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Országszerte tüntettek

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a Btk. módosítása

Engesztelő imaest
családjainkért,
városunkért

Keresni és találni közös megoldást. Kiutat, továbblépést. És amikor nem
megy, legalábbis egyedül nem megy,
akkor merni segítséget kérni. A külső
segítség kérése, noha olykor nehéz,
életmentő lehet.

____________2.
Privát
forgatókönyv

Most államférfira várni szerintem kilátástalan időtöltés. Mással próbálkozom
a magam keresetlen módján. Indítsak
kissé messzebbről. Számomra, mint
talán már más alkalmakkor jeleztem, a
világ olyan, mint egy kirakós játék.

____________4.
Korlátozták
a látogatási időt
a kórházakban

A légúti fertőzéses esetek számának
növekedése miatt a látogatók számának korlátozását kérte a kórházak vezetőitől a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság.

Tegnap Marosvásárhelyen is mintegy háromszázan tüntettek a prefektúra előtt.

indoklás szerint azért, hogy a törvényt összhangba hozza az alkotmánybíróság korábbi döntéseivel.
Szerdára virradó éjszaka a kormány intézkedése ellen tiltakozó tüntetők vonultak utcára országszerte, akik szerint a rendelet a korrupt
politikusokat védi. A bukaresti kormány épületét
körülvevő több mint tízezer tüntető közül töbA rendelet a hivatali visszaélésre, hanyag ke- ben megpróbáltak behatolni az épületbe, őket
zelésre, érdekellentétre és bűnpártolásra vonat- könnygázzal állította meg a csendőrség. A felkozó cikkelyeknél enyhít a Btk. szigorán, az háborodott demonstrálók hógolyókkal dobálták
Néhány órával elfogadása után, tegnapra virradóra megjelent a román Hivatalos
Közlönyben
a
büntető
törvénykönyvet (Btk.) és perrendtartást
módosító sürgősségi kormányrendelet,
annak ellenére, hogy a jogszabály gyors
elfogadása ellen több mint tízezer
ember tüntetett a nagyvárosokban.

Fotó: Nagy Tibor

meg az épületet és az azt védő csendőrkordont.
Kolozsváron nyolcezer, Temesváron és
Nagyszebenben ötezer tüntető vonult éjszaka az
utcára a Mediafax hírügynökség becslése szerint.
A tüntetők a büntetőjog módosítása ellen
szervezett korábbi demonstrációkon is használt,
a „Vigyen el bennetek a DNA!”, és „Demokráciában a tolvajoknak börtönben a helyük!” jelmondatokat skandálták, „Tolvajok kormánya”,
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
Szétesőben
a Maros KK:
két meghatározó
játékos távozik!

Drew Barham után Goran Gajovic is elhagyta Marosvásárhelyt, és Alhaji Mohammeddel is tárgyalások folynak
szerződése felbontásáról, közölte honlapján a férfi Nemzeti Ligában szereplő
Maros Kosárlabdaklub.

____________9.

A hiteles szándékról

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 pulykamellfilé 24,95 lej/kg. Friss pulykanyak 10,95 lej/kg.
Friss pulykafelsőcomb 15,95 lej/kg. Friss pulykaszárny 9,89 lej/kg.
Friss pulykahát 2,89 lej/kg. Friss pulykazúza 17,95 lej/kg.
Tipp: Házias ízek bográcsgulyás konzerv 500 g 6,95 lej/db.
Házias ízek sertéspörkölt 300 g 6,95 lej/db.
Házias ízek chilis bab darált marhahússal 400 g 6,95 lej/db.
Torkos babfőzelék kolbásszal 300 g 3,29 lej/db.
Torkos babfőzelék füstölt oldalassal 300 g 3,29 lej/db.
Menü húsgombócok paradicsommártásban 400 g 3,49 lej/db.
Menü babfőzelék kolbásszal 400 g 3,49 lej/db.

Intershop, megéri nálunk vásárolni!

Antalfi Imola
A kedd este gyanús és érthetetlen gyorsasággal elfogadott
sürgősségi kormányrendelet a büntető törvénykönyv (Btk.) és
a büntetőeljárás módosításáról alaposan felkavarta a vizeket.
Tegnap délelőtt már ezrek tüntettek Bukarestben a kormányépület előtt, a délutáni óráktól egyes megyékben a prefektúrák
elé hirdettek meg (az elkövetkező napokra is kiterjedő) tiltakozó akciókat. A decemberi választások után alig pár héttel a
még igencsak érzékeny társadalmat alaposan felkavarja és
megosztja a kérdés, és könnyű a tömegeket utcára vinni. Ezért
is furcsa, hogy a kormány számára oly sürgőssé, sőt prioritássá vált a Btk. módosítása. Nem a költségvetés kidolgozása,
nem az egészségügyben, oktatásban tapasztalt súlyos hiányosságok kiküszöbölése vagy a beruházásoknak való nekilendülés. A hangzatos pannókat lengető, szemmel láthatólag jól
összehangoltan tüntető tömegek, utcai megmozdulások egyeseket a ’89-es forradalmi hangulatra emlékeztetnek, mások a
PSD-t szidják, vagy az igencsak „cselekvő elnökbe” átment
Johannist és az őt az államfői székbe juttató ellenzéket hibáztatják, vagy esetleg a titkosszolgálatokat sejtik a tüntetések
mögött. A politikai válságra immár a nyugati sajtó, de a gazdaság is gyorsan, érzékenyen reagál: a befektetők aggodalommal figyelik az eseményeket, a lej gyengülése elkezdődött.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Ma KAROLINA és AIDA, holnap BALÁZS napja.
BALÁZS: az ismeretlen eredetű
latin Blasio családnévből származó férfinév.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

A Nap kel
7 óra 45 perckor,
lenyugszik
17 óra 27 perckor.
Az év 33. napja,
hátravan 332 nap.
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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

Felvételi-felkészítők a MOGYE-n

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
(MOGYE) februártól májusig felvételi-felkészítőt szervez
magyar nyelven biológiából és szerves kémiából. Részletek a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ)
honlapján (www.mmdsz.ro).

Most múlik – Bálint-napkor

Február 14-én, kedden este 7 órától újra látható a Maros
Művészegyüttes Most múlik című előadása, amely a
humor és paródia eszközeivel a népzene és néptánc mai
színpadi, de akár táncházi formáit is görbe tükör elé kívánja állítani. A Bálint-napi előadást a párok kedvezményes áron tekinthetik meg a Maros Művészegyüttes
kövesdombi székházában.

Hegedű- és zongorakoncert
Segesváron

Február 9–16. között erdélyi, illetve székelyföldi körúton
vesz részt ifj. Zerkula György, Svájcban élő hegedűművész, valamint Horváth Zoltán és Edit zongoraművészek.
15-én, szerdán 18 órakor a segesvári polgármesteri hivatal
dísztermében (Múzeum tér 7. szám) koncerteznek. Műsoron: Mozart-, Debussy-, Constantinescu-, Ravel-, Bloch-,
Messiaen-, Bartók-művek.

Gyermektáncház és farsangi bál
Marosszentgyörgyön

Február 4-én, szombaton 18 órától gyermektáncházra
kerül sor a Szent Cecília Egyesület szervezésében a marosszentgyörgyi kultúrotthonban. Zenél a csíkszeredai
Kedves zenekar. Támogató a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szintén szombaton 20 órakor a Soli Deo Gloria
ökumenikus kórus és az Öreg Fenyők tánccsoport szervezésében farsangi kosaras bál kezdődik a marosszentgyörgyi kultúrotthonban. A bál rövid műsorral indul, zenél a
Kedves zenekar. A meghívók a helyi Pálma virágüzletben
vehetők át.

Hahota-kabaré Szászrégenben
és Marosvásárhelyen

A nagy érdeklődésre való tekintettel Szászrégenben február 23-án, csütörtökön este 7 órától is színre viszi a Hahota színtársulat rendkívül sikeres Ha betéved – nem
téved! című kabaré-előadását az Eugen Nicoară művelődési ház előadótermében. Marosvásárhelyen legközelebb
február 4-én, szombaton és 5-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 kaphatók, helyfoglalás a 0741-024-882-es, illetve a 0757-109-450-es
telefonszámon.

Klubnap a nyugdíjasoknál

A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei fiókja február 15-én klubnapot szervez tagjainak. Feliratkozni keddtől péntekig 10–13 óra között lehet az egyesület
Bolyai utca 36. szám alatti székhelyén, az emeleten.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Engesztelő imaest családjainkért, városunkért

Alig egy hónap alatt két gyilkosság.
A közvetlen közelünkben, itt, Marosvásárhelyen. Megdöbbentő és sokkoló.
Egymástól máig is kérdezgetjük: hol
élünk? De valaki okosan jegyezte
meg: amit láttunk, ami történt, ami a
híradásokba bekerült, amiről most kétségbeesetten beszélünk, csak a jéghegy csúcsa. Nem tudhatjuk, hány
családban húzódik meg rejtett agreszszió. Kik és hányan nem tudnak mit
kezdeni a felgyülemlett feszültséggel,
milyen intenzitással feszülnek egymásnak emberek, esetleg hol történik
családon belüli bántalmazás. Haragszom – mondja valaki. És szabad a haragot érezni. De eljut-e oda az ember,
hogy megkérdezze: mit tesz velem a
harag? Mit teszek a haragommal? Tartom, éreztetem? Továbbadom?
Tény, hogy vannak sötét pillanatok.
Legtöbben tapasztalunk emberi sötétséget. Magunkban is, másokban is. Ez
emberi. De a sötétséget nem lehet ostorral kikergetni az életünkből. Fényt,
új fényt, egyre több fényt kellene gyújtani. Feszültségünk beszélgetéssel oldódik.
Jó
dolog
megtanulni

megfogalmazni, kimondani, megbeszélni azt, ha sötétségben vagyok, ha
haragot, dühöt érzek. Emberi, sőt isteni dolog engedni, elengedni, nagyvonalúnak és nagylelkűnek lenni.
Leszállni erkölcsi fölényünkből. Keresni és találni közös megoldást. Kiutat, továbblépést. És amikor nem
megy, legalábbis egyedül nem megy,
akkor merni segítséget kérni. A külső
segítség kérése, noha olykor nehéz,
életmentő lehet.
Mindezek arra indítanak, hogy megszólítsunk és meghívjunk minden jóakaratú embert, hogy megnézzük, mi
is történt köztünk, velünk az elmúlt
hónapokban. Nézzük meg, hogyan
épülnek falak férj és feleség, ember és
ember közé, ahonnan már csak kiabálva halljuk egymást, ítélkezve, egymást meg nem értve. Szeretnénk
rámutatni, hogy ezek a falak léteznek,
létezhetnek, de lebonthatók. Jóakarat,
közös munka által. Ima és szeretet
által. A bocsánat kérése és ajándékozása által. Lehetséges a kiengesztelődés, a bizalom újraépíthető, a béke útja
járható. Rámutatunk arra is, hogy lehet

Február 3–11. között a Maros
Művészegyüttes termében dr.
Magyarosi Barna adventista lelkész és teológiai tanár előadássorozatára
kerül
sor
létkérdésekről, emberi kapcsolatokról a Biblia tükrében.

inter-európai térségének a főtitkára, tevékenysége több mint tíz országra terjed ki.
Első előadását február 3-án, pénteken 19 órától hallgathatják meg, címe:
Navigáció az élet útvesztőjében: miért
releváns a Biblia ma?
A szombati előadás 17 órakor kezdődik, címe: Ecce Homo! Jézus Krisztus: monda vagy valóság? Február
5-én, vasárnap szintén 17 órára várják
az érdeklődőket, az előadás címe
Ember lenni mindig, minden körülményben.
Hétfőn 19 órára ütemezték be A
könnyek értelme: van-e válasz a szenvedés és a fájdalom kérdésére? című
előadást. Kedden a tárgyak rabságáról
lesz szó, arról, hogy van-e szabadság
az anyagias világban. Szerdán a becsü-

Értelmet az életnek

Mezey Sarolta

Az érdeklődők figyelmébe ajánljuk
a marosvásárhelyi születésű teológiai
tanár előadásait. Dr. Magyarosi Barna
itt járt iskolába, majd a teológiai tanulmányai befejezése után Mezőfelében
és Marosvásárhelyen szolgált. Mesteri
és doktori képzést az USA-beli Andrews Egyetemen, illetve a Bukaresti
Egyetem teológiai karán szerzett. Jelenleg a Hetednapi Adventista Egyház

kérni segítséget emberektől, jó emberektől, jól képzett szakemberektől, lelkészektől és papoktól, keresztény
közösségektől. Jó lenne tudnunk, hogy
ilyenkor hová, kikhez fordulhatunk.
A remeteszegi római katolikus plébánia közösségének Szent Erzsébet
női imacsoportja és Cédrus közössége
szervezésében kérünk minden jóakaratú embert, hogy jöjjön el február 7én, kedden este 6 órakor a Szent
Család-templomba (Földműves u. 26.
sz.). Közös ima, elmélkedések, éneklés által kérünk bocsánatot Istentől a
közelünkben történtekért, mások nevében is, és kérjük, hogy maradjon velünk a szeretet és jóság örömhírében.
Tőle kérünk szeretetet és örömet, önmegtartóztatást és önfegyelmet, szerénységet és kedvességet, egyetértést
és tiszteletet, béketűrést és szelídséget,
hűséget és jóságot. Megvalljuk, hogy
Isten jó, és hogy Ő azt szeretné, hogy
minden ember igaz békében éljen a
földön. Erre az imára, találkozásra várunk mindenkit szeretettel.
Szénégető István
let a téma, az előadó azt boncolgatja,
hogy elavult-e már ez a fogalom.
Az utolsó három előadás szintén aktuális kérdéseket feszeget, mégpedig
az önmegvalósítást, hogyan lehet beteljesült életet élni (febr. 9-én 19 órától), aztán február 10-én 19 órától az
előadó arra keresi a választ, van-e elegendő időnk a belső béke megteremtéséhez a mai stresszes világban.
Február 11-én, szombaton kivételesen két előadás lesz: délelőtt 10 órakor
arról esik szó, hogy milyen magányosan élni a nagy tömegben, s mennyire
fontosak a kapcsolatok. 17 órától
Jézus visszajöveteléről beszél, arra
adva választ, hogy ez reménység-e
vagy illúzió.
Az előadás-sorozat szervezői nemcsak adventista felekezetűeket, hanem
más felekezetű híveket is szeretettel
várnak a művészegyüttes termébe.

A Szépre váltott jegyet a tizenötezredik néző!

Megvásárolták a Tompa Miklós Társulat 2016/2017-es
évadának előadásaira szóló tizenötezredik jegyet.
A jegyeladások összesítéséből az derült ki, hogy a tizenötezredik jegy tulajdonosa előreláthatólag a 2017. január
31-én, kedden 19.30 órától kezdődő Jon Fosse Szép című
darabját tekinti meg, így a társulat készült az eseményre.
Az előadás alkalmával a belépőjegy tulajdonosát a szériaszám alapján azonosították és ajándékkal lepték meg: Keresztes Attila művészeti igazgató adott át egy oklevelet, egy
palack pezsgőt és egy 4 egységes szabadbérletet, mely érvényesíthető a Tompa Miklós Társulat bármely előadására.
A tizenötezredik jegy vásárlója Radu Sîrbu, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem teatrológus hallgatója, akit nagyon meglepett a díj és az ajándék. Elmondása szerint a
Fotó: Rab Zoltán
színházba járás számára nemcsak szórakozást jelent, hanem
„szakmai kötelessége” is. Az előadások román nyelvű forSzabadbérletek és jegyek a kultúrpalotai jegyirodában,
dítását nagyon hasznosnak találja, amellett hogy a színészi a színházi jegypénztárban, illetve a www.biletmaster.ro
játék gyakran elvonja a figyelmet a feliratról.
honlapon válthatók. (pr-titkárság)

RENDEZVÉNYEK

Anya, mesélj Mazsolát!

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem bábszakos
hallgatói február 3-án, pénteken délelőtt 11 órától újra
az Anya, mesélj Mazsolát! című előadást játsszák a
Levél utcai Stúdió 2-ben. A darab Bálint Ágnes népszerű regénye, a Mazsola mesefiguráit eleveníti meg
Máthé Rozália rendezésében.

Kentelki Gábor egyéni tárlata

Február 3-án, pénteken 17 órától a marosvásárhelyi
Köztársaság téren levő Unirea kiállítóteremben Kentelki Gábornak, a Művészeti Szaklíceum végzős diákjának nyílik meg egyéni kiállítása. Megnyitják: Molnár

D. Dénes és Vasile Mureşan képzőművészek. A tárlat
február 17-ig látogatható.

A kis hableány – bemutató

Február 12-én, vasárnap délelőtt 11 órakor kerül sor A
kishableány című mesejáték bemutató előadására a
marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban.
Az előadást az ismert Andersen-mese alapján Oana
Leahu írta és rendezte, fordította Székely Katalin

Az ige testté lett – fényképkiállítás

A marosvásárhelyi unitárius egyházközség Dersi
János-termében (Bolyai tér 13. szám) továbbra is
megtekinthető Ábrám Zoltán: Az ige testté lett. Erdélyi
református élet című fényképkiállítása, amely az ötszáz évvel ezelőtti reformációnak állít emléket. A kiállítás bővített anyagát külön kiadvány tartalmazza.
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A német kormány magyarázatot vár Bukaresttől

A német kormány aggodalommal
fogadta a román kormány rendeletét a büntető törvénykönyv
(Btk.) és a perrendtartás módosításáról, és választ vár Bukaresttől
arra a kérdésre, hogy a rendelet
révén megváltozó környezetben
miként lehet folytatni a korrupció
elleni küzdelmet – hangzott el
szerdán Berlinben a német kormányszóvivői tájékoztatón.

Martin Schäfer külügyi szóvivő hangsúlyozta, hogy a román kormány döntése „nem jó és nem helyes jelzés”, a
német szövetségi kormány pedig „vilá-

gos válaszokat” vár a bukaresti vezetéstől arra, hogy „miként képzeli el a korrupció elleni elkötelezett harc folytatását
a megváltozott jogi keretfeltételek között, és hogyan szeretné erősíteni a jogállamot”.
Angela Merkel kancellár szóvivője,
Steffen Seibert felidézte, hogy a kancellár a napokban telefonbeszélgetést folytatott az ügyről Klaus Johannis román
államfővel, teljes támogatásáról biztosítva őt az erős és érett román demokrácia kiépítése érdekében a korrupció ellen
folytatott küzdelmében.
Angela Merkel a román elnök előtt vi-

lágossá tette, hogy Berlin szerint „nagyon rossz jelzés lenne a korrupció elleni küzdelem felpuhítása, és a
jogállamiság, illetve a reformpolitika relativizálása” Romániában – tette hozzá
Steffen Seibert.
A bukaresti kormány kedd este a
román igazságszolgáltatás szakmai szerveinek és intézményeinek tiltakozása ellenére fogadta el a Btk. és a
büntető-perrendtartás
módosítását,
amely a hivatali visszaélésre, hanyag kezelésre, érdekellentétre és bűnpártolásra
vonatkozó cikkelyeknél enyhít a Btk.
szigorán. (MTI)

keretében figyelemmel követett reformfolyamatok vizsgálatát.
Juncker utalt az uniós bizottság Romániáról múlt héten közzétett országjelentésére, amely elismerte a korrupció
elleni küzdelem területén elért eredményeket. A jelentéstevők ugyanakkor
nyilvánvalóvá tették azt is, hogy minden
olyan lépés, amely aláássa ezt a folyamatot, gyengíti az eddigi intézkedések
hatásait, vagy szűkíti a korrupcióval
kapcsolatos bűncselekmények körét, és
hatással lesz a jövőbeli jelentésekre is –
húzta alá a bizottsági elnök.
Az ország a 2007-es európai uniós

csatlakozásakor vállalta, hogy az igazságszolgáltatásában tapasztalható hiányosságokat felszámolja, a reformfolyamatot pedig az Európai Bizottság
az együttműködési és értékelési mechanizmus keretében követi figyelemmel,
és következtetéseiről rendszeresen országjelentéseket tesz közzé.
Románia számára azért is fontos a
CVM lezárása, mert több uniós tagállam
ettől tette függővé felvételét a schengeni
térségbe. Az eredeti menetrend szerint
Romániának 2011-ben kellett volna
csatlakoznia a belső határellenőrzés nélküli övezethez. (MTI)

székhelyen, Donyeckben, valamint a
mellette lévő – szintén a frontvonal szakadár ellenőrzésű oldalán fekvő – Makijivka település egy részén állt le a
vezetékes vízszolgáltatás, miután megrongálódott az ottani szűrőállomást
árammal ellátó elektromos vezeték.
A kijevi hadműveleti parancsnokság
szokásos közleményében szerdán arról
számolt be, hogy az elmúlt napban öszszesen 86-szor nyitottak tüzet az ukrán
katonák állásaira a front teljes hosszán a
szakadár erők, amelyek a minszki
egyezményekben tiltott, 100 milliméteresnél nagyobb kaliberű nehéztüzérségi
fegyvereket, ezek között Grad rakéta-sorozatvetőket is bevetettek. A parancsnokság szerint egy újabb katona elesett
és kilenc további megsebesült az elmúlt
nap harcaiban. Velük együtt már hivatalosan is legalább hét katona halt meg
négy nap alatt, és többtucatnyian sebesültek meg.
Vjacseszav Abroszkin Donyeck megyei rendőrfőnök arról tájékoztatott,
hogy szerdán egy 61 éves nő holttestét
találták meg Avgyijivka egyik utcáján,
az áldozatot számos repesztalálat érte.

Beszámolt arról, hogy még egy polgári
személy megsebesült az Avgyijivkát ért
tüzérségi támadásokban.
A parancsnokság jelentése szerint
kedd éjjel és reggel is rohamot indítottak
a szakadárok Avgyijivkánál, a katonák
azonban mindkét támadást sikeresen
visszaverték.
Moszkvában viszont továbbra is Kijevet vádolják a konfliktus kiélezésével.
Az orosz sajtóban úgy értelmezték Ihor
Pavlovszkij ukrán védelmi miniszterhelyettes újságíróknak adott egyik nyilatkozatát, hogy közvetve elismerte: az
ukrán fegyveres erők támadó műveleteket hajtanak végre a Donyec-medencében. Pavlovszkij ugyanis az orosz média
szerint az avgyijivkai helyzetről szólva
azt mondta, hogy az ukrán katonák „méterről méterre, lépésről lépésre haladnak
hősiesen előre”. Alekszandr Lukasevics,
Oroszország állandó EBESZ-képviselője Moszkva részéről ismételten felszólította Kijevet, hogy álljon le a
támadásokkal, az ukrán fegyveres erők
által végrehajtott műveleteket pedig a
minszki megállapodások súlyos megsértésének minősítette. (MTI)

befizetések megszüntetését, a többiek
más célok különböző elegyeit sorolták a
Brexit-tárgyalások általuk fontosnak tartott célkitűzései közé.
Az alsóházi képviselők körében elvégzett, szerdán ismertetett felmérés
szerint a parlamenti tagok egyértelmű
többsége, 58 százaléka tartja úgy, hogy
az EU-társállamokból Nagy-Britanniába
irányuló bevándorlás szabályozása
kulcsfontosságú eleme a népszavazási
eredmény tiszteletben tartásának.
A már Nagy-Britanniában élő és dolgozó külföldi EU-állampolgárok további
tartózkodásának lehetővé tételével
ugyanakkor csaknem az összes képviselő egyetértett; alig 5 százalékuk
mondta azt, hogy ez is összeegyeztethetetlen lenne a Brexit-folyamattal.
Az igazán jelentős megosztottság a
Brexit utáni világról alkotott képviselői
elképzelésekben mutatkozik.
A kilépésre szavazó törvényhozók 29
százaléka mondta „nagyon” vagy „meglehetősen” valószínűnek, hogy az EU
Nagy-Britannia nélkül is sikeresen fejlődik majd, azok közül viszont, akik a

népszavazáson a bennmaradásra voksoltak, 66 százalék vélekedett így.
A felmérésbe bevont Brexit-párti képviselők közül kivétel nélkül mindegyik
„nagyon” vagy „meglehetősen” derűlátóan ítélte meg annak az esélyét, hogy az
EU-tagság megszűnése után Nagy-Britannia gyorsan kereskedelmi megállapodásokat tud majd kötni más gazdasági
hatalmakkal, például Kínával, a bennmaradást pártolók közül azonban csak
24 százalék számít erre.
A kilépéspártiak 86 százaléka szerint
azt új kereskedelmi megállapodások nagyobb hasznot hoznak majd a brit gazdaságnak, mint amennyi veszteséget az
EU-val folytatott kereskedelem esetleges visszaesése okozhat, a további EUtagságra szavazó képviselők 71
százaléka azonban attól tart, hogy e majdani megállapodások nem lesznek elégségesek e veszteség pótlására.
A Brexit alsóházi híveinek 55 százaléka, a bennmaradást pártolóknak csak a
8 százaléka számít arra, hogy a brit gazdaság általános állapota javulni fog a következő egy évben. (MTI)

Romániának folytatnia kell a korrupció elleni harcot

Romániának előre kell haladnia a
korrupció elleni harcban, nem
szabad visszalépnie – jelentette
ki Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke szerdai nyilatkozatában.

Leszögezte, hogy az Európai Bizottság komoly aggodalommal figyeli a korrupció helyzetének romániai alakulását.
Úgy fogalmazott: „a korrupció elleni
harcban elért eredmények visszafordíthatatlansága alapvetően fontos” az Európai Bizottságnak ahhoz, hogy
lezárhassa az úgynevezett együttműködési és értékelési mechanizmus (CVM)

Továbbra is feszült a helyzet Donyeckben,
Avgyijivkából evakuálják a civileket

Továbbra sem enyhült a feszültség Kelet-Ukrajnában, Donyeck
körzetében, a harcoknak több
civil is áldozatul esett, az oroszbarát szakadárok ellenőrzése
alatti Donyeck városában pedig
szerdán megszűnt az ivóvízellátás.

A napok óta tüzérségi támadások sújtotta, ukrán ellenőrzésű Avgyijivkában
megkezdődött azoknak a lakóknak az
evakuálása, akik el akarják hagyni a települést. Sajtójelentések szerint főként
szülők kérték gyerekeik elszállítását.
Pavlo Zsebrivszkij Donyeck megyei
kormányzó szerint Avgyijivkában már
van ivóvíz és gáz, és már az áramellátás
helyreállításán is dolgoznak. Szerinte
nincs különösebb pánik a településen, és
folyamatosan érkeznek segélyszállítmányok a környező városokból. A belügyminisztérium közlése alapján
csaknem 900-an töltötték a településen
felállított melegedősátrakban az éjszakát, mivel a lakásokban nincs fűtés a
közel mínusz 15 Celsius-fokos fagyban.
Közben szerdán a helyi vízművek közölte, hogy a délelőtti órákban a megye-

Megoszló vélemények a Brexit utáni világról

Nagyon erősen megoszlik a londoni alsóház képviselőinek véleménye arról, hogy milyen világ
vár Nagy-Britanniára az EU-tagság megszűnése után.

A The UK in a Changing Europe (Az
Egyesült Királyság a változó Európában) nevű, elsősorban a brit–EU kapcsolatrendszer kutatására szakosodott
londoni intézet megbízásából az Ipsos
MORI közvélemény-kutató cég által elvégzett, szerdán ismertetett vizsgálat
szerint a Brexit-párti képviselők 72 százaléka fontosabbnak tartja a bevándorlás
szabályozását és azt, hogy Nagy-Britanniának a jövőben ne kelljen hozzájárulnia az EU költségvetéséhez, mint azt,
hogy a brit üzleti szektor az EU-tagság
megszűnése után is hozzáférjen az unió
egységes belső piacához.
Azok a képviselők azonban, akik az
EU-tagságról tavaly júniusban tartott referendumon a bennmaradásra szavaztak,
önmaguk között is jóval megosztottabbak: csak 43 százalékuk tartja fontosabbnak az EU-piaci hozzáférés
megőrzését, mint a bevándorlás szabályozását vagy a brit EU-költségvetési

Ország – világ
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Bizalmatlansági indítványt
nyújtott be az ellenzék

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg
Romániát Szövetség (USR) parlamenti képviselői A
Grindeanu kabinet – a nemzettel dacoló kormány. Ne
törvényesítsétek a lopást Romániában! címmel bizalmatlansági indítványt nyújtott be szerdán a parlamentbe. Raluca Turcan, a PNL ügyvezető elnöke a
parlamentben kijelentette, ez a törvényes lépés a kormány
lemondatására és előrehozott választások kiírására. Hozzátette: bizalmatlansági indítványt 124 PNL-s és USR-s
képviselő írta alá, és tárgyaltak a Népi Mozgalom Párt
(PMP) képviselőivel is, akik azt ígérték, hogy csatlakoznak
az indítványhoz. (Agerpres)

Lemondott a centenáriumi
főosztály vezetője

A büntetőjogot módosító sürgősségi rendelet elfogadása miatt lemondott a kormány keretében működő
centenáriumi főosztály koordinátora, Florin-Daniel
Şandru államtitkár. A február 2-ától hatályba lépő lemondási kérelmet a Sorin Grindeanu vezette kabinetnél iktatták. Florin-Daniel Şandrut a volt
kormányfő, Dacian Cioloş nevezte ki tavaly augusztusban az egyesülés századik évfordulóját előkészítő
centenáriumi főosztály élére. (Agerpres)

Elfogadott ütemterv

Összevont ülésén elfogadta szerdán a szenátus, valamint a képviselőház házbizottsága a költségvetési
törvénytervezet vitájának és elfogadásának ütemtervét. Eszerint a szenátorok és képviselők tegnaptól
kezdődően pénteken 9 óráig nyújthatják be módosító
indítványaikat a jogszabállyal kapcsolatban. A parlament hétfőn 13 órától ül össze, hogy megvitassa és
jóváhagyja a költségvetési törvény tervezetét. A
végső szavazásra kedden 10 órától kerülhet sor.
(Agerpres)

Új ivóvízellátó technológia

Világszerte több ezer ember ivóvízellátását oldhatja
meg az Aquaprofit Zrt. legújabb fejlesztése, az Intelligent Water Aid Technology (IWAT), amely az áramot
és vízvezetéket nélkülöző területek, vízhiányos térségek, katasztrófa sújtotta övezetek vagy menekülttáborok vízellátását is képes biztosítani. Az IWAT
prototípusa a 2016-os budapesti Fenntartható Vízipari Megoldások Szakkiállításának egyik legjelentősebb innovációja volt. A berendezés naponta akár 10
ezer ember ivóvízszükségletét is képes hosszú
távon, fenntartható módon kielégíteni az arzén és
más szennyező anyagok kiszűrésével, működéséhez pedig napenergiát használ, amit környezetbarát
akkumulátorokban tárol, így nem terheli a környezetet. (MTI)

A hiteles szándékról

(Folytatás az 1. oldalról)
A kormányrendeletben szereplő Btk.-módosítások között kétségtelenül a korrupciós bűncselekményekre vonatkozókra irányul a közvélemény figyelme, bár (talán
szemszúrásból?) például a forgalmi bűncselekményekre, illetve a faji, nemi, nyelvi, vallási stb. alapon
történő megkülönböztetésekre is vannak előírások.
Anélkül, hogy tartalmában elemeznénk ezeket, mert az
hosszabb tanulmányozást igényelne, felmerül a kérdés:
miért volt olyan sürgős átvinni ezt a kormányrendeletet?
A börtönök zsúfoltságára való hivatkozással időközben
elhallgattak, a kormányrendelet indoklása szerint a módosításokat a képviselőházban sürgősségi eljárással
sem lehet elég hamar elfogadtatni. Így aztán kedden
este nagy hirtelen – a bírói, ügyészi testületek véleményének figyelembevétele nélkül, nem várva meg a Legfelsőbb Bírói Tanács véleményezését sem – elfogadták
a jogszabályt. Vajon az említett törvénykönyveket miért
nem volt sürgős összhangba hozni az elmúlt évek során,
annak ellenére, hogy a kezdetektől fogva több száz módosító javaslatot nyújtottak be a szakmai testületek?
Arról már nem is beszélve, hogy a kormány ezzel a lépésével megkerülte a döntéshozót, vagyis a képviselőházat. Ismét, sokadszorra. Évek óta bevett gyakorlat a
sürgősségi kormányrendeletekkel való kormányzás, de
ez eddig egyik pártot sem zavarta különösképpen. Persze mondhatnánk, egyszer betelik a pohár. Avagy mások
az érdekek? Kétségtelen, hogy a Btk. módosulásra szorul, pontosításokra, de ezeket nem a kormányon levő
pártnak kell saját érdekei alapján, kerülő utakon megtennie. Egy biztos: a korrupciós bűncselekmények „puhítása” akkor, amikor a társadalmat minden rétegében
átszövi a korrupció, igen nagy felelőtlenség. Valóban
szükség van pontosításokra e bűncselekmények jobb definiálása, a vizsgálati szervek visszaélési lehetőségeinek
kiküszöbölése érdekében, de ezeknek elfogadásával
végig kellene járni a törvényes utakat. Így lenne hiteles
a szándék.
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Országszerte tüntettek

(Folytatás az 1. oldalról)
„Ez bűnszövetkezet, nem kormány”,
„PSD – vörös pestis” feliratú plakátokat
emeltek a magasba, és immár a kormány
lemondását, előrehozott választásokat is
követeltek.
Az éjszakai tüntetések incidensek nélkül értek véget.
A rendelet értelmében ezentúl csak a
200 ezer lejnél nagyobb kárt okozó hivatali visszaélésért indítható bűnvádi eljárás, a kiszabható legnagyobb büntetést
pedig az eddigi hétről három évre csökkentette, öt évre rövidítve az elévülési
időt.
A Btk.-ba bekerült egy olyan cikkely,
miszerint nem minősül hivatali visszaélésnek a „jogszabályok kidolgozása, kibocsátása, illetve elfogadása”. Az
ellenzéki sajtó szerint a kormány ezzel
próbálta megakadályozni azt, hogy a

Btk. „rajtaütésszerű” megváltoztatásáért
bűnpártolás gyanújával bepereljék.
Hanyag kezelésért nem indítható
többé büntetőeljárás, és ezentúl – másodfokú rokonságig – nem lehet majd bűnpártolással vádolni az elkövető
családtagjait. A büntető perrendtartás
módosítása azonnal, a törvénykönyv
módosítása a közzétételétől számított tíz
napon belül lép hatályba.
Romániában 2100 olyan köztisztviselő áll bíróság előtt, akik ellen hivatali
visszaélésért, és csaknem kétezer olyan,
akik ellen hanyag kezelésért emelt vádat
a korrupcióellenes ügyészség (DNA) –
közölte szerdán a legfőbb ügyészség. A
román sajtó szerint a Btk. módosításának
kedvezményezettjei között számos kormánypárti és ellenzéki politikus, köztük
Liviu Dragnea, a kormányzó Szociáldemokrata Párt elnöke található. (MTI)

Az RMDSZ nem ért egyet a kormány döntésével

Az emberek mostani felháborodása
Az RMDSZ tegnap közleményben
foglalt állást a büntető törvény- jogos, a kormánynak nem lett volna szakönyv sürgősségi módosításával bad megkerülnie a parlamentet. Sürgősségi rendeletekkel nem lehet országot
kapcsolatban.

„Nem értünk egyet a kormány döntésével, amely sürgősségi rendelettel módosítja a büntető törvénykönyvet (Btk)
és büntetőeljárást. Kitartunk a korábbi
álláspontunk mellett: ezt a törvénykönyvet a parlamentnek kell módosítania
megfelelő vita után. Aggályosnak tartjuk, hogy a kormány kapkodva, ,,lefekvés előtt” döntött ebben a kérdésben,
mint ahogyan azzal sem értettünk egyet,
hogy tavaly májusban az akkori technokrata kormány szintén sürgősségi kormányrendelettel módosította a Btk.-t.
Akkor többek között az ügyészt a bíró
fölé helyezte, megalapozva ezzel az
ügyészi állam kialakulását. Emiatt 2016ban senki sem tüntetett.

vezetni, kormányozni. Bebizonyosodott,
hogy minden alkalommal, amikor sürgősségi kormányrendelettel próbálták
rendezni ezt a kérdést, hibás döntéseket
hoztak.
A Btk.-t módosítani kell, hiszen ez jelenleg legalább negyven pontban alkotmányellenes. Politikai akaratra és
bátorságra van szükség, hogy ezeket a
korrekciókat elvégezzük, hiszen, akik
eddig módosítani próbálták, azokat támadások érték. Mi azt támogatjuk, hogy
a képviselőházban sürgősségi eljárással
vitassuk meg, az alkotmánybíróság döntésével hozzuk összhangba a két törvénykönyvet” – áll a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség közleményében.

Privát forgatókönyv

Makkai János
Ezt a visszhangtalanságot!
Megér egy gondolatfutamot. Az általánossá vált információs polgárháború kellős közepén alig érdekel
valakit, hogy Traian Băsescu, tőle
szokatlan módon, kiborult. Sőt,
még szokatlanabbul, egyenesen
dühbe gurult: „mit képzel az a söpredék (pleava), amelyik nap mint
nap megtölti a televíziók képernyőit”, és minden lehetőt és lehetetlent az ő nyakába akar varrni!
Szóval ilyen stílusban háborog
azon, hogy a bűnüldözés és igazságszolgáltatás során elkövetett, ismertté vált jogsértéseket egy, az
Országos Védelmi Tanács (CSAT)
által állítólag elfogadott döntés következményeinek tartják a véleményformáló
fórumokon
megszólalók. Amely, állítják a dologban nálam tájékozottabbak, arról
szól, hogy bűnüldözési, igazságszolgáltatási és titkosszolgálati csoportok szervezését tette lehetővé a
hatékonyabb korrupcióellenes fellépés érdekében. „Álljon meg a
menet!” – mondja Traian Băsescu.
És kitálal, mert érezheti, hogy rés
támadhat a mostanság mind határozottabban felvett önvédelmi vértjén.
A volt elnök, majdhogynem színpadiasan, eskü alatt állítja, hogy az
ő tíz éve alatt a CSAT egyetlen döntésével sem igazolhatók azok a
visszaélések, amelyeket a SRI, a
DNA és a bírósági szervek követtek
el! És lajstromozza, akár tanúságtételként is felfogható módon: egyértelmű, hogy vannak visszaélések –
jelenti ki; félrevezető ügyiratok; ártatlan emberek elítélése; visszaélések az előzetes őrizetbe vételek
során; bűnvádi ügyiratok, amelyekben sok ügyész csak a vádlott ellen
szóló bizonyítékokat vette figyelembe; bilinccsel való fenyegetésekkel kicsikart feljelentések;
politikusok ellen megrendelt feljelentések és provokációk, amelyek

végrehajtóit aztán futni hagyták, bár
maguk is bűnösök voltak. Mindezt
néhány konkrét példával is megtoldja Băsescu, arra szólítva fel a
„maradi söpredéket”, hogy valósághűen beszéljen ezekről a dolgokról.
„Ismerjék el a haladást, bár még
roppant sokat kell tenni azért, hogy
az igazságszolgáltatás hiteles és
maradéktalanul tisztességes legyen.”
Nem tudom, hogy a „maradi söpredék” megfogadja-e az exelnöki
tanácsot. Pontosabban sejtem. Akiket egyszerűen lemaradiz meg
lesöpredékez, aligha teszik meg
neki ezt a szívességet. Inkább azt,
ami kézenfekvő, a saját érvrendszerükhöz csapják, s mondjuk a Klaus
Johannis orra alá dörgölik, hogy ne
legyen már olyan magabiztosan elégedett az Európai Bizottság éppen
most (!) befutott értékelésével. Johannis akkora illúzióban ringathatja
magát, amekkorában a konjunktúrától függően jónak látja, a közvélemény azonban nem mutat
hajlandóságot a vele való együtt
„ringatózásra”...
Inkább „álmodozik” egy olyan
államférfiról, aki képes lenne elfogultság nélkül a társadalom megannyi működési zavarát megszüntetni próbáló erőfeszítések
élére állni. Lehet tetszetős jelentéseket „kieszközölni”, de attól a valóság jottányit sem fog jó irányba
változni, inkább romlani. Legalább
Băsescura hallgatna, akivel, mondjuk most még csak így, valamiféle
cinkosság köti össze.
Most államférfira várni szerintem kilátástalan időtöltés. Mással
próbálkozom a magam keresetlen
módján. Indítsak kissé messzebbről.
Számomra, mint talán már más alkalmakkor jeleztem, a világ olyan,
mint egy kirakós játék. Ami abban
különbözik a gyerekjátéktól, hogy
ugyanazokból a részletekből többféle értelmes és értelmezhető ábrát

A remény kel fel utoljára a fotelből

Minden reggel azzal az őszinte kíváncsisággal ülök le a tévé elé, hogy ma valami újat fogok
tanulni, megtudni, amire eddig nem is gondoltam, amitől az életem setét hajnala/alkonya
megvilágosodik, a környező bokrok és fák
táncra perdülnek, kitavaszodik, megtalálják a
kolontári iszapkatasztrófa felelőseit, bevonul a börtönbe
a szocdem bajuszhuszár, a
hamisságok elferdülnek, az
élet olyan, de olyan... stb.
Ám nemcsak reggel, hanem este és kora este
is, amikor az újdonságokról beszámolnak, a híreket összefoglalják, amikor az okostojások és a
záptojások vitára gerjednek és megvilágítják a
dolgok hátterét, mert a legfontosabb, mint ahogyan Mári néném mondta a mosóporsorban: a
mellékes a legfontosabb. Ő aztán joggal mondhatta, mert kedves és szolgálathárító férje
három mellékállásból is jövedelmet húzott, míg
a főfizetését, munkabérét üzemi vízcsapnyitóként
vágta farzsebre. A férj tehát ezermester volt,
mindent megjavított, és közben megállíthatatlanul locsogott, fecserészett, értett a politikához,
focihoz és a nőkhöz – ehhez, mint tudjuk, minden
(férfi)ember ért Kelet- és Közép-Európában, de
ő ezek felett a földrengéshez, a nyomolvasáshoz
(nem is voltak más könyvek a házukban, mint
nyomozati anyagok), a drótkötéltáncos egyensúlyértékének kiszámításához, az időjárás-előrejelzés hamisságát kapásból meg tudta
állapítani, megállította jártában a napórát és kifényezte a cinege cipőjét röptiben. Mint látható,
csupa hasznos dologgal töltötte napjait és a töltött káposztára a 20 százalékos tejfölt.
Viszont a déli, délelőtti tévézést, hírnézést, a
„gyilkolászóst, temetőst, meghalásost” (Anita
unokánk meghatározása a kereskedelmi televíziók híranyagát illetően) nem javallom, ugyanis
az én egyéni erkölcskódexem szerint nem vall jó
nevelésre, immorális, okafogyott, nem indokolt,
és akkor mikor menne a nyugdíjas (és egyéb társadalmi és meghatározott foglalkozás nélküli

rakhatunk össze. Egy ilyennel próbálkozom „megoldani” a társadalmat pillanatnyilag gyötrő/emésztő
dilemmák sorát. Szórakoztató, egyben hasznos foglalatosság.
Alapvetésként: egy ország, egy
állam különböző bonyolult rendszerek együttese, intézmények hálózata, gazdasági érdekszövevénnyel
övezve stb. Van azonban, amikor,
nem csak nálunk, beépül az állam
működőképességét biztosító szükségszerű feltételrendszerbe egy,

mondjam így, „idegen” elem. Ami
jót nem tehet, de rosszat annál inkább. Elszabadulva, mindent megfertőz. Ezt látjuk most a
legszélsőségesebb módon, képtelennél képtelenebb pótcselekvésekben megnyilvánulni. Ezt az idegen
testet nevezem a cinkosságok hálójának. Olyan, mint a pókháló, amit
csak akkor veszünk észre, ha a képünkre tapad, de szálai acélkemények, s ajánlatos nem belekapni.
Ezt a szerintem létező hálót azok alkotják, akik „sosem volt” titkok
őrzői. Létezésük fel sem tűnik
mindaddig, amíg az „őrzők” érdekei nem kerülnek ellentétbe egymással, s ezek álcázására nem
marad más eszközük, mint a pótcselekvések sora. Például a többséggel
megválasztott parlament és kormány teljességgel értelmetlen folyamatos lejáratása, légből kapott
célokért meghirdetett törvényes
vagy be nem jelentett tüntetések, a
személyeskedésig menő lejárató
kampányok, s akár a kedves olvasó
is folytathatja a sort.
Rövidre fogva, ott tartanak az
események, hogy magának az „idegen testnek” a létezését is veszélyeztetik, s így mindazokat, akik
valamilyen módon kapcsolódnak a
cinkosok társaságához. Lásd Sebastian Ghiţă videósorozatát vagy Traian Băsescu türelmetlen kitörését,
de ide sorolom a volt miniszterel-

kategória) boltba, fogászhoz, szemészhez, cukrászhoz, távírászhoz (ja, az már nincs), madárjóshoz,
cipészhez,
foltozóvargához,
folttisztítóhoz és a házkezelőségre, a gyógyszertárba, mikor beszélhetné meg a csak az utcán fogadott híveivel, hódolóival, névtelen rajongóival
és halálos ellenségeivel (mosolyok kíséretében) a nap legfontosabb eseményeit, a
tőzsdei részvények alakulását
a nasdaq-index szerint és a
szabadpiaci árak zuhanását, az „azt írta az
újság” kezdetű hosszabb okfejtésből levonható
következtetéseket?
Ezzel szemben minden reggel és este – délben,
mondom, másra kell a drága idő, például kitalálni, mit is főzzünk pénz, krumpli, hús és kenyér
nélkül – úgy kelek fel a híradó végén, hogy többet tudtam meg a reklámokból, amelyek akadálytalan és olthatatlan boldogságot, bőséget,
egészséget és ép idegvégződéseket ígérnek, mint
a hírekből. Emezek összezavarnak, megkavarnak, elfelhősítik amúgy optimista égboltomat,
hideg süvöltést hoznak be meleg szobámba, elrontják a mikrohullámos sütőt és felfordítják a
lakást, porig rombolják ép idegvégződésemet és
önbizalmamat.
Nem tudom, hogy van ezzel más ember, de
tény, hogy minden híradó zártával úgy tápászkodom ki a honfoglalóktól örökölt fotelemből,
hogy ki vagyok ábrándulva, partra vetett halként
tátogok, azzal biztatom magam, majd este/regvel
sokkal, de sokkal jobb információk fognak a fejemre szakadni. Másnap a csalódás garantált.
Pesti barátaim röhögnek rajtam, hogy én még
mindig a tévé(k)től várom a megoldást. Ők már
régen elektronikus kütyükből szívják magukba a
félretájékoztatást. De legalább korszerű eszközök által lesznek szkeptikusak, cinikusak, demokraták.
Mindezek dacára másnap ugyanott, ugyanúgy. Hiába, az ember alapjában véve reménykedő alkatrészekből van összekutyulva.

nök, Victor Ponta „ha én egyszer kinyitom a számat...”-féle gyáva idétlenkedését. Ez a felismerés arra
kellene késztesse a szóban forgókat,
hogy tegyék félre a legkülönbözőbb
okokból támadt érdekellentéteiket,
kössenek legalább ideiglenes tűzszünetet, s a saját jól felfogott érdekükben is maguk próbálják meg
kissé megtisztítani a légkört. A legfontosabb művelet mindenekelőtt
az lenne, ha megegyeznének, hogy
az eljárás során érintetlenül hagyják
a nemzetközi „kapcsolódások” szálait, amelyek, ha nem kezelik elővigyázatosan, bármilyen próbálkozást
ellehetetleníthetnek...
Ezután aztán nyugodtabb ütemre
válthatnak, vagyis nem kell ajtóstul
rohanni a házba. Legcélravezetőbb
a „szalámitaktika” lehet. Üzenetértékű lenne például, s továbbra se
tudnánk, ugye, semmit a „titkokról”, ha a Băsescu által is említett
„Rarinca”-ügyben ismertté vált
hölgynek azt sugallaná valaki kellő
nyomatékkal, hogy találjon valami
apró személyes okot a visszavonulásra az alkotmánybíróságból,
ahova nemrégiben az államelnök
betonozta be kilenc évre. Hogy
miért, most nem érdekes. Aztán hasonló módon járhatnának el Augustin Lazăr főügyésszel, aki túl jól
forgatja a szót, de talán éppen emiatt, igazi kaméleonként, mindegyre
ellentmondásba keveredik másokkal és önmagával. Szóval, az ilyen
krónikus „bizonyítványmagyarázó”
kimondottan zavarja a légkört. Legnehezebben eltanácsolhatónak a
DNA vezetője, Codruţa Kövesi látszik. Pedig, ha nem elég az általa
eléggé kétbalkezesen kezelt plágiumügy, akár az is megtenné, amit
időnként Ghiţă és Băsescu vele kapcsolatban felemleget. S ha már itt
tartok, nem hagyhatom ki a kérdést:
hogyan hiheti komolyan bárki is,
hogy egyetlen személy lehet a garanciája a korrupcióellenes bűnüldözés sikerének? Úgy ostobaság,
ahogy van! Akkor is, ha az amerikai
nagykövetnek eszébe jut kritikus
pillanatokban áradozni róla... Talán

célszerű lenne a „garancia” mozzanatot szemügyre venni. Ha nem
megy, fel lehet vetni neki, hogy aki
olyan elkötelezettje a korrupció elleni harcnak, mint ő, éppen a cél érdekében félreállva hitelesíthetné a
folytatást. Florin Coldeával nem
óvatoskodtak ennyire, de tény, hogy
visszavonultatásával alig mozdítottak az „ügyön”. De hagyjuk, ő már
nem térhet vissza még kerülő úton
sem. Szóval Kövesi. Rajta múlna a
cinkosságok hálójának szilárdsága?
Nehezen hiszem, de lennie kell magyarázatnak az „érinthetetlenségére”.
Akiktől ezek után, gondolom tovább, szintén meg kell válni, csendesen, a saját érdekükben önkéntes
alapon, feltűnés nélkül, azok a
bírók, ügyészek, akik különböző
szinteken és mértékben részesei
voltak a visszaélések, törvénysértések elkövetésének. Ők is pályát
válthatnának pillanatnyi következmények nélkül. Az esetleges későbbiek aztán már csak reájuk
tartoznának. Azt, hogy a visszaélések elkövetői és elszenvedői hogyan és mikor szembesülnek,
hagyjuk a „spontán” fejlemények
alakulására...
Természetesen, amíg az előbbieket „lerendezik”, akik tehetik, a parlamentnek és a kormánynak
programszerű következetességgel el
kell végeznie azokat a törvénykiigazításokat, amelyek megakadályozzák a visszaélések, az önkény
bármely formájának megismétlődését, továbbélését.
Tudom, hogy mindez igen sajátos kombinatorika, de meggyőződésem, hogy nagyobb „földrengés”
nélkül végrehajtható, s – legalábbis
én – máris jó mély lélegzetet vehetnék a mostani fullasztó társadalmi
szmog eloszlása után!
*
P. S.
Ahogy nézem, a „megoldási”
kombinációm még mindig nem időszerű. Egyelőre, úgy tűnik, Klaus
Johannisnak semmi sem drága.
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2017 – a nők elleni erőszak megelőzésének éve

Párkapcsolat vagy pokol?

A gyerekeknek szükségük van
apára... Egyedül nem tudnám
eltartani őket... Az övé a
lakás, hová mehetnék a gyerekekkel? Szeret minket, csak
néha dühbe gurul... Biztosan
én tévedek folyton, és kiprovokálom a durvaságot... Talán
ha a kedvében járok, megváltozik, és újra igazi család leszünk... – ezzel áltatják
magukat sokszor hosszú évekig és próbálnak mentséget
keresni agresszív párjuknak
azok a nők, akiknek a családi
fészek nem biztonságot jelent, hanem a poklok poklát,
ahol mindennaposak a porig
alázó megjegyzések, ahol
bármelyik pillanatban elcsattanhat egy újabb pofon, vagy
a tettlegesség ennél sokkal
durvább formái sem ismeretlenek.

Menyhárt Borbála

Alig egy hete helyezték örök
nyugalomra Marosvásárhelyen azt
a fiatal édesanyát, akivel párja vadászpuskával végzett. A nő családi
erőszak áldozata volt, ezt a rendőrségen is jelezte, mégsem történt
semmi, ami elejét vehette volna a
tragikus végkifejletnek.
A 2017-es évet a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem évének nyilvánították, amikor az uniós
országokban fokozott figyelmet
kellene fordítani erre a kérdésre.
Romániában óriási hiányosságok
vannak a védelmi rendszer terén, és
sajnos a mindennapok valósága azt
bizonyítja, hogy a távoltartási végzés sem nyújt biztonságot az áldozatoknak.
Maros megye úgymond a szerencsésebbek közé tartozik, mert itt
legalább van egy központ, ahová
segítségért fordulhatnak a bántalmazott nők, illetve van menedékhely, ahol ideiglenes szállást
biztosítanak nekik. Az országban
sok olyan megye van, ahol nem létezik ilyen jellegű szolgáltatás. Tavaly 49 nő fordult a marosvásárhelyi Kelet-európai Szaporodás-egészségtani Intézethez segítségért, miután férje, élettársa vagy
éppen saját gyermeke áldozatává
vált. És ezek csak az új esetek, hiszen emellett számtalan visszatérő
ellátottjuk van, akik úgy döntenek,
adnak még egy esélyt az őket bántalmazó férfinak, majd amikor
ismét tettlegességig fajulnak a dolgok, és esetleg kórházi ellátásra
szorulnak, ismét segítségért kiáltanak. Az intézetben szakembercsoport karolja fel az otthonról
menekülni kényszerülő nőket, a
pszichológus lelki támaszt nyújt
számukra, a jogász jogi útbaigazítást ad, a szociális munkás segít
nekik albérletet, munkahelyet találni. Ugyanakkor, ha odáig fajult a
helyzet, hogy veszélyben van az
életük, menedéket kérhetnek gyermekeikkel együtt a titkos helyszínű
menhelyen, ahol legtöbb hatvan
napig maradhatnak, de szükség esetén ez az időszak meghosszabbítható. Teodora Babă, az intézet
pszichológusa elmondta, a mene-

dékhelyen tavaly például végig telt
ház volt, sok esetben kétszer anynyian voltak elszállásolva, mint
amekkora a befogadóképessége, hiszen veszélyhelyzetben senkinek
nem mondhatják, hogy nincs hely,
keressen más megoldást. A pszichológus pozitívumként emlegette,
hogy egyre több az olyan nő, akik
már az első pofon elcsattanása után
segítséget kér, és ilyenkor nagyobb
az esélye annak, hogy megelőzzék
a dolgok elfajulását.
Nyolcszor juttatta kórházba,
utána lépett ki
Teodora Babă 12 éve dolgozik a
családi erőszak áldozataival; munkássága során hátborzongató esetekkel szembesült.
Bár a legkülönbözőbb élettörténetekkel találkozott, úgy érzi, talán
a legmegrázóbb, amikor idős nő
kiált segítséget, mert saját fia bántalmazza. – 60-70 éves, sok esetben
özvegy asszonyok, akik addig férjük áldozatai voltak, most pedig a
fiuk teszi velük ugyanazt. Sajnos

gyakori, hogy ha a gyerek ilyen
környezetben nő fel, felnőttként
ugyanúgy viselkedik majd a mellette élő nőkkel. Fordult hozzánk
idős asszony, akinek a fia el kellett
hagyja a saját lakását, mivel bántalmazta a feleségét, így az anyjához
költözött, és azon űzte ki a bosszúját. A legszomorúbb, hogy ezek a
nők segítséget kérnek, menekülnek,
de a jogi lépéseket, a feljelentést elutasítják, mivel még akkor is védik
a gyermeküket – mutatott rá a szakember. Mesélt olyan negyvenéves
nőről, akit nyolc alkalommal juttatott kórházba a párja, és mivel sem
szülei, sem hozzátartozói nem voltak, akikhez védelemért fordulhatott volna, alkalomadtán az utcán
húzta meg magát, hogy elrejtőzzön
az erőszakos férfi elől. Hosszú idő
telt el, amíg rájött, hogy az élete veszélyben forog, és menekülnie kell.
Kamasz gyermekével más megyébe
költözött, ahol senkit sem ismert.
Kért segítséget olyan harmincas
éveiben járó állapotos nő, aki nagyobb gyerekével együtt a
SMURD-tól érkezett az intézetbe,
súlyos állapotban, törött bordákkal.
A menedékhelyre került, de végül

úgy döntött, ad még egy esélyt a
férjének, annak ellenére, hogy
gyakran és különös kegyetlenséggel
bántalmazta. – Sajnos, láttuk, nagyon nagy az esély, hogy ezt a fiatal
nőt előbb-utóbb megöli a férje. Sok
esetben a bántalmazásokkor arra hivatkozott, hogy nem volt „elég nő”
ahhoz, hogy fiút szüljön neki. Amikor kiderült, hogy a pocaklakó fiú
lesz, de ugyanúgy folytatódtak a verések, döbbent rá, hogy ez csupán
kifogás volt, és végre eldöntötte,
hogy elhagyja a férjét. Más megyébe költözött, albérletben lakik és
dolgozik, hogy eltartsa a két gyermeket – elevenítette fel a megrázó
eseteket a pszichológus.
Ha piszkos a szőnyeg, akkor verés
A szakember szerint a családon
belüli erőszak esetén nem is a tettlegesség a legsúlyosabb tényező,
hanem a lelki terror, hogy az agresszor teljesen lerombolja az áldozat önbecsülését, elszigeteli a
környezetétől. Gyakori, hogy pánikroham miatt kerül a roham-

a gyerek miatt maradnak, de miatta
is menekülnek el. Általában arra hivatkozva tűrik párjuk gorombaságait, hogy ne nőjön fel apa nélkül a
gyerek, vagy hogy egyedül nem
lennének képesek biztosítani a gyerekek szükségleteit, ha el is osztódik a közös lakás, a fele résszel nem
tudnának újat vásárolni, és nem szeretnének az utcára kerülni a gyerekekkel. Viszont az érem másik
oldala, hogy legtöbb esetben akkor
szánják rá magukat a menekülésre,
amikor úgy érzik, veszélyben vannak a gyerekeik.
Mint mondta, sok nő senkinek
sem beszél arról, amiket nap mint
nap átél, hogy védje a férjét, élettársát, viszont ez utólag igencsak megnehezítheti a helyzetét, ugyanis ha
idővel elfajulnak a dolgok és feljelentést tesz, vagy távoltartási végzést kér, bizonyítani kell a
veszélyhelyzetet. Ezért nem győzik
hangsúlyozni, mennyire fontos,
hogy a bántalmazott nők gyűjtsenek
bizonyítékokat, lehet az hangfelvétel, fénykép, vagy mondják el ismerősnek, szomszédnak, és ha
tettlegességre kerül sor, kérjenek
törvényszéki látleletet.
Tavalyelőtt 16 ezer áldozat
A Nők Elleni Erőszak Megelőzéséért Hálózatba tömörülő nemkormányzati szervezetek évek óta
kongatják a vészharangot, hogy Romániában nincsen egy elérhető védelmi
hálózat,
illetve
a
törvénykezés, amely alapján családi
erőszak esetén a hatóságok eljárhatnak, nem nyújt valós védelmet az
áldozatoknak.

Illusztráció

A leköszönő kormány pénzhiányra hivatkozva nem fogadta el a
szakmai szervezetekkel közösen kidolgozott kormányrendelet-tervezetet a családon belüli erőszak
megelőzését és leküzdését szolgáló
országos érdekeltségű programokról. Ezek között kiemelt fontosságú
lett volna az áldozatoknak tanácsadó központok és menhelyek létrehozása minden megyében, valamint
az agresszorok kezelését célzó segítőközpontok alapítása. Továbbá a
szakmai szervezetek egyik legfontosabb célkitűzése, hogy úgy módosítsák a törvényt, hogy a távoltartási
végzést valóban sürgősségi úton lehessen kiadni, azaz az esethez kiszálló rendőr is kibocsáthassa, és a
hatóságok ellenőrizzék ennek a betartását. A Nők Elleni Erőszak Megelőzéséért Hálózat január elején
nyílt levélben fordult a miniszterelnökhöz és az illetékes szaktárcákhoz,
amelyben
hivatalos
statisztikákkal támasztja alá a helyA gyerek miatt maradnak,
zet súlyosságát. Romániában minvagy éppen elmenekülnek
den négy nőből egyet legalább
A pszichológus rámutatott, a sok- egyszer bántalmazott már a párja,
éves tapasztalat azt mutatja, hogy és az esetek 75 százalékában ennek
bár paradoxon, a bántalmazott nők nyomán nem született rendőrségi
mentő-szolgálathoz, és így derül ki,
hogy valójában párkapcsolat áldozata. Az otthon, ami normális esetben biztonságot kellene nyújtson az
embernek, börtönné válik. A bántalmazott nők állandó félelemben
élnek, hiszen, bár igyekeznek a kedvében járni, sosem tudhatják, hogy
melyik lépésük milyen reakciót vált
majd ki a partnerből. A pszichológus megjegyezte, találkoztak olyan
nővel, aki elmesélte, hogy hazament a férje, megnedvesítette a
kezét és végighúzta a szőnyegen.
Ha piszok ragadt rá, jól elverte a feleségét. A szakember hangsúlyozta,
tévhit, hogy alacsony végzettségű,
szegénységben élő családoknál fordul elő az erőszak, mint ahogyan az
is, hogy az elkövető alkoholista, elmezavarral küzd. Ez az agresszív
férfiak csekély százalékára jellemző. Sok esetben az agresszor
köztiszteletnek örvendő, jó anyagi
háttérrel rendelkező személy.
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feljelentés. Az Országos Rendőrfelügyelőség adatai szerint 2015ben közel 16 ezer személy vált
családon belüli erőszak áldozatává.
A 2015-ben történt gyilkosságok 27
százaléka családban történt, és az
utóbbi 14 hónapban legalább két
nőt gyilkolt meg a partnere, annak
ellenére, hogy rendelkeztek távoltartási végzéssel. 2012. július és
2015. április között 7312 távoltartási végzést kértek az áldozatok, viszont csupán 3045-öt hagytak jóvá.
A távoltartási végzés nem nyújt
kellő biztonságot
Sajnos a tapasztalat azt mutatja,
hogy a távoltartási végzés sem garancia arra, hogy a rettegésben élő
áldozatok végre biztonságban érezhessék magukat – mutatott rá Cristian Varodi, a marosvásárhelyi
Kelet-európai Szaporodás-egészségtani Intézet jogásza. Mint
mondta, attól a pillanattól számítva,
amikor bejegyzik a kérést a bíróságon, 72 órán belül döntés kell szülessen az ügyben. Ez a maximális
határidő, de nem jelenti azt, hogy
nem dönthetnek például még aznap.
– Ezen a téren minden eset sürgősségi, a bíróságtól függ, hogy milyen
gyorsan születik meg a végzés. Például a kisvárosokban, ahol nincs
olyan nagy volumenű munka, sok
esetben még aznap döntést hoznak.
A távoltartási végzést olyan esetekben kérheti az áldozat, a szociális munkás, vagy akár az ügyész is,
amikor nem indokolt az agresszor
letartóztatása, de a család élete veszélyben forog. A bántalmazó eltávolítható a közös lakásból, még
akkor is, ha ő a tulajdonosa, és a
rendelet megtiltja az áldozathoz
való bármilyen közeledést, legyen
az telefonhívás vagy üzenetküldés.
A végzést legtöbb hat hónapra bocsátják ki, ezt követően meghoszszabbítható,
amennyiben
bizonyítható a veszélyhelyzet.
– Gondok elsősorban a távoltartási végzés betartásával vannak.
Sajnos, ha a nő meg is szerzi, rájön,
hogy a helyzete semmit sem változott, ugyanúgy rettegnie kell, hiszen
a papír mellett a párja még bármikor rátörhet és bántalmazhatja. Külföldön elektronikus nyomkövetők
segítenek abban, hogy a hatóságok
azonnal értesüljenek, ha az agreszszor az áldozathoz közeledik. Németországban a rendőr, amennyiben
családon belüli erőszakos esettel
szembesül, a helyszínen kiállítja a
távoltartási végzést, ami addig érvényes, amíg az ügy bíróság elé kerül
– világított rá a külföldi példára a
szakember.
Bár a végzés előírásainak az áthágása bűncselekménynek számít,
és 6 hónaptól 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, az esetek
nagyobb részében a végzés ellenére
a bántalmazó közeledik a nőhöz, ha
nem is személyesen, de telefonon,
vagy üzenetet küld neki. Ha az áldozat jelenti is ezt a rendőrségen, a
procedúra igen hosszas, továbbítják
a dossziét egyik szervtől a másikhoz, eközben pedig az agresszor
szabadlábon van. Az utóbbi években a marosvásárhelyi intézet munkatársa egy esetről tud, amikor
elítéltek valakit a távoltartási végzés be nem tartása miatt – tette
hozzá a jogász.
Egy másik hiányosság, ami nehezíti az áldozatok dolgát, hogy a lelki
terrort, a halállal való fenyegetést
nagyon nehéz bebizonyítani. Ha
nincs törvényszéki orvosi látlelet,
sem tanú, sem feljelentés a rendőrségen, nagyon nehéz bizonyítani,
hogy valóban bántalmazás történt,
illetve az is felmerül, hogy menynyire komoly az elhangzott fenyegetés. Hasonló esetekben előfordul,
hogy az áldozat meg sem kapja a távoltartási végzést.
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Egy relatív jó muzsikus

A világ legnagyobbjait legendák és az
értetlenség misztikus köde veszi
körül, pedig ők is emberek. Szerencsések vagy kevésbé azok, hogy milliónyian érdeklődéssel figyelnek
rájuk.
Albert Einstein (1879 – 1955), a fizika
történetének egyik óriása akarvaakaratlanul, de magára vonta korának
és az utókornak is a figyelmét. Ma
úgy tekintünk rá, mint az emberi intelligencia jelképére. Érdemes azonban tüzetesebben megvizsgálnunk,
hogyan jutott el e megtisztelő helyre!
Talán nem túlzás kijelenteni, hogy
Einstein zene nélkül nem lenne példakép.

medt csodálkozásra késztette. Tizenegy éves
korában már egyetemi szinten tudta a fizikát.
Tizenkét évesen egyre mélyebben haladt a
matematika erdejének sűrűjében, és nem tévedt el! Tizenöt éves kora előtt már játéknak
tekintette az integrál- és differenciálszámítást. Szülei csak annyit tehettek, hogy megvásárolták neki a legújabb matematikakönyveket.

lektromos jelenség törvényének felfedezéséért”. Szóval aki értett hozzá, az tudta, hogy
mégiscsak a relativitásról van szó.
Einstein egész életében muzsikált. Különösen rajongott Mozart és Haydn zenéjéért.
Hogy honnan ered a matematikusok és fizikusok vonzódása e két zeneszerzőhöz, az
csakis abban rejlik, hogy a klasszikus mesterek művei éppen a pontosságról, szabályszerűségről, logikus szerkezetről lettek híresek.
Haydn meglehetősen humoros volt a zenében, ahol csak tehette, apró érdekességeket

Szilágyi Mihály

Kisgyerekként minden bizonnyal nagy ijedelmet okozott szüleinek azzal, hogy négyévesen még nem tudott – vagy nem akart? –
beszélni. Az aggódó család minden lehetséges szálat megmozgatott, csakhogy a hallgatag kisfiút szóra bírják. Aztán egyszer mégis
megeredt a nyelve. Az édesapja ötéves korában a kezébe adott egy iránytűt. A gyerek
hosszú ideig csodálta a varázslatos kis szerszámot, gondolatai talán a végtelenben száguldoztak, így kereshette a megoldást az
eszköz mutatójának rendkívüli viselkedésére.
Még a család is lassú felfogásúnak vélte.
De a gondos szülők nem adták fel a harcot,
keresték a lehetőségét annak, hogyan lehetne
elősegíteni a kisfiú fejlődését. Zseniális ötletük támadt: a hatéves gyerek mellé hegedűtanárt fogadtak! Bizarr ötletnek számított
hegedűt adni gyengeelméjű gyerek kezébe?
Valljuk be, ma is annak tartanánk az ilyesmit!
Csodák csodája, Albertnek ez jelentette a
mentőövet. A muzsika kiemelte őt a tompaság ingoványából, és hirtelen felgyorsult a
haladása. Olyan gyorsan fejlődött, hogy most
már a szülein volt az elnémulás sora: szólni
sem tudtak az egymást követő boldogító
meglepetésektől. Főleg fizikából, matematikából és zenéből haladt bámulatosan gyorsan
előre.
Érdekes, hogy a legtöbb iskolás azt veti
matematikatanára szemére, hogy annak idején Einstein is megbukott ebből a rettegett
tantárgyból. Nos, kedves diákok, mégiscsak
félreértés történt valahol, mert Albert matematikából sosem bukott meg, sőt mindig kitűnően haladt. Tévedés ott történhetett,
amikor csak a jegyeire figyelt valaki. Tény,
hogy Einstein matematikából 1-es vagy 2-es
osztályzatot kapott, csakhogy – és itt kell nagyon figyelni – az akkori németországi osztályozásban az 1-es számított a legjobb
osztályzatnak. Aki pedig ismerte a német osztályozási rendszert, az tátott szájjal csodálkozott azon, hogyan kaphatott 6-ost Albert a
középiskolában. A válasz itt is egyszerű:
Svájcban érettségizett, ahol furamód 6-os
volt a legmagasabb érdemjegy.
Még gyerek volt, amikor környezetét der-

Szeretett hegedülni. 1931.

Tizenhat évesen sikertelenül felvételizett a
Zürichi Műszaki Egyetemre, ugyanis történelemből és földrajzból nem kapott átmenő
jegyet. Pedig ha latinból, görögből vagy zenéből kérdezték volna, akkor hibátlan lett
volna a felvételi... Egy év múlva azonban szó
nélkül felvételt nyert. Az egyetem után nemsokára munkát kapott a Svájci Szabadalmi
Hivatalban.
Több tudományos munkával lepte meg tudóstársait. Elméletei olyannyira újak voltak,
hogy sokan értetlenkedéssel fogadták. Több
munkája önmagában is megért volna egy
Nobel-díjat, de ez az elismerés sokáig váratott magára. Relativitáselméletét többen támadták. 1919-ben Einstein már annyira
megunta értetlenkedő tudóstársainak kötekedését, hogy mindenkit meghívott egy napfogyatkozás megfigyelésére. Ezen a kísérleten
végül belátták, hogy a Nap gravitációs ereje
képes elhajlítani a csillagok fényét. Einstein
győzött. A New York Times folyóirat hatalmas betűkkel hirdette a diadalt. A rangos elismerés azonban újra elmaradt, mert a
tudósok helyett a politika is beleszólt a díjazásba. 1921-ben viszont a tudósok – hogy
senki se köthessen bele a relativitáselmélet
szóba – csak körülírták, miért adják Einsteinnak az elismerést: „az elméleti fizika
terén tett szolgálataiért, különösen a fénye-

szőtt bele műveibe. Ez a mókázás minden bizonnyal áthangolta Einstein gondolatait is,
mert ő is több szellemes adomával gazdagította az anekdoták gyűjteményét.
Még fiatal volt és kevésbé ismert, amikor
bérelt lakásának emeletéről muzsikaszót hallott. Valaki egy Mozart-szonátát zongorázott.
Einstein felkapta a hegedűjét, és felrohant a
lépcsőn. Pillanatok múlva mindenki hallhatta,
hogy a hegedű versenyre kel a zongorával. A
„hangverseny” végeztével fizikusunk sugárzó arccal baktatott le a lépcsőn, és folyton
azt hajtogatta: csodálatos ez az idős hölgy!
Másnap a zongorista néni még mindig remegő hangon panaszolta Einstein házvezetőnőjének, hogy az este ez a gátlástalan
fiatalember berontott a lakásába, ráüvöltött,
hogy játsszon tovább, majd hegedülni kezdett. Az idős hölgy félelmében nem merte abbahagyni a zongorázást, ezért tartott olyan
soká a „kamaraszimfónia”.
Történt egyszer, hogy Einstein vizsgáztatott valamelyik egyetemen. A segédje elképedve jelentette a tudósnak, hogy ezek a
kérdések ugyanazok, mint az elmúlt évben.
Az lehet – mosolyodott el Einstein –, csakhogy én azóta átírtam a válaszokat.
Az adóhivatalok útvesztőjében azonban
még ez a zseni is eltévedt. Meg is jegyezte
valamelyik hivatalnoknak, hogy képtelen ki-

számolni a személyi jövedelemadóját. Az
adóügyi alkalmazott tágra nyílt szemekkel
meredt a tudósra. Einstein pedig így felelt:
„Ez megoldhatatlan probléma egy matematikus számára. Csak egy filozófus képes vele
megbirkózni”.
Szenvedélyes muzsikusként az Egyesült
Államokban saját kamarazenekart alapított,
az Einstein-kvartettet. Ebbe a zenekarba
meghívta Edwin Bachmann világhírű elsőhegedűst is. Bachmann egyik családtagja a következőképp
emlékezik
vissza
a
kamarazenélésekre: „Nagybátyám az Einstein-kvartettben is játszott. Remek történetei
voltak Einsteinről, nagyon jó barátok voltak.
Például hetente jöttek össze, ha jól emlékszem, Einstein lakásában. Mikor festették a
lakást, és az egész család szállodába költözött, Einstein nem volt hajlandó beköltözni
velük. Kiment a cselédszobába, és ott lakott.
Eljött az a nap, mikor összejött a kvartett,
mindenki hozta a kottaállványt és a hangszert, és kiderült, hogy nem férnek el. Olyan
kicsi a cselédszoba, hogy nem férnek el a kottaállványokkal. Azt mondta Einstein, pillanat,
uraim, ez az én mesterségem. Leült, kiszámította, hogy melyik állványt hogy kell állítani
milliméternyi pontossággal, és elfértek”.
Einstein érdekes módon a princetoni szimfonikusok zenekarának alelnöke volt. Ebbe a
tisztségbe véletlenül csöppent bele. Neumann
János születésnapjára meghívták az együttest,
amelynek Harsányi Miklós volt az igazgatója
és egyik hegedűse is. Azon az estén történt,
hogy Harsányi felajánlotta Einsteinnak az alelnöki tagságot. Einstein e kitüntetést azzal
fogadta, hogy „mi fog történni, ha az elnök
meghal?” De e nyugtalanító kérdés ellenére
eleget tett a felkérésnek, és élete végéig betöltötte a tisztséget.
Egy világhírű orosz csellista, Grigorij Pavlovics Pjatyigorszkij szellemes választ adott
a relativitás tudósának érdeklődő kérdésére:
„Hogyan játszottam?” „Nos, relatíve jól!” –
jegyezte meg Pjatyigorszkij.
Ezúttal felhívnám a figyelmet egy tévedésre. Már nem először hallottam Prokofjev
és Einstein közös művéről, A jégmezők lovagjáról. Nem árt, ha jobban odafigyelünk a
nevek írására, mert Prokofjevvel minden
rendben, csak a társszerző más, vagyis Szergej Mihajlovics Eisenstein!
Aki pedig azzal védekezik a zenetanulás
ellen, hogy ő „nem egy Einstein”, az ne is
várjon sokat az élettől! A zene – a komolyan
vett zene! – egy lehetőség a siker felé vezető
úton, amelyet ki is lehet használni. Remélhetőleg a szülők nem tízes osztályzatért küldik
iskolába gyerekeiket, hanem azért, hogy fejlődjenek, minél több mindent megtanuljanak.
Jó lenne, ha a zenetanulásra is ugyanúgy odafigyelnének, mint a matematikára, románra,
magyarra, mert amolyan szellemi vitamin a
zene.
Annak ellenére, hogy Einstein a fizikusok
legnagyobbja, mégis a következőképp vallott
a zenéről: „Tudom, hogy a hegedűm ajándékozott meg a legtöbb örömmel egész életemben”. (I know that the most joy in my life has
come to me from my violin.)

Korlátozták a látogatási időt a kórházakban

A légúti fertőzéses esetek számának
növekedése miatt a látogatók számának korlátozását kérte a kórházak vezetőitől a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság – közölte
az Agerpres hírügynökséggel Stelian
Caraghiaur, az intézmény sajtószóvivője.

Stelian Caraghiaur az általa képviselt intézmény kérését azzal indokolta, hogy a legfrissebb adatok szerint múlt héten 1.333
tüdőgyulladásos esetet jegyeztek, amiből 110
beteget be kellett utalni, 5.156-an légúti megbetegedéssel fordultak orvoshoz, közülük 58an szorultak kórházi ellátásra, és három
személyt influenzával diagnosztizáltak.
Ezek a számok növekedést mutatnak a tavalyi év ezen időszakához képest: tavaly
ilyenkor a Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság 3.288 légúti megbetegedésről (41
kórházi beutalással) és 1.063 tüdőgyulladásról (94 beutalt) számolt be, és egyetlen esetben sem állapítottak meg influenzát.
A Maros Megyei Kórház kedden bejelentette, hogy a Közegészségügyi Igazgatóság

kérésére a látogatási időt a következőképpen
korlátozták: kedden, csütörtökön, szombaton
és vasárnap 14-16 óra között lehet látogatni a
betegeket. Egy páciensnek egyszerre csak egy
látogatója lehet, a 14 évesnél fiatalabbakat
nem tanácsos kórházi látogatásra vinni.
Dan Sîmpălean, a Maros Megyei Kórház
menedzsere kijelentette, tisztában van azzal,
hogy egyes hozzátartozókban elégedetlenséget fog kiváltani ez az intézkedés, de a korlátozást egyrészt a páciensek, másrészt a
látogatók védelmében hozták.
A Maros Megyei Sürgősségi Kórház sajtószóvivője, Mariana Negoiţa lapunknak elmondta, a Közegészségügyi Igazgatóság
ajánlása nyomán az intézmény vezetősége is
korlátozta a látogatási időt, az új rendelkezések értelmében kedden, csütörtökön és vasárnap 14-16 óra között minden beteg egy
látogatót fogadhat, és kizárólag védőfelszerelésben lehet belépni az osztályokra. Szombati
napokon a sürgősségi kórház részlegein nem
lesz látogatás – hangsúlyozta a szóvivő.
(menyhárt)
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Egytálételek és hagyományos sütemények

Mezey Sarolta
Igazán bekeményített a tél, január végig fagyos volt, olyannyira, hogy inkább behúzódtunk a házba, mintsem kint bóklásszunk a
hidegben. Ilyenkor aztán kedvet kap az
ember a sütéshez-főzéshez, hiszen sokkal
jobb foglalatosság, mint a tévé előtt üldögélni,
s a hajmeresztő híreket figyelni. Állítom, nagyon jó stresszoldó, s ha ezzel örömet szerzünk a családnak, akkor többszörösen is jól
járunk. Sok beszéd szegénység, lássunk hozzá,
főzzünk egytálételt, süssünk hagyományosat,
mégpedig farsangi hangulatút. Két olyan egyszerű süteményt ajánlok, amit nagymamáink
készítettek, s aminek íze egyesek számára
már csak emlék. Itt az ideje felidézni!
Póréhagymás csorba
Gazdag leves, sok húsgombóccal és zöldséggel. Négy személyre egy fél kg darált sertéshús szükséges, amit sózunk, borsozunk,
apróra vágott petrezselyemmel ízesítünk s
egy-két tojással (a tojás méretétől függően)
jól összedolgozunk és gombócokat formálunk belőle.
Közben megtisztítunk három murkot, egy
petrezselymet, egy peszternákot, egy negyed
öklömnyi zellert, egy fehér hagymát, 3-4 cikk
fokhagymát, felkockázzuk, s az egészet pici
olajon megdinszteljük. Aztán felöntjük forró
vízzel, lehúzzuk a tüzet, majd beletesszük a
gombócokat, s a levest tetszés szerint sózzuk,
borsozzuk. A legvégén egy fél szár póréhagy-

mát karikára vágunk, s a levesbe tesszük, vigyázva, hogy a karikák ne főjenek sokat és
ne essenek szét. Amikor minden kész, két tojás
sárgájából és 4 kanál tejfölből habarást készítünk és hozzáadjuk a leveshez. Tálaláskor
megszórjuk petrezselyemzölddel. Ízlés szerint
ciberével vagy citromlével savanyítjuk.
Paradicsomos zöldpaszuly bélszínnel

Könnyű annak, akinek a hűtőszekrényében
ott van a nyáron lefagyasztott kerti zöldpaszuly, a kamrában pedig a házi
paradicsomlé. Csak a feltétet, a
fűszereket kell megvásárolni, no
meg egy dobozka cherry paradicsomot.
Először a húst fűszerezzük be
jól: sóval, borssal, majoránnával,
fokhagymával, s egy kis olajjal
dörzsöljük bele a húsba. Két órát
hagyjuk állni, hogy az ízek jól átjárják, majd forró olajon mind a
négy oldalát süssük pirosra, aztán
fedjük le és tegyük a lerbe, amíg
jól megpárolódik, utána vegyük le
róla a fedőt vagy a fóliát, hogy ropogósra süljön.
A fagyos zöldpaszulyt forró

vízbe dobjuk, így kezdjük kifagyasztani. Amíg a paszuly megpuhul, vágjunk apróra egy hagymát,
tegyünk rá félbe vágott koktélparadicsomokat, s ezeket is pároljuk
egy kicsit, de csak annyira, hogy ne
zúzódjanak szét. Egy kis kanál csemegepaprika, egy kanál liszt, só,
bors, (házilag szárított) zeller- és
petrezselyemlevél jár bele, majd
hozzáadjuk a zöldpaszulyt, s az
egészet felöntjük (házi) paradicsomlével. Összerotyogtatjuk, és
máris tálalhatjuk a bélszínnel.
Nagyon laktató étel, utána csak
egy kis csemege dukál.
Kórékürtős
Egy mezőpaniti asszonytól tanultam, tőle
kaptam a kórédarabokat is.
Nagyon finom, egyszerű sütemény, aminek biztosan nagy keletje lesz. A kórétól érdekes, édeskés ízt kap a kürtősünk.
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 12,5 dkg margarin, 3-4 kanál cukor, 1 tojás és egy tojássárgája, 2 dl cukros tejben felfuttatott élesztő,
egy citrom reszelt héja, egy csomag vaníliás
cukor, csipetnyi só.
Szükséges még egy tojás a kenéshez, olaj
a nyújtáshoz, kristálycukor és darált vagy
vagdalt dió a bevonáshoz.
Az élesztőt felfuttatjuk, eldolgozzuk a
liszttel, tojással és a többi hozzávalóval, ha a
tészta állaga megkívánja, langyos tejet vagy
lisztet adunk hozzá, és kelni hagyjuk. Amikor
a tészta megkelt, egy centiméter vastagságú
téglalapra, majd csíkokra vágjuk. Ezeket a
csíkokat tekerjük fel a kóréra. Ezt követően
a tésztába csavart kórét kissé megserítjük, tojással bekenjük, majd cukorba forgatjuk. Finomabb, ha dió is kerül rá. A tésztát kicsit
állni hagyjuk a kórén, majd szép aranysárgára
sütjük.
Ha a tepsit sütőpapírral béleljük, a kürtősünk nem ragad a tepsibe. Ebből a mennyiségből 14-16 kürtős lesz.
Málé
Azaz kukoricalisztből készült egyszerű
csemege. A nagymamáink sütötték, általában
sütőkemencében. A nagymamám receptjét
nem találtam meg, de akadt másik.

munkakörrel való elégedettség mértéke. A
hátfájdalmak egyik leggyakoribb kiváltó oka
lehet az izmok merevsége is. Az izommerevség általában egy rossz mozdulat vagy hoszszan tartó helytelen terhelés következtében
alakul ki, hatására az egyes csigolyákat öszszekapcsoló kis ízület is mozdulatlanná válik,
blokkolódik. Az izmok merevségét általában
a mozgáshiányos életmód, a túlsúly, illetve a
kényszertartás okozza, ám gyakran lelki tényezők is képesek kiváltani, amikor átvitt értelemben feszültek vagyunk, súlyos teher
nehezedik a vállunkra, súlyos keresztet kell
cipelnünk, izmaink valóban megfeszülnek,
mintha valódi terheket hordoznánk. Ennek
hatására a feszülő izmok megkeményednek,
és tartósan összehúzódva merevvé válnak. A
biomechanikailag helyes testtartás esetén az
ízületi tokok és szalagok feszülése a fiziológiásnak megfelelő. A tartóizmok (antagonisták) harmonikus együttműködése esetén az
izomzat erőkifejtése minimális, az ízületi felszínek terhelése egyenletes. A testtartásért felelős izomcsoportok ellentétes, ugyanakkor
harmonikus egyensúlyban működnek. Ez az
egyensúly szükséges ahhoz, hogy az ízületek
stabilitása középhelyzetben, mozgásuk az
élettani mozgáspálya teljes ívén létrejöhessen. Az izomegyensúly felbomlásának
okai sokrétűek: civilizációs ártalmak,
mozgásszegény
életmód, helytelen
táplálkozás, egyoldalú statikus vagy
dianamikus terhelés, ülő életmód, fáradtság.
Az izomegyensúly felbomlásának
jele a tónusos
izmok túlzott feszessége és a fázi-

sos izmok gyengülése. Mindkét működési
csoport esetén a zsugorodásra hajlamos
izmok is gyengülhetnek, és a gyengülésre
hajlamos izmok is zsugorodhatnak, ha az ízületek helyzete tartósan eltér az ideális középhelyzettől. A testtartás értékelésekor tehát
egyrészt a testrészek egymáshoz viszonyított
helyzetét, másrészt az ezt fenntartó izomműködést kell figyelembe venni álló helyzetben.
A hátproblémák megelőzésében kulcsszerepe
van a testnevelőnek, mert beosztásánál fogva
állandóan és mozgásban figyelheti, követheti
a gyereket. A különböző mozgásfeladatokban
elért eredmények vagy elégtelenségek, merev
mozdulatok, a koordináció hiánya, a rugalmasság hiánya, vagy a rossz tartás, hanyag
járás stb. felhívják a figyelmet a fizikai hiányosságokra.
A megelőzés lényege tehát, hogy rendszeresen ellenőrizzük gyermekünk testtartását a
különböző növekedési periódusokban, otthon, az iskolában, állva, ülve, járásban. A
rendszeres megfigyelés, követés mellett az is-

A hátproblémák megelőzése

Bogdán Emese
A statisztikai adatok arról tanúskodnak,
hogy az utóbbi öt évben megötszöröződtek a
fiatalok gerincbetegségei. A gyermek-, illetve
serdülőkori rendellenességekből felnőttkorra
olyan panaszok lesznek, amelyek már nem
gyógyíthatók, s olyan népbetegségeket okoznak, amelyek fájdalmat, mozgáskorlátozottságot, csökkent terhelhetőséget, korlátozott
munkaképességet jelentenek. Ezek a betegségek, ha teljesen nem is gyógyíthatók, de
megfelelő gyakorlatokkal megelőzhetők, és
idővel kinőhetők. A felnőttkori hátproblémák
a lúdtalp mellett a legelterjedtebb népbetegségnek számítanak. A lakosság 45%-át érintik. Aligha akad bárki, akinek ne fájt volna a
háta, dereka. A panaszok többségét a gerincproblémák és az izmok merevsége, húzódása
okozza. Az érintettek között több a nő, mint
a férfi, és ami meglepő, ám a statisztikák igazolják, hogy az iskolai végzettség is szerepet
játszik a panaszok megjelenésében. Míg a 12
évnél hosszabb ideig tanuló emberek 27%-a,
a 10 évnél rövidebb ideig tanuló emberek
több mint 50%-a érintett. Ebben a fizikai terhelés mellett egyéb tényezők is szerepet játszanak, pl. az egészségtudatos életmód és a
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Fotó: Mezey Sarolta

Hozzávalók: 50 dkg kukoricaliszt, 5 kanál
olaj, egy fél vaj, 3 tojás, egy csésze cukor,
egy csésze aludttej vagy joghurt, egy citrom
reszelt héja, egy csomag sütőpor, pici só.
Elkészítése: a tojások fehérjét kemény
habbá verjük, hozzáadjuk a cukrot, olajat, tojássárgáját, a vajat, a joghurtot, kukoricalisztet az ízesítőket, az egészet kivajazott,
kilisztezett tepsibe tesszük és szép aranybarnára sütjük.
Finom lekvárral fogyasztjuk.
Jó sütés-főzést!

kolaorvosi vizsgálatok, tesztrendszerek (szomatoszkópiás mérések) hamar rávilágítanak
a tartáshibákra. Ezeket már csak ismertetni
kell a szülővel, szakorvoshoz, gyógytornászhoz irányítani, ahol összeállítják a megfelelő
mozgásanyagot, amelyet a testnevelő az óráján is követ, és fel is mér, értékel. A megfelelő
mozgásanyag biztosításával a serdülőkor évei
alatt sem késő helyrehozni a problémákat a
rendszeres sportolás és tartásjavító torna alkalmazásával.
A biomechanikailag helyes testtartás megéreztetése, a helyes testtudatos magatartás kialakítása a különböző élethelyzetekben, a
mindennapi mozgásigény kifejlesztése mind
a testnevelő hatáskörébe tartozik. Emellett
természetesen a tanulók önismeretének, testtudatának fejlesztése, a problémás gyerekek
rendszeres szűrése, egyéni foglalkoztatása és
értékelése, a figyelemfelkeltő egészségsarok
kialakítása az iskolában, a sportolásra való
ösztönzés, ismeretterjesztés, közös sportolási
lehetőség megteremtése a szülők körében is.
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Buborék és az ablak

Életigenlő tinik játéka

Milyen gondolatokat, érzelmeket társítanak a tinédzserek a 18-as számhoz? A nagykorúvá válás valóban a
gyermekkor végét jelenti? Korábbi
korlátozásaitól szabadulva valóban
szabaddá válik, vagy új feladatok, felelősségek súlya alá kerül a láthatatlan kapun kilépő fiatal? Van-e
visszaút a zsákutcákból? – Ezekre a
kérdésekre kereshettek választ vasárnap este a pécsi Bóbita Bábszínház
társulatának drámajátékán részt vevő
vásárhelyiek.

Nagy Székely Ildikó

Az Ariel színház stúdiótermét betöltő –
főleg tizenévesekből álló – közönség az
együttlét első 80 percében Az ablak című, interaktivitásra építő, jelképekben gazdag produkciót
tekinthette
meg.
A
bogyósgyümölcskertész fia című mű alapján
bábszínpadra írt darab a felnőttvilágba belépő
tizenévesek kapunyitási pánikját illusztrálta
több, egymásba futó történeten keresztül. A
pécsiek előadását rövid szünet követte, majd
elkezdődött a tizenévesek nagy kérdéseit feszegető, izgalmas játék, amelyet Komlóczi
Zoltán bábszínész vezetett a társulat másik
három tagja, Papp Melinda, Vadon Judit és
Kalocsányi Gábor közreműködésével.
A jelenlevők három csoportba rendeződtek, majd meg is kapták az első feladatot: az
eléjük terített papírlapra olyan szavakat kellett felírniuk, amelyek a 18-as számról az
eszükbe jutottak. Függetlenség, a „nagy”
döntés, gyerek, felnőtt, „szabadabb” élet, utazás, cigi, pia, szex, felelősségvállalás, büntethetőség, félelem, tiltás, jogosítvány, pánik,
pornó, korlátozatlanság – sorakoztak a színes
filctollal írt kulcsszavak, amelyek közül minden résztvevőnek ki kellett választania a számára legfontosabbat. A továbbiakban
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„megtette a hatását”, Buborék a sötét gondolatokat sugalló játékvezetőhöz fordulva átvette az irányítást saját sorsa fölött, és egy
„Ugorjál ki te” felkiáltással kiviharzott az
ajtón.
Az együttlét bizonyára sok, eddig ki nem
mondott érzést megmozgatott a jelenlevőkben. Úgy gondolom, több hasonló játékra
lenne szükség ahhoz, hogy majd saját konfliktushelyzeteiket is ilyen nagyszerűen kezeljék, és megoldhatatlannak tűnő problémáik
közepette is mindig meglássák az új lehetőségek „ajtaját”.
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magyarázatok is születtek a bekeretezett szavakhoz.
– Nagykorúvá válva majd magamnak kell
irányítani az életem. De a gyermekkoromat
mindenképpen szeretném megtartani – árulta
el egy 16 éves lány, aki a „félelmet” emelte
ki, míg egy vélhetően harmincas hölgy azért
választotta a „gyerek” szót, mivel úgy érzi,
sem ő, sem a kortársai nem voltak még igazán érettek 18 évesen.
A második körben egy konkrét helyzetet
kellett elképzelniük, az érettségi előtti rémálmokat körvonalazhatták a játékosok. „Nem
megyek át matekból”, „nem kapok elég jó
jegyet magyarból, így nem vesznek fel az
egyetemre”, „puskázással gyanúsítanak,
pedig nem is próbáltam csalni”, „elszúrom az
egész életem”, „a dominóelv érvényesül,
minden borul” – jutottak kifejezésre a játék
kedvéért improvizált vagy valós félelmek. A
harmadik feladat a másodikból nőtt ki: a csoportoknak egy érettségi előtt álló képzeletbeli
figurát kellett megalkotniuk. A három bábszínész a feladat végén be is mutatta a fiktív karaktereket.
Papp Melinda és Vadon Judit csoportjában
lányszereplőkre szavaztak a játékosok. A Melindáék Kovács Alíza egy jómódú családból
származó, nagy elvárások elé állított tinédzser lett, aki Örkényt olvas, egyetemre készül, az iskolában csodabogárnak tűnik, és
minden lázadása a pizzaevésben merül ki. Juditék szereplője, az Angliában élő Loretta,
éppen a konformista Alíz ellentéte, hidegen
hagyja az érettségi, viszont annál inkább érdeklődik a művészetek iránt, a haverjaival
romkocsmákba jár és utazgat, de igaz barátai
– Alíztól eltérően – nincsenek. Kalocsányi
Gábor csoportjában egy fiúkarakter született,
a nagymamájával élő Buborék, akinek kedvenc szórakozása a gördeszkázás, titokban
szerelmes a szomszéd lányba, és hangmér-

nöknek szeretne tanulni, hogy majd gépzenéket keverhessen. A
három, egymástól sok
mindenben különböző
figurában egy közös
vonás is volt: mindhárman állatbarátok, és kutyát tartanak.
„Ugorj ki te...”
A továbbiakban a Kő,
papír, olló játékkal dőlt
el, hogy a három szereplő közül ki alakítja
az álmait elveszni látó,
és ezért a végső lépésre
készülő tinédzsert. A
„szerencse” Buboréknak nem kedvezett, így
az utolsó feladat során
őt kellett megmenteniük
a jelenlevőknek.
– Van itt egy ablak,
amin ki lehet ugrani a
világból, illetve egy
ajtó, amin ki lehet
menni a világba – adta
meg a két választási lehetőséget a játékvezető,
akinek – színésztársaival együtt – az volt a
szerepe, hogy negatív
gondolatokkal ostromolja a sikertelenül
érettségizett, szerelmét elvesztett, Alzheimerkórban szenvedő nagymamáját ápoló, így teljesen házhoz kötött fiút.
Igazi élmény volt hallgatni a tizenévesek
mentőötleteit: „Otthon is foglalkozhatsz a
karriered építésével”. „A zenéidet sokan szeretik.” „Tízezer lájkot kaptál a legutóbbi mixedre.” „Tegnap megismerkedtél a neten egy
érdekes csajjal.” „A nagymamádnak vannak
tiszta pillanatai is, ez nem ad erőt?” „Emlékszel, hogy nagymamád buborékokat fújt
neked, amikor szomorú voltál? Miért ne tehetnéd újra ezt?” A rengeteg biztatás végül
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Szétesőben a Maros KK:
két meghatározó játékos távozik!
nak ma délutáni sürgősségi üléséről – írták a kedden, lapzártánk
után közzétett tájékoztatóban. –
Ugyanis a klub egyik játékosa részére megkeresés érkezett Európa
egyik legerősebb bajnokságából.
A francia Dijon együttese le szeretné igazolni csapatunk egyik
erősségét, Goran Gajovicot. Sok
mindent mérlegre téve a vezetőtanács úgy határozott, hogy nem
vonja meg ezt a lehetőséget a játékostól. Béres elmondta, hogy
rendkívül örülünk annak, hogy az

európai kupaszereplésünk nyomán
a kontinens egyik legerősebb bajnokságából felfigyeltek egyik játékosunkra, és rendkívül büszkék
vagyunk Goran Gajovicra. Gajo
már ma (kedden – a szerk.) este elutazik Marosvásárhelyről és holnap (szerdán) csatlakozik új
csapatához, mivel szombaton már
Különös módon a Marosvásárjátszania is kell” – tájékoztat honhelyre csak nemrégiben visszatért
lapján a klub.
Gajovic eligazolását pozitívumUgyancsak kedden, lapzártánk
ként, mintegy megvalósításként
után megerősítették, hogy tárgyatálalták. „A Maros KK alelnöke
lásban állnak Alhaji Mohameddel
számolt be a klub vezetőtanácsászerződése kölcsönös megegyezéssel
történő felbontásáról. „A 35 éves amerikai már többször
kifejezte
vágyát,
hogy távozzon a csapatunktól, most már
csak az utolsó részleteket kell tisztázni”
– tették hozzá.
A klub alelnöke,
Béres Lóránt a csapat szurkolói oldalán
is jelezte, ma délelőtt fél 12-től sajtótájékoztatón
ismerteti a klub
helyzetét. A sportcsarnokban tartandó
találkozóra
nem
csak
újságírókat,
hanem érdeklődő
szurkolókat is várnak, akik közvetlenül
kaphatnak
választ az őket fogkérdéMindenki fölött: goran gajovic a Maros KK – galaci Phoenix (94:77) mérkőzésen, 2016. december 18-án. lalkoztató
Fotó: Nagy Tibor
sekre. (F.A.)

Drew Barham után Goran
Gajovic is elhagyta Marosvásárhelyt, és Alhaji Mohamis
tárgyalások
meddel
folynak szerződése felbontásáról, közölte honlapján a
férfi Nemzeti Ligában szereplő Maros Kosárlabdaklub.

Hatodik alkalommal a Transilvania-kupáért

Marosvásárhelyen hatodik
alkalommal rendezik meg a
Transilvania-kupáért kiírt
baby- és minikosárlabdatornát, amely ettől az évtől
rangos nemzetközi sorozatba illeszkedik.

polgármesteri tanácsadó gratulált
a szervezőknek, amiért továbbra is
hisznek a sport jelentőségében, és
kitartanak elképzeléseik megvalósítása mellett, miközben azt látjuk,
hogy minden lejtmenetbe kerül, a
repülőtér bizonytalan ideig nem
töltheti be szerepét, és a marosvásárhelyi sport helyzete is egyre in-

kább ellehetetlenül (elsősorban a
finanszírozás korábban sokat taglalt késleltetése miatt – a szerk.).
A rendezvény mini korosztályos döntőit megelőzően (február 11., 12 óra) a szervezők
csapata bemutató mérkőzést játszik az újságírók csapatával a ligeti sportcsarnokban. (F.A.)

A rendezvényre idén is eljönnek
az ország legerősebb klubjai, így
a február 4-e és 11-e közötti
időszakban zajló marosvásárhelyi sporttalálkozó ezúttal is méltán viselheti az
ország legrangosabb ilyen
jellegű rendezvénye címét,
hangzott el a szervezők, a
Gladius Sportklub és a
SportLife tegnapi sajtótájékoztatóján. Összesen 42 csapat
jelezte
részvételi
szándékát a nyolc napig, két
különböző korosztályban
zajló tornán, amelynek magyarországi résztvevője is
lesz: a Soproni Tigers.
A rendezvény partnere ezúttal is a marosvásárhelyi
Városháza, amelynek képviseletében Claudiu Maior
A szervezők partnereikkel és a rendezvény kabalaállatával.

A tornák menetrendje

gino Iorgulescu ligaelnök bejelenti a Ligakupa következő évadjától várható változásokat

RöVIDEN

* Új rendezési tervet jelentett be a román 1. osztályú labdarúgó-bajnokságot szervező Hivatásos Labdarúgóliga (LPF) a Ligakupa következő
évadjától kezdve. Az elképzelés szerint az élvonalbeli bajnokságban szereplő csapatokat két csoportba sorolják, így minden alakulat legalább 12
mérkőzést játszhat majd. Nagy újítás lesz az is, hogy a klubok ebben a
sorozatban kipróbálhatják fiatal játékosaikat, hiszen a ligakupás mérkőzéseken csak három 23 évesnél idősebb futballistát szerepeltethetnek
majd.
* Három és fél évre a belgiumi FC Bruges csapatánál kötelezte el
magát a Bukaresti Dinamo válogatott középpályása, Dorin Rotariu. A 21
éves labdarúgó 147 mérkőzésen szerepelt a fővárosi alakulatban, 30 gólt
szerzett és 21 gólpasszal segítette társait. A mostani évadban 21 meccsen
hatszor volt eredményes.
* Három és fél évre szóló szerződést írt alá Adrian Popa, a Bukaresti
FCSB és a román labdarúgó-válogatott támadó középpályása az angol
másodosztályban szereplő Reading csapatával. A 28 éves labdarúgó korábban a Kolozsvári U és a Concordia Chiajna játékosa volt.
* Elvesztette utolsó felkészülési mérkőzését a Bukaresti FCSB labdarúgócsapata az antalyai edzőtáborban. A fővárosiak kedden 4-3-ra kikaptak a Wisla Krakkótól, miután a 89. percben még 3-2-re vezettek. A román
csapatba ezzel az alkalommal visszatért a sérülése miatt hosszú kihagyásra kényszerült Florin Tănase, míg a Wislában pályára lépett a Marosvásárhelyi ASA korábbi játékosa, Ivan Gonzalez.
* Története során első alkalommal jutott döntőbe a női röplabda Románia-kupában a Balázsfalvi Alba Volei. Az alakulat kedd este 3-1-re felülmúlta a Bukaresti CSM csapatát a fővárosban, s mivel az első
mérkőzésen, hazai környezetben 3-0-ra diadalmaskodott, így kettős győzelemmel kvalifikált a fináléba.
* Jászvásáron rendezik február 18-án a Románia – Spanyolország rögbimérkőzést, a Rugby Europe Championship 2016-2018 keretében. A
román csapat korábban kétszer fogadta vendégét a moldvai nagyvárosban, mindkétszer győzött: az előző idényben 30-0-ra felülmúlta Oroszországot és 61-7-re Németországot.
* Egyelőre semmi esély, hogy Romániát vagy Grúziát bevegyék a Hat
Nemzet Tornájába, közölte a sorozat vezetője. John Feehan sportszerűtlennek nevezte azokat, akik lesajnálóan vélekednek az olaszok szerepléséről. Azt mondta, a taljánoknál sokat fejlődött a rögbisport az utóbbi
időben, és minekutána befogadták őket a játékba, azt jelenti, hogy látnak
bennük potenciált. Ugyanakkor nem tervezik, hogy kieséses/bejutásos
rendszert vezessenek be, és lehetőséget adjanak más csapatoknak, hogy
bekapcsolódjanak a versenybe, így az immár ajtónál álló és kopogtató Románia és Grúzia meghatározatlan ideig kívül marad, tette hozzá a sportvezető. A Hat Nemzet Tornája február 4-én rajtol el az Anglia –
Franciaország rangadóval, amelyet a londoni Twickenham stadionban rendeznek.
* Eredmények a 710.900 dollár összdíjazású, szentpétervári WTA-tenisztornáról: Andrea Petkovic (német) – Irina Begu 6:1, 7:5, Ana Konjuh
(horvát) – Monica Niculescu 1:6, 6:3, 6:2, Roberta Vinci – Babos Tímea
6:3, 3:6, 6:4 (1. forduló); Simona Halep – Ana Konjuh (horvát) 6:4, 7:6
(2. forduló).
* Feladta a meccset Sorana Cârstea a Tajpejben zajló, 226.750 dollár
összdíjazású tenisztorna első fordulójában. A japán Risa Ozaki 7:6, 3:2re vezetett, amikor az Australian Openen nyolcaddöntőbe jutott román játékos jelezte, hogy visszalép.

Európai focikörkép

Fotó: Farczádi Attila

Baby korosztály, fiúk – február 4-7. (helyszínek: T. Vladimirescu általános iskola, S. Duicu általános iskola,
ligeti sportcsarnok)
* A csoport: Bukaresti Laguna, Ploieşti Basketball 1, Bukaresti Slam, Marosvásárhelyi Lucky Dragons, Bukaresti Dan Dacian 2
* B csoport: Kolozsvári U, Dan Dacian 1, Marosvásárhelyi Gladius, Ploieştis-i Basketball 2, Dan Dacian 3
Mini korosztály, fiúk – február 8-11. (T. Vladimirescu általános iskola, S. Duicu általános iskola, Elektromaros
szakközépiskola, ligeti sportcsarnok)
* A csoport: Soproni Tigers, Bukaresti PBA Panathinaikosz, Gladius 1, Marosvásárhelyi Together
* B csoport: Laguna 1, Galaci Phoenix 1, Brassói Galactica, Gladius 2
* C csoport: Dan Dacian 1, U 2, Marosvásárhelyi Sportlíceum, Bukaresti CNAV 2
* D csoport: CNAV 1, Máramarosszigeti EKO, Phoenix 2, U 4
* E csoport: Ploieşti-i Basketball, Lucky Dragons, Slam, U 3
* F csoport: U 1, Maros KK, Dan Dacian 2, Laguna 2
Mini korosztály, lányok – február 4-7. (T. Vladimirescu általános iskola, S. Duicu általános iskola, ligeti sportcsarnok)
* A csoport: Bukaresti Sportul Studenţesc, EKO, Marosvásárhelyi Sirius, Gladius 2
* B csoport: Phoenix, Dan Dacian, Kolozsvári For You, Gladius 1
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* Angol Premier Liga, 23. forduló: Bournemouth – Crystal Palace 0-2,
Arsenal – Watford 1-2, Burnley – Leicester 1-0, Middlesbrough – West
Bromwich 1-1, Sunderland AFC – Tottenham 0-0, Swansea – Southampton 2-1, Liverpool – Chelsea 1-1. Az élcsoport: 1. Chelsea 56 pont, 2. Tottenham 47 (45-16), 3. Arsenal 47 (51-25).
* Spanyol Primera División, 20. forduló: Osasuna – Málaga 1-1, Villarreal – Granada 2-0, Alavés – Atlético Madrid 0-0, Eibar – Deportivo
La Coruna 3-1, Leganés – Celta Vigo 0-2, Betis – Barcelona 1-1, Espanyol
– Sevilla 3-1, Athletic Bilbao – Sporting Gijón 2-1, Real Madrid – Real
Sociedad 3-0, Las Palmas – Valencia 3-1. Az élcsoport: 1. Real Madrid
46 pont, 2. Barcelona 42 (52-18), 3. Sevilla 42 (43-28).
* Olasz Serie A, 22. forduló: Lazio – Chievo 0-1, Inter – Pescara 3-0,
Torino – Atalanta 1-1, Cagliari – Bologna 1-1, Crotone – Empoli 4-1, Fiorentina – Genoa 3-3, Sassuolo – Juventus 0-2, Udinese – AC Milan 2-1,
Sampdoria – AS Roma 3-2, Napoli – Palermo 1-1. Az élcsoport: 1. Juventus 51 pont/21 mérkőzés, 2. AS Roma 47/22, 3. Napoli 45/22.
* Német Bundesliga, 18. forduló: Schalke 04 – Eintracht Frankfurt 01, Werder Bremen – Bayern München 1-2, RB Leipzig – Hoffenheim 21, Wolfsburg – Augsburg 1-2, Ingolstadt – Hamburger SV 3-1, Darmstadt
– 1. FC Köln 1-6, Bayer Leverkusen – Mönchengladbach 2-3, Freiburg –
Hertha BSC 2-1, Mainz – Borussia Dortmund 1-1. Az élcsoport: 1. Bayern
München 45 pont, 2. RB Leipzig 42, 3. Eintracht Frankfurt 32.
* Francia Ligue 1, 22. forduló: Olympique Marseille – Montpellier
HSC 5-1, Lyon – Lille 1-2, Angers – Metz 2-1, SC Bastia – Caen 1-1, Lorient – Dijon 2-3, Nancy – Bordeaux 0-2, Stade Rennes – Nantes 1-1,
Nice – Guingamp 3-1, Toulouse – St. Etienne 0-3, Paris St. Germain –
AS Monaco 1-1. Az élcsoport: 1. AS Monaco 49 pont (65-22), 2. Nice 49
(38-15), 3. Paris St. Germain 46.
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Nyomkövető
jeladó viselésére
kötelezhetik
a közveszélyes
iszlamistákat

Elektronikus nyomkövető
jeladó állandó viselésére
kötelezhetik Németországban a közveszélyesként számon tartott iszlamistákat –
döntött szerdai ülésén a
szövetségi kormány.

A szövetségi bűnügyi hivatalról (BKA) szóló törvény módosítása révén a legszélesebb jogkörű
német rendőri szerv a szabad
mozgást korlátozó rendelkezést
adhat ki terrorcselekmény elkövetésére hajlamosnak tartott emberek ellen, és lábbilincsnek is
nevezett – bokán vagy karon is
hordható – jeladó készülék viselésére kötelezheti őket állandó
megfigyelésük és a rendelkezés
betartásának ellenőrzése céljából.
A lábbilincs ugyan nem alkalmas bűncselekmények megakadályozására, de „erőforrástakarékos” megoldás közveszélyes emberek szemmel tartására –
emelte ki Johannes Dimroth, a
belügyminisztérium szóvivője.
A módosítás a nemzetközi terrorizmussal kapcsolatban közveszélyessé nyilvánított emberekre
vonatkozik, ami mindenekelőtt,
de nem kizárólag a szélsőséges
iszlamistákat jelenti. Országszerte mintegy 550 ilyen embert
– merénylet elkövetésére hajlamos iszlamistát – tartanak számon – mondta Johannes Dimroth
a kormányszóvivői tájékoztatón.
Mivel a közbiztonság tartományi hatáskörbe tartozik, a szövetségi kormány azt javasolja a
tartományi kormányoknak, hogy
a BKA-törvény módosításának
mintájára hatalmazzák fel a tartományi rendőri szerveket lábbilincs viselésének elrendelésére.
A készülék viselését bírósági
hozzájárulással lehet elrendelni,
és az intézkedés ellen jogorvoslatot lehet kérni bíróságon – ismertette a szóvivő.
A lábbilincs alkalmazásának
bevezetése a terror elleni védekezésben a karácsony előtt Berlinben
elkövetett
iszlamista
merénylet miatt került napirendre, miután kiderült, hogy a
közveszélyes iszlamistaként számon tartott elkövető a támadás
előtti hetekben eltűnt a hatóságok
elől.
A német főváros központjában
fekvő Breitscheid téren december
19-én egy kamionnal elkövetett
merényletben 12 ember meghalt
és 53 ember megsebesült. Ez volt
az utóbbi évek legsúlyosabb terrortámadása Németországban. Az
elkövető egy elutasított tunéziai
menedékkérő, Anis Amri volt, aki
felesküdött az Iszlám Állam nevű
terrorszervezet szolgálatára. Amri
a támadás után Hollandiába, majd
Franciaországba menekült, és
december 23-án felbukkant az
olaszországi Milánóban, ahol
rendőrökkel folytatott tűzharcban
meghalt. (MTI)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát tart a következő megüresedett állások
betöltésére: egy NEVELŐ a neuropszichiátriai rendellenességgel élő
gyermekek marosvásárhelyi központjához; két NEVELŐ a szászrégeni
és petelei családi típusú házakhoz; egy NEVELŐ a mezőfelei családi
típusú házhoz, egy GONDOZÓ és egy ÉJJELI FELVIGYÁZÓ
(NEVELŐSZÜLŐK/HÁZASPÁR) az erdőszentgyörgyi családi típusú
házhoz; egy NEVELŐ/GONDOZÓ és egy ÉJJELI FELVIGYÁZÓ
(NEVELŐSZÜLŐK/HÁZASPÁR)
a
marosszentkirályi
és
marosszentannai családi típusú házakhoz.
Sajátos követelmények:
NEVELŐ: érettségi diplomával igazolt középfokú végzettség.
NEVELŐ/GONDOZÓ és ÉJJELI FELVIGYÁZÓ (NEVELŐSZÜLŐK/HÁZASPÁR):
– kifogástalan erkölcsű személyek, amit a helyi szervek igazolni tudnak
– állandó lakhelyük legyen Maros megyében
– ne legyenek büntetett előéletűek
– a házaspár rendelkezzen legalább középiskolai végzettséggel (a
nevelő), illetve általános iskolai végzettséggel (a gondozó, éjszakai
felvigyázó)
– legyen tapasztalatuk a gyermekek gondozása, nevelése terén, szülői
adottságok szükségesek
– vállalják, hogy állandó jelleggel a családi típusú házban laknak
– ne szenvedjenek krónikus, ragályos betegségekben, vagy más olyan
betegségben, amely kihatással lenne munkavégzésükre
– értsék meg és fogadják el a gyermekek egyéni szükségleteit,
egészségi állapottól, nemtől, nemzeti
és vallási hovatartozástól
függetlenül
– nem fogadjuk el azok jelentkezését, akiket megfosztottak szülői jogaik
gyakorlásától, vagy gyermekeik valamiféle támogatást élveznek,
védelemre szorulnak.
Az írásbeli vizsga időpontja: 2017. február 23-án 10 óra.
A szóbeli meghallgatásra legkésőbb négy munkanappal az írásbeli
vizsga vagy gyakorlati próba után kerül sor.
Az iratcsomók benyújtásának határideje: 2017. február 15.
Tájékoztatás a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
ELADÓ/KIADÓ téglaépítésű, 40 m2es lakás Budapesten, a II. kerület-

ben. Részletek a 0753-996-030-as

telefonszámon. (58773-I)

MINDENFÉLE

MEGBÍZHATÓ, gyermekszerető bébiszittert keresek Hollandiába gyere-

kek mellé, szállás, ellátás és fizetés

ellenében.
(58678-I)

Tel:

0770-546-242.

MEGEMLÉKEZÉS

Szeretettel emlékezünk feb-

ruár 2-án SZÉKELY FERENCZ-

RE halálának 21. évfordulóján.
Emléke

legyen

áldott,

nyugalma csendes! Szerettei.
(58609-I)

Fájó

szívvel

január

31-én

édesanyára,

emlékeztünk
a

szeretett

nagymamára,

dédmamára, anyósra, rokon-

ra, szomszédra, BÖSZÖRMÉNYI
NAGY

LAJOSNÉRA

szül.

KERESZTESI BERTA halálának
45.

évfordulóján.

Drága

emlékét szívünkben őrizzük.

Nyugalma legyen csendes!

Lánya, Ibolya és családja,

unokája, Klára és családja.
(58776)

ELHALÁLOZÁS
Szomorúan tudatjuk, hogy
MÓZES ATTILA
író
életének 64. évében hosszú, súlyos, szakaszos betegség után
elhunyt. Temetése Marosvásárhelyt 2017. február 3-án, pénteken 15 órakor lesz a református
temető cintermében, református
szertartás szerint. Nyugodjék békében!
Szerettei. (-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett gyermek, férj, édesapa,
testvér, rokon és jó barát,
SZEGEDI LÁSZLÓ
életének 51. évében elhunyt. Temetése 2017. február 3-án, pénteken
13
órakor
lesz
a
marosvásárhelyi református temetőben. Emléked örökre szívünkbe zárjuk.
A port elviszi a szél,
A szeretet örökké él.
A gyászoló család. (58765-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, drága jó édesapa,
após, nagytata, dédnagytata,
testvér, rokon, barát és jó szomszéd,
SZILÁGYI KÁROLY
életének 91. évében 2017. január
30-án örök nyugalomra tért.
Drága halottunk temetése február 2-án 13 órakor lesz a római
katolikus temető alsó kápolnájából, református szertartás szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (58764-I)
Mély fájdalommal és szomorú
szívvel veszünk búcsút szeretett
nagytatánktól és dédnagytatánktól,
SZILÁGYI KÁROLYTÓL.
Emlékét örökre szívünkbe zárjuk.
Levente és családja, Enikő
és családja. (58764-I)

Fájó szívvel emlékezünk február 2-án
FARKAS ILONÁRA halálának első
évfordulóján.
Elmentél tőlünk egy csendes téli
napon, de szívünkben élsz és ott
maradsz mindörökké. Telnek a
hónapok, elmúlt már egy év, kik igazán
szeretnek, soha el nem felednek.
Szerető férjed, fiaid, lányod, vejed és
unokáid. Nyugodj békében! (58772-I)
Egy pillanat és mindennek vége, olyan
gyorsan távoztál a végtelenségbe.
Maradt a bánat és egy csendes
sírhalom, szerető szívünkben örök
gyász és fájdalom.
A búcsú nélküli elválás fájó emlékével
gondolunk drága gyermekünkre,
BAKK JÓZSEF LORÁNDRA halálának
19. évfordulóján. Áldott legyen szép
emléked!
Szülei és Andrea a családjával együtt.
(58744-I)
A kolozsvári Helikon irodalmi folyóirat szerkesztősége mély
fájdalommal tudatja, hogy január 31-én, 65. életévében tragikus
hirtelenséggel elhunyt

Mózes Attila

Márai Sándor-díjas prózaíró, irodalomkritikus, szerkesztő,
a Helikon egykori munkatársa.
Mózes Attila 1952. április 8-án született Marosvásárhelyen. A
kolozsvári
Babeş–Bolyai
Tudományegyetem
bölcsészettudományi karán 1976-ban szerzett orosz–magyar–francia tanári
diplomát. Pályáját Székelyhidason kezdte, a román lakosságú falu
általános iskolájában tanított franciát és tornát (1976-79).
Kolozsvárra került az Utunk szerkesztőségébe, majd 1990-től a
Helikon prózarovatának vezetője volt.
Kötetei: Átmenetek (elbeszélések, 1978); Egyidejűségek (regény,
1980); Fény, árnyék átdereng (elbeszélések, 1980); Üvegcsendélet
(elbeszélések, 1982); Füstkorom (elbeszélések, 1984); A Gonosz
színeváltozásai (három kamaratörténet, 1985); Árvízkor a folyók
megkeresik régi medrüket (regény, 1990, újrakiadás: 2000);
Yesterday. Az Oroszlán Hava és egyéb történetek (elbeszélések,
1990); A vénasszonyok nyara (kisregény, 1991); Egy pohár vigyor
(válogatott elbeszélések, 1996); Napnyugati vándorlás (válogatott
elbeszélések, 2000); Céda korok történelme (válogatott esszék,
kritikák, 2004), Zsibvásár (próza, 2010). Foglaló. 13+1 érzelmes
beszély (próza, 2011).
Díjai: Ifjúság díj, a Romániai Írók Szövetsége prózadíja (1981,
1983, 1986, 2004), Látó-díj (2000), E-MIL-nagydíj (2002); az E-MIL
kritikai díja (2004), Székelyföld-díj (2010), Márai Sándor-díj (2012).
Mózes Attila temetése február 3-án, pénteken lesz a
marosvásárhelyi református temetőben.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.
A Helikon szerkesztői (sz-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Mélyen együtt érzünk szomszédunk, Mózes Irén szeretett
fia, MÓZES ATTILA író halála
okozta

nagy

fájdalmában.

Őszinte részvétünket fejezzük
ki
A

a

gyászoló

lakótársulás

(58782)

Búcsúzunk

családnak.

közössége.

CSATH

(FALL)

ILDIKÓ osztálytársunktól és jó
barátunktól. Hiányozni fogsz!
Részvétünk
családnak.
áldott,

a

Emléked

nyugalmad

Osztálytársaid

Középiskolában

a

Mély együttérzésünket fejezzük
ki

Fazakas

(szül.

Szilágyi)

Évának szeretett ÉDESAPJA
elvesztése

okozta

mély

fájdalmában. Vigasztalódást a
családnak!

György

Béla

és

családja, valamint Samaj Imola
és családja. (58789-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

gyászoló

Köszönetet

csendes!

MÁTHÉ SZABOLCS temetésén

legyen

4-es

Sz.

1965-ben

végzett XI. D-ből. (58784)

mondunk

mind-

azoknak, akik drága halottunk,
részt

vettek,

helyeztek,

osztoztak.
(58790-I)

sírjára

virágot

fájdalmunkban

Gyászoló

szerettei.
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A szállító neve
és címe

Útirány

Indulás

Visszatérés

Irányár

TRANSERVICE
Călăraşilor (Kossuth) u.
52. sz., tel.: 0265/216242

Marosvásárhely –
Budapest

Kedd 18.30 ó.,
szerda 18.30 ó.
(időszakos járat),
csütörtök 18.30 ó.,
péntek 18.30 ó., szombat 8 ó,
vasárnap 18.30 ó, Népliget,
Volán buszállomás

Előnyös árak

ROYAL GTS.
Ştefan cel Mare u. 23. sz.,
0265/269-308,
0731-89-89-89,
Hu: 0036-30-60-53-753

Hétfő 18.30 ó., kedd 18.30 ó.
(időszakos járat),
szerda 8 ó., csütörtök 18.30 ó.,
péntek 8 ó.,
vasárnap 8 ó., a Voiajor
távolsági buszállomástól
(Dózsa György utca)

Marosvásárhely –
Budapest

Mindennap,
Voiajor autóbuszállomás, 18 ó.

Mindennap Budapestről,
a Népligetből 15.30-kor,
a 30-as peronról

Székelyudvarhely–
Nyárádtő–Budapest

Mindennap 18 ó., székelyudvarhelyi autóbuszállomás
20 ó. Nyárádtő

Mindennap 19 ó., Budapest,
Népliget, a 30-as peronról

TRANSP TUR
INTERNATIONAL
Székelyudvarhely,
tel. 0266/217-979
0744-788-295
INTER TOURS
Rózsák tere 61.
(bejárat a Petőfi térről),
tel. 0265/264-011,
0733-013-166
Románia
Maros megye
Szováta város

Székelyudvarhely–Szeged– Vasárnap, kedd, péntek 17 ó.
Kecskemét

Hétfő, csütörtök, szombat
18 ó. Kecskemét, 20 ó. Szeged

Csütörtök és vasárnap 20 ó.,
a Nemzeti Színház mögötti
parkolóból; 20.30 ó. a Voiajor
távolsági buszállomástól

Péntek és hétfő 17 ó.,
Kecskemét,
távolsági buszállomás; 19 ó.
Szeged, Mars téri buszállomás

Marosvásárhely –
Szalonta – Békéscsaba –
Szeged – Kistelek –
Kecskemét

Felhívás

Szováta Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát szervez a Helyi Rendőrség megüresedett
hivatalvezetői tisztségének betöltésére 2017. február 27-én 10 órakor (írásbeli vizsga) és február 28-án 14
órakor (meghallgatás), a Szovátai Polgármesteri Hivatal Fő út 155. szám alatti székhelyén.
A vizsga feltételei:
A jelentkezési dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III. részében való megjelenésétől számított
20 napon belül kell benyújtani a Szovátai Polgármesteri Hivatal Fő utca 155. szám alatti székhelyén, a 4-es
irodában (iktató).
A dossziéknak kötelező módon tartalmazniuk kell a 2008. évi 1173-as számú kormányhatározattal módosított és kiegészített 2008. évi 611-es számú kormányhatározat 49. cikkelyében foglaltakat.
A jelentkezési dossziéhoz szükséges iratok:
a) a 3-as számú mellékletben előírt beiratkozási formanyomtatvány
b) a személyazonossági igazolvány másolata
c) a tanulmányi oklevelek és más, bizonyos képesítéseket igazoló iratok másolata
d) a munkakönyv másolata vagy esetenként egy igazolás a régiségről, illetve esetenként a közalkalmazotti
funkció betöltéséhez szükséges tanulmányokról
e) erkölcsi bizonylat
f) a vizsga előtt legtöbb hat hónappal a jelölt családorvosa vagy az illetékes egészségügyi egység által kibocsátott orvosi igazolás a jelölt megfelelő egészségi állapotáról
g) saját felelősségre tett nyilatkozat vagy igazolás arról, hogy a jelölt nem folytatott titkosrendőri tevékenységet.
Az egészségügyi igazolásnak tisztán láthatóan tartalmaznia kell a kibocsátás számát, időpontját, a kibocsátó
nevét és minőségét a Közegészségügyi Minisztérium által meghatározott standard formátumban.
A felsorolt iratok másolatát az eredeti iratok kíséretében, a vizsgabizottság titkára által az eredeti iratokkal
összevethetően vagy hitelesítve kell bemutatni.
A versenyvizsga feltételei a következők:
Általános feltételek
A jelentkezőknek teljesíteniük kell a közalkalmazottak státusára vonatkozó 1999/188-as számú törvény
54. cikkelyében foglaltakat (2.s):
„Közalkalmazotti tisztséget az tölthet be, aki megfelel a következő feltételeknek:
a) román állampolgár és romániai lakhellyel rendelkezik
b) ismeri a román nyelvet (írás, beszéd)
c) legkevesebb 18 éves (betöltötte)
d) ítélőképessége birtokában van
e) megfelelő az egészségi állapota a közalkalmazotti tisztség betöltésére, amit szakorvosi vizsgálattal bizonyít
f) rendelkezik a törvény által megkövetelt megfelelő tanulmányokkal
g) teljesíti az állás betöltéséhez szükséges sajátos feltételeket
h) nem volt elítélve emberiesség ellen, az állam vagy a hatóságok ellen elkövetett bűncselekményért, nem
volt munkahelyi vagy a munkahellyel kapcsolatos kihágása, nem követett el szándékosan csalást vagy korrupciós cselekményt, ami összeférhetetlenné teszi a közalkalmazotti tisztséggel, kivételt képez, ha időközben
felmentették
i) nem menesztették valamely közalkalmazotti tisztségből, illetve fegyelmi okok miatt az utóbbi 7 évben
nem szűnt meg az egyéni munkaszerződése
j) nem vett részt titkosrendőri tevékenységben, ahogy azt a törvény előírja
Sajátos feltételek
A jelentkezőknek eleget kell tenniük a közalkalmazottak státusára vonatkozó, utólagosan módosított és
kiegészített 1999/188-as számú törvény 57. cikkelyében foglalt feltételeknek (2.s.):
• felsőfokú végzettség licencdiplomával, illetve hosszú távú egyetemi oktatásban való részvétel licencdiplomával vagy ezzel egyenértékű vizsga jogi, vagy közigazgatás, vagy menedzsment szakterületen
• a közalkalmazotti tisztségnek megfelelő mesteri vagy más egyetem utáni képzés közigazgatás,
menedzsment szakterületen
• legalább két év gyakorlat a közalkalmazotti vezető tisztségben a végzettségnek megfelelő szakterületen
A versenyvizsga három egymást követő szakaszból áll:
a) a dossziék kiválasztása
b) írásbeli vizsga
c) meghallgatás
Bővebb tájékoztatást a Szovátai Polgármesteri Hivatalban nyújtanak, illetve a 0265/570-218-as telefonszámon.
Fülöp László Zsolt polgármester
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Egy út 100 lej,
menet–jövet 180 lej,
nyugdíjasoknak és diákoknak
170 lej.
Előnyös árak

Egy út 110 lej, menet-jövet 180 lej,
Kecskemétig 120 lej, menet-jövet
200 lej. 10% kedvezmény nyugdíjasoknak, egyetemistáknak, tanulóknak. 50% kedvezmény 10 éven aluli
gyermekeknek.
Minden 6. út ingyenes.

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

Ha szerelmes, ha nem! ÜNNEPELJE MEG KEDVESÉVEL A
BÁLINT-NAPOT – kortól függetlenül – kifogástalan mulatságon
a GEMINI VENDÉGLŐBEN február 18-án 21 órai kezdettel! A
legjobb élőzene, menü kedvező áron! Már iratkozhat a helyszínen!
Érdeklődni a 0265/319-306-os telefonszámon. (sz-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.)
FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-066-544. (18471-I)

AUTÓMOSÓ KÁVÉZÓJÁBA RECEPCIÓSLÁNYT alkalmazunk hosszú távra, magyar-román nyelvtudással. Tel. 0737-527718. (18492-I)

ALKALMAZUNK ELÁRUSÍTÓT marosvásárhelyi üzletbe. Tel.
0740-065-475, 0265/263-772. (18499)

BUCSINON található VENDÉGHÁZBA HÁZVEZETŐT alkalmazunk. Házaspárok előnyben. Tel. 0745-696-055. (18506-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET. Tel.
0745-696-055. (18506-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT árukihordásra. Tel. 0744644-026. (18502)

FELVESZÜNK FIATAL HÖLGYEKET cukordíszek gyártására.
Tel. 0745-520-408. (58695-I)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás
és utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar
nyelv ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40753-102-290 telefonszámon. (59308-I)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható
hölgyeket és urakat hosszú távra, könnyebb és nehezebb BETANÍTOTT MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése). Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály,
a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes
kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban
és ingyenes munkába járás autóbusszal. Érdeklődni a 0755-067687, 0742-010-263-as telefonszámon. (59309-I)

ALKALMAZUNK főállásba TAKARÍTÓSZEMÉLYZETET. Tel.
0742-964-797. (18494-I)

Az ALKONY KFT. NŐT alkalmaz VIRÁGKÖTÉSRE. Jelentkezni személyesen önéletrajzzal a délelőtti órákban a cég székhelyén lehet: Marosvásárhelyen, a Dózsa György u. 71. szám alatt.
(sz.-I)
NYERGESVONTATÓRA GÉPJÁRMŰVEZETŐT alkalmazunk.
Tel. 0755-536-934. (sz.-I)
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT.
SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0734-123-877. (18508-I)

BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKATÁRSAT és VILLANYSZERELŐT alkalmazunk. Életrajzot az electrosec@rdslink.ro email-címre várunk. (59348-I)
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat
a következő munkakörbe:
Elvárásaink:
• pontosság
• figyelmesség
• jó fizikai kondíció
• megbízhatóság
• lojalitás
FONTOS
TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Gázszolgáltató vállalat
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

1.

- 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.

csomagoló

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Önéletrajzokat személyesen a cserefalvi gyárban (Stejeriş,
nr.115) lehet leadni, illetve e-mailben a hr@surubtrade.ro címre
küldeni. Érdeklődni a 0745-043-920-as telefonszámon lehet.

