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Mit kiván a magyar nemzet.

Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója
Legyen béke, szabadság és egyetértés.

Pilvax, Pest. Preiszler József tollrajza

1. Kivánjuk a’ sajtó szabadságát, censura eltörlését.
2. Felelős ministeriumot Buda-Pesten.
3. Évenkinti országgyülést Pesten.
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
5. Nemzeti őrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Urbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján.

9. Nemzeti Bank.
10. A’ katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a’ külföldieket vigyék el tőlünk.
11. A’ politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.
12. Unio.
Egyenlőség, szabadság, testvériség!

(A Landerer & Heckenast nyomdában Pesten 1848. március 15-én kiadott kiáltvány szövege.)

TAVASZI SZŐNYEGVÁSÁR
NAGY ÁRKEDVEZMÉNNYEL!

március 14., szerda –
március 18., vasárnap
között
nagy választékban,
minden színben
futóés perzsaszőnyegek
– a gyulafehérvári
gyár
és a Basarabia Grup
termékei –
a Bartók Béla utca 1–3. szám alatti

SAMIRA üzletben.

Minden órában tombola
és ajándék minden vásárlónak!
Tel.: 0265/269-295, 0740-187-603.

Lelkünkben
felfénylő

Bodolai Gyöngyi

Március 15-e nemzeti mitológiánk
legfényesebb eseménye, a magyarság tudatában a szabad nemzetté válás ünnepe. A hősies elszántság, a félelmek
nélkül vállalt bátorság, a fiatalság friss,
vakmerő erejének megnyilatkozása,
amely a reformpárti országgyűlési képviselők törekvéseit győzelemre váltotta.
Sőt annál is tovább ment, és sok egyéb
vívmánya mellett a cenzúrát elsöpörve
szabaddá tette a sajtót.
E nap üzenete mindig időszerű
marad, diktatúrák sötét, szorongató légkörében, és az álszabadság hamis díszletei között is. Hogy a fiatalság miért
nem érzi, érti ma már a nap üzenetét
úgy, ahogy éveken át minden március
közepén felfénylett a lelkünkben? Miért
vált nosztalgiázó középkorúak és idősebbek ünnepévé? Talán azért, mert azok,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 36 perckor,
lenyugszik
18 óra 27 perckor.
Az év 74. napja,
hátravan 291 nap.

Ma KRISTÓF,
holnap HENRIETTA napja.
HENRIETTA: a Henrik férfinév francia kicsinyítőképzős
női változatából, az Henrietteből származó Henriett latinos
továbbképzése.

IDŐJÁRÁS

Változó égbolt

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. március 14.

1 EUR

4,6622

100 HUF

1,4956

1 USD

Hőmérséklet:
max. 110C
min. 20C

1 g ARANY

3,7691
160,6135

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

25. TDK Marosvásárhelyen

Március 21–24. között 25. alkalommal kerül megrendezésre a Tudományos Diákköri Konferencia a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség szervezésében. Az
ülésszakra 350 dolgozattal jelentkeztek külföldi és hazai
diákok, a szervezők több mint ezer diákot érintő programsorozattal készülnek. A megnyitóünnepség március 22-én,
csütörtökön 14 órakor kezdődik a Kultúrpalota nagytermében. A díjkiosztó ünnepséget 24-én, szombaton 18 órai
kezdettel tartják ugyanott.
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Marosszentgyörgyön
először ünneplik
március 15-ét
a Petőfi-szobornál

Tavaly december 9-én, a helyi polgármester és az
RMDSZ kezdeményezésére közadakozásból állították fel
a község központjában Petőfi Sándor költő mellszobrát.
Idén március 15-én 17.30-kor itt kezdődik az ünnepség
rövid kulturális programmal és koszorúzással. Ünnepi beszédet mond L. Simon László magyar országgyűlési képviselő, József Attila-díjas anyaországi író, költő, valamint
Sófalvi Sándor Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere.
– Jó érzés, hogy idéntől, első ízben szabadtéren, a község
központjában kezdhetjük az ünnepséget, megemlékezve a
fiatal forradalmárok egykori hőstettéről, hiszen ezáltal a
községünk fiataljainak is üzenünk, hogy legyenek bátrak
tetteikben, mint amilyen Petőfi Sándor is volt! – nyilatkozta
Sófalvi Szabolcs községi elöljáró. A marosszentgyörgyi ünnepség este 6-kor a kultúrotthonban folytatódik, ahol helyi
kórusok és tánccsoportok lépnek színpadra.

Elkeltek az ifjúsági lakások

Az ifjúsági lakásokra vonatkozóan az új törvény köteleMárcius 1-jétől új lakói is vannak a nyárádszeredai ifjúsági lakásoknak, január 1-je óta pedig új- zővé tette a lakbérek újraszámolását. Ez számos „szorzó”
raszámolt béreket fizetnek a két tömbház lakói. figyelembevételével történik, de az illető családok utolsó
Gligor Róbert László

Márciusi turné

Hagyományos tavaszi turnéjára indul a Maros Művészegyüttes Magyarországra. Március 17-26. között kilenc
előadást tart a társulat, három alkalommal a Szép Palkó
című mesejátékot, kétszer az Imádság háború után című
táncszínházi előadást, négy alkalommal pedig a Tegnap a
Gyimesben jártam című folklórelőadást viszik színre több
városban, a többi között Zalalövőn, Celldömölkön, Csornán, Zalaegerszegen, Gyálon, Sátoraljaújhelyen. Mindhárom produkciót Varga János rendezte.

Tavaszi vásár a Petrynél

A Petry Látványműhely és Múzeum udvarán március 16án, pénteken lesz az idei első tavaszi vásár, a húsvétra
való készülődés jegyében. A különleges programok mellett
a helyi termelők gazdag kínálata várja az érdeklődőket. Ez
alkalommal frisstöpörtyű-olvasztás is lesz kóstolással. A
vásár reggel 8 órától este 7-ig tart nyitva.

Filmzene a Kultúrpalotában

Híres filmzenék hangzanak el a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében a március 22-én, csütörtökön 19 órakor kezdődő rendkívüli szimfonikus hangversenyen.
Vezényel Shinya Ozaki. Műsoron: William Walton – Spitfire
– Prelude, Henry Mancini – Charade, Moon River, The
Pink Panther, Alan Silvestri – Forrest Gump Suite, John
Williams – A Prayer for Peace, Jurassic Park, Superman
March, Hans Zimmer – Gladiator, Pirates of Caribbean,
Harold Arlen – Over the Rainbow, Ennio Morricone – Cinema Paradiso, Marvin Hamlish – The Way We Were,
Ronan Hardiman – The Lord of the Dance. A hangversenyre a 22-es számú bérletek érvényesek. A koncertet
23-án, pénteken 19 órakor megismétlik.

Lengyel filmek fesztiválja

Jövő héten csütörtöktől vasárnapig zajlik Marosvásárhelyen a Cinepolska fesztivál, amelynek keretében négy lengyel filmet vetítenek le a Művész moziban. A vetítések
mindennap 20 órakor kezdődnek, a filmek román nyelven
feliratozottak. Egy jegy 5 lejbe kerül. Szervezők a Bukaresti
Lengyel Intézet és a marosvásárhelyi K’Arte Egyesület.

Folytatták a biztonsági rendszerek
ellenőrzését

A közrendészet a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség irányításával február 28. – március 6. között folytatta a biztonsági rendszerek ellenőrzését a megyében. Ötvennégy
létesítménynél – egyebek mellett bankoknál, valutaváltóknál, zálogházaknál, postafiókoknál, ékszerészetekben, kereskedelmi egységekben – végeztek ellenőrzést, mely
során a rendőrség tíz pénzbüntetést rótt ki összesen
10.500 lej értékben. A hatóság a továbbiakban is folytatja
az ellenőrzést a vagyon elleni bűncselekmények megelőzése végett.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Nagyobb beruházást nem eszközölhet a város, csak apró javításokat végezhet az épületeken
Fotó: Gligor Róbert László

RENDEZVÉNYEK

Lecke- és nevelőhangverseny

Március 16-án, pénteken déli 12 órakor román, 13 órakor magyar nyelvű leckehangversenyt, 17 órakor
román, 18 órakor magyar nevelőhangversenyt tartanak
a Kultúrpalota nagytermében. Fellép a Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia szimfonikus zenekara, vezényel
Matei Pop. Műsoron: S. Prokofjev – Péter és a farkas.
Bemutatják Carla Gliga és Fülöp Klára tanárnők.

Tiltott kastély – könyvbemutató

A Kultúrpalota kistermében mutatják be március 16-án,
pénteken 18 órakor Margittai Gábor Tiltott kastély című
könyvét. A szerző vetített képes előadásban számol be
a mű keletkezésének körülményeiről és alkotótársával,
Major Anitával a határokon túli, magyar azonosságtudatú közösségekben szerzett tapasztalatairól. A könyvből Kilyén Ilka színművésznő olvas fel részleteket.

12 havi jövedelmére is tekintettel kell lenni, és a bér nem
lehet nagyobb, mint a család egy főre eső nettó jövedelmének 10 százaléka. Ezt január 1-jétől alkalmazzák, a lakók
már eszerint fizetnek – tudtuk meg a városháza jegyzőjétől,
Szentgyörgyi Ildikótól.
Ugyanakkor februárig el kellett bírálni a múlt évben benyújtott négy lakáskérelmet is, az erre kijelölt bizottság a
pontrendszer alapján megvizsgálta a kérvényeket, majd a
helyi tanács rábólintásával a három megürült lakást kiosztották a legtöbb pontszámot elért igénylőknek, egy kérvény
pótlistára került. Az új lakókkal meg is kötötték a bérleti
szerződést, március 1-jétől már használhatják a lakásokat.
A szerződés öt évre szól, annak lejárta után évente meghosszabbítható.
Jelenleg a két tömbházban négy garzon- és 46 kétszobás
lakás található, az itt lakó családok 8 és 166 lej közötti bért
fizetnek havonta. A befolyó bérekből 0,8% marad a városkasszában, a 35 év fölötti bérlők összegéből még 0,5%. Ha
mindenki időben befizeti a béreket, abból a városnak havi
320,77 lej marad, a többi pénzt átutalják az Országos Lakásügynökség (ANL) számlájára. A tömbházak az ANL
magánvagyonát képezik, a város csak ügykezeli őket, ezért
beruházásokat nem tud végezni (és nem is végezhet saját
alapból), csak apróbb javításokat. Így a tetőzet, a fűtés- és
vízrendszer, a kazán meghibásodásait tudták eddig fedezni
ezekből a pénzekből. Lakás megvásárlására nem tartottak
igényt a bérlők, de ha mégis valaki megvásárolja, a lakrész
ára az ANL-t illeti, nem a várost.
A lakók kérvényben jelezték a városházán, hogy interfont szeretnének szereltetni a két tömbház ajtajára. A helyi
tanács megtárgyalta és engedélyezte is ezt, de csak ha a
lakók a saját költségükön vásárolják meg és szereltetik fel
a mintegy 13 ezer lej értékű két zárat, mert a bérből
származó kis jövedelmet nem fordíthatja erre az önkormányzat.

Kováts Anna Tünde és Fábián
Lehel a Sörházban

A Kováts Anna Tünde @ Fábián Lehel Duó várja a hallgatóságot március 16-án, pénteken 20 órakor a marosvásárhelyi Sörházban. Az élőzenés esten popdalok és
dzsessz-sztenderdek hangzanak el.

Mesejátékok Marosvásárhelyen
és Szovátán

Március 19-én, hétfőn, 20-án, kedden és 22-én, csütörtökön délelőtt 9.30-kor és 11 órakor a Fogadó a kíváncsi
hörcsöghöz című mesejátékra várják a gyermekeket a
marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházba.
23-án, pénteken ugyanezekben az időpontokban Szovátán látható a mesejáték. 20-án, kedden délután 6 órakor a 4 éven aluliaknak szóló Évszakok tekinthető meg
az Ariel Stúdióban. Mivel a helyek száma korlátozott,
erre az előadásra előzetesen helyet kell foglalni a 0740566-454-es telefonszámon.
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Ötezer lejre bírságolták
a sepsiszentgyörgyi polgármestert

Ötezer lejes bírságot kapott Antal
Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere a Kovászna megyei prefektúrától, miután kijelentette,
hogy a március 15. alkalmából kihelyezett nemzeti lobogókat nem
távolítja el.

A kormánymegbízotti hivatal közleménye szerint más államok zászlait csak
a román zászlóval együtt és csakis hivatalos látogatások és ünnepségek alkalmával lehet kihelyezni a középületekre
és a köztereken.
Kedden a közösségi médiában többen
jelezték, hogy a szentgyörgyi hatóságok
függőlegesen, az olasz zászlóra emlékeztető módon kihelyezett piros-fehérzöld lobogókkal díszítették ki a
városközpontot, március 15-re készülve.
A Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri
Hivatal sajtóközleményében azzal védekezett, hogy nem zászlókat, hanem nemzeti színű szalagokat helyezett ki.
Ugyanakkor dr. Szekeres Attila heraldikai szakértőre, a Román Akadémia tagjára hivatkozva azt közölték, hogy a
színek sorrendje helyes, lévén, hogy nem
lobogóról, hanem szalagról van szó.

A prefektúra arra szólította fel a szentgyörgyi önkormányzatot, hogy a magyar
zászlók mellé tegye ki a románt is.
Antal Árpád válaszképpen azt
mondta, a magyar és a román zászlót is
március 15-én, a nemzeti ünnepen húzzák majd fel, dr. Lázár János miniszter
látogatásának tiszteletére. Leszögezte: a
magyar nemzeti lobogó nem azonos Magyarország hivatalos zászlajával, a szalagokat pedig egy kormányhatározatnak
megfelelően helyezte ki, amelynek értelmében az etnikai kisebbségek rendezvényeiken
használhatják
nemzeti
jelképeiket – adta hírül a Mediafax.
Prefektusi felszólítások
Maros és Hargita megyében
Tegnap délelőtt Székelyudvarhely
polgármesteri hivatala Jean-Adrian Andrei prefektustól felszólító levelet kapott,
amelyben a március 15-ei ünnepi rendezvényekre szánt díszítések miatt szólították fel a jogszabály betartására.
Konkrétan arra, amelyik Románia zászlajának kitűzésére, himnuszának eléneklésére,
illetve
az
országcímer
használatára vonatkozik. Eszerint egy
másik állam zászlaját csakis középüle-

tekre és köztereken lehet kihelyezni, kizárólag a román lobogóval együtt. E jogszabály megszegése esetén bírságot
rónak ki.
Maros megye prefektusa szintén figyelmeztette a március 15-i rendezvények szervezőit a fenti jogszabály
betartására, illetve megszegése esetén a
várható következményekre.
Hargita megye prefektusának felszólító levelére a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal még a tegnapi nap
folyamán válaszolt, hangsúlyozva, különbséget kell tenni Magyarország hivatalos zászlója és a magyar nemzeti
lobogó között. Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy az érvényben levő törvények pontosan megszabják a hivatalos
zászló méretét, színeit, címerét, illetve a
lobogó használatának feltételeit. A Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal
nem szegte meg a hatályos jogszabályokat, a magyar közösség a 2001. évi
1157-es kormányhatározatnak megfelelően használta nemzeti jelképeit, mint
ahogy az elmúlt években is tette – áll a
hivatal Jean-Adrian Andrei prefektushoz
intézett válaszában. (antalfi)

Fokozott biztonsági intézkedéseket hoztak Kárpátalján a hatóságok

Provokációktól tartanak

Fokozott biztonsági intézkedésekkel készülnek a
hatóságok Kárpátalján a március 15-i magyar és
ukrán évfordulós ünnepi rendezvényekre az esetleges provokációk megelőzése érdekében – adta hírül
szerdán az unn.com.ua ukrán híroldal, a Kárpátalja
megyei rendőrségre hivatkozva.

A hírportálnak nyilatkozó rendőrségi forrás közölte, a rendőri készültség megerősítése a megye területén az utóbbi időben
történt események miatt vált szükségessé. Jelezte, a kárpátaljai
tömegrendezvények helyszínein a rendőrség fokozott mértékben fogja védeni a közrendet és a biztonságot az utcákon.
A Kárpátalja megyei adminisztráció sajtószolgálata arról
tájékoztatta a híroldalt: a hatóságok intézkedéseket foganatosítanak, hogy megőrizhető legyen Kárpátalján a nyugalom és
a rend, valamint megelőzhetők legyenek a provokációk a Karpatszka Ukrajina (az 1939. március 14-én Huszton kikiáltott,
néhány óráig létező kvázi államformáció) létrehozásának 79.
évfordulójához kapcsolódó ünnepségeken.
Jaroszlav Halasz sajtószóvivő az orgánumnak elmondta, a
megyei adminisztrációban külön tanácskozást tartottak a rendvédelmi szervek vezetőinek részvételével, és ezen Hennagyij

Moszkal kormányzó utasította őket, hogy a lehető legnagyobb
erők bevonásával biztosítsák a közrendet a megyében. Hozzátette, a rendőrséget értesítették arról, hogy a jobboldali szervezetek Karpatszka Ukrajinával kapcsolatos egyes évfordulós
rendezvényeit nemzetiségi viszály szítására használhatják.
Megjegyezte, erre különösen nagy figyelmet fordítanak majd
a provokációk megelőzése érdekében.
A Karpatszka Szics kárpátaljai szélsőjobboldali radikális
szervezet március 17-én fáklyás felvonulást tart Kárpát Ukrajna hőseinek dicsőségmenete elnevezéssel.
Magyarország ungvári főkonzulátusa Facebook-oldalán
arra hívja fel a magyarországi állampolgárokat, hogy a következő napokban ne utazzanak Kárpátaljára. „Az érzékeny politikai és közbiztonsági helyzet miatt, az esetleges
provokációk elkerülése érdekében 2018. március 16-tól 18ig egyáltalán nem javasoljuk a Kárpátaljára való beutazást
magyarországi csoportok és egyéni utazók részére, különös
tekintettel egyes városokra (például Huszt, Ungvár), továbbá
nyomatékosan kérjük, hogy a Vereckei-hágó érintését mindenképp kerüljék el ebben az időszakban” – olvasható a közleményben. (MTI)

Áttérés a bunkófonról az okostelefonra

Belátom, ez nem kimondottan március 15-i vagy azzal kapcsolatos cikk.
De ha a negyvennyolcasoknak rendelkezésükre állott volna ez a technikai
eszköz, kommunikációs lehetőség,
akkor bizonyosan ezzel mozgósították
volna a tömegeket a Pilvaxba, a Nemzeti Múzeum lépcsejéhez. Vásárhelyen
a Református Kollégiumban az osztályok között cikázott volna az értesítés:
gyertek, fiúk, ma este a Bodor-kúthoz,
mert nagy buli lesz. Tüntetni fogunk a
szabadságért, az egyenlőségért és testvériségért, na és ne feledjétek az uniót
sem, ami a legfontosabb.
Erre a többség azonnal válaszol,
nyom egy lájkot, elindul, gyűl, jelszavakat kiabál, Avram Iancu is indul, a kancelláriát is eléri a hívás, Jankunak
szintén van mobilja, az övé piros-sárgakék tokba van bújtatva, míg a magyaroké a másik három szín. Sőt a pesti
módi szerint szóltak, hogy hozzon mindenki, és tűzze a mellére a kis kokárdát,
amit a legszebb, a bálokból már ismert
hölgyektől lehet beszerezni egy csokor
hóvirág ellenében (akkoriban ui. a hóvirág még nem volt védett növény, csupán egy-két dolgot védelmeztek, a
császár hatalmát, amelyet eleinte még
a legradikálisabbak sem akartak megdönteni, még Kossuth sem, sőt (S)Táncsics sem gondolt erre börténében.
Nagy úr a százados megszokás, a világrend, amelynek felforgatására már készülődtek a történelem méhében a
sorsalakító erők).
Valószínűleg a kommunikációs eszközök fejlettségével egyenes arányban
rövidült volna meg a forradalom és sza-

badságharc, hiszen rádió, telefon, távíró hiányában/nem létében, valamint a
levelezés, sajtó és az utazók híradásai
dacára Marosvásárhelyen a pest-budai
március 15-e híre több mint egy hetet
késett, még Kolozsvár és Vásárhely között is volt három nap különbség.
A címben jelzett áttérés tehát nem
1848-ban, nem is 1849-ben történt –

gondolom, ez minimiális történeti ismeretek birtokában könnyedén kiköbözhető –, hanem a napokban, éppen 170
évvel a forradalom és szabadságharc
után. Egy szép napon...
Midőn már elegem lett (?) a bunkófonból, és valamivel pofásabb kütyüre
vágytam, feleségem közölte, hogy számos kedvezmény birtokában van az
XXL telefonoscégnél, így jutányosan
hozzájuthat egy okostelefonhoz. Rábólintottam, nem kis lelki tusakodás árán.
Nem akartam vér(beli) konzervatívnak
látszani.
Az áttérés ugyanis nem csupán tulajdonjogi és hírközlési-továbbítási kérdés, hanem ennél sokkal összetettebb.
Feljebb kell lépni egy civilizációs fokkal, példának okáért. Le kell szokni egy
csomó rutinos mozdulatról, egyszerű
keresési módról, telefonhasználati beidegződésről. Át kell lépni a láthatóság
tartományába. Ezenkívül el kell fogadni, hogy így tagja lettél egy nagyobb
közösségnek, amely a külvilágból sokkal kevesebbet érzékel – akaratlagosan.

Ugyanis rácuppan az okostelefon kínálta kapcsolati tőkére, lehetőségre, és
azokat nyomogatja, csalogatja elő az
elegánsabb, nagyobb, értékesebb készülékből. A várakozási és holtidők relatíve lerövidülnek a játékok révén, a
baráti beszélgetések is élőben, attól
függően, hogy mit/hány alkalmazást tétetsz fel a képernyőre közvetlen elérés
gyanánt.
Ugyanis a beállítás, a képernyő ikongazdagítási folyamata nem a te műved.
Te, aki most jutottál birtokába a hendiketyerének, erre még bunkó vagy. Ámbátor lehetséges, hogy te kísérletezel
bátran hályogkovács módra, vagy lassan és aggodalmasan napok hosszú
sora alatt fedezed fel a teló virtusait
(fényképezés, Viber, Skype, üzenetküldés, játékok, kalóriatáblázat, moziműsor, szobafoglalás Honoluluban,
Facebook, Coşbook, macskatenyésztési
szaktanácsadás, letagadható beszélgetések, hangrögzítés, filmek és szexuális
zaklatások mi-tuval együtt stb.). Ha
rám hallgatsz, legjobb odaadni egy hivatásos érintőnek, a kézrátétellel ikont
varázsló maroktelefon-bűvölőnek, aki a
kívánt kattints-csak-rá sort beállítja.
Ha ezek a lehetőségek álltak volna a
márciusi ifjak rendelkezésére, sokkal
több képünk lenne a ’48-49-es eseményekről, ismerhetnénk Petőfi hangját,
Vörösmarty pesszimizmusát, Széchenyi
dühkitöréseit, Kossuthot, a debattert, a
Pilvaxban elhangzottakról rendelkezésünkre állna hiteles hang- és képdokumentum. Így csupán a nyomtatott szóra
és a levéltárakban felfedezhető kincsekre vagyunk utalva.

Ország – világ
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Újabb autópálya-szakaszokat
adhatnak át

Májusban átadhatják a forgalomnak a Szászsebes–
Torda autópálya 3-as és 4-es szakaszát – mondta
szerdán Lucian Şova szállításügyi miniszter. A tárcavezető sajnálatosnak nevezte, hogy az új szabályozás értelmében csak akkor adható át a forgalomnak
egy autópálya-szakasz, hogyha minden előzetesen
támasztott feltételnek megfelel. Kijelentette: javasolni
fogja a kormányhatározat módosítását oly módon,
hogy lehetővé tegye a részleges átadást, hogy az
egyes autópálya-szakaszok használhatók legyenek
a törvényes átadásuk előtt. A sztráda 1-es és 2-es
szakaszáról Şova úgy nyilatkozott, hogy azok még
távol állnak az átadás pillanatától, mivel az építővállalat munkaerőhiányra panaszkodik. A Szászsebes–
Torda autópályát eredetileg 2016-ban kellett volna
átadni. (Agerpres)

Ötezerrel több nyugdíjas

A múlt év végén 5,229 millió nyugdíjast jegyeztek
Romániában, ötezerrel többet, mint 2017 szeptemberében, a nyugdíjas–alkalmazott arány 9:10 volt –
derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) kedden
közzétett adataiból. Ezek szerint az átlagnyugdíj
1.132 lej volt, a társadalombiztosítási átlagnyugdíj
pedig 1.071 lej. A nyugdíjas–alkalmazott arány átlagosan 9:10 volt, de jelentős területi eltéréseket mutatott: míg Bukarestben az arány 5:10, addig
Teleorman megyében 17:10. (Agerpres)

4,4-es erősségű földrengés volt

Az év eddigi legerősebb földrengését mérték szerda
délben 12 óra 24 perckor Vrancea szeizmikus térségében, a Richter-skála szerint 4,4-es erősségű volt
a földmozgás – adta hírül az Agerpres. Az Országos
Földfizikai Intézet előbb 4,7-es erejűre becsülte a
rengést, később 4,4-esre módosították az adatot. A
földmozgás 137 kilométeres mélységben következett
be, az epicentrumához legközelebb eső települések
Nehoiu (41 km), Kovászna (45 km) és Kézdivásárhely (55 km). A 2017-es esztendő legerősebb földrengését február 8-án észlelték, ez 5-ös erősségű
volt, és a Székelyföldön, valamint Bukarestben is
érezni lehetett. Az elmúlt 27 évben 1990. május 30án és 31-én jegyezték a legerősebb földrengéseket
Romániában, akkor a Richter-skála szerinti 6,9, illetve 6,4-es erősségű földmozgásokat mértek.

Elutasított prefektusi nap

A szenátus első házként elutasította szerdán azt a
törvénytervezetet, amely szerint április 2-a a prefektusi intézmény ünnepe lenne Romániában. A Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Liberálisok és
Demokraták Szövetsége törvényhozói által benyújtott kezdeményezést 40 szenátor támogatta, 36-an
ellene szavaztak, öten tartózkodtak. A vita során a
Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek Meg Romániát
Szövetség, a Népi Mozgalom Párt és az RMDSZ is
jelezte, hogy nem fogják támogatni a tervezetet.
Eugen Dogariu PSD-s szenátor leszögezte, hogy az
ünnepnap megszervezése nem igényelne többletköltséget, csupán egy egységes nemzeti keretet teremtene, amelynek során a prefektusi hivatalok
társadalmi, gazdasági és kulturális szerepét ismertetnék. Ebben a kérdésben a képviselőház hoz
végső döntést. (Agerpres)

Lelkünkben felfénylő

(Folytatás az 1. oldalról)
akik a felnőtt életbe lépnek, nem érezték az elnyomásnak
azt a súlyát, mélységét, amely megfosztott minden önállóságtól, és csendestársnak mellénk rendelte a félelmet
a hatalomtól, a megtorlástól. És ebből kiindulva manapság túlságosan kíméltük, kíméljük, védjük őket?
Pedig korántsem értünk el Kánaánnak még a küszöbére sem. A százéves Romániának pedig nem válik dicsőségére azon intézkedések sokasága, amelyekkel az
elmúlt évek március 15-i ünnepségeit keserűvé tette a
romániai magyarság számára. Bírságok kiszabása, prefektusi kifogások, fenyegetések a magyar szimbólumok
használata ellen, és sorolhatnánk tovább az ünneprontó
gesztusokat, amelyekkel nem szolgálják a békés
együttélés ügyét.
Ugyanakkor mi is felelősek vagyunk, hogy sok helyszínen kettőbe szakítottuk az ünnepet, és fontosabbá váltak a politikusi beszédek, ahelyett hogy nagyobb teret
biztosítanánk a fiataloknak, hogy magukénak érezzék az
ünnepet.
A kellemetlen események ellenére a hajdani forradalmi lázban égő nap, majd a 170 év során átformált,
betiltott, de lélekben mégis megünnepelt március 15-ék
emlékét őrizve, aki járni tud, ott kellene lennie az ünneplők táborában, szerte Erdélyben, ahol Petőfiék vakmerő bátorságára, az elnyomást elsöprő, tömegeket
megmozgató erejére emlékeznek, ahol huszárok vonulnak és Széchenyi-szobrot avatnak, és a megemlékezést
tartalmas ünnepi műsorok követik. Az ünneplés mellett
a visszaállamosított, bezárásra ítélt iskoláink, a közéletből való módszeres kiszorításunk, nemzeti szimbólumaink üldözése és sok egyéb visszásság miatt helye van
a jogaink folyamatos megnyirbálása elleni tiltakozásnak
is. Ezt részvételünkkel tehetjük hangsúlyossá március
15-én, a régen áhított, de még el nem ért szabadság napján!
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Áradás országszinten

Gazdaságok kerültek víz alá

tonsági okokból, miután házaikba
befolyt a víz, nem sokkal később
azonban elmúlt a veszély, így hazatérhettek”. Országos szinten 53
házat, 85 melléképületet, 639 kutat,
öt hidat, 34 pincét, egy országutat
és öt megyei utat érintett az áradás.
Tegnap délelőtt az úttesten meggyűlt víz miatt nehézkes volt a közlekedés Kovászna és Buzău
megyében, az 1-es országúton,
Siriu és Szitabodza között. A forA belügyminisztériumi jelentés galmat Siriutól a 102-es megyei
szerint a Brassó megyei Homoró- útra terelték, Cislău és a Prahova
don „hat személyt evakuáltak biz- megyei Vălenii de Munte irányába,

Az elmúlt napok esőzései 15
megye 71 településén okoztak áradást. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint
Maros megye mellett Argeş,
Brassó, Buzău, Călăraşi, Kovászna, Dolj, Dâmboviţa, GiHargita,
Ilfov,
urgiu,
Prahova, Olt, Teleorman és
Vaslui megyében, illetve Bukarestben okozott kárt a kiáradó víz.

majd az 1A országútra Brassó felé.
Az érintett térségekben több mint
3000 tűzoltó 2000 gépjárművel
igyekezett elhárítani a veszélyt. A
heves esőzések miatt négy Brassó
megyei iskolában – a homoródi, királyhalmi, kutastelepi és paltini
tanintézetekben – függesztették fel
az oktatást. A Brassó megyére érvényes harmadfokú árvízkészültség tegnap délig volt érvényben.
Megyénkben az Orsova
és a Nagy-Küküllő öntött ki
Görgényszentimrén a medréből
kilépett Orsova öntött el több ház-

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Osztrák–román gazdasági konferencia

Beruházási lehetőség, visszafogott érdeklődés

Kedden délután a marosvásárhelyi Városháza nagytermében
osztrák–román gazdasági tanácskozást tartottak, amelyre
a bukaresti osztrák nagykövetség szervezésében környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, közművesítési és építkezési technológiában jártas
cégek képviselői mentek el.
Hazai részről pedig a megyei
tanács, az Aquaserv képviselői, különböző közszolgáltató
egységek vezetői voltak jelen.
Sajnálatos módon – annak ellenére, hogy meghívták őket
–, nem igazán voltak jelen
polgármesterek, a cégek által
felajánlott szolgáltatások, bemutatott műszaki megoldások „haszonélvezői”.

Vajda György

A társszervező Maros Megyei
Tanács nevében Alexandru Câmpean alelnök szólalt fel, hangsúlyozva, hogy a helyhatóság szerepe
megteremteni a kapcsolatot az üzletemberek, a potenciális beruházók
és az érdekelt cégek vagy önkormányzatok képviselői között, ezért
tettek eleget a nagykövetség felkérésének. Kiemelte, jelenleg a megye
stratégiai fontosságú beruházása a
repülőtér felújítása. A légikikötő a
majdani autópályák kereszteződésénél van, és ez fejlődési lehetőséget
biztosít majd a régiónak, ezért is
örömmel fogadják a külföldi cégek
érdeklődését.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatalt, amely szintén partnere
volt a rendezvénynek, dr. Csegzi
Sándor, a polgármester tanácsadója
képviselte, aki elmondta, hogy alpolgármesterként számos városfejlesztési terv kidolgozásában és

követésében vett részt. A hivatalos
statisztikák igazolják, hogy az ország gazdasága növekvőben van, és
ha a politikai elit is támogatja a fejlesztési tervek kivitelezését, akkor
lehet lépni az intelligens város
(Smart city) program megvalósításában, amiben akár osztrák cégek is
partnerek lehetnek. A tanácsadó beszélt a sikertelenségekről is. Politikai okok miatt bukott meg a
digitális város elképzelés, és a központifűtés-rendszer kiépítése is.
Szükség van a pozitív, perspektivikus gondolkodásra, és a stratégiák
kidolgozásában hasznosíthatnák az
osztrákok tapasztalatát – mondta
Csegzi Sándor.
Gerd Bommer, az osztrák nagykövetség kereskedelmi tanácsosa
elmondta, 3.300 osztrák–román vegyes tőkéjű céget jegyeztek be Romániában, ezek közül 1500 aktív
gazdasági vállalkozás. A legnagyobb osztrák érdekeltségű beruházás a Román Kereskedelmi
Bank megvásárlása, illetve a Petrom részvényei 51%-ának a megvásárlása (OMV), ezenkívül
számos kulcsterületen több évtizede jelen vannak az osztrák
cégek, amelyek összesen mintegy
100.000 alkalmazottat foglalkoztatnak. S hogy mennyire jelentős
partner Románia számukra, igazolja az is, hogy Lengyelországban mindössze 700 osztrák cég
működik – hangsúlyozta a nagykövetség képviselője, majd kifejtette,
Európában a legjobb infrastruktúrával az osztrák városok rendelkeznek, mert akár százéves múlttal
rendelkező cégek járultak hozzá a
közlekedés-, az ivóvíz-, a csatornahálózat kiépítéséhez és más közszolgálatatások működtetéséhez.
Az osztrák nagykövetség több romániai várost (Nagyszeben, Maros-

vásárhely, Beszterce, Máramarossziget, Szatmár, Kolozsvár)
érintő turnéjára olyan cégek képviselőit hozta el, amelyek nagy tapasztalattal
rendelkeznek
a
közművesítésben. A cégek bemutatkozását követően Gerd Bommer
ismertette azt a felmérést, amelyből többek között kiderült, hogy
Ausztria (a Román Nemzeti Bank
2016. decemberi adatai szerint)
8,34 milliárd eurós romániai beruházással a harmadik Hollandia és
Németország után. Ami a gazdasági helyzetet illeti, a külföldi beruházók számára előnynek számít
az olcsó, jól képzett, rugalmas
munkaerő, a fékező tényezők között említette a bürokráciát, a

A köztisztviselők

táji gazdaságot és mezőgazdasági
területet. Hírügynökségi források
szerint az áradás 20 gazdaságot, öt
lakás pincéjét, egy nyári konyhát,
40 pallót és tízhektárnyi mezőgazdasági területet érintett, ugyanakkor a 153C jelzésű megyei út kb.
700 méteres szakasza is víz alá került. A hatóságok jelentése szerint
tegnap az Orsova vízszintje csökkenni kezdett. Ugyanakkor a
megye más településein is számítani lehetett hasonló helyzetre, a
Nagy-Küküllő ugyanis Segesvár és
Héjjasfalva térségében, a Maros
Gödemesterháza és Marosfelfalu
környékén haladta meg a készültségi szintet. A közúti infrastruktúrát
kezelő országos társaság tájékoztatása szerint tegnap reggel lezárták
a forgalmat a 13C jelzésű országút
Héjjasfalva és a Hargita megyei
Rugonfalva közötti szakaszán. Erre
azért volt szükség, mert a Küküllő
kilépett a medréből, és körülbelül
110 méteren 70 centiméteres víz
borította az utat, amelyet délre
megnyitottak a forgalom előtt.
A belügyminisztérium figyelmezteti a lakosságot, hogy az árvízriasztás alatt álló térségekben tartsák
be a hatóságok javaslatait. Amennyiben a víz befolyik a lakásba, kapcsolják le az áramot, húzzák ki az
elektromos eszközöket a konnektorból. Az autósoknak azt javasolják,
mielőtt útnak indulnak, érdeklődjenek az utak állapotáról. Húsz centiméteres víz már befolyhat az autóba,
40 centinél már a vízen lebeg, 60
centiméteres vízállásnál pedig a járművek többségét elviszi az ár. (nszi)

bankrendszer instabilitását és a tőkebefektetés hiányát (kevés céget
jegyeznek a tőzsdén). Mindezeken
a központi és a helyhatóságoknak
kellene javítani, ha azt akarják,
hogy több külföldi beruházó jöjjön
az országba. Hozzátette, a követség
abban is tud segíteni, hogy támogatja a duális szakképzést, ami szintén
hiányos,
ezért
olyan
programokat is felkarolnának, amelyek, az állami képzés mellett, ezt
kiegészítve, a munkaerőhiány felszámolására irányulnának.
A továbbiakban nagyon röviden
15 olyan céget mutattak be képviselőik, amelyek az ivóvíz- és csatornahálózat kiépítésével, az ehhez
szükséges technológiával (vezetékek, szivattyúk stb.), hulladékkezelő,
-szállító
eszközökkel,
lerakók,
szennyvíztisztítók
építésével, különleges betonvezetékekkel, újrahasznosítással, taka-

is tiltakoznak

A Köztisztviselők Országos
Szakszervezete (SNFP) tiltakozással fenyeget, miután
több közalkalmazotti kategóriának is csökkent a fizetése.

„A Köztisztviselők Országos
Szakszervezete elérkezettnek látja
az időt, hogy az elkövetkező időszakban szakszervezeti akciókat
tartson, miután a 2017/153-as
számú, a közalkalmazottak bérezéséről szóló törvény nem érte el célját. Akárcsak a rendőrök vagy a
börtönök alkalmazottai, a köztisztviselők és a közigazgatásban szerződéssel dolgozók sem részesültek
béremelésben, mi több, előfordult,
hogy az új bérezési és adóügyi intézkedések alkalmazása nyomán
egyesek jövedelme csökkent is.
Ilyen helyzetben vannak a minisztériumoknak alárendelt intézményekben – mint a fogyasztóvédelem, a
környezetvédelmi őrség, a munkaügyi felügyelőség, a munkaerő-elhelyező ügynökség, a prefektúrák –
dolgozói, mint ahogy a kulturális, az
ifjúsági és sport-, valamint a közlekedésügyi minisztérium alkalmazottai, a közegészségügyi igazgatóságok beosztottjai stb.” – mutat
rá a Mediafaxhoz eljuttatott közleményében a szakszervezet. Bejelentették egyúttal, hogy aláírásba
kezdtek a tiltakozó megmozdulások
érdekében.
„A különböző közalkalmazotti
kategóriák fizetése kapcsán felmerült elégedetlenségek mind jobban
és jobban alátámasztják a kormány
– főként a munkaügyi minisztérium
képviselőinek – irántunk tanúsított
közönyét” – fogalmaz a köztisztviselők érdekképviselete.

rítással, fertőtlenítéssel foglalkoznak.
Potenciális partnerként a megyei
tanács beruházási programját Codruţa Togan menedzser ismertette,
majd Törzsök Sándor mérnök, az
Aquaserv Rt. projektmenedzsere a
cég megvalósított, folyamatban
levő és tervezett beruházásairól,
ivóvíz- és csatornahálózat-fejlesztési munkálatairól tájékoztatta az
osztrák cégek képviselőit, konkrét együttműködési lehetőséget
ajánlva.
A bemutatót követő állófogadáson az érdekelt felek közvetlen kapcsolatot létesíthettek. Sajnos, amint
utólag megtudtuk, annak ellenére,
hogy meghívást kaptak, a beruházások lehetséges haszonélvezői, a
megye községeinek polgármesterei
nem igazán érdeklődtek a rendezvény iránt, így felemásra sikeredett
a konferencia.

Fotó: Henn Attila
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

A gyereket a magzati léttől iskolás koráig követi a védőnő

Az anyaországi családok segítői

2018 a külhoni magyar családok éve, ez alkalommal a Magyar Védőnők Egyesülete és
az Otthon Segítünk Alapítvány szakemberei Kárpát-medencei tavaszi körúton vesznek részt, hogy megismertessék és népszerűsítsék a védőnői, illetve az otthon segítő
szolgálatot, ami óriási támaszt jelent az anyaországi
kisgyerekes családok életében. A körút harmadik állomásaként kedden Marosvásárhelyen a magyarországi szakemberek találkoztak a helyi
kismamákkal, édesanyákkal,
valamint egy óvodában és egy
iskolában is előadásokat tartottak.

Menyhárt Borbála

A magyar kormány és a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával létrejött tájékoztató körút keretében a
marosvásárhelyi Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Központban tartott rendezvényen házigazdaként
Borsos Melinda, az Erdélyi Református Egyházkerület nőszövetségi
elnöke köszöntötte az anyaországi
vendégeket. A Nemzetpolitikai Államtitkárság képviselője, Illyés
Gergely kifejtette, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 2012 óta hirdet tematikus
éveket, volt év, amikor a külhoni
óvodákat, majd a szakképzés, valamint a vállalkozások fejlesztését támogatták. Mint mondta, 2018 a
külhoni magyar családok éve, és
ennek keretében számos lehetőség
adódik majd a határokon túl élő családok felkarolására. Többek között
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága pályázatot hirdetett
a
Magyarországgal
szomszédos országokban működő
magyar családbarát vállalkozások
támogatására, amelynek célja családbarát munkahelyek kialakítása,
fejlesztése, családokat segítő szolgáltatások nyújtása és/vagy külhoni
diákok szakmai képzésének, valamint pályakezdő fiatalok foglalkoztatásának a támogatása. Az erre
szánt keretösszeg 500 millió forint,
és április 6. a pályázati határidő.
Az egészséges, boldog családokért
– ez a mottója a több mint százéves
magyarországi védőnői szolgálatnak, amely 2015-ben hungarikum
lett. A marosvásárhelyi találkozón
Pelleiné Imre Judit védőnő részletesen ismertette, hogy miként is zajlik Magyarországon a várandósgondozás, Tóth Györgyné pedig
arról számolt be, miként támogatják
a védőnők a csecsemők anyatejes
táplálását.
Csordás Ágnes, a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke lapunknak elmondta, a Kárpát-medencei
családok éve keretében vesznek
részt ezen a körúton, amelynek első
állomása a Vajdaság volt, majd
Nagyvárad következett. A körút
során bemutatják a magyarországi
védőnői szolgálatot, azokat a módszereket, amelyekkel a szolgálat
immár több mint 100 éve a családokat támogatja: hogyan zajlik a várandósgondozás, majd a kisbaba
fejlődésének a nyomon követése,
miként támogatják a szoptatást, hogyan végzik a munkájukat az isko-

Csordás Ágnes

lákat, óvodákat ellátó védőnők, milyen egészségfejlesztő programokat
valósítanak meg a tanintézetekben.
– Felajánljuk a segítségünket az
itteni szakembereknek, hogy
amennyiben a későbbiekben igénylik, szívesen biztosítunk olyan magyar nyelvű információs anyagokat,
olyan portálok elérhetőségét, amelyeket a munkájuk során hasznosítani
tudnak,
ha
például
várandósokat vagy családokat támogató szolgáltatásokat nyújtanak
– fejtette ki.
Lapunk kérdésére az elnök aszszony rámutatott, Magyarországon
a védőnők képzése az egészségtudományi karokon zajlik, négyéves
képzésről van szó, amelynek a
végén felsőfokú végzettséget szereznek.
– A védőnői ellátás államilag finanszírozott szolgáltatás, és Magyarország teljes területe le van
fedve, nincs olyan szegmens, olyan
tanya, kis utca, ahol ne lenne lehetőség a védőnői ellátás igénybevételére. Régebben le lehetett
mondani a védőnői szolgálatról, vi-

Fotó: Nagy Tibor

szont sajnos fordultak elő tragikus
események, amelyek nyomán jogszabályba foglalták, hogy a várandós nők, illetve gyereket nevelő
családok kötelesek együttműködni
a védőnői szolgálattal. Erre több lehetőség van, az egyik, hogy a családokat otthon látogatjuk meg.
Szigorú jogszabályok szabályozzák a rendszer működését, a gyermek fejlődésében tapasztalható
mérföldkövek függvényében ajánljuk ezeket a találkozókat, amelyeket a családok otthonában vagy a
védőnői tanácsadóban valósítunk
meg, és minden esetben a családra
külön kidolgozott gondozási tervet
ajánlunk fel – hangsúlyozta az
elnök asszony.
Főállású védőnők
a tanintézetekben
Magyarországon a várandósságtól, illetve már a családtervezés
időszakától, egészen az iskolapadok elhagyásáig a védőnő látja el a
családokat. Körülbelül ötezer védőnő van ma Magyarországon, közülük 3800-an kimondottan a
várandós nőket és a hat évnél kisebb gyereket nevelő családokat
látják el.
– A jogszabályok értelmében egy
védőnőre 250 gondozott hárul, természetesen ennél van kevesebb, de
jóval több is. Azokban az iskolákban, ahol több mint 700 gyerek
tanul, főállású iskolavédőnőt foglalkoztatnak, aki napi nyolc órában
jelen van az adott tanintézetben. Ő
végzi az egészségi állapot szűrését,
megszervezi a védőoltásokat, illetve egészségfejlesztő foglalkozásokat tart, de a diákok bármikor
felkereshetik egyénileg is. Kis településeken sajnos nem lehet főállású
védőnőket alkalmazni, ott az felel
az óvodáért és iskoláért is, aki ellátja a családokat. Együttműködik a
pedagógusokkal, a családorvosokkal, a szociális ellátó rendszerrel, a

Lehőcz Mónika

szülész-nőgyógyászokkal. Mi tulajdonképpen a karmesterek vagyunk
abban a családi nevelésben, amely
az egészséget támogatja, kimondottan a gyerekre fókuszálva.
Bármikor elérhetők vagyunk,
vannak családok, amelyek más országba költöztek, de mivel ott nincs
ilyen szolgálat, most is hozzánk fordulnak tanácsért.
Nagyon összetett a védőnői hivatás, az egyik legfontosabb, hogy a
gyerek fejlődésében a legapróbb
változásokat vagy megtorpanásokat
időben észrevegyük. Az elmúlt
évben bevezettünk egy új módszert,
egy úgynevezett szülői kérdőívet,
tizenöt korcsoportra állítottunk
össze kérdéssort, hogy az adott korban mi az, amit a gyereknek már
tudnia kell, mikor kell például megfordulnia, felállnia, és ha van olyan,
amit még nem csinál, akkor fel tudjuk hívni a család figyelmét, hogy
miként segítsék ezt elő, ha pedig jelentős a fejlődésbeni megtorpanás,
akkor szakemberhez irányítjuk.
Nagyon összetett az egészségi állapot szűrése, a testi fejlődésen túl
a mentálison át az érzelmi fejlődésig mindenre kitér. Minden alkalommal,
amikor
találkozunk
várandós nővel vagy gyerekekkel,
súlyt, magasságot mérünk, testtartást nézünk. A várandósoknál vizelet-, valamint magzati szívhang
vizsgálatot végzünk, illetve figyelemmel kísérjük, hogy sor kerüljön
a rendszeres vérvizsgálatra. A csecsemőkortól kezdve a gyerek érzékszerveinek a működését is
megfigyeljük, majd amikor nagyobb lesz, a beszédfejlődést, moz-
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gást, majd óvodában és iskolában a
gerincet, az esetleges lúdtalpat, a
pajzsmirigyet ellenőrizzük. Ezenkívül az iskolákban a védőnő rendszeresen beszélget a gyerekekkel a
fogápolásról, a szájhigiénéről, a helyes táplálkozásról, a mozgás fontosságáról, a cukorbetegség, illetve
az elhízás megelőzéséről – foglalta
össze az anyaországi védőnők rendkívül szerteágazó tevékenységét
Csordás Ágnes.
Szülők segítenek szülőknek
– egy mondatban így lehet összefoglalni a magyarországi Otthon
Segítő Alapítvány alaptevékenységét – fejtette ki a marosvásárhelyi
találkozón Lehőcz Mónika, az alapítvány igazgatója, aki 2007 óta vezeti a Magyarországon 17 éve
működő országos segítő szolgálatot, amelynek keretében képzett,
felkészített önkéntesek ingyenesen,
heti rendszerességgel felkeresik
azokat a kisgyerekes családokat,
akik igénylik ezt, és baráti támaszt
vagy gyakorlati segítséget nyújtanak számukra. Ha az édesanya egyszerűen csak beszélgetni szeretne,
akkor az önkéntes beszélget vele,
esetleg besegít a takarításba, vagy
egyszerűen segít két-három gyerekkel lemenni sétálni az emeleten lakó
édesanyának. Lehőcz Mónika és
munkatársa, Révész Melinda,
mindketten többgyerekes családanyák, rámutattak, kisgyerekes és
főként többgyerekes szülőként
gyakran érzi úgy az ember, hogy
nem elég a két keze, annyi a teendő
a gyerekekkel, illetve a házimunka
terén. Manapság már nem él együtt
több generáció, így sok édesanya
egyedül marad ezekkel a feladatokkal, ugyanis a férj napközben dolgozik, nagyszülők pedig nincsenek,
vagy éppen még dolgoznak, esetleg
távol élnek. Példaként felhoztak
egy kismamát, akinek az alig totyogó kisgyereke mellett ikrei születtek, és egyszerűen képtelen volt
lejutni a három aprósággal az emeleti lakásból, viszont az önkéntes
segítségével azonnal megoldódott a
gondja.
Az önkéntesek általában aktív
nyugdíjasok, vagy gyereknevelési
szabadságon lévő anyukák, vagy
munkanélküli szülők. Úgy készítjük
fel az önkénteseket, hogy abban segítsenek, amire a család kéri őket,
és nem helyettük, hanem mindent
velük együtt csinálnak – hangsúlyozta az alapítvány igazgatója.
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Zeneszülész

Szilágyi Mihály
Akik egyszer igazán megtapasztalják, mit
jelent a zenélés csodája, azok vallásként tisztelik a zenét. Alig van nagyobb élmény, mint
amikor mi magunk teremtjük meg a zenét, a
saját fülünk hallatára csendül fel az ének,
vagy szólal meg egy hangszer. A zenélés alkotás is, hasonlít a teremtéshez. Valahányszor
énekelünk vagy zenélünk, egy hangulatot teremtünk, egy hangulat születik meg a szívünkben.
Elanyagiasodó, szolgáltatásra épülő világunkban, bár egyre többször hangoztatják a
lélekgyógyászok, mégis egyre kevesebb
hangsúlyt fektetünk a saját lelkünk művelésére. Talán azt hisszük, hogy ha elromlik, ott
a pszichológus, és megjavítja? A lelkünket is
piaci áruvá fokozzuk le?
Voltak és vannak emberek, akik másképp
vélekednek a zenéről. Akik kellően felnőttek

szellemileg, azok túllátnak a zenetanulásra
fordított idő okozta akadály fölött, és fölfedezik, mekkora lehetőséget kínál a muzsika.
Körmendi János gyerekkora óta orvosnak
készült, de mindig úgy érezte, nagy szüksége
van a zenére. Ő maga mesélte el egy interjú
alkalmával, hogy annak ellenére, hogy orvosnak készült, a zene egy második lehetőség
volt számára: „arra az esetre, ha nem vesznek
fel, készültem B tervvel, legfeljebb elmegyek
zenésznek”.
Körmendi János 1941-ben született. Szülei
pártolták zenei tanulmányait. Gyerekkorában
hegedülni tanult. Még kisgyerek volt, amikor
bátyjával többször átment Kovács Gyula
dobművészhez. Bizonyára jól megbámulta
ezeket az erőteljesen dübörgő hangszereket.
A mester – hogy lenyűgözze a gyereket –
egy-egy széjjelvert ütőt adott neki ajándékba.
Elképzelhetjük, mennyire örülhettek a szülők
ennek az ajándéknak, amikor a fiúcska min-

Beszéljünk a stresszről
(Selye János stresszelmélete alapján)

Bogdán Emese
Divatba jött, életvitelünk részévé vált ez a
téma, mely kitölti mindennapjainkat, hiszen
szinte naponta elhangzik valahol a környezetünkben ez a szó, hogy stressz. Minduntalan
beleütközünk, akarva, nem akarva, hangoztatjuk, hogy igenis ez az okozója minden betegségünknek, bajunknak, mégis csak nagyon
nehezen tudunk tenni ellene. A rohanó élet,
az állandó negatív testi és lelki hatások áldozatai vagyunk. A legtöbb ember a stresszt
csupán kellemetlen idegfeszültségnek tekinti,
és nem gondol arra, hogy a szervezet minden
sejtjét érinti, mozgósítva egész élettani rendszerünket. A stresszről közel 100 éve tudunk,
tisztában vagyunk vele, hogy a túlzott stressznek sok betegség előidézésében szerepe van,
mégis amikor megbetegedünk, nem vesszük
számításba a sajátosságait, jelentőségét elbagatellizáljuk. Ahhoz, hogy kordában tarthassuk, meg kell ismerni, és meg kell érteni,
hogyan hat a testünkre. Mielőtt részletesen
elemeznénk a stresszt, érdemben beszélnünk
kell a híres tudósról, a stresszelmélet atyjáról,
az osztrák-magyar származású dr. Selye Jánosról, aki 29 éves korában szerzett világhírnevet felfedezésével. Kutatásai az egész
világra befolyással voltak, és lendületet adtak
az endokrinológia, az élettan és az orvostudomány fejlődésének. Stresszelmélete központi szerepet kapott, és ma is meghatározó
a pszichoszomatikus orvoslásban, a munkaegészségügyben, más pszicho-neurológiai
kutatásokban. 82 éve, 1936-ban, a Nature
című tudományos folyóiratban megjelent cikkében ismertette meg a tudományos világot
egy akkor új jelenséggel, melynek először a
generális adaptációs szindróma, később a
stressz nevet adta, és úgy határozta meg, mint

a test nem specifikus neuro-endokrin válasza.
Már ebben az első közleményében megfogalmazta a sztressz – hormonális rendszer – immunrendszer – emésztőrendszer közötti
közvetlen kapcsolatot. A stressz tehát „az élő
szervezet nem specifikus válasza bármilyen
megterhelésre”. Egyik jelentős felfedezése a
nem specifikus alkalmazkodás jelensége,
amikor szervezetünk, a különböző speciális
körülményekkel való birkózás során törvényszerűen azonos válaszokat, nem specifikus
biokémiai változásokat hoz létre. Mindegy,
hogy a stresszt előidőző tényező kellemes
vagy kellemetlen, csak az számít, mennyire
veszi igénybe alkalmazkodóképességünket.
A stresszhatás tehát nem függ az igénybevétel
típusától, testünk ugyanazzal a tünetegyüttessel válaszol a külső és belső környezet min-

Illusztráció

den tárgyat kipróbált; „minden nyavalyán zörögtem”.
Tizenkét évi hegedülés után már zenekarban is megállta a helyét. „16 évesen összefutottam egy zongorista sráccal, akivel együtt
jártunk szolfézsre, ajánlotta, hogy menjünk a
MOM szimfonikus zenekarába, hegedűsöket
keresnek. Egy szezont lehegedültem ott, szalonzenekar volt. Mindezt iskola mellett.” A
serdülő fiatal nem félt sem a megterheléstől,
sem attól, hogy a zenélés miatt esetleg kevesebbet tanulhat. A zenekarban érdekes módon
újra felfigyelt a dobra: „marhára megtetszett
a hangszer. Én itt 15 emberrel húzom, a
dobos meg egyedül ott önálló életet él, vidáman üti a dobot”.
János számára a hegedű lassan kezdte elveszíteni egyeduralmát. A fiatalember elkezdett dobórákra járni. A dobolásnak is megvan
a maga titka. Nehogy azt higgye bárki, hogy
könnyű a dobos dolga! Ő a zenekar szíve, ő adja
a lüktetést. És bizony, ha a dob a szívhez hasonlóan elkezd félreverni, belehalhat a zenekar.
Körmendi szerencsés volt. Nem kellett előkapnia a B tervet, ugyanis 1959-ben sikerrel
felvételizett az orvosi egyetemre. Alig kezdődött el a tanítás, az egyetem folyóiratában fölfedezett egy hirdetést: „Orvosegyetemi
zenekar dobost keres”. Hamarosan összeállt a
zenekar. Előbb csak vasárnaponként muzsikáltak maguknak és barátaiknak, de nemsokára
„ha adódott valamilyen más buli, gólyabál,
szalagavató, akkor máshová is mentünk”.
A fordulat akkor következett be, amikor
egy rendezvényen az egyetemi zenekart meglátogatta Illés Lajos. „Lajos kiváló zongorista
volt. Sőt, be is ültem én is játszani mellé.” Ez
a találkozó nem maradhatott folytatás nélkül.
1961-ben Körmendi véletlenül betévedt egy
rendezvényre, ahol az Illés zenekar játszott.
Elbűvölte az együttes stílusa. Nem csoda,
hogy 1962-ben az együttesben játszott.
A zenekar természetesen folyamatosan
változott, így a repertoárjuk is. Akkor még
hangszalagon szerezték be a legújabb slágereket, mindenki addig hallgatta azokat, míg
megtanulta a saját részét, aztán következtek
a próbák. „Sokat gyakoroltunk, de Szörényiék profi zenészek voltak, nem ment nehezen.” Ma talán különös dolognak számít a
sok gyakorlás, de ők komolyan vették a ze-

den olyan kihívására, mely valamiféle alkalmazkodást követel meg, ez a stresszválasz
(általános alkalmazkodási tünetegyüttes),
melynek két fő jellemzője van: 1. Azonos tünetek: a stressz hatására a stresszválasz egy
időben több szervben mérhető elváltozásokat
okoz, de elsősorban három szervrendszert
érint látványosan (a hormonrendszert, az immunrendszert és az emésztőrendszert). 2. Tartós, szokatlan nehézség esetén testünk
biológiai reakciói meghatározott sorrendben
követik egymást. Ez három szakaszból áll: az
első szakasz a riadókészültség. Megbillen az
egyensúly, szervezetünk idegi endokrin úton
mozgósítja tartalékait (szimpatikus hatás). Ez
a test valamennyi szervére kihat, csökken az
ellenállóképesség, tünetek jelentkeznek.
A második szakasz az ellenállás, amikor a
szervezet küzd vagy alkalmazkodik, hozzászokik, az ellenállóképesség fokozott fordulatszámon pörög, a normális szint fölött. A
harmadik szint a kimerülés vagy halál, amikor az energiák elfogynak, ezért a riasztási re-

nélést, és nem bíztak semmit sem a véletlenre. A zenének tökéletesnek kellett lennie,
s csak azután léptek vele színpadra. Szorgalmuknak édes gyümölcse termett, hiszen az
együttes Magyarország egyik legjobbjának
számított.
Ma talán nevetségesen hangzik, de „63ban még megesett, hogy egy ötwattos erősítőről szólt az egész zenekar”. Jól figyeljük
meg: öt watt! Ilyen teljesítmény mellett nem
volt velőtrázó a muzsika, és mégis élvezni lehetett. Ma miért csak akkor jó egy buli, ha az
ember szíve, mája és veséje is beleremeg a
hangerőbe?
Igazi csoda akkor történt az együttesben,
amikor elérkezettnek látták az időt saját dalok
szerzésére. Addig csak külföldi slágereket játszottak. 1965-ben Szörényi Levente és Bródy
János felbátorodtak, és saját dalokat kezdtek
komponálni. Az együttes félve nyúlt az új
magyar művekhez, attól tartottak, a közönség
kedvezőtlenül fogadja az újdonságot. Nem
volt könnyű dolguk, hiszen egy magyar műfajt kellett megteremteniük. Kétségeik azonban sikerré változtak, a meglepett közönség
ujjongva éljenezte dalaikat. Egy születés csodáját tapasztalta meg a zenekar.
Körmendi az egyetem befejeztével rezidensként kezdte orvosi karrierjét. Az orvosi
hivatás azonban nem mindig engedte meg a
zenélést. Egyre gyakrabban kimaradt a próbákról, majd az előadásokra is helyettest kellett hívniuk. A fiatal orvos belátta, hogy nem
űzhet gúnyt a zenéből, ezért 1966 májusában
játszott utoljára az együttessel. Ő maga is megdöbbent azon, hogy kimaradásait szó nélkül
fogadták, sohase rótták fel neki. Ha bárki is kirívóan önző lett volna a zenekarban, akkor vádakkal illették volna, de ilyen nem történt.
Az egykori dobos 1969-ben szülész-nőgyógyászként szakvizsgázott, és 1970-ben
már Kanadában dolgozott. Ott is halt meg
2016-ban.
Talán provokatív a kérdés, hogy vajon zenélés nélkül többre vitte volna Körmendi? Ha
az iskolában nem vesszük komolyan a zenét
vagy akármelyik másik tantárgyat, akkor egy
esetleges B terv lehetőségétől fosztjuk meg
magunkat. De ha nincs is szükségünk második vagy sokadik tervre, vajon elhanyagolható az a sok pozitívum, amit a zene kínál?

akció tünetei újra megjelennek, de leküzdésükre már nincs kapacitás, beáll a halál. A
szervezet alkalmazkodóképessége tehát
véges és kimeríthető. Minden stresszhatást
csak bizonyos ideig lehet elviselni. Az alvás,
a nyaralás és más regenerációs tevékenységek helyreállíthatják alkalmazkodási képességünket, de a teljes megújulás lehetetlen,
mivel minden biológiai tevékenység valamilyen kémiai sebhelyet hagy maga után. A túl
erős vagy többszörösen ismétlődő stressz betegségek okozójává válhat, és súlyosan károsíthatja az immunrendszer és a központi
idegrendszer működését. Selye János kutatásai megelőzték korát, és valamennyi megfigyelése az idők folyamán be is igazolódott.
Kortársai az orvostudomány Einsteinjának
nevezték.
Annak dacára, hogy tízszer jelölték Nobeldíjra, nem kapta meg. 1700 cikk és 39
könyv szerzője. A doktori címei mellett 43
díszdoktori és 68 tiszteletbeli címet adományoztak neki. A világ minden táján elterjedtek kutatásai, publikációi, és mindenütt
létesültek stresszkutatásra szakosodott intézmények. A The stress of life (Életünk
és a stressz), valamint A stressz distressz
nélkül nemzetközi bestsellerek lettek. A
Textbook of endocrinology volt az első
modern, tudományosan megalapozott endokrinológiai tankönyv (1949-ben), mely
nagy elismerést váltott ki. Már 1936-ban,
a Károsító tényezőkkel előidézett szindróma című tanulmányában rámutatott: a
stressz hatására gyomor-, bélrendszeri fekély képződik, csecsemőmirigy-zsugorodás, mellékvese-megnagyobbodás alakul ki.
Selye János kutatásai alapozták meg és indították el a különböző stresszbetegségek
élettani mechanizmusainak vizsgálatát.
Stresszelméletéből fakad az a következtetés
is, mely szerint a stresszel szembeni védekezőképesség erősítésével, energiaháztartásunk szabályozásával legyőzhetjük a
betegségeket.
(Folytatjuk)
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Tavaszváró
egyszerű fogások

A megkésett tavasznak örülve most inkább a szabadban, erdőn, parkban tölteném az időt, mint
hogy a kályha mellett állva süssek-főzzek. De azért
mégiscsak kell egy kis időt szakítani, mert az éhség
rákényszeríti az embert. Általában azokat az ételeket szoktam itt felsorakoztatni, amelyeket a közelmúltban készítettem el, legyen így most is. Persze,
csak azok az ételek kerülnek ide, amelyek nem ismétlődnek. Merthogy a római tálban sült fokhagymás csirke, a karfiolos paradicsomleves, a
zöldborsós karaj, amelyek mind kedvencek, már
Leszűrjük, hagyjuk kihűlni, majd kifacsarjuk belőle a vízföszerepeltek e lap hasábjain. A tavaszi hangulat
lösleget.
jegyében kezdjük is el a sütés-főzést!

Egy edényben összetörjük a fetát, hozzáadjuk a tojásokat,
és jól eldolgozzuk, majd fűszerezzük és belekeverjük a reszelt
tököt. A legvégén adjuk hozzá a lisztet és a sütőport. Papírformával bélelt muffinsütőben aranybarnára sütjük.
Reggelire, előételnek, vendégvárónak nagyon finom.

Mezey Sarolta

Tökös-túrós briós

Hozzávalók: 3 kisebb zsenge tök (kb. 30 dkg), 15 dkg liszt,
20 dkg feta sajt (vagy tehéntúró), 3 tojás, 1 csomag sütőpor,
3 cikk fokhagyma, egy kis kötés kapor (vagy egy kanálnyi
fagyasztott kapor, én ezt használtam), egy kevés szerecsendió, só, bors ízlés szerint.
Ebből az adagból 12 briós lesz.
Elkészítése: A tököket nagy lyukú reszelőn héjastul megreszeljük, és két percre forrásban levő vízbe dobjuk. (Ne főzzük, mert akkor a tök ellágyul, és nem lesz roppanós.)

Rukkolasaláta csirkemájjal
Nálunk is divatba jött a rukkola. A nagyáruházak polcain
dobozokba csomagolva várja a vásárlókat. A salátakedvelők
kedvenc alapanyaga lett. Intenzíven aromás, kissé csípős ízű,
nagyszerű ízvilágot kölcsönöz a salátának. Számos egészségmegőrző hatása is van. Kimutatták, hogy szerepe van a daganatos betegségek megelőzésében, a glükozinolát nevű
sajátos aromaanyaga pedig megakadályozza a daganatos sejtek szaporodását. A rukkola rokon a brokkolival, a karfiollal
és a káposztával. Nagyon gazdag rostokban és antioxidánsokban is.
Hozzávalók 4 személyre: 8 szép csirkemáj, 3 marék rukkola (egy doboznyi), 15 dkg konzervkukorica, egy kötés hónapos retek, egy murok, só, bors, majoránna, 3 kanál
olívaolaj, 1 kanál citromlé.
Elkészítése: A csirkemájat megtisztítjuk, megmossuk, leszűrjük és a papírkendővel leitatjuk róla a vizet, majd majoránnával, borssal fűszerezzük, és beleforgatjuk egy kevés
olívaolajba. Egy órát hagyjuk ebben a pácban.
Addig előkészítjük a saláta hozzávalóit. A rukkolát is megmossuk, és leitatjuk róla a vizet, a murkot lereszeljük, a retket
szeletekre vágjuk, mindezt összekeverjük, és hozzáadjuk a
kukoricaszemeket is.
A májat nagyobb átmérőjű serpenyőben forró olívaolajban

süssük pirosra, és amikor kész, helyezzük rá a salátaágyra.
Aztán az egészet locsoljuk meg egy kis kanál olívaolajjal (ez
jöhet a serpenyőből is) és citromlével. A májat csak a tálon
sózzuk meg!
A rukkola kesernyés, a murok és a kukorica édeskés íze
nagyon jól kiegészíti egymást.

Tarhonyás csirke
Hozzávalók: személyenként egy kicsontolt csirkecomb, só,
bors, majoránna, bazsalikom, olívaolaj.
A körethez: 25-30 dkg tarhonya, egy hagyma, két kanál
olaj, só, ízlés szerint egy kiskanál csemegepaprika, ami el is
maradhat, de színnek nem árt egy fél kaliforniai paprika.
Elkészítése: A csirkecombokat megmossuk, papírtörlővel
szárazra töröljük, enyhén kipotyoljuk, sózzuk, borsozzuk,
majoránnával, bazsalikommal megszórjuk, s egy kanál olívaolajjal bedörzsöljük. Így fűszeresen állni hagyjuk, majd olívaolajban serpenyőben megsütjük.
Amíg a hús sül, addig megfő a tarhonya is. Egy fej hagymát, a húsos paprikát kevés olajon megdinszteljük, beleforgatjuk a tarhonyát, kicsit megpörköljük, majd forró vízzel
feltöltjük, megfűszerezzük, és fedő alatt lassú tűzön puhára
főzzük.
Gyorsan kész van, és kitűnő fogás.
Jó sütés-főzést!

A törvény módosítása óta több az örökbefogadás

Tavaly negyven gyerek talált új családra

Előrelépés történt az örökbefogadások számát illetően Maros megyében,
amióta módosult a vonatkozó törvény, amely számos pozitív változást
hozott a leendő szülőkre nézve, a leglényegesebb, hogy jelentősen lerövidíti az örökbefogadást megelőző
ügyintézés időtartamát. A tavaly
negyven gyerek talált új családra, jelentősen több, mint az előző években.

Menyhárt Borbála

Az állami gondozásban lévő gyerekek
nagy részét nem nyilvánítják örökbe fogadhatónak, mivel a szülők nem mondanak le
róluk, viszont az anyagiak, a lakhatási körülmények hiánya miatt nem áll módjukban
róluk gondoskodni. Ellenben csak úgy kerülhetnek az örökbe fogadhatók listájára, ha a
gyerekvédelmi rendszerben nyilván vannak
tartva (bármilyen elhelyezési formában).
Miklea Hajnal Katalin, a Maros Megyei
Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezérigazgatója szerint az olyan szolgáltatások, mint a hivatásos nevelőszülői
hálózat vagy a bentlakásos intézményi (rezidenciális) központban való elhelyezés valójában meghatározott időre szólnak, azaz az
ideális az lenne, hogy a gyerek bekerül a védelmi rendszerbe és mindaddig ott gondoskodnak róla, amíg rendeződik a család
helyzete, mind anyagilag, mind lakhatás
szempontjából, majd egy bizonyos idő után,
amikor ez megtörtént, a gyerek visszakerül
az eredeti családjához. Sajnos a gyakorlatban
viszonylag ritkán kerül erre sor.
Az igazgatónő hangsúlyozta, amikor az
egyes esetekhez kiszállnak az igazgatóság
szakemberei, az elsődleges szempont mindig
a család védelme, hiszen még ha szerény
anyagi körülmények között is élnek, ha csupán egyik szülő van jelen, vagy akár közeli
hozzátartozók gondoskodnak a gyerekről,

akkor is jobb neki a családban, mint az, hogy
kiemeljék onnan és számára teljesen új környezetben nevelkedjen. Ezért általában csak
akkor emelik ki a gyereket a családból, amikor veszélyben van ott, például bántalmazzák
vagy súlyosan elhanyagolják.
138 gyerek várt új családra
Maros megyében pozitív eredményeket
hozott az elmúlt év az örökbefogadások tekintetében, ugyanis a 2016-ban eszközölt törvénymódosítással
lecsökkentették
a
különböző határidőket. A törvény értelmében
azoknak a családoknak, amelyek gyereket
szeretnének örökbe fogadni, több szűrésen
kell átesniük, illetve számos felkészítőn kell
részt venniük, amíg megkapják a bizonylatot,
hogy alkalmasak erre. A törvénymódosítás
egyik legjelentősebb hozadéka, hogy meghosszabbították a szülőknek kibocsátott alkalmassági bizonylat érvényességi idejét, ez
jelenleg két évre szól, míg azelőtt egy évig
volt érvényes. Ez az intézkedés sokat könnyít
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a családok helyzetén, ugyanis a tapasztalat
azt mutatta, hogy az egy év gyakran kevés,
hogy a szülő egy megfelelő gyereket találjon.
A tavaly 138 gyerek volt örökbe fogadhatónak nyilvánítva Maros megyében, közülük
40-et sikerült örökbe adni, és 29 család szerezte meg az alkalmassági bizonylatot. Tavaly tehát jelentős előrelépés történt ezen a
téren, ugyanis azelőtt általában alig több mint
húsz, legtöbb harminc gyereket sikerült egy
év során örökbe adni.
Ugyanakkor tavaly nagyon eredményes
volt a megyék közötti együttműködés, a
negyvenből tizennyolc gyereket más megyébe vittek az új szülők. Az örökbefogadásra vállalkozó párok általában minél kisebb
gyereket, legtöbben pár hónapos babát szeretnének, viszont az alkalmassági bizonylat
megszerzése, illetve a procedúra során a különböző határidők betartása miatt a legkisebb
gyerek, akit sikerült örökbe adni, 11 hónapos
volt.

Fotó: Mezey Sarolta

Ugyanakkor vannak párok, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy tudomást szerezzenek
arról, kik a gyerek vér szerinti szülei. Erre általában van lehetőség, de sok esetben a hatóságok sem rendelkeznek ezzel az
információval, például előfordul, hogy a szülészeten vagy a kórházban hagyják a gyereket, és nem ismert a szülők kiléte. A törvény
értelmében a hatóságoknak fel kell kutatniuk
a gyerek családját, egészen a negyedfokú rokonokig, ez a procedúra pedig rengeteg időt
és terepmunkát igényel, mert negyedfokú rokonig mindenkinek nyilatkoznia kell, hogy
nincs lehetősége vagy nem szeretné nevelni,
gondozni a gyereket, és bele kell egyezzen az
örökbeadásba ahhoz, hogy az örökbe fogadhatóvá nyilvánítható legyen.
Nehezen örökbe fogadható gyerekek
A vezérigazgató kifejtette, a 2016-os törvénymódosítás következtében van a rendszernek egy külön része, ahol a nehezen
örökbe adható gyerekek szerepelnek. Például
Maros megyében 70 ilyen gyerek van, vagy
etnikumuk miatt, vagy mert bizonyos egészségi problémákkal küszködnek, vagy már betöltötték a 10-12 évet, és általában ennek a
korosztálynak már jóval nehezebben találnak
szülőket.
Ellenben szerencsére nem minden család
jön konkrét elképzeléssel arra vonatkozóan,
hogy milyen nemű, életkorú gyereket szeretne, így ezeknek a gyerekeknek is esélyük
lehet arra, hogy családra találjanak.
Ha a család konkrét elképzeléssel érkezik,
hogy például egyéves, kék szemű kislányt
szeretne, ez esetben időigényesebb lesz a folyamat, viszont amennyiben nincsenek ilyen
elvárásaik, akkor a két éven belül, amíg érvényes az alkalmassági bizonylat, az esetek
nagy részében sikerül megtalálni a számukra
megfelelő gyereket. Vannak viszont olyanok
is, akik már három éve keresik, és még nem
találtak olyan gyereket, amilyent szeretnének.
A procedúra részeként három hónapig
együtt élnek az örökbe fogadó szülők a gyerekkel, ez úgymond egy összeszokási időszak, és majd csak ezt követően mondja ki a
bíróság, hogy végleges az örökbefogadás.
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Fogyatékkal élő gyermekek nevelése Romániában
– változtak-e a lehetőségek hosszú távon?

A BBTE Magyar Szociológia és
Szociális Munka Intézetének
docense, Berszán Lídia által
végzett kutatás azt hivatott
felderíteni, hogy a fogyatékos
gyermeket, fiatalt nevelő romániai családok hogyan néznek szembe a fogyaték
okozta megváltozott élethelyzettel, illetve hosszú távon
melyek azok az egyéni, családi és az ellátórendszerben
föllelhető támogató tényezők,
amelyek segítségükre vannak
helyzetük feldolgozásában.

A kutatás első szakasza 2002–
2004 között zajlott 400 erdélyi család bevonásával. A fogyatékos
gyermek/fiatal életkora ezekben a
családokban 0 és 23 év között volt.
A második, 2012 és 2014 között
végzett felmérés során a korábban
megkérdezett 400 családból százat
kerestek fel a kutatók, a fogyatékos
gyermek/fiatal életkora ezekben a
családokban 10 és 28 év között változott.
Az első felmérés kimutatta, hogy
minél súlyosabb vagy halmozottabb
a gyermek fogyatékossága, annál
negatívabb a szülők jövőképe. A
megyeszékhelyektől a falvak felé
haladva – településtípustól függően
– csökkent a lehetőségek száma és
repertoárja, a fogyatékkal élő gyermeket/fiatalt kisvárosi közegben
nevelő családok helyzete esetenként
a vidéki családokénál is kedvezőtlenebbnek bizonyult. A szülők iskolázottsága és foglalkozási státusa a
A rejtvény fősoraiban
François de La
Rochefoucauld herceg
és író egyik aforizmáját
idézzük.
(A szerző Richelieu
és Mazarin kortársa volt.)
IDÉZET
2.
SZŐLŐTÁMASZ

Ð
u

VEGYILEG
SEMLEGES

u

HIDEG
ERDÉLYI
SZÉL

u

...ALKOHOL
(BORSZESZ)

u

ARADI
SPORTKLUB

u

TILTóSZó

Ê

A

A HÉLIUM
VEGYJELE

u

G
Ê

Ð

VÉDELMEZ

IDÉZET
1.

u

TOVA

u

HOLT NYELV
STENDHAL
HŐSE
(JULIEN)

A JUPITER
EGYIK
HOLDJA

q

u

q

TÖRLŐGUMI

SP. FESTŐ
(SALVADOR)

SZLÁV
IGEN

q

q

FINN-SVÉD
SZIGET

ŐSVEZÉR

u

q

BUDAPEST
RÉSZE
EZT!

q

q

UGANDAI
POLITIKUS

u

KARMESTER
(ALBERTO)

ANYÁVÁ
LESZ

q

Ő KÖVETKEZIK

u

ÖTÉVESEK
INTÉZMÉNYE

u

u

UGRÁL
ÉS CSíP

BIBLIAI
BÁRKÁS

LATIN ÉS

EGYES!

q

RÉGI APRóPÉNZ

PÁRATLANUL NAGY!

q

SPANYOL
AUTóJEL

RÉGI BüNTETŐPAD
A FÖLDRE
TESZ

FRANCIA
SZEMÉLYNÉVMÁS

u

A RóMAI
HÁZI ISTENEK HELYE

q

NÉLKüL
(FRANCIA)
HITETLEN
FÉRFINÉV

q

u
GYOM

u

q

u

TELLúR
ÉS ITTRIUM

HOLLAND
VÁROS

q

CSAPADÉK
NÉVELŐ

q

u

ÁLLóVíZ

SZARVAS
DíSZE

u

uq

uq

ZÉRó

íRóNŐ
(GIZELLA)

NÉMA HUN!

LEKVÁROS

u

q

uq

KIPLING
KíGYóJA

OLASZ ExKIRÁLYNÉ

Ð

ESTE FELE!

u

DURMOLó

uq

FRANCIA
CSILLAGÁSZ,
FIZIKUS

KERTI
SZERSZÁM

É

q

u

uq

q

ELTULAJDONíTó

u

q

...EBCSONT
BEFORR

u

q

TESTRÉSZ!

q

Ï

A STRONA FULDA
CIUM ÉS AZ
MELLÉKFOOxIGÉN
LYóJA
VEGYJELE

q

u

IGLU BELSEJE!

TEMESVÁRI
íRó (ÁDÁM)

Ð

q

u

A PIAC
LÉNYEGE!

AB...
(HARAGOSAN)

u

BECÉZETT
ERZSÉBET

BESZÉL

ANTONOV
REP.GÉPE

q

PONTOK
SORA

q

KERESZTüL

uq

q

q

u

EGYEDüL
(ANGOL)

uq

J. wAYNE
FILMJE

q

CSúNYA
ÉS ROSSZ

NŐI NÉV
(JAN. 11.)

uq

ÉLETúT

q

JúLIA
SZERELME

HAMIS

AFRIKAI ÁLLAM LAKóJA

PóLUS

közlekedés és a szállítás akadálymentesítését, az időszakos elhelyezési lehetőségeket. A sor kibővült
a kényes kérdésekben való tanácsadás, a 18 éves kor utáni fejlesztés
és szinten tartás, az iskoláskor
utáni foglalkoztatás iránti igénynyel.
A felmérések között eltelt tíz év
szinte teljesen lerombolta a válaszadók azon reményét, hogy gyermeküknek pénzkereső foglalkozásból,
ne pedig segélyekből kelljen boldogulnia. Az állami fogyatékosellátási
rendszerrel kapcsolatban a megkérdezettek leginkább elégedetlenségüknek és csalódottságuknak adtak
hangot.
A tanulmányismertetőt
Serestély Zalán szerkesztette.
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szonyulását illetően, az utcai járókelők részéről viszont – a fogyatékkal élő egyének életkorának
előrehaladtával – csökkent az elfogadás átlagértéke. A közvélemény,
a média és az egészségügy fogyatékkal élőkkel szemben tanúsított
magatartását szintén elutasítóként
élik meg a szülők, a szakemberekre, érdekvédelmi szervezetekre
pedig korántsem a legfőbb segítőkként vagy bizalmasokként gondolnak. Erőforrások tekintetében a
mikrokörnyezet (családi, rokoni és
baráti kapcsolatok) és a hit vezeti a
listát.
A megkérdezettek továbbra is hiányolják a fogyatékkal élő gyermekek/fiatalok számára nyújtott
kikapcsolódási lehetőségeket, a
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felé. Az eltolódás egyik lehetséges
magyarázata, hogy gazdasági megfontolások mentén megváltoztak a
besorolási kritériumok. A válaszadó
szülőknek keményen kellett harcolniuk azért, hogy ne veszítsék el azokat a szerény, de nélkülözhetetlen
szolgáltatásokat, amelyek csak a
‘súlyos’ kategóriába besorolt gyerekeknek, fiataloknak járnak: személyi gondozó, utazási és kezelési
kedvezmények. Az otthon levők,
sehová sem tartozók aránya kissé
nőtt, ami azért aggasztó, mert a
2006–2013-as állami stratégia kiemelt célkitűzése az volt, hogy a fejlesztés és foglalkoztatás iskolás kor
után is folytatódjon.
Enyhe javulás tapasztalható a rokonok, szomszédok, kortársak vi-
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fejlesztési, oktatási lehetőségekről
való értesülés és a segélymegszerzés terén játszott szerepet. A megkérdezett
családok
jobbára
hátrányos anyagi helyzetűnek bizonyultak – olyannyira, hogy a gyermek gondozásáért járó összeg több
esetben akár a családi jövedelem
felét is képezhette. Az anya otthon
maradása, a fogyatékkal élő gyermek fejlesztéséből, speciális étrendjéből adódó költségek bizonyos
családok számára komoly jövedelemkiesést jelentettek. Az előítéletek, a fogyatékos egyénekkel
szembeni elutasítás gyengítették az
erőforrásokat. A válaszadók azt helyezték kilátásba, hogy az az életszakasz lesz majd a legnehezebb,
amikor saját erejük, egészségük hanyatlásnak indul, anyagi és elhelyezkedési lehetőségeiket pedig
behatárolja a nyugdíjazási életkor
elérése.
A felmérés megismétlését részben az indokolta, hogy a családok
úgy vélték, gyermekük kamasz-, illetve felnőttkorba lépése lesz a próbája szülői segítségnyújtásuknak,
ugyanakkor arra is fényt derített,
hogy az ellátórendszer hatékonyan
működik-e, a törvények által előírt
jogok valós eséllyé tudtak-e válni.
A sérült személyekért felelős országos hatóság (ANPD) országos
adatai alapján az elmúlt tíz évben
erőteljes eltolódás történt arányok
tekintetében a „súlyos fogyatékkal
élők” kategóriájától a „hangsúlyozott fogyatékkal élők” kategóriája
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A március 8-i rejtvény megfejtése: ... attól, hogy amikor a kisebbik lányom született, már festettem a hajamat.

L.n.j.
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Roberto Baggio a FuNino edzésmódszert
ismertette Debrecenben

Roberto Baggio (j3) a Marosvásárhelyi MSE edzőivel a Debreceni Egyetemen tartott szakmai képzésen

Roberto Baggio ismertette kedden az „edzők edzőjével”, a két éve
elhunyt Horst Weinnel kidolgozott
FuNino edzésmódszert a debreceni
futballegyetemen. A tanintézet
sporttudományi oktatóközpontját
zsúfolásig megtöltő több mint 300
magyar és külföldi futballedzőnek
az egykori aranylabdás olasz válogatott játékos, a komplex utánpótlás-nevelő program elnöke mellett
Marcello Nardini szakmai vezető
tartott elméleti előadásokat és vezetett
gyakorlati
bemutatót
a kétnapos továbbképzésen.
Utóbbiakon 150 gyerek, a debreceni Olasz Focisuli tagjai is részt
vettek.
Az előadásból kiderült, a programot már a világ 31 országban alkalmazzák, 15 ezer edzőt képeztek
eddig, a spanyol FC Barcelonától a
kolumbiai Sante Féig. A FuNino a
Spanyol Labdarúgó-szövetség hivatalos oktatókönyve, amely egy
optimális képzési modell a fiatal
játékosok kreatív teljesítőképességének fejlesztésére. A program
mottója az „edzők edzőjének” hitvallását tükrözi, miszerint „a jövő
futballja mindig a fejben kezdődik,
és a lábban végződik”.
A debreceni Olasz Focisuli igazgatója, a futballegyetem társszervezője, Hegedűs Gábor elmondta: a
program a korosztályos képzés
egymásra épülése miatt öt modulból áll. A továbbképzés-sorozat
egy komplex utánpótlás-oktatási
anyagot tartalmaz életkornak, pályanagyságnak és korosztályos létszámnak megfelelően, az alapoktól
egészen a felnőtt csapatig eljutva –

legyen szó profi vagy amatőr egyesületről.
A módszer különlegessége, hogy
a fiatal sportolók kreatív teljesítőképességének fejlesztését orvostudományi
vonatkozásban
is
vizsgálja, az agy kinetikájának
(BrainKinetic) működésére alapozva. A szakmai stábnak idegtudományi és agykutató specialista is
tagja. A debreceni futballegyetem
keretében kedden és szerdán az
első két modult, a 6-14 éves korosztályra vonatkozó ismereteket
sajátíthatták el a résztvevők. Megismerhették a FuNino képzési modellt, a BrainKinetic alapjait, az
oktató és korrekciós játékokat,
amelyek lehetővé teszik a játékolvasást a pályán, a kollektív játék
alapjait, a vizuális stratégiákat és
formálják a munkamemóriát.
Az oktatói stáb tagja minden

idők egyik legnépszerűbb olasz
labdarúgója, Roberto Baggio, aki
56-szor szerepelt az olasz válogatottban, amellyel világbajnoki
ezüst- és bronzérmet is nyert. Baggio játszott többek között a Juventus, az AC Milan és az
Internazionale színeiben is, a nemzetközi szövetség (FIFA) 1993-ban
az év játékosává választotta, abban
az évben Aranylabdát is kapott. A
Juventusszal 1993-ban UEFAkupa-győztes támadó 2007 óta a
Roby Baggio–Horst Wein FuNino
program elnöke.
A kétnapos debreceni képzésre a
magyarországiak mellett Romániából (közöttük a Székelyföld Labdarúgó Akadémiától, így annak
Maros megyei alközpontjaitól is),
Ukrajnából, Szlovákiából, Oroszországból, Lengyelországból és
Egyiptomból is érkeztek edzők.

A futballegyetemen folyó képzésről
A debreceni futballegyetem első kurzusai 2015-ben kezdődtek.
Az azóta elhunyt Horst Wein akkor részletesen ismertette azt az
edzéstechnikát, amelyet különböző korosztályú gyerekek képzésére dolgozott ki, s amelyet már hatékonyan alkalmaznak Németországban. A tréner a gondolkodást nevezte a legfontosabb
erénynek, ami szerinte megelőzi a fizikai erőnlétet is. Szavai szerint „a fejben kezdődik az a gondolat, ami a lábban végződik” és
a labdarúgásban eredményre vezet. Ezután Európa futballnemzeteinek legjobb utánpótlás-képzési szakemberei oktattak Debrecenben: előadást és gyakorlati bemutatót tartott itt többek között
az olasz utánpótlás-igazgató, Maurizio Viscidi, valamint az AC
Milan, az Ajax Amsterdam, a Real Madrid akadémiájának trénerei, de bemutatta Debrecenben a brazil utánpótlás-képzési
programot Joel Cornelli edző, testnevelő tanár, az olasz Alessandro Sarocco pedig a koordinációs edzők utánpótlásképzésben
betöltött szerepét elemezte a magyar szakembereknek. Ez a sorozat folytatódott most a Horst Wein és Roby Baggio nevével fémjelzett FuNino program oktatásával.

Maros megyei sikerek a veterán
atléták országos
terembajnokságán

Két arany-, egy ezüst- és két
bronzérmet nyertek a marosvásárhelyi veterán atléták az országos terembajnokságon Bukarestben, a Lia
Manoliu Stadionban február 24-25e között.
A két aranyérmet az Erdőszentgyörgyön élő Csizmadi Mihály
Zsolt (Torpi SK) nyerte, aki 40-50
évesek kategóriájában az 1500 és a
3000 méteres távon lett első.
A 60 méteres és 200 méteres
síkfutásban a Jászvásári Politehnica színeiben versenyző marosvásárhelyi
Barabási
Rozália
bronzérmet szerzett a 40-45 év közötti nők kategóriájában, míg a 60
méteres gátfutásban második lett.
Ugyancsak jó eredményt ért el a

szintén vásárhelyi Szeghalmi
László (Torpi SK), a 45-50 évesek
korcsoportjában 4. lett a sok versenyzőt felsorakoztató 3000 méteres távon.
A rangos versenyen Maros megyét még Adrian Mezdrea (Segesvári SK) és Costin Robert
(Marosludasi SK) képviselte: előbbi
a 45-50 évesek kategóriájában a
3000 méteres távon 6. helyezést ért
el, utóbbi ugyanabban a korcsoportban a 800 és 1500 méteres távon
versenyzett, de nem ért el kimagasló eredményt.
Minden dobogós sportoló érmet,
oklevelet kapott, az országos bajnokok bajnoki mezbe bújhattak az ünnepélyes hangulatú versenyen. (C.A.)

Európai focikörkép

* Angol Premier Liga, 30. forduló: Manchester United – Liverpool
2-1, Everton – Brighton & Hove Albion 2-0, Huddersfield – Swansea 0-0,
Newcastle United – Southampton 3-0, West Bromwich – Leicester 1-4,
West Ham United – Burnley 0-3, Chelsea – Crystal Palace 2-1, Arsenal –
Watford 3-0, Bournemouth – Tottenham 1-4, Stoke – Manchester City
0-2. Az élcsoport: 1. Manchester City 81 pont, 2. Manchester United 65,
3. Tottenham 61.
* Spanyol Primera División, 28. forduló: Girona – Deportivo La Coruna 2-0, Eibar – Real Madrid 1-2, Sevilla – Valencia 0-2, Getafe – Levante 0-1, Málaga – Barcelona 0-2, Espanyol – Real Sociedad 2-1,
Atlético Madrid – Celta Vigo 3-0, Las Palmas – Villarreal 0-2, Athletic
Bilbao – Leganés 2-0, Alavés – Betis 1-3. Az élcsoport: 1. Barcelona 72
pont, 2. Atlético Madrid 64, 3. Real Madrid 57.
* Olasz Serie A, 28. forduló: AS Roma – Torino 3-0, Hellas Verona –
Chievo 1-0, Fiorentina – Benevento 1-0, Bologna – Atalanta 0-1, Cagliari
– Lazio 2-2, Crotone – Sampdoria 4-1, Sassuolo – SPAL 1-1, Juventus –
Udinese 2-0, Genoa – AC Milan 0-1, Inter – Napoli 0-0. Az élcsoport: 1.
Juventus 71 pont, 2. Napoli 70, 3. AS Roma 56.
* Német Bundesliga, 26. forduló: Mainz – Schalke 04 0-1, Hertha BSC
– Freiburg 0-0, Hannover 96 – Augsburg 1-3, Bayern München – Hamburger SV 6-0, Hoffenheim – Wolfsburg 3-0, Bayer Leverkusen – Mönchengladbach 2-0, VfB Stuttgart – RB Leipzig 0-0, Borussia Dortmund –
Eintracht Frankfurt 3-2, Werder Bremen – 1. FC Köln 3-1. Az élcsoport:
1. Bayern München 66 pont, 2. Schalke 04 46, 3. Borussia Dortmund 45.
* Francia Ligue 1, 29. forduló: Strasbourg – AS Monaco 1-3, Paris St.
Germain – Metz 5-0, Dijon – Amiens SC 1-1, Nantes – Troyes 1-0, Bordeaux – Angers 0-0, Lille – Montpellier HSC 1-1, Stade Rennes – St. Etienne 1-1, Guingamp – Nice 2-5, Lyon – Caen 1-0, Toulouse – Olympique
Marseille 1-2. Az élcsoport: 1. Paris St. Germain 77 pont, 2. AS Monaco
63, 3. Olympique Marseille 59.

Bajnokok Ligája: Dzeko továbblőtte az AS Romát, kiesett az MU

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók:
* AS Roma (olasz) – Sahtar Donyeck (ukrán) 1-0 (0-0), továbbjutott az AS Roma 2-2-es összesítéssel, idegenben szerzett góllal
gól: Dzeko (52.)
piros lap: Ordec (79., Sahtar Donyeck)
* Manchester United (angol) – Sevilla (spanyol) 1-2 (0-0), továbbjutott a Sevilla 2-1-es összesítéssel
gól: Lukaku (84.), illetve Ben Yedder (74., 78.)

Ma az Európa-ligában
A labdarúgó-Európa-ligában a nyolcaddöntő visszavágó mérkőzéseit játsszák ma este. A műsor (zárójelben az első mérkőzés
eredménye, és a találkozót közvetítő televízió):
* 18.00 óra: Lokomotiv Moszkva (orosz) – Atlético Madrid
(spanyol) (0-3, Look TV, Telekom Sport 1)
* 20.00 óra: Athletic Bilbao (spanyol) – Olympique Marseille
(francia) (1-3, Look Plus, Telekom Sport 1), Dinamo Kijev
(ukrán) – Lazio (olasz) (2-2, Look TV, Telekom Sport 2), Viktoria
Plzen (cseh) – Sporting Lisszabon (portugál) (0-2, Telekom Sport
4), Zenit Szentpétervár (orosz) – RB Leipzig (német) (1-2, Telekom Sport 3)
* 22.05 óra: Arsenal (angol) – AC Milan (olasz) (2-0, RTL II,
Pro X, Telekom Sport 1), Olympique Lyon (francia) – CSZKA
Moszkva (orosz) (1-0, Look TV, Telekom Sport 3), RB Salzburg
(osztrák) – Borussia Dortmund (német) (2-1, Look Plus, Telekom
Sport 2)
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Edin Dzeko góljával az AS Roma 1-0-ra legyőzte a Manchester United ellen. A spanyolországi gól nélküli
Sahtar Donyeck együttesét a keddi visszavágón, így az döntetlent követően a francia Wissam Ben Yedder neolasz csapat idegenben szerzett góllal továbbjutott a gyedórával a lefújás előtt, mindössze két perccel azután,
Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjéből. A másik párharc- hogy beállt, betalált, majd újabb négy percre rá második
ban a Sevilla 2-1-es idegenbeli sikerével kiejtette a gólját is megszerezte. A hátralévő kevés időben az anManchester Unitedet.
golok erejéből már csak a szépítésre futotta.
Az AS Roma jobban, lendületesebben
kezdte a mérkőzést, de a Sahtar hamar rendezte a sorait. A vendégek az olasz letámadás ellenére biztosan tartották a labdát,
többnyire ugyan a saját térfelükön passzolgattak, de azt hatékonyan csinálták, több
ízben csak nyomozták a labdát a rómaiak.
A második félidő viszont hazai góllal indult, Kevin Strootman a félpályáról ugratta
ki tökéletes ütemben a bosnyák Dzekót,
aki az ukrán kapus lába között gurított a
kapuba. Ezt követően sokáig biztosan védekezett a fővárosi alakulat, a hajrára ráadásul Ivan Ordec kiállítása miatt
emberhátrányba kerültek az ukránok, akik
ennek ellenére mindent megpróbáltak, de
nem sikerült egyenlíteniük és ezáltal a továbbjutást kiharcolniuk.
A másik keddi mérkőzésen a Sevilla
idegenben vívta ki a nyolc közé kerülést a Alexis Sanchez nem érti, hogyan történhetett meg ez a Manchester Uniteddel
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Haszonbérlet pályázat útján

1. Információk a haszonbérbe adóról
Szováta város, adószám 4436895, székhely: Szováta, Fő út 155. szám, Maros megye, tel./fax:
0265/570-218, 117-es mellék, 0265/570-524, e-mail: sovata@cjmures.ro, kapcsolattartó: Bartha Éva a
jogi osztályról.
2. A pályázat tárgya:
Szováta város köztulajdonában levő 1017 négyzetméteres terület haszonbérbe adása a Fekete-tó
strand környékén.
3. Szükséges dokumentáció:
A tenderfüzetet Szováta város Fő út 155. szám alatti székhelyén lehet beszerezni, a közkapcsolati
osztályon, március 20-ától, naponta 8.30–16.30 óra között.
Ára 100 lej, amit be lehet fizetni az intézmény kasszájába, vagy pedig átutalni a Szovátai Kincstár
RO55TREZ4825006XXX000030 számlájára.
Kérdések tisztázásának határideje: április 6., 14 óra.
4. Ajánlattétel:
Az ajánlatok benyújtásának határideje: április 16., 10 óra. Cím: Szováta, a Fő út 155. szám, Maros
megye, 545500.
Az ajánlatokat két példányban – az eredeti és egy másolat – kell benyújtani.
5. Az ajánlatok felbontására nyilvános ülésen április 16-án 11 órakor kerül sor Fő út 155. szám alatt.
6. A viták megoldásában az illetékes hatóság a Maros megyei Törvényszék, Marosvásárhely, Bíróság utca 1., Maros megye. Tel. 0265/260-323, fax: 0265/267-856, e-mail: tribunalul.mures@just.ro
7. A pályázati hirdetést közlésre március 14-én küldték.

Haszonbérlet pályázat útján

1. Információk a haszonbérbe adóról
Szováta város, adószám 4436895, székhely: Szováta, Fő út 155. szám, Maros megye, tel./fax:
0265/570-218, 117-es mellék, 0265/570-524, e-mail: sovata@cjmures.ro, kapcsolattartó: Bartha Éva a
jogi osztályról.
2. A pályázat tárgya:
Szováta város köztulajdonában levő 745 négyzetméteres terület haszonbérbe adása a Făget Szálló
környékén.
3. Szükséges dokumentáció:
A tenderfüzetet Szováta város Fő út 155. szám alatti székhelyén lehet beszerezni, a közkapcsolati
osztályon, március 20-ától, naponta 8.30–16.30 óra között.
Ára 100 lej, amit be lehet fizetni az intézmény kasszájába, vagy pedig átutalni a Szovátai Kincstár
RO55TREZ4825006XXX000030 számlájára.
Kérdések tisztázásának határideje: április 6., 14 óra.
4. Ajánlattétel:
Az ajánlatok benyújtásának határideje: április 16., 10 óra. Cím: Szováta, Fő út 155. szám, Maros
megye, 545500.
Az ajánlatokat két példányban – az eredeti és egy másolat – kell benyújtani.
5. Az ajánlatok felbontására nyilvános ülésen április 16-án 11 órakor kerül sor a Fő út 155. szám
alatt.
6. A viták megoldásában az illetékes hatóság a Maros megyei Törvényszék, Marosvásárhely, Bíróság
utca 1., Maros megye. Tel. 0265/260-323, fax: 0265/267-856, e-mail: tribunalul.mures@just.ro
7. A pályázati hirdetést közlésre március 14-én küldték.

Haszonbérlet pályázat útján

1. Információk a haszonbérbe adóról
Szováta város, adószám 4436895, székhely: Szováta, Fő út 155. szám, Maros megye, tel./fax:
0265/570-218, 117-es mellék, 0265/570-524, e-mail: sovata@cjmures.ro, kapcsolattartó: Bartha Éva a
jogi osztályról.
2. A pályázat tárgya:
Szováta város köztulajdonában levő 2449 négyzetméteres terület haszonbérbe adása a Danubius
Szováta Szálló környékén.
3. Szükséges dokumentáció:
A tenderfüzetet Szováta város Fő út 155. szám alatti székhelyén lehet beszerezni, a közkapcsolati
osztályon, március 20-ától, naponta 8.30–16.30 óra között.
Ára 100 lej, amit be lehet fizetni az intézmény kasszájába, vagy pedig átutalni a Szovátai Kincstár
RO55TREZ4825006XXX000030 számlájára.
Kérdések tisztázásának határideje: április 6., 14 óra.
4. Ajánlattétel:
Az ajánlatok benyújtásának határideje: április 16., 10 óra. Cím: Szováta, Fő út 155. szám, Maros
megye, 545500.
Az ajánlatokat két példányban – az eredeti és egy másolat – kell benyújtani.
5. Az ajánlatok felbontására nyilvános ülésen április 16-án 11 órakor kerül sor a Fő út 155. szám
alatt.
6. A viták megoldásában az illetékes hatóság a Maros megyei Törvényszék, Marosvásárhely, Bíróság
utca 1., Maros megye. Tel. 0265/260-323, fax: 0265/267-856, e-mail: tribunalul.mures@just.ro
7. A pályázati hirdetést közlésre március 14-én küldték.

Haszonbérlet pályázat útján

1. Információk a haszonbérbe adóról
Szováta város, adószám 4436895, székhely: Szováta, Fő út 155. szám, Maros megye, tel./fax:
0265/570-218, 117-es mellék, 0265/570-524, e-mail: sovata@cjmures.ro, kapcsolattartó: Bartha Éva a
jogi osztályról.
2. A pályázat tárgya:
Szováta város köztulajdonában levő 605 négyzetméteres terület haszonbérbe adása a Danubius Brădet Szálló környékén.
3. Szükséges dokumentáció:
A tenderfüzetet Szováta város Fő út 155. szám alatti székhelyén lehet beszerezni, a közkapcsolati
osztályon, március 20-ától, naponta 8.30–16.30 óra között.
Ára 100 lej, amit be lehet fizetni az intézmény kasszájába, vagy pedig átutalni a Szovátai Kincstár
RO55TREZ4825006XXX000030 számlájára.
Kérdések tisztázásának határideje: április 6., 14 óra.
4. Ajánlattétel: Az ajánlatok benyújtásának határideje: április 16., 10 óra. Cím: Szováta, Fő út 155.
szám, Maros megye, 545500.
Az ajánlatokat két példányban – az eredeti és egy másolat – kell benyújtani.
5. Az ajánlatok felbontására nyilvános ülésen április 16-án 11 órakor kerül sor a Fő út 155. szám alatt.
6. A viták megoldásában az illetékes hatóság a Maros megyei Törvényszék, Marosvásárhely, Bíróság
utca 1., Maros megye. Tel. 0265/260-323, fax: 0265/267-856, e-mail: tribunalul.mures@just.ro
7. A pályázati hirdetést közlésre március 14-én küldték.

Haszonbérlet pályázat
útján

1. Információk a haszonbérbe adóról
Szováta város, adószám 4436895, székhely: Szováta, Fő út 155.
szám, Maros megye, tel./fax: 0265/570-218, 117-es mellék,
0265/570-524, e-mail: sovata@cjmures.ro, kapcsolattartó: Bartha
Éva a jogi osztályról.
2. A pályázat tárgya:
Szováta város köztulajdonában levő 1195 négyzetméteres terület
haszonbérbe adása az Aluniş Szálló környékén.
3. Szükséges dokumentáció:
A tenderfüzetet Szováta város Fő út 155. szám alatti székhelyén
lehet beszerezni, a közkapcsolati osztályon, március 20-ától, naponta 8.30–16.30 óra között.
Ára 100 lej, amit be lehet fizetni az intézmény kasszájába, vagy
pedig
átutalni
a
Szovátai
Kincstár
RO55TREZ4825006XXX000030 számlájára.
Kérdések tisztázásának határideje: április 6., 14 óra.
4. Ajánlattétel: Az ajánlatok benyújtásának határideje: április
16., 10 óra. Cím: Szováta, Fő út 155. szám, Maros megye, 545500.
Az ajánlatokat két példányban – az eredeti és egy másolat – kell
benyújtani.
5. Az ajánlatok felbontására nyilvános ülésen április 16-án 11
órakor kerül sor a Fő út 155. szám alatt.
6. A viták megoldásában az illetékes hatóság a Maros megyei
Törvényszék, Marosvásárhely, Bíróság utca 1., Maros megye. Tel.
0265/260-323, fax: 0265/267-856, e-mail: tribunalul.mures@just.ro
7. A pályázati hirdetést közlésre március 14-én küldték.

Közlemény

Értesítjük Önöket, hogy március 20-30. között a Coral Impex
Kft. rágcsálóirtást végez Marosvásárhelyen, magánterületen
(egyéni háztartásokban) a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
és a cég között köttetett 2011. szeptember 13-i 313-as számú haszonbérleti szerződés értelmében.
A használt szerek hatóanyaga az Egészségügyi Minisztérium
által engedélyezett Brodifacoum, amely az ártalmas (Xn) és az irritáló hatású (Xi) mérgezőanyag-csoportba tartozik, ellenszere a
K1 vitamin. Balesetek esetén azonnal forduljanak a sürgősségi kórházhoz. Arra kérjük Önöket, hogy fokozott figyelmet fordítsanak
arra, hogy a gyerekek és a házi kedvencek ne kerüljenek közvetlen
kapcsolatba a rágcsálóirtó szerekkel.
Hogy elkerüljük az esetleges kellemetlenségeket, közöljük, hogy
a Coral Impex Kft. az egyedüli engedélyezett kereskedelmi társaság, amely jogosult arra, hogy rágcsáló-, rovarirtást, illetve fertőtlenítést végezzen Marosvásárhely közterületén, a tulajdonosi
társulásoknál, az egyéni háztartásokban, valamint a kereskedelmi
egységeknél.
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Lengyelországi zarándoklat 2018. június 11–17. között:
Zakopane–Kalwaria Zebrzydowska –Wadowice– Auschwitz–

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

Birkenau–Czestochowa– Varsó–Radom–Krakkó
György Tibor plébános lelki vezetésével. Tel. 0744-909-601.

JÓKÍVÁNSÁG
Szellő szárnyán szálló idő e
szép naphoz vezetett, szívünk
imádságát suttogja a szeretet
Marosvásárhelyre,
BAJKÓ MAGDOLNÁNAK
77. születésnapja alkalmával:
kérjük a Jóistent, hogy óvjon,
védjen téged, és adjon neked
egészséget, hosszú, boldog
éveket szerető családod
körében. Sok szeretettel
szeretteid. (7378)

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
CSALÁD – egy nagy gyerekkel –

kiadó kétszobás, bútorozott (vagy
részben bútorozott) lakást keres 160

euróig. A Budai, Kövesdomb, régi

Tudor negyed előnyben. Tel. 0745106-354. (7303-I)

ELADÓ tűzifa (akác). Tel. 0745-793-465.
(7316)

ELADÓ tűzifa (akác). Tel. 0748-549-145.
(7316)

ELADÓ
(7315)

tűzifa.

Tel.

0758-548-501.

ELADÓ saját termesztésű FACELIA
vetőmag, 25 lej/kg, alkudható. Tel.
0744-833-597, 0365/429-580. (7381-I)

Focioktatás Marosvásárhelyen!
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja
az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed!
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak.
Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.
Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro.
Kezdj el focizni még ma!

Árverési hirdetés

A Vajdaszentiványi Általános Iskola nyilvános árverést tart
2018. március 21-én 11 órától az intézmény székhelyén – Vajdaszentivány község, 95. szám, Maros megye – az iskola birtokában
lévő 78400 m2 szántóföld bérbeadására – 39-es parcella, 910/61-es
helyrajzi szám, 40100 m2, valamint 39-es parcella, 911/35-ös helyrajzi szám, 38300 m2.
Ajánlatok 2018. március 20-án 10 óráig nyújthatók be. Bővebb
tájékoztatás a 0265/341150-es telefonszámon kapható. Kapcsolattartó: Nagy Erika igazgató.

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(6801)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (7348)
VÁLLALUNK Lindab-tető-szerelést és
javítást, sürgős javításokat, cserép- és
fémcserépcserét, csatorna-, lefolyójavítást. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel. 0753-923-247. (7297)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (7356)

2018. 03. 12-én kelt
2176-os számú RENDELET

a Munka (Muncii) és a Testvériség (Înfrăţirii) utcák találkozásánál, közterületen levő építmény közigazgatási úton történő
felszámolásáról
Marosvásárhely megyei jogú város polgármestere, dr. Dorin Florea,
látva a Közterület-felügyelő Hatóság 2018. 02. 21-ei 10882/1354-es számú
jelentését, amely a Munka és a Testvériség utcák találkozásánál közterületen
található építmény közigazgatási úton történő felszámolására vonatkozik,
a közigazgatás szabályozására vonatkozó 2001. évi 215-ös számú újraközölt törvény 68-as cikkelyének (1). bekezdése, 115-ös cikkelye 1. bekezdésének a pontja értelmében

ELRENDELI:

1. cikkely: Jóváhagyja a Munka és a Testvériség utcák találkozásánál levő
építmény közigazgatási úton történő felszámolását és a terület eredeti állapotába való visszaállítását, az építmény ugyanis fémből és pléhből, pléh tetőzettel, sarkokkal készült 9 négyzetméteres bódé.
2. cikkely: Jelen rendelet kivitelezésére a helyi sajtóban való közléstől és
a helyszínen való kifüggesztéstől számított 5 naptári nap áll rendelkezésre.
3. cikkely: A jelen rendeletben előírtak teljesítésére a helyhatóság következő képviselői kapnak megbízást:
A Közterület-felügyelő Hatóság (ADP) részéről: Bătăran Viorel SADPP közszolgálat-vezető;
A Helyi Rendőrség részéről: Sită Vasile irodavezető.
4. cikkely: A prefektus és a prefektusi hivatal tevékenységét szabályozó
2004. évi 340-es újraközölt törvény 19. cikkelye 1. bekezdésének e pontja,
valamint a közigazgatási jogra vonatkozó 2004. évi 554-es törvény 3. cikkelyének 1. bekezdése értelmében jelen rendeletet be kell nyújtani Maros
megye prefektusához, hogy a törvényességi ellenőrzést gyakorolhassa.
Dr. Dorin Florea, polgármester

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 magánélete
és üzlete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony
segítségével megszabadult a kötéstől, átoktól 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. 0755-270381. (Fizetett hirdetés: mp.)

KÚTÁSÁST,
-pucolást
vállalunk,
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(7370)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk március
15-én id. CSEKE PÉTERRE halálának 6. évfordulóján. Emlékét
szívünkben örökre őrizzük.
Fia és családja. (7369-I)

Fájó szívvel emlékezünk március
15-én id. CSEKE PÉTERRE halálának 6. évfordulóján. Nyugodjon
békében! Emlékét őrzi felesége,
Katalin és szerettei. (7332)

Elmúlt már négy év, amióta drága
jó édesapánk, a bálintfalvi születésű MÉSZÁROS GYÖRGY nincs
köztünk. Nincs köztünk, aki értünk oly sokat tett, annyit dolgozott, szerető szívével annyit
aggódott és mindig hazavárt.
Emlékét őrzi fia, leánya, menye,
veje és három unokája. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
„A szeretet a lélekben lakik, s a
lélek nem hal meg soha.”
(7242-I)

Fájó szívvel emlékezünk március
15-ére, amikor eltávozott szerettei köréből drága édesanyánk,
SCHNEIDER KLÁRA szül. ZÖLD
KLÁRA (Baba), halálának 17. évfordulóján. Emlékét őrzik fiai:
Jocó és menye, Kinga, Lacika és
barátnője, Mónika. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
(sz.-I)

„Derűs szívének fénye úgy ragyog
Túl az időkön és világokon,
Mint az égen az örök csillagok.”
Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékeztetünk március
15-én, a felejthetetlen gyermek
és testvér, MARTON JÓZSEF tragikus hirtelenséggel történt elmúlásának 20. évfordulóján.
Az űr, mely lelkünkben maradt,
pótolhatatlan. Szép emlékét szívünkben őrizzük mindörökre.
Szerettei. (7261-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk március 15-én,
DOBOS ILONA halálának első évfordulóján a drága édesanyára,
anyósra, nagymamára. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei. (7317)

Kegyelettel és fájdalommal emlékezünk
március
15-én
BUSTYA ISTVÁNRA halálának
13. évfordulóján. Felejthetetlen,
szép emlékét szeretettel őrizzük.
Felesége, fia, menye és unokája.
(7301-I)

ELHALÁLOZÁS
Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál: az
emlékedet.
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették a
bözödi születésű
KINDA JÓZSEFET
a marosvásárhelyi Augusztus
23. bútorgyár volt dolgozóját,
hogy életének 79. és házasságának 53. évében rövid szenvedés
után elhunyt. A hamvait 2018.
március 17-én de. 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a deményházi temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló felesége, Anna, fia, Loránd, testvérei: Bözsi és Irma, valamint azok családja. (7168-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz DISZPÉCSEREKET. Tel. 0733008-775. (19959)

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (19910-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT,
BÁROST, PINCÉRT, MOSOGATÓT és SZOBALÁNYT. Tel.
0722-268-866. (61031)

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 PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására. 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)
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Fájt nézni szenvedésedet, mégis
nehéz volt elengedni téged. Kegyetlen volt a sors, mert elvett
tőlem, de a szereteted itt maradt.
Nélküled már semmi sem olyan,
mint régen.
Fájdalommal, megtört szívvel tudatom, hogy a drága jó férj, vő,
NAGY GERGELY
(Gerő)
az Imatex volt dolgozója,
életének 51. évében életét visszaadta Teremtőjének. Temetése a
református temetőben lesz március 15-én 13 órától.
Gyászoló felesége és anyósa.
(7367-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, a madéfalvi születésű
özv. SZAKÁCS ANNA
szül. Ráduly
kerelőszentpáli lakos
életének 93. évében, 2018. március 14-én csendesen megpihent. Utolsó útjára 2018. március
16-án 14 órakor kísérjük a családi háztól. Áldott, szép emlékét
mindörökre megőrizzük a szívünkben.
Búcsúzik tőle szeretett leánya,
Éva és veje, István, unokái: Atti
és felesége, Kinga, Öcsi és
menyasszonya, Ida, dédunokái:
Ákos és Lehel. Nyugodj békében, drága Ani mama! (7387-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága édesanya, nagymama,
dédmama, anyós, anyatárs,
rokon, szomszéd és ismerős,
özv. SIMÓ LIVIA
született Derzsi
ny. tanítónő
életének 91. évében nehéz, fájdalmas betegség után március
13-án eltávozott közülünk. Temetési szertartása az ákosfalvi református templomban március
16-án, pénteken 14 órakor lesz,
részvétnyilvánítást 13 órától fogadunk.
A gyászoló család. (7390-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorúan értesültünk egykori
iskolatársunk és barátunk,
tisztelt kollégánk, dr. RÁCZ
BÉLA elhunytáról. Őszinte
részvétünk gyászoló családjának, Isten akaratában való
megnyugvást,
Béla
barátunknak pedig békés nyugodalmat
kívánunk.
Volt
osztálytársai és a Katolikus
Öregdiákok Sanctus Emericus
Baráti Körének tagjai. (-)
Megrendülten vettünk tudomást Nagy Ferenc kollégánk
szeretett ÉDESAPJA haláláról.
Vigasztalódást
kívánunk
a
gyászoló családnak. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes!
Az
Aquaserv
vezetősége. (sz.-I)
Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki Nagy
Ferenc
kollégánknak
és
osztozunk szeretett ÉDESAPJA
elvesztése
miatt
érzett
fájdalmában.
Az
Aquaserv
munkaközössége. (sz.-I)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki a családnak nagynéném,
SIMÓ LILI tanítónő elvesztése
miatt érzett fájdalmukban. Dr.
Csiki Zsuzsánna és családja.
(7386)
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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.
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.

Összehívó

A Makfalvi Erdőtulajdonosok Egyesületének vezetőtanácsa
Bartha Levente elnök által, az egyesület statútumának előírásai értelmében,
ÖSSZEHÍVJA
a Makfalvi Erdőtulajdonosok Egyesületének soros közgyűlését
április 7-én 11 órára a makfalvi kultúrotthonba a következő napirenddel:
– beszámoló a vezetőtanács 2017-es tevékenységéről
– jelentés a cenzorbizottság beszámolójáról a választásoktól mostanáig
– különfélék – beszélgetés
Abban az esetben, ha az április 7-i soros közgyűlés létszámhiány
miatt nem lesz érvényes, a Makfalvi Erdőtulajdonosok Egyesületének következő közgyűlésére április 14-én kerül sor, jelen összehívó értelmében. A következő közgyűlést a jelen lévő tagok
számától függetlenül megtartják.
Jelen összehívót március 13-án, kifüggesztjük a Makfalvi Polgármesteri Hivatal székhelyén és megjelenik két – egy magyar és
egy román nyelvű – helyi lapban.
Bármely érdeklődő kérheti a napirend kiegészítését, ennek érdekében be kell nyújtania javaslatait az egyesület székhelyére legkésőbb március 31-ig.
A Makfalvi Erdőtulajdonosok Egyesülete
Bartha Levente elnök

