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Olvasóink Évértékelő a Maros Megyei Tanácsnál
figyelmébe!
Prioritások: a repülőtér
Hirdetési irodánk nyitvatartási
és az uniós pályázatok
programja:
– december 29., péntek:
8–14 óra között

– december 30., szombat:
ZÁRVA

– december 31., vasárnap:
ZÁRVA

– január 1., hétfő: ZÁRVA
– január 2., kedd: ZÁRVA
– január 3., szerda:
8–16 óra között

Következő lapszámaink december 30-án, szombaton, majd
január 4-én, csütörtökön jelennek meg. Érdeklődni a 0742828-647-es telefonszámon.

Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke tegnap óévbúcsúztató sajtótájékoztatón tartott
évértékelő beszámolót. Ismertette az elmúlt esztendő prioritásait, megvalósításait, és
röviden felvázolta az elégedetlenségre okot adó tényezőket
is.

40 millió lej támogatás
a repülőtér felújítására
A Marosvásárhelyi Transilvania
Repülőtér felújítását elsőfokú prioritásként kezelte idén a megyei tanács,
és így lesz ez jövőre is. Idén két olyan
lépést sikerült megtenni, amelyek
alapvető feltételei annak, hogy a repülőtér továbbra is működhessen. Így
új európai működési engedélyt szerzett, a korábbi engedély ugyanis ez év
végén lejár, illetve sikerült elkezdeni

a kifutópálya teljes körű felújítását. A
versenytárgyalást megnyerő cégtársulás, a PORR Construct Kft. és a Geiger Transilvania Kft. októberben
kezdte el a munkálatokat, amelyeket
a kedvezőtlen időjárás miatt január
31-ig felfüggesztettek.
A 2018-as állami költségvetésből a
marosvásárhelyi repülőtér 40 millió
lejes kormányzati támogatásban részesül, ami jelzi azt, hogy a repülőtér
felújítását és működtetését a kormány
is prioritásként kezeli. A megyei tanács is elsőrendű fontosságúnak tartja
a repülőtér működésének biztosítását,
így a kifutópálya felújítása mellett
több beruházást is előkészítenek. Novemberben szakértői tanulmány elkészítésére kötöttek szerződést, az
úgynevezett magánbefektető tesztjének elkészítésére, amely alapján
(Folytatás a 3. oldalon)

Fotó: Vajda György

Szegények, de pazarlók

Mózes Edith

Köztudott, hogy Románia Európa egyik legkorruptabb országa,
itt él a legtöbb éhes gyerek, százezrek fekszenek le esténként korgó
gyomorral, itt a legnagyobb mértékű az iskolaelhagyás, az EU
szintjén itt a legalacsonyabbak a bérek. Az Eurostat újabb felmérése szerint Románia a szegénységi mutató tekintetében az első
helyet foglalja el. A felmérés azt is megállapítja, hogy a szegénység ellenére egyre több az elhízott vagy túlsúlyos ember, és rengeteg élelmiszer kerül a szemétbe.
A környezetvédelmi minisztérium adatai szerint a lakossági hulladék sokkal nagyobb mennyiségű, mint az ipari. A jelentés kiemeli a jövedelmek közötti egyenlőtlenséget. Megállapítja, hogy
Románia leggazdagabb 20%-a 7,2-szer nagyobb jövedelemmel
rendelkezik, mint a legszegényebb 20%.
Az Országos Statisztikai Hivatal jelentése szerint az ország
északkeleti és délkeleti részének lakói vannak kitéve leginkább a
szegénység és a marginalizálás veszélyének, az emberek jövedelmének nagy része, 72,4%-a élelmiszerre megy el, 19% adókra és
illetékekre, a maradék (kevesebb mint 10%) marad ruhára, rezsire, gyógyszerre, netán beruházásokra.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 6 perckor,
lenyugszik
16 óra 42 perckor.
Az év 363. napja,
hátravan 2 nap.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2017. december 28.

Változó égbolt

Hőmérséklet:
max. 70C
min. -10C

Megyei hírek

1 EUR

4,6507

100 HUF

1,4975

1 USD

1 g ARANY

3,8995
162,0266

Tüzeskerék-gurítás Szászcsáváson

Szilveszterkor, december 31-én Szászcsáváson ismét
megszervezik a hagyományos tüzeskerék-gurítást. A helyiek az év utolsó napjára készülnek, hogy méltón köszöntsék az új esztendőt. A különleges szokás élményére
másokat is szívesen látnak.

Utcai szilveszter Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi utcai szilveszter december 31-én 22.30
órakor kezdődik. Fellépnek: a Kerozin, a Jukebox-Bella
Santiago és Giulia. A szilveszterezőket az éjféli tűzijátékkal
köszöntik. Szervező a polgármesteri hivatal.

A korcsolyapálya
és a mozi programja

Az év utolsó napján rövidített programmal üzemel a marosvásárhelyi műjégpálya és a Művész mozi. Korcsolyázni
december 31-én 15.30-ig lehet, az utolsó turnus 14 órakor
indul. A moziban 16.30-kor kezdődik az utolsó vetítés. Január elsején a műjégpálya és a mozi is zárva lesz. Január
2-ától a megszokott program szerint lehet korcsolyázni. A
moziban 2-án 16 órától 23 óráig zajlanak a vetítések, 3ától a megszokott program érvényes – tájékoztatott a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal.

Nyitvatartás az uszodában

A marosvásárhelyi Mircea Birău uszoda december 30-án,
szombaton 14 óráig lesz nyitva, 31-én, vasárnap és január
elsején pedig zárva tart.

Zárva lesz az ócskapiac

A Marosvásárhelyi Piacigazgatóság értesítése szerint december 31-én zárva lesz a marosvásárhelyi ócskapiac.

Reformáció a zsoltárokban

Szép Eduárd beresztelki lelkipásztor Reformáció a zsoltárokban című, 31 rövid igehirdetést tartalmazó könyvét,
amelyben igemagyarázatok találhatók, s amelyet a reformáció 500. évfordulója alkalmából jelentetett meg, az érdeklődők az Erdélyi Református Egyházkerület
iratterjesztőjénél és a szerzőnél vásárolhatják, illetve rendelhetik meg a szep.eduard@yahoo.com elérhetőségen.
A kötet ára 8 lej.

Pótszilveszter

Az Erdélyi Magyar Baloldal január 12-én 18 órai kezdettel
pótszilveszteri mulatságot szervez. Érdeklődni január 3ától naponta 9-11 óra között a Dózsa György utca 9. szám
alatti székhelyen, az I. emeleten, telefon: 0744-928-299.

Országosan körözött férfit fogtak el

Szerdán országosan körözött férfit fogtak el, aki figyelmen
kívül hagyta a bebörtönzési parancsot. A férfit a marosvásárhelyi bíróság 3 évi fegyházbüntetésre ítélte erőszakos
cselekmények elkövetéséért. A férfit elfogták és a marosvásárhelyi börtönbe zárták.

Pirotechnikai eszközöket koboztak el

A rendőrök ellenőrzések során 5 kg P1, P2 és F2 csoportba tartozó pirotechnikai eszközt koboztak el, amelyeket
a törvényes előírásokat megszegve hat személy próbált értékesíteni. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a szórakoztató jellegű 2-es, 3-as és 4-es kategóriába tartozó
pirotechnikai eszközök, a színpadi T1-es és T2-es, valamint a P2-es pirotechnikai eszközök birtoklása, használata
vagy forgalmazása tilos. Az engedélyezett magán- vagy
jogi személyek szórakoztató tűzijátékot csak óvintézkedések meghozatalával használhatnak.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Engedély kell szilveszter éjszakáján is

A látványos tűzijátékhoz

Miként ismerhetjük fel a veszélyes kategóriába
tartozó pirotechnikai eszközöket? A szilveszter
éjszakai tűzijátékdömpingben melyekhez kell engedély? Az eredetigazoló iratok nélküli faszállítmányokat a szállítóeszközökkel együtt foglalják
le, azok további sorsára is kíváncsiak voltunk.

Szer Pálosy Piroska

A pirotechnikai eszközök forgalmazásáról és használatáról, a faszállítmányok és karácsonyfának szánt fenyőszállítmányok ellenőrzéséről, az elkobzott termékek sorsáról
tartott sajtótájékoztatót a megyei rendőr-felügyelőség vezetősége. A tűzijáték-akcióról, a törvénytelen fakereskedés
megelőzéséről és azok következményéről beszélt Rădulescu Cătălin helyettes parancsnok, Lucian Roiban, a fegyverek, robbanószerek és veszélyes anyagok osztályának
főfelügyelője, valamint Botezatu Pop Paul Marian, az erdészeti vétségek ellen küzdő osztály megbízott vezetője.
Mivel a tűzijátékok és fenyőfák árusítása aktuális téma,
a rendfenntartók a lakosság körében tudatosítani szeretnék
azokat a következményeket, amelyek a veszélyes kategóriába tartozó tűzijátékok árusításával és használatával járnak.
Amint a beszélgetés során elhangzott, a 2–4 besorolású,
valamint P.2 és T.2 pirotechnikai eszközöket magánszemélyek nem birtokolhatják, nem forgalmazhatják és nem
használhatják. Következésképp a lakótelepeken csoportosuló baráti társaságok szilveszter éjszakai tűzijátéka –
amennyiben nem engedéllyel rendelkező személy kezeli –
a törvény értelmében büntethető. Amint a rendőrségen elhangzott, sokan külföldi – például a lengyel – piacokról
jutnak olyan pirotechnikai eszközökhöz, amelyek az illető
ország törvényei szerint engedély nélkül is forgalmazhatók
és használhatók, a román jogszabályok értelmében azonban
bűncselekménynek minősül, és ahhoz mérten bírságolnak.
Az egyetlen kategória az F1, amely akár egész évben
lehet magánszemélyek tulajdonában. Ebbe a besorolásba a
pukkanók, bengáli gyufák, római gyertyák, zümmögő szikraesők, durranó borsók stb. tartoznak. Bár az említetteket
a szórakoztató eszközök kategóriájába sorolják, csak a 16
évet betöltött személyeknek árusíthatják. A petárdák árusítása is engedélyhez kötött.
Amint a tájékoztatón elhangzott, minden terméken fel
kell legyenek tüntetve a besorolások, a vásárlóknak azt ellenőrizni kell, ugyanakkor a román nyelvű használati utasítás sem hiányozhat róla.
A jogi személyek, amelyek raktározzák, forgalmazzák,
szállítják vagy működésbe hozzák a pirotechnikai eszközöket, a területi munkaügyi felügyelőséghez és a megyei

rendőr-felügyelőséghez kell forduljanak engedélyeztetés
végett, amit évente kell láttamoztatni. Maros megyében 25
kereskedelmi egység rendelkezik engedéllyel, közülük tíz
csak F1 besorolású tűzijátékokat forgalmazhat. A tűzijátékok használatát szabályozó 1995. évi 126-os törvény szerint a 2-es, 3-as és 4-es kategóriába tartozó pirotechnikai
eszközök engedély nélküli forgalmazása, használata, birtoklása miatt három hónaptól egy évig terjedő szabadságvesztés vagy tetemes bírság szabható ki. Az érvényben levő
szabályozások értelmében 3-as és 4-es kategóriába sorolt
tűzijátékokat csak a polgármesteri hivatal, a megyei vészhelyzeti felügyelőség és az illetékes megyei rendőr-felügyelőség engedélyével szervezhetnek.
A tavaly a téli ünnepek alatt 36 ilyen jellegű bűncselekményt lepleztek le, 150 kg pirotechnikai eszközt hozzávetőleg 5.500 lej értékben lefoglaltak. Az eltelt időszakban
13 esetben állapítottak meg bűncselekményt engedély nélküli árusításért, előreláthatólag január 5-éig megszaporodnak ezek az esetek.
Lefoglalt faanyag és szállítóeszközök
A törvénytelen fenyőfa-kereskedelem kapcsán elhangzott, hogy december 18-áig a megye területén 245 darab
karácsonyfának árusított olyan fát koboztak el 9.800 lej értékben, amelyek nem rendelkeztek eredetigazoló okmánynyal. A tavalyi hasonló akciójuk során 1.240 karácsonyfát
foglaltak le 49.600 lej értékben. Az idén, mivel a nagyáruházakban is bőséges volt a felhozatal, kevesebb illegális
fenyőfa-kereskedővel számoltak. Az év első 11 hónapjában
1.975 olyan akciót hajtottak végre, amelyekkel a törvénytelen fakivágások megelőzését célozták, a fa raktározását
és forgalmazásának törvényességét ellenőrizték. 1.802,95
köbméter faanyagot koboztak el 432.400 lej értékben, 16
haszonjárművet, egy hozzávetőleg 20.000 euró értékű félpótkocsit, tíz szekeret, valamint a favágáshoz használt felszereléseket.
Kérdésünkre megtudtuk, hogy a 2016 októberétől érvényben lévő törvény lehetőséget nyújt arra, hogy az eredetigazoló okmányok nélküli faszállítmányt a
szállítóeszközzel együtt foglalják le. A lefoglalt járműveket
az erdészeti hivataloknak adják át megőrzésre, majd a közpénzügyi hivatal árverésen értékesíti a javakat. A kereskedők körében terjedő szóbeszédet vagy valós tényeket
felvetve, miszerint akkor is lefoglalják a teljes szállítmányt,
ha az ellenőrzés során két-három jelöletlen karácsonyfának
valót találnak, megtudtuk, hogy olyan esetben nem foglalják le a teljes szállítmányt, csupán a meg nem jelölt darabokat, mivel az ártatlanság vélelme mindenkit megillet.
Természetesen hasonló esetben is csak akkor elnézők, ha
az eredetigazoló okmányok naprakészek.

Fotó: archív

29., péntek

Ma TAMÁS, TAMARA,
holnap DÁVID napja.
DÁVID: héber eredetű, jelentése: kedvelt, szeretett
vagy egyesítő.
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Prioritások: a repülőtér és az uniós pályázatok

(Folytatás az 1. oldalról)
jobban átlátható, hogy milyen fejlesztésekre van lehetőség a
marosvásárhelyi repülőtéren, illetve hogy ezek hogyan lesznek
fenntarthatóak, és a megyei tanács milyen arányban kell finanszírozza az elkövetkező beruházásokat. Folyamatosak a
tárgyalások a különböző légitársaságokkal is annak érdekében,
hogy a felújítás befejezése után jövő nyártól minél több célállomásba induljanak újra menetrend szerinti járatok Marosvásárhelyről.
Hat uniós pályázatot nyújtottak be
A repülőtéri beruházás mellett a megyei tanács arra összpontosított, hogy minél több uniós támogatást hívjon le. A megyei önkormányzat idén hat európai uniós pályázatot nyújtott
be, és két finanszírozási szerződést írt alá: a Kultúrpalota és a
Természettudományi Múzeum felújítására. Ezeknek a projekteknek az összértéke meghaladja a 300 millió lejt. Az idén benyújtott pályázatok közül a legjelentősebb az a két útügyi
projekt, amelyek a Szentágota és Segesvár közötti megyei út,
valamint a Nyárádtő és Dicsőszentmárton közötti útszakasz
felújítására vonatkoznak. Ezek összértéke megközelíti a 200
millió lejt, és a Központi Fejlesztési Régió értesítése alapján
január elején fogják aláírni a finanszírozási szerződéseket.
A megyei tanácsnak 700 km megyei út van az ügykezelésében, így ezek karbantartása folyamatos kihívás az intézmény
számára. A megyei karbantartási program keretében idén 45
és fél km útszakaszra került új aszfaltszőnyeg. A munkálatok
értéke 7,6 millió lej volt, amelyhez hozzáadódik még 1,4 millió lej, amelyet kátyúzásra fordított a tanács. A Helyi Fejlesztések Országos Programja (PNDL) keretében a megyei
önkormányzat négy projektje került fel a beruházási listára: a
Bonyha–Kund–Szeben megyei határt összekötő megyei út felújítása, a Beresztelke–Vajdaszentivány–Sárpatak közötti út kiszélesítése, a Marosludas–Nagysármás–Beszterce-Naszód
megyei határon haladó út helyreállítása, valamint a Szederjes–Erked és a Hargita megye határát összekötő megyei utak
aszfaltozása. Ez utóbbi szerződése még nincs aláírva. A négy
projekt összértéke 61,8 millió lej, és 23 km megyei út felújítását teszi lehetővé.
Egy év haladék az integrált hulladékkezelő beindítására
Az év folyamán fontos lépések történtek az évekkel ezelőtt
elkezdett uniós finanszírozású óriásprojektek befejezése érdekében. A Maros megyei integrált hulladékgazdálkodási projekt
esetében idén sikerült megnyitni a kerelőszentpáli hulladéklerakót, és elérték, hogy újabb egy évvel meghosszabbítsák a
projekt kivitelezési idejét. Jövő év végéig azonban a rendszer
minden részének működnie kell, a begyűjtéstől a hulladékválogatásig és lerakásig.
A motorsportparknál idén a kivitelező cég befejezte a
munkálatokat, és elkezdődött a beruházás átvétele, amelyet 90 napra felfüggesztettek, tekintettel arra, hogy földcsuszamlást észleltek. Ez nem veszélyezteti a pálya
épségét.

A gyanú szerint egy rendőr, illetve a RAR több tisztviselője
követett el korrupciós tetteket. A házkutatások Maros megye
mellett Beszterce-Naszód megyében, illetve Bukarestben zajlottak. A mostanáig elvégzett vizsgálatokból kiderült, hogy az
idei év folyamán egy Maros megyei személy többször kért és

Biztonságban a Bolyai jövője

A 2017-es év egy másik eredménye a Visit Mures Egyesület
bejegyeztetése. A Maros megye turizmusának népszerűsítéséért létrehozott egyesület jövőben kezdi el működését.
Jövőre 8,3 százalékkal kisebb költségvetés
A jövő évi prioritások és cselekvési terv nagymértékben
függnek attól, hogy 2018-ban milyen költségvetésből gazdálkodhat az intézmény, ezért negatívan érinti a megyei tanácsot,
hogy jövőre kisebb költségvetési kerettel kell számolnia. A
2018-as állami költségvetés első formájában 24 százalékkal
kisebb költségvetési keretet irányzott elő a Maros Megyei Tanács számára, mint az idei keret. Egy módosító javaslatnak
köszönhetően azonban a költségvetésbe belefoglaltak 40 millió lejt a marosvásárhelyi repülőtér számára, így a múlt héten
elfogadott költségvetési törvény alapján Maros megye végül
jövőre 224 millió lejt kap, ami csak 8,3 százalékkal kisebb,
mint az idei keret.
– Ebből a költségvetési keretből fedezni tudjuk a béreket és
a megyei tanács, illetve az alárendelt intézmények működési
költségeit, és egy szerényebb összeg, mintegy 35 millió lej
marad beruházásokra. Ennek ellenére a megyei önkormányzat
nem mond le a beruházásokról. A kormány idén 77 millió lejes
hitel felvételét hagyta jóvá Maros megye számára a repülőtér
felújítására. Mivel a felújítást saját forrásokból és kormányzati
pénzekből fedezzük, a jóváhagyott hitelkeretet más beruházások finanszírozására fogjuk átcsoportosítani. Emellett a megyei önkormányzat jövőre is igyekszik minél több uniós
forrást megpályázni, és ennek érdekében várjuk az új kiírások
megjelenését – nyilatkozta Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke az intézmény évzáró sajtótájékoztatóján.
(mezey)
kapott pénzösszegeket különböző személyektől, cserébe sürgősségi eljárással bocsátott ki iratokat külföldről behozott gépjárművek számára, amelyeket először jegyeztettek be
Romániában.
A DGA szerint az elkövetőt a Maros megyei RAR több alkalmazottja is segítette, ugyanakkor bűntársa volt egy, a Maros
megyei útlevélosztályon dolgozó rendőr is. A rendőr több ismerősének adott ki személyi iratokat pénz ellenében, időpontkérés nélkül, sürgősségi eljárással, ám az ilyen esetben
érvényes illetékek kifizetése nélkül – írja a DGA közleményében. (Mediafax)

Hónapokig eltarthat a nagymajtényi tűzoltás

A belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának
(DSU) a vezetője szerint hónapokig is eltarthat, míg sikerül
eloltani a nagymajtényi gázkútnál tíz nappal ezelőtt kiütött
tüzet. Raed Arafat egy szatmárnémeti sajtótájékoztatón beszélt
erről, kijelentéseit az Agerpres hírügynökség idézte.
A szakpolitikus szerint jelenleg a szakemberek a nagy hőtől
megolvadt és ledőlt fúrótorony roncsainak az eltávolításán dolgoznak. Ezáltal tudják ugyanis szabaddá tenni a gázkút fejét.
Hozzátette: egy korábbi becslés szerint két héttől két hónapig
is eltarthat a tűz eloltása, és nem a gyorsaság, hanem a biztonság lesz a műveletet meghatározó tényező.
Raed Arafat rendkívül alacsonynak tartotta annak a valószínűségét,
hogy
olyan
kedvezőtlen fordulat következzék be, amely a község kiürítését
tenné
szükségessé.
„Nincsen közvetlen kockázat a
lakosságra nézve. (…) Jelenleg
nem számolunk kilakoltatásokkal, de bármilyen sürgősségi
helyzetre fel vagyunk készülve” – idézte az Agerpres
Raed Arafatot.
A Szatmár megyei Szamos
katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) korábban azt közölte,

Jöhet még egy
munkaszüneti nap

A nagypénteket szabadnappá nyilvánító törvénytervezetet nyújtott be a szenátushoz egy 42 honatyából
álló, politikailag vegyes csoport. A munkatörvénykönyvet módosító javaslat értelmében a nagypéntek
is munkaszüneti nappá válna. A kezdeményezők indoklása szerint a nagypéntek az Európai Unió 16
tagállamában munkaszüneti nap. Romániában csak
14 hivatalos ünnepnapot ír elő a munkatörvénykönyv, míg például Belgiumban, Litvániában vagy
Cipruson 16-17 munkaszüneti nap van évente. A
nagypéntek az egyik legfontosabb hitéleti esemény,
ezért munkaszüneti nappá kellene nyilvánítani, érvelnek az indítvány megfogalmazói. (Agerpres)

Házkutatás a RAR megyei kirendeltségénél

68 helyszínen kutakodott csütörtökön a belügyminisztériumhoz tartozó Korrupcióellenes Főigazgatóság (DGA), magánlakásokon és közintézményeknél
egyaránt, köztük a Maros Megyei Gépjármű-bejegyzési Hivatal (RAR) székházában, illetve az útlevélosztályon.

Ország – világ

3

hogy a földgázkitermelő cég kanadai szakértőket hívott a helyszínre az oltási művelet kidolgozásához.
A Szatmár megyei Nagymajtényban, a magyar–román államhatártól mintegy tíz kilométerre december 18-án hajnalban ütött ki tűz egy földgázkútnál. A kút azóta több méter
magas lángokkal ég. Az érintett vállalat közleménye szerint
a balesetet egy váratlan földgázkitörés okozta. A vállalat a
földgáz kitermelését készítette elő, és lefúrt a földgázrétegig, de még nem szerelte fel a gázkitörés megelőzését biztosító berendezést. A balesetben senki sem sérült meg.
(MTI)

Fotó: MTI

A marosvásárhelyi RMDSZ és a szövetség önkormányzati testületének közbenjárására Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala kifizette a Református
Egyháznak a Bolyai Farkas Elméleti Líceumnak és
a Református Kollégiumnak otthont adó ingatlan elmaradt bérleti díjait. 526.000 lejt utalt a polgármesteri hivatal a református egyház részére, ezzel
megtérítve a 2017 márciusa és novembere közti elmaradt bérleti díjakat. Ugyanakkor megállapodás
született a felek között, hogy a bérleti szerződést januártól meghosszabbítják (az eddigi szerződésben
foglaltak módosítása nélkül). „Fontosnak tartjuk,
hogy biztonságban tudjuk a magyar oktatást Marosvásárhelyen, ezért mindent megteszünk a jövőben
is azért, hogy a két iskolát ne fenyegesse semmi,
aminek értelmében megkérdőjelezhető legyen a működésük a jövőben”, fogalmazott Magyary Előd, az
RMDSZ frakcióvezetője. (közlemény)

Nyelvhasználati törvénymódosítások
lépnek hatályba

Végrehajtási utasítások nélkül lépnek hatályba január elsejétől azok az áprilisban elfogadott törvénymódosítások, amelyek a kórházakban és szociális
intézményekben segítik elő a nemzeti kisebbségek
anyanyelvhasználatát. Amint Korodi Attila, az
RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője az MTI-nek
elmondta: sem az egészségügyi minisztérium, sem
a munka és szociális szolidaritás minisztériuma nem
dolgozta ki a hatályba lépés előtt a törvénymódosítások végrehajtási utasításait. Korábban a törvénymódosítást kezdeményező RMDSZ azt közölte:
nagymértékben a végrehajtási utasításokon múlik,
hogy a törvénymódosítás valóban kiterjeszti-e az
anyanyelvhasználat jogát az egészségügyre és a
szociális intézményekre. (MTI)

Putyin: terrorcselekmény volt
a szentpétervári robbantás

Terrorcselekmény volt az a robbantás, amelyet
szerda este egy szentpétervári szupermarketben követtek el – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök
a Szíriából visszatért orosz katonák moszkvai kitüntetési ünnepségén csütörtökön. A merénylet következtében 13 ember sérült meg, nyolcat közülük
kórházban ápolnak. Az elnök szerint az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak (FSZB) nemrégiben
egy másik merényletkísérletet sikerült megakadályoznia. Putyin kijelentette, hogy Alekszandr Bortnyikov FSZB-igazgatót arra utasította, a tettesek
elfogásakor a törvény keretei között járjon el, de hozzátette: „munkatársaink, tisztjeink életének vagy épségének veszélyeztetettsége esetén határozottan
kell fellépni, foglyokat nem ejteni, a banditákat a
helyszínen likvidálni”. (MTI)

Szegények, de pazarlók
(Folytatás az 1. oldalról)
Szegények vagyunk tehát, de pazarlók, hiszen az élelem 10%-a kerül a kukába. Életkor szempontjából a 35
év alattiak a legpazarlóbbak. Az 1.500 lej alatti jövedelemmel rendelkezők esetében a pazarlási arány 6,9%,
míg 3.500 lej fölött 14,4%. És a legtöbb élelmet az egyetemisták dobják ki.
A notórius pazarló robotképe Romániában így fest:
35 év alatti, városlakó, egyetemi végzettségű, a szupermarketben vásárol, és átlagon felüli fizetése van. A tanulmány szerint egy háromtagú háztartásból hetente kb.
0,83 kg élelmet dobnak ki, de ez a mennyiség esetenként
elérheti a két kilogrammot is.
A környezetvédelmi minisztérium hulladékkezelő
stratégiája szerint a háztartások több hulladékot „termelnek”, mint a feldolgozóipar, a kereskedők és a szállodák együttesen, 1,7 millió tonnát, szemben az
egymillióval.
S hogy mit esznek a szegények? Leginkább kenyeret,
krumplit. Húst és hústerméket jóval kevesebbet, mint a
fejlett országokban: havonta mintegy 8,3 kg kenyeret és
kb. 3 kg friss húst, főleg csirkét, néha sertéshúst. A marhahús már luxusnak számít.
Mindez azonban kit érdekel? Pazarolhatunk, a problémát bízzuk a kormányra: mázsás halmokban hever a
fiókban a rengeteg kormányprojekt, stratégia.
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Játékos jelenkor régi gyökerekkel

Nagy Miklós Kund

Szilveszteri négysorosok

Soros, Soros, sok Soros,
a szitokszó sokszoros!
Tervednek nincs vége-hossza,
Te lettél a falu rossza!
*
Migránshullám, szír és arab,
ájtatos és folyton harap.
El van ez az egész lűve!
Lám, ez is a Soros műve!

Melománia

Mint egy jámbor felebarát,
a parlament zenebarát.
Hangversenyt ad rendre, trendre,
füttykoncertet rekviemre.

Bolondóra

Itt a törvény! Hol a törvény?
Igazságügy, visz az örvény!
Ügyész, bíró, üt az óra,
lecserélnek videóra!

Évforduló

Nem ünneplünk, mondta Hunor.
Bosszantó a székely humor!
Neked gyász? Megáll az eszem!
A plecsnidet visszaveszem!

Lehetőség

Hogyha egyszer korán kelnénk,
egész nap csak brexitelnénk!
Vagy tüntetnénk, ha talán
mi lennénk a katalán?
Se tüntetés, se talán
nincs az elnök asztalán!
Azzal szerez hírnevet,
elveti a save pack-et!

Közhangulat

Magyar az ellenség! Divatban a szászok!
Ismerem a jelszót. Magasabbra mászok!
Szervezett a csürhe, tribün, palánk reccsen!
Hadd vesszen a bozgor! – üvöltik a meccsen.

Polgármester

Nincs jégcsarnok, nincsen pálya,
nem gazda, de jár a szája!
Csak piskótát vet a földbe,
a sportot is viszi csődbe.

Vásárhely az híres város

Vörös szegfű, piros rózsa!
Újjáéledt Gheorghe Doja!
Van ebben egy kicsi defekt,
túl buzgó a domnu prefekt!

Tanácstalan

Helyes döntés lehetetlen,
ez a tanács tehetetlen!
Amit várunk hasztalan,
a frakció fesztelen.

Látványterv a nyárádtői autópálya-csomópontról.
Eredetiben Tokió mellett található.

Gyermekjáték felnőtteknek

Hátulsó pár, előre! Puccs!

Szélről legeljetek,
fának ne menjetek!
Azt már perli a szenátor,
az örökségterminátor!
Mély kút, sötét kút, libánfalvi sovikút!
*
Körben áll egy kislányka,
lássuk, ki lesz a párja!
Lássuk, kit szeret a legjobban!
Merkel járja Macronnal!
*
Visegrádi fényesben
másképp járják, négyesben.
Azt harsogják évek óta:
nem kell migráns, nem kell kvóta!
Menekült lép a vetésre,
pénz kéne a kerítésre.
Jusson rendőr minden résre!
Heje, huja, haj!
*
A szírt nálunk toborozzák,
az EU-pénzt elorozzák.
Sosem készül el a sztráda,
ne gondolj a DNA-ra!

A Népújság munkatársának nyári élménye

Horváth Szekeres István karikatúrája

A medvék is kitelelnek,
minket jól elszigetelnek.
Se vonat, se út, se reptér!
Vásárhely, te tönkrementél!
Ezt kapd ki!

(NMK)
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Ma véget ér a népzenei és néptáncos tehetségkutató

Ma rendezik meg a Fölszállott a páva
című népzenei és néptáncos tehetségkutató
műsor idei döntőjét, amelyben tíz produkciót láthatnak a nézők.
A Duna televízióban élőben közvetített
első középdöntőből továbbjutott a Pendely
énekegyüttes, Debreczeni-Kis Helga citerás,
Haraszti József, a Debreceni Hajdú Táncegyüttes és az Ördöngös zenekar, a második
középdöntőből pedig Sőregi Anna és Komáromi Kristóf, a Pósfa zenekar, Fodor Mátyás, a Tatrospart néptánccsoport és a
Kalotaszeg legénytársulat. Közülük kerülnek ki az év legjobb produkciói.
A kategóriagyőztesek mellett a közönség
is kiválasztja 2017 legjobb produkcióját.
Szavazni alapdíjas sms-ben lehet az adás
ideje alatt, a szavazást a műsorvezetők indítják és zárják le. Egy telefonszámról legfeljebb 20 szavazatot lehet küldeni, az
sms-nek csak a versenyző kódját kell tartalmaznia. A telefonszámok és a kódok megtalálhatók a Fölszállott a páva Facebookoldalán, valamint a mediaklikk.hu/pava oldalon.
„Ezek a fiatalok megtanultak szórakozni”
– idézi a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) közleménye Sebő
Ferenc zsűrielnököt. A Kossuth-díjas zenész, a nemzet művésze mellett idén is szerepel a bírálók között Sebestyén Márta
Kossuth-díjas énekes és Agócs Gergely néprajzkutató, népzenész, a Hagyományok

Háza tudományos munkatársa. Visszatért a zsűribe Diószegi László történész,
a
Martin
koreográfus,
György Néptáncszövetség elnöke és Zsuráfszky Zoltán
Kossuth-díjas táncművész,
koreográfus is.
Az ötödik évad befejezéseként a műsor a Kodályemlékév előtt tiszteleg. A tehetségkutatót a Liszt-díjas
Molnár Levente operaénekes
és a Magyar Állami Népi
Együttes közös produkciója
zárja, akik erre az alkalomra
készítették Erdélyi táncok
Kodály népdalfeldolgozásaival című előadásukat.
Novák Péter Morvai Noémivel vezeti a műsort.
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
(MTVA) és a Hagyományok
Háza ötödik alkalommal
megrendezett közös műsorában 4 kategóriában állnak a
zsűri elé a versenyzők: énekes szólisták és énekegyüttesek; hangszeres szólisták és
zenekarok; táncos szólisták
és táncos párok; néptáncegyüttesek. (MTI)

Szálláskereső oldalak szerint Budapest
az egyik legnépszerűbb szilveszteri úti cél

A trivago.hu és a Szallas.hu adatai szerint is 7., Amszterdam pedig a 19. helyet szerezte meg. EuBudapest a legnépszerűbb belföldi szilvesz- rópán kívülről egyedül Dubai került be a top 20-ba
teri úti cél, a külföldi városok közül Prága, il- – közölte a trivago.
A Szallas.hu foglalási adatai alapján a belföldi úti
letve Zakopane vezet.

A magyarok legkeresettebb szilveszteri úti céljainak listáját Budapest vezeti, a második helyen Prága,
a harmadikon Hajdúszoboszló áll – közölte a trivago.hu. A top 20-as rangsorban – amelyet a 2017.
december 29. és 2018. január 2. közötti időszakra leadott keresési adatok alapján állítottak össze – 13
belföldi úti cél szerepel.
A magyarok – ellentétben a csehekkel, szlovénokkal és szerbekkel – szívesebben töltik belföldön a
szilvesztert – állapítja meg a trivago közleménye.
A lista alapján ismét jól teljesítettek a fürdővárosok: az Európa egyik legnagyobb fürdőkomplexumával rendelkező Hajdúszoboszló harmadik lett,
Hévíz a 4., Zalakaros a 13., Bükfürdő pedig a 20. helyen végzett. Az egész évben nagy népszerűségnek
örvendő külföldi úti célok közül Párizs a 6., Róma a

Forrás: lifepower.be

célok közül Budapest, Eger és Szeged a legnépszerűbb, míg a külföldi települések közül Zakopane,
Krakkó és Pozsony viszik a prímet. Hozzáteszik,
hogy bár szilveszterkor a szálláshelyek 50 százalékkal is drágábban értékesíthetik csomagajánlataikat,
mégis a legtöbb már telt házas az előfoglalási adatok
szerint.
A közlemény idézi Szigetvári Józsefet, a
Szallas.hu ügyvezető igazgatóját, aki elmondta, hogy
a vendégek előszeretettel rendezik a számlát SZÉPkártyával, a foglalások csaknem ötödét így fizetik ki.
A Szallas.hu adatai szerint a szilveszterre vonatkozó foglalások átlagos költsége idén 68 750 forint,
13 százalékkal több, mint tavaly. A legalacsonyabb
értékű foglalás 2100, míg a legdrágább több mint 1
millió 200 ezer forint – áll a közleményben. (MTI)

Szerkesztette: Antalfi Imola

Forrás: MTVA

Hatvan filmet tesz
ingyen hozzáférhetővé
három héten át a Filmarchívum

December 22-étől január 12-éig
60 filmjét teszi szabadon hozzáférhetővé a Filmarchívum azzal a céllal,
hogy a közönség megismerhesse a
filmtörténet klasszikusait és ritkaságait, valamint betekintést nyerjen az
intézmény munkájába, a magyar
filmtörténet korszakaiba.
Az év eleje óta a Magyar Nemzeti
Filmalap igazgatóságaként működő,
1957-ben alapított Filmarchívum
igazi filmcsemegékkel zárja a jubileumi évet: a válogatásba felújított
klasszikusok mellett ritkán vagy
soha nem látható különlegességek is
bekerültek – közölte a Filmalap pénteken az MTI-vel.
Az összeállítás legrégebbi filmjei
a Lumière testvérek Budapesten készített ősfilmjei, a legújabbak pedig
a digitális restauráláshoz kapcsolódó, idén készült werkfilmek és
interjúk lesznek, amelyek a filmfelújítás 21. századi módszereibe és
szakmai hátterébe engednek bepillantást.
Helyet kaptak a válogatásban
olyan hiányosan fennmaradt régi
magyar filmek is, amelyek épp emiatt nem kerülhetnek soha tévéképernyőre, de a szerkesztők külön
figyelmet szenteltek a külföldön világhírűvé vált magyar filmesek,
mások mellett Kertész Mihály,
Korda Sándor, Tóth Endre vagy Radványi Géza Magyarországon készült
alkotásainak is.
Játékfilmek mellett dokumentumfilmek is szerepelnek a gyűjteményben: a háború előtti kultúrfilmek, a

klipek őseinek számító zenés filmek, városfilmek és országimázsfilmek is. Ilyen az az 1936-os,
Kolozsvárt bemutató oktatófilm is,
amelyet eredetileg iskolákban vetítettek.
Az archívum legkorábbi, 1916-os
Budapest-filmje is bekerült a válogatásba. Az alkotásra csupán néhány
éve találtak rá osztrák kutatók.
A történelem, a filmtörténet és a
technikatörténet iránt érdeklődők
egyaránt megtalálhatják a számukra
érdekes tartalmakat, hiszen a rövidfilmek témája a rémhírterjesztéstől a
háború pusztításán át az automata telefonig nagyon változatos.
Az archívum külön gyűjteményét
képezik az amatőrfilmek, amelyek
között akadnak játékfilmek is. Ilyen
a Halálos tavasz 1935-ös változata
is, amely négy évvel megelőzte a jól
ismert Karády-filmet.
Az idén 100 éve született Fábri
Zoltán számos teljeskörűen felújított
alkotása is elérhető lesz január közepéig szabadon, ahogy a háború utáni
magyar filmgyártás első világsikere,
az épp 70 éve forgatott Valahol Európában is. A 90 éve született Dargay
Attila rajzfilmje, a Szaffi mellett meg
lehet tekinteni az alkotótársával és
feleségével, Henrik Irénnel készült
interjút is.
A magyar filmtörténet több évtizedes múltjában való bolyongást az Archívum filmtörténészei által írt
szöveges ajánlók segítik. A filmeket
közvetlenül a www.filmarchiv.hu oldalról lehet elérni. (MTI)
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A természet kalendáriuma (CCLXXXVII.)

A növények csodálatos élete – ezt a címet
az a csodálatos növénybiológiai könyv viseli,
amelyet egy fiatal barátom, Greguss Pál főiskolai tanár írt, s amely pár hónapja ijesztgeti a könyvkedvelő magyarokat a
kirakatokban. Csakugyan szittyaijesztgetésre
való könyv, (…) majd hatodfélszáz oldalas, s
négyszáznál több illusztrációja miatt – az is
majd mind a szerző kezemunkája (…) Ez bizony detektívregénynek is sok volna, hát még
tudománynak! S méghozzá botanikának, amitől minden rendes embert úgy elriaszt az iskola, hogy még álmában is beleizzad (…) –
így lelkendezett Móra Ferenc a Magyar
Hírlap 1933. február 19-i számában.

Id. Greguss Pál botanikus a Pécska melletti Tornyán született 1889. december 31-én.
Az elemi iskolát szülőfalujában végezte,
majd apja asztalosműhelyében dolgozott.
Amikor az aradi gimnáziumba került, érdeklődése Wagner János aradi botanikus hatására a növénytan felé fordult. Nyaranta több
hónapos botanikai kirándulásokon vett részt.
A Máramarosi-havasokról írt dolgozatával az
Országos Diákturista Pályázaton 1909-ben
első díjat nyert. Semmi meglepő abban, hogy
az aradi tanítóképző elvégzése után a budapesti és a prágai egyetemeken szerzett természetrajz-vegytan-természettan középiskolai
tanári diplomát. 1928-tól már Szegeden a Tanárképző Főiskolán a Növénytani Tanszék
tanszékvezető tanára. Majd – a második bécsi
döntést követően, a kolozsvári egyetem repatriálása után – 1940. október 19-től a szegedi egyetem Növénytani Tanszékének
vezetője, s egyben az újszegedi Füvészkert
igazgatója. Már a két világháború közt nemzetközi hírű xilotomus – faanatómus – volt,
de kutatásai a biológia számos ágát érintették: botanika, növényföldrajz, származástan,

BÚÉK – a csodálatos magyallal

fejlődéstörténet, genetika, palinológia, ökológia, biofizika.

(…) ha a Greguss Pál könyve csak tudomány volna, akkor én se tenném egy napilap
vasárnapi asztalára – folytatja Móra Ferenc.
– Csakhogy ebben a könyvben a tudománynak lelke is van. (…) Greguss Pál nem anynyira a pályatársak szűk körének szánta a hol
ámulatba ejtő, hol megborzongató titkoknak
ezt a könnyű kézzel felpattantott wertheimszekrényét, mint inkább nekünk, szegény tudatlanoknak. Mit akar tőlünk? (...) Miért állít
meg bennünket, aszfalton rohanókat, országúton vágtatókat, ingoványok bukdácsolóit,
sehová nem vezető sínek ténfergőit, parttalan
óceán hajótörötteit, mai embereket? Tud valamit adni, amiben meg lehet kapaszkodni,
ami elvisz valahová, ami olyan világosság a
sötétben, hogy nincs hatalom, ami kiolthassa?
Talán. Azt a nagy gondolatot, hogy az ezerarcú Élet csak egy, mert egy az Erő, amely kigyújtja a nap protuberanciáit és a szerelmes
szemét, pirosra festi a rózsa szirmát és a
gyermek száját, gyárakat építtet a moszattal,
és az emberi elmét képessé teszi arra, hogy a
Kozmosz minden karajában felismerje
ugyanazt az erőt.
(…) Én valamivel többre vittem annál,
hogy a rózsában csak szépet lássak, a spenótban csak kellemetlent és a cserfában csak jó
tűzrevalót. Fűt, fát, virágot hamarább megszerettem, mint az embereket, és nyilván tartani fogom velük a barátságot egész addig,
míg egyéb tennivalóm nem lesz, mint kékszemű vadlent és pirosat nevető pipacsot
üzengetni fel a föld alól – no, ez már nem
Greguss látomása, mi több: Móra szavait
vedd, kedves Olvasóm, az én hittételemnek
is. – Mikor más nem látja, ma is a szerető
puha kezével simogatom meg a jegenyefa
bőrét, és jellemét érzem a méltóságos, fekete
derekú tölgynek, amely még a
makkot is oly halkan potyogtatja, mint született főrend a
szót. Nekem kedélyes öreg kanonokok a füzek, széllel bélelt
bohémek a juharok; pusztuló,
vén betyárok a forradásos
testű, bozontos fejű fekete
nyárfák, esküvőre készülő
menyasszonyok a virágzó galagonyák, háziállatok a tanya
eperfái, és várjobbágyok a
gyümölcsfák. És ahogy ebben
a szigorú pénteki alkonyatban
kinézek az utca fáira, tudom,
hogy most már visszatérőben
van beléjük a lélek, amely télire lehúzódott a földbe a gyökereken keresztül, fölkereste a
szénné vált erdőket, s megelevenítette odalent a halott sigillariákat
és
lepidodendronokat.
(…) Greguss Pál könyve a
tudomány minden komolyságával arra tanít meg, hogy a
növényeknek értelmük is
van, régibb, mint az emberé.
Én azt teszem hozzá, hogy
nyilván azért is tökéletesebb,
mint az emberé. Nekik jó néhány millió esztendővel több
van a hátuk mögött, mint nekünk.

Az utcán talált krokodilt fogtak be
karácsonykor Melbourne-ben

Az ausztrál rendőrség keresi annak a krokodilnak a gazdáját, amelyet karácsonykor találtak Melbourne egy külvárosában, az utcán – számolt be róla szerdán a BBC News.
A rendőrök először azt hitték, a helybeliek csak egy nagyobbacska gyíkot
láttak a városban sétálni, de amikor kiszálltak a helyszínre, egy méter hosszú
édesvízi krokodillal találták szembe magukat, amely csöndben üldögélt egy
külvárosi utcában.
A krokodil befogásához a rendőrök egy helyi kígyóbefogó segítségét kérték.
A ragadozó megpróbált a közeli bokrok közé menekülni, de végül a farkánál
fogva elkapták. Az állatot a vadvédelmi szolgálat gondjaira bízták.
A hatóságok szerint a krokodilt háziállatként tarthatta valaki az otthonában.
Victoria államban engedélyezik a krokodiltartást, ha az állat hossza nem haladja
meg a 2,5 métert. (MTI)

Claude Monet: A szarka 1868-69

(…) az emberi technikának és mechanikának alig van olyan találmánya, amelyiknek
az alapgondolata meg ne volna a növények
világában. (…) sokszor még a forma is kísértetiesen azonos, csak az anyag más. A növény
nem szorul importra, maga terem meg magának téglát, maltert, vasat, fonalat, szúró-vágó
szerszámot és sebtapaszt. Az a cserép jácint,
amely itt a kezem fejénél beletavaszodik az
írásomba, sokkal tökéletesebb autarchia
(önellátó függetlenség – KSzZ), mint aminőt
korunk legnagyobb államférfiai el tudnak
képzelni, akik, fájdalom, alighanem mind elbuknának botanikából.
Válogatás nélkül jegyzek ide néhány „emberi” találmányt, aminek a növények régebb
utódai, mint mi vagyunk: locsoló, csíptető,
cukorfogó, paprikaszóró, álarc, csirkeitató,
hurkatöltő, kefe, liszteszsák, zuhany, Pravazfecskendő (mindközönségesen injekciós fecskendőtű), csapóajtó, szenteltvíztartó (csak a
növény mézet tart benne), kaszatokmány,
fúró, véső, feszítővas, húzócsavar, jégszekrény, pányva, támasztópózna, esernyő, termosz, lift, ék, parfümszóró, kanál, (…) a
pitypang ejtőernyős repülőgéppel rendelkezik, a lósóska magja vitorláscsónakkal viteti
magát a vízen, s a gyékény hidroplánt eszelt
ki termése terjesztésére (…)
Greguss Pál azt hiszi, ha az ember évtizedekkel ezelőtt hozzáfogott volna a növényi
élet tanulmányozásának, ma sokkal előbbre
volnánk, és az emberi értelem sokkal többet
meghódított volna a Kozmoszból.
Sajátos látásmód! Id. Greguss Pál igaza
mára teljesedik ki. A bionika az a több szaktudományt átfogó tudományág, amelynek
célja az élő természetben kifejlődött megoldások átültetése a műszaki gyakorlatba.
Ennek egyik úttörője volt.
Fia, ifj. Greguss Pál biofizikus tovább haladt az apja megkezdte úton: az űrkutatás, az
optika és a holográfia nemzetközileg elismert
tudósa volt. Részt vett egy Mars-jármű tervezésében, nevéhez fűződik az első ultrahanghologramok megalkotása, továbbá a 360
fokos szögben látó PAL-lencse (Panoramic
Annular Lens) kifejlesztése, amelyet 1984ben kezdtek alkalmazni az amerikai űrkutatásban. Utóbbiért az amerikai űrkutatási
hivataltól 1989-ben NASA-díjat kapott.
A forrás egy tornyai zsellér asztalosműhelye volt.
Karácsony s Szilveszter napja között írom
e sorokat. Mikor olvasni fogod, talán már az

újévi harangszó is elhallgatott, kedves Olvasóm.
A havon, Claude Monet haván, A szarka.
Árnyéka szinte lebeg, más árnyékoktól elváltan, a kásásodó hó felett. Mágia. Az 1868-ról
69-be tartó télen alkotott mű címe – La Pie
–, így, nagybetűvel írva, egyaránt jelent szarkát és mágust is.

A harangok elhallgattak, az ünneplők a
nagy csöndben az ablakhoz álltak, nézték a
havas éjszakát, a múló időre gondoltak, a halottakra, az életre – írja Márai Sándor a
Négy évszak Január fejezetében. – Mit is
akarok még az élettől? – gondoltam, pezsgőspohárral kezemben. – Élni végtelenül, mint
egy sejt, melynek egyetlen értelme és becsvágya a korlátlan létezés? Nem akarok már
végtelenül élni. Mindent megkóstoltam, ízleltem a halált és az örömet. Most már az élet
értelmét akarom. Mi az élet értelme?
Titok. A természet erre tanít. Kicsidenként
egyre többet tudunk mibenlétéről, de megfejteni nem fogjuk soha. S ez így van jól.
A képeket megírtam. Tagjaimban
az álomvágy zsibbadtan elterül.
A munkát elvégeztem emberül,
átadtam, íme, mindent már, amim van.
Az ablakon túl rőt hajnal derül,
a cellamécs kilobban méla kínban.
És én pihennék immár holtomiglan,
tisztes csuhámhoz ifjabb test kerül.

– fejezi be 1930-ban kelt Kalendárium
szonettekben versciklusát Dsida Jenő az
utolsó Finis szonettjével, A barát nyugalomra térrel –
Magában rejti alkotás a bért.
Átszínezése széppé ennyi jónak
akár egy püspökséggel is felért.

Ha majd kiköt velem a karcsú csónak,
imádkozzatok bűnös lelkemért!
Békesség vélem, üdv az olvasónak!

Annak reményében, hogy e sorok adnak
valamiféle kapaszkodót a természet megismerésére, hogy a következő esztendőben is
siklik tovább e karcsú csónak, boldog új esztendőt kívánva, maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2017 utolsó péntekén

Forrás: Hüllők-Kétéltűek – blogger

Kiss Székely Zoltán
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Utazás a Baltikumban

Finnország

Észak-Európában, a dán szigetektől keletre, a Skandinávfélsziget és az európai
kontinens között, észak–
északkeleti irányban terül el a
Balti-tenger. Nevéből származik a balti államok (országok)
elnevezés, amely a tenger keleti partvidékén fekvő három
kis ország – Litvánia, Lettország és Észtország – megjelölésére szolgál. A balti-tengeri
országok (Baltikum) fogalma
az összes, Balti-tengerrel határos országra vonatkozik:
Német-, Lengyel-, Oroszország, Litvánia, Lett-, Észt-,
Svéd-, Finnország és Dánia.

Veress László

A második világháborúig Finnországot is a balti államok részének
tekintették, a világháborút követő
területi és politikai változások után
már időszerűtlenné vált a megnevezés. A skandinávok nem tartják
Skandinávia részének Finnországot,
hanem az utólag létrehozott északi
országokhoz tartozónak. Észtország
a nyelvrokon Finnországon keresztül az északi országok csoportjához
is húz.
A 380 ezer négyzetkilométer kiterjedésű Balti-tenger Észtország
magasságában két nagy öbölre oszlik: északon van a Botteni-öböl,
Finnország és Svédország közé ékelődve, keleten a Finn-öböl, amely
Észtország, Finnország és Oroszország közé nyúlik be. Latin és szláv
nyelveken Balti-tenger, germán
nyelveken Keleti-tenger néven ismert, magyarul is sokáig Keleti-tenger néven emlegették, és észtül
Nyugati-tenger. A világ tengerei
közül a Balti-tenger hajóforgalma a
legnagyobb, döntő többségük orosz
hajó. Környezeti kockázatot jelentenek a nagy olajszállító és a több
millió tonna vegyi anyagot szállító
teherhajók. Legjelentősebb kikötői:
Stockholm, Riga, Tallinn, Helsinki,
Szentpétervár.
Élménydús tallinni tartózkodásunk után továbbra is egyenesen
északi irányba tartunk, a finn fővárosba, Helsinkibe. Tallinn a Finnöböl déli részén fekszik, vele
szemben, az öböl északi, Finnország déli részén, Tallinntól 70 kilométernyire terül el Helsinki.
Legegyszerűbb komppal utazni
egyik városból a másikba.
A Viking Line hajózási részvénytársaság komphajói mindennap kétszer
menetrend
szerint
közlekednek, oda-vissza. Az út általában két órát vesz igénybe a Viking nevű komphajóval, amelynek
rakodóterében 500-600 autó (busz,
teher- és személygépkocsi, motorkerékpár, kerékpár) helyezhető el,
és több emeletén mintegy kétezer
ember utazhat.
Hajónk reggel 8 órakor indul Tallinnból, előtte egy órával már a ki-

Forrás: pixabay.com

kötő kapujánál várunk a becsekkolásra. Indulásunk napján szeretnénk
meglátogatni Helsinkit. A sokemeletes komphajó legfelső szintjére sietünk, ahonnan még indulás előtt
gyönyörködhetünk az ébredő főváros, Tallinn nevezetességeiben. A
fedélzeten keresztül-kasul sétálunk,
fotózunk közepes erősségű szélben,
majd leülünk egy asztal mellé, elfogyasztjuk a szállodában csomagolt
reggelit. Asztalunknál nyolcan
ülünk, akik közül négyen Nagyváradról költöztek ki több mint húsz
éve véglegesen Magyarországra,
ma már nyugdíjasok.
A hajón több étterem, kávézó és
üzlethelyiség áll a vendégek rendelkezésére, vámmentes, rendkívül
változatos termékekkel, italokkal.
Tekintettel a korai indulásra, a
hajón még senki sem részeg, mert a
délutáni járatokon, amint mondják,
több utas is pityókos. Az egyik
emeleten játszótér van kialakítva
különböző korosztályú gyerekeknek, akik igénybe is veszik, és ön-

A helsinki dóm

feledten játszanak, amíg a szüleik
közelükben kávéznak, beszélgetnek.
Helsinki felé közeledve számtalan kisebb-nagyobb sziget mellett
haladunk el. Ezek némelyike alig
félhektárnyi, van köztük olyan is,
amelyiken egy ház és néhány fa van
csupán. Maga a város is sok apró
szigetre, félszigetre tagozódik,
szinte a tenger része. Kontinensünk
legészakibb fővárosa, Helsinki a
tenger felől nézve is látványos, méltán nevezik a Balti-tenger leányának.
Az északi államok második legnagyobb kikötőjében leszállunk a
komphajóról, és megkeressük az
autóbuszt, azzal megyünk be a városközpontba. Helsinkiben jelenleg
600.000 ember lakik, 1550-ben ala-

pították, 1812-ben lett a Finn Nagyhercegség fővárosa. Később kezdték építeni, mint a balti államok
fővárosait, ősrégi látnivalókban szegényebb, mint azok, tulajdonképpen egy nap alatt be is járható,
viszont modern, biztonságos hangulatú város, nem csúfítják el magas
toronyházak.
Helsinki székesegyháza uralja az
egész városrészt, dombra épült,
hosszú lépcsősor vezet fel a hófehér
lutheránus székesegyházhoz. Innen
csodálatos kilátás nyílik a városra,
a régi kikötőre, a szigetekre és a
tengerre. A székesegyház tervezése
és építése igencsak hosszúra nyúlt,
1818-tól 1852-ig, 83 méter magas,
kupolás tornya mellett négy kisebb
torony díszíti, a harangok a templomtól távolabb épült pavilonban
kaptak helyet. Oltárát az orosz cár
által ajándékozott kép uralja. A
templomban többek között Mikael
Agricola szobra látható. Ő készítette a 16. század közepén az első
finn ábécéskönyvet és az első bibliafordítást, ezáltal a finn irodalmi
nyelv megteremtője. A dóm előtti
téren II. Sándor orosz cár és finn
nagyherceg szobra látható. A reformer hajlamú, ezért tragikus véget

lehetne sétálni, nekünk erre nincs
időnk, továbbmegyünk a stadionhoz, amely az 1952-es nyári olimpiai játékok színhelye volt.
Kirándulótársaim közül sokan
emlékeznek még az akkori magyar
„aranyesőre”, nekik mindeddig a
legsikeresebb olimpia volt. A stadion most felújítás alatt áll, egyik
közelebbi olimpiát újra itt rendezik
meg. A közelében látható a finn
csodafutó, Paavo Nurmi szobra,
amelyet még életében emeltek, és
operát is írtak a tiszteletére.
Továbbra is gyalog megyünk, a
modern finn építészet érdekes alkotásához, a Szikla-templomhoz.
Egyesek szerint bunkerhez hasonlít,
de az biztos, hogy igazi barlangegyház, amelyet a gránitszikla belsejében robbantással hoztak létre, az
egyenetlenségeket betonnal töltötték
ki. Kupolájába több ablakot és elektromos melegítőt építettek be, így
elég fény jut a templom belsejébe, a
hó sem áll meg rajta. Belül vörösréz
burkolattal látták el. Az 1969-ben
épült istenháza kitűnő akusztikáját
magunk is megtapasztalhattuk az állandóan zengő egyházi zene jóvoltából, de rendszeresen tartanak
benne hangversenyeket is.

ért cár egyike azon kevés uralkodóknak, akit a finnek is kedveltek.
A szobor fején sirály tollászkodik,
később tapasztaljuk, hogy minden
szobor legmagasabb pontján vannak sirályok, ott szeretnek pihenni.
Elhagyjuk a székesegyház környékét, a finn parlamenthez sétálunk, de csak távolról tekinthetjük
meg a szép épületet az előtte zajló
út- és járdaburkolat-javítás miatt.
Helsinki egyik legfontosabb látnivalója, amiről a hírekben gyakran
hallunk, a kongresszusi palota, más
néven Finlandia-ház következik. Itt
tartották 1975-ben az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezletet, és írták alá a hírhedt
egyezményt, amely ismertté tette a
finn főváros nevét az egész világon.
A palota előtti nagy parkban órákig

Helsinki egyik legszebb sugárútján térünk vissza a kikötőbe, számtalan ragyogó palota, középület,
emlékmű mellett. A szecessziós
építkezési stílus is gyakran feltűnik.
Megállunk az egyik legnagyobb
finn költő, Eino Leino életnagyságú
szobránál. Versei közül többet megzenésítettek, a finnek ma is ismerik,
énekelik ezeket.
Észrevétlenül eltelt a délelőtt,
sokan ebédelni szeretnének a csoport tagjai közül, ezért szünetet tartunk Helsinki legendás piacterén, a
Kauppatorin. A piac csupa nyüzsgés, halak, húsok, zöldség, gyümölcs és mindenféle más árucikk
várja a turistákat és a helyieket
egyaránt, elérhető áron. Ebédre ízletes, friss halból és a tenger gyümölcseiből készült ételt választunk,
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majd elsétálunk Helsinki egyik jelképéhez, a piactér közelében levő
Havis Amanda szökőkúthoz. Az
1908-ban készült szecessziós stílusú bronzszobor meztelen hableányt ábrázol, lábát négy hal locsolja
vízzel. Helsinki legismertebb köztéri alkotása a Balti-tenger e lányát,
Helsinkit szimbolizálja, körülötte
tartják a főbb ünnepségeket.
A szabad program után hajóval
átkelünk a közeli Suomenlinnaerődbe, amely az UNESCO-világörökség része. Az erődegyüttes a 18.
században épült több szorosan egymás mellett levő szigeten, amelyeket hidak kötnek össze. Nagy
szolgálatot tett a finneknek, hol az
orosz, hol a svéd támadásoktól
védte meg a várost. A szigeten ma
is működő kadétiskola közelében
látogatható tengeralattjáró van, de
focipálya, templom és több üzlet,
kávézó is a turisták és helyiek rendelkezésére áll.
Visszatérve a városba, még meglátogatjuk a sokat vitatott Sibeliusemlékművet. Sibelius (1865–1957),
a finn nemzeti zene atyja, számos
epikus szimfónia, kamarazene,
zongoramű szerzője volt. Dallamai
az orosz zsarnoksággal szemben a
szabadság jelképévé váltak. Az emlékére állított, kissé absztrakt koma
hegesztett,
üres
pozíció
acélcsövek hullámzó halmaza a
zenei lényeget fejezi ki, és egy Sibelius-portré egészíti ki.
Fáradtan, a szép élményeknek
köszönhetően mégis jó hangulatban
foglaljuk el helyünket az autóbuszban, és indulunk kelet felé, a Szentpétervár irányában levő szállodába,
ahol bőséges vacsorával várnak
bennünket.
Reggel még meglátogatjuk az
utunk közelében fekvő Porvoo városát. Nem nagy város, de a finn történelemben jelentős, mert az ország
második legrégebbi városa, Turku
után. 1346-ban alapították. A „fából
épült város” lakói kétnyelvűek, finnül és svédül beszélnek, a rossz
nyelvek szerint néha még egy mondaton belül is. Szinte pontosan felefele arányban lakják finnek és
svédek. Itt tartották az első finn országgyűlést. Régi, élénk színekkel
festett faházai okán gyakran filmek
díszleteként szolgál. Az egykori városháza ma történeti múzeum. Az
óvárosi rész sziklás talajra, dombra
épült. Az ide vezető meredek, burkolat nélküli utcák egyikét Ördög utcának nevezik, mert télen nagyon
kínos felmenni rajta. Tapasztaltuk,
hogy még nyáron is. A több száz
éves házak ablakain nincs függöny,
és az üveg mögött mindenhol dísztárgyak vannak elhelyezve: művirágok, állatszobrocskák, varrottasok,
horgolt kézimunkák és még sok
egyéb. Az egyik ablakban gyógyszertári edények díszlenek, régi
címkékkel, legalább százévesek, sokáig bámultam őket, próbáltam kitalálni egykori tartalmukat.
Sajnos, sietnünk kellett, hosszú
út várt reánk Szentpétervárig, és
mindenekelőtt egy nehezen átjárható határátkelő. Finnország, viszontlátásra!
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Tízéves a Bekecs néptáncegyüttes

Háromórás gálaműsor keretében ünnepelte tizedik születésnapját kedden este a
nyárádszeredai Bekecs néptáncegyüttes. Ezúttal is telt
ház előtt léptek színpadra a
közkedvelt csapat mai és egykori táncosai.

Gligor Róbert László
A Bekecs néptáncegyüttes tulajdonképpen húszéves – állítják egyesek Nyárádszeredában, hiszen
1997-től komolyabb néptáncoktatás
folyt Veress Kálmán vezetésével. A
2007-ig tartó folyamatban főként a
helyi diákságot célozták meg, és a
Bocskai István Alapítvány támogatásával működött az együttes, de
miután 2003-ban Veress Kálmán távozott, nem volt állandó oktató, míg
nem találkoztak Benő Barnával.
Innen már egy új fejezetről beszélünk.
Hosszú utat jártak be
A 2007-ben alakult csoportot a
Bocskai István Elméleti Líceum
táncos kedvű diákjai alkották. 2008-

ban a csapat már jelen volt a kalotaszentkirályi néptánctáborban, ezt
követően pedig az Erdélyország sok
szép vize című előadásukkal már
Magyarországon is felléptek. A következő nyáron a kommandói táborban voltak, eközben itthon is
folyamatosan tanultak, ezekből az
ismeretekből állt össze a Farsang
farkára című előadás 2010-ben,
majd színre vitték a Trilógia című
táncjátékot, amely három szerelmi
történetet mesél el. Ezután új, komolyabb fordulatot vett az együttes
sorsa, megismerkedtek Török Violával, aki megrendezte Vörösmarty
Mihály Csongor és Tünde című drámáját. Ezzel a műsorral indult először turnézni a csapat a
Székelyföldre. Török Viola Szélyes
Ferenccel, a Csűrszínház megálmodójával kitalált egy közös munkafolyamatot, ebből született Federico
Garcia Lorca Vérnásza és Balassi
Bálint Szép magyar komédiájának
feldolgozása. 2013 őszétől az
együttműködésnek a Spectrum
Színház biztosított keretet, így

Tíz év eredményét élhette át a közönség

színre vitték Tamási Áron Vitéz
lélek című drámájának átdolgozását
és William Shakespeare Vihar című
előadását, amelyekben az együttes
is szerepet kapott, közben a fiúk bedolgoztak a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház
Nem
élhetek
muzsikaszó nélkül című nagy sikerű
előadásába is. Ezek után a Bekecs
színre vitte a Hagyatékok című előadást, ennek sikere sarkallta az
együttest arra, hogy 2013-ban jelentkezzen a Fölszállott a páva tehetségkutató televíziós műsorba,
ahol a döntőben különdíjat kapott.
Az önkormányzatok támogatásával 2013-ban elindult a vidékre kihelyezett néptáncoktatás, amelyet a
Bekecs néptáncegyüttes tagjai végeznek. Nagy sikere lett a kezdeményezésnek, ma mintegy 700
gyereket oktatnak szerte a Nyárádmentén. Így tevődött fel a kérdés,
hogy miért ne játszhatnának gyerekeknek is? Ennek nyomán született
meg a Hamupipőke című táncjáték,
de ekkor már a Bekecs rendszeres
vendége volt a magyarországi test-

Bemutató a Horea Vészhelyzeti Felügyelőségnél

Fotó: Gligor Róbert László

Korszerű felszereléseket kaptak

A Maros Megyei Horea Vészhelyzeti Felügyelőség székhelyén bemutatták azt a három
korszerű, életmentő berendezéssel ellátott járművet, amelyeket uniós alapokból szereztek be a Többszörös kockázat nevű országos projekt
keretében. A negyvenkét méteres magasságra felemelkedő emelőkosaras létraszerkezetet, a szén-monoxidmérgezések során életmentő
oxigénkamrát, valamint a természeti katasztrófák helyszínére szállítható, mentőeszközökkel felszerelt mobilkonténert ismertették.

Szer Pálosy Piroska
Amint Călin Handrea főfelügyelő a bemutató során elmondta,
a számítógép-vezérlésű emelőkosaras létraszerkezet 42 méteres magasságba tud emelkedni, ami
előnyös a nehezen megközelíthető
emeletes épületekből való mentés
és tűzoltás során. A tízemeletes
tömbházak hozzávetőleg harminc
méter magasak, így a létraszerkezettel a legfelső emeleteket is könynyedén és viszonylag rövid időn
belül megközelíthetik. Az országban tizenhat egységet szereltek fel
hasonló, 550.000 euró értékű hidraulikus létraszerkezettel. A Németor-

szágból érkezett Magirus márkájú
szerkezettel többféleképpen lehet
menteni. A kosárban állva két személy fér el a tűzoltó mellett, a sérülteket a kosárra rögzíthető
hordágyon is le lehet hozni, ugyanakkor lifttel is fel van szerelve,
amelyet akkor lehet működésbe
hozni, amikor a létra teljes méretében ki van nyitva. Amennyiben
több embert kell kimenteni a lángok
közül, a gém létrafokain ereszkedhetnek le a mozgásképesek. Szeles
időben a létra kilengését szenzorok
érzékelik, megtörténhet, hogy a
széljárás függvényében vagy a talaj
egyenetlenségét érzékelve a biztonsági berendezések csak harmincméteres magasságig engedélyezik a
szerkezet felemelkedését.
Az uniós forrásokból finanszírozott Többszörös kockázat nevű országos projekt keretében érkezett
Multirisc II-es típusú mobilkonténer értéke 300.000 euró, ebből országosan 43 darabot szereztek be.
Tizenöt logisztikai konténer a földrengéseket vagy természeti katasztrófákat követően a túlélők utáni
keresésnél, huszonnyolc pedig a
mentésnél használatos. A nyolctonnás, közel 6,5 méteres, speciális
belső alumíniumtárolókkal, rekeszekkel ellátott konténer korszerű
felszereléseket tartalmaz, többek
között olyan hasznos eszközökkel

van ellátva, mint a romok közé bedugható, videó- és hanganyagot felvevő, leadó, fényt kibocsátó, netán
a falakban áramot kijelző detektorok, amelyek a katasztrófák utáni
áldozatfelkutatásban hasznosak, de
korszerű vágó-feszítő szerszámok,
védőöltözetek, illetve hosszabb időt
igénylő mentéseknél hasznos fűtött,
méretes sátor is bővíti az arzenált.
A mobilkonténert szállító hidraulikus szállítókamion 135.000 euróba
került.
A szén-monoxid-mérgezést is
legyőznék
A harmadik, igencsak különleges
felszereltséggel ellátott és komoly
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vértelepüléseknek, felléptek Zürichben és Bécsben is. Ezután készült el
az Esszencia című előadás Erdély
néhány komoly tánchagyományú
vidékének anyagából. Ezt egy újabb
közös tervezés követte, mégpedig a
Székelyföldi Legendárium megalkotóival, és ennek eredménye a Legendák kertjében című előadás,
amelynek Székelyföldön lett a legnagyobb sikere.
A tíz év alatt több mint 80 táncos
váltotta egymást Nyárádszeredából,
a Nyárádmentéről, Maros, Hargita
és Kovászna megyéből. Egy éve az
együttest hivatásos előadótársulattá
minősítették át. Ezt az utat járhatta
be kedden este a közönség is újra,
hiszen filmjelenetek és táncelőadások révén részleteket láthattak az
együttes összes eddigi műsorából. A
gálaműsor végén emléktárgyat vehettek át az együttes volt és jelenlegi táncosai, zenészei, valamint az
időközben elhunyt ifjabb Koszorús
Kálmán zenész és Gyorgyisor Jenő
táncos családtagjai, majd közös
örömtánc zárta az évzáró előadást.
Kész csoda a létük
Ivácson László koreográfus, a
Háromszék Táncegyüttes művészeti
vezetője már négy előadást rendezett a csapatnak. Meglátása szerint
a Bekecs már akkor profi szintet
képviselt, amikor még amatőrnek
számított, és vitathatatlanul ott a
helye a hivatásos együttesek között.
Azonban ez nagy kihívás, hiszen
tartani kell a szakmai szintet, biztosítani kell az anyagi feltételeket és
a táncosokat. A kihívás azért is
nagy, mert az együttes hátterében
csupán egy kisváros áll.
Benő Barna együttesvezető szerint ez a munka „husszonnégy órás
ügyelet”, érdekes, de szakmailag
elégtételt nyújt, s amikor egy ilyen
szintre eljutnak, érdemes dolgozni.
Azt sem hallgatta el: kész csoda,
hogy az együttes még létezik, kevesen tudják, hogy májusban a megszűnés
határára
sodródtak.
Anyagilag folyamatosan a fennmaradásért küszködnek, de a jelek
most arra utalnak, hogy ha nem is
megoldódni, de enyhülni látszik a
jövőben ez az állandó lehetetlen ál-

lapot. Aki csupán a szakmai szintet
szemléli, az elismerően nyilatkozik
az együttesről. Veress Kálmán néptáncpedagógus, a Maros Művészegyüttes egykori munkatársa szerint
a tánc maga a szeretet, aki pedig
megtanul táncolni, az Istent keresi.
Kilyén Ilka színművész megragadó
erőt lát áramlani az együttes fiataljaiból: a Bekecs örömtáncot jár, a
színpad megtelik szilaj erővel, és
ez akkora varázs, amely csak keveseknek adatik meg. Tóth Sándor
nyárádszeredai polgármester azt
tartja az együttes egyik legnagyobb
érdemének, hogy újra megszerettette a néptáncot a felnőttekkel és
a közönséggel. A Bekecset nem a
politika „találta ki”, ezért tudott
melléje állni az önkormányzat, és
ha megtartják eddigi lelkesedésüket, lesz folytatás is – véli az elöljáró.
Sokak szívügye
A tíz év alatt számos szervezet és
magánszemély tekintette szívügyének az együttes támogatását. Elsősorban Tóth Sándor polgármestert
illeti a köszönet, aki itthon és külföldön minduntalan kiáll az együttes érdekében, továbbá a magyar
kormány nemzetpolitikáért felelős
államtitkárságát és Potápi Árpád
János államtitkárt, Brendus Réka
osztályvezetőt, a Bethlen Gábor
Alapot, a Maros Megyei Tanácsot,
a Communitas Alapítványt, az
RMDSZ-t, a román kormány etnikumközi kapcsolatok igazgatóságát, a magyarországi Hagyományok
Házát, továbbá a Farel, Primer
Electro, Electrolight, Vim Spectrum, Agy Top, Oracler cégeket, a
Székelyföldi Legendáriumot és a
Visus egyesületet, a nyárádmenti
polgármesteri hivatalokat, a Bocskai Alapítványt, a Török házaspárt,
Farkas Eleket, Kelemen Lászlót,
Kelemen Hunort, Novák Leventét,
Szabó Árpádot, Tordai Leventét,
Farkas Lajost, Cserei Józsefet, Cseh
Józsefet, Kacsó Lajost, ifj. Dászkel
Lászlót, Dászkel Jánost, Magyari
Barnát, Pongrátz Katalint, Göllner
Károlyt és nem utolsósorban a táncosok szüleit, családját és a nagyérdemű közönséget.

szaktudást igénylő mobilegység a
hiperbár oxigénterápiához szükséges felszereltséggel ellátott speciális
jármű. Amint Virag Cristian őrnagy, a felügyelőség szóvivője
hangsúlyozta, az országban egyelőre csak két hasonló jármű van, a
marosvásárhelyi egység mellett a
konstancai tűzoltóalakulat rendelkezik ilyen berendezéssel, mellyel
a szén-monoxid-mérgezést szenvedett emberek életét menthetik
meg. A hiperbár oxigénterápia
során a páciensek tiszta (100%)
oxigént lélegeznek be megnövekedett nyomás alatt a túlnyomásos
kamrában, ugyanakkor a vízi mentésekben részt vevő búvárok számára is gyakorlati haszna van.
Amint a bemutatón elhangzott, a
műszaki személyzet továbbképzése után következik az orvosi

szakszemélyzet kiképzése. A hiperbár oxigénterápiára használatos
mobilegység ára 1.200.000 euró
volt.
A megyei vészhelyzeti felügyelőség személyzete képzéseken vett
részt annak érdekében, hogy a korszerű berendezéseket kezelni tudják
és katasztrófahelyzetekben ne legyen semmilyen fennakadás. A
vészhelyzeti felügyelőség vezetősége szerint rendkívül hasznosak az
új szerzemények, hiszen a nagyon
jó minőség mellett a felszerelés széles skálára tervezése is segíti munkájukat, amikor emberéleteket kell
menteniük, a felszereltségükben
lévő berendezések pedig elavultak,
a harmincéves járművek esetenként
megbízhatatlanok és a teljesítményük is gyenge.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU
profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT, BÁROST, PINCÉRT, SEGÉDPINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel.
0722-268-866. (60655)

A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT kenyérüzletbe (1500
lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe és BETEGNYUGDÍJASOKAT (3as fokozat) különböző munkákra (800 lej). Jelentkezni személyesen,
önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt. (19598-I)

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és SOFŐRT. Tel. 0734-123-877.
(19665-I)

ESKÜVŐIRUHA-SZALON középkorú, kedves, kommunikatív ELADÓNŐT keres. Feladata az ügyfelek magas szintű kiszolgálása.
Előnyt jelent az alapvető számítógépes ismeret, magyar és román
nyelvű kommunikáció, varrónői készség. Fényképes önéletrajzokat várunk e-mailen: print.mures@yahoo.com, vagy hívj minket a következő
telefonszámon: 0752-309-086. (sz.-I)

MAROSVÁSÁRHELYI HÚSFELDOLGOZÓ CSONTOZÓKAT
alkalmaz. Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal a Szabadság utca 4.
szám alatt. (19686-I)

A ROHID CONSTRUCT KFT. januári kezdéssel alkalmaz hosszú
távra ÁCS, KŐMŰVES, VASBETONSZERELŐ MUNKÁSOKAT
magas kereseti lehetőséggel. Tel. 0773-391-682, 0758-376-732. (5920-I)

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
ELADÓ 2 szobás, I. osztályú panellakás (tégla) a Kárpátok sétány 33.
szám alatt, III. emeleten, vagy elcserélem két különálló garzonlakással.
Tel. 0365/415-222, 0770-527-799,
17-22 óra között. (5739-I)

A diákok is
átvehetik a
buszbérletet

Siletina Impex Kft. –
Helyi Közszállítási Rt. Társulás értesíti a diákokat, hogy
A

a következő hat hónapra, 2018.
január 1. és június 30. között érvényes ingyenes, minden vonalra szóló autóbuszbérleteket
december 21-étől lehet kiváltani,
személyesen vagy a gyám által, a
következő iratok alapján:
• ellenőrző könyv
• a lejárt bérlet
Személyes átvétel (aláírás),
illetve telefonszám szükséges a
jobb kapcsolattartás érdekében.
A bérleteket a Siletina
Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás főtéri, kövesdombi,
tudori
(Favorit),
valamint az Auchan üzletkomplexumnál levő buszjegyirodáinál adják ki.
A vezetőség

SÜRGŐSEN eladó Nyárádremetén
családi ház melléképületekkel. Tel. 0752030-701. (4874)
ELADÓ ház Székesen, a 108. sz.
alatt, 5100 m2 kerttel. Tel. 0745-206048. (5905)
KIADÓ a Kövesdombon szépen bebútorozott, kétszobás, nagy előszobás
lakás
igényesnek.
Tel.
0365/446-207. (5902-I)
KIADÓ 3 szobás, bútorozott, rendezett tömbházlakás az 1918. December 1. út 150. szám alatt, a második
emeleten, január 15-től. Tel. 0731526-690. (5915-I)
MEGBÍZHATÓ HÖLGY kiadó garzont
vagy különálló lakrészt keres hosszú
távra. Tel. 0756-607-969. (5558)
VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat és bármilyen régiséget. Tel. 0731-309-733. (5060)
VESZEK hibás tévét. Tel. 0742-863-116.
(5810)
TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(1600)
TŰZIFA eladó. Tel. 0745-793-465.
(1600)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (5827)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (5827)
TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (5864)

ELADÓK mangalica disznók 50-től
180 kg-ig. Tel. 0740-190-305. (5925-I)

TÁRSKERESÉS

KOMOLY FÉRFI társát keresi komoly nő
személyében, házasság céljából, 50 éves
korig. Egy gyermek nem akadály. Tel.
0748-592-618. (5689)

NYUGDÍJAS, 78 ÉVES FÉRFI társát
keresi hasonló korú nő személyében. Tel.
0720-529-505. (5924)

MINDENFÉLE

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (5382)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (5744)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel gondolok életem legszomorúbb napjára, 2016. december 30-ára, amikor egy éve a
kegyetlen halál elragadta mellőlem az élni akaró drága jó férjet,
édesapát, a nyárádandrásfalvi
születésű MAGOS ALBERTET.
Arany volt a szíved és munka az
életed, Isten hívott, mert szeretett. Búcsúzásod egy halk sóhaj
volt, senkit sem zavarva, úgy
mentél el szótlan. Megtört szíved
pihen a föld alatt, emléked csak
az én szívemben marad. Emléked
őrzi feleséged, Irénke, három
leányod, nevelt fiad és azok családja, a kilenc unoka és három
dédunoka. Nyugodjál békében!
(5578)

Az egyetemisták figyelmébe!

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás
értesíti az egyetemistákat, hogy a június 30-ig érvényes, a StudentCard alapján kiadandó ingyenes autóbuszbérleteket – SZEMÉLYESEN – december 21-étől lehet kiváltani az alábbi iratok
alapján:
• StudentCard
• a 2017–2018-as tanévre láttamozott/lepecsételt egyetemistakönyvecske (carnet de student)
• a régi bérlet
Személyes átvétel (aláírás), illetve telefonszám szükséges a jobb
kapcsolattartás érdekében.
A bérleteket a Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás főtéri, kövesdombi, tudori (Favorit), valamint az Auchan
üzletkomplexumnál levő buszjegyirodáinál adják ki.
A vezetőség
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Fájó szívvel emlékezünk 2016.
december 29-ére, életünk legszomorúbb napjára, amikor id.
BEREKMÉRI MIKLÓS gyenge
szíve örökre megszűnt dobogni.
Nyugodjon békében! Emléke legyen áldott! Amíg élünk, szívünkben él! Szerettei. (5680-I)

Csak a szépre emlékezünk és
emlékeztetünk szomorú napokra,
LÖRINCZI CSILLÁRA és édesapjára, GERGELY ÁRPÁDRA haláluk évfordulóján. Szeretettel a
Lörinczi és Bartha család.
(5708-I)

Kegyelettel, felejthetetlen emlékekkel és szívünkben nagy szeretettel emlékezünk ZOLYOMI
SÁNDORRA december 29-én, halálának első évfordulóján. Nyugodj békében! Szerettei. (5743)

Fájó szívvel emlékezem drága jó
szüleimre, a szomorú szilveszterestére,
pótolhatatlan
édesanyámra, KARDOS IRMÁRA szül.
Sugó halálának 32. évfordulóján,
felejthetetlen édesapámra, id.
KARDOS JÁNOSRA halálának
28. évfordulóján, valamint egyetlen testvéremre, ifj. KARDOS
JÁNOS-ISTVÁNRA, aki 32 éve és
hat hónapja távozott szerettei köréből. Emlékük legyen áldott,
nyugalmuk csendes! Irmuska és
Gyula. (5772)

Szomorú szívvel emlékezünk
december
31-én
VASS
ERZSÉBETRE szül. Balázs halálának 3. évfordulóján. Nyugalma
legyen békés, emléke áldott!
Férje, Elek, fia, menye, unokái,
dédunokája. (5861-I)

Fájó szívvel emlékezünk 2016.
december 31-ére BIDIGA MIKLÓS
(Csocsó) halálának első évfordulóján. Emlékét örökké őrzi édesanyja és családja. (5877)

„Az élet csendesen megy tovább,
de emléked elkísér egy életen át.”
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk december
31-én id. ERCSE ISTVÁNRA halálának 15. évfordulóján. Szerető
családja. (5884-I)

Kegyetlen nap volt, amit hagyott,
a könnyeket, a bánatot, amit ránk
vert a sors ostora, nem oldja fel
semmi soha.
Szívünk örök fájdalmával emlékezünk TÖRÖK SÁNDORRA halálának első évfordulóján, szilveszter
éjjelén. Emlékedet, míg élünk,
szívünkben őrizzük. A gyászoló
család. (5885)

Szomorúan, fájó szívvel emlékezünk
drága
édesanyánkra,
UDVARHELYI JÓZSEFNÉRE szül.
MÁTHÉ MÁRIA, aki 2012. december 30-án itt hagyott minket, és
édesapánkra,
UDVARHELYI
JÓZSEFRE, aki 1978. december
26-án halt meg. Kegyelettel emlékezünk: lányaik, Marika és Ágnes
családjukkal, valamint a rokonok,
barátok és szomszédok. (5911)

Napsugár és csillagok világa jó szí-

vednek álmát őrzik, tiszta lelked

Szomorú

szívvel

lettünk őrködik.

halálának első évfordulóján. Nyugod-

cember 29-én ZUDOR JÁNOSRA

Felesége, két fia és unokái. (5828)
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emlékezünk

DEMÉNY ATTILÁRA december 31-én,

fönt a magas égben a síron túl is fe-

jon békében!

Szomorú szívvel emlékezünk dehalálának 15. évfordulóján. Emléke

legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei. (5742)

Megállt egy jóságos szív, mely ér-

tünk dobogott, megpihent egy áldott

A búcsú nélküli elválás fájó emléké-

kéz,

vel gondolunk életünk legszomo-

rúbb

napjára

december

Fájó

29-én,

léke

Nyugodj békében, Sanyi tata!

Rohan az idő, múlnak az évek, de
az én szívemben a decemberi
hónap egy nagyon fájdalmas megemlékezés. Eltakar a sír nehéz göröngye, de az én szívemben élni
fogsz mindörökre. Oly drága jó férjem voltál nekem, lelkemet, sebeimet nem gyógyítja meg senki sem.
Úgy mentél el mellőlem, mint a villám, egy nagyon zord, hideg vasárnap reggelen. Itt hagytál hirtelen a
nagy bánatban egyedül engemet. Nehéz az életet társ nélkül
élni, mert minden percben szükség lenne egymás kezét fogni,
átölelni, fölemelni. Nagyon szomorú szívvel emlékezem a legdrágább, jó férjre, a szentháromsági születésű PÉTERFI
GYULÁRA, akit a kegyetlen halál december 30-án már tíz éve
elrabolt tőlem. Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet emlékére.
Szép emlékedet megőrzöm egy életen át.
A te kicsi feleséged, Rózsikád. Isten veled, drága Gyuszikám,
nyugodjál békében, csendesen!
Szívemben megmarad mindörökké a hit, a remény, a szeretet.
(5880)

csendes! Fia, Csaba, menye,

Edith. (5913)

Fájó szívvel emlékezünk decem-

ber 31-én, Szilveszter napján

KOZMA ERZSÉBET (Postás) ma-

rosszentgyörgyi lakosra halálá-

nak 20. évfordulóján. Emlékét
őrzi férje, Feri és négy gyermeke.

(5916)

Fájó szívvel emlékezünk decem-

ber 31-én a sáromberki GURZA
LÁSZLÓ tanítóra halálának hato-

dik évfordulóján. Drága, szép em-

léke örökké közöttünk él. Jóságát

és szeretetét szívünkben őrizzük.

Nyugodjon békében! Fia és csa-

ládja. (5934)

Szeretettel emlékezünk a drága

édesapára, nagytatára és férjre,

MÁTÉFI MIHÁLYRA, aki egy éve

távozott

legyen

áldott,

csendes! (5876-I)

Soha nem feledünk! (5878-I)

léke legyen áldott, nyugalma

szerettei

köréből.

nyugalma

ELMENTÉL…

A siker koronája övezte homlokod,
Mosolygós arcodon vidámság ragyogott.
Elmentél, meghaltál, testedre föld
borul,
Hantodon hervadt rég a sok virágkoszorú.

Hervadó virágok sóhaja emléked,
Keserű könnyekkel tölti meg szemünket.
A bánat gyökerei ölelik most tested,
Magjával szívünket végleg bevetetted.

Bár sikerkorona övezte homlokod,
Ifjan meghaltál és testedre föld omlott.
Hiányod emészti szomorú szívünket,
Hervadó virágok sóhaja emléked.

Szívünkben mély fájdalommal és kegyelettel emlékezünk
2018. január 3-án, halálának ötödik évfordulóján a Hollandiában elhunyt KOLOZSVÁRI JÓZSEF A.-ra.
Szerető családja Hollandiából, édesapja és élettársa Segesvárról. Emléke legyen örök, nyugalma csendes! (5576)

ELHALÁLOZÁS

Hogy egy édesapa milyen drága

Mély fájdalommal, de Isten aka-

már nincs. Mindent adhat az ég

hogy a drága édesanya, nagy-

tát, csak egyet nem adhat két-

barátnő,

kincs, azt csak az tudja, akinek

kétszer, márványt, kincset, paloszer:

szerető

édesapát.

Hulló könnyekkel állok sírod felett, a koporsó lezárta a legdrá-

gább kincsemet. Megállt egy szív,

mely élni vágyott, csak az idő
múlik, feledni nem lehet, nehéz az

életet élni nélküled. Felejteni
téged soha nem lehet. Ha bús

napjaim el fognak telni, odavágyom

hozzád

megpihenni.

Egy csodálatos ember volt, akit

mindenki szeretett.

Fájón, de mégis kellemesen em-

lékezünk minden önzetlen pillanatára.

NAGY

kei, veje, unokái és dédunokái. Em-

Felesége, lányai, testvérei, unokái.

halálának első évfordulóján. Em-

emlékezünk

Emlékét őrzi bánatos férje, gyerme-

két szívünkben őrizzük.

anyósra, TRIF ANÁRA szül. Pop

dolgozott.

lóján.

második évfordulóján. Drága emlé-

Szomorú szívvel emlékezünk ja-

szívvel

értünk

ILONÁRA halálának hatodik évfordu-

FARAGÓ SÁNDORRA halálának

nuár 2-án a jó édesanyára és

mely

Egy

családcentrikus

ember volt, aki összetartotta az
egész családot. Emléke örökké
élni fog. Bánatos felesége, Pó-

lika, fia, Lajcsi és családja, lánya,

Ibolya és családja. (5922)

ratában megnyugodva tudatjuk,

mama, testvér, rokon, szomszéd,
MAJTHÉNYI IMOLA
született Kadácsi

életének 74. évében türelemmel

viselt szenvedés után elhunyt.
Drága halottunk temetésére de-

cember 30-án, szombaton 13 órá-

tól kerül sor a dicsőszentmártoni

ravatalozóból, a református te-

metőben. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes!

A gyászoló család. (5908-I)

Fájdalommal és megrendült szív-

vel búcsúzunk szeretett keresztapámtól,

SÁNDOR LÁSZLÓTÓL.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

László Előd és családja. (5901-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagytata,
testvér, rokon, szomszéd, barát,
id. SZATHMÁRI JÓZSEF
rövid szenvedés után, 78 éves
korában 2017. december 27-én
elhunyt. Drága halottunk temetése december 30-án 15 órakor
lesz a Jeddi úti temetőben. Emlékét örökké őrizzük.
Búcsúzik két fia: Jocó, Attila, két
unokája: Kati, Zsolt. (5926-I)
Ezúton szeretnénk elbúcsúzni
volt szomszédunktól,
SZATMÁRI JÓZSEF
lépcsőházfelelőstől.
Nyugodjon békében!
A 646-os kövesdombi tulajdonosi társulás lakóközössége.
(5923-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendült szívvel értesültünk szeretett volt kollégánk,
SÁNDOR LÁSZLÓ elhunytáról.
Nyugodjál
békében,
László! A gyászoló családnak
együttérző vigasztalódást kívánunk! A Maros Művészegyüttes munkaközössége.
(sz.-I)
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