLMÁGYI CSABA
49. évében örökre megpihent.
Utolsó útjára kísérjük 2017. január 27-én 13 órakor a református temetőben.
Emlékét örökre megőrzi
bánatos édesanyja, két testvére,
valamint családjuk. (-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
ALBERT LÁSZLÓ
szovátai lakos életének 72. évében csendesen megpihent. Temetése január 27-én, pénteken
du. 2 órakor lesz református
szertartás szerint a szovátai ravatalozóból.
Gyászoló hozzátartozói. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély fájdalommal a szívünkben
tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, após, nagytata, az erdőszentgyörgyi
POP GHEORGHE
86 éves korában elhunyt. Temetése január 27-én, pénteken 13
órakor lesz az erdőszentgyörgyi
kápolnából. Soha nem felejtünk
el! Isten nyugtasson békében!
A gyászoló család. (58625-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett nagymama, dédmama, testvér, rokon és jó szomszéd,
SZÖLLŐSI (PÁPAI) ZSUZSÁNNA
életének 84. évében csendesen
megpihent. Temetése január 27én 14 órakor lesz a katolikus temetőben, református szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Búcsúzik tőle unokája,
Bernadette és családja.
(58626-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama és dédmama,
IMREH IDA
szül. SZÁSZ IDA
életének 79. évében csendesen
megpihent. Temetése január 27én, pénteken 14 órakor lesz a
székelykakasdi családi háztól.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (58631-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, rokon, szomszéd, a
nyárádszentsimoni
SIPOS VILMA
szül. Nagy
életének 85. évében január 24-én
csendesen megpihent. Temetése
2017. január 27-én, pénteken 14
órától lesz a nyárádszentsimoni
temetőben.
A gyászoló család. (58638-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki
Mihálydeák
Dánielnek
szeretett ÉDESAPJA elhunyta
alkalmából. A George Coşbuc
Általános Iskola V. C osztályának közössége. (58607-I)

Mélyen együtt érzünk kolléganőnk, Veress Éva szeretett
ÉDESAPJA elvesztése okozta
mély fájdalmában. Őszinte
részvétünk
a
gyászoló
családnak. Az Elektromaros
Iskolaközpont
munkaközössége. (sz.-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak
unokaöcsém,
MIHÁLYDEÁK
ATTILA halálának alkalmából.
Nagynénje és családja. (58615)

Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
Mihálydeák Ilona szomszédasszonyunknak szeretett fia,
ATTILA korai elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Nyugodjon
békében! A Moldovei u. 13/B
alatti szomszédok. (58622)

Megrendülten értesültünk kedves barátunk, a debreceni KUTI
ZOLTÁN
haláláról.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak. A Hankó
család. (58623-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik drága halottunk,
VALICS GYÖRGY temetésén
részt vettek, sírjára virágot
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló
szerettei.
(58593-I)
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FONTOS
TELEFONSZÁMOK

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmaz mintaboltjaiba.
Önéletrajzukat bármely TimKo üzletbe beadhatják. (18470-I)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz előnyös feltételekkel. Tel.
0744-692-873, 0747-048-464. (18480-I)

BUDAPESTRE ESZTERGÁLYOST keresünk. Jó kereseti lehetőség, szállás biztosítva. Tel. 00-36-20-924-6011. (58573-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott
SZAKÁCSOT. Tel. 0722-268-866. (59259)
FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-066-544. (18471-I)

CÉGÜNK ÉLELMISZERIPARBAN JÁRTAS MÉRNÖKÖT
keres gyártás elkezdéséhez. Érdeklődni a 0751-138-177-es telefonszámon vagy pedig önéletrajzokat az intershopsrl@gmail.com email-címre várunk. (sz.)

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

FAHÁZ- és BÚTORGYÁRTÓ CÉG tapasztalattal rendelkező
ÁCSMUNKÁSOKAT alkalmaz franciaországi munkára. Követelmények: B. kategóriás jogosítvány, a francia nyelv ismerete előny.
Várjuk az önéletrajzokat e-mailben: ramurasrl2005@gmail.com
Tel. 0747-048-442, 9-18 óra között. (18499-I)

ÉPÍTŐIPARI KFT. alkalmaz ÁCS, KŐMŰVES, VASBETONSZERELŐ MUNKÁSOKAT. Magas kereseti lehetőség. Tel. 0773391-682. (58616-I)

AZ INTERSOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI CÉG PROGRAMOZÓKAT keres az ARCHICAD szoftvertermék fejlesztéséhez.
Az állással és a munkával kapcsolatos részletek a www.intersoftstudio.com honlapon találhatók. Jelentkezni lehet a honlapon vagy
a 0365/882-913-as telefonszámon. (18483-I)

A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA pályázatot hirdet ÓRAADÓI állások betöltésére a 2016/2017-es egyetemi
év II. félévére. Bővebb információk az ms.sapientia.ro címen.
(sz.-I)

A nyárádtői PSIHOSAN EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KAPUST alkalmaz. Az állásinterjú 2017. február 1-jén 9 órától lesz az
1-es Elmegyógyászati Klinikán – Gh. Marinescu utca 38. szám
(UMF-MOGYE udvarán). (-)

• 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.

Azok figyelmébe,
akiknek lejárt
a személyi igazolványa!

A Marosvásárhelyi Lakosság-nyilvántartó Hivatal adatai szerint 570 személynek lejárt a személyazonossági igazolványa, illetve 221 kiskorúnak, aki betöltötte 14. évét, nincs
személyazonosságija. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az
érvényben levő törvények alapján mindenki, akinek lejárt/nincs
személyi igazolványa, köteles 15 napon belül újat kérni.
Bővebb felvilágosítás a 0265/250-391-es telefonszámon, személyesen a Călăraşilor utca 26–28. szám alatt hétfőtől péntekig 8.3016.30 óra között vagy a www.tirgumures.ro weboldalon.
Claudia Trif ügyvezető igazgató

