
Marosvásárhely polgármestere, dr. Dorin
Florea szerint a múlt év végén jóváha-
gyott béremelések meglehetősen kibil-
lentik egyensúlyából a helyi
költségvetést: 16-17 százalékkal keve-
sebb pénzből gazdálkodhat az önkor-
mányzat. Ezen a személyzet-leépítés és
az adókkal kapcsolatos zsonglőrködés
sem igazán segít. A városvezető 10 szá-
zalékra becsüli a „pénzkiesést”.

A tegnapi sajtótájékoztatóján a polgármester
hibásnak nevezte azt a módot, ahogyan a kor-
mány a közalkalmazotti béreket idéntől emelte.
Dorin Florea szerint az a baj, hogy „kollektí-
ven” történt a fizetések növelése, nem pedig dif-
ferenciáltan, egyéni teljesítmény függvényében.
Az intézkedés pedig oda vezetett, hogy Maros-
vásárhely idei költségvetéséből jelentős arányt,
16-17 százalékot kell a bérnövekedésekkel járó
költségek fedezésére fordítani. Egyértelmű,
hogy ezt a beruházások, a városfejlesztési prog-

ramok sínylik meg. Bár a városvezető hangsú-
lyozta, hogy megoldásokat keresnek a „pénzki-
esés” pótlására, ez nem fog teljes mértékben
sikerülni, így aztán egyértelmű, hogy továbbra
is mintegy 10 százalékkal kevesebb pénz jut fej-
lesztésekre. „Az a baj, hogy a béremelések nem
teljesítményorientáltan történtek. Nem hagyják,
hogy mi döntsük el, kinek a munkáját hogyan
értékeljük, kinek adunk nagyobb fizetést, kit bo-
csátunk el. A munkaügyi perek 90 százalékát 
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Rossz úton

Románia rossz úton halad, derül ki az IRES-nek A 2017-es politikai
élet mérlege – 2018-as távlatok című, múlt hét végén nyilvánosságra
hozott felméréséből. A megkérdezettek 75 százalékának volt ez a véle-
ménye, sőt 59 százalékuk rendkívül elégedetlen az életszínvonalával.

A megkérdezettek 30 százaléka szerint 2017 legjelentősebb politikai
eseményét az igazságügyi törvények módosítása jelentette, 28 száza-
lékuk a 13. számú sürgősségi kormányrendelet miatti utcai tiltakozá-
sokat, 17 százalékuk a költségvetési alkalmazottak béremelését, 12
százalékuk a Grindeanu-kormány leváltását, 8 százalékuk pedig a kor-
mány adóreformját nevezte a múlt esztendő legfontosabb politikai ese-
ményének. Az alanyok 45 százaléka szerint 2017 rosszabb volt, mint
2016, 48 százalékuk pedig úgy véli, 2018 rosszabb lesz, mint a tavalyi
év.

Az embereket 2017 folyamán leginkább a politikai válság (27%),
az áremelések (24%), a betegségtől való félelem (15%), illetve a mun-
kanélküliség (13%) aggasztotta. A politikai életet illetően az alanyok
90%-a elégedetlen, 1%-uk nagyon elégedett, 8 százalékuk meglehető-
sen elégedett volt a tavalyi politikai élet alakulásával: A helyzetért a
megkérdezettek 47%-a a kormányt, 23%-a a parlamentet, 22%-a az
államfőt tette felelőssé. 

A tavalyi év legfontosabb társadalmi eseményének a megkérdezettek
8 százaléka Mihály király halálát, 5%-uk Románia nemzeti ünnepét,

(Folytatás a 3. oldalon)

Maroskeresztúri 
Tipegők tánca
Az idei év is eseménydúsnak ígérke-
zik a maroskeresztúri Tipegők szá-
mára. A tánccsoportot működtető Pro
Merita Egyesület tavaly első alkalom-
mal szervezett Gyöngykoszorú-talál-
kozót a községhez tartozó
Székelykakasdon, és az eseményen
részt vett tánccsoportok visszahívták
idei rendezvényeikre a Tipegőket.

____________2.
Bővül a képalkotás
lehetősége
Korszerű, új mágneses rezonancia
(RMN) készüléket kap a Maros Me-
gyei Kórház annak a kormányprog-
ramnak a keretében, amelynek célja a
minőség és a hatékonyság növelése
az egészségügyi ellátórendszerben. 

____________5.
Az újragondolt
reneszánsz 

Ezúttal a reneszánsz pompás világá-
nak a megidézésére és újragondolá-
sára kérte fel a résztvevőket 
Márton Krisztina, a rendezvény ötlet-
gazdája és szervezője, aki tervező-
ként is jelen volt legújabb
kollekciójával. 

____________7.
Dakar-rali: 
Szalayék feladták
Szalay Balázs és Bunkoczi László az
önindító meghibásodása miatt nem
teljesítette a keddi negyedik szakaszt,
így nem folytatták a versenyzést a 40.
Dakar-ralin.

____________9.(Folytatás a 4. oldalon)

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Mózes Edith

Antalfi Imola

A béremelések „elviszik” a költségvetés 17 százalékát

Kevesebb pénz jut beruházásokra
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Tiltakozás Dicsőszentmártonban
Január 11-én reggel 9 órától tiltakoznak Dicsőszentmár-
tonban a helyi sofőriskolák, illetve magánszemélyek,
ugyanis a Prefektúra értesítése értelmében a városban
többé nem lehetne letenni a hajtási jogosítvány megszer-
zéséhez szükséges gyakorlati vizsgát. A tiltakozást öt di-
csőszentmártoni sofőriskola kezdeményezte, a
polgármesteri hivatal jóváhagyta. 

Dolgozz otthonról – 
beszélgetés és workshop

A marosvásárhelyi édesanyákat tömörítő Védem Egyesü-
let január 18-án 17.30-tól Dolgozz otthonról címmel szer-
vez beszélgetéssel egybekötött workshopot a Bernády
Házban olyan anyukáknak, akiket érdekel az otthon dol-
gozás. Meghívottak sorakoztatnak majd fel pró és kontra
érveket, illetve arról is beszélnek, hogy mennyit hozhat a
kasszára, illetve hogyan kivitelezhető az otthoni munka. 

Németh Zsolt előadása   
Marosvásárhelyen

Január 12-én este 6 órától a Kultúrpalota kistermében Né-
meth Zsolt, a magyar Országgyűlés külügyi bizottságának
elnöke előadást tart a magyar–román kapcsolatok aktuális
kérdéseiről. 

Hagyományos termékvásár a Petrynél
Január 19-én, pénteken 8-19 óra között ismét megtartják
a Petry Látványműhely és Múzeum udvarán a hagyomá-
nyos termékvásárt, ahol ezúttal is hús- és tejtermékek, saj-
tok, méz, lekvárok, szörpök, gyümölcslevek, bor, pálinka,
zöldség, gyümölcs, teák, fűszerpaprika, olajok, valamint
kézműves termékek (házi készítésű kozmetikumok, tás-
kák, pénztárcák, ékszerek) várják a vásárlókat. 

Esküvői kellékek szemléje
Január 20-án 10 órától tizedik alkalommal szervezik meg
az esküvői kellékek szemléjét, ezúttal a marosvásárhelyi
várban (B épület). Az esemény lehetőségeket kínál az es-
küvőszervezésre, menyasszonyi ruhákat, jegygyűrűket, dí-
szítőelemeket, fotóst, videóst, virágkompozíciókat, tortákat
ajánlanak az erre szakosodott cégek az idén házasulóknak.
Az esemény kétnapos, január 21-én 20 órakor ér véget. 

Sükösd Ferenc-kiállítás
A Maros Megyei Múzeum szervezésében január 12-én 17
órától Sükösd Ferenc (1933–1972) marosvásárhelyi fes-
tőművész kiállításának megnyitójára kerül sor a marosvá-
sárhelyi várban, a Régészeti és Történeti Múzeum
épületében. A kiállítást megnyitja Németh Zsolt, a magyar
Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, Péter Ferenc,
a Maros Megyei Tanács elnöke és Nagy Miklós Kund
műkritikus. 

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála 

Ma ÁGOTA, 
holnap ERNŐ napja.
ERNŐ: az Ernesztből a nyelv-
újítás során alakított utónév. Je-
lentése: komoly, határozott.

11., csütörtök
A Nap kel 

8 óra 4 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 56 perckor. 
Az év 11. napja, 

hátravan 354 nap.

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

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. január 10.

1 EUR 4,6434
1 USD 3,8700

100 HUF 1,4970
1 g ARANY 164,4557

IDŐJÁRÁS
Borús, változó égbolt
Hőmérséklet:

max. 80C
min. 20C

Megyei hírek

Közúti balesetek 
Január 7-én este a Dicsőszentmártonból Medgyes irá-

nyába vezető úton, Szeben megyében egy 45 éves férfi
gépkocsijával az egyik kanyarban nem csökkentette a se-
bességet, és áthajtott az ellentétes sávra, ahol a szembe-
jövő, szabályosan közlekedő járműnek ütközött. A
balesetben három személy könnyebb sérülést szenvedett.
Január 8-án 18 óra körül a szászrégeni Krizantém és Arató
utca kereszteződésénél egy 23 éves alsóbölkényi lakos
nem adta meg az elsőbbséget a szabályosan közlekedő jár-
műnek, és balesetet okozott. Ugyanaznap este fél hétkor
egy 28 éves Hargita megyei illető a marosvásárhelyi Jeddi
úton figyelmetlenség miatt az átjárón elütött egy 61 éves
asszonyt. Január 9-én éjjel 1 órakor a rohammentő szolgá-
lattól értesítették a rendőröket, hogy egy páciensük közúti
balesetben sérült meg. Az értesítést követően a rendőrök
kiderítették, hogy 8-án a marosvásárhelyi Nyár utcában a
19 éves fiatalember gyorsan hajtott, és az egyik kanyarban
a szegélykőnek csapódott. 
Ittasan vezetett 

Január 8-án este 6 óra körül a marosvásárhelyi Sáros ut-
cában állítottak meg egy 50 éves gépkocsivezetőt, akiről

kiderült, hogy ittasan ült kormánykerék mögé (lélegzeté-
ben 0,49 mg/l alkohol volt). Bűnvádi eljárást kezdemé-
nyeztek ellene. 

Kiskorú vezette az autót
Január 9-én délután a Székelysárd–Székelymoson útvo-

nalon a nyárádszeredai rendőrök megállítottak egy gépko-
csit, amelyet egy 15 éves kiskorú vezetett, mellette ült egy
24 éves fiatalember, a kiskorú testvérbátyja. A kiskorú és
testvére ellen vizsgálat indult, előbbi esetében hajtási jo-
gosítvány nélküli vezetés miatt, utóbbi esetében pedig ami-
att, hogy olyan személyt engedett a járműve volánja mögé,
aki nem rendelkezik hajtásival. 

Kiskorú rablók 
December 28-án értesítették a rendőröket, hogy a ma-

rosvásárhelyi 1848. úton egy üzletbe két, addig ismeretlen
tettes behatolt, és erőszakkal elvett a bevételt számláló ke-
reskedelmi dolgozótól 360 lejt. A vizsgálat nyomán január
8-án kiderült, hogy 15 és 18 éves marosvásárhelyi fiatalok
voltak a tettesek, akiket előzetes vizsgálati fogságba he-
lyeztek. A kivizsgálás folytatódik. 

Rendőrségi hírek

Egyre több gyermek csatlakozik
Maroskeresztúri Tipegők tánca

Az idei év is eseménydúsnak
ígérkezik a maroskeresztúri Ti-
pegők számára. A tánccsoportot
működtető Pro Merita Egyesület
tavaly első alkalommal szerve-
zett Gyöngykoszorú-találkozót
a községhez tartozó Székelyka-
kasdon, és az eseményen részt
vett tánccsoportok visszahívták
idei rendezvényeikre a Tipegő-
ket. A keresztúri táncos gyer-
mekekről Deák Bernadett-tel, a
Pro Merita Egyesület alelnöké-
vel beszélgettünk, aki Szász Bé-
lával közösen vezeti a
tánccsoportot.

– A Tipegők két korosztályt foglal
magába, a kiscsoportba óvodás kortól
második osztályig, a nagyba harma-
diktól hatodikig járnak a gyermekek.
Az utóbbi időben jelentősen nőtt a lét-
szám a kicsiknél, ott most már 10–12
gyermek táncol. A nagycsoport 16–18
tagú volt, jelenleg 22-es létszámmal
dolgozunk. Nemcsak a községből,
hanem a környező településekről is
járnak hozzánk gyermekek táncolni.

– Melyek voltak a tavalyi év fonto-
sabb fellépései?

– Februárban a Tipegők hozzátarto-
zóinak és más meghívottaknak szerve-
zett farsangi bállal indult az
eseménysorozatunk. Májusban fellép-
tünk az udvarfalvi virágfesztiválon, il-
letve az ezt megelőző udvarfalvi
Májusfa néptánctalálkozón. Júniusban
szerveztük meg a községben a
Gyöngykoszorú-találkozót, amelynek
a maroskeresztúri kultúrotthon álla-
pota miatt a székelykakasdi adott ott-
hont. Minden évben tánctábort is

szervezünk a Tipegőknek, ennek tava-
lyi helyszíne a magyarói Nimród Ház
volt. A nagycsoport a táborban napi 6-
7 órát töltött új táncok elsajátításával,
a kisebbek pedig a népi gyermekjáté-
kokkal és a néptánc alapjaival ismer-
kedtek meg jobban. Augusztusban
részt vettünk táncosainkkal a Keresz-
túr nevű települések nemzetközi talál-
kozóján a magyarországi
Sajókeresztúron. Sok gyermek szá-
mára ez volt az első külföldi utazás.
Repertoárunkat szeptemberben a ma-
roskeresztúri községnapon a helyi kö-
zönségnek is bemutattuk. Szintén az
ősszel léptünk fel a bándi Gyöngyko-
szorú-találkozón és a Csittszentivánon
szervezett Gyermek-Gyöngykoszorú
találkozón. Decemberben jótékony-
sági Mikulás-bált szerveztünk a szé-
kelykakasdi kultúrotthonban, a

Tipegők két csoportja ez alkalommal
is bemutatta műsorát. A bál bevételét
egy marosvásárhelyi, sérült gyerme-
keket ellátó központnak ajánlottuk fel.

– Milyen új táncokat tanult tavaly
a két csoport?

– A kiscsoport a népi gyermek-
játékok mellett a nyárádmenti tánc-
renddel ismerkedett meg. A nagyob-
bak a tánctáborunkban vajdaszent-
iványi táncokat sajátítottak el, Sajóke-
resztúron pedig be is mutatták az új re-
pertoárt.

– Milyen terveik vannak az idei
évre?

– Mint említettem, számos néptánc-
fesztiválra várnak bennünket a megyé-
ben, és mi mindig örömmel teszünk
eleget a meghívásoknak. Ugyanakkor
szándékunkban áll idén is megszer-
vezni a községbeli Gyöngykoszorú-ta-
lálkozót.

Nagy Székely Ildikó

1500 euró kis méretű farmok fejlesztésére 
Újra lehet pályázni a 2014–2020-as

országos vidékfejlesztési program ke-
retében kis méretű farmok fejleszté-
sére szánt pénzösszegre. A támogatás
értéke egy naptári évre 1500 euró. 

A formanyomtatványokat 2018. ja-
nuár 8-án 9 órától május 11-én dél-
után 4 óráig lehet feltölteni az
Országos Vidékfejlesztési Ügynökség
honlapjára a 2014–2020-as kiírásra
(PNDR 2020). Az Európai Unió me-
zőgazdasági alapjából az idén

12.290.531 euróra lehet pályázni. A
minőségi mutatóküszöb 2018. január
8. és február 8. között 25 pont, ez fo-
kozatosan csökken, az utolsó hónap-
ban, április 11. és május 11. között 3
pont. A szerződés egy évre szól, de ezt
évente meg lehet újítani 2020. decem-
ber 31-ig. 

Az összeget azon gazdálkodóknak
szánják, akik a háztáji gazdaságukat
nyereségcélú mezőgazdasági vállalko-
zássá szeretnék fejleszteni, ezért első-

sorban területbérlésre, vásárlásra lehet
fordítani. A feltételek tanulmányozha-
tók a 1307/2013-as pályázati szabály-
zatban. 

Az eljárás a vidékfejlesztési
ügynökség honlapján található:
www.afir.info, ahonnan az Investitii
PNDR sM 65. elérhetőségen letölthető
az útmutató (a Ghidul solicitantului şi
anexele aferente sM 65. din PNDR
2020 címszó alatt). (vgy)



Kedvezőtlenül véleményezte a kormány a királyi
ház jogállását szabályozó törvénykezdeményezést
– értesült az Agerpres hírügynökség kormányzati
forrásokból.

Mihai Tudose miniszterelnök már december 29-én előre-
vetítette, hogy a kormány nem támogatja a tervezetet, amely
többek között azt is előírja, hogy a királyi ház újabb 49 évig
megkapja a bukaresti Erzsébet-palota használati jogát. A kor-
mányfő akkori nyilatkozatában azzal érvelt, hogy az Erzsé-
bet-palotát volt országvezetői minőségében adták használatba
Mihály királynak, nem leszármazottai kapták azt. 

„Románia nem monarchia, hanem köztársaság. Az Erzsé-
bet-palotának vissza kell kerülnie az államhoz. A királyi ház

tagjai lakhatnak Soborsinben (Săvârşin) vagy valahol máshol”
– mondta akkor a kormányfő. Hozzátette, arra is van lehető-
ség, hogy a királyi család vegye bérbe a palotát, mint mondta,
tárgyalt a protokollingatlanokat kezelő közhasznú társaság il-
letékeseivel, hogy készítsenek ajánlatot. 

A királyi ház jogállását szabályozó törvényjavaslatot Călin
Popescu-Tăriceanu szenátusi és Liviu Dragnea képviselőházi
elnök nyújtotta be a parlamentbe november 7-én. 

A törvénytervezet közhasznú intézményként ismeri el a ki-
rályi házat, annak vezetője pedig protokolláris szempontból az
államfőnek megfelelő tiszteletbeli funkciót kapna. A törvény-
javaslat arról is rendelkezik, hogy a királyi ház újabb 49 évig
megkapja az Erzsébet-palota használati jogát. (Agerpres)

A kormány nem támogatja a királyi ház jogállásáról
szóló törvénykezdeményezést

Január elején nyílt meg Magyar-
ország első, közvetlen terminál-
összeköttetéssel rendelkező re-
pülőtéri szállodája, a 145 szobás,
300 ember elszállásolására képes
ibis Styles Budapest Airport Hotel,
amelyet a WING Zrt. épített 3,2
milliárd forintért – mondta Noah
Steinberg, a WING Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója szerdán Budapes-
ten sajtótájékoztatón.

A repülőtéri hotel megépítését hiány-
pótló fejlesztésnek nevezte a turizmus
szempontjából, Európában ugyanis már
szinte minden fővárosban vannak reptéri
szállodák. Noah Steinberg arról is beszá-
molt, hogy a szállodát úgy alakították ki,
hogy az egyaránt megfeleljen az üzleti
utak miatt Magyarországra érkezőknek,
a turistáknak, a családoknak, magyarok-
nak és külföldieknek. Ezenfelül a szál-
lodát igénybe vehetik még a reptéren
működő vállalatok dolgozói, a pilóták és
a légi forgalomban dolgozó kollégák is.

Kiemelte: a szállodában étterem, bár
és 250 ember befogadására képes kon-
ferenciarészleg szolgálja a vendégek ké-
nyelmét.

Palotai Csaba, a szálloda igazgatója
közölte, a 2-es terminál és a szálloda kö-

zött 200 méter a távolság. A hotelben
127 úgynevezett standard szoba (16-19
négyzetméteresek), 10 junior suite (23-
24 négyzetméteres) és 8 suite (33-34
négyzetméteres) szoba található, mind-
egyik légkondicionált és hangszigetelt –

tette hozzá. A helyszínen kiosztott köz-
lemény szerint a szállodát a világ vezető
utazási és lifestyle csoportja, az Accor-
Hotels kelet-európai stratégiai partnere,
az Orbis üzemelteti ibis Styles márkanév
alatt. (MTI)

Megnyílt Magyarország első, közvetlen 
terminál-összeköttetésű repülőtéri szállodája

4%-uk a fizetések, illetve a nyugdíjak emelését, 3 száza-
lékuk pedig az ominózus 13-as számú sürgősségi kor-
mányrendeletet nevezte. 

Érdekes módon – vagy talán nagyon is érthető okok
miatt – mostanában nem beszélnek erről sem a politi-
kusok, sem a kereskedelmi hírtévék, sem a gazdasági és
politikai „szakértők”. Pedig ez lehetne az igazán
(meg)rágni való gumicsont, és el lehetne gondolkodni
azon, hogy a felelős hatóságok hogyan téríthetnék jobb
irányba a dolgok menetét úgy, hogy az valamelyest az
adófizető polgárok javát is szolgálja.

Ehelyett a sláger a pedofil rendőr, illetve az erdélyi
magyar pártok között január 8-án született közös állás-
foglalás, amelyben Székelyföldnek területi autonómiát,
a Partiumnak sajátos jogállást kérnek. Ezzel bedobták
a követ a román nacionalista tóba, és mint várható volt,
az egekig csapott a felháborodás hulláma. Egyesek nép-
szavazást követeltek, mások meg olyan választási tör-
vényt, amely egyértelműen kizárná az RMDSZ-t a
parlamentből, alkotmányellenesnek, elfogadhatatlannak
kiáltották ki a magyar pártok javaslatát, abszurdnak,
törvénytelennek nevezték, amely – íme, az örökzöld slá-
gerek sosem halnak meg – sérti a románok érzékenysé-
gét és az egységes nemzetállamot…

És végeérhetetlenül folyik a háborgás, a magyarelle-
nes uszítás, sőt sokszor fenyegetőzés, miközben a román
pártok egymás között sem tudnak megegyezni: marako-
dás, sárdobálás, körülbelül ennyiből áll az ország veze-
tése. Csoda, hogy még nem mondott csődöt.

Igazuk van a borúlátóknak: Románia rossz úton
halad nemcsak politikai szempontból vagy az életminő-
ség tekintetében: a szó szoros értelmében rossz úton
halad a közutak és autópályák tekintetében is.

Nagy-Britannia távozásával mint-
egy 12-14 milliárd euró éves be-
vétel esik ki az Európai Unió
költségvetéséből, ezért az együt-
tes tagországi bruttó nemzeti jö-
vedelem (GNI) jelenlegi,
nagyjából 1 százalékos hozzájá-
rulását a jövőben legalább 1,1
vagy 1,2 százalékra kell emelni –
jelentette ki Günther Oettinger
uniós költségvetési biztos szer-
dán a 2020 és 2027 közötti hété-
ves időszakra vonatkozó
keretköltségvetés bizottsági
megbeszélését követően.

A biztos aláhúzta, az egyik legna-
gyobb nettó befizető ország kilépését
követően jelentkező költségvetési hiányt
az uniós bizottság elképzelése szerint
nem hitelek révén, hanem főként tagál-
lami befizetésekből kell pótolni, a mara-
dék pedig megszorításokból, illetve más
programokra szánt pénzek átcsoportosí-
tásából lesz fedezhető. A brit kilépés
okozta bevételkiesés mellett olyan új po-

litikák többletfinanszírozására is számí-
tani kell majd, mint a közös védelmi po-
litika, biztonság, migráció, amelyekre a
jelenlegi hétéves periódusban kevesebb
pénz jutott – közölte.

Elmondta, a bizottság a hiányzó pén-
zek pótlására saját erőforrásokat moz-
gatna meg, ezért újabb adók bevezetést
is javasolni fogja. Ilyen lenne az úgyne-
vezett műanyagadó, amely arra sarkallja
majd Európát, hogy többek között a ten-
gerek védelme érdekében visszaszorítsa
a műanyaghasználatot. Emellett a jelen-
leg nemzeti bevételnek számító európai
kibocsátás-kereskedelmi rendszerből
származó összegeket is az uniós költség-
vetésbe sorolnák, mivel a bizottság vé-
leménye szerint a klímavédelem közös
uniós politikán alapul.

Oettinger a biztosok kollégiuma
keddi, első irányadó vitáját követően el-
mondta, az unió költségvetése négy fon-
tos téma, a biztonság, a gazdasági
fejlődés és versenyképesség, a szolida-
ritás és a fenntarthatóság köré épül. A

tagállamoknak ennek megvalósítható-
sága érdekében bizonyos megszorításo-
kat el kell majd fogadniuk, amelyek
főként a közös agrárpolitikát és a kohé-
ziós pénzeket érintik – fejtette ki. A for-
rások megnyirbálása azonban nem érheti
el a 15 százalékot sem – húzta alá. Hoz-
zátette, két terület, az Erasmus+ prog-
ram, valamint a kutatás és fejlesztés
esetében a testület a források növelését
javasolja. Elmondta azt is, hogy az eu-
róövezet számára külön költségvetést to-
vábbra sem terveznek. Noha az unió
hamarosan 27 tagúra csökken, az uniós
fizetőeszközt használó országok övezete
várhatóan bővülni fog.

Günther Oettinger közölte, az uniós
bizottság májusban nyújtja be a követ-
kező hétéves költségvetési ciklusról
szóló javaslatát, amelyet intenzív meg-
beszélések előznek meg és nyilvános
konzultációk egészítenek ki azért, hogy
minden elköltött euró a lehető legtöbb
hozzáadott értéket biztosítsa az európa-
iak számára. (MTI)
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Tudose nem meneszti 
a rendőrfőkapitányt

Mihai Tudose miniszterelnök elhalasztotta a döntést
az országos főkapitány ügyében, és bejelentette, fel-
kérte Bogdan Despescut, jövő héten mutasson be in-
tézkedéscsomagot, ami a helyzet orvoslására
irányul. A kormányfő azt követően találkozott az or-
szágos rendőrfőkapitánnyal, hogy Carmen Dan bel-
ügyminiszter kérte Despescu menesztését a román
rendőrség éléről a pedofil rendőr ügyének kezelése
és a kommunikáció hiánya miatt. A szerdai kor-
mányülés előtt olyan híresztelések kaptak szárnyra,
amelyek szerint Cătălin Ioniţă, akit Carmen Dan a
rendőrség élén látott volna, visszautasította a fel-
ajánlást. Ezt az értesülést a belügyminisztérium nem
tudta sem megerősíteni, sem cáfolni a Mediafax hír-
ügynökség megkeresésére.

Új iskolai szabályzat
Miniszteri határozattal módosították a romániai tan-
intézmények működésének és megszervezésének
keretszabályzatát. Eszerint az osztályzatot nem lehet
fegyelmezési vagy büntetési eszközként használni,
a testnevelésből felmentett tanulók egyéb feladato-
kat láthatnak el tornaórán (bíráskodnak, időt mérnek,
számontartják az eredményt stb.), megszűnik az is-
kolai szolgálat, és nem lehet elmarasztalni azokat a
tanulókat, akik nem viselnek egyenruhát. Az új sza-
bályzat szerint a különféle tudásfelmérők írásbeli
vizsgáin való másolásért 1-es jegy (kicsiknél elégte-
len minősítés) jár, tilos bármilyen céllal pénzt gyűjteni
a tanulóktól, tilos a tanulóknak tanórán vagy vizsgá-
kon használni a mobiltelefont (ennek használata
csak a tanár beleegyezésével megengedett a tanó-
rákon), és semmilyen módon (iskolai szolgálat, óráról
történő kitiltás) nem lehet korlátozni a tanulókat
abban, hogy részt vegyenek a tanórákon. (Agerpres) 

Nagyobb gazdasági 
növekedésre számítanak

Gyümölcsöző évet kívánt az esztendő első kor-
mányülésén kabinetje tagjainak Mihai Tudose mi-
niszterelnök, hozzátéve, hogy egészen biztosan nem
lesz nyugodt a 2018-as év. A kormányfő ismertette,
hogy a Világbank felfele módosította Romániára vo-
natkozó becsléseit, így az előrejelzések szerint a
2017-es évet Románia 6,4 százalékos gazdasági nö-
vekedéssel zárja a júniusban becsült 4,4% helyett.
Ugyanakkor a Világbank felfelé módosította a gaz-
daság növekedésére vonatkozó előrejelzését a kö-
vetkező évekre is. Eszerint idén 4,5%-os, 2019-ben
4,1%-os növekedés várható. (Agerpres)

Határsértőket fogtak el
Nemzetközi gyorsvonat gépkocsikat szállító teherva-
gonjában elrejtőzött határsértők elfogásáról számolt
be tegnap a határrendészet. Az autók alá bújt négy
marokkói és líbiai férfit a román–magyar határ előtt,
Kürtösön fedezték fel a román határrendészek. A 18
és 27 év közötti határsértők azt állították: Temesvá-
ron szálltak fel a Németországba tartó intercityre, és
azért bújtak el, mert nincs érvényes beutazási vízu-
muk a schengeni övezetbe. A négy határsértő me-
nedékkérőként szerepel a román hatóságok
nyilvántartásában. A határrendészet tiltott határátlé-
pés gyanújával kezdeményezett büntetőeljárást el-
lenük. (MTI)

Növelni kell a tagállami befizetéseket 
az EU költségvetésébe 

Ország – világ

Rossz úton
(Folytatás az 1. oldalról)

Házilag rakták össze azokat a szer-
kezeteket, amelyekkel első alkalom-
mal hajtottak végre tömeges
dróntámadást szíriai orosz támasz-
pontok ellen szombatra virradóra –
mondta el Wagner Péter, a Külügyi
és Külgazdasági Intézet vezető kuta-
tója az M1 aktuális csatorna szerdai
műsorában.

A szerkezetek ugyan primitív módon
voltak összerakva, mégis GPS-vezérlés-
sel működtek – közölte. A drónok egyes
alkatrészei feltehetőleg külföldről érkez-
tek, ilyenek például a szerkezetet hajtó
motorok is – tette hozzá.

A támadáskor összesen 13 pilóta nél-
küli repülőeszköz közelítette meg a nyu-
gat-szíriai Latakia tartományban

található tartúszi haditengerészeti kikö-
tőt és a hmejmími légi bázist. Előbbi tá-
maszpont ellen három, utóbbival
szemben tíz drónt jelzett az orosz légvé-
delem. Hét eszközt sikerült megsemmi-
síteni, további hatnak pedig átvenni az
irányítását, ebből hármat orosz katonai
ellenőrzés alatt álló területen leszállásra
kényszerítettek. (MTI)

Házilag összerakott drónokkal támadtak 
az orosz támaszpontokra

Fotó: MTI Koszticsák Szilárd



Az Egyesülés negyed szom-
szédságában, a Víztelep ut-
cában háromemeletes épület
állt évek óta elhagyatottan.
Az egykori Foraj Sonde Rt. tu-
lajdonát képező, jobb sorsra
érdemes ingatlan tavaly nyá-
ron még betört ablakokkal,
bedeszkázott főbejárattal
várta „megmentőjét”. 

A szociális lakások terén ország-
és megyeszerte jelentős a hiány,
ezért is megmagyarázhatatlan,
hogy miért nem kerülhetnek meg-
felelő gazdák ügykezelésébe azok
az épületek – akárcsak az olyan el-
hagyottan álló ingatlanok, mint a
Maros-híd melletti volt katonai
laktanya –, amelyeket megfelelő
átalakítás és felújítás nyomán gaz-
daságosan kihasználhatnának.

Nos, ezúttal pozitívumként
könyvelhetjük el, hogy valami
megmozdult a Víztelep utcai há-
romemeletes ingatlan háza táján,
ugyanis novemberben elkezdődtek
a felújítási munkálatok. A Maros-

vásárhelyi Polgármesteri Hivatal
által tavaly június 17-én kibocsá-
tott 271-es számú építkezési enge-
dély szerint újrafelosztásra kerül a
Víztelep utca 45. szám alatti tömb-
ház, a haszonélvező a Tamás Ernő
utcai MS City Rentals Kft., mely a
honlapján található leírás szerint
saját és bérelt ingatlanok bérbeadá-
sával foglalkozik. A főtervező a
Mansart Corporate Kft., az építke-
zés fővállalkozója a vámosgálfalvi
székhellyel bejegyzett Mate Const-

ruct Kft. A felújítást tavaly novem-
ber 14-én kezdték meg, a befejezé-
sére egy évet szánnak, így a tervek
szerint ez év november 13-áig el-
készülnek az átalakítási munkála-
tokkal. Amint a megyeszékhely
polgármesteri hivatalának szóvi-
vője többszöri megkeresésünkre
hangsúlyozta, a magántulajdonban
lévő ingatlan tervezett újrafelosz-
tásáról, illetve rendeltetéséről rész-
letesebb információval nem
szolgálhatnak.

a bíróságokon megnyerik a közal-
kalmazottak” – közölte a polgár-
mester. És mégis, Dorin Florea
bejelentette: elbocsátásokra lehet
számítani az elkövetkező időszak-
ban. Elsősorban a helyi rendőrség
alkalmazottainak mintegy 30 száza-
lékától válnának meg, a virágkerté-
szeti dolgozók létszámát is
csökkentenék. A városvezető a
technika fejlődésével magyarázza
az elbocsátások okát: a térfigyelő
kamerarendszer szükségtelenné
teszi az őrző szolgálatot, a virágker-
tészet tevékenységét kiszervezhető-
nek látja, a jelenlegi költségek
felével is működtethető lenne. Be-
vételeket remél ugyanakkor abból,
hogy a jogi személyek ingatlanadó-
inak csökkenése nyomán a cégek a
náluk maradó pénzt városfejlesztési
projektek támogatására fordítják,
esetenként pedig a magántulajdon-
ban levő területek újrakataszterezé-
sét látja megoldásnak arra, hogy a
valós helyzet szerint adózzanak a
tulajdonosok. 
Azért még van néhány terv 

A polgármester elmondta, a helyi
költségvetést a megyei büdzsé elfo-
gadása után hagyják jóvá. Hangsú-
lyozta, a többéves költségvetésű
beruházásoknak szeretne nekifogni,
majd kijelentette: „a Bolyai líceum-
mal kapcsolatos szerződés rendben
van, reméljük, hogy az Unirea líce-
ummal is így lesz, és el tudjuk kez-
deni a főjavításokat”.
Hangsúlyozta, uniós alapokból szá-
mít beruházni. Azt is reméli, hogy

a Vízügyi Igazgatóság „betartja vál-
lalásait” a Poklos-patak befedésére
vonatkozóan. A polgármester négy
módon építené be a lefedett terüle-
tet: pilléreken álló lakóépületeket,
kereskedelmi helyiségeket építené-
nek, parkosítanának, illetve pihenő-
központokat hoznának létre. A
lakónegyedekben újabb parkolóhe-
lyeket alakítanának ki, „pontra te-
szik a Belvedere lakóparkot” és a
Hidegvölgyet. Utóbbi esetében
több viskót lebontatnak és lakóhá-
zakat építenek. Tilos lesz ugyanak-
kor lovakat, szekereket tartaniuk a
hidegvölgyieknek, ezeknek nincs
helye civilizált városi környezet-
ben. A városi lovarda melletti terü-
leten szépművészeti központot
létesítenének, az erre vonatkozó ta-
nulmány elkészítése folyamatban
van – tudtuk meg.
Fölösleges intézmény 
a tanfelügyelőség

A polgármester szerint a megyei
főtanfelügyelőséget meg kellene
szüntetni, az oktatási folyamat irá-
nyítását teljes mértékben a Pedagó-
gusok Háza kellene átvegye. A
tanintézetek épületeinek ügyinté-
zése pedig kizárólag önkormányzati
hatáskör – mondta. Dorin Florea
szerint a fenti hatásköröket a tanin-
tézet-vezetők nagy része összeke-
veri, ami elfogadhatatlan, és
kellemetlen helyzetekhez vezet. A
városvezető ezekről a kérdésekről,
valamint az iskolai pszichológiai ta-
nácsadásról szeretne tárgyalni a
várhatóan jövő hétfőn Marosvásár-
helyre érkező tanügyminiszterrel. 
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Szer Pálosy Piroska

(Folytatás az 1. oldalról)

Cosmin Blaga szóvivő és Dorin Florea polgármester                                  Fotó: Antalfi Imola

Fotó: Szer Pálosy Piroska

Újra a Tompa Miklós Társulat műsorrendjén
A kripli

Martin McDonagh A kripli
című fekete komédiáját a
múlt évadban Varró Dániel
fordításában, Rareş Budilea-
nu rendezésében mutatta be
a Tompa Miklós Társulat.

Az 1970-ben Londonban, ír szü-
lők gyermekeként világra jött Mar-
tin McDonagh a kortárs angol
nyelvű drámairodalom egyik fene-
gyereke, előadásait, filmjeit nagy
népszerűség, néha rajongás övezi.
Díjaihoz, elismeréseihez a napok-
ban adhatta hozzá a legújabbat: a
legjobb forgatókönyvért járó Gol-
den Globe-ot idén Martin McDo-
nagh kapta a Három óriásplakát
Ebbing határában szkriptjéért.

Amint azt a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulatának közleményében olvas-
hatjuk, a szóban forgó alkotás, A
kripli című dráma egy fekete komé-
dia a (beteljesületlen) vágyakról,
szerelemről, hőstettekről és barát-
ságról: színes világ erőteljes szerep-
lőkkel és hozzájuk méltóan nagy
érzésekkel. Egy olyan fiú története,
aki átlépi saját határait, felülkereke-
dik az állapotán, és bebizonyítja,
hogy bármilyen akadályt legyőz,
még akkor is, ha minden ellene

szól. De vajon sikerül-e valóra vál-
tania az amerikai álmot? Vagy ha-
zaszólítja Inishmaan szigete?

A szereposztás tagjai: Fodor Pi-
roska, Nagy Dorottya, Tollas
Gábor, Galló Ernő, Csíki Szabolcs,
Gecse Ramóna, Korpos András,
Ördög Miklós Levente, Biluska
Annamária színművészek.

Rendező: Rareş Budileanu.
Díszlet- és jelmeztervező: Andu
Dumitrescu. Sound design, zene:
Sasko Kostov.

A 14 éven felülieknek ajánlott
előadás január 18-án, csütörtökön

11 és 19.30 órától tekinthető meg
a Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Kistermében; román nyelvű
feliratozással követhető. 

Jegyek válthatók a színház Kul-
túrpalotában működő jegyirodájá-
ban (hétköznap 12–17.30 óra
között, telefon: 0372-951-251) és
a színházban működő jegypénztár-
ban (hétköznap 9–15 óra között, il-
letve előadás előtt egy órával,
telefon: 0365-806-865), továbbá
online, a www.biletmaster.ro hon-
lapon – tudatja a marosvásárhelyi
Nemzeti. (Knb.)

Újraosztják a Víztelep utcai társasházat
Megmentik az enyészettől

Kevesebb pénz jut 
beruházásokra

„Én, hadadi Vesselényi Pál istennek ke-
serves látogatása által feleségemtül, T.
Nagyságos Béldi Susannátul eddig nagy há-
zassági keresztet viselvén, minden jóakaró-
imnak atyai intimatiojokra [intésére] vettem
vissza feleségemet his condtionibus [az
alábbi feltételek mellett]:

1. Hogy nekem, mint urának kedvét keresi
és semmiben meg nem bánt, sem titkon, sem
nyilván nem mocskol és ellenem nem jár, el-
lenem nem irogat senkinek, semmiben ká-
romra s becstelenségemre nem igyekezik.

2. Hogy nem büjös bájoskodik, olyanok-
kal nem is társalkodik, ördöngösséget nem
követ, s annál inkább engemet nem varázsol-
tat, nem kuruzsoltat.

3. Hogy magát az én parancsolatomhoz
alkalmaztatja, fenhagyván mindenben az én
gazdasági authoritásomat [tekintélyemet,
hatalmamat].

4. Hogy akaratom ellen el nem hagy.
5. Hogy ha ezeket vel in toto, vel in parte

[akár egészében, akár részben] megszegné,

csak két hiteles ember által én megbizonyít-
ván, házassági kötelességem alól felszaba-
duljak, melyben senki ellenem pártját ne
foghassa.”

Rövid és velős ügyvédi fogalmazvány,
amelyet Wesselényi Pál a felesége elé tárt.
Az asszony, nem
tudjuk, megtört-e,
avagy továbbra is
ördöngösséget űzve,
bűbájoskodva áská-
lódott szegény férjeura ellen. Ráadásul, mint
a szövegből kiderül, feljelentéseket írogatott
hitestársa ellen – maga fogalmazta, vagy
volt néhány tanácsadója, aki ötletekkel látta
el? –, és főképpen költekezett, a birtok gaz-
dasági életvitelébe beavatkozott, asszonyi
kötelességét feledve, nem ura parancsai sze-
rint járt el.

Mielőtt megsajnálnánk szegény Wesselé-
nyi Pál uramat, gyorsan nyúljunk a lexiko-
nok és életrajzi gyűjtemények után, és nézzük
meg, ki is ez a hadadi Wesselényi Pál? Két-

ségtelen, nagy név viselője, és az ő leszár-
mazottai, ama két Miklós még fényesíteni is
fogják a család nevét a magyar történelem-
ben, amely Wesselényi Pál szemszögéből és
helyéről nézvést a messzi jövőben történend.

Ugyanis a fogalmazvány, mely a Teleki
nemzetség levéltá-
rából 1890 körül
került az első
közlő, Koncz Jó-
zsef kezébe, a 17.

század második feléből származik. Végtelen
sajnálatunkra, nincs keltezve. Annyit azon-
ban tudunk, hogy a mondott W. P. 1654-ben
született és 1694-ben halt meg, ami, akárho-
gyan is számítjuk, rövid életpálya, negyven
év csupán. Anyja, Lónyai Anna, miután meg-
özvegyült, másodszor a tragikus sorsú Ke-
mény János fejedelemhez ment férjhez. 

Felesége Béldi Pál háromszéki főkirály-
bíró és az ország főgenerálisának leánya.
(Az apóst századokkal később Jókai is meg-
írta az Erdély aranykorában. Elég annyit

hozzátennünk, hogy 1679-ben a konstanti-
nápolyi Héttoronyban halt meg mint politi-
kai fogoly.)

W. P. apósától vette át Közép-Szolnok vár-
megye főispánságát, és az erdélyi bujdosó
kurucok generálisa (1671) volt. Tehát mord
hadfi. Ám nem elég erélyes és sikeres, ezért
Teleki Mihály a másik feltörekvő ifjút, Thö-
köly Imre felfutását készítette elő a Habsbur-
gok elleni mozgolódáshoz, mely Apafi
hallgatólagos támogatását is élvezte. Wes-
selényi visszahúzódott birtokaira.

Házasságukból egy fiú született, W. István
Aranyosgerenden, 1674-ben, aki már a
Habsburgok bekebelezte Erdély egyik pro-
testáns tanácsura, az országgyűlés elnöke
lett, és 1734-ben halt meg Kolozsvárott.
Eszerint a kötelezvény nem sokkal 1674 után
keletkezett, de még 1694 előtt. 

Boldog házasságról szó sem volt. Pedig
minden megvolt: név, rang, birtok, udvarhá-
zak és ingó-bingó vagyon. Miből kitetszik,
hogy a történelmi dicsfény sem boldogít.

Wesselényi Pál minő föltételek alatt veszi vissza nejét



Havas fenyőágak
helyett a szokatlanul
meleg januári napok-
tól megrészegült hóvi-
rágaimmal köszöntöm
idei első Harmónia
rovatunk olvasóit. Ha
hiszünk a jóslásnak,
akkor a kicsit ködös,
kicsit nedves, de min-
dig felderülő januári
napokhoz hasonlóak
lesznek az idei év hó-
napjai is. 

Hoznak mindent,
amire szükségünk van,
jót, hogy biztassanak,
kevésbé jót, hogy ne
bízzuk el magunk, és
ne gondoljuk azt, hogy
erősek és sebezhetetle-
nek vagyunk időnk 
végezetéig. Hogy tu-
datosuljon bennünk: a
nedves, fekete földből
makulátlan tisztaság-
gal kibomló szívós, de
mégis törékeny tavaszi
virághoz hasonló földi létünk is. Kényelmesen nyújtózkodunk az édes
napsütésben, míg a kelletekorán jött tavasz esős, havas, fagyos dider-
géssé válik körülöttünk. És ki kell bírni azt is, kihasználni a hideg hó
melegét, hogy átvészeljük, túléljük a jégvirágos napokat. Kívánom,
hogy legyünk úttörők, tiszták, vidámak, szépek és jók lélekben, akárcsak
a megújulás fehér zászlósai, akik nem rettennek meg a fagy késétől,
dermesztő erejétől sem, mert tudják, hogy az idő nekik dolgozik: igazi
tavaszunk megérkezését ugyanis semmilyen földi erő nem akadályoz-
hatja meg. (bodolai)

Az ünnepek alatt a legtöbb háztartás-
ban bőségesen felhalmozódik az
édesség, így az azt követő időszakban
a gazdik némelyike szívesen meg-
osztja házi kedvencével a nyalánksá-
gokat. Esetenként azonban ezzel épp
a társállatok egészségi állapotát koc-
káztatják, mivel rendkívül érzékenyek
a csokoládéra, de a szőlőre, mazso-
lára, földimogyoróra is.

A kutya- és macskatartók általában tudják,
hogy a csokoládé nem tesz jót a kedvencük-
nek, de azt, hogy miért nem adható, mérgező-
e, és ha igen, milyen mennyiség felett,
valószínűleg kevesen. Ezért dr. Pálosi Csabát
a tünetekről és a mérgező adag mennyiségé-
ről kérdeztük. Amint a szakember elmondta,
a tünetek kb. 24 óra elteltével jelentkeznek:
hányás, hasi fájdalom, izomrezgés, ingerlé-
kenység stb. jellemző. A mérgezés súlyossága
nagymértékben függ az elfogyasztott csoko-
ládémennyiségtől, az állat egyedi érzékeny-
ségétől, illetve a csokoládé típusától. Kis
mennyiségű csokoládé nem okoz mérgezést,
nagy mennyiség azonban nagyon súlyos tü-
netekhez, és akár az állat elhullásához is ve-
zethet. A csokoládé többek között kakaóból
készül, nagy mennyiségű teobromint és kevés
koffeint tartalmaz. A mérgező anyag a kaka-
óban lévő teobromin (dózisfüggő), ami a leg-
nagyobb százalékban a fekete csokoládéban,
az étcsokoládéban valamint a kakaóban talál-
ható. A különböző típusú csokoládék kakaó-
tartalma is eltérő, de a keserű étcsokoládék és

a tortabevonók/ főzőcsokoládék tartalmazzák
a legnagyobb mennyiségű teobromint, ezért
ezek a legveszélyesebbek. A tejcsokoládéban
kisebb mennyiségű teobromin van, így mér-
gezést csak nagyobb adag elfogyasztása
okoz, a fehércsokoládé pedig szinte veszély-
telen az alacsony kakaótartalma miatt.
Anyagcseréjük során a kutyák és a macskák
szervezete mind a teobromint, mind a koffe-
int sokkal lassabban bontja le, mint az ember,
ezért felhalmozódhatnak a szervezetükben,
ami mérgezéshez vezethet. Ha óvatlan pilla-

natban csenik el a csokit, a vele együtt lenyelt
csomagolópapír gyomorproblémákat okoz-
hat. Kisebb mennyiségű csokoládé sem aján-
lott a kisállatok számára, mert magas
zsírtartalma érzékenyebb kutyáknál életve-
szélyes hasnyálmirigy-gyulladást okozhat,
gyakori fogyasztása pedig az állat elhízásá-
hoz vezethet.
Fekete csoki, szőlő, földimogyoró

Az enyhébb mérgezéses tüneteket (hányás,
nyálzás, hasmenés, izgatottság) testtömeg-ki-
logrammonként 20 mg teobromin elfogyasz-
tása váltja ki. Egy 10 kilogrammos kutyánál
ez 200 mg teobromint jelent. Nagyobb meny-
nyiség (40-60 mg testtömeg-kilogrammon-
ként) sokkal súlyosabb tüneteket, gyors
szívverést, szívritmuszavart, görcsöt, kómát,

ritka esetben elhullást okozhat. 150-200 mg
teobromin testtömeg-kilogrammonként vég-
zetes lehet az állat számára. Főzőcsokoládé-
ból (és tortabevonó vagy jobb minőségű
fekete csokoládéból) egy 10 kg-os testsúlyú
kutyának már 12,5 g elfogyasztása elegendő
ahhoz, hogy enyhe mérgezéses tünetek je-
lentkezzenek. Ez egy 100 g-os tábla csoko-
ládé 1/10 része. Tejcsokoládéból ennél jóval
nagyobb mennyiséget, kb. 85 g-ot kell egy 10
kg súlyú kutyának elfogyasztani egyszerre
ahhoz, hogy az enyhe tünetek megjelenjenek.
A csokoládé mellett a szőlő és a mazsola is
ártalmas lehet. A szőlő- vagy mazsolamérge-
zés vesebántalmakra utaló tünetekkel jelent-
kezik, de halálos veseelégtelenséget is
okozhat. A legnagyobb gond, hogy előre nem
lehet meghatározni, mennyire érzékenyek az
állatok ezekre a gyümölcsökre. Egyesek közü-
lük ugyanis életük során több ízben fogyaszt-
ják különösebb gond nélkül, mások ellenben
pár szemtől is veseelégtelenséget kaphatnak.
A földimogyoró is hányást, hasmenést okoz,
súlyosabb esetekben az ideg- és izomrendszert
károsítja – mondta a szakember. 

Arra a kérdésre, hogy ha kis mennyiségben
nem veszélyes, akkor kevés csokival néha-
napján érdemes-e kedveskedni a kedven-
cünknek, az állatorvos nemmel válaszolt.
Amint hangsúlyozta, a kutyák általában
mohók, és ha egyszer megérzik a csokoládé
édes ízét és illatát, mindent elkövetnek, hogy
minél többet megkaparintsanak belőle. A jól
nevelt kutya visszafogja magát, de amint a
gazdi távozik otthonról, kiváló szaglása alap-
ján könnyedén felkutatja a rejtekhelyeket, és
alaposan megdézsmálhatja a csokoládétarta-
lékot, ezért érdemes magas, jól záródó szek-
rényben tartani. A legjobb azonban, ha
megfogadjuk a szakemberek tanácsát, és
egyáltalán nem ismertetjük meg kedvencünk-
kel a csokoládé ízét, ezáltal talán egy komo-
lyabb mérgezés is elkerülhető. 

Ember és állat harmóniája
Ünnepek utáni balesetek

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Szer Pálosy Piroska
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Korszerű, új mágneses rezo-
nancia (RMN) készüléket kap
a Maros Megyei Kórház
annak a kormányprogram-
nak a keretében, amelynek
célja minőség és a hatékony-
ság növelése az egészség-
ügyi ellátórendszerben. 

A hírt első idei sajtótájékoztató-
ján Florin Buicu szocialista párti
szenátor jelentette be, hozzátéve,
hogy az egészségügy reformját
célzó kormányprogram keretében
komputertomográf (CT) és mágne-
ses rezonancia készülékkel látnak

el minden megyei kórházat, így
biztosítva a korszerű képalkotó el-
járáshoz való hozzáférést a betegek
számára. 

Érdeklődésünkre dr. Ovidiu
Gârbovan, a Maros Megyei Kór-
ház menedzsere megerősítette,
hogy a kormány meghívására ked-
den Bukarestben járt a megyei ta-
nács alelnökével, és részt vettek
Románia kormánya és a Nemzet-
közi Újjáépítési és Fejlesztési
Bank közötti szerződés aláírásán.
A korszerű képalkotó berendezé-
sek megvásárlására ugyanis az em-

lített bank nyújt hitelt a kormány-
nak.

A megyei kórház – mivel már
rendelkezik CT-vel –, egy mágne-
ses rezonancia készüléket kap,
amit az erre a célra kialakított he-
lyiségben szerelnek fel. A mened-
zser hozzátette, hogy a szerződés
aláírását követő hat hét után már
elkezdik a készülék kiszállítását, és
ugyanaz a cég fogja felszerelni,
amely forgalmazza. A mágneses
rezonancia készüléknek köszönhe-
tően a megyei kórház megőrizheti
eddigi besorolását. (b.)

Bővül a képalkotás lehetősége

Az év praxisa a Kárpát-me-
dencében elnevezéssel az
idén is pályázatot hirdetett a
magyarországi, illetve a ha-
táron túli magyar háziorvo-
sok, illetve elsősorban az
őket ajánló betegek számára
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma – közölte a tárca
országos tisztifőorvosi fel-
adatokért felelős helyettes
államtitkára hétfőn Budapes-
ten, sajtótájékoztatón.

A nyolcadik éve meghirdetett
pályázathoz kapcsolódó evpra-
xisa.hu című honlapon a betegek
ajánlhatják háziorvosukat, majd
szavazhatnak is a zsűri által kivá-
lasztott tíz magyarországi és tíz ha-
táron túli háziorvosra – közölte
Szentes Tamás.

Hangsúlyozta, hogy a pályázat
annál is inkább fontos az államtit-
kárság számára, mert az alapellátás

a betegek első találkozási pontja az
egészségüggyel, és ha az jól műkö-
dik, hatékonyabbá válhat a teljes
egészségügyi ellátás.

Az emberek egészségének meg-
őrzése érdekében alapvető a bi-
zalmi kapcsolat kialakulása a
betegek és a háziorvosok között,
hiszen ők ismerik leginkább páci-
enseik kórtörténetét és életvitelét –
mondta. Ugyanakkor az elmúlt
években jelentősen nőtt a házior-
vosokra nehezedő teher, ezért a pá-
lyázat révén is erősíteni kívánják
az orvosok és az őket segítő nővé-
rek presztízsét, megbecsültségét –
fűzte hozzá.

A helyettes államtitkár lényeges-
nek nevezte, hogy a határon túli
nemzetrészekre is kiterjed a pályá-
zat, mert a magyar kormány fon-
tosnak tartja a határon túl dolgozó
orvosok megbecsülését is. Annál is
inkább, mert csak egészséges nem-

zetnek lehet jövője – mondta Szen-
tes Tamás.

B. Király Györgyi, a projekt ve-
zetője közölte: a betegek május 10-
ig ajánlhatják egy rövid történet
megírásával a háziorvosukat.

Az írások alapján az Ónodi-
Szűcs Zoltán egészségügyért felelős
államtitkár vezette tíztagú zsűri ki-
választja azt a tíz-tíz magyarországi,
illetve határon túli háziorvost,
akikre szavazhatnak a betegek,
május 20-tól június 2-ig. A nyertes
háziorvosok az erkölcsi megbecsü-
lésen túl értékes orvosdiagnosztikai
eszközöket vehetnek át a pályázatot
támogató cégek felajánlásának kö-
szönhetően – ismertette a pályázat
menetét a projektvezető. Az elmúlt
évben 90 ezren szavaztak a házior-
vosokra, és egy-egy orvos támoga-
tása ügyében komoly közösségi
összefogás alakult ki – mondta B.
Király Györgyi. (MTI)

Az idén is lehet szavazni az év háziorvosára 
a Kárpát-medencében

Babusa Bernadett, a Semmel-
weis Egyetem Magatartástudomá-
nyi Intézetének egyetemi
adjunktusa kifejtette: az evés- és
testképzavart illetően sokáig a nők
voltak fókuszban, őket vizsgálták,
pedig az elmúlt két évtizedben a
férfiak körében is megszaporodtak
az ilyen problémák. Általánosság-
ban az evészavaros esetek 10-15
százaléka férfiakat érint, de a falás-
zavarnál (túlevéses zavar) például
40 százalék a férfiak aránya. 

Az adjunktus a férfiakat érintően
kiemelte az izomdiszmorfiát, ame-

lyet 1993-ban írtak le először, mint
az anorexia fordított testképzavarát.
Az anorexiánál a sovány ember túl-
zottan kövérnek látja magát, az
izomdiszmorfiás a hatalmasan ki-
dolgozott izomzata ellenére is azt
látja, hogy még mindig vékony.

Babusa Bernadett ennek kapcsán
veszélyeztetett populációnak ne-
vezte a súlyzós testedzést végző, il-
letve testépítő férfiakat. A
testépítéssel akkor van probléma,
ha elvész felette a kontroll, és az il-
lető élete csak az izomzat fejlesz-
tése köré szerveződik. (MTI)

Testképzavar férfiaknál

Jégvirág – hóvirág 



Sikerrel pályázta meg a tíz oktatási
karból álló Pécsi Tudományegyetem
rektori székét dr. Miseta Attila egyetemi
tanár, aki 2010-től az Általános Or-
vostudományi Kar dékánja. A Szená-
tus többségének döntését az emberi
erőforrások miniszterének kell meg-
erősítenie, és kinevezését az államfő-
nek javasolnia. 

Dr. Miseta Attila 1984-ben szerzett általá-
nos orvosi diplomát a Pécsi Tudományegye-
tem jogelőd intézményében, a Pécsi
Orvostudományi Egyetemen, 1999-től a kli-
nikai laboratóriumi vizsgálatok szakorvosa,
2004 óta az MTA Orvostudományok Dok-
tora. Oktatói pályafutását közvetlenül diplo-
maszerzése után az alma materben kezdte
egyetemi gyakornokként, 2006-tól pedig
egyetemi tanárként dolgozik a Pécsi Tudo-
mányegyetemen. 2013-ban vette át a Labora-
tóriumi Medicina Intézet vezetését, amely a
Dél-Dunántúl legnagyobb labordiagnosztikai
szolgáltatója. Az ÁOK dékánjaként részt vesz
a Modern városok program keretében zajló
fejlesztésekben, melyért előtte munkatársai-
val együtt sok éven át lobbizott.

Miseta professzor kollégáival együtt a ma-
rosvásárhelyi orvos- és gyógyszerészképzés
egyik leghűségesebb támogatója. Cselek-
vésorientált, gyakorlatias, közvetlen ember,
aki gyakran és jóízűen tud nevetni – erősöd-
nek meg korábbi benyomásaim a beszélgetés
során.

– Fekete István szülőfalujában nőtt fel,
akinek csodálatos leírásai, történetei a
gyermek és felnőtt olvasókat változatla-
nul elbűvölik. Gondolom, ez önt is meg-
érintette – kezdjük a szülőhelytől a
beszélgetést. 

– Örülök, hogy megemlítette, hiszen na-
gyon büszke vagyok a szülőfalumra, Göllére,
amely állítólag IV. Béla király lováról kapta
a nevét. Fekete István édesapja kántor-tanító
volt ott. Ugyanabban a házban lakott később
Rácz Ferenc kántor-tanító családja is, akinek
a lányát, Rácz Valériát, a híres magyar szí-
nésznőt és sanzonénekesnőt Izraelben az iga-
zak között tartják számon, mivel a
vészkorszak idején zsidó kollégáit mentette.
Szüleim 1960-ban, a születésem évében köl-
töztek Göllére, és a mai napig ott laknak.
Legjobb gyermekkori barátaim közül kettő
szintén a faluban él. A helyi általános iskolá-
ból, amelyet a hatvanas években Mezei Béla
igazgató vezetett, nagyon sok egyetemet vég-
zett ember került ki. Tanulmányaimat a ka-
posvári Táncsics Mihály Gimnáziumban
folytattam. Szeretett oktatóim között volt
Kiss Zoltán matematika-fizika tanár, Miklós
Endre történelem- és Kontra József kémiata-
nár, akik mindannyian sokat tettek azért,
hogy a tantárgyukat megszeressem. Olyany-
nyira, hogy nem is tudtam választani a törté-
nészi, a fizikusi és az orvosi pálya között, így
végül édesanyám döntött. Nem bántam meg,
hogy rá hallgattam, és Pécsre jelentkeztem
orvosnak. A sors úgy hozta, hogy elsőéves
koromtól abban a Laboratóriumi Medicina
Intézetben voltam tudományos diákkörös
hallgató, amelyet jelenleg vezetek.

– Mi befolyásolta az érdeklődését, hiszen
egy orvostanhallgató valószínűleg nem a
laboratóriumi medicináról álmodik.

– Kellermayer Miklós adjunktus, később
professzor és intézetvezető személyisége ra-
gadott meg, és mellette kezdtem a pályafutá-
somat. Az Egyesült Államokban és
Skóciában először tanársegédként voltam ta-
nulmányúton, majd adjunktusként újra visz-
szatértem három évre az Egyesült
Államokba.

– Olvastam, hogy a rendszerváltáskor
„bevállalta” a konfliktusokat, majd sike-
rült ezeket feloldania.

– A rendszerváltás idején aktívan részt vet-
tem az orvosi egyetem reformcsapatában,
ami nemcsak előnyös, hanem hátrányos ele-
meket is tartogatott számomra. Rá kellett jön-
nöm, hogy az emberek ugyanazon algoritmus
szerint működnek, és a rendszertől csaknem
független, hogy mennyi jó és mennyi rossz
tulajdonság kerekedik felül bennünk. Ma-
gunknak kell odafigyelnünk arra, hogy a job-
bik énünk kerüljön előtérbe. Ahogy telik az

idő, az ember egyre nagyobb értéket lát a
konszenzusteremtésben is. Hiszek abban,
hogy egy jó vezető észreveszi kollégái pozi-
tív tulajdonságait, és olyan feladatokkal bízza
meg őket, amelyek során jó tulajdonságaik
érvényesülhetnek. Ha munkájukban örömük
telik, a konfliktusok jelentős hányada felold-
hatóvá válik. Véleményem szerint nagyon
fontos, hogy egy munkahelyen mindenki jól
érezze magát. Ez az állapot nehezen érhető
el, de mindenképpen törekedni kell rá, és ez
a teljesítményben is megmutatkozik később.

– Hosszú ideje tölti be az Általános Or-
vostudományi Kar dékáni tisztségét. Mit
tart a legjelentősebb eredményének?

– Úgy gondolom, hogy egyrészt a belterjes
személyi fejlesztések felszámolását, másrészt
a megfelelő emberek megfelelő pozíciókba
emelését, harmadrészt pedig a problémás ese-
tekben történő maximális odafigyelést tartom
igazán lényegesnek. Fontosnak tartom még,
hogy két elődöm, Sümegi Balázs és Németh
Péter professzorok idején (az
utóbbi mellett dékánhelyettes
voltam) jelentős fejlődésnek
indult az idegen nyelvű kép-
zés, amely hozzájárult bevé-
teleink rendkívüli
növekedéséhez.

– Visszatérve pályája ala-
kulásához, aki ismeri
Kellermayer professzort,
természetesnek tartja,
hogy sikerült felkeltenie
a fiatal orvostanhallgató
érdeklődését a laborató-
riumi medicina iránt.

– A kezdeti mester–tanít-
vány viszony később kollegi-
ális és baráti kapcsolattá
alakult. A laboratórium sok-
féle lehetőséget rejt, külön-
böző szakmákkal lehet
kapcsolatot teremteni. Nyil-
vánvalóan kicsit másféle
tudás szükséges itt, mint ami
egy sebésznek vagy belgyó-
gyásznak, de a labordiag-
nosztika rendkívül fontos
részévé vált a kórismézésnek,
és a képalkotó diagnosztiká-
val együtt hihetetlen fejlődés-
nek indult. Az eredmények helyes értékelése
pedig nagyon fontos a betegek számára. 

– A tevékenység automatizálása mivel
vitte előbbre ezt a területet?

– Az emberi beavatkozások mindig felve-
tik a hiba lehetőségét. Ott, ahol három-négy
munkatárs pipettázik, a hibalehetőségek sok-
kal nagyobbak, mint az automata készülékek-
nél. Ez utóbbiak másik nagy előnye a
teljesítménynövekedés. A minőségileg pon-
tosabb eredmény rövidebb időn belül készül
el, és ezáltal olcsóbbá vált. A laboratóriu-
munkban végzett napi 12-14.000 vizsgálatot
a régi módszerekkel lehetetlen volna kivite-
lezni. 

– Szakértők szerint a felsorolt előnyök
oda vezettek, hogy az orvosok egy része
manapság – néha indokolatlanul is – a
betegek alapos kikérdezése, vizsgálata
helyett laboratóriumba küldi őket, ezt
követően pedig nem történik meg min-
den esetben a visszacsatolás, az eredmé-
nyek komplex értékelése.

– Ismeretes tény, hogy világviszonylatban
a laborvizsgálatok jelentős hányadát felesle-
gesen kérik. A laboroknak nincs lehetőségük
arra, hogy nagy mennyiségű kérést felülbírál-
janak. Viszont lényeges a gyakorló kollégák
tájékoztatása. Bár a beteg elektronikus kór-
lapján hamar megjelennek az eredmények,
megtörténik, hogy az orvos nem talál rá időt,
hogy alaposan megnézze azokat. Holott az
anamnézis, a fizikális vizsgálatok, a patoló-
giai, a röntgen- és a laboreredmények intelli-
gens összevetése elengedhetetlen.

Arra kell törekedni, hogy az egyetemről ki-
kerülő orvosokat jól felkészítsük, ami nem
egyszerű feladat. Magyarországon nincsen
dömping az orvosi egyetemekből, a rendszer-
váltás előtt is négy volt, és utána is annyi ma-
radt. Büszkén mondhatom, hogy Pécsen
nagyon jó oktatóink vannak. Egyik legfonto-
sabb dékáni tevékenységem az volt, hogy
minél több kiváló kutatót, oktatót nyerjünk
meg, hogy külföldről visszatérjenek, illetve

más egyetemi központokból hozzánk jöjje-
nek, ezek mellett pedig a tehetséges végzőse-
inket itthon tartsuk. Hallgatóink így egy erős
tanári testülettől kaphatják meg a megfelelő
tudást. 

– Visszatérve a laboratóriumi tevékeny-
ségre, az egyre jobban elterjedt automa-
tizált készülékekkel előfordulhatnak-e
téves mérések, eredmények?

– Sajnos ezeket nem lehet kizárni. A rossz
beállítás szisztémás hibákhoz vezethet, vala-
milyen alkatrész elkoszolódása úgyszintén,
de előfordulhatnak véletlen hibák is. Meg-
jegyzem, hogy az úgynevezett mérési vagy
analitikai hibák az összes téves eredmény 20
százalékát, a preanalitikai hibák – például a
vérminta nem megfelelő levétele, azonosí-
tása, szállítása, tárolása – a hetven százalékát
teszik ki. Az emberi beavatkozás komolyabb
hibákat okozhat, gyakran apró kis hanyagsá-
gok miatt is. 

– Hányféle mérést tudnak elvégezni az
automata készülékek?

– Körülbelül 300-at, amihez hozzátenném,
hogy nem sok szükség volna a laborszak-
mára, ha minden automatizálva lenne. De ter-
mészetesen csak azokról a vizsgálatokról van

szó, amelyek már minden tekintetben bevo-
nultak az orvosi laboratóriumi rutinba. Min-
dig vannak újak, ezek fejlesztésében mi
veszünk részt, és ezek egy ideig továbbra is
manuális kísérletes vizsgálatok maradnak,
amelyek a fejlődést biztosítják. Ha elérnek a
diagnosztikailag megfelelő szintre, akkor ter-
mészetesen erre is kidolgoznak valamilyen
automata eljárást. 

– A gombás, bakteriális fertőzések kóris-
mézése is automatizálható?

– Bár a mikrobiológiai jellegű vizsgálatok
csak kismértékben tartoznak intézetünkhöz,
a bakteriális, gombás, valamint protozonos
fertőzések kimutatása pl. a tömegspektrográ-
fia révén szintén bizonyos mértékben auto-
matizálható. 

– Életrajzában kutatási területként a mo-
lekuláris biológia szerepel. Milyen sze-
repe van ma a diagnosztikában a
molekuláris szintű vizsgálatoknak, ame-
lyek egyre jobban előretörnek, és mond-
hatni, hogy egyre „divatosabbá” válnak?

– Kétségtelen tény, hogy az úgynevezett
molekuláris biológiai módszerek, amelyek
gyakorlatilag a nukleinsavak vizsgálataira
alapozott diagnosztikus eljárásokat jelentik,
rendkívül sokat fejlődtek abban a tekintetben
is, hogy pl. idegen DNS-t vagy RNS-t kimu-
tassunk fertőzésekben. Ugyanígy, a genetikai
betegségekben ki tudjuk mutatni a hibás gé-
neket, kromoszómákat. Ami a génterápiát il-
leti, ott igazán komoly áttörés a hematológiai
kórképek kezelésében van, ahol lehetőség
nyílik arra, hogy a vérképzést – a kóros sejtek
elölése után – új, donortól kapott sejtekkel
építsük fel. Sajnos más szövetekben egyelőre
nincsen ilyen látványos eredmény.

– A daganatos betegségek kórismézésé-
ben, kezelésében viszont megnőtt a mo-
lekuláris biológia szerepe.

– A tumordiagnosztikát lehet finomítani, a
daganatos sejtek altípusát meg lehet állapí-
tani, és azt is meg lehet mondani, hogy a
beteg várhatóan hogyan fog reagálni bizo-
nyos gyógyszerekre.

– Hogyan látja a labordiagnosztika jövő-
jét?

– Ez egy „technikai sportág”, és továbbra
is az fogja jellemezni, hogy minél kisebb
mintából minél több anyagot tudjunk meg-
mérni. Valamikor komoly mennyiségű vér
kellett ahhoz, hogy néhány mérést elvégez-
zünk, most néhány milliliterből több száz mé-
rést tudunk kivitelezni. A nagyobb
érzékenységű módszerekkel egyre újabb ala-
csony koncentrációban levő molekulákat
lehet megmérni, amelyek ha összefüggnek
egy adott betegséggel, elősegíthetjük a beteg
gyógyítását. 

A fejlődés irányát tekintve az immunoló-
giai módszerek bevezetésével léptünk egy na-
gyot, jelenleg pedig a tömegspektrográfia és
a molekuláris biológia kiteljesedésének kor-
szakát éljük. 

– Megkérem, részletezze egy kicsit a tö-
megspektrográfia lényegét!

– Ahogy már említettem, a molekuláris bi-
ológusok munkáját megkönnyíti, hogy a
technikai fejlődésnek köszönhetően a DNS-
sel kapcsolatos információk könnyen elérhe-
tők. A tömegspektrográfiával – nagyon nagy

érzékenységgel – majdnem
minden nem nukleinsav termé-
szetű anyagot is ki tudunk mu-
tatni, így például fehérjéket,
metabolitokat, amelyeket a sej-
tek termelnek, és ezekből kö-
vetkeztetni lehet bizonyos
feltételekre. A készülékek meg-
lehetősen drágák, a mérés vi-
szont olcsó, ezen e téren
leginkább műszeres beruhá-
zásra van szükség. A minta elő-
készítése sem könnyű, és
preklinikai hibák is előfordul-
hatnak, de ez a mérés is auto-
matizálható bizonyos mértékig.
Összességében a tömegspekt-
rográfia számos kellemes meg-
lepetést tartogat még
számunkra. 
– Mi a fő kutatási témája?

– A víz- és ionháztartás kuta-
tásával kezdtem a pályámat, és
nem mentem tőle nagyon mesz-
sze, mert a kalciumháztartás
sejten belüli szabályozásával és
annak molekuláris biológiai
elemeivel foglalkoztam. Innen
átcsúsztunk a pszicho-farmako-

genetika területére is.
– Mondana egy példát ez utóbbira?

– Bár a lítiummal régóta kezeljük a dep-
ressziós betegek egy csoportját, senki sem
tudta, hogy ez milyen módon hat. Erre vonat-
kozóan volt egy érdekes ötlet, ami élesztőn
folytatott kísérletekből született, egy ideig ezt
kutattam, és bizonyos mértékig sikerült kö-
zelebb kerülni a lítium hatásmechanizmusá-
hoz.

– Marosvásárhelyen 27 magánlaborató-
rium van bejegyezve, és néha hosszú
ideig kell várni, hogy az egészségbiztosí-
tás keretében sorra kerüljön a beteg, és
ne kelljen fizetnie a szolgáltatásért. Tu-
domásom szerint Magyarországon ez
jobban működik. 

– Ennyi laboratóriumot fenntartani nem
célravezető és nem gazdaságos, sokkal elő-
nyösebb egy centralizált, magasan minőség-
biztosított rendszer működtetése.
Magyarországon a laborvizsgálatok könnyen
hozzáférhetők, bár a tevékenység alulfinan-
szírozott. Állami intézményként két forrásból
kapjuk a pénzt, egyrészt a fekvőbeteg-, más-
részt a járóbetegkasszából. Ez utóbbi orszá-
gos szinten sok éve 21 milliárd forint, amin
már régen alakítani kellene, mert egyre nő az
igénybevétel. A laboratóriumi tevékenységet
erősen központosítottuk, amit folytatni sze-
retnénk, mert egy magas technológiai színvo-
nalú rendszert érdemes a nap 24 órájában
gazdaságosan üzemeltetni. 

– Ha kinevezik rektornak, milyen célokat
kíván követni?

– Azokat a bevált modelleket, amelyek az
orvoskar területén sikeresek voltak, szeret-
ném szélesebb körre kiterjeszteni, továbbá
megvalósítani az összefogást, hogy a külön-
böző karok sajátosságainak megfelelő fej-
lesztési terveket újragondoljuk, és azokat
végre is hajtsuk.
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Bodolai Gyöngyi



Ígéretemnek megfelelően egy adós-
ságot szeretnék törleszteni azzal,
hogy visszatekintek a marosvásárhe-
lyi Kultúrpalotában tartott november
végi divatbemutatóra, amely a kilen-
cedik volt a történelmi korok stílusje-
gyeit a mába átörökítő rendezvények
közül. Ezúttal a reneszánsz pompás
világának a megidézésére és újragon-
dolására kérte fel a résztvevőket 
Márton Krisztina, a rendezvény ötlet-
gazdája és szervezője, aki tervező-
ként is jelen volt legújabb
kollekciójával. 

A bemutatón ruhatervezést tanuló diákok,
egyetemi hallgatók szárnybontogatását, vala-
mint profi és amatőr tervezők ruháit, éksze-
reit, kiegészítőit láthattuk. Aki a gazdagon
díszített, arannyal átszőtt brokátból, selyem-
ből, bársonyból készült, mélyen kivágott,
földig érő vagy a nyak köré simuló, „dará-
zsolt” gallérú, felső részén testhezálló rene-

szánsz ruhákkal szeretett volna találkozni,
nem kellett csalódnia. Az életörömöt, a test
szépségét, a harmóniát, az egész és a részle-
tek összhangját tükröző viseletek újragondo-
lásában nem volt hiány, bár a drága
anyagokat egyszerűbb, újrahasznosított kel-
mével helyettesítette a tervezők egy része, és
láttunk átlátszó nejlonfelsőt is. Voltak estélyi
és mindennapi öltözetek, pompás és egyszerű
darabok, visszafogott vagy harsogó színűek,
és olyan manökenek, akiken valósággal életre
keltek a ruhák. Bár néha kicsit zavartak az
elegáns ruhához viselt elnyűtt, igénytelen ki-
egészítők, elismerem, hogy a mai tinédzserek
közül is sokan hasonlóan öltöznek. Láthat-
tunk fodrász szakos tanulók által fésült, rene-
szánsz jegyeket hordozó frizurát, és a szép,
stílusos ruhához kevésbé illő hajviseletet
úgyszintén. 

Az igazi meglepetést a Művészeti Szaklí-
ceum textil és ruhatervező szakos diákjainak
kollekciója jelentette, „elegáns, ötletes, me-
rész és kreatív” darabok, amelyeket Csíky
Ágnes tanítványai, Boşca
Damaris, Hărşan Carina,
Kiss Norbert, Lokodi Eszter,
Mircea Mara, Moldovan
Macrina, Pop Dumitriţa, Ra-
vasz Antónia, Stoica Ioana,
Tătar Andrea XI.-es, Kiss
Eszter és Moldovan 
Dorothea végzős diákok ter-
veztek és viseltek is a kifu-
tón. A kézdivásárhelyi
lányok (Kreakids Stúdió),
Tamás Fanni, Lázár Tekla,
Pinti Anasztázia és Hodor
Barbara a női testre összpon-
tosítottak, és a dresszben, va-
lamint fehér vászonruhában
felvonuló lányokon csak egy-
egy részlet emlékeztetett az
újjászületés korszakára. A
Színművészeti Egyetem
mesteris hallgatói, Huszár
Katalin és Sikó Dorottya-
Ágota nejlonfelsőt viselő ma-
nökenjei a XXI. századot
vetítették előre, Bakcsi Kata,

Nagy Bea és Greab Roza
manökenje a fekete bakancs
fölött kapucnis korszettet és
tüllszoknyát viselt. 

Ördög Angéla Szonett
kollekcióját, Diamantstein
Derzsi Judit reneszánsz dí-
szítésű és Koszta Zsuzsa
aranydíszítésű bársonyruhá-
ját az elegancia, a szépség és
harmónia jellemezte. Sza-
kács Ágnes színházi jelmez-
tervező légiesen áttetsző
felsőrészű selyemruhája,
Balás Éva tanítónő érdekes
vonalú nemezelt darabjai,
Feigl Gabriella gyönyörű ne-
mezelt selyemruhái (Primavera néven) meg-
ragadták a nézők figyelmét, s megérdemelt
tetszést arattak a közönség körében. Anama-
ria Pascu érdekes, excentrikus darabokkal je-
lentkezett, az egyetlen férfi tervező, Gyulai
Róbert egymásnak ellentmondó ruhadarabo-
kat, sport- és estélyi ruhák jellegzetességeit,
drága és olcsó darabokat párosított, Pethő Jo-
lánka Magdolna a régiből új, romantikus

ruhák átalakításának lehetőségét bizonyította
az újjászületés jegyében. Harsogó színekkel,
érdekes vonalakkal teremtett vidám légkört a
barassói Larrange kollekció tervezője, a re-
neszánsz köszönt vissza Márton Krisztina ru-
háinak egy-egy részletén.

Látványosak voltak Kiss Kati szép, neme-
zelt vállkendői, poncsói, Göncziné Szilágyi
Anna Rege kollekcióját a renszánsz kori ma-

lomkerék gallérok vonalát kö-
vető díszítések tették egyedivé.
Hajnal Zsuzsa ékszerei a meg-
idézett korszak idején a világ
másik szegletén élő népek törzsi
kultúrájából ihletődtek, Ferencz
Zsolt mérnök pontosan, szépen
megmunkált bőrdíszműves ki-
egészítői (táskák, övek) is jól il-
lettek a rendezvény témájához. 

A Kultúrpalota előcsarnoká-
ban kézművestermékeket,
Csíky Ágnes tanítványainak ru-
haterveit és Kubánda-Makkai
Csilla gimnazista diákjainak a
reneszánsz kort idéző, látványo-
san szép kompozícióit láthatta a
közönség.

A divatbemutató megszerve-
zését a megyei múzeum, a me-
gyei tanács és a Communitas
Alapítvány támogatta. Jövőre
pedig újra a barokk korszak ké-
pezi majd a divattervezők és
kézművesek ihletforrását – je-
lentette be Márton Krisztina.
(bodolai)

A medveszőlő 
A segesvári gyógyszertári múzeum
legkorábbi patikai edényei egyiké-
ben egykor medveszőlő levelének a
porát tárolták. Latin nyelvű felirata:
PULVIS UVAE URSI.

Az orvosi medveszőlő tudományos neve
Arctostaphylos uva ursi, amelyben kétszer
is szerepel a medve szó, ugyanis az „arc-
tos” görög szó (jeges)medvét, az „ursus”
latin szó szintén medvét, a „staphylos” für-
töt és az „uva” szőlőt jelent.

A medveszőlő havasok lejtőin, sziklás
hegységekben előforduló, kúszó, szétterülő
félcserje. Bőrnemű levelei to-
jásdad alakúak, örökzöldek.
Fürtökbe tömörülő virágai
élénkpirosak. Lisztes állomá-
nyú, fél centiméter átmérőjű
bogyótermése nem mérgező,
de a vörös áfonyával összeha-
sonlítva kevésbé élvezhető, a
medvék mégis előszeretettel
fogyasztják.

Hazánkban a Nyugati-Érc-
hegység természetvédelmi te-
rületén, 1300 méter feletti
magasságban, főleg az Aranyos
folyó bal oldalán és a Keleti-Kárpátokban
elvétve, elsősorban Bukovinában található.
A fehér zászpához hasonlóan jégkorszaki
maradvány. Védett növény, ügyelni kell
arra, hogy ne veszélyeztessük tömeges
gyűjtéssel. Tőlünk északabbra, például
Lengyelországban bőven terem.

A medveszőlő egész évben szedhető le-
velét és leveles hajtását gyűjtik gyógyászati
célokra. Európában az orvosok csak a 18.
század közepén figyeltek fel a medvesző-
lőre, de alkalmazása elég gyorsan elterjedt,
tanúsítja a segesvári gyógyszertároló edény
is. A magyar nyelvű pozsonyi taxában
(1745) még nem szerepel.

Elődeink hólyag-, vese-, epebajok és
hasmenés ellen használták. Enyhe vizelet-

hajtó, jó fertőtlenítő szer. A modern gyó-
gyászat is alkalmazza, elsősorban a kivo-
natából készült hatóanyagát, baktériumok
okozta hólyag- és vesegyulladás esetén,
enyhe húgyúti fertőzések kezelésére, epe-
kőbántalmak ellen, felfázás, női kismeden-
cei problémák megoldásánál kiegészítő
terápia részeként. Házilag teáját fogyaszt-
hatjuk. A növény magas cserzőanyag-tar-
talma émelygést, hányást okozhat!
Hosszan tartó fogyasztása májbántalmak-
hoz vezethet. Teáját legjobb hidegen elké-
szíteni a csersavmennyiség csökkentése
céljából, a következőképpen: 1 teáskanál
levelet 2,5 deciliter hideg vízzel leöntünk,
6-10 órán át időnként megkeverve áztatjuk,
majd leszűrjük.

A medveszőlő hatóanyagának hatása a
vizelet lúgosságától függ, a kezelés során
lúgosító diétát kell tartani: friss gyümölcs,
zöldség tetszés szerint fogyasztható, hús,
tejtermék egyáltalán nem, vagy csak kis
mennyiségben. Gyors lúgosítást úgy érhe-
tünk el, hogy a teához fél kávéskanálnyi
szódabikarbónát teszünk. Szükséges a bő
folyadékbevitel is. Kamillával, cickafark-
kal kombinálhatjuk.

A medveszőlő használata terhes és szop-
tató nőknél, kétéves kor alatti gyerekeknél
ellenjavallt! Teáját se fogyasszuk egy hét-
nél tovább! A medveszőlő helyettesíthető
vörös áfonyával. Ennek levelei feleakkora
mennyiségben tartalmazzák ugyanazt a ha-
tóanyagot.

Veress László

Primavera

A művészetis lányok

Ékszerek
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Két nagy ünnep – egy vallásos és egy világi
– hangulatát éltem át először nyugdíjasként,
azaz sodródhattam az ünneppel és az ünnep-
lőkkel. Mindezt egy olyan erdélyi városban,
ahol éppen úgy felezővonalánál jár a magyar–
román lélekszámú megoszlás, és azt tapasztal-
tam, hogy teljesen külön ünnepelünk.

Külön ünnepeltünk, és ezt végül is természe-
tesnek tartom. Nem politikai pamfletként írom
mindezt le, inkább a tényeken alapuló igazság-
keresés vezet. Hatvanöt éves élettapasztalattal
a hátam mögött tudom, én itt az igazságot úgy-
sem találom meg, de legalább jó elfoglaltság
az igazság keresése. Bibliát ismerő lelkipász-
torként számtalanszor idéztem Pilátus két évez-
rednyi időn át visszhangzó kérdését: „mi az
igazság?”. Nagyon profánul válaszolok: itt,
most, ebben a magyar–román erdélyi városban
ez az igazság – külön élünk és külön ünnepe-
lünk. (A magyar–román sorrend nem nemzeti
féltékenység, hanem a történelmi fejlődés kö-
vetkezménye, hiszen előbb volt magyar király
által elismert mezőváros, s csak sok-sok idő
után lett román többségű. Egyébként az ábé-
cében is előbb van az m betű, mint az r, de ez
itt most nem annyira fontos.) 

Miért tartom természetesnek ezt a külön ün-
neplést? Mert ünnepeink és azok megtartása,
eredete meg szokásvilága igazolja múltunkat,
kultúránkat, identitásunkat. Az igazi karácso-
nyi ünnepléshez azért még mindig hozzátarto-
zik a szent templomi együttlét. Én nem megyek
el, nem mehetek el a főtéri bizánci stílusú szé-
kesegyházba istentiszteletre, mert nem értem,
nem az enyém, nem az én világom, és akkor ott
nem érzem magam igazán jól. Tehát nem
ünnep számomra ott lenni, márpedig én kará-
csonykor bensőségesen szeretek ünnepelni.

Bevallom, elismerem, a szomszédom sem
jöhet el velem a Vártemplomba, mert ő sem
érti mindazt, ami ott történik. Ő is itt él ebben

a városban, gyógyítja – vallástól, nyelvtől füg-
getlenül, tisztességesen – a betegeket, de a ma-
gyar istentisztelet számára egy idegen világ,
tehát nem felszabadult, meghitt ünneplés. 

Aztán a templomozás után felcsendült a Szí-
vünk vígsággal ma bétölt kezdetű kántálóének,
s lelki szemeim előtt megjelent az a Mezőség
széli magyar református falu, amit hat évtizede
hordozok magamban, s ami tartást, hitet, ki-
tartást és szeretetet adott nekem, ami életre
szólóan formált, meghatározta egyéniségemet,
viselkedésemet, magatartásomat. Ezért ilyen
lettem, ilyen vagyok.

Hallom, amint szomszédom udvarán föl-
csendül a máramarosi kolinda. Meglátogatták
ünnep idején az otthoniak. Ő ott született, ott
nőtt fel, onnan került ide, ebbe a városba, és
itt élünk mi egymás mellett. Csak a hétméteres
aszfaltút és két karácsonyi kántálóének választ
el minket egymástól. Lehet, azt a hétméteres
aszfaltot el lehetne tüntetni közülünk, s akkor
nagyon egymás mellé kerülhetnénk, de a két
kántálóének és a két különböző templom úgyis
örökkévalóan két különböző világot jelent. S
azt hiszem, ez így van jól.

*
Olvasom a skandináv államokban tapasztalt

békés együttélés gyakorlatát, ahol a finnek és
a svédek párbeszédében – akár egy mondaton
belül is – mind a két nyelv szavai megszólal-
nak. Erről jutott eszembe a pár évtizeddel ez-
előtt hallott történet, amit akkor színtiszta
igazságként fogadtam el. Az első közös ameri-
kai–szovjet űrutazás alkalmával az amerikaiak
az űrhajóban csak oroszul szólhattak, s a szov-
jetek csak angolul beszélhettek. Két vetélytárs,
politikailag szembenálló ellenfelek a másik
nyelvének megtanulásában, ismeretében és
használatában békésen és bizalmasan tudtak
együtt lenni a súlytalanság világában. Erre
szól vissza Hofi Géza: ott mi is tudnánk egy-
mással egyenlőkként és békésen lebegni. 

Ötvös József

Hatvanhetedik nyelvlecke
Ünneplés Marosvásárhelyen

Az újragondolt reneszánsz 



– Ismeretes, hogy évek óta szívén viseli a marosvásárhelyi
orvos- és gyógyszerészképzés helyzetét, támogatta, hogy ta-
nárkollégái továbbképző előadásokat tartsanak Marosvásár-
helyen, szorgalmazta, hogy Pécsett az orvostudományi
doktori iskolák hozzájáruljanak az erdélyi orvosok és gyógy-
szerészek képzéséhez, egyik kezdeményezője volt annak a
szándéknyilatkozatnak, hogy a magyarországi egyetemek biz-
tosítsák a MOGYE-n tervezett önálló magyar kar számára
szükséges oktatókat. Tárgyalásokat folytatott a marosvásár-
helyi egyetem vezetőségével, valamint a polgármesteri hivatal
illetékeseivel a magyar kar létrehozása körül felmerült konf-
liktusok idején. 

– Diplomáciában nincsen utolsó szó. Bár nem dicsekedhetem
sikerekkel, továbbra is támogatok minden előremutató törekvést.

– Hogyan látta, látja a helyzetet?
– Járt Pécsen nem is egy hivatalos marosvásárhelyi küldöttség,

az első Copotoiu Constantin professzor rektorsága idején. Sajnos
egy egyezmény aláírásán túl kevés, inkább egyéni kezdeménye-
zésekre alapuló együttműködés alakult csak ki. Később ezért eze-
ket fejlesztettük, és sok tekintetben működtek. Oktatóinkat
továbbra is szponzoráltuk, sokan a saját költségükre is vállalták a
kiutazást. Mindezt azért tettük és tesszük, mert úgy gondoljuk,
hogy kell lennie valaminek, ami kisebb, mint az egész világ, de
nagyobb, mint a közvetlen család. Ez a magyarok közössége. A
szakmai előadások mellett a karunkon részképzésre fogadott kol-
légáknak hangsúlyozni szoktam: fontos számunkra, hogy hazatér-
jenek Erdélybe, mivel nincsen szándékunkban az emigráció
gyarapítása.

– Ha már nem tölti be az Orvostudományi Kar dékáni tiszt-
ségét, az együttműködés fog-e folytatódni?

– Biztos vagyok benne, hogy akárkit is választanak meg a kar
élére, a megkezdett úton megyünk tovább – válaszolta Miseta pro-
fesszor, és nem zárta ki annak lehetőségét sem, hogy a jelenleg is
működő programhoz hasonlóan, ami véleménye szerint a barátsá-
gon, szereteten és az összetartozáson alapul, el lehet kezdeni az
együttműködés kiépítését más karok között is.

– Van-e valami fontos dolog, amit szeretne még 
elmondani? – kérdeztem befejezésképpen.

– Szerencsés embernek érzem magam, ugyanis mindig azt te-
hettem, ami a hobbim is egyben – mondta, s közben jóízűen neve-
tett. 

„Megvalósítani az összefogást”
(Folytatás a 6. oldalról)

Kedves Olvasók!
December 21-től  január 20-ig tar-

tózkodik a Nap a Bakban. Az időszak
kezdete egyben a tél kezdete, a
jegybe lépés ugyanis nemcsak év-
szakváltás, hanem téli napforduló is
egyben. A leghosszabb éjszaka szim-
bolikusan a legnagyobb sötétséget je-
lentette, de a jó hír az, hogy innentől
kezdve, amint tapasztalhattuk, las-
san, de biztosan növekedni kezdtek a
nappalok, illetve napról napra több
lett és lesz a fény. Az emberi szellem
analóg a tűzzel, ezért az sem véletlen,
hogy jobban érezzük magunkat a
fényben, bizakodóbbak, optimistáb-
bak, életigenlőbbek vagyunk. Az éj-
szaka alapvetően a pihenésről, a
feltöltődésről, az aktivitás felfüg-
gesztéséről szól, és ez akkor is igaz,
ha létezik az éjjeli műszak. Attól
még, hogy képesek vagyunk alkal-
mazkodni a „fordított” életvitelhez,
nem azt jelenti, hogy ez a normális.
Az ember egészségével sokan és
sokat foglalkoznak, és az indokolja,
hogy sok a betegség. A civilizáció,
vagy amit mi annak nevezünk, vall-
juk be, rengeteget rontott a helyze-
tünkön. A stresszes élet, a túlvállalás
az a mókuskerék, amelybe számos
embertársunk belesétál, önként és da-
lolva. A miértre egyértelmű a válasz:
a vágyvilág délibábját hajszoló élet-
mód nagy anyagi ráfordítást igényel.
És aki nem dolgozik és nem túlórá-
zik, az kevesebbet keres, illetve ke-
resni keres, de nem talál. És a
kielégítetlen vágyak szilaj paripák-
ként nyerítenek az ego pusztaságá-

ban. Minden, amit túlzásba viszünk,
utólag behajtásra kerül a fizikai tes-
tünk szintjén. Persze azt is tudjuk,

hogy vannak az ügyeskedők, a szél-
hámosok, a csalók, akik látszólag
könnyen jutnak anyagiakhoz, de
higgyék el, az sem egy stresszmentes
életvitel. Ott is előbb-utóbb kihozza
az „égi pincér” a számlát! Summa
summárum, időt kellene szánni a pi-
henésre és a feltöltődésre. Az ember
számára elérhető legfontosabb té-
nyező az alvás. Mindenki tapasztalta
szerintem, hogy mennyi időt kellene
eltölteni álomországban ahhoz, hogy
frissen, pihenten kezdje a napot. Ha
erre fittyet hányunk, az energiaszin-
tünk lecsökken, az immunrendszer
gyengül, és a külső, mikroszkopikus
betolakodók tüneteket és betegsége-
ket okoznak. Az asztrológia a beteg-
ségeket analógiás jelzéseknek,
tanításoknak tekinti. Ha ebből a pers-
pektívából szemléljük a világot és
benne önmagunkat, akkor felismer-
hetjük, hogy a jó és rossz bipoláris
játszmájának csak az egónk, a fizikai
testünk a „szenvedő alanya”, szel-
lemi szinten minden esetben épü-
lünk.

A Bak ember céltudatos. Tudja az
irányt, amely felé halad. A csúcsra
akar érni, és ezért szívósan, kitartóan
küzd. A régi korokban a nők vagy az
apjuktól, vagy a férjüktől függtek.
Számukra nem létezett karrier. Ma
már a világ fejlettebb országaiban az
asszonyok számára kinyílt ez a lehe-
tőség is. Ezt a fordulatot minősíteni
fölösleges, legyen elég annyit meg-
jegyezni, hogy a karriert választó nők
életében ez a döntés következmé-

nyekkel jár. Tudomásul kell venni,
hogy ilyen esetben a család megva-
lósítása, illetve megtartása nehezí-
tetté válik.

A Bakban a Szaturnusz uralkodik,
az a planéta, amelyet a régi asztroló-
gusok Infortuna Maiornak neveztek,
azaz a „nagy szerencsétlenségnek”.
Ezzel azért nem tudok egyetérteni,
mert a bolygó analógiás láncának
bármely megjelenését szerencsétlen-
ségnek, tehát rossznak minősíteni os-
tobaság. Szerencsétlenség-e a korlát?
Hát a kerítés? Baj-e, ha vannak ha-
táraink? Negatív-e, ha valami befeje-
ződik, lezárul? Szerencsétlen-e az,
aki szereti a fekete színt? Na és mi
történne, ha nem lenne véralvadás,
ha nem lenne bőrünk, csontjaink és
ízületeink? Tudják a választ: nem él-
hetnénk. Meghalnánk rövid időn
belül. Tehát mondjuk ki: szükségünk
van a Szaturnuszra! 

A Szaturnusz jelzi az ember sors-
feladatát. Nem véletlenül szült
anyánk e világra. Dolgunk van egy-
mással. A legkilátástalanabbnak tűnő
helyzetben élő ember sem sorstalan.
Sorsunk van, nem sorstalanságunk.
Nincs könnyű sors, de ha rátalálunk
és felvállaljuk, az a bizonyos kereszt
jó helyen lesz. Ha javasolhatom, a
háton cipeljük, mert ha magunk után
húzzuk, mindenbe beleakad, és több-
ször meg kell majd állnunk az úton.
Amikor valaki a keresztet tagadja, az
a sorsot tagadja. A teret és időt cá-
folja. Önmaga és Isten ellen fordul.
Kronosz kősarlója elől nincs menek-
vés. Az idő eljár felettünk. Élvezzük
hát az összes percet, ami megadatik!

Észrevételeiket, véleményüket
várom az asztros@yahoo.com címre.

Vigyázzanak magukra és egy-
másra!

Az asztrológus gondolatai
Tóth Sándor
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A december 22-i rejtvények megfejtése: 1. „nagy időket éltem, de semmi se tört le.”  „Ettől még, úgy vélem, maradhattál törpe.” (Horváth Imre)
2. ne becsüld le a helyzetedet: ebben kell élned, cselekedned és győznöd. (H. F. Amiel)

A rejtvény fősoraiban egy
225 éve elhunyt olasz 

vígjátékszerző, drámaíró
egyik gondolatát, valamint

család- és személynevét
rejtettük el.
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uq HÍM 
MADÁR
TEVŐ, 

HELYEZŐ

uq ...SVEVO
(OLASZ ÍRÓ)

KRUMPLI-
PASZTA

uq q LITER
(RÖV.)

DZSúDÓ-
SZŐNYEG

u

HINT 
A SZÉLEIN!
A KOBALT
VEGYJELE

u MALOM
RÉSZE

JEGYZETEL

u LENGYEL
VÁROS

KUTYA VAN
A VÉGÉN

uq NEM VERS,
HANEM...
SZOPRÁN
(SYLVIA)

uq ÁLLÓVÍZ
...PREDA
(ROMÁN

ÍRÓ)

uq

Ê ZEUSZ EGY.
KEDVESE
BAJOR Mű-

VÉSZCSALÁD

uq FORINT
(RÖV.)
SÉMI 
NÉP

u PANAMAI
AUTÓJEL
BOLGÁR

HEGY

uq F. BAUM VA-
RÁZSLÓJA

EVA 
PÁRJA

u FÉLIG 
SÜLT!

úR 
(NÉMET)

uq KAKASFEJ!
...MORO

(OLASZ PO-
LITIKUS)

u ELVETNI-
VALÓ

TÉLI SPORT

uq

ÉSZAK-
OLASZ
VÁROS
(ÉS TÓ)

u
q q TOJÁSHÍMZŐ

ESZKÖZ
ELŐTAG:

NITROGÉN

u q q USA-ÍRÓ
(JOHN-HENRY)
A RAJNÁBA

ÖMLIK

u q q ÜTKÖZET
...BRYNNER

(USA-
SZÍNÉSZ)

u q

...KIRÁLYA
(E. LALO

OPERÁJA)
u

MENYASZ-
SZONY

STRONCIUM
VEGYJELE

u q BÜRÓ
...KINDI, ARAB
FILOZÓFUS,

TUDÓS

u q SANSZ, LE-
HETŐSÉG
OERSTED

(RÖV.)

u q AKTA
AZ ERDŐ
KELLŐS 
KÖZEPE!

u

Ì

q ANNÁL LEN-
TEBBRE
AMPER
(RÖV.)

u q AKKOR
(FRANCIA)
SPANYOL
AUTÓJEL

u q KEMÉNY
ZENEI

HANGSOR
GIGA (RÖV.)

u q BECÉZETT
IMOLA
NULLA

u

IPARI 
TANULÓ

Ê

q q AZ ÍRÓ
CSALÁD-

NEVE

q
u

q
l.n.J.E

MA



Az Angol Labdarúgó Szövet-
ség (FA) ügyvezetője szerint
sikeres volt a videobírós rend-
szer (VAR) bemutatkozása, s
hamarosan bevezetik a baj-
nokságban is.

„Az FA meg van győződve arról,
hogy néhány év múlva azon fogunk
mindannyian csodálkozni, hogy
tudtunk létezni a VAR nélkül” – je-
lentette ki Martin Glenn, hozzátéve,
hogy a szövetség már akkor támo-
gatta a rendszer bevezetését, amikor
még a nemzetközi szövetség és
annak korábbi elnöke, Sepp Blatter
ellenezték azt. Glenn ugyanakkor
hozzátette, hogy a rendszernek egy
mérkőzésen belül nem szabad túl
sokszor beavatkoznia a játékba.

A VAR-t hétfőn, a Brigton –

Crystal Palace FA Kupa-mérkőzé-
sen használták először a szigetor-
szágban, s rögtön szerepet kapott,
ugyanis a rendszert kezelő Neil
Swarbrick a felvételek tanulmányo-
zása után adta meg a Brigthon csa-
tárának, Glenn Murraynek a gólját
a hajrában, amivel továbbjutottak a
hazaiak.

„Nagyon örülök annak, hogy jól
működött. A jó hír, hogy a mérkő-
zésnek meg sem kellett állnia, és ki-
válóan dolgozott együtt Andre
Marriner játékvezető, illetve Neil
Swarbrick” – hangsúlyozta Glenn.

A VAR-t a német és az olasz baj-
nokságban már alkalmazzák, s ha-
marosan döntenek arról, hogy az
idei oroszországi világbajnokságon
is működjön-e.

Szalay Balázs és Bunkoczi László az
önindító meghibásodása miatt nem
teljesítette a keddi negyedik sza-
kaszt, így nem folytatták a verseny-
zést a 40. Dakar-ralin.

A magyar duó csapatának tájékoztatása
szerint a szervizcsapat egész éjszaka szerelt,
s kedd reggel 6 órára menetképes állapotba
hozták az autót, amellyel hétfőn leestek egy
dűnéről. Ezek után Szalayék elindultak a tá-
borba a rajthoz, ám 25 km-re onnan egy hen-
ger leállt, így ismét szerelni kellett, végül
azonban időben megérkeztek, s a mezőnyből
utolsóként startoltak.

A magyar pilóta elmondása szerint a San
Juan de Marcona környékén rendezett 444
km-es etap eleje jól sikerült, szépen haladtak
át egy nehéz részen, ám a magas dűnék kö-
zött, a második ellenőrző pont után felforrt a
víz az autóban, és kilyukadt a tartály. A tar-
talék vízzel vissza tudtak menni a második
ponthoz, ahol egy lámpatartó csavarral töm-
ték be a lyukat, s második nekifutásra simán
átautóztak a mezőny több tagját is meg-
akasztó dűnék között. „Már lefelé tartottunk
a legmagasabb dűnéről, amikor előttünk fel-
tűnt egy kamion. Megálltam, és azonnal le-
fulladt az autó, onnantól kezdve pedig
megint nem indult el” – mondta Szalay.

A magyaroknak az említett kamion segített
beindulni, ám ekkorra már lement a nap, s a
magyar páros hosszas tépelődés után úgy
döntött, nem megy be az újabb dűnék közé a
sötétben, legfőképpen azért, mert mögöttük

már nem autózott senki, így probléma esetén
nem lett volna segítségük. „Minden tőlünk
telhetőt megtettünk, mindenhonnan minden-
hova mentünk, de a paripa megbokrosodott,
az önindító nem akart tovább jönni velünk”
– jegyezte meg Bunkoczi, aki szerint az
egyetlen jó döntés az volt, hogy kijöttek a pá-
lyáról, és a tábor felé vették az irányt.

Baleset miatt visszalépett a Porto, a Chel-
sea és a Tottenham labdarúgócsapatainak ko-
rábbi edzője, André Villas-Boas. A
futballszakember 43. helyen állt, amikor a
szerencsétlenség történt. Sérülését kórházban
látták el, utólag az Instagramon közölte, hogy
jól van.

Az autósok között egyébiránt a francia Se-
bastien Loeb nyerte az etapot, míg a motoro-
soknál honfitársa, Adrien van Beveren.
Utóbbiak között Gyenes Emánuel (KTM) a
29.-ként ért célba, 33 perccel és 11 másod-
perccel maradva le a győztestől. Dési János
a 79. lett, összetettben a 87. helyet foglalja
el. Az eddigi éllovas brit Sam Sunderland fel-
adta a viadalt, miután bukott, és hátsérüléssel
kórházba szállították, így szakaszsikerével a
francia Adrien van Beveren állt az élre.

A mezőny Perun, Argentínán és Bolívián
halad keresztül, 9000 kilométert teljesít, és
14 szakasz után január 20-án az argentínai
Córdobában ér célba.

Szerdán (lapzárta után) a San Juan de Mar-
cona és Arequipa közötti 932 kilométeres
etap várt a versenyzőkre, ebből 268 kilomé-
ter volt a gyorsasági.

Ákosfalván téli kispályás lab-
darúgótorna kezdődött de-
cemberben. A nyolcadik
alkalommal meghirdetett
pontvadászatra tucatnyi csa-
pat iratkozott be.

Az óévben két forduló mérkőzé-
seit játszották le, majd az ünnepi
szünetet követően a múlt hét végén
ismét összecsaptak az együttesek.
Gál Zoltán Domokos szervezőtől
megtudtuk, a legtöbb csapat évek
óta részt vesz a téli bajnokságok-
ban, de akad három újonc is, míg
két együttes jelentősen átalakult.
Az alakulatok mintegy fele szinte
azonos szintű játékerőt képvisel,
ezért látványos és gólgazdag mér-
kőzéseknek is szemtanúja lehetett
a közönség, az élboly pedig csak
két-három hét múlva kezd körvo-
nalazódni.

A mostani bajnokságban a kö-

vetkező csapatok vonulnak hetente
pályára: Kelementelke, Ákosfalva,
Ajax Csiba, Somosd (jelentősen át-
alakulva), Santos Balavásár, Ajax
Koronka, Székelyvaja, Marosvá-

sárhelyről az újonc Tudor City, a
jelentősen átalakult Manchester és
a Minimobila, továbbá az átalakult
Backamadaras és újoncként a ba-
lavásári LA Galaxy. Távol marad-
tak a rendszeresen részt vevő
nyárádszeredai, csíkfalvi és ha-
rasztkeréki csapatok, de Göcs és
Teremiújfalu sem nevezett be.

A csapatok idén legtöbb 18 játé-
kost szerepeltethetnek, a pályán
5+1-es felállásban játszanak, de
legalább 3+1 játékosnak jelen kell
lennie ahhoz, hogy egy csapat hi-
ányzások esetén is elkezdhesse a
mérkőzést. Minden csapat egyet-
len meccse halasztását kérheti,
hogy február végén lezárhassák a
tornát, és ne zavarják a márciusban
kezdődő hivatalos focibajnoksá-
gokra való felkészülést. Minden
csapat 500 lejt fizetett beiratkozás-
kor, ebből fedezik a szervezési
költségeket és a díjakat: a mérkő-
zéseket ezúttal is Vega Viorel ve-
zeti, a serlegek mellett az első
három helyezett 700, 500 és 300
lejt is elvisz.
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Gligor Róbert László

Európai focikörkép
* Angol Premier Liga, 20. forduló: Tottenham – Southampton 5-2, Bournemouth

– West Ham United 3-3, Chelsea – Brighton & Hove Albion 2-0, Huddersfield –
Stoke 1-1, Manchester United – Burnley 2-2, Watford – Leicester 2-1, West Brom-
wich – Everton 0-0, Liverpool – Swansea 5-0, Newcastle United – Manchester
City 0-1, Crystal Palace – Arsenal 2-3; 21. forduló: Bournemouth – Everton 2-1,
Chelsea – Stoke 5-0, Huddersfield – Burnley 0-0, Liverpool – Leicester 2-1, New-
castle United – Brighton & Hove Albion 0-0, Watford – Swansea 1-2, Manchester
United – Southampton 0-0, Crystal Palace – Manchester City 0-0, West Bromwich
– Arsenal 1-1, Tottenham – West Ham United 1-1; 22. forduló: Brighton & Hove
Albion – Bournemouth 2-2, Burnley – Liverpool 1-2, Leicester – Huddersfield 3-
0, Stoke – Newcastle United 0-1, Everton – Manchester United 0-2, Southampton
– Crystal Palace 1-2, Swansea – Tottenham 0-2, West Ham United – West Brom-
wich 2-1, Manchester City – Watford 3-1, Arsenal – Chelsea 2-2. Az élcsoport: 1.
Manchester City 62 pont, 2. Manchester United 47, 3. Chelsea 46.
* Spanyol Primera División, 18. forduló: Atlético Madrid – Getafe 2-0, Valencia

– Girona 2-1, Las Palmas – Eibar 1-2, Sevilla – Betis 3-5, Leganés – Real Soci-
edad 1-0, Barcelona – Levante 3-0, Athletic Bilbao – Alavés 2-0, Villarreal – De-
portivo La Coruna 1-1, Celta Vigo – Real Madrid 2-2, Málaga – Espanyol 0-1. Az
élcsoport 1. Barcelona 48 pont, 2. Atlético Madrid 39, 3. Valencia 37.
* Olasz Serie A, 19. forduló: Crotone – Napoli 0-1, Fiorentina – AC Milan 1-1,

Atalanta – Cagliari 1-2, Benevento – Chievo 1-0, Bologna – Udinese 1-2, AS
Roma – Sassuolo 1-1, Sampdoria – SPAL 2-0, Torino – Genoa 0-0, Inter – Lazio
0-0, Hellas Verona – Juventus 1-3; 20. forduló: Chievo – Udinese 1-1, Fiorentina
– Inter 1-1, Torino – Bologna 3-0, AC Milan – Crotone 1-0, Napoli – Hellas Verona
2-0, SPAL – Lazio 2-5, Benevento – Sampdoria 3-2, Genoa – Sassuolo 1-0, AS
Roma – Atalanta 1-2, Cagliari – Juventus 0-1. Az élcsoport 1. Napoli 51 pont, 2.
Juventus 50, 3. Inter 42.

Kiscsapat nagy produkciója
Az angol labdarúgó-bajnokságot toronymagasan vezető Manchester

City hazai pályán csak az utolsó pillanatokban szerzett góllal győzött
2-1-re a másodosztályú Bristol City ellen a Ligakupa elődöntőjének első
mérkőzésén. A győztes találatot a csereként beállt Sergio Agüero a 92.
percben szerezte meg. A visszavágót két hét múlva rendezik.

Eredményjelző
Az ákosfalvi téli kispályás labdarúgó-bajnokság 1. fordulójának (de-

cember 10.) eredményei: Ajax Koronka – Tudor City 4-2, Minimobila –
Kelementelke 4-5, Backamadaras – Santos 5-2, Székelyvaja – LA Galaxy
5-6, Manchester – Ákosfalva 4-6. A Somosd – Ajax Csiba mérkőzést el-
halasztották.

A 2. fordulóban (december 14.): Csiba – Tudor City 5-4, Ákosfalva –
Somosd 4-3, LA Galaxy – Manchester 1-22, Santos – Székelyvaja 3-2, Ke-
lementelke – Backamadaras 5-3. A Koronka – Minimobila mérkőzést el-
halasztották.

A 3. fordulóban (január 7.): Minimobila – Tudor City 7-1, Backamadaras
– Koronka 2-4, Székelyvaja – Kelementelke 3-10, Manchester – Santos
11-2, Somosd – LA Galaxy 10-3, Csiba – Ákosfalva 5-0.

A tabellát a hibátlan Kelementelke vezeti 9 ponttal, 6 pontot szerzett
Csiba, Koronka, Somosd 2-2 mérkőzésből, Ákosfalva és a Manchester
3-3 játékból. A listát a Tudor City és a Székelyvaja zárja egyaránt pont
nélkül.

A 4. fordulóban (január 14.) a következő összecsapásokat rendezik:
Ákosfalva – Tudor City, LA Galaxy – Csiba, Santos – Somosd, Kelemen-
telke – Manchester, Koronka – Székelyvaja, Minimobila – Backamada-
ras.

Eredményjelző
Dakar-rali, 4. szakasz, San Juan de Marcona és környéke, 444 km:
* autósok: 1. Sebastien Loeb, Daniel Elena (francia, monacói, Peugeot) 3:57:53 óra, 2. Carlos

Sainz, Lucas Cruz (spanyol, Peugeot) 1:35 perc hátrány, 3. Stephane Peterhansel, Jean Paul
Cottret (francia, Peugeot) 3:16.

Összetettben: 1. Peterhansel, Cottret 10:36:07 óra, 2. Loeb, Elena 6:55 perc hátrány, 3. Sainz,
Cruz 13:06 p. h.

* motorosok: 1. Adrien van Beveren (francia, Yamaha) 4:08:23 óra, 2. Xavier de Soultrait (fran-
cia, Yamaha) 5:01 perc hátrány, 3. Matthias Walkner (osztrák, KTM) 7:10 p. h., …29. GYENES
EMÁNUEL (KTM) 33:11 p. h., …79. DÉSI JÁNOS (KTM) 2:26:21 óra hátrány.

Összetettben: 1. Van Beveren 11:03:23 óra, 2. Pablo Quintanilla (chilei, Husqvarna) 1:55 perc
hátrány, 3. Kevin Benavides (argentin, Honda) 3:15 p. h., …29. GYENES 1:34:12 óra hátrány…
87. DÉSI 7:47:41 óra hátrány.

újraindult az ákosfalvi kispályás bajnokság

Dakar-rali: Szalayék feladták

Az alakulatok mintegy fele szinte azonos szintű játékerőt képvisel, ezért látványos és gól-
gazdag mérkőzéseknek is szemtanúja lehetett a közönség.        Fotó: Gligor Róbert László

A Premier Ligában is bevezetik
a videobírót

Röviden
* Megszerezte első győzelmét a FIBA Európa-

kupa második csoportkörében a Kolozsvári U. Ro-
mánia férfikosárlabda-bajnoka 85:81-re nyert
Belgiumban a Belfius Mons-Hainaut ellen.

* Bejutott a női röplabda Challenge-kupa nyolcad-
döntőjébe a CSM Târgovişte. A román csapat a bol-
gár Levszki Szófiát búcsúztatva kvalifikált.

* A labdarúgó 1. ligában szereplő Sepsi OSK
három évre szóló megállapodást kötött a 18 éves

Yasin Hameddel. A Nagyszalontán született közép-
pályás édesanyja román, édesapja szudáni. A Kolozs-
vári CFR-től érkezik Háromszékre, korábban
Marosvásárhelyen és Zsilvásárhelyen is szerepelt.

* Lang Ádám az élvonalban szereplő Dijon együt-
tesétől a másodosztályú Nancy csapatához került köl-
csönbe. A klub honlapján jelentette be kedden, hogy
az élvonalbeli Dijon 24 esztendős hátvédje részt vett
második közös edzésén az együttessel, majd aláírta a
szerződést. Lang elmondta, a több játéklehetőség re-
ményében akart váltani.



ADÁSVÉTEL

ELADÓK 8-11 kg közötti pulykák, 9
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (60830-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (5827)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (5827)

MINDENFÉLE

HŰTŐK javítását vállalom lakásán, és
eladok hűtőket, fagyasztókat
garanciával. Tel. 0722-846-011. (6061)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.
0746-854-850. (6073)

A JEDDI PÁLINKAFŐZŐ 2018. január
10-től működik. Érdeklődni és
bejelentkezni a 0745-256-040-es
telefonszámon. (6122)

MEGEMLÉKEZÉS

Ha egy könnycsepp gördül
végig az arcunkon, az azért
van, mert szerettünk, és
hiányzol nagyon. Uram, adj
neki békét az örök mezőkön!
Szomorú szívvel emlékezünk
január 11-én a marosszent-
királyi DÓCZÉ SÁNDORRA
halálának második év-
fordulóján. Szerettei: fele-
sége, Jusztina, három leánya,
vejei, nyolc unokája család-
jukkal, a négy dédunoka és a
rokonok. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
(6105-I)

Ez a nap az emlékezés napja.
HANKÓ JULIÁNNA szül.
Istvánfi, ravai lakos, érted
imádkozunk halkan, zokogva.
A szív sajog, a fájdalom nő,
nem hoz enyhülést a múló idő.
Enyhíti hiányod, ha
álmainkban látunk. Tizenhét
éve, hogy rászállt szívünkre a
bánat, nincs semmi, ami ennél
jobban fájhat. Nyugodjál
békében! Szerettei. (6144)

Az idő múlhat, szállhatnak az
évek, de a mi szívünkben
megmarad emléked.
Fájó szívvel emlékezünk
január 11-én édesapánkra,
SZŐCS MIKLÓSRA halálának
2. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (6160)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagyapa, 
dédapa, ükapa, após, szomszéd, 

FORRÓ JÁNOS 
103 éves korában elhunyt. Teme-
tése január 11-én, csütörtökön 14
órakor lesz a katolikus temető
alsó kápolnájából. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei. (6138-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
anyós, nagymama, dédmama, a
szentgericei 

ALBERT IDA 
szül. Bükkösi 

életének 81. évében január 10-én
elhunyt. Temetése 2018. január
12-én 13 órától lesz Szentgeri-
cén. Emlékét őrzi férje, három
gyermeke családjukkal együtt.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (6157-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, dédnagyapa, testvér, sógor,
rokon és jó barát, a galambodi
születésű 

id. KOVÁCS KÁROLY 
életének 80. évében folyó év ja-
nuár 10-én visszaadta lelkét Te-
remtőjének. Temetése január
12-én, pénteken 13 órakor lesz a
remeteszegi ravatalozóból, refor-
mátus szertartás szerint. Virrasz-
tást tartanak január 11-én,
csütörtökön este 7 órakor a re-
meteszegi ravatalozóban. 

Gyászoló szerettei. (6159-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétem Sándor
Anikónak szeretett édesapja,
FORRÓ JÁNOS elhunyta
alkalmából. Zrínyi Gábor. (v.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-

azoknak, akik drága halottunk,

özv. CSATLÓS ERZSÉBET szül.

Mózes temetésén részt vettek,

fájdalmunkban osztoztak. A

gyászoló család. (6090)

Köszönetet mondunk mind-

azoknak, akik a paniti születésű

NAGY JÁNOS (a masszírozó

bácsi) temetésén részt vettek és

fájdalmunkban osztoztak. A

gyászoló család. (6133-I)

Köszönetet mondunk mind-

azoknak, akik drága halottunk, id.

GÁLL LAJOS temetésén részt

vettek, sírjára virágot helyeztek

és gyászunkban osztoztak. A

gyászoló család. (6141)
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Egy pillanat, és mindennek vége,
oly gyorsan távoztál a
végtelenségbe. Maradt a fájdalom
és egy csendes sírhalom, szerető
szívünkben az örök fájdalom.
Múlhatatlan fájdalommal
emlékezünk január 11-én a
mikefalvi születésű KÁNTOR
JÁNOSRA halálának 12.
évfordulóján. 
Emlékét őrzi felesége, Éva, fiai:
Janika, Jenőke, menye, Melinda,
unokái: Évike, Boglárka. Nyugodj
békében! (6101-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Sok kicsi sokra megy
Jutott a megyei utakra is

A tavalyi év második felében
egyre több helyen jelentek
meg az utászok, a megye
szinte minden szegletében
aszfaltoztak, kátyúztak de-
cember közepéig. Ez derül ki
a Maros Megyei Tanács által
rendelkezésünkre bocsátott
adatokból is.

A hat körzetre osztott megyei
utak aszfaltozására hat szerződést
kötöttek, összesen 7.649.201,03
lej értékben. A marosszentkirályi
övezetben 6.778 méter aszfaltsző-
nyeg leterítéséért 1.134.716,98 lejt
fizettek. Ebből Marosszentkirály
területén 863, Mezőbergenyében
3.554, Kisikland területén 1.037,
Mezősályiban 900, Mezőpagocsán
424 méter új aszfalt került az
utakra.

A szászrégeni övezetben 8.319
méter aszfaltot terítettek el
1.335.398,48 lej értékben: Gör-
gényhodák és Libánfalva között
1.786, Görgényhodákon 1.706,
Bátoson 1.771, Alsóidecsen 701,
Felsőidecsen 62, Magyarón 1.291,
Felsőrépa községben 1.000 métert. 

A nyárádszeredai körzetben 8,4
km aszfalt került az úttestre
1.398.487,50 lejért, ebből Jeddnek
1.050, Székelyberének 2.700, Job-
bágytelke felé 3.000, a rigmányi
oldalra 1.650 méter jutott.

A vámosgálfalvi körzetben
6.633 méterre húztak új szőnyeget
1.162.614,47 lejért, ebből Kóród-
szentmárton községben 3.872, Vá-
mosgálfalva és Szászbogács
között 1.000, Őrhegy és Szászbo-
gács között 1.448, a Bonyhára ve-
zető úton pedig 313 métert.

A mezősályi körzetben 6.320
méter utat aszfaltoztak le
1.044.997,24 lej ellenében: Cseke-
laka felé 780, Cintoson 640,
Nagysármás és Mezőméhes között
2.000, Báldon 900, Nagysármáson
és Mezősályiban egyaránt 1.000
métert.

A gernyeszegi övezetben aszfal-
toztak a legtöbbet, 10,1 kilométert
1.572.986,36 lejért: Balán 500, Al-
sóbölkényben 3.562, Felsőköhér-
ben 450, Nyárádremetén 2.250,
Nagyernyében 2.288 méter, a Szé-
kelykál és Iszló közötti szakaszon
1.050 méter utat aszfaltoztak le.

A megyei utak kátyúzására ta-
valy hat keretszerződést kötött a
megyei tanács, amelyek alapján a

hat körzetben összesen
1.407.016,48 lej értékben dolgoz-
tak 17 megyei útszakaszon.
Nagyobb lélegzetű projektek

Ugyancsak 2017-ben fejezték
be az Erdőszentgyörgy – Bözödúj-
falu – Hargita megye határa kö-
zötti 136-os megyei út 10.269
méteres szakaszának tervezését és
aszfaltozását (a 2015-ben kötött
szerződés értéke 13.908.224,67 lej
volt), illetve a Görgénysóakna és
Görgényszentimre közötti 154E
megyei út egy 5,417 kilométeres
szakaszát (a 2016-ban kötött szer-
ződés itt is tervezésről és kivitele-
zésről szólt, értéke 6.734.836,80
lej volt).

Tavaly három olyan útszakasz
korszerűsítésére kötöttek tervezési
és kivitelezési szerződést, amely a
szomszédos megyékkel való ösz-
szeköttetést biztosítja: a 107G jel-
zésű út Marosludastól Cintoson át
vezet Fehér megye határáig, itt
1.451 métert aszfaltoznak le
1.721.381,38 lejért (a kivitelezésre
öt hónap áll rendelkezésre), a
Tancs – Kozmatelke – Beszterce-
Naszód megye határáig tartó 162A
jelzésű úton 2.267 méteren törté-
nik korszerűsítés (az öt hónapos
munkálat értéke 2.167.686,07 lej),
míg a Mezőzáh – Mezőtóhát – Ko-
lozs megyei határ közötti 151-es
úton két szakaszt szélesítenek ösz-
szesen 2.040 méter hosszúságban
(a kivitelezési határidő fél év, ér-
téke 3.586.295,86 lej). Mindhá-
rom útra elkészültek a tervek,
ebben az évben valósul meg.
új munkálatokat is terveznek

Ezenkívül tavaly további nyolc
munkálatra szerződtek le tervezési
szolgáltatást: a 136-os megyei
úton 2.670 métert köveznének
Bözöd és Hargita megye határa
között, 2700 métert újítanának
meg a 135-ös úton Sóvárad és
Hargita megye határa között,
Nagyernye és Szováta között
36,63 km-t újítanának fel, a 135-
ös úton (Marosvásárhely – Sóvá-
rad – Hargita megye határa) 8,45
kilométeren rendeznék a sáncokat
és az útpadkát, egy szakaszt széle-
sítenének a Szászrégen – Gör-
génysóakna – Görgényszentimre
útvonalon, Marosorbó irányába
1,8 km utat korszerűsítenének,
míg Szederjes – Erked – Hargita
megye határa között több mint
11,8 km kapna könnyűszerkezetű
aszfaltborítást.

December közepéig folytak a javítási munkálatok a megye útjain
Fotó: Gligor Róbert László

Gligor Róbert László

„Tudom, az én Megváltóm él, hajléka készen vár reám,
Már int felém, és koronát ígér a földi harc után.” 
(421. ref. ének)
Szomorú szívvel, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy

KISS PIROSKA
született Kudor

(nyugalmazott pedagógus)
életének 90. évében az Örök Hazába távozott. Utolsó útjára 2018.
január 12-én 13 órakor kísérjük a marosvásárhelyi református
temetőben.
Emlékét kegyelettel őrizzük. 

Szerető családja. (6146-I)
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A Népújság hirdetési 
irodájában felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai 

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI 
JELENBE.

A VIESSMANN TRANSILVANIA KFT. ADMINISZTRATÍV MUNKATÁRSAT keres. Feladatok:
könyvelési anyagok előkészítése és folyamatainak segítése; nyilvántartások készítése; havi óranyilván-
tartás követése; operatív feladatok, levelezési, postai tevékenység; iratok, egyéb dokumentumok szakszerű
kezelése, tárolása; általános adminisztrációs feladatok. Elvárások: közép- vagy felsőfokú végzettség, pre-
cíz, önálló munkavégzés, számítógép-kezelési ismeretek, a Word, Excel, Outlook ismerete. Mit kínálunk?
Hosszú távú munkalehetőség, változatos feladatok, dinamikus, fejlődő csapat, önálló munkavégzés. Az
önéletrajzokat a következő e-mail-címre várjuk: h.wellmann@viessmann-modell.com, érdeklődni viszont
a következő telefonszámon lehet: 0365/423-900. (60818-I)
A VIESSMANN TRANSILVANIA KFT. SZERSZÁMLAKATOST alkalmaz. Elvárásaink:  szerszám-
készítő lakatos vagy lakatos végzettség; gyakorlati szakmai tapasztalat, jó kézügyesség és improvizációs
készség; biztos műszakirajz-olvasás és a mérőműszerek precíz használata. Érdeklődni a 0365/423-908-
as telefonszámon vagy az o.szasz@viessmann-modell.com e-mail-címen lehet. (60815-I)
A CONTRANSCOM CONSTRUCŢII BENŢA KFT. meghatározatlan időre személyzetet alkalmaz:
ÉPÍTŐMÉRNÖKÖKET, FŰTÉSSZERELŐ MÉRNÖKÖKET, VILLAMOSMÉRNÖKÖKET, ÉPÍTÉSZ-
TECHNIKUST (akinek van gyakorlata a költségelőirányzat-, ajánlatkészítésben, árverések lebonyolítá-
sában), ÉPÍTŐMESTERT, VILLANYSZERELŐ MESTERT, FŰTŐBERENDEZÉSEKHEZ MESTERT,
SZAKMUNKÁSOKAT: ácsokat, kovácsokat, kőműveseket, festőket, szerelőket, villanyszerelőket,
SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT. Az önéletrajzokat küldjék az office@benta.ro e-mail-címre. Ér-
deklődni a 0265/320-548-as telefonszámon, 310-es és 311-es mellék, vagy a cég székhelyén: Náznánfalva,
Maros utca 1. szám alatt. (sz.-I)
Az ELECTROMUREŞ RT. alkalmaz műanyag-feldolgozásban, -fröccsöntésben és fémbevonásban TA-
PASZTALT MUNKÁSOKAT; tapasztalattal rendelkező SZERSZÁMLAKATOST; számvezérlésű ma-
rógépre gyakorlott vagy tanuló CNC-GÉP-KEZELŐT; gyakorlott MINŐSÉGELLENŐRT a fröccsöntött
darabok (gyártási folyamatban levő és végtermékek) ellenőrzésére. Az önéletrajzokat a cég székhelyén,
Marosvásárhelyen, a Călăraşilor utca 112–114. szám alatt lehet benyújtani, érdeklődni a 0744-390-767-
es telefonszámon. (sz.-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek
számára, SZAKÁCSOT, PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60655)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél csapatunk
tagja lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük
e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17.
szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)
A PARADIGMA KÖNYVESBOLT ELADÓI MUNKAKÖRBE női, férfi munkatársakat keres teljes
és részidős munkaviszonnyal. A fényképes önéletrajzokat küldjék a paradigmaesoteric@gmail.com e-
mail-címre vagy személyesen hozzák a Székely Vértanúk u. 12. szám alatti üzletbe. (19704-I)
BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT alkalmazunk. Házaspárok előnyben. Tel. 0745-696-
055. (19694-I)
ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz DISZPÉCSEREKET. Tel. 0733-008-775. (19695)
FÉMMEGMUNKÁLÓ ÜZEM LAKATOSOKAT és SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmaz Koronkán.
Szállítás, étkezési jegy és versenyképes bérezés biztosított. Tel. 0744-394-486. (19692-I)
KERÉKPÁR-FORGALMAZÓ CÉG KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐT keres. Követelmények: jó
kommunikációs készség, B kategóriájú jogosítvány, magyar- és románnyelv-ismeret. Tel. 0265/261-806,
0722-563-176. (19707)
KERÉKPÁR-ÖSSZESZERELŐ MŰHELYBE jó kézügyességű és műszaki beállítottságú fiatal mun-
katársakat keresünk. A munkafázisokat betanítjuk. Tel. 0265/261-806, 0722-563-176. (19707)
KFT. alkalmaz KŐMŰVEST. Tel. 0744-798-270. (6107-I)
AUTÓMOSÓT alkalmazunk, tapasztaltak előnyben. Tel. 0771-610-017. (6126)
A SAPIENTIA EMTE Marosvásárhelyi Kara pályázatot hirdet ÓRAADÓI ÁLLÁSOK betöltésére a
Villamosmérnöki Tanszékre a 2017/2018-as egyetemi év II. félévére. Bővebb információk a
www.ms.sapientia.ro honlapon. (sz.-I)
LAKATOST, HEGESZTŐT alkalmazunk ACÉLSZERKEZET-GYÁRTÁSHOZ és -SZERELÉSHEZ.
Tel. 0744-511-215. (19713-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ŞTEFANIA JÓS és JAVASASSZONY Maros-
vásárhelyen tartózkodik. 
Ha együtt akar lenni a szeretett személlyel, ha
egyetértést szeretne a családban, ha jólétet akar vagy
egészségi gondjai (depresszió, stressz, csontfájdalom,
gyomorfájdalom) vannak, hívja bizalommal Ştefania
asszonyt, aki paranormális képességeivel segíteni tud
bármilyen problémában.
Megtalálják a 0743-854-205-ös telefonszámon. Az
eredmény 100%-ban garantált.
(Fizetett hirdetés: mp.)

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

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 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.

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Kötéseket, átkokat old fel, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi  a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Corina Ákosfalváról köszöni  Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a magán- és
üzleti élete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony
segítségével megszabadult a kötésektől, átkoktól és sikeresen férjhez ment;
Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete
rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Felszólítás 
A 2017. december 29-én kibocsátott 5280-as számú

rendelettel FELSZÓLÍTJUK a 347-es és a 350-es tu-
lajdonosi társulást, hogy a közterületen levő, 1989. 
December 22. út 51. szám alatti ingatlan fémkapujára épí-
tési engedély nélkül felszerelt elektronikus vezérlésű zárat

jelen közlemény nyilvánosságra hozatalától számítva 10 naptári napon
belül szereljék le. 

Amennyiben nem tesznek eleget a felszólításnak, akkor a Marosvá-
sárhelyi Polgármesteri Hivatal szakosztálya végzi el a munkálatot,
amelynek minden költségét önök állják. 

Moldovan Florian mérnök, a polgármesteri hivatal 
közterületkezelő igazgatóságának igazgatója
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JANUÁRRA

A Siletina Impex – Helyi Közszállítási Rt. Társulás 
alkalmaz OSZTÁLYVEZETŐT a balesetmegelőző és munkavédelmi részlegre

Legfontosabb feladatok:
– az érvényben levő törvények alkalmazása
– a balesetveszély és szakmai megbetegedések felmérése
– a betanítás során elsajátított ismeretek felmérése, vizsgák, tesztek stb. alapján
– munkabalesetek kivizsgálása és nyilvántartása
– együttműködés az egészségügyi szervekkel a munkavédelem terén
– tevékenységi terv alapján, a balesetek, szakmai megbetegedések elkerülése, megelőzése érdekében az

összes munkahely ellenőrzése
– az alkalmazottak képzése, tájékoztatása a munkavédelem terén
Követelmények: 
– legkevesebb két év szakmai tapasztalat
– felsőfokú műszaki végzettség, munka- és egészségvédelmi tanfolyam
– számítógép-kezelési ismeret (Excel, Word)
– jó szervezőkészség, dinamizmus, alkalmazkodóképesség
– kiváló kommunikációs készség
Amit ajánlunk:
– motiváló bérezés
– ételjegyek
– dinamikus, sikerorientált munkaközeg.
A kérvények önéletrajzzal a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújthatók be hétfőtől

péntekig 10–14 óra között, vagy a 0265-268-448-as faxszámra lehet elküldeni. 
Csak a követelményeknek megfelelő személyeket hívják meghallgatásra. A társulás fenntartja a jogot,

hogy felmérje a jelentkezőket.
A vezetőség


