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Ára: 2 lej
(előfizetőknek 0,88 lej)

Családra várva

Nevelőszülőket toboroznak

Akik sajnálják
a telet

Apró pillangófiú, poliplány, fekete süveges boszorka, megannyi hercegnő és
még sokféle mesehős vette birtokba
kedd délután a marosvásárhelyi Dr.
Bernády György Általános Iskola tornatermét.

____________2.
Prefektusi
kifogások az iskolahálózat-tervezet
kapcsán

A prefektus elsősorban azt kifogásolja,
hogy a rendkívüli tanácsülés összehívásakor nem tartották be a három munkanapra vonatkozó határidőt. A
kifogásolt pontok között szerepel a
Római Katolikus Teológiai Líceum, továbbá más jogi indokok is.

____________3.
Balesetveszélyes
járművek
a közutakon

A 2016-os év folyamán a forgalomban
ellenőrzött gépjárművek nagyjából felének volt legalább egy műszaki hibája,
öt százalékuk pedig azonnali balesetveszélyt jelentett – derül ki a Gépjármű-nyilvántartási Hivatal (RAR) által
lapunkhoz eljuttatott statisztikából.

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság hivatásos nevelőszülőket képez és alkalmaz három év alatti
csecsemők gondozására a Te is hivatásos
szülő lehetsz kampány keretében.

Szer Pálosy Piroska

A jelenleg folytatódó kampányt novemberben
indították, és olyan nevelőszülőket keresnek,
akik állami gondozásba adott gyerekeket családban, saját otthonukban gondoznának. Amint a
gyermekvédelmi igazgatóság február 20-i sajtó-

tájékoztatóján Deak Elida helyettes igazgató,
Adela Todoran osztályvezető és Doru Constantin szóvivő tájékoztatott, a novemberi akció
nyomán sokan jelentkeztek, de a válogatásokat
követően eddig tizenegy kérvényt adtak le csupán, még legkevesebb tíz személy jelentkezését
várják. A kiválasztást követően a jelöltek tanfolyamon vesznek részt, majd a sikeres vizsga letétele után kapják meg az engedélyezett
nevelőszülő tanúsítványt. A Maros megyei igazgatóság várja a betöltetlen állásokra jelentkezőket, illetve olyan képesített hivatásos
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nevelőszülőket is szeretnének nyilvántartani,
akikre alkalomadtán számíthat az igazgatóság.
A megyei gyermekvédelmi intézmény szakemberei kiemelték a családban való nevelés fontosságát, azt, hogy a nevelőszülők az állami
gondozásba került gyerekek számára a példakép
szerepét kell betöltsék. Ezért fontos, hogy olyanok jelentkezzenek, akiket közösségük tisztel,
erkölcsileg megfelelnek a kritériumoknak, példájuk nyomán teljes értékű emberekké válhatnak a nevelőotthonokban élő, esetenként sérült
(Folytatás a 4. oldalon)

____________4.
„Törölve”, de mégis
megmarad

Egy színész nem csak színész, lehet
rádiós, tévés, szerepelhet rendezvényeken, és rugalmas a programja, mert
nincs rendszeresen, mindennap ismétlődő munkaideje, válaszolták, amikor
arról érdeklődtem, hogy ismerik-e a
szakma korlátait és nehézségeit is.

____________6.

A jolly joker

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: Pilóta piskótatallér többféle ízben (147 g) 3,95 lej.
Győri édes mézes keksz (180 g) 2,95 lej.
Negro cukorka extra erős ízben (79 g) 2,69 lej.
Bonbonetti francia drazsé (70 g) 2,19 lej.
Tibi mogyorókrémes tejcsokoládé (90 g) 3,19 lej.
Boci kókuszkocka (90 g) 3,49 lej.

Intershop, megéri nálunk vásárolni!

Mózes Edith
Bár mind a kormány, mind az elnök elleni tüntetések lecsengőben vannak mind a tüntetők számát, mind a vehemenciájukat illetően, a maratoni tiltakozáshullám nem maradt
eredmény nélkül. Az „áldozat” az alig több mint egy hónapja
megalakult kabinet igazságügy-minisztere. Ami új erőt ad a
kereskedelmi tévéknek és politikai elemzőiknek, mert most az
új tárcavezető találgatásával tartják éberen a nézők érdeklődését. Illetve azzal, hogy egyre többen és nyíltabban támadják
a „binom” rendszert, és egyre több ügyészi visszaélésre, a korrupcióellenes harc leple alatt véghezvitt korrupciós ügyletre
derül fény.
Mindenki mondja a magáét. Ami nem meglepő. Meglepő viszont, hogy az egyik hírtévé szinte mindennapos vendége lett
a volt államfő, aki az egyik legvehemensebb támadója a „binomnak”, amelyet pedig – nyílt titok – ő maga hozott létre és
használt fel a politikai ellenfeleivel való leszámolásra. Mára
meg ő lett a zászlóvivője a decemberi választások eredményét
a saját és az államelnök szájíze szerint átírni akaró rezsim elleni harcnak.
Visszatérve az igazságügyi tárcára, egy-két név máris közszájon forog az új tárcavezető személyét illetően, találgatás és
vita folyik arról is, hogy „technokrata” legyen-e vagy politikus.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Ma ALFRÉD,
holnap MÁTYÁS napja.
MÁTYÁS: a héber Mattatiás
név latin Matthias formájából
származik, jelentése: Isten ajándéka.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

A Nap kel
7 óra 13 perckor,
lenyugszik
17 óra 58 perckor.
Az év 54. napja,
hátravan 311 nap.

Időnként felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 120C
min. 30C

BNR – 2017. február 22.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,5217
4,3066
1,4717

171,3387

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. Az előadásokat a MOGYE főépületében tartják, a termeket a
helyszínen közlik. Minden alkalom 4–5 fejezetet fed le, és
az aznap megbeszélt anyagból írt teszttel végződik (újonnan írt kérdésekkel). Az első felkészítőre február 25-én,
szombaton reggel 9 órai kezdettel kerül sor. Az egyes alkalmakkor megbeszélendő fejezetek és további információk az egyetem honlapján találhatók: www.umftgm.ro/hu.

Regionális etűdverseny

A marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum és az Egyenlő
Esélyek Alapítvány közösen szervezik meg az Egyenlő
eséllyel regionális etűdversenyt 0–XII. osztályosok számára. A harmadik alkalommal megszervezett rendezvényre február 24-25-én kerül sor. Helyszín: zongora
tematikában a Művészeti Szaklíceum díszterme, a hegedű
tematikában pedig az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház. A
megnyitó mindket tagozat számára február 24-én, pénteken 9 órától lesz a fent említett helyszíneken. A díjkiosztó
ünnepségre az Ariel bábszínházban kerül sor szombaton
15 órától.

Esztendő kereke –
hagyományőrző gyermekprogram

Február 25-én, szombaton délelőtt 10 órától a marosvásárhelyi Néprajzi és Népművészeti Múzeumba közös farsangi mulatozásra, játékra várnak minden olyan 1–4.
osztályos gyermeket, aki szívesen megismerkedne böjtelő
havának népszokásaival. Nemcsak éneklésre, népi gyermekjátékokra, kézműves-foglalkozásokra lesz alkalom, a
jelenlevők azt is megtudhatják, hogy milyen farsangi szokások terjedtek el Marosszéken. A rendezvényre a szülőket, nagyszülőket is várják. A belépés díjtalan. Jelentkezni
a virginiasemese@yahoo.com e-mail-címen, illetve a
0765-250-169-es, 0720-671-640-es telefonszámokon
lehet.

Bronx Akusztik

A Bronx együttes újra visszatér a Sörházba, ahol akusztikus előadást tart február 24-én, pénteken. Fellépnek:
Bronx Robbie – ének, gitár, Szász Zsír Zoltán – basszusgitár, ének, Asztalos Asterix Zsolt – dobok, ének. A belépés
ingyenes.

Mesehősök mulatsága

Akik sajnálják a telet

Apró pillangófiú, poliplány, fekete süveges boszorka, megannyi hercegnő és még sokféle
mesehős vette birtokba kedd
délután a marosvásárhelyi Dr.
Bernády György Általános Iskola tornatermét. A Gézengúz
játszóházba járó gyermekek
számára ismerős volt az – ezúttal farsangi díszbe öltözött –
terep, hiszen a Folk Center Alapítvány keretében működő játszóház oktatói évek óta itt
tanítják néptáncra az óvodásokat és kisiskolásokat.

Nagy Székely Ildikó

A tél végi mulatságra is szép számban érkeztek egészen kicsi és nagyobbacska szórakozni vágyók. A gyerekek
a nyári Gézengúz fesztiválról ismert
hagyományos fajátékokkal találkozhattak újra – többek között gólyalábakon egyensúlyozhattak és libikókán
kacsát röptethettek –, illetve a Caritas
Cseperedő foglalkozásain használt,
egyensúlyt fejlesztő játékokat és a Gézengúz játszóház jókora rámás csizmáját is kipróbálhatták. A farsangozók a
bejáratnál – a felnőtt kísérők által felajánlott adományért cserébe – petákokat kaptak, és – akárcsak a Gézengúz
fesztiválon – azokat válthatták be egyegy játék kipróbálására.
Az együttlétet élő népzene tette
meghittebbé, Sinkó András és az Öves
zenekar, illetve a Picinige gyermekzenekar muzsikált. Dallamaikra a rendezvény második felében táncház
kerekedett.
– Miért fontos a gyermekek számára
egy ilyen farsangi mulatság? – kérdeztük Moldován Emesét, a Gézengúz ját-

szóház és táncház egyik oktatóját.
– A gyerekek ezeken az alkalmakon
a számukra kedves mesehősök bőrébe
bújhatnak, és ezáltal megélhetik a vágyaikat, legyőzhetik félelmeiket. Ha
nagy szavakat akarnék használni, azt
is mondhatnám, hogy ennek gyógyító
szerepe is van. Egyébként ilyenkor mi,
felnőttek is kiadhatjuk magunkból
mindazt, ami a hétköznapok illemszabályaiba nem fér bele. Úgy gondolom,
ez volt a lényege minden idők farsangjainak. Ami az itt levő fajátékokat illeti, természetes anyagból készültek,
az ügyességet, a kreativitást fejlesztik.
A háttérben szóló népzene pedig a hallás fejlesztésére van jótékony hatással.
Tánc közben szocializálódnak is a
gyerekek, hiszen meg kell fogni egymás kezét, figyelni kell egymásra.
Ugyanakkor az is nagyon fontos – és
a néptáncoktatásunknak is ez a legfőbb
célja –, hogy nagyobb korukban, ha

Maros vagy nyárádmenti dallamokkal
találkoznak, ne azt mondják, hogy ez
„popular” zene, hanem azt, hogy
„igen, ezt már hallottam, ismerem,
szeretem”.
– Régebb a Gézengúz farsangjain
Illést is elégettétek.
– Ezúttal ez elmarad, azt tapasztaltuk ugyanis, hogy a gyermekek sajnálják a bábut. Ők nem abban a közegben
élnek, amelynek természetes kelléke a
szalma, éppen ezért nem olyan tartalmakkal hozzák összefüggésbe az égő
szalmabábut, mint falun élő társaik.
Ugyanakkor a gyerekek szeretik a
telet, ők nem a gázszámlát, hanem
egészen más, csupa kellemes dolgot,
tevékenységet látnak benne, a szánkózást, a korcsolyázást, a hóemberépítést, így nem is akarják elégetni vagy
elűzni. Éppen ezért mi nem farsangtemetést rendezünk nekik, hanem mulatunk egy kicsit így, tavaszváróban.

Szerdán sor került a Népújság által
felajánlott szokásos havi nyeremények
kisorsolására, amelyen 53 olvasónk
vett részt. Az élelmiszerekkel teli
Népújság-kosarakra – amelyek értéke
egyenként 100 lej – Marosvásárhelyről
412 levél, a vidéki településekről 86
levél érkezett.
A Népújság-kosár nyertesei: Színyi
Béla (Marosvásárhely, Déva u. 15. sz.)
– aki a helyszínen boldogan értesült a
nyereményéről, Csatlós Mária (Marosvásárhely, Liviu Rebreanu u. 13/2.
sz.), Toós Ferencz (Marosszentkirály,
Stejarului u. 19. sz.).
A Hűséges előfizető nyereményjátékra – amelynek díja egyenként 150
lej – 498 levél érkezett. A nyertesek:
Simon Árpád (Marosvásárhely, Színház tér 1/12. sz.) – úgyszintén jelen
volt a sorsoláson, Pap József (Maros-

vásárhely, Busuiocului u. 2/6.), Kozma
Magda (Marosvásárhely, Armoniei u.
25/4. sz.) és Böszörményi Gizella
(Marosvásárhely, Kövesdomb u. 1.
sz.).
A 100 lej értékű Hűségtombola díjat
ezúttal is a jelenlevők között sorsoltuk

ki. A szerencsés nyertes régi hűséges
előfizetőnk, Kománcsik József a Violetelor utcából.
A nyeremények átvehetők munkanapokon 8-14 óra között a szerkesztőségben, az 57-es irodában, telefon:
0742-828-647.

Sorsoltunk

Hit és Fény-találkozó

RENDEZVÉNYEK

Lehet jelentkezni
a méhészek báljára

Szöllősi Mátyás könyvbemutatója

Szombaton 15 órától találkozót tart a marosvásárhelyi és
a marosszentgyörgyi Hit és Fény közösség a marosszentgyörgyi római katolikus plébánia tanácstermében. A találkozó témája: a kánai menyegző. Az együttlét farsangi
vigassággal folytatódik, szentmisével zárul.

A Maros Megyei Méhészek Egyesülete március 4-én szervezi meg 16 órai kezdettel hagyományos bálját a marosvásárhelyi Víkendtelepen a polgármesteri hivatal
vendégházában. Jelentkezni, feliratkozni az egyesület
székhelyein, a méhészüzletekben lehet február 28-ig.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Történelmi előadás: A férfi és a nő

A Kós Károly Akadémia Alapítvány nagy sikerű történelmi előadás-sorozata keretében Pető Andrea, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár
február 23-án, ma 17 órakor a Bernády Házban (Horea
u. 5 sz.) tart előadást A férfi és a nő címmel.
A Látó Irodalmi Játékok 81. kiadásának meghívottja
Szöllősi Mátyás író, akinek tavaly megjelent Váltóáram
című novelláskötetét Szabó Róbert Csaba mutatja be
a marosvásárhelyi G. Caféban február 27-én, hétfőn
18 órától. Kiemelt támogató a Szépírók Társasága, valamint az NKA.

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor

Könyvbemutató Havadtőn

Február 24-én, pénteken délután 6 órától a havadtői
kultúrházban bemutatják a Csak a szívünkben nem
száll az idő – Életúton Tamás Gáborral című könyvet.
A közönségtalálkozóval egybekötött könyvbemutatón
jelen lesz a szerző, Szucher Ervin marosvásárhelyi újságíró, valamint a népszerű énekes, Tamás Gábor.

A Teleki Téka sikerei
és gondjai a rendszerváltás után

A Kemény Zsigmond Társaság kedden, február 28-án
délután 6 órakor a Bernády Házban tartja legközelebbi
összejövetelét, amelynek témája a Teleki Téka sikerei
és gondjai a rendszerváltás után. Előadó Bányai Réka,
a Téka munkatársa. Közreműködnek Sárdi Tamás és
Boér Károly, a zeneművészeti kar diákjai.
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Prefektusi kifogások az iskolahálózat-tervezet kapcsán

Több kifogást fogalmazott meg a
Maros megyei kormányhivatal a marosvásárhelyi tanács február 10-i rendkívüli
tanácsülésén hozott határozata ellen,
amelyhez csatolták a város iskolahálózatának tervezetét a 2017–2018-as tanévre.
A tervezetben szerepel a Római Katolikus Teológiai Líceum is, amelynek alapítása kapcsán két személy ellen indított
eljárást a Korrupcióellenes Ügyészség.
A prefektus elsősorban azt kifogásolja, hogy a rendkívüli tanácsülés öszszehívásakor nem tartották be a három
munkanapra vonatkozó határidőt. A kifogásolt pontok között szerepel a Római
Katolikus Teológiai Líceum, továbbá

más jogi indokok is. A prefektus szerint
nem kellett volna előzetesen tanácsi határozatot hozni az iskolahálózat-tervezetről. Miután a tervezetet összeállította
a polgármesteri hivatal, majd elküldte
szakmai láttamozás végett a megyei tanfelügyelőségnek, az utóbbi által jóváhagyott
tervezetet
kellett
volna
megszavaznia a tanácsnak – állítja a prefektus. Ezenkívül a hivatal által összeállított tervezet mellé csatolni kellett volna
a szakmai indoklást, ahogy azt az oktatásügyi törvény előírja – állítja Lucian
Goga prefektus, aki úgy véli, hogy a kifogásolt határozatra egy következő
tanácsülésen lehet visszatérni.

Csíki Zsolt, az RMDSZ-képviselők
frakcióvezetője szerint betartották az
összehívásra vonatkozó előírást. Ahogy
a szóban forgó rendkívüli tanácsülésen
is elhangzott, azért kényszerültek ily
módon határozatot hozni a beiskolázási
tervezetről, mert a polgármesteri hivatal
által továbbított dokumentumban nem
szerepelt a Római Katolikus Teológiai
Líceum. A frakcióvezető véleménye szerint a jogszabály lehetővé teszi, hogy ez
ügyben is határozatot fogadjanak el, viszont úgy érzi, hogy a törvényes előírásokat mindenki másképpen értelmezi,
amit tisztázni fognak – ígérte a frakcióvezető. (b.gy.)

Tánczos Barna szenátor szerint a
kisvállalkozók kellene eldöntsék,
hogy 1 százalékos forgalmi adót
vagy 16 százalékos profitadót fizetnének – áll az RMDSZ tájékoztatójában.
„A kisvállalkozókra kell bízni a döntést, hogy 1 százalékos forgalmi adót
vagy 16 százalékos profitadót fizetnek.
A kormány sürgősségi rendelete egységesítené a forgalmi adót azon kisvállalkozások esetében, amelyek legalább egy
alkalmazottal rendelkeznek. Az RMDSZ
módosító javaslatot nyújtott be erre vonatkozóan azt követően, hogy a Csíki
Vállalkozók Egyesületével való konzultáción felmerült ez az igény, miután a
kormány januárban elfogadta a sürgősségi rendeletet” – mutatott rá Tánczos
Barna, az RMDSZ Hargita megyei szenátora. Hozzátette: a szenátus első házként szavazott kedden, február 22-én a

3/2017-es sürgősségi kormányrendeletről, amely többek között előírja, hogy a
kisvállalkozások a forgalmuk 1 százalékával adózzanak, ha legalább egy alkalmazottjuk van. Ez idáig 1 százalékos
adót fizettek azok a mikrovállalkozások,
amelyeknek minimum két alkalmazottjuk volt, 2 százalékos adót, ha egy alkalmazottjuk volt, és 3 százalékos adót,
amennyiben nem volt alkalmazottjuk.
Tánczos Barna, az RMDSZ szenátora
a szenátusi plénumi vita során fenntartotta a szövetség azon módosító javaslatát, amely értelmében a vállalkozók
dönthetnék el, hogy 1 százalékos forgalmi adót vagy a 16 százalékos
profitadót fizetnek.
„A szenátusi vita alatt sajnos nem fogadták el az RMDSZ kezdeményezését,
így az eredeti formájában ment át a sürgősségi rendelet, de a kérdésben az alsóház a végső döntéshozó, és a szövetség

képviselőházi frakciója fenn fogja tartani a javaslatunkat” – mondta Tánczos
Barna Hargita megyei szenátor, a felsőház pénzügyi bizottságának tagja azt követően, hogy a szenátus plénuma
elutasította az RMDSZ módosító javaslatát.
A szenátusi szavazáson a szövetség támogatta a 3/2017-es sürgősségi rendeletet,
hiszen a kifogásolt cikkely mellett támogatható intézkedéseket is tartalmaz: 10
évre adómentességet biztosít a kizárólag
kutatási-fejlesztési területen tevékenykedő cégeknek, 450 ezer lejes értékig eltörli az ingatlantranzakciók adóját, a
turizmusban dolgozó alkalmazottak esetében eltörli a jövedelemadót, illetve azt
is előírja, hogy ezután 500 ezer eurós bevételig mikrovállalkozásnak minősülnek
a cégek. Mostanáig 100 ezer euró volt a
felső határ. A jogszabály esetében a képviselőház a végső döntéshozó.

Nacionalista szervezetek aktivistái
vonultak szerdán a kijevi parlament elé,
hogy figyelmeztessék a politikai vezetést arra, ne biztosítson az alkotmány
módosításával különleges státust, azaz
kivételes önrendelkezési jogokat a keletukrajnai szakadár területeknek. Helyszíni beszámolók tízezerre tették a
résztvevők számát.
Ukrán jelentések szerint a „nemzeti
önérzet menetének” elnevezett tüntetésen főként a Szabadság (Szvoboda) párt,
a Jobboldali Szektor (PSZ) és az Azov
önkéntes alakulat civil szervezeteinek
aktivistái vesznek részt. A szervezők
szerint a törvényhozás épülete előtt már
húszezren gyűltek össze, helyszíni beszámolók a tiltakozók számát körülbelül
tízezerre teszik.
A Majdanról, azaz a Függetlenség teréről indult menet megállt az elnöki hivatal előtt, ahol jelképesen édességet
rakosgattak az épület elé, utalva arra,
hogy Petro Porosenko elnök 2014-es vá-

lasztási ígérte ellenére még mindig nem
adta el édesipari vállalatát.
Sajtóhírek alapján a demonstrálók
többféle követeléssel akarnak előállni. A
Donyec-medencei önkényesen létrehozott „népköztársaságoknak” nagyobb
önrendelkezési jogot biztosító alkotmánymódosítás ellen kívánnak szót
emelni, emellett viszont még rezsicsökkentést, az állami vállalatok privatizációjának leállítását, a termőföld-eladási
moratórium fenntartását, valamint a
kelet-ukrajnai szakadár területekkel
folytatott kereskedelem beszüntetését
követelik.
A különleges státusról szóló alkotmánymódosítás jelenleg nincs napirenden az ukrán parlamentben. Azután
került le, hogy 2015. augusztus 31-én,
amikor első olvasásban a parlament jóváhagyta Petro Porosenko államfőnek az
alkotmány módosítására tett azon javaslatát, amely nagyobb önrendelkezést
biztosít minden ukrajnai helyi közösség-

nek, nacionalista tüntetők csaptak össze
a Nemzeti Gárdával a törvényhozás épületet előtt. A parlamentet védő nemzeti
gárdisták sorfala mögé a Szabadság párt
egyik aktivistája gránátot dobott, aminek
következtében a rendfenntartók közül
legalább ketten meghaltak és többen
megsebesültek.
A kelet-ukrajnai válság rendezését
célzó minszki megállapodás értelmében
Kijevnek különleges jogállást kell biztosítania Donyeck és Luhanszk megyének.
A mostani tüntetés egyelőre békésen
zajlik, nem érkezett hír erőszakos cselekményről.
Vasziljo Hricak, az Ukrán Biztonsági
Szolgálat (SZBU) vezetője keddi kijevi
sajtótájékoztatóján kijelentette: információi alapján az orosz titkosszolgálatok
tovább próbálkoznak Ukrajna belső
helyzetének destabilizálásával oly
módon, hogy tiltakozó megmozdulásokat gerjesztenek. (MTI)

Nem helyes az az amerikai érvelés, hogy a Népvédelmi Egységek
(YPG) nevű szíriai kurd milícia
nélkülözhetetlen az Iszlám Állam
(IÁ) dzsihadista terrorszervezet
elleni harcban – jelentette ki Ibrahim Kalin török elnöki szóvivő
szerdai sajtótájékoztatóján Ankarában.

Államokkal a szíriai kurd milíciával
kapcsolatban.
Kalin kiemelte: előkészületeket tesznek abból a célból, hogy a török és az
amerikai elnök a májusi NATO-csúcs
előtt találkozhasson egymással. Ankara
a főként arabokból és türkménekből álló,
lázadó Szabad Szíriai Hadsereget
(SZSZH) támogatja az Eufráteszi Pajzs
fedőnevű szíriai hadművelet keretében.
A beavatkozás egyik nem titkolt célja az,
hogy megakadályozza az YPG-t a török
határ menti területek egyesítésében.
A török elnöki szóvivő hangsúlyozta:
az észak-szíriai el-Báb város teljes ellenőrzéséért továbbra is zajló felszabadító
hadművelet fontos az IÁ fellegvára,
Rakka tervezett ostroma szempontjából
is. Kalin felhívta a figyelmet: Ankara lépéseket vár az Európai Uniótól a török

állampolgárok schengeni vízummentességének ügyében, és arra kéri Brüsszelt,
hogy álljon határozottabban Törökország oldalán a terrorizmussal szembeni
küzdelemben. Az etnikailag megosztott
Ciprus újraegyesítését célzó békefolyamattal kapcsolatban az elnöki szóvivő
jelezte: negatív hatása lesz a jövőbeni
tárgyalásokra annak, hogy a nicosiai parlament törvénybe iktatta, a görög ciprióta iskolák emlékezzenek meg az 1950
januárjában tartott népszavazásról, amelyen a ciprusi görögök tömegesen a sziget Görögországhoz csatolása mellett
voksoltak. Kalin reményét fejezte ki,
hogy a görög fél visszalép a döntéstől.
A parlamenti döntés következtében a
török fél lemondta a ciprusi vezetők csütörtökre tervezett következő megbeszélését. (MTI)

Forgalmi adó vagy profitadó?
– a kisvállalkozók döntsék el

Nacionalisták tüntettek
a Donyec-medence különleges státusa ellen

Nincs szükség a szíriai kurd milíciára
az Iszlám Állam elleni harcban

Hangoztatta: az Egyesült Államok segítségének köszönhető az YPG jelenlegi
területi fennhatósága Észak-Szíriában.
Emlékeztetett: még mindig vannak
YPG-fegyveresek az Eufrátesztől nyugatra fekvő Manbídzs városában, jóllehet Ankara korábban felszólította a
Washingtonnal szövetséges kurd erőket,
vonuljanak vissza a folyó keleti partjára.
Kalin hozzátette, hogy Törökország tovább folytatja konzultációit az Egyesült
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Leendő miniszterek?

Elfogadta tegnap a Szociáldemokrata Párt országos
végrehajtó bizottsága az igazságügyi, az európai alapok, a gazdasági és az üzleti környezetért felelős miniszteri tisztségre vonatkozó jelöléseket –
nyilatkozták az Agerpres hírügynökségnek politikai
források. Eszerint a Florin Iordache lemondásával
megüresedett igazságügyi miniszteri tisztségre Tudorel Toadert javasolja a PSD, Rovana Plumbot jelöli
az alakulat vezetőségi testülete az európai alapok
minisztériuma, Mihai Tudosét a gazdasági minisztérium, Alexandru Petrescut pedig az üzleti környezetért felelős minisztérium élére. Utóbbi tisztség Florin
Jianu lemondásával üresedett meg.

Béremelés a tanügyben

Hozzávetőlegesen 20%-kal emelik a tanügyben dolgozó kisegítő személyzet bére. Mintegy 53.000 alkalmazottat érint az intézkedés, amelyről sürgősségi
rendeletet ad ki a kormány csütörtöki ülésén – nyilatkozta tegnap a Szabad Tanügyi Szakszervezetek
Szövetségének (FSLI) elnöke, Simion Hăncescu.
Hozzátette, a béremelés február elsejei hatállyal lesz
érvényes, és a régiségpótlék kifizetése révén valósul
meg. „Ez nem jelent többletköltséget, a költségvetési
törvényben hozzávetőlegesen 90 millió lejt irányoztak elő erre a célra” – magyarázta a FSLI elnöke a
kormányfővel való egyeztetést követően. A Spiru
Haret Szakszervezeti Szövetséget vezető Marius
Nistor a szerdai tárgyalásról nyilatkozva elmondta,
lát hajlandóságot a jelenlegi kormányban a pótlékokkal kapcsolatos problémák megoldására. (Agerpres)

Pert vesztett Johannis

Elutasította a piteşti-i táblabíróság tegnap Klaus Johannis perújítási kérelmét, amellyel egy másfél éve
elveszített nagyszebeni ingatlanának tulajdonjogát
próbálta visszaszerezni. A polgári eljárás tárgyát képező ingatlan Nagyszeben egyik belvárosi sétálóutcájában található. Klaus Johannis és felesége az
állítólagos örökössel kötött adásvételi szerződés
révén váltak tulajdonosokká. Másfél évtizedes pereskedés után 2015 novemberében a brassói táblabíróság mind a restitúció jogalapjául szolgáló
örökösödési iratot, mind Johannisék adásvételi szerződését jogerősen megsemmisítette. Az államfő perújítási eljárásban kérte a jogerős ítélet
megsemmisítését. A piteşti-i ítélőtábla elutasító határozata jogerős. (MTI)

Átadták az Ifjúsági Bolyai
Pályázat elismeréseit

Átadták az Ifjúsági Bolyai Pályázat elismeréseit szerdán Budapesten. Palkovics László oktatási államtitkár köszöntőjében kiemelte: az elismerés célja, hogy
vonzóvá tegyék a tudományos, kutatói pályát már
egész fiatal korban. Az idei pályázat témái: Az evolúció elmélete és gyakorlati alkalmazásai vagy Mesterséges evolúció: új baktériumok létrehozása és
felhasználása az emberi életminőség javítására. Az
elismeréseket középiskolai és felsőoktatási kategóriákban adták át. A középfokú nevelési-oktatási kategória díját megosztva kapta Csorvási Tímea, a
marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum 12.
osztályos tanulója a Nárciszokkal az Alzheimer-kór
ellen című pályaművéért és Czikkely Márton Simon,
a Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános
Iskola 12. osztályos tanulója A genetikai kód megváltoztatása baktériumokban a genom átszerkesztésével című pályaművéért. A felsőoktatási kategória
díjazottja idén Rimaszombati Fruzsina, a Debreceni
Egyetem hallgatója, A sörélesztők egyedülálló evolúciós története: elméleti tanulságok és gyakorlati
perspektívák című pályaművéért. (MTI)

A jolly joker

(Folytatás az 1. oldalról)
Vagy nem jutott eszébe senkinek, vagy csak még senki
sem mondta ki, de a legutóbbi politikai történéseket figyelve arra kell gondolnunk, hogy a funkcióra legmegfelelőbb éppen a volt államfő lenne. Egyrészt magát
nevezi az ország legtapasztaltabb politikusának. Ami
így is van: több kormányban volt miniszter, volt parlamenti képviselő, Bukarest főpolgármestere, tíz évig államelnök, jelenleg szenátor. Valóban nagyon tapasztalt,
ugyanakkor nagyon ravasz, minden hájjal megkent politikus, akiben elég bátorság, szemtelenség van, és megvannak természetesen az eszközei is egy ilyen
háborúhoz.
Igaz, inkább miniszterelnök lenne, és az sem biztos,
hogy vállalná az igazságügyi tárca vezetését egy PSDkormányban, amelyet mindeddig esküdt ellenségének
nevezett. De a politikában minden lehetséges, még az
is, hogy beugorjon jolly jokernek, mert csak ő lehet az,
aki talán kordában tudná tartani az általa létrehozott
monstrumot.
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(Folytatás az 1. oldalról)
lelkivilágú kiskorúak. Ezt támasztja alá a 2003. évi 679-es
számú kormányrendelet, amely leszögezi az engedélyezett ideiglenes
nevelőszülői státus követelményeit.
Amint elhangzott, a megyében
430 gyermekotthonból kivett gyereket, közülük 38 fogyatékkal élő
kiskorút nevelnek hivatásos pótszülők.
Tavaly Maros megyében 29
árva, félárva vagy olyan új gyermek került az állami rendszerbe,
akiről szüleik lemondtak. 46 gyerek kikerült a rendszerből, öt gyereket családja körében helyeztek
el, 18-at örökbe fogadtak, öt pedig
önellátóvá vált.
A felhívásra olyan családok jelentkezhetnek, ahol legalább az
egyik házastársnak van jövedelme,
saját lakással rendelkeznek, illetve,
amennyiben albérletben élnek, a
tulajdonos írásos beleegyezése is
szükséges. Az is feltétel, hogy rendelkezzenek gyermeknevelési tapasztalattal. A jelentkezőnek
türelmesnek, megértőnek, gyermekcentrikusnak kell lennie. Feltétel a büntetlen előélet, amely a
család minden tagjára vonatkozik.
A hivatásos nevelőszülők kiválasztására és alkalmazására vonatkozó
követelményekről a Maros Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság Trébely utca 7. szám alatti
székhelyén, a C épületben lehet érdeklődni, illetve hétfőtől csütörtökig 7.30–16 óra között, pénteken
7.30–13.30 óra között a 0265/211699 és a 0265/213-512-es telefonszámok 51 vagy 52-es mellékszámán, az osztályvezető 0729499-900-as telefonszámán valamint
az
intézmény
www.dgaspcmures.ro honlapján
lehet tájékozódni.
Bérek és pótlékok
A bérezést illetően Deak Elida
helyettes vezérigazgató elmondta,
annak függvényében, hogy pályakezdő nevelőszülőkről vagy szakmai tapasztalattal rendelkező
alkalmazottakról van szó, illetve
egy vagy több gyerek nevelését
vállalják a jelentkezők, 1.446–
1.801 lejes bruttó alapbérre köthet
munkaszerződést a gyermekvédelmi igazgatóság. A különböző
pótlékokkal tovább emelkedhet a
bér, amely a szakmában eltöltött
évek számával arányosan 5%, 10%
15%, 20%, 25%-kal lehet magasabb, amely a vállalt gyermekek

Családra várva

számának, illetve egészségi állapotuk függvényében is változó. Egy
fogyatékkal élő gyerek után 25%os pótlékot kapnak. Így hozzávetőleg nettó 1.554–1.850 lejes havi
bérre számíthatnak a hivatásos pótszülők. A helyettes igazgató egy
példával illusztrálta a kereseteket:
januárban például egy kezdő hivatásos nevelőszülő egy vagy két
gyermek gondozásáért nettó 1554
lejt kapott, a 20 év szakmai tapasztalattal rendelkező 1840 lej nettó
keresete mellett jár a 84 lejes állami támogatás és a gondozott gyerekeknek járó 600 lejes élelmiszerés ruházati támogatás, mely ugyancsak az állami juttatás része, ez
utóbbi a fogyatékkal élő gyerekek
esetében duplája.
Amint a sajtótájékoztatón elhangzott, a folyamat időigényes,
hozzávetőleg három hónapba is beletelik, míg attesztált pótszülővé
válik valaki. Az első lépés egy kérvény leadása, amit az intézmény
szociális felmérése követ, a pszichológiai teszt kizáró jellegű. A hivatásos nevelőszülőknek jelentkezők a kiválasztásukat követően
60 órás, kötelező jellegű felkészítőkön vesznek részt, és csak a sikeresen letett vizsga után válhatnak
gyakorló nevelőszülőkké. Ezután
következik a tényleges gondozásba
adás.
„Te vagy a legszebb anyuka”
A sajtó képviselőinek bemutatkozott két olyan hivatásos nevelőszülő, akik több mint tíz éve ezen
a területen tevékenykednek. A 49
éves Kaló Zamfira Marosvásárhelyen három fiútestvért gondoz, akik
14, 10 és 9 évesek. A legkisebb 1
éves és 8 hónapos volt és még állni
sem tudott, a legnagyobb hétévesként még nem tudott beszélni, a középső pedig nem volt szobatiszta,
amikor gondozásába kerültek. A

A szemtanú

1795. május 21. Pest, Gecse Dániel
medikus levele Teleki Józsefnek
Én most ennél fogva bátorkodom Excellentiádnak alázatosan udvarolni azon fekete
Scenának [jelenetnek] le írásával, a’ melyen
tegnap u.m. 20-a May reggel (6. és 8 ora között a’ közönségesen tudva lévő, Felség-bántásnak vétkéért el fogattatott pártütőknek
halálra ítéltetett 5 nevezetesebb fejei, Abbas
(abbé) Martinovits, Hajnotzi, Latzkovits,
Sz[ent] Marjai, és G[róf] ‘Sigrai tulajdon
fejek elvesztésével az Hóhér által meg bűntettének. Már régen figyelmeznek vala az
Újság kívánók az halálos Sententia [ítélet]
ki mondattatása után a’ dolognak kimenetelére, hogy ha valyon Nyernek e’
Grátziát?[kegyelmet] melyre midőn érdemetleneknek 20-a May virradat előtt egy
órakor innen Pestről, mind a’ Lovas, mind
a’ Gyalog katonaság által ment Budára, a’
Gyalogok rész szerént a’ Várnak minden utzáira el osztattak, rész szerént ki mentek a’
váron kivül a’ Kristinavároson felyül lévő
mezőre, a’ holott az avégre készített homokos
dombotskát, a’ büntetésnek helyét környül
vették egynégyszegü formában, Quarreban;
a’ lovasok pedig mindenfelé patroliroztak

Az ellenőrzött autók fele műszakilag hibás

Balesetveszélyes járművek
a közutakon

Fotó: Nagy Tibor

családból kirepült egyetlen fiúgyermek hiányát próbálta ekként pótolni. Mint elmesélte, az állami
gondozásból családjába került kiskorúak beilleszkedése könnyedén
ment, mert hamar megszerették őt.
„Számomra ez már nem is szakma
vagy munkahely, hisz igazi lelki
kapcsolódás van köztünk. Ha naponta ők ötvenszer is elismétlik,
hogy én vagyok a legszebb anyuka,
a legboldogabb embernek érzem
magam a földön.”
„Ő választott engem”
Maria Vlăgea Jedden nevel két
gyereket. Tizenhárom évvel ezelőtt
egy hároméves kislány ölelte át a
combját a gyermekvédelmi igazgatóság folyosóján, így kezdődött
kettejük kapcsolata. Májusban került hozzá gondozásba, a kislány
akkor nem tudott beszélni és nem
volt szobatiszta. Saját, hároméves
kislánya – kettejük között a korkülönbség csupán három hét – segítségével eredményesen bepótolták a
hiányosságokat, szavakat tanultak
együtt, majd mondatokat raktak
össze, megértette a bilizés értelmét
is, így szeptemberben már óvodába
írathatták. A 46 esztendős pótszülő
örömmel mesél az elért eredményekről, a most kilencedikes Cristináról, aki a kereskedelmi líceum
tanulója, ugyanakkor büszke
azokra a sikerekre is, amiket a Together Dance tánccsoporttal ért el,
hisz felléptek a Next Star televíziós
műsorban is. „A lányaim testvérként ragaszkodnak egymáshoz,
hisz együtt nevelkedtek” – mondta
a pótmama. Ezelőtt öt évvel egy
nyolc és fél hónapos kisfiút is a
gondjaira bíztak, akinek fejlettsége
akkor egy két hónaposénak felelt
meg. A fogyatékkal élő, súlyos
egészségi gondokkal küzdő kisfiút
is családtagként kezelik és szeretik
mind a pótszülők, mind a pótnagyszülők.

[járőröztek] és a’ gyalogokkal együtt körül
fogták a’ Klastromot, a’ melyben a’ rabok
voltak; és onnan egy utat formáltanak a’
Bétsi kapu felé, a melyen hatodfél órakor a’
Bűnösöket ki indították, egy egy négy lovu
paraszt Szekéren külön
külön egymás után, mindeniken ült egy Pap, (de
G[róf] Sigraival kettő) és
két v[ár]megye Hajdúja,
midőn el jutottanak a helyre előbb bé vitetett
Martinovits a Quarreban [négyszögbe], a’
kinek Ítélete azzal nehezítetett, hogy ő nézze
a’ többeknek halálát, és irásai a’ Hóhér által
égettessenek meg; A’ Dombotskára legelől
vitetett G[róf] ‘Sigray, aki már akkor félig
meg volt halva. Sententiájának fel olvastatása, és imádkozása után egy öreg executor
[hóhér] háromszor vágott Nyakához, és ugy
ütötte el fejét; második volt Sz[ent] Marjai,
akinél a’ többivel együtt az öreg executornak
fia, egy ütéssel el végezte kötelességét; következett Latzkovits, ez régen hogy haragudott Martinovitsra, azt az okát adván, hogy
ő soha Papnak nem hitt, most még is a’ miatt
kell néki meg halni, ez sem az utánn, sem az
helyen legkissebbet sem imádkozott, hanem

A 2016-os év folyamán a forgalomban ellenőrzött gépjárművek nagyjából felének volt
legalább egy műszaki hibája,
öt százalékuk pedig azonnali
balesetveszélyt jelentett –
derül ki a Gépjármű-nyilvántartási Hivatal (RAR) által lapunkhoz
eljuttatott
statisztikából.

Menyhárt Borbála

A Gépjármű-nyilvántartási Hivatal tavaly több mint 76 ezer gépjárművet ellenőrzött a közutakon a
közlekedésrendészettel közös akciók során, és – mint megállapították – 3.781, azaz a forgalomban
megállított járművek közel öt százalékánál azonnali balesetveszély
állt fenn, főként a fékrendszernél, a
kormányműnél, valamint a futóműnél észleltek meghibásodásokat.
A közleményben szereplő adatok
szerint a kiszúrt járművek 37,42
százaléka nem felelt meg a műszaki
előírásoknak, 25,11 százalékuk
pedig túllépte a szennyezőanyag-kibocsátási határértékeket.
George Adrian Dinca, a RAR vezérigazgatója rámutatott, az ellenőrzés eredményei nem feltétlenül
tükrözik a hazai autópark általános
állapotát, ugyanis akcióik során
csak azokat a gépjárműveket állították meg, amelyeknél hibára gyanakodtak.
A közlemény ugyanakkor a

vakmerő bátorsággal el hallgatta Sententiáját, és midőn a’ Pap által intett volna utolsó
órájában az imádságra, és a’ véghetetlen
sok Népnek jó példa adására, akkor bajuszszát sodorta és körül nézte a’ sokaságot ‘s
azt mondotta: Sok Nép Még a’ koronátiokor
[koronázáskor] se volt ennyi; azonban ő
jelen vagyon igaz, hogy ez a’ halál különös
dolog; továbbá azt mondotta, hogy Martinovitsnak meg kell mondani,
hogy kurvannya ő már
nem haragszik reá. Utolsó
volt Martinovits, a’ ki felette nagy kétségbeesésben, és imádkozásban szüntelen tsokolta
a’ kezében lévő feszületeit, feje el ütettvén,
irásai a’ Dómban (a dombon) meg égettettek; Testeik temettetni el vitettek koporsóban
rakattatván. Ez Nap ki szabadultanak az Ártatlanak is, u.m. Tisz[teletes]. Túros Péter
Uram, az Ocsai Ref Pap, Tisz. Fodor Ur, a’
[nagy]körösi Professor, az ifjú Kazintzy
Miklós, a’ Theatralista [színész] Sehy, a’ kikkel magam Személyesen beszéltem; a’ többekről keveset tudunk. (…) Azon két utolsó
Status Raboknak 3-a Juny [június 3-] lett
executaltatások [kivégzésük] után (a’ kikről
talám már Excellentiád előtt nem mondhatok Újságot, minthogy azt az elébb Mlgs
Báró Pronay Sándor Ur eö Nsgnak környül-

Maros megyében végzett vizsgálatok eredményeire is kitér. Az elmúlt
évben a megye útjain a közúti rendőrség és a RAR vegyes csapatai
2504 járművet állítottak meg, ezek
kevesebb mint egy százaléka esetében állt fenn azonnali balesetveszély
a
súlyos
műszaki
meghibásodások miatt. A szóban
forgó esetekben visszatartották az
érintett járművek forgalmi engedélyét, amit csak azután szerezhet
vissza az autó tulajdonosa, hogy
műszaki vizsgálatra viszi a járművét a Gépjármű-nyilvántartási Hivatalba. A közúti ellenőrzés végett
megállított gépkocsik, motorkerékpárok, haszonjárművek és utánfutók közel hatvan százalékánál
fedeztek fel műszaki meghibásodást, vagy nem voltak rendben a
jármű iratai.
A vizsgálatnak alávetett járművek 25 százaléka esetében úgy ítélték meg a szakemberek, hogy azok
a közúti biztonságra nézve veszélyt
jelentenek, 2,4 százalékuknak pedig
vagy le volt járva a műszaki vizsgálatot igazoló irata, vagy pedig hamis
papírokat mutattak fel a rendőröknek. Megyénkben a megállított
autók 21 százaléka lépte túl a
szennyezőanyag-kibocsátási határértékeket.
Az ellenőrző akciók során tavaly
329 bírságot róttak ki, egy hajtási
jogosítványt és 285 forgalmi engedélyt tartottak vissza a hatóságok.

Fotó: Nagy Tibor

állásoson meg irtam volna) nem esett semmi
Nevezetes történet, mellyel Excellentiádnak
udvarolhatnék; A’ halálos Rabok, akik Gratiát nyertek határozottan, a’ többek pedig
meg határozott ideig való rabságra másuvá
vitettetnek; Bátorkodom most udvarolni Excellentiádnak ezen rossz gyümöltset termő
Élő fával, a’ melyen a’ Status raboknak egy
mástol való eredetek, Nevek, büntetések,
vagy el Szabadittatások le vagyon rajzolva;
Ilyenekkel a’ mostani vásárban a Kép-Árulok magoknak jo hasznot hajtottak; A’ Sententiájok is mindnyájoknak Nyomtatásban
már ki jött, de ennek küldésében nem találtam alkalmatosságot.

Gecse Dániel (1768-1824) orvosdoktor,
az Emberszereteti Intézet későbbi alapítója,
patrónusának, Teleki József grófnak, a koronaőrnek küldött tudósítása az első és legkorábbi, amely eddigi tudomásunk szerint a
magyar jakobinus mozgalom vezetőinek kivégzéséről íródott.
Bár a szöveg 1965 óta hozzáférhető
nyomtatásban is, mégsem figyelt fel rá
senki, mert egy orvostörténeti közlemény
rejtette több mint 50 évig. A közlője Marosvásárhely múltjának egykor jól ismert búvárlója, Fodor István, a Krónikás Füzetek c.
sorozat útnak indítója.

2017. február 23., csütörtök ___________________________________________ HARMÓNIA ___________________________________________________ NÉPÚJSÁG

5

Gyógyító idegsejteket fedeztek fel

Csitul a járvány

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Még gyakori a tüdőgyulladás

Kifele tartunk a februárból, szaporodik a napsütötte órák száma, s
csökkenni kezdett a légúti megbetegedések száma is – derüli ki a
Közegészségügyi Igazgatóság sajdr.
Stelian
tószóvivője,
Caraghiaur tájékoztatójából. A
február 6–12. között nyilvántartásba vett 5.346 személyhez képest
az elmúlt héten 4.933-an fordultak
légúti panaszokkal a család- és
szakorvosokhoz. Meggondolkoztató viszont, hogy a légúti fertőzés-

ből kialakuló szövődmény több
személyt érintett az elmúlt héten,
mint azt megelőzően. A korábbi
1.424 esethez viszonyítva 1.467
betegnél állapítottak meg tüdőgyulladást, akik közül 162-en szorultak kórházi ellátásra.
Természetesen a melegebb napokon is oda kell figyelni arra,
hogy miképpen öltözködünk, hiszen a napsütés hirtelen válthat át
borús, szeles időre, ami kedvez a
meghűlésnek.

Mintegy 35-40 százalékban
örökli a gyerek a szüleitől a
testtömegindexét (BMI), vagyis azt, hogy vékony, átlagos vagy túlsúlyos lesz-e –
állapította meg egy új brit tanulmány.

az Amerikai Egyesült Államok,
Kína, Indonézia, Spanyolország és
Mexikó – nagyjából 100 ezer gyerekének testmagasság- és testsúlyadatait vette alapul.
A kutatók azt találták, hogy a
BMI (a kilogrammban megadott
testtömeg és a méterben mért testmagasság négyzetének hányadosa)
örökölhetősége nagyjából állandó,
20 százalékban származik az egyik
és 20 százalékban a másik szülőtől.
„Az arányok többé-kevésbé
minden országban hasonlóak, függetlenül a gazdasági fejlettségtől és
iparosodottságtól. A kiválasztott

Öröklődik a testalkat

A legelhízottabb gyerekek esetében az arány 55-60 százalékra
emelkedik, ami azt jelenti, hogy hízásukat több mint felerészben génjeik és családi környezetük
határozza meg – írták a kutatók a
Economics and Human Biology
című szaklapban.
A Sussexi Egyetem vezette kutatás hat ország – Nagy-Britannia,

Érdeklődésünkre, hogy hihetünk-e abban, amit kedden este az
egészségügyi szaktárca vezetője
ígért, miszerint márciusra a közegészségügyi igazgatóságok minden oltóanyaggal rendelkezni
fognak, a szóvivő reményét fejezte
ki, hogy a megrendelt vakcinák
megérkeznek. Biztos már, hogy
megkapják a DT (diftéria-tetánusz)
elleni oltóanyagot, amihez a megyék közötti újraelosztás nyomán
jutnak hozzá.

országok között megtalálható az
egyik legelhízottabb, az Egyesült
Államok, valamint a két legkevésbé túlsúlyos lakosságú ország,
Kína és Indonézia is” – magyarázta Peter Dolton, a Sussexi Egyetem professzora.
A tanulmány kimutatta, hogy
„az elhízott szülők gyerekei sokkal
valószínűbb, hogy maguk is elhíznak, ha felnőnek, mivel a szülői
örökség hatása több mint kétszerese, mint a legsoványabb gyerekek esetében” – tette hozzá a
professzor.
Úgy vélte, az eredmények fényében újra kell értékelni, hogy az
elhízás milyen mértékben családi
és genetikai tényezők eredménye
és mennyire egyéni döntéseké.

Creactivity Kids Club – a föld alatti gyerekbirodalom

Az agysérülés gyógyításának
lehetőségeit segítheti a Semmelweis Egyetem kutatóinak
felfedezése, akik olyan új
idegsejtcsoportot írtak le az
agyvelőben, amelyek arra
szolgálnak, hogy egy adott
célterület felé irányítsák az
újonnan képződő sejteket.

Az új típusú sejtek „alagutakat”
képezve segítik a születő idegsejtek
célba jutását egy olyan fehérje segítségével, amelyet a daganatsejtek
egyik félelmetes fegyvereként ismertek korábban – olvasható a Magyar Tudományos Akadémia
honlapján. Az ELTE Anatómiai,
Szövet- és Fejlődéstani Intézete docensének, Alpár Alánnak a vezetésével a Nemzeti Agykutatási
Program keretében végzett kutatás
eredményeit a Proceedings of the
National Academy of Sciences
(PNAS) című rangos multidiszciplináris folyóiratban tették közzé.
Az emberi agy regenerációs képessége a test más szöveteihez képest kicsi, azonban ma már
közismert, hogy kevés helyen és
korlátozott számban ugyan, de születnek benne új idegsejtek. Ezek a
sejtek miután megszülettek, rendeltetési helyükre vándorolnak.
Az ELTE kutatói e vándorlás folyamatát vizsgálták. Ehhez a patkány szaglórendszerében leltek
kísérleti modellre: itt az agykamrák
falában viszonylag nagy mennyiségben születnek új idegsejtek,
amelyek a megfigyelések szerint
csőszerű „alagutakban” jutnak el
rendeltetési helyükre.
A szakemberek felfedezték, hogy
az új sejtek vándorlását egy külön
erre a célra specializálódott idegsejttípus segíti: ilyen sejtek veszik
körbe hagymahéjszerűen a vándor-

Meghonosítani a gyermekanimátor foglalkozást

Valóságos föld alatti gyerekbirodalom nyílt meg tavaly
december 12-én Marosvásárhely főterén. Igaz, egy kicsit
eldugottabb helyen, de annál
intimebb, barátságosabb környezetben. A B&B gyógyszertár melletti kapualjban van a
Creactivity Kids Club bejárata. A klubban interaktív és
személyiségfejlesztő játszóház működik Gál Csilla, a Creactivity egyesület elnökének
vezetésével, aki bemutatta lapunknak a birodalmat.

Vajda György

Gál Csilla 17 éve foglalkozik
gyermekprogramok, -fesztiválok
szervezésével, amelyeken akár 400
gyerek is részt vett. Középiskolás
volt, amikor önkéntesként a budapesti székhelyű Zabhegyező gyerekanimátor-egyesületben tevékenykedett, ahol több nemzetközi
gyermekfesztivált
szerveztek.
Utána a Rotaract Tékával több árvaházi tevékenységen, jótékonysági
akcióban vett részt. 2011-ben a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban
megszervezte a Kétnapos kaland a
Föld körül című rendezvényt, amiért elnyerte az év önkéntese címet.
Közben mesterizett a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem rendezvényszervező szakán.
2014-ben a család segítségével
létrehozta a Creactivity egyesületet,
amely célul tűzte ki az erdélyi magyar
gyermekanimátor-kultúra
meghonosítását. Az egyesület aktívan részt vett olyan rendezvények
szervezésében, mint a Critical
Mass, a kastélynapok vagy a kastélytábor Gernyeszegen. 2016 szeptemberében született meg az ötlet,

hogy nyissanak gyerekklubot. Novemberben bérelték ki a helyiséget.
Sikerült 17 helyi vállalkozót meggyőzni arról, hogy ez nagyon hasznos és hiánypótló szolgáltatás, így
másfél hónap alatt alakították át,
rendezték be, „szerelték fel” az új
rendeltetésnek megfelelően a korábbi bárhelyiséget úgy, hogy 2016.
december 12-én megnyithatták a
Creactivity Kids Clubot.
A „felszínen” levő előtérben egy
kis várakozóhelyiséget rendeztek be
azoknak a felnőtteknek, akik nem
akarnak bekapcsolódni a gyerek játékába. A lenti helyiségek korcsoportoknak megfelelően vannak
kialakítva. Az első részben 6–12
éves korúakkal foglalkoznak. Ez tulajdonképpen a klub, ahol a nagyobbak – játékmesterek irányításával – igényes, minőségi társasjátékokat próbálhatnak ki, mint az
Activity junior, a Jumbo játékok, a
Tabu, a Jungle speed és a Brainbox.
A belső, nagyobb termet a kicsik –
egyévestől négyéves korig – vehetik
birtokba. A játszóház működtetői

nem csak egy teret hoztak létre, ahol
„csak úgy elvannak a gyerekek és a
szüleik”, hanem közben fejlődnek,
tanulnak. A gyerekek motorikus,
szenzomotoros, taktilis érzékelésének és egyensúlyérzékének fejlesztésére Wesco- és Gonge-eszközöket
használhatnak animátorok segítségével. A terem falát Bardosán Sheila
Tímea segítségével 18 önkéntes
három hét alatt alakította át varázslatos birodalommá.
Az egyesület szeretné meghonosítani a gyermekanimátor-foglalkozást, erre a klub kiváló
gyakorlólehetőséget biztosít, elsősorban olyan fiataloknak, akik nem
pedagógusok, de szeretnek gyerekekkel foglalkozni. Ezenkívül az
egyesületnek partnerszerződése van
a Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum magyar rendezvényszervező
és tanítóképző osztályaival, a diákok itt gyakorlatozhatnak, és ide
járnak önkéntesekként a Bolyai, az
Unirea és a Papiu líceum diákjai is.
Az animátoroknak rendszeresen
szerveznek szakképzést: társasjá-

ték-levezetés, luftballonmodellezés,
biztonságos gyerekmegőrzés stb. A
2-7 éves gyerekek számára gyerekmegőrzőt működtetnek, a nagyobbaknak pedig hetente háromszor,
hétfőn, szerdán és pénteken tematikus rendezvényeket, társasjátékdélutánokat, kézművesműhelyeket
és interaktív játékokat szerveznek.
Volt már mézespogácsa-hímzés,
festés, díszítés, vagy a gyerekek
olyan kézműves technikákat sajátíthattak el, mint a batikolás, képrámakészítés, karkötőfonás. Februárban például farsangolás is van.
Lehet különböző méretű kosztümöket próbálgatni. A gyerekek beöltöznek, a szülőknek maszkot
ajánlanak, és a tevékenység után, a
szokáshoz híven, csörögével kínálják meg a résztvevőket. Minden
kedden és csütörtökön játékdélután
van, amikor a nagyobbakra összpontosítanak.
Az egyesület hadat üzent a számítógépes játékoknak és a televízió
előtti időtöltésnek – mondja Gál
Csilla. A Creactivity Kids Clubban
interaktív tevékenységeket szerveznek, amelyen a felnőttek is részt vehetnek. Volt már olyan memóriajáték, ahol a nagymama a dédmamát hívta ki „párbajra”, ugyanis a
játszóház és gyermekmegőrző hétfőtől péntekig 10-20 óra között működik, szombat és vasárnap születésnapokat, magánjellegű rendezvényeket szerveznek. Ezek is igen népszerűek, már jó előre le kell foglalni a
helyiséget. A születésnapok személyre szabottak, átalakítják a belső
teret, felirattal látják el, hiszen itt az
ünnepelt kerül a középpontba. Két és
fél órára lehet kibérelni a termeket.
Egy-két gyerekanimátor levezeti a
másfél órás, az igénynek, érdeklő-

lási útvonalat, vagyis ezek alkotják
a megfigyelt „alagutakat”.
Ezekről az újonnan felfedezett
sejtekről az is kiderült, hogy külső
ingerekre igen erősen reagálnak a
secretagonin nevű fehérje jóvoltából. Ez a fehérje igen érzékeny az
idegrendszerben fontos szerepet betöltő kalciumionok koncentrációjának változásaira, és képes a sejtben
lejátszódó válaszfolyamatokat szabályozni.
A kutatók azt is észrevették, hogy
e sejtek többen vannak, mint azt korábban gondolták, azonban nagy részük egyfajta készenléti állapotban
várja, hogy szükség legyen a segítségére. Amikor az agyszövetben sérülés történik, és az újonnan születő
idegsejteknek gyorsan rendeltetési
helyükre kell jutniuk, a secretagonin mennyisége megnő ezekben a
vándorlást segítő sejtekben, vagyis
érzékenyebbek lesznek a környezetükre.
A kutatók megfigyelték, hogy e
különleges sejtek ilyenkor nemcsak
az „alagút” falában, de a belsejében
is felbukkannak, mintegy útjelző
rendszert alkotva a vándorló új
idegsejtek számára.
A szakemberek kimutatták, hogy
az azonosított speciális idegsejttípus különösen nagy számban van
jelen emberi magzatokban, és arra
is fény derült, hogy az emberi szaglórendszerben még időskorban is
megtalálhatók.
Most azt vizsgálják, megtalálható-e, beindítható-e ez a vándorlást
segítő mechanizmus az agyvelő
más területein is. Ha egy erre alkalmas mesterséges mikrokörnyezetet
tudnának létrehozni, az a kutatók
szerint új távlatokat nyithatna a sérült agyszövet helyreállításában.
(MTI)
dési körnek megfelelő játékokat, egy
másik személy pedig segít a szülőnek a felszolgálásban.
Gál Csilla szerint sajnos kevesebben foglalják le délelőttre a helyiségeket, holott a kisebbek ebben a
napszakban sokkal frissebbek, aktívabbak. A szülőknek könnyebb eljutni a délutáni szülinapra, de a
gyerekeknek sokkal jobb a délelőtt.
Sőt, a klub vezetője azt is hangsúlyozta, hogy örömmel fogadnak egy
időben román és magyar gyerekeket,
mivel az a tapasztalatuk, hogy a kisebbek nagyszerűen játszanak együtt
és kommunikálnak a saját gesztusnyelvezetükön. A nagyobbak pedig,
ha külön asztalnál is ülnek, de társasjátékozás közben hallják egymás
nyelvét, figyelnek egymásra, sőt segítenek is adott esetben, s ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy nyitottabbak,
toleránsabbak, fogékonyabbak legyenek egymás nyelve és kultúrája
iránt, mi több, a várakozóban a szülők is „barátkozhatnak”. Ezt a fajta
közeledést szolgálják az egyesület
más helyszíneken megszervezett tevékenységei is, mint a részvétel a
Civil Vásáron, a Swimathonon
vagy a Critical Massen, ahol külön,
az alkalomhoz illő gyerekprogramokat rendeznek.
Természetesen kiadásaik is vannak, hiszen terembért is kell fizetni,
ugyanakkor a játéktárat is folyamatosan felújítják, ezért a szolgáltatásért díjakat szabtak meg. Egyórai
tevékenység gyerekenként 15 lej,
ezért a gyereket kísérőnek jár egy
kávé vagy tea, a gyereknek gyümölcs vagy gyümölcslé, illetve ásványvíz. A tematikus rendezvényeken való részvétel 20 lej személyenként. Ilyenkor egy óra a kézműves-foglalkozás, majd ezt követi
félórai – a foglalkozáshoz kötődő –
játék. A születésnap 40 lej gyerekenként. Legkevesebb 10 gyerekkel
lehet kibéreli a helyiséget két és fél
órára, a már említett irányított foglalkozással együtt.
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Kamaszálmok

„Törölve”, de mégis megmarad

„Lakos Gyuri állapotánál az áll a Facebookon, hogy DELETE. (törölve). December 25-én
posztolta. És még van két olyan hülye, aki lájkolta is… Asszem, az egész Lakos Gyurival
végződött. A gyerekkorunk.”
Ezzel az idézettel hívták a közönséget a marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum tizedikes dráma szakos tanulói az iskola Vörösmarty (Mărăşti) utca 8A
szám alatti szaktermébe, ahol vizsgadarabjukat, Győri Katalin Delete című iskoladrámáját adják elő február elsejétől kezdődően.
szom, és amikor megjelent az új szak a műBodolai Gyöngyi
vészeti iskolában, azt gondoltam, hogy megpróbálom. A felvételi vizsgám sikerült, és két
Mivel korábban érkeztem, és a teremben év után sem bántam meg. Még kételyeim
még javában folytak az előkészületek, végig- vannak azzal kapcsolatosan, hogy hol fogom
néztem, ahogy a folyosót vidáman gesztiku- folytatni érettségi után.
láló, hangosan nevetgélő színes tömeg tölti
Georgina: – Amit itt tanulok, azt az élet
meg. Néha kicsit meglökdöstek, a lábamra minden területén fel tudom használni, még
léptek, de meg kellett értenem, hogy a szűk akkor is, ha nem lesz belőlem színésznő.
folyosón komoly akadályt jelentett a szék,
Barni: – Úgy gondolom, hogy itt olyan alaamelyen ültem. Ahogy találgattam, hányan pot kapunk, olyan dolgokat tanulunk, amelehetnek, nehéz volt elképzelni, hogyan fo- lyek hasznosak mind az életben, mind akkor,
gunk beférni a terembe, de legnagyobb meg- ha tovább szeretnénk menni ezen az úton.
lepetésemre széken, padlón végül minden
Gábor: – A színművészeti egyetemre kéjelen levő szülőnek és diáknak jutott hely. S szülök, és az itt szerzett tapasztalatok haszha netalán valaki kényelmetlenül ült volna, a nosak lehetnek számomra. Kedvelem ezt a
helyzetét már az első percektől feledtette a szakmát, mert érzéseket tudok kiváltani az
gördülékenyen pergő előadás, amely magával emberekből, főleg a nevetést.
sodorta a közönséget. A gyakorló tanárként is
Benjámin: – Ötödikes koromban bevettek
dolgozó, tehát a kamaszok világát jól ismerő egy falusi színjátszó körbe, ami nagyon megfiatal, Budapesten élő szerző darabja egy tra- tetszett. Amikor hallottam, hogy dráma szak
gédiáról szól. Főszereplője a felsőbb osztály- indult, természetes volt, hogy megpróbálom,
ból visszabukott kisportolt, arrogáns, öntelt és sikerült. A színpadon úgy érzem, hogy
fiú, akit az osztályban senki sem tud „lekö- megnyílik előttem a világ, és olyan dolgokra
rözni”. Sem az informatikában jeleskedő, vagyok képes, ami tetszik a közönségnek, ez
sem a feltörekvő osztálytárs, sem a menő visszahat rám, és jó érzést kelt bennem.
csaj. Egyedül az éltanuló, a sportban is kiváló
Lehel: – Amikor tudomást szereztem erről
lányra figyel fel, aki beleszeret, de levelét az az osztályról, eldöntöttem, hogy ide jövök.
arrogáns lovag a többiek tudomására hozva Otthon nem örültek, mert azt szerették volna,
elárulja őt. Ez az első jel azon az úton, ame- hogy a Bolyai iskolába felvételizzek. Jól
lyet később egy önvallomás világít meg. érzem magam, jók a tanáraink, és jó érzés
Ebből derül ki, hogy a főszereplő megjátszott volt látni, hogy megkönnyezték az előadáfelsőbbrendűsége, magabiztossága mögött az sunkat, sikerült érzéseket kiváltani a közönédesanyát bántalmazó, a fiával nem törődő ségből.
durva apa áll, és a vele szemben érzett teheVirág: – Születésemtől fogva az életem
tetlenség kergeti öngyilkosságba a lelkileg része volt a színház. Több művészeti ágazasérült fiút. Tette így válik segélykiáltássá, ami tot, sőt a sportot is kipróbáltam, de ezt érzem
rádöbbenti az osztályt és a nézőt is arra a je- a legközelebb magamhoz. Ezért jöttem ebbe
lenségre, hogy a tizenévesek körében előfor- az osztályba, és a jövőben is folytatni akarom
duló szokatlan, a többiekétől eltérő azt, amit szeretek.
viselkedést nem elítélni, hanem az okait felNem csalódtak, jó helyen vannak – tettünk
tárva segíteni lehetne. A főhős mellett a többi pontot az első kérdés végére, majd érdeklőkamaszt kettős szereposztásban játszó diákok désemre elmondták, hogy nem tartják megelőadása könnyeket csalt nem egy néző sze- terhelőnek a programot, sőt van, akinek
mébe, és a vastaps sem maradt el. A szerep- nagyon jó, hogy nem kell reggel nyolckor fellők: Nagy László (Gyuri), Barabás kelnie, ugyanis tíz órától járnak iskolába, és
Krisztina/Balog Virág (Dóri), Rusz Benjá- késő délutánig tart a program. Lehet, hogy
min/Zelko Barna (Boti), Koronka Gábor/Sik- kevesebb az idejük, de aki színész akar lenni,
lódi
Lehel
(Csabesz),
Czimbalmos annak meg kell szoknia, és mindenképpen jó,
Brigitta/Kolcsár Georgina (Ancsa).
hogy azt teszik, amit szeretnek – mondták
Megnyílik előttem a világ
egyöntetűen.
A játék után, miközben a 11. osztályosok
Egy színész nem csak színész, lehet rádiós,
készültek a második előadásra, elbeszélget- tévés, szerepelhet rendezvényeken, és rugaltem a szereplőkkel. Először is arra voltam kí- mas a programja, mert nincs rendszeresen,
váncsi, hogy miért választották a művészeti mindennap ismétlődő munkaideje, válaszollíceum dráma szakát.
ták, amikor arról érdeklődtem, hogy ismerikKrisztina: – Tovább szeretném folytatni az e a szakma korlátait és nehézségeit is. Ha arra
egyetemen, és akkor miért ne kezdtem volna gondolnak, hogy tanáruk és példaképük, Baidejében? Akár egy órán keresztül is tudnék rabási Tivadar játszik a színházban, dolgozik
beszélni arról, hogy miért szeretnék színész a tévénél és tanít, megerősíti őket abban,
lenni…
hogy érdemes ezt a pályát választani. A neLaci: – Kiskoromban nagymamám minden hézségekről szólva elmondták, hogy egyeeste felolvasott egy verset. Ezeket meg is ta- seknek a beszédtechnika megy nehezebben,
nította, és versmondó versenyekre jártam. mások általában elégedettek, bár néha fáÖtödikes koromban Korpos András színmű- rasztó a program.
vész választott ki, és bekerültem a vásárhelyi
Ha történetesen nem sikerül a felvételi
színházhoz, ahol nagyon megtetszett ez a vizsga, merre veszik az irányt? – vettük
mesterség. Már a negyedik előadásban ját- számba a lehetőségeket. Volt, aki azt mondta,

A Szentivánéji álom szereplői

A tizedikesek csapata

hogy addig próbálkozik, amíg felveszik a
színművészetire, egyikük a pszichológia szakot említette, néhányan korainak tartották a
kérdést.
Végül az álmokról kérdeztem őket, arról,
hogy abban az esetben, ha a színművészet
mellett tartanak ki, melyik színpadon, színházban szeretnének játszani. A válaszban elhangzott Marosvásárhely, Kolozsvár, a
budapesti Vígszínház, és volt, aki filmszínészként meg sem állna Hollywoodig. Mert
álmodni lehet és kell – figyelmeztettek.
Dráma szak 2013-tól
A későbbiekben tanárukhoz, Barabási Tivadar színművészhez fordultam, aki az előkészületekből, az előadásból ítélve láthatóan
jó pedagógiai érzékkel foglalkozik a csoporttal. Kérdésemre elmondta, hogy három éve
indult a dráma szak a marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceumban. Az oktatói tapasztalatot a színészmesteri szak elvégzése után a
Mihai Eminescu Pedagógiai Líceumban szerezte. A Művészeti Egyetemen járta ki a négyéves pedagógiai képzést. A művészeti
iskolában meghirdetett szaktanári állást versenyvizsgával foglalta el, de véglegesen csak
a szak akkreditálása után nyerheti el. Jelenleg
Ritziu Ilka Krisztina színművésszel együtt tanítják a szaktantárgyakat, kolléganője az elméletet, ő pedig a gyakorlati órákat.
– A dráma szak célja kifejezetten a színészképzés, vagy más szakmára is felkészít, ahol a biztos megjelenés, az érthető,
szép beszéd, a gondolatok árnyalt kifejezése fontos követelmény? Azért kérdeztem, mert az egyik diák azt mondta, hogy
ha nyolcszor kell a színire felvételiznie,
akkor sem tágít. Gondolom, hogy már
kezdettől az egyéb lehetőségekre is felhívják a figyelmüket, hiszen menet közben kiderülhet, hogy nem mindegyikük alkalmas
erre a mesterségre.
– Van olyan diákom, aki elszántan készül
a színészi pályára, mások még gondolkoznak,
ami természetes, mert ebben a korban sok
minden változhat. A személyiség olyan oldalait fejleszti ez a program, mint például a koncentráció,
képzelőerő,
memória,
kapcsolatépítési és kommunikációs készség,
csapatszellem, érzelmi intelligencia, empátia,
kreativitás és sorolhatnánk tovább, amit bárhol fel tudnak használni.
Úgy gondolom, hogy előbb-utóbb maguk
is rájönnek, mire alkalmasak. Vannak nagyon
határozott tanítványaim, de a XI. osztályban
például olyan diákom is, aki eleve úgy jött
ide, hogy más elképzelései vannak, ami meglepő módon azok között is előfordul, akik bizonyították, hogy valóban tehetségesek.
– Milyen irányban alakul az egyéniségük
az évek során? Számomra úgy tűnik, hogy
felszabadultabbak, gátlástalanabbak,
mint hasonló korú társaik.
– Önző módon remélem, hogy azok, de
nyilván jó értelemben véve. Schilling Árpád
rendező mondta, amivel magam is egyetértek, hogy a színészben kell hogy legyen egy
jó fajta, egészséges exhibicionizmus. Kell
egyfajta pimaszság, de én azt szoktam mondani, hogy csak a színpadon. Arra próbálom
ösztönözni őket, hogy a kamaszkori energiafölösleget az improvizációba, a darabba vagy
a figurába csatornázzák be. Én is látom, hogy
megengedik maguknak, hogy szabadok legyenek, de ezt keretek között kell tartani,
mert még középiskolába járnak.
– Milyen szaktantárgyakat tanulnak?
– Hetente négy színészmesterség- és két
euritmia- (mozgásművészet) órájuk van. Ez
utóbbinak a célja megtalálni az egyensúlyt a
belső harmónia és a fizikai test között. Olyan
gyakorlatokkal foglalkozunk, amelyek a
mozgásra vonatkoznak. A vizsgára például
olyan jeleneteket próbálok összeállítani, amelyekben a mozgással fejeznek ki bizonyos

történeteket vagy érzéseket. Tanulnak még
esztétikát és színháztörténetet, és 11.-ben egy
óra színházi menedzsment, valamint előadóművészet tantárgyat.
Sikerrel vették az akadályokat
– Mondjunk néhány szót az előadásról is,
hiszen láthatóan lélekből játszottak, érződött, hogy sikerül azonosulniuk a szerepükkel, s magukénak érezték a történetet.
– Ennek örvendek, mert kezdetben kételkedtem abban, hogy megbírja-e ez a közösség a történetet. Nyilván olvasópróbával,
értelmezőpróbával kezdtük, s utána rendelkező próbák következtek egy félévre beosztva. Ezt az osztályt kezdettől tanítom, és
a szakma iránti alázatra próbálom nevelni,
hogy kialakuljon bennük az a művészi látásmód, amellyel mint objektív tükrön keresztül
tudjanak rátekinteni egy ilyen lélektani realista szövegre. Mélységei vannak a drámának, amelyeket meg kell érteniük, magukévá
kell tenniük, és utána következhet a reprodukálás. A visszajelzésekből az derült ki, hogy
sikerült magukra vonniuk a közönség figyelmét, tehát sikerrel vettük az akadályokat.
– Jó, ha a bemutatott darabok között
olyan kortárs színmű is van, amely az ő
korosztályuk életét tükrözi.
– A gond csak az, hogy kevés az ilyen
darab.
– A közönség maradt a következő előadásra is. Mondjuk el néhány szóban,
hogy milyen volt a 11. osztályosok teljesítménye, akik Shakespeare Szentivánéji
álom című darabját adták elő!
– Minden osztályban félév kezdetén feladatul kapják, hogy szöveget keressenek, ami azt
jelenti, hogy elmennek a könyvtárba, olvasnak, keresgélnek, majd közös megegyezés
alapján döntünk. Tavaly például ők ajánlották
Janne Teller Semmi című regényét, amit olvastak, és elő is adtuk. Arra gondoltam, hogy XI.
osztályban vállalni lehet egy Shakespeare-vígjátékot, ami szerepelt a színháztörténeti tananyagban. A próbafolyamat hasonlóan zajlott.
Bevallom, hogy ellenszereposztással próbálkoztam, aki nem szerelmes típus, az kapta a
szerelmes szerepeket, a tündérek a másik táborból kerültek ki, azért, hogy erősítsem mindkét tábor tagjaiban a kevésbé erőteljes oldalt.
– Melyik darab próbafolyamata ment
könnyebben?
– Mind a kettő nehéz volt, hosszú félévet
(19 hét) hagytunk magunk mögött, a következő rövidebb lesz, és ehhez kell mérnünk a
választott darabot is.
Másoknak is megmutatni
– A Delete nagyon aktuális gondokat vet
fel, jó lenne, ha nagyobb diákközönségnek is előadnák.
– Bízom ebben, mivel az iskola vezetősége
is kéri, hogy mozduljunk ki, és mutassuk meg
magunkat. Előbb azonban meg kell teremtenünk a körülményeket. Ha van valami értékes
a kezünkben, azt érdemes megmutatni. Ezenkívül népszerűsíti az iskolát, a dráma szakot.
– A látottak, hallottak alapján arra gondolok, hogy érdemes lenne a színjátszás
alapjainak az oktatását órarendszerűen
bevezetni minden középiskolába.
– És már az első osztálytól, amire a példát
a nyugat-európai országok jelentik, ahol a
legkisebbeknél is alkalmazzák a drámapedagógiát. A sok elméleti óra, egzakt tudomány
mellett kell egy ilyen lehetőség. A pedagógia
szakos tanárunk vetette fel, hogy a 12. osztályt végzett diák érettségi diplomát kap, de
vajon mondhatjuk-e azt, hogy minden szempontból érett? Elég-e ehhez a sok információ,
amit kapott? Mivel az embernek két agyféltekéje van, a fantáziáért, kreativitásért, a művészetekért felelőst is erősíteni kellene ahhoz,
hogy minden szempontból éretten kerüljön ki
a diák az iskolából.
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Tavaszi-nyári lábbelidivat

Eleganciánk kiteljesedéséhez a
kifogástalan toalett és a rendezett, divatos frizura mellett az is
nagyon fontos, hogy milyen cipőt
viselünk, ugyanis egy pár stílusos
lábbeli sikerrel koronázza meg a
modern megjelenést.

Casoni Szálasi Ibolya
A 2017-es tavaszi-nyári lábbelidivatelőzetes óriási kínálata elősegíti, hogy
igazán magunkra vonjuk a figyelmet.
Az első helyet az immár nemcsak a
hideg szezoni lábbelinek számító csizma
viszi el, melynek számtalan változatai
között mindenki rátalálhat a kedvencére.
A cipő, ez a klasszikus elem, szintén
minden képzeletet fölülmúlóan változatos formában kápráztatja el a női közönséget. Ezúttal a divattervezők a közeledő
meleg időszakra való tekintettel meleg
tónusú lábbelik tervezését tartották a legfontosabbnak. A prímet a fehér, a krémszínű és a fekete viszi, de a színes vagy
mintás változatok is ugyanolyan divatosak. A főleg vastag sarkú cipőkön a
hangsúly ezúttal a lábbeli orrára esik.
A kényelmet és egyszerűséget kedvelők válasszanak sportos stílusú lábbelit,
mely idén extravagáns külsőt kölcsönöz
viselőjének.
A szolid dekoráció és a semleges színek tavaszi hangulatot sugároznak, és lehetővé teszik, hogy mindenféle
ruházattal találjank, és sikerrel töltsék be
a „hab a tortán” szerepet.

A tavaszi-nyári szezon másik sztárja a
magas sarkú bokacipő. A kreatív formájú, különleges színkombinációjú, különböző textúrájú bokacipők viselői
minden valószínűség szerint a figyelem
középpontjába kerülnek.
A meleg szezon legkedveltebb lábbelije, a szandál formája idén szintén az
elegáns egyszerűség és a merész kreativitás végletei között ingadozik. Ezek az
eredeti formák kitűnően passzolnak mindenféle stílussal, legyen az glamour, extravagáns, romantikus vagy bohó.
Idén nyáron a papucs nemcsak házi,
hanem a legkényelmesebb utcai viselet
is, amely majdnem mindenféle toalettel
viselhető.
A száras cipő fő eleme még mindig a
fűző, de emellett számos díszítőelemet
is alkalmaznak rájuk a divattervezők. A
sötét színű és enyhén férfias stílusú lábbelik, melyek mind szoknyával, mind
nadrággal kitűnően társíthatók, különleges bájt kölcsönöznek viselőiknek.
A lábbelidivatban a tervezők idén
főleg élénk színű és különleges színkombinációjú darabokat ajánlanak.
A lábbeliknek nemcsak a felületét,
hanem az orrát vagy éppen a sarkát is
gazdag, különleges díszítőelemekkel látták el hímzések, terjedelmes virágok,
kövek, strasszok, nittszegek és más rátétek formájában, melyek az önkifejezés
szerves részét képezik.

Ötletelő Bandi Katival (4.)

Az estélyi ruháról

– Javában tart a báli szezon, milyen tanácsokat, ötleteket adsz azoknak, akik szeretnének újítani, változtatni a ruhatárukon úgy,
hogy az eseménynek minden szempontból
megfelelő öltözékben szórakozzanak? – kérdeztem Bandi Kati iparművésztől.
– Mint mindenik napszak tevékenységei és

Országunkban termő gyógynövényekből készült
gyógyhatású kivonatok (V/4.)
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A fehér fűzfa kérge

Elődeink gyakran használták már a
XVIII. századtól a különböző fűzfajok
(latinul salix species) száraz vagy folyékony kivonatát. A segesvári múzeumban
extractum salicis albae corticis néven találkozunk a fehér fűzfa (Salix alba) kérgének a kivonatával.

Veress László

A fehér fűzfa kérge gyógyító erejével már nagyon régen tisztában van az emberiség. Alkalmazták ízületi gyulladás csökkentésére, láz és
fejfájás csillapítására, köszvény gyógyítására,
reumás fájdalmak, menstruációs görcsök enyhítésére, de még ételmérgezések ellen is, bélgörcsök csillapítására, emésztés- és étvágyjavítóként, külsőleg pedig vágott és égett sebek
gyógyítására.
A fehér fűzfa Közép- és Dél-Európában
honos, Észak-Amerikában is meghonosították.
Folyóvizek, árkok partján, nedves helyeken
terem. Vesszői egészen a földig lehajolnak. Kora
tavasszal megjelennek rajta a barkák, és csak azután a keskeny, ezüstszínű, enyhén világosbarna
levelek. További nevei: ezüstlevelű fűz, fehérfűz, pimpófa.
Gyógyhatású kivonatát, teáját a tavasszal
gyűjtött ágak szárított kérgéből (cortex), illetve
leveleiből (folium) készítik. Használják a virágzatát is.
A növény legfontosabb hatóanyagai a szalicilsav és a szalicilalkohol természetes származékai, mint például a szalicin.
Napjainkban a fűzfa kérgét láz és influenza
esetén ajánlják elsősorban. Fejfájásra, fájdalomra és reumára mint fájdalomcsillapító szert
használják. A virágzat jótékony hatású méhöszszehúzódásokra és az álmatlanságra is. Külsőleg
fagyott testrészek, sebek, fekélyek kezelésére alkalmazzák. Gyakran alkotórésze volt és az ma
is a különböző teakeverékeknek.
A XIX. század elején a szalicilátokat, köztük
a szalicilsavat, a fűzfakéregből különítették el,
de már 1852-ben a szalicilsavat kémiai úton is
előállították, olyan vegyületekből, amelyek
könnyen hozzáférhetők voltak, így a növényi
forrásra nem volt többé szükség. 1899-ben a
Bayer német gyógyszergyár kémiailag módosította a szalicilsavat, így jutott egy kevésbé irritáló anyaghoz, a napjainkban is egyik
legnépszerűbb gyógyszerhez, az aszpirinhoz.

helyzetei során, úgy az esti-estélyi
eseményekre készülve is érdemes
figyelmet fordítanunk öltözködésünkre. Talán ezekre az ünnepi alkalmakra készül leggyakrabban új
ruha, ezt a műfajt fogadjuk el
leginkább mint megmutatkozási
mércét.
Az csak természetes, hogy elsődleges
szempont az esemény
jellege. Egy házibuliban, klubban „vagányabbul”,
kevésbé
protokollárisan adjuk
elő magunkat, míg egy
báli ruhának egészen
más követelményeknek kell megfelelnie.
– Melyek azok?
– Napjaink báljai
már más módon zajlanak, mint régebben,
több az asztalnál ülés,
mint a hagyományos
táncközpontú események. Ennek ellenére
az igazi báli ruha kötelezően bő aljú, hiszen
a szoknya pördülése-repülése kihangsúlyozza a tánc lendületét. A
rövid szűk szoknya és a nadrág
látványa teljesen agyonüti a báli
hangulatot.
Mind a báli, mind az egyéb estélyi alkalmak ruháinak igen jól

Számos tanulmány igazolja, hogy az aszpirin hatásai azonosak a fűzfakéreg régen ismert hatásaihoz.
A fűzfakéregből készült kivonatoknak, teáknak nincs különösebb veszélyforrása. Főzete egy
evőkanál drogból készül, negyed liter vízben 20
percig főzve. Elporítva a fűzfakérget, kapszula
formában is be lehet venni. Várandós nők, szoptató anyák, kisgyermekek, a szalicilátokra érzékeny betegek kerüljék a használatát. Hosszú
távú használat miatt gyomorfekély alakulhat ki.
Az elmúlt évszázadokban a malária hatékony
gyógyszerét, a kínafakérget gyakran hamisították a fűzfakéreggel.
A gyógynövények közül talán a fűzfakéreg
esetén mondhatjuk el leginkább, hogy ér annyit,
mint egy gyógyszer, de fontos tudni, hogy nem
helyettesít egy gyógyszert!
Napjainkban ritkábban használt kivonatok a
segesvári múzeum anyagából:
Extractum tormentillae radicis, a vérontófű
(Tormentillaerecta), tájainkon is előforduló növény kivonata. Régebb is, ma is főleg hasmenés
ellen alkalmazható.
Extractum gentianae radicis, a sárga és a
vörös tárnics (Gentiana), hazánkban is fellelhető
növény kivonata, erősen keserű hatóanyagai
miatt az emésztés elősegítésére, hurutos bélbántalmakban használták és használják. A tárnics az
ezerjófűvel együtt megtalálható a svéd csepp
nevű, jól ismert készítményben.
Az Extractum scillae ex suce bulbie latin
megnevezés tengeri hagyma (Scillamaritima) kivonatot jelent, ma már ritkán használatos, szívelégtelenség enyhítésére és köptetőként.

áll a meztelen hát és váll, a mély dekoltázs.
Ugyanakkor éppen ezen elemek túladagolásával követhető el a legtöbb melléfogás. Nem
árt, ha bizonyos kor és súly fölött legalább
egy stólával kiegészítjük amúgy nagyon provokatív ruhánkat. Ez persze nem azt akarja
jelenteni, hogy ne viseljük magabiztosan alkatunk adottságait.

A bálnál statikusabb estélyekre (opera, fogadások) már nem „kötelező” bő aljú ruhát
felvennünk, de a többi szempont hasonló. Ne
féljünk a fényes díszítményektől, csipkétől,
hímzéstől, értékes kelméktől, erős színektől,
nagy ékszerektől. Bármilyen ruha mellett is
döntünk, éljen a báli szezon!
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Az asztrológus üzenetei

Tóth Sándor
Mottó: „A tér és idő rabjai,
az öröklét remetéi
vagyunk. Minden kétség fölött,
őrlődünk két pólus között.”
Kedves Olvasók!
Az Úr 2017. évében február 18tól március 20-ig tartózkodik a
Nap a Halakban, mely a zodiákus
tizenkettedik jegye. Az utolsó téli
hónap képe: hideg, mély álomból
ébredő természet, hóolvadás,
ködös reggelből felsejlő napsütés,
nyíló hóvirág.
A Halakkal zárul a kör, és megvalósul a lélekfejlődés végső valóságának a felismerése, mely nem
más, mint az egységbe való visszatérés. A megszületés, az életbe
lépés, az önérvényesítés, a biztonságkeresés, a kapcsolatok, a család, a vágyélet, a munka, a
házasság, a veszteségek megtapasztalása, a hitrendszer, a célok,
a közösség mind-mind annak az
Egynek a részei, ami a teremtéskor
megnyilvánult. A forrástól hosszú,
viszontagságos és tapasztalatokkal
tele út vezet a tengerig, ahol beleömlünk, és eggyé válunk a „nagy
vízzel”. „Emberi lélek: képmásod
a hullám!”, mondja Goethe. A víz
a lélek, az érzelmek szimbóluma,
„érző elem”. Azok az emberek,
akiknél túlsúlyos a víz elem, érzelmi megközelítésűek, az intuíció, a megérzések sokkal
mélyebben és intenzívebben működnek a hétköznapok szintjén,
mint a tüzes, levegős vagy föld dominanciájú egyéneknél. A Halakszülött érzelmei változékonyak,
labilisak, mondhatni csapongóak.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

Negyvennyolcadik nyelvlecke

dásra. Arra, hogy mit jelent cseppként létezni a tengerben. Mert a
legnehezebb pillanatainkban, a
legsötétebb óráinkban is megjelenik a segítség és a remény. A tanítást rendszerint ott kapjuk, ahol a
aztán cséplőgéppel kicsépeltük, mert
leginkább fáj: elveszítünk valamit Ötvös József
a cséphadaró addigra nálunk is kivagy valakit, ami, aki fontos volt a
A közmondás szerint alkalom szüli ment divatból. Az előbbi mondat nem
számunkra. Ilyenkor tanuljuk meg a tolvajt; néha az új szavakat is. egy néprajzi szakdolgozat kiemelt
értékelni azt, ami talán idáig is lé- Tudom, merész hasonlat ez, de sok idézete vagy népművészeti múzeumot
tezett, csak éppen nem vettük igazság van benne, hiszen az utóbbi bemutató ismertetés, hanem az a
észre. A veszteségekbe egy kicsit években hallott tengernyi „böszme- szürke valóság, amit fél évszázaddal
bele szokott halni az ego. A tanítás séget” nem a székelyföldi iskolákban ezelőtt úgy élt meg az erdélyi földműaz lenne, hogy szembenézzünk és találták ki, hanem a Duna-parti asz- ves ember, mint az év legszebb időmegértsük a tetteinket és a követ- faltdzsungelben. Egyébként nekem szakát. Aztán megjelentek a gépek,
kezményeket, az elkövetkezőkben nem is az új szavak megjelenésével az arató-cséplő gépek, s a polgáropedig „jobb döntéseket” hozzunk, van gondom, hiszen egyedüli gyer- sodás felé törekvő, siető ember csak
melyek kevésbé fájdalmas esemé- mekként sosem kellett kimondjam ennyit mondott – kombájn. Sokkal
nyeket eredményeznek.
vagy leírjam a tesó hideg hangzású könnyebb volt így, s elkényelmeAz egóról való lemondás másik formáját. Egy kicsit a beatnemzedék- sedve, a test+vér titokzatos testi-lelki
nagy tanítója a betegség. Kétféle hez tartozónak vallom magam, mert összetartozását jelentő ősmagyar szó
betegségtípus létezik: az első, a Beatles-zenét hallgattuk nagyon fi- helyett is már csak ennyit hadarunk
mely azonnal „elveszi” az erőnket, atal korunkban, mégsem szólítottam el: tesó.
ez a heveny betegség. Ilyenkor szüleimet faternek vagy mutternek.
Mi, marosvásárhelyiek – ugyan
azonnal „parkolópályára” kerü- Én a mai napig nem szégyellem így örökös ellenszenvvel, de – elfogadtuk
lünk, és gondolkodhatunk azon a nevezni őket: édesapám, édesanyám. a város végén mérgezően füstölgő
problémán, melyet a betegség- Igaz, ők ezt a megszólítást meg is ér- ipari létesítmény egyetlen nemzetszimbólum jelez. A második a kró- demlik – síron innen és síron túl közi-román-magyar megnevezését:
nikus betegség, mely lassan, de egyaránt.
kombinát. Itt a főtéren egy új nemzetbiztosan építi le a testünket, és vaSzületnek új szavak rendelésre is, közi szót tanulok: vodafone. Annyit
lamilyen rokkantsághoz vezet. s ebben lóhossznyi távolságra elöl
Persze itt sem működik az egyen- járnak az írók már Kazinczy óta. már tudok belőle, hogy három angol
lőség, az, aki javít a sorshelyzetén, Még kétszáz éves sincs a tündér szó- szó kezdőbetűinek összekapcsolódákönnyíthet a betegség lefolyásán ból alkotott Tünde női név, de Vörös- sából keletkezett: voice – data –
és a tüneteken.
marty Mihály alkotása mifelénk phone; jelentésük: hang – adat – teAnnyit mindenképpen elhihet- legalább annyira kedvelt, mint másik lefon. (Nem én tanultam meg két hét
alatt ilyen jól angolul, hanem fiatanek nekem, hogy az önként felvál- műve: a Szózat.
lalt nehézség, a sors által küldött
A szavak változását sokszor az labb családtagunk segített a fordításprobléma tudatos megélése hosszú élet vagy az élethelyzetek átalaku- ban.) Jól és sikeresen összetávon segítség az életünkben. Ez a lása hozza magával. A bibliai József kombinált szó lett belőle, mert a kézi
Halak jegyének mindenkori üze- álmainak vallásórás tanításánál telefonjainkban elhangzott adatokat
nete.
külön meg kell magyarázni egy mife- szépen rögzítik, s valahol feldolgozVéleményüket, kérdéseiket és lénk kihalófélben lévő mezőgazda- zák, felhasználják, remélhetőleg nem
gondolataikat elküldhetik az aszt- sági munkafázist: „kévét kötöttünk a ellenünk. Mi azért hűségesen fizetjük
ros@yahoo.com e-mail-címre.
mezőn” (1Móz 37,7). Én gyermekko- a rajtunk keresztül történő lehallgaVigyázzanak magukra és egy- romban még kötöttem kévét, majd tásunkat. Elvégre ma ilyen a biztonmásra!
azokat kalangyába raktuk, s a szérűn ság ezen az uniós kontinensen.

Hogyan születnek a szavak?

könnyen elérzékenyülnek és könynyen megvigasztalódnak. Aki
megtapasztalta ezt az érzelmi libikókát, amibe általuk kerültek, az
tudja, hogy nem kell túlzottan
szívre venni, bár kezelni sem
könnyű ezeket a megnyilvánulásokat.
Ha mantrát kínálnánk a Halaknak, az így hangzana: „légy önfeláldozó, vagy áldozattá válsz!”. Az
önfeláldozás egy meglehetősen jó
csengésű összetett főnév, csak a
kivitelezése iszonyúan nehéz. Ez
azért van így, mert a Vízöntő-korszak valós spirituális értelme, a
szellemi emelkedés helyett az
anyagiassággal, a fizikai vágyak és
örömök képességeinket meghaladó kielégítésével vagyunk elfoglalva. Azt is mondhatnánk, bár e
magyarázat oly távol áll az igazságtól, mint Makó Jeruzsálemtől,
hogy nem jut időnk az önfeláldozásra. Mivel az ember sorsfeladata
nem lehet az egoizmus, az önzés,
a hatalommal való visszaélés,
ezért bizonyos sorsesemények,
amelyeket sorscsapásokként érzékelünk, megtanítanak a lemonPOÉN
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Fergeteges BL-kedd:
8 gól Manchesterben!

Nehéz feldolgozni az egypontos kudarcot
a kupadöntőben

Bálint Zsombor
Mintegy két-háromszáz szurkoló jelent meg a marosvásárhelyi
sportcsarnokban a Maros KK férfikosárlabda-csapatának nyílt edzésén, az elsőn a drámai
körülmények között elveszített kupadöntő után. A tréningre a klub
hívta meg a leghűségesebb szurkolókat azok után, hogy a csapat autóbuszának a fogadását a döntőt
követően kénytelenek voltak viszszamondani egy sajnálatos, szerencsére komolyabb következményekkel nem járó autóbaleset
miatt.
A csarnokban még három nappal a döntő után is érezhető volt
egyfajta szomorúság, bár a jelen
lévő szurkolók „Szép volt, fiúk!”
és „Huj-huj-hajrá!” skandálással
egyértelművé tették, hogy a vereség ellenére kitartanak a srácok
mellett.
Hogyan is lehet feldolgozni egy
ilyen vereséget lélektanilag, amikor a végjáték öt fontos momentumának mindegyike kedvezőtlenül
alakult a marosvásárhelyiek számára, és így lett egypontos vere-

ség? Nagyon nehezen, válaszolta
kérdésünkre Szászgáspár Barnabás vezetőedző, aki bevallotta,
nem nagyon tudtak aludni az
utóbbi napokban, mindig visszatér
a mi lett volna, ha… kérdése. Azt
is bevallotta, hogy nagyon sokat
gondolkodott azon, mit tehetett
volna másként abban a végzetes
utolsó néhány másodpercben, hiszen sokan és sokat vesézgették,
hogy amennyiben egy-egy bizonyos szituációban más döntést hoznak, az eredmény is másként
alakul. „Én is biztos hibáztam, a játékosok is hibáztak, de ezen most
már fölösleges töprengeni, hogy ki
és mit. Tovább kell lépni, hisz az
idénynek még nincs vége, a bajnokságban még van tennivaló” –
mondta Szászgáspár. Hozzátette:
nem előre megbeszélt taktikai döntés volt Borşára bízni az utolsó dobást, ezt a szituáció hozta, miután
a jó dobókat lezárták a kolozsvári
védők, Borşa pedig üresen kaphatta. „Ez van, megremegett a
keze, hisz fiatal játékos, kevés rutinnal. Mi azonban továbbra is
megbízunk benne” – tette egyértelművé álláspontját a vezetőedző.

LaMarcus Reed gyakorlatilag
belecsöppent a nyolcas döntő előtt
a csapatba, de máris egy remek közösségben érzi magát, és úgy fogalmazott, hogy ez a néhány nap
az elveszített döntő ellenére nagyon összekovácsolta a társaságot.
Miután a bajnoki rájátszásban a lehetséges ellenfelek egyike Kolozsvár, úgy vélte, már bizonyították,
hogy képesek legyőzni, miért ne sikerülne ez akár háromszor is. Az
biztos, vallják a játékosok és a
szakvezetés egyöntetűen, senki
nem kerül össze szívesen a rájátszás első körében a Maros KK-val.
Arról, hogy ez a nyolcas döntő
jobban összekovácsolta-e a csapatot,
Lázár Lászlót, a csapat kapitányát is
megkérdeztük. Igennel válaszolt, azt
azonban hozzátette, ahhoz, hogy ez
a hangulat a keretben hosszabb időre
kitartson, a vezetőségnek meg kell
oldania az anyagi gondokat. A nemzetközi átigazolási időszak a végéhez közeledik, így a keret több
játékosára nehezedik nyomás különböző klubok részéről, és ha úgy
érzik, hogy jobb nekik ott, mint Marosvásárhelyen, elképzelhető, hogy
távoznak a klubtól. Ha azonban
megmarad ez a Nagyszebenben tapasztalható csapatszellem, akkor
számolni kell a klubbal a rájátszásban is – tette hozzá.
Ui.: A klub közleményt adott ki,
amely szerint a döntő kimenetelét
eldöntő kolozsvári kosár lépéshiba
után született, a játékvezetők azonban továbbengedték. Bizonyításképpen
az
adott
jelenet
videofelvételét csatolják, amelyen
jól látszik, hogy Rašić négyet lép a
labdával a kezében, mielőtt rádobná. A játékvezetői tévedés
döntő módon befolyásolta a végeredményt – áll a Cornel Lungu
klubelnök által aláírt közleményben.

Négyes döntőben a City’us

üdvözli egymást a csapat és a szurkolótábor

Ha van olyan marosvásárhelyi
sportcsapat, amely makacsul megtagadja, hogy kimúljon, noha egyesek mindent elkövetnek ennek
érdekében, az a Marosvásárhelyi
City’us. A klub annak ellenére jutott a legjobb négy közé a Románia-kupában, hogy nem csak az év
elején veszített el kilenc játékost a
bajnokságot nyerő keretből, hanem
további ötöt, a jobbak-tapasztaltabbak közül, a bajnokságot megkezdő keretből is.
A Jászvásáron játszott negyeddöntős mérkőzésen a City’us megbosszulta a bajnokságban ugyanitt
elszenvedett vereséget, és drámai
hajrában kivívta a továbbjutást a
házigazdák ellen.
Az első gólokat Jászvásár szerezte, amely a 8. percben 2-0-s
előnyre tett szert. Szünetig azonban a City’us fordított, és a csapatok 2-3-as állásnál jöttek vissza
a második játékrészre. Bármeny-

Fotó: Bálint Sándor József

nyire is igyekezett azonban Jászvásár, egész az utolsó percig nem
tudta feltörni a marosvásárhelyi
védelmet. Csak a 40. percben
egyenlítettek vészkapusos támadással, azonban a hosszabbítást
mégsem tudták kierőszakolni.
Ţipău rögtön a középkezdés után,
16 másodperccel a végső sípszó
előtt, beállította a 3-4-es végeredményt.

A kupa négyes döntőjét egyetlen
helyszínen rendezik, két egymást
követő napon. A City’us a jelenlegi
keretével egyfajta Hamupipőkének
számít a bajnoki címért küzdő
többi ellenfél között: Déva, Székelyudvarhely és (nagy valószínűséggel) Temesvár. Ezek után
azonban a legkevesebb veszítenivalója is a marosvásárhelyi csapatnak van. (bálint)

jegyzőkönyv

Teremlabdarúgó Románia-kupa, negyeddöntő: Jászvásári Poli – Marosvásárhelyi City’us 3-4 (2-3)
Jászvásár, sportcsarnok. Vezette: Daniel Decă (Brăila), Marian Ivănescu (Bukarest). Tartalék: Flavius Cojocaru (Galac). Ellenőr: Vasilică
Constantin (Bukarest).
City’us: Cătinean – Duque, Covaci, Küsmödi, Togan (Csala, Ţipău,
Boroş, Iszlai, Nagy, A. Pop, Dobai).
A City’us gólszerzői: Duque (11., 16.), Boroş (14.), Ţipău (40.).
A teremlabdarúgó Románia-kupa negyeddöntőjének további eredményei: Dévai Autobergamo – Galaci United 5-1, Segesvári Pro Tineret –
Székelyudvarhelyi FK 1-11. A Brassói Colţea – Temesvári Informatica
mérkőzést szombaton játsszák.

Európai focikörkép

* Angol Premier Liga, 25. forduló: Arsenal – Hull 2-0,
Manchester United – Watford 2-0, Middlesbrough –
Everton 0-0, Stoke – Crystal Palace 1-0, Sunderland
AFC – Southampton 0-4, West Ham United – West
Bromwich 2-2, Liverpool – Tottenham 2-0, Burnley –
Chelsea 1-1, Swansea – Leicester 2-0, Bournemouth –
Manchester City 0-2. Az élcsoport: 1. Chelsea 60 pont,
2. Manchester City 52, 3. Tottenham 50.
* Spanyol Primera División, 23. forduló: Granada
– Betis 4-1, Sporting Gijón – Atlético Madrid 1-4, Real
Madrid – Espanyol 2-0, Deportivo La Coruna – Alavés 0-1, Sevilla – Eibar 2-0, Real Sociedad – Villarreal 0-1, Valencia – Athletic Bilbao 2-0, Celta Vigo –
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John Stones megszerzi a City negyedik gólját a Monaco elleni mérkőzésen. Fotó: Reuters

Az Atlético Madrid négy gólt
szerezve nyert Leverkusenben, a
Manchester City pedig hazai pályán
remek hajrával győzött a Monaco
ellen kedden a labdarúgó Bajnokok
Ligája nyolcaddöntőjében, a párharcok első mérkőzésén.
Leverkusenben élénk iramban
kezdődött a mérkőzés, mindkét csapat veszélyesen futballozott. A
kontratámadásokra építő vendégek
szereztek vezetést a 17. percben,
amikor Saúl Níguez a jobb oldalról,
a tizenhatos sarkától befelé cselezett,
majd a hosszú felső sarokba tekerte
a labdát. Nem sokkal később nőtt a
madridiak előnye, Kevin Gameiro
csapott le egy hiba után a labdára,
majd a védők szorításában sokáig
vezette, megfordult vele és a középen üresen érkező Antoine Griezmannhoz passzolt, aki nem hibázott.
Közben a Leverkusen folyamatosan
támadott, helyzeteket dolgozott ki és
még a vendégvédők is veszélyeztették a saját kapujukat, de hazai gól
így sem esett a szünetig.
A pihenő után Karim Bellarabi
gyorsan szépített, az Atlético Madrid azonban Gameiro büntetőjével
megint meglépett. Így hiába jött közelebb Sefan Savic öngóljával a Leverkusen és támadott – helyzeteket
kialakítva – az utolsó pillanatig, az
Atlético nagyon kedvező helyzetből
várhatja a visszavágót, már csak

azért is, mert egy ellentámadás
végén a csereként beállt Fernando
Torres a negyedik madridi gólt is
megszerezte fejesből. A Leverkusen
az előző tíz nemzetközi mérkőzésén
veretlen maradt otthon.
A manchesteri találkozó 26. percében Leroy Sané remek egyéni akciója után Raheem Sterling szerzett
vezetést a hazaiaknak, de Fabinho
beadásából Radamel Falcao hat
perccel később egyenlített. A szünetben már a Monaco vezetett, ugyanis
a 40. percben egy szabadrúgás után
nagyot hibázott a City védelme,
amit Kylian Mbappe kihasznált.
A második felvonás elején Falcao rendkívül gyengén elvégzett
büntetőjét Wilfredo Caballero kivédte. Az 59. percben a hazaiak a
saját tizenhatosuk előterében labdát
szereztek, majd Sterling villámgyors ellenakciója végén – Danijel
Subasic kapus hibájának is köszönhetően – Sergio Agüero volt eredményes. Csupán három perc telt el,
amikor Falcao higgadtan és pontosan átemelte a labdát Caballero fölött, ezzel a Monaco ismét előnybe
került. A folytatásban szűk negyedóra alatt háromszor volt eredményes a házigazda, ugyanis a 71.
percben Agüero, hat perccel később
Stones talált a hálóba szöglet után,
a 83. percben pedig egy kombinatív
támadás végén Sané szerzett gólt.

Eredményjelző

Labdarúgás, Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1. mérkőzések:
* Bayer Leverkusen (német) – Atlético Madrid (spanyol) 2-4 (0-2)
Gólszerzők: Bellarabi (48.), Savic (68., öngól), illetve Saúl (17.), Griezmann
(25.), Gameiro (59., 11-esből), Torres (85.).
* Manchester City (angol) – AS Monaco (francia) 5-3 (1-2)
Gólszerzők: Sterling (26.), Agüero (58., 71.), Stones (77.), Sané (82.), illetve
Falcao (32., 61.), Mbappé (40.).

Ma az Európa-ligában

Labdarúgó Európa-liga, tizenhatoddöntő, visszavágó mérkőzések (zárójelben az első meccsek eredménye):
* 18:00 órától: Osmanlispor FK – Olympiacos (0-0, DolceSport 2)
* 20:00 órától: APOEL Nicosia – Athletic Bilbao (2-3, DolceSport 4),
Ajax – Legia Varsó (0-0, DolceSport 1), Besiktas – Hapoel Beer Sheva
(3-1), Roma – Villarreal (4-0, DolceSport 3), Szentpétervári Zenit – Anderlecht (0-2, DolceSport 1)
* 22:05 órától: Fiorentina – Borussia Mönchengladbach (1-0, DolceSport 3), Genk – ASTRA Giurgiu (2-2, Pro TV, DolceSport 1), Lyon –
AZ Alkmaar (4-1), Sahtar Donyeck – Celta Vigo (1-0), Sparta Prága –
FC Rosztov (0-4), Tottenham Hotspur – Gent (0-1, RTL II, DolceSport
2), FC Koppenhága – Ludogorec Razgrad (2-1, DolceSport 4)

Osasuna 3-0, Barcelona – Leganés 2-1, Málaga –
Las Palmas 2-1. Az élcsoport: 1. Real Madrid 52
pont/21 mérkőzés, 2. Barcelona 51/23, 3. Sevilla
49/23.
* Olasz Serie A, 25. forduló: Juventus – Palermo 41, Atalanta – Crotone 1-0, Empoli – Lazio 1-2, Bologna
– Inter 0-1, Sampdoria – Cagliari 1-1, Pescara – Genoa
5-0, Chievo – Napoli 1-3, Udinese – Sassuolo 1-2, AS
Roma – Torino 4-1, AC Milan – Fiorentina 2-1. Az élcsoport: 1. Juventus 63 pont, 2. AS Roma 56, 3. Napoli
54.
* Német Bundesliga, 21. forduló: Augsburg – Bayer
Leverkusen 1-3, Hertha BSC – Bayern München 1-1,

Borussia Dortmund – Wolfsburg 3-0, Eintracht Frankfurt – Ingolstadt 0-2, Mainz – Werder Bremen 0-2,
Hoffenheim – Darmstadt 2-0, Hamburger SV – Freiburg 2-2, Mönchengladbach – RB Leipzig 1-2, 1. FC
Köln – Schalke 04 1-1. Az élcsoport: 1. Bayern München 50 pont, 2. RB Leipzig 45, 3. Borussia Dortmund
37.
* Francia Ligue 1, 26. forduló: SC Bastia – AS Monaco 1-1, Olympique Marseille – Stade Rennes 2-0, Angers – Nancy 1-0, Caen – Lille 0-1, Lorient – Nice 0-1,
Metz – Nantes 1-1, Bordeaux – Guingamp 3-0, Lyon –
Dijon 4-2, Montpellier HSC – St. Etienne 2-1, Paris St.
Germain – Toulouse 0-0. Az élcsoport: 1. AS Monaco
59 pont, 2. Paris St. Germain 56 (50-18), 3. Nice 56 (4220).
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Az Európai Bizottság szerint

A szennyező fizet

Annak ellenére, hogy a megyei tanács és a város elöljárói beadványban fordultak a
környezetvédelmi minisztériumhoz, valamint az illetékes
szervekhez annak érdekében, hogy töröljék vagy halasszák el a megemelt
hulladéktárolási illeték alkalmazását,
előreláthatólag
nem fogják azt eltörölni, ami
hosszú távon a lakosság
anyagi kiadásait növeli majd.

Szer Pálosy Piroska

A Maros Megyei Tanács januárban beadvánnyal fordult a környezetvédelmi minisztériumhoz, a
megyei tanácsok országos egyesületéhez, az Európai Alapok Minisztériumához annak érdekében, hogy
tisztázzák a hulladéktárolásra vonatkozó kormányrendeletet, amelyet januártól alkalmaznak, és
melynek nyomán városon 50%-kal
emelkedne a szemétszállítási díj, a
vidéki lakosság által jelenleg fizetett szemételszállítási díj megduplázódna, ugyanakkor az új
jogszabály életbeültetése európai
uniós alapok visszaszolgáltatását is
eredményezheti. A megyei tanács
képviselői beadványukban kiemelték, hogy a tonnánkénti 80 lejes illeték bevezetése nem tisztázott,
ugyanis sem a hulladék típusát nem
nevezik meg egyértelműen, sem
azokat a jogi személyeket, akiknek
kötelességük az illetéket fizetni. A
Maros Megyei Tanács kérte a
2013. évi 384-es sz. törvény alkalmazásának az elhalasztását az alkalmazási normák tisztázásáig
vagy annak eltörlését.
A Maros Megyei Tulajdonosi
Társulások Szövetségének elnöke,
Dumitru Rus által aláírt beadványban a szövetség nyilvánosan felkéri
az Országos Közszolgáltatásokat
Felügyelő Ügynökséget (ANRSC),
hogy sürgősen indítson eljárást a
tonnánkénti 80 lejes díjszabás
csökkentésére vagy újragondolására. A Tulajdonosi Társulások
Szövetségének közleménye szerint
a beadványt támogatja dr. Dorin
Florea, Marosvásárhely polgár-

mestere is, aki a nyilvánosság elé
terjesztett közleményében hangsúlyozta a hulladéktárolási illeték újraszámításának szükségességét,
amely az idei évre tonnánként 80
lejjel nőtt, jövőre pedig tonnánként
120 lejjel számolnak. Amennyiben
nem tisztázzák az illeték alkalmazását hulladéktípusonként, a szemétszállítási
szolgáltatás
növekedése a lakosság számára
50%-os drágítást eredményezhet
városon. A szemételhordás és -tárolás drágítása pedig a lakosság
felháborodásához és tiltakozásához
vezethet, illetve a szolgáltatás mellőzésével illegális szeméttelepeket
hozhatnak létre, újabb környezetszennyező gócok alakulhatnak ki.
Az említett okokat figyelembe
véve sürgették januári beadványukban a megoldást, a 2013. évi
384-es sz. környezetvédelmi törvény életbeültetésének elhalasztását mindaddig, amíg nem
tisztázzák az előírásokat vagy nem
törlik el teljesen azt. Amint az önkormányzat illetékeseitől megtudtuk, beadványukra érdemi válasz
egyelőre nem érkezett. Az Európai
Bizottság által kiszabott büntetőilleték nyomán a jelek szerint a lakosság számára kedvező válasz
nem is érkezhet.
Amint Kozma Mónika, a Maros
Megyei Tanács elnöki tanácsadója
kérdésünkre kifejtette, két oldalról
kell megközelíteni a hulladéktárolási illeték alkalmazásának gondját.
Egyfelől az állampolgárok megtapasztalják a hulladékelszállítás
megdrágítását, másfelől az Európai
Bizottság által kiszabott büntetőilleték kivetésével az ország arra
kényszerül, hogy olyan pénzforrásokra tegyen szert, amelyekkel törleszthetik az uniós bírságokat.
Amint a megyei elnök tanácsadója
hangsúlyozta, a hulladéktárolási illetéket már január elsejétől alkalmazzák. Az érvényben lévő
jogszabály szerint minden tonna
hulladék után a hulladéklerakó működtetője 80 lej illetéket kell kifizessen minden hónap 25-éig a
környezetvédelmi alap kasszájába.
Ennek az illetéknek a csökkentésére készült egy módosító tervezet,

amely szerint nem minden lerakott
tonnára kellene fizetni az illetéket.
Minden hulladéklerakónak van egy
stratégiai terve azzal kapcsolatosan, hogy mekkora mennyiségű
hulladékot szeretne újrahasznosítani, és mennyi marad újrahasznosítás nélkül. Ha például a
hulladéklerakót működtető felvállalja, hogy a beérkező hulladék
20%-át újrahasznosítja, de a kitűzött 20%-os újrahasznosítási arányt
nem tudja elérni, akkor a módosító
tervezet szerint a 20% és az az alatt
lévő teljesített mennyiség különbözetét fizetné ki büntetőilletékként.
A módosító tervezet szerint nem is
a hulladéklerakónak, hanem a
gyűjtőnek kellene kifizetnie a tonnánkénti illetéket, olyan meggondolásból, hogy ha megfelelő
edényekben, szelektálva gyűjtenék
a hulladékot, kevesebb lenne a nem
újrahasznosítható hulladék. Az Európai Bizottság által indított eljárás, amelyet a nem EU-konform
hulladéklerakók működtetése miatt
róttak ki az országra, újabb terheket jelent. Ezért a megyei tanács
elöljárói már nem látják kivitelezhetőnek a hulladéktárolási illeték
teljes eltörlését, mert egyértelmű,
hogy a környezetvédelmi alap
pénzforrásait elő kell teremteni. Az
unió büntetőeljárása nyomán naponta 124 ezer eurót kell befizetni
a környezetvédelmi minisztériumnak, míg be nem zárják az összes
nem EU-konform hulladéklerakót.
Így a tonnánkénti 80 lejes illetékre
még nagyobb szükség lesz, mert az
unió által kirótt büntetéshez szükséges összeget mindenképp elő kell
teremteni. Az illetéket végső soron
a lakosság fogja megfizetni, de az
unió elve a szennyező fizet elvén
alapszik, és annak ellenére, hogy
2009-től be kellett volna zárják a
nem EU-konform hulladéklerakókat, a jelek szerint a lakosságon fog
ez lecsapódni. Amint a tanácsadó
kifejtette, a sajtóban megjelent
hírek nem felelnek meg a valóságnak, ugyanis az országban nem
csak egyetlen EU-konform hulladéklerakó van, például a szentpáli
is annak számít, és még van pár hasonló.

A lakosság fele tart a hackertámadásoktól

A romániai lakosság 46 százalékát aggasztja annak a tudata,
hogy
kibernetikai
bűnözők vehetik át az irányítást személyes elektronikai
eszközeik felett – derül ki
egy
felmérésből,
amely
ugyanakkor arra is rávilágít,
hogy ennek ellenére a megkérdezettek
egynegyede
több felhasználói fiókhoz és
eszközhöz is ugyanazt a jelszót használja.

A Bitdefender által rendelt felmérés szerint a lakosság 70 százaléka birtokol modern elektronikai
eszközöket, legyen az okostelefon,
hordozható számítógép, táblagép,
okos televízió vagy akár asztali
számítógép, a megkérdezettek egynegyede pedig utolsó generációs
eszközt vásárolt magának, mint
okosóra (24%), internetre csatlakoztatott térmegfigyelő kamera
(21%), e-könyv (20%), játékkonzol (15%) vagy fitneszkarkötő
(14%). A felmérés eredményei szerint a megkérdezettek 46%-a tart
attól, hogy feltörik és átveszik az
irányítást napi szinten használt
okos eszközeik fölött, ami személyes adatok lopásához, kémkedéshez,
a
magánéletbe
való
beférkőzéshez vezethet.
A Bitdefender kibernetikai biztonsági szakemberei arra figyelmeztetnek, hogy a rendszerek
sebezhetősége miatt az amatőr ki-

bertámadók is könnyen feltörhetik
a felhasználók internethálózatát. A
támadók arra számítanak, hogy nagyon sok felhasználó nem is gondolja, hogy úgynevezett intelligens
házban él, ezért nem is tudják, milyen veszélyek fenyegetik őket.
A Bitdefender szerint a gyártók
sem tesznek meg mindent annak
érdekében, hogy frissítsék az előállított eszközök programjait, a
gyenge védelem miatt pedig négyből egy esetben sikerül behatolniuk
a támadóknak a rendszerbe.
Ugyanakkor a felmérés alapján az
is kiderült, hogy a lakosság sem
frissíti a szoftvereket kellő időben.
Az emberek 20%-a időhiányra
vagy hozzá nem értésre fogja a
rendszerfrissítések hiányát.
A válaszolók 29%-a azt állította,
hogy több jelszót használ a külön-

böző eszközeihez vagy felhasználói
fiókjaihoz, de ezeket rotációs alapon cserélgetik. A szakemberek
arra figyelmezetik a világhálóra
kapcsolódókat, hogy a hasonló jelszavak is veszélyesek lehetnek, a
csupán betűkből álló jelszavakat
pedig cseréljék ki szimbólumokat
vagy számokat is tartalmazó biztonsági kódokra. A hivatalos adatok
szerint a világhálóra csatlakoztatott
eszközök száma 2016 végén elérte
a hatmilliárd egységet, az iparág
pedig folyamatosan nő.
Az iSense Solutions által végzett
felmérést Románia mellett az
Amerikai Egyesült Államokban,
Nagy-Britanniában, Észak-Írországban, Németországban, Franciaországban és Ausztráliában is
elvégezték. Az elemzés hibahatára
+/-5%. (Agerpres)

Aszfaltozás, járdajavítás
és újabb parkolóhelyek létesítése

Forgalmas útszakaszok
korszerűsítését tervezi a város

Három fontos és rendkívül
forgalmas
útszakasz,
az
1918. December 1., a Dózsa
György, valamint a Forradalom utca – Köztársaság tér –
1989. December 22. utca
egyes szakaszainak a korszerűsítését tervezi a Marosvásárhelyi
Polgármesteri
Hivatal. A beruházást uniós
alapokból valósítanák meg.

A beruházás műszaki-gazdasági
mutatóira a mai soros ülésén kell
rábólintson a helyi tanács. A polgármesteri hivatal honlapján lévő határozattervezet értelmében az 1918.
December 1. utcának a város Segesvár felőli kijárata és a Tulipán
utca, illetve Ştefan cel Mare utca és
Rózsák tere közötti szakaszát érintené a korszerűsítés. Itt az aszfaltréteg helyenként megrongálódott,
kátyúk keletkeztek. Egyes részeken
a járdafelületet már előzőleg kockakövekkel rakták le, viszont vannak
olyan szakaszok, ahol továbbra is
repedezett aszfaltréteg borítja a járdát. A beruházás nyomán új aszfaltréteget húznának az úttestre a
szóban forgó szakaszokon, a gyalogosok biztonsága érdekében pedig
járdát alakítanának ki a Dedeman
bevásárlóközpont és a Segesvári út
között (az üzlet felőli részen),
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

Fotó: Antalfi Imola

rendbe tennék a gyalogosoknak
szánt felületet, valamint a járdaszegélyeket, ahol indokolt, és parkolóhelyeket létesítenének a Mol-kút és
Jeddi út között (a jobb oldalon), illetve a Moldovei utca és Poklospatak közötti részen (a bal oldalon).
A Dózsa György utca esetében
ennek a Termés utca és Rózsák tere
közötti szakaszát érintené a felújítás, új aszfaltszőnyeggel borítanák
az úttestet, a Március 8. és Rakodó
utca, illetve a vasútállomás és Radnai utca közötti részen felújítanák a
járdákat.
A város ugyanakkor útkorszerűsítést tervez egy másik jelentős útvonal, a Forradalom utca –
Köztársaság tér – 1989. December
22. utcában. A polgármesteri hivatal
szükségesnek tartja a Rózsák tere és
Marosvásárhely szászrégeni kijárata közötti szakaszon az aszfaltréteg mielőbbi cseréjét, a járdák
javítását. Ezenkívül bővítenék a
parkolásra szánt felületeket a Köztársaság téren, az úttest jobb oldalán.
A megvalósíthatósági tanulmányok szerint a szóban forgó három
beruházás összértéke meghaladná a
tízmillió eurót, a kivitelezésre a
város uniós alapokat hívna le.
(menyhárt)
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

2017. február 23., csütörtök ____________________________________________HIRDETÉS __________________________________________________ NÉPÚJSÁG

A Maros Vízügyi Hatóság

versenyvizsgát hirdet egy megüresedett állás betöltésére
meghatározatlan időre
Az állás megnevezése: munkafolyamat-felelős az adminisztratív irodában
Írásbeli vizsga: 2017. március 14-én 10 órakor.
Állásinterjú: 2017. március 20-án 9 órakor.
A vizsga a székhelyen, Marosvásárhelyen, a Köteles Sámuel utca
33. szám alatt lesz.
Követelmények:
– felsőfokú végzettség
– archiválási, iratkezelési, titkársági munkában szerzett tapasztalat
A pályázati dossziét március 7-én 12 óráig, hétfőtől péntekig naponta
7–15 óra között lehet benyújtani az intézmény humánerőforrás-osztályán.
Bővebb felvilágosítás:
• a http://www.rowater.ro/damures honlapon, a Posturi disponibile
címszó alatt
• a 0265/260-289-es telefonszámon, 440, 460-as mellék
• a personal@dam.rowater.ro e-mail-címen.

A Maros Vízügyi Hatóság

versenyvizsgát hirdet egy megüresedett állás betöltésére
meghatározatlan időre
Az állás megnevezése: mérnök a közbeszerzési, munkálatokért és
szolgáltatásokért felelő irodában
Írásbeli vizsga: 2017. március 14-én 11 órakor.
Állásinterjú: 2017. március 20-án 11 órakor.
A vizsga a székhelyen, Marosvásárhelyen, a Köteles Sámuel utca
33. szám alatt lesz.
Követelmények:
– felsőfokú műszaki végzettség – hidrotechnikai építkezések, ipari,
mezőgazdasági és civil építkezések, talajjavítás
– alapos számítógép-kezelési ismeretek (Word, Excel)
A pályázati dossziét március 7-én 12 óráig, hétfőtől péntekig naponta
7–15 óra között lehet benyújtani az intézmény humánerőforrás-osztályán.
Bővebb felvilágosítás:
• a http://www.rowater.ro/damures honlapon, a Posturi disponibile
címszó alatt
• a 0265/260-289-es telefonszámon, 440, 460-as mellék
• a personal@dam.rowater.ro e-mail-címen.
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(58991-I)
ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0748-977768. (59154)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0753-590792. (58992-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. A házhoz
szállítás ingyenes. Tel. 0752-578568. (58992-I)
ELADÓ jó állapotban levő ház Holtmaroson a központban: 3 szoba,
konyha, fürdő, garázs és melléképületek, 19 ár. Tel. 0742-304-245,
0365/800-454. (59211-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

A PIAC- és INGATLANKEZELŐ KFT. elad leírt betonasztalokat, 25 lej darabja. Érdeklődni a 0265/250-260 és 0265/250-225-ös
telefonszámon vagy a cég székhelyén, Marosvásárhely, Cuza Vodă
utca 89. szám. (sz.-I)
BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKATÁRSAT és VILLANYSZERELŐT alkalmazunk. Életrajzot az electrosec@rdslink.ro email-címre várunk. (59348-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT árukihordásra. Tel. 0744-644026. (18584-I)

ELADÓ gyerekágy matraccal. Tel. 0757280-836. (59217)
TŰZIFA eladó – 130 lej. Tel. 0740-383071. (59222)
TŰZIFA
(59221)

eladó.

Tel.

0740-919-662.

ELADÓ kukorica, búza, zab kisebbnagyobb mennyiségben, házhoz
szállítással is. Tel: 0265/345-450,
0729-073-799. (-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Érdeklődni
a 0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén: a Maros utca 17. szám alatt. (sz.-I)

ELADÓ
(59265)

tűzifa.

Tel.

0747-933-367.

tűzifa.

Tel.

0757-439-281.

HOSSZÚ távra komoly, dolgozni szerető, megbízható NŐKET alkalmazunk SZABÓ-VARRÓ MUNKÁRA, betanítási lehetőséggel.
Követelmények: kreativitás, pontosság, csapatmunkára való készség. Tapasztalat nem szükséges. Tel. 0746-807-692. (18610-I)

ELADÓ
(59265)
ELADÓ
(59265)

tűzifa.

Tel.

0754-886-182.

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmaz mintaboltjaiba.
Az önéletrajzát bármely Timko-üzletbe beadhatja. (18605)

ASSZISZTENSNŐT alkalmazunk FOGORVOSI RENDELŐBE.
Tel. 0744-868-168. (59248-I)

A ROHID CONSTRUCT KFT. alkalmaz ÁCS, KŐMŰVES,
VASBETONSZERELŐ MUNKÁSOKAT hosszú távra, budapesti
munkákra (10-15 fő); HEGESZTŐKET minősítéssel műhelybe (10
fő). Magas kereseti lehetőség. Tel. 0773-391-682. (59234-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. (59446-I)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás
és utazás! Kezdők jelentkezését is vállaljuk, betanítással! A magyar
nyelv ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40753-102-290 telefonszámon.(59446-I)

ELADÓ
Marosszentgyörgyön
egy
rendezett
családi
ház
manzárdlehetőséggel, minden javakkal ellátva.
Tel. 0365/731-259. (59263)
ELADÓ 27.200 m2 szántóföld Székelyvajában. Összterület ára: 8500 euró.
Érdeklődni
a
0365/443-865-ös
telefonszámon, 8-20 óra között. (59269)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Kacsó Noémi névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (59246)
ELVESZTETTEM Bálint Margit névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (59273)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(58941)
VÁLLALUNK ácsmunkát fából, tetőfedést Lindab cseréppel, teraszok,
csatornák, lefolyók készítését, javítását és bármilyen javítást. Tel. 0747871-270. (59087-I)
ALKALMAZUNK hegesztőt és lakatost. Tel. 0744-572-889. (-I)
VÁLLALOK bádogosmunkát, csatornák
készítését és javítását, szemétleöntők
készítését. Tel. 0746-664-156. (59189)
KERESSÜK Kolumbán István sporttanár címét, aki 1952-ben érettségizett a Bolyai líceumban. A választ a
0754-024-110-es telefonszámra kérjük. (59231-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
február 23-án a drága jó férjre
és édesapára, id. TŐKÉS A.
FERENCZRE, aki hat hónapja
eltávozott közülünk. Nyugodjék
békében!
Felesége,
leánya, fia. (59241)

Mély fájdalommal emlékeztetem
mindazokat,
akik
ismerték és szerették drága
testvéremet, ifj. BEKE ZSOLT
(Zsoli) volt csíkfalvi lakost,
hogy ma van halálának 21.
évfordulója. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Tilla és családja. (59228-I)

Fájó szívvel emlékezünk és
emlékeztetünk id. ASZALÓS
FERENCZ halálának évfordulóján. Kegyelettel, szerettei.
(mp.-I)

Fájó
szívvel
emlékezünk
február 23-án a székelyberei
KACSÓ JOLÁNRA halálának
12. évfordulóján. Péter és
családja. (59291)
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ELHALÁLOZÁS
Az igazi szeretet megtanít szenvedni, megtanít mérhetetlen fájdalmat érezni, csupán egy dolgot
nem: felejteni.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama, testvér, anyós, anyatárs,
rokon és szomszéd,
JOÓ ÉVA
szül. Molnár
életének 69. évében 2017. február 21-én csendesen megpihent. Temetése 2017. február
23-án 13 órakor lesz a marosvásárhelyi Jeddi úti temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (59212-I)
Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett gyermekünk, a sokat szenvedett
MAKFALVI SÁNDOR MÁTYÁS
életének 45. évében 2017. február 21-én eltávozott az élők sorából. A marosvásárhelyi és a
nagykőrösi főiskolán tanult és tanítói oklevelet szerzett. Példás viselkedése,
becsületes
emberszeretete, élni akarása
sokak számára példaértékű.
Utolsó útjára kísérjük csütörtökön, folyó hó 23-án délután 4 órakor a Bihar megyei Biharon.
Gyászoló szülei. (59247-I)
Mély fájdalommal, Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett férj, apa, testvér,
após, nagyapa, rokon, jó barát,
id. SZENTGYÖRGYI SÁNDOR
életének 69. évében 2017. február 21-én megpihent. Drága szerettünket 2017. február 24-én 13
órakor kísérjük utolsó útjára a
backamadarasi ravatalozóból.
Emléke legyen áldott!
A gyászoló család. (59249-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesanyánk, nagymama, dédmama, szomszéd és
jó ismerős,
özv. KERTÉSZ MÁRIA
szül. DÉNES MÁRIA
volt harasztkeréki lakos, hoszszas, de méltósággal viselt betegség után elhunyt életének 84.
évében. Drága halottunk temetése február 23-án 13 órakor lesz
a marosszentgyörgyi új temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (59271-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendült szívvel búcsúzunk
szeretett
szomszédunktól,
MAKFALVI MATYITÓL. Őszinte
részvétünk
a
gyászoló
szülőknek. A Bodor Péter utcai
szomszédok. (59259)

Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak szeretett
gyermekük, MATYIKA elhunyta
miatt. Barabás Anikó, Gál Joli
és családja, valamint Mária
néni. (59276-I)

Kívánunk őszinte együttérzéssel vigasztalódást Makfalvi
Sanyinak szeretett fia, MÁTYÁS
korai
elvesztése
miatt.
Nyugodjon békében! A volt 1-es
Számú
Fogászat
munkaközössége. (59290-I)
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A marosvásárhelyi
Siletina Impex Kft.

taxisofőri munkakörbe
személyzetet alkalmaz

Elvárások:
• taxizásra kibocsátott érvényes gépkocsivezetői szakmai bizonylat
• legkevesebb kétéves szakmai gyakorlat
Amit ajánlunk:
• dinamikus munkakörnyezet
• motiváló bérezés

Az alkalmazási kérelmet, az önéletrajzot, a hajtási jogosítvány
fénymásolatát, a végzettséget igazoló irat és a szakmai tanúsítvány
fénymásolatát, esetleg ajánlásokat a cég titkárságára kell benyújtani: Marosvásárhely, Bega utca 2. szám, hétfőtől péntekig 9-15
óra között.
Csak a kiválasztott jelentkezőket hívjuk interjúra.

Bővebb tájékoztatás a 0265/269-077 vagy
a 0751/308-385-ös telefonszámon.

A Népújság hirdetési

irodájában felveszünk
APRÓHIRDETÉST

a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.
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