
A romániai fiskális pénztárgépes kor-
szak az 1999. évi 28-as számú sürgős-
ségi kormányhatározattal, majd az
alkalmazási normák többszöri változta-
tásával kezdődött. Egyik újabb változ-
tatás nyomán augusztustól a
kereskedelmi forgalmat lebonyolító
egységek új típusú pénztárgépet kell
használjanak. 

A vállalkozásokat érintő, újabb költségekkel
járó beruházás célja, hogy a pénzügyi felügye-
lőség hálózatára csatlakozva közvetlen ellen-
őrizhessék a pénztárgépek használatát. A 2017.
évi 804-es számú kormányhatározat alkalma-
zási metodológiája tavaly november 20-án a
Hivatalos Közlöny 907. számában jelent meg.
A kommunikációs modullal ellátott pénztárgé-
pek bevezetésére a törvényhozók az idei év au-
gusztusát szabták meg határidőként.
Megtörténhet, hogy ezt az időpontot kitolják,

mivel az idő nagyon rövid az összes pénztárgép
és fiskális nyomtató országszinten való lecse-
réléséhez. Az intézkedés nyomán a pénzügyi
hatóság (ANAF) naprakész információval ren-
delkezik majd az üzembe helyezett pénztárgé-
pek működéséről, és folyamatosan ellenőrzi az
adatszolgáltatást az adóügyi ellenőrző egységei
révén.

A pénztárgépeket és irodai kellékeket, fogyó-
anyagokat forgalmazó marosvásárhelyi 

A színpad 
eufóriájában
A Marosvásárhelyi 1-es Számú Inklu-
zív Oktatási Központ szervezésében
harmadik alkalommal tartották meg
tegnap a speciális nevelést igénylő
gyermekek országos fesztiválját. A Fe-
dezd fel magadban a szépet címet vi-
selő rendezvényen 15 megye
összesen 250 versenyzője vett részt. 
____________2.
Magyar tudós
elmék és feltalálók
A nagyszerű kiállítás hasznos lehet
sok diák számára, akik már középis-
kolás éveikben kutatómunkával foglal-
koznak. A kiállított anyagot ki lehet
egészíteni, tovább lehet gondolni,
ugyanis 2016-tal lezáródik.
____________4.
A mesebolt, 
ahol bármi 
megtörténhet
Gyermekkorunk emlékei, a nagymama
padlásának kincsei kelnek életre a
marosvásárhelyi Gyöngyvirág utcai
Meseboltban, Makkai Nagy 
Erzsébet birodalmában. Bár kívülről
úgy tűnhet, egyszerű ajándék- vagy
régiségbolt, miután belépünk, egy cso-
dálatos világba csöppenünk.
____________7.
Gólzápor 
Nyárádgálfalván
Minden gond nélkül nyert a listavezető
Nyárádgálfalva a Maros megyei labda-
rúgó 6. liga 17. fordulójában, hazai pá-
lyán, csak a végső gólkülönbség volt
kérdés Koronka ellen.
____________9.

Cirkusz kell a megoldáshoz
Az egészségügyi dolgozók hétfői figyelmeztető sztrájkja, több ezer

tüntető és még több karszalaggal dolgozó ápoló, irodai alkalmazott,
nővér összehangolt országos akciója elegendőnek bizonyult, hogy a
két illetékes szaktárca – az egészségügyi és a munkaügyi – vezetői
megoldást találjanak a bérezési problémákra. Tizenkét órás, marato-
ninak mondható tárgyalássorozat tett pontot a Sanitas szakszervezet
tiltakozó megmozdulásaira. Sorina Pintea egészségügyi miniszter be-
jelentette: módosítják a bérezési törvényt.

Hogyan jutottunk oda, hogy egy ilyen helyzet kialakuljon, eszkalá-
lódjon, és az ország egyik legfontosabb szakterületén szinte megbénítsa
a tevékenységet? Erre is megvan a válasz. A miniszter asszony szerint
„egyes esetekben szubjektíven alkalmazták a bérezési törvényt és a pót-
lékok rendszerét”. Különös megállapítás, és még érdekesebb, hogy a
bérezési törvény megváltoztatása nem jelenti azt, hogy módosítják a
pótlékok 30 százalékra való korlátozását előíró rendelkezéseket. 

Úgy látszik, az kellett, hogy a nagy – 2022-es évre előirányzott, de
előre hozott – béremelések mellett több ezer egészségügyi alkalmazott
fizetése jelentős összeggel csökkenjen, a Sanitas tüntetésbe kezdjen
ahhoz, hogy a kormány észrevegye a bakit. Nem az első eset, amikor
ez történik, szinte mindig feszegetik a határokat, a tiltakozáshullám
aztán elmossa az ilyen jellegű kísérleteket. Mert azt hinni, hogy nem
vették észre a bérezési törvény hiányosságait, buktatóit, azt jelentené,
hogy ki kell mondani: nem profik dolgozták ki a törvényt. 

Végül is, ha megvonjuk a mérleget, azt lehet mondani, hogy ha cir-
kusszal is, de viszonylag rövid idő alatt, úgy tűnik, sikerül megoldani
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A Marosvásárhelyi 1-es Számú Inkluzív Oktatási
Központ szervezésében harmadik alkalommal
tartották meg tegnap a speciális nevelést igénylő
gyermekek országos fesztiválját. A Fedezd fel
magadban a szépet címet viselő rendezvényen 15
megye összesen 250 versenyzője vett részt. 

A gyermekek tánccal, énekkel, hangszeren játszva, il-
letve egy színpadi játék szereplőjeként mutathatták meg a
bennük rejlő értékeket.

A Maros Művészegyüttes kövesdombi termének színpa-
dán egymást váltották a boldogságtól fénylő arcok, minden
tánclépés, hang arról árulkodott, hogy életük egyik legma-
radandóbb élményét élik éppen át a kisiskolás és tizenéves
versenyzők. Egyes csoportokat a normál oktatásban részt
vevő diákok segítettek kibontakozni, a Marosvásárhelyi 1-
es Számú Inkluzív Oktatási Központ például az Egyesülés
középiskolából érkezett önkéntesekkel lépett pódiumra,
míg a 2-es Számú Oktatási Központ „hófehérkés” produk-

cióját a Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum diákjai segí-
tették. Jó pár műsorszámot azonban teljesen önállóan mu-
tattak be a fellépők.

– Mit jelent a speciális szükségletű gyerekek számára egy
ilyen verseny? – kérdeztük Balog Annát, a Marosvásárhelyi
1-es Számú Inkluzív Oktatási Központ gyógypedagógusát.

– A diákjaink nagy izgalommal készültek erre a napra.
Egy hónapja kezdtünk el próbálni, hetente kétszer gyako-
roltunk. A színpadon mindenki felszabadul, a legjobb for-
máját hozza, ugyanakkor alkalom nyílik ismerkedésre,
barátkozásra. A gyerekek fejlődése szempontjából tehát ez
mindenképpen fontos lépés – mondta a gyógypedagógus,
majd a művészegyüttes székházának előterében kiállított
kézimunkákra, könyvjelzőkre, virágos kompozíciókra hívta
fel a figyelmünket. Ezeket a versenyzők készítették, és
ajándékba hozták a fesztivál szervezőinek. 

A másságban rejlő értékek tudatosítását, népszerűsítését
célzó, nagyszabású rendezvényt a Maros Megyei Tanács, a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, a Maros Megyei
Tanfelügyelőség, illetve az Esélyt Mindenkinek Egyesület
támogatta. 

A Maros Megyei Múzeum Természettudományi Rész-
lege által 2017 áprilisában kezdeményezett „A hónap kiál-
lítási tárgya” című sorozat célul tűzte ki a múzeum
raktáraiban konzervált tudományos gyűjtemények változa-
tos formában történő bemutatását, változatos formában,
másként, mint az alapkiállításban látható. 

A bemutató 2018-ban is folytatódik, május kiállítási tár-
gya a fehér gólya (Ciconia ciconia), egy hím példány, mely
több mint 50 éve került a múzeum tudományos gyűjtemé-
nyébe. 

A madár Marosvásárhelyről származik. Preparálását na-

turalizált formában Szombath Zoltán restaurátor végezte. 
A kiállításon egy fészekalj (öt darab) fehérgólya-tojás is

látható a Bujanovics Ede gyűjteményéből, melyet több mint
ötven éve őrzünk a tudományos gyűjteményben. 

Az érdeklődők jobban megismerhetik ezt a vonuló ma-
darat a Maros Megyei Múzeum Természettudományi Rész-
legén, Marosvásárhelyen, a Horea utca 24. szám alatt, 2018.
május hó folyamán, beleértve a Múzeumok Éjszakáját is. 

Botoş Daniela-Ramona részlegvezető, 
Maros Megyei Múzeum, 

Természettudományi Részleg

Fotókiállítás
Magdó István fotóművész Állati válogatás a Kárpát-me-
dencéből című kiállítása nyílik meg a Bernády Ház tetőtéri
galériájában ma 17 órától.

Tavaszi kavalkád
Tavaszi kavalkád címmel nyílik meg Marton Erzsébet pré-
seltvirág-képeinek tárlata május 13-án, vasárnap déli 12
órakor a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházköz-
ség Dersi János termében. 

Szalmaképek 
és könyvbemutató
Kolozsvári József szalmaképeiből nyílik kiállítás május 17-
én, csütörtökön 18.30 órai kezdettel a Marosvásárhelyen
a kövesdombi unitárius egyházközség templomának Bö-
zödi György termében. A tárlatot Kedei Zoltán festőmű-
vész nyitja meg. Ez alkalommal bemutatják Kolozsvári
József Egy álmot kergettem című életrajzi kötetét (Juven-
tus Kiadó, 2018) is. Az esemény házigazdája Kecskés
Csaba lelkész-esperes, a Segesváron élő szerzőről és
munkájáról Doszlop Lídia beszél. A találkozás dedikálás-
sal zárul.

Ezüstmise a kolostorban
Május 13-án, vasárnap fél kilenckor a marosszentgyörgyi
karmelita kolostorban 25 éves jubileumi ezüstmisét tart dr.
Holló László teológiai tanár, a Státus Alapítvány elnöke. A
kolostor ezalatt látogatható.

Rövid terápia 
szenvedélybetegeknek

A Bonus Pastor Alapítvány június 4–14. között kéthetes
rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek
és felnőtt hozzátartozóiknak. A terápia azoknak szól, akik
változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüg-
gőséggel terhelt életmódjukon. A terápiát a Kovászna me-
gyei Szentkatolnán tartják, jelentkezni május 31-ig lehet az
alapítvány központi irodáján, a 0265-254-460-as telefon-
számon.

Lehet jelentkezni felnőtt színjátszó
csoportba 

A marosvásárhelyi Artecotur felnőtt színjátszó csoportot
indít. A rendszeres foglalkozáson szakemberek irányításá-
val beszédtechnikai, improvizációs és kommunikációs gya-
korlatok zajlanak, ugyanakkor a diákszínjátszók
tevékenységébe is lehetőség lesz bekapcsolódni. Jelent-
kezni, érdeklődni a gyvajda67@gmail.com e-mail címen,
illetve a 0744-604-244-es telefonszámon lehet.

Nemzetközi természetfotó-verseny
A Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesü-
let meghirdette a jubileumi, X. Milvus nemzetközi termé-
szetfotó-versenyt. Az előző évhez hasonlóan három
kategóriában lehet benevezni a Milvus Csoport honlapján:
http://milvus.ro/en/photocontest. A részvétel feltételei a
http://milvus.ro/RO/photocontest-rules oldalon találhatók.

Elég jó anya vagyok-e? 
Ezzel a címmel zajlik a marosvásárhelyi Philothea Klubban
indított Szülők iskolájának soron következő beszélgetése.
A szervezők szülőket, pedagógusokat, illetve más érdek-
lődőket is várnak május 15-én, kedden 18 órakor a Philo-
thea Klub marosvásárhelyi, Kossuth utca 2. szám alatti
székhelyére. Meghívott: Ferencz Gyöngyössy Gyöngyvér
Noémi csíkszeredai édesanya. 

Régiséggyűjtők vására
A Maros Megyei Bélyeggyűjtők Egyesülete szervezésében
május 19-én, jövő szombaton 7–13 óra között újra régiség-
vásárt tartanak a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Kultu-
rális Központban. A gyűjtők bélyegekből, pénzérmékből,
jelvényekből, kitüntetésekből, térképekből és különféle ré-
giségekből válogathatnak.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma ÁRMIN, PÁLMA, 
holnap FERENC napja.
FERENC:  a latin Franciscus
rövidüléséből keletkezett,
amely az olasz Francesco egy-
házi latinosításában azt jelenti:
francia.

10., csütörtök
A Nap kel 

5 óra 55 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 42 perckor. 
Az év 130. napja, 

hátravan 235 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. május 9.

1 EUR 4,6454

1 USD 3,9170

100 HUF 1,4755

1 g ARANY 164,6214

IDŐJÁRÁS
Változékony idő

Hőmérséklet:
max. 240C
min. 100C

Nagy Székely Ildikó

Megyei hírek

A hónap kiállítási tárgya a Maros Megyei Múzeum
Természettudományi Részlegén

Felhívás
Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács el-

nöke, Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető
elnöke, valamint Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács
elnöke – a Demeter József lelkipásztor által vezetett Sütő
András Baráti Társasággal partnerségben – május 10-én,
ma 13.30 órakor megkoszorúzza Sütő András sírját a ma-
rosvásárhelyi református temetőben.

Az esemény – melyre minden érdeklődőt szeretettel vár-
nak – célja, hogy felhívják a figyelmet a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) és a romá-
niai magyar oktatás helyzetére, valamint az egyre fokozódó
romániai magyarellenességre – emlékezve és emlékeztetve
arra, hogy erdélyi írónk kulcsfontosságú szerepet töltött be
az 1990-es években a romániai magyar oktatásért vívott
harcban, s aktívan kivette részét a marosvásárhelyi gyer-
tyás-könyves tüntetés megszervezéséből is.

Az EMNT és az EMNP sajtóirodája

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

RENDEZVÉNYEK

Különleges szükségletű gyermekek versenye
A színpad eufóriájában
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Bírság Klaus Iohannisnak
Kétezer lejre bírságolta szerdán az országos diszkri-
minációellenes tanács Klaus Iohannis államelnököt,
aki „büntetőügyeseknek” nevezte a korrupcióval gya-
núsított politikusokat. Az elnöki hivatal közölte, hogy
Iohannis politikai indíttatású döntésnek tartja a hatá-
rozatot, amelyet meg fog támadni a bíróságon. Az el-
nököt a Lumea justiţiei portál jelentette fel, amely
szerint az államfő „büntetőügyesek” minősítése sérti
azoknak az emberi méltóságát, akik ellen büntetőjogi
per zajlik, de még nem született ítélet ügyükben. Asz-
talos Csaba, a diszkriminációellenes tanács elnöke
nem értett egyet Iohannis megbírságolásával, mert,
mint mondta, politikai vitában hangzott el a minősítés,
a politikusok pedig nem tartoznak a „sérülékeny” tár-
sadalmi kategóriába, és több toleranciával kell viszo-
nyulniuk a bírálatokhoz. Asztalos szerint ez a
kifejezés belefér a szólásszabadságba. (MTI)

Módosítanák a tanügyi törvényt
Első kamaraként elfogadta tegnap a képviselőház a
tanügyi törvényt módosító tervezetet, amely értelmé-
ben a helyi közigazgatási hatóságok, az állam által
elismert egyházak, a tanügyminiszter, magánjogi
jogi személyek és törvény által Románia parlamentje
is létrehozhat olyan oktatási intézményeket, ame-
lyekben a nemzeti kisebbségek nyelvén folyik a ta-
nítás. A Népi Mozgalom Párt (PMP) képviselője,
Marius Paşcan bejelentette, hogy az alkotmánybíró-
ságon fogja megtámadni a tervezetet, mert az
egyértelműen a marosvásárhelyi római katolikus lí-
ceum létrehozását teszi lehetővé. Daniel Gheorghe
liberális párti honatya kifejtette, hogy a PNL a javas-
lat ellen szavazott, és hogy pártja fontolóra veszi az
alkotmányossági kifogás benyújtását. A képviselő-
ház első kamaraként szavazott az ügyben, a végső
döntés a szenátusé. (Agerpres)

Eloltották a tüzet 
a Radnai-havasokban

Négy nap után sikerült eloltaniuk a tűzoltóknak a Rad-
nai-havasokban, Borsabánya mellett kiütött tüzet.
Számos önkéntes, erdész is segítette munkájukat a
négy nap folyamán. A tűz összesen 65 hektárnyi al-
pesi növényzetet és tűlevelűt tett tönkre. Tegnap reg-
gel helikopterrel pásztázták végig a területet, és
megállapították, hogy nincsenek tűzfészkek a hegyen.
Az erdészeti igazgatóság néhány tagja továbbra is
megfigyelés alatt tartja a területet. A tüzet vasárnap
észlelték, és azóta folyamatosan oltották. (Agerpres)

Korszerűsödő börtönök
Huszonkét beruházás van folyamatban az Országos
Börtönparancsnokságnál – közölte az intézmény. A
beruházások célja az, hogy a börtönalkalmazottaknak
megfelelő munkakörülményeket biztosítsanak,
ugyanakkor új helyiségek – irodák, börtöncellák –
épülnek a már meglévők mellé. A dévai börtönben
például 70 új, fogvatartásra használható helyiség
épül, Szamosújváron a börtönt kerítik körbe, Giurgiu-
ban pedig 200 új fogvatartott számára létesül hely. Az
eddigi beruházások terén több probléma adódott: a
nagyenyedi börtön új adminisztrációs részlegének át-
vételét nemrég elhalasztották, Temesváron a látoga-
tásokat ellenőrző figyelőállás építésénél a kivitelező
nem tartotta be a munkálatok feltételeit, a besztercei
büntetés-végrehajtási intézetben pedig a biztonsági
kamerák átvételének ügyében van nézeteltérés a ve-
zetőség és a kivitelező között. (Mediafax)

az egészségügyi alkalmazottak egyik fontos évtizedes
követelését: a béremelések kérdését. A megígért jogsza-
bály-módosítások különválasztják az ügyeleti pótlékot
a többitől, a kollektív munkaszerződéssel kapcsolatos
tárgyalássorozat újraindítását, azt, hogy az új egészség-
ügyi törvénytervezet tartalmazni fogja a teljesítmény-
kritériumokat, amelyek alapján a személyzeti
költségeket is számolják, az ápolási igazgató besorolá-
sát illetően visszatérnek a 153-as törvény eredeti elő-
írásaira, a szülésznői és védőnői besorolást
egyenértékűvé teszik az egészségügyi asszisztensivel. 

Az egészségügyi alkalmazottak, a kisegítő személyzet
számára pedig megígérték, hogy visszafizetik az elmúlt
két hónap bérkiesését, illetve májustól a szóban forgó
módosításoknak megfelelően történik a fizetések kiszá-
mítása. 

A munkakonfliktust feloldotta a kormány, így a hol-
napra időzített általános munkabeszüntetés az egész-
ségügyben elmarad. Ez az igazán jó hír az ágazat
alkalmazottainak, de főként a betegeknek, akik közül
sokat bizonyára igen kellemetlenül érintett volna egy
általános sztrájk. Aztán júniusban kiderül, betartja-e a
kormány az ígéreteit, vagy időhúzásra játszott…

Cirkusz kell 
a megoldáshoz

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség megerősítette: 
Irán betartja a megállapodásban foglaltakat

A Nemzetközi Atomenergia-
ügynökség (NAÜ) megerősítette
szerdán, hogy Irán betartja az
atomprogramjáról 2015-ben kö-
tött többhatalmi szerződésben
foglaltakat. A szervezet azután
adott ki közleményt, hogy Donald
Trump amerikai elnök az előző
nap bejelentette: az Egyesült Ál-
lamok kilép a megállapodásból.

Amano Jukija, a szervezet főigazga-
tója, a NAÜ honlapján megjelentetett
közleményében azt mondta, hogy a szer-
vezet szorosan figyelemmel kíséri az
egyezménnyel – hivatalos nevén: Közös
Átfogó Cselekvési Tervvel (JCPOA) –
kapcsolatos fejleményeket. A JCPOA
keretében Irán a világ legszigorúbb el-
lenőrzési rendszere alatt áll – tette hozzá
Amano. Trump kedden Washingtonban
jelentette be, hogy az Egyesült Államok

kilép az iráni atomprogramról 2015-ben
aláírt többhatalmi szerződésből, és visz-
szaállítja a Teherán elleni szankciókat.

– Számomra világos, hogy nem tud-
juk megakadályozni, hogy Irán atom-
bombát állítson elő a jelenlegi
megállapodás keretében – mondta
Trump.

Az amerikai pénzügyminisztérium ké-
sőbb közölte, hogy 90, illetve 180 napon
belül ismét érvényes lesz az iráni atom-
programról szóló többhatalmi megálla-
podás keretében feloldott valamennyi
szankció.

A NAÜ egy neve elhallgatását kérő il-
letékese már kedden, még az amerikai
elnök bejelentése előtt azt mondta az
EFE spanyol hírügynökségnek, hogy
nincsen változás a NAÜ ez üggyel kap-
csolatos hivatalos álláspontját illetően az
előző, május 1-jén közzétett jelentéshez

képest, amelyben a szervezet szintén azt
állította, hogy Teherán betartja az egyez-
ményben foglaltakat.

Irán 2015 nyarán, több évig tartó tár-
gyalások után egyezett meg az Egyesült
Államokkal, Nagy-Britanniával és Fran-
ciaországgal, Kínával és Oroszország-
gal, Németországgal, valamint az
Európai Unióval, hogy legalább tíz évre
korlátozza atomprogramját az ellene ho-
zott szankciók nagy részének fokozatos
feloldásáért cserébe. Barack Obama ak-
kori amerikai elnök egyik legnagyobb
külpolitikai sikerének tekintette a meg-
állapodást, a 2017 elején hivatalba lépett
Trump azonban már a választási kam-
pány idején is többször hevesen kikelt
ellene. Irán bejelentette: egyelőre tartja
magát az egyezményben foglaltakhoz, és
kész folytatni a munkát a szerződést alá-
író többi országgal. (MTI)

Vita nélkül elvetették
Székelyföldi autonómiatervezet

A parlament felsőházának köz-
igazgatási szakbizottsága érdemi
vita nélkül negatívan vélemé-
nyezte kedden a Székelyföldnek
területi autonómiát előirányzó
törvénytervezetet, amelyet Kul-
csár-Terza József, a Magyar Pol-
gári Párt (MPP) színeiben
politizáló háromszéki képviselő
egyéni törvényjavaslatként ter-
jesztett be tavaly decemberben.

Az ülés után Kulcsár-Terza József az
MTI-nek elmondta: a bizottság tagjai
közül egyedül Cseke Attila, a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség szenátora
szavazott igennel a tervezetre, a többiek
ellene szavaztak.

Kulcsár-Terza József elmondta: a tör-
vény kezdeményezőjeként kapott szót a
bizottságban, és arról próbálta meg-
győzni a szenátorokat, hogy a javaslat

nem veszélyezteti Románia területi ép-
ségét, nem sérti az ország alkotmányát.
Felidézte, hogy a törvény alsóházi vitá-
ján szinte valamennyi román megszólaló
az ország területi épségét féltette, sze-
rinte alaptalanul. Megjegyezte: Olaszor-
szág, Finnország és Spanyolország is
egységes, oszthatatlan, szuverén állam-
ként határozza meg magát, és ezekben
az országokban is működnek területi au-
tonómiák. Hozzátette: e tekintetben még
a román többségű Moldovai Köztársa-
ság is Románia előtt jár, hiszen területi
autonómiát biztosít a gagauz kisebbség-
nek.

A képviselő elmondta: általános az a
reagálás, hogy „etnikai alapú területi au-
tonómiának” tekintik a székelyföldi tö-
rekvéseket, és erre hivatkozva foglaltak
állást ellene. Hozzátette: elmagyarázta a
bizottságnak, hogy nem etnikai alapon
képzelik el Székelyföld területi autonó-

miáját. Azt a Székelyföld területén élő
valamennyi állampolgár élvezhetné,
függetlenül attól, hogy milyen nemzeti-
ségűnek vallja magát.

Kulcsár-Terza József elmondta: azt
érzékelte, hogy a bizottság tagjai nem
kívántak vitába bocsátkozni a törvény-
tervezet kapcsán. Fontosnak tartotta
Cseke Attila hozzászólását, aki arról
próbálta meggyőzni a bizottság tagjait,
hogy vállalják a párbeszédet a kényes
kérdésekről is. Kulcsár szerint Cseke a
hozzászólásával azt bizonyította, hogy a
magyarság egységes a kérdés megítélé-
sében, még ha ő egyedül nyújtotta is be
a törvénytervezetet.

A tervezetről a bizottsági tagok szava-
zata alapján készít jelentést a szenátus
közigazgatási bizottsága, és a felsőházi
plénum az elutasítást javasoló jelentés
alapján fog szavazni. (MTI)

Sohasem hittem volna, hogy a tánc bevonul az életembe.
Valahogy nem illett oda. Vagy ebbe a nagy intellektuális ki-
csapongásnak hitt kalandozásba.

Nem is voltam valami kiváló táncos, ha alkalom adódott
rá, lehetőleg elhárítottam, vagy megkíméltem partnereim
lábát a súlyfölöslegtől. Máskor attól, hogy arcukon meglás-
sam az átfutó felismerést és bosszúságot: ez a pacák nem tud
táncolni, nem tartja a ritmust, rosszul és balul lép stb. (A
képletes mellett – a valódi ballépések.) Senki nem törekedett
komolyan arra – egyszeri alkalom múltával –, hogy táncba
hívjon, felkérjen keringőre. Magamat
megpillantva, hosszabb elemzés mellőzé-
sével, én sem rajongtam zenére mozgá-
somért.

Persze voltak házibulik – nemzedékem
regnálása idején történt meg a váltás a zsúrokból a házibulik
köz- és magánszférájába, miként az utánunk következők éle-
tében a házibuliból a diszkóba és a nyilvános tereken dü-
höngő közcsápolásba és őrjöngésbe. Voltak tehát házibulik,
de azok azért voltak izgalmasak, mert nagyszerű beszélge-
téseket lehetett lebonyolítani, a kötöttségek feloldódtak, sze-
relmek szövődtek akár táncok nélkül is. Szellemi síkon is
lehetett valaki világfájdalomtól csöpögő vagy túlművelten
unalmas.

De a világhelyzet fokozódott, az ember családokat alapí-
tott, bontott fel – nézőpont és jogi értelmezés kérdése –, és
egyszer csak a nagyapai állásban találta magát, amikor
nincs kibúvó a mesemondás és egyebek alól. A. már korán
rászoktatott a szabad asszociációkra. Úgy értsd, hogy A.
szabadon társította a dolgokat, amikor megkért, hogy mondj
egy mesét például – hosszasan szétnézett a szobában – a vil-
lanyról és a zsiráfról. Ekkor még könnyű dolgom volt, mert
a klasszikus mesék elfogyta után a zsiráf a szobában köny-
nyen elérte a hatágú (nyolc-, tizenkettő – és a további hat-
ványkitevők függvényében) csillárt, lelegelte a körtéket,
égőket, LED-es lámpákat, és a mese bonyodalmait itt aztán
bármerre elhajlíthattam a valószerű és a valószínűtlen felé,
ügyelve arra, hogy a babahumor ne csapjon át felnőtti hü-

lyeségbe. Később már jöttek a merészebb társítások, az ég
és a vizespalack, repülők és boszorkányok, hold és rókák stb.
stb.

Minden este más kell. Nagyitól meg történetek gyermek-
korából. Vidám sztorik. A. sejtszinten vidám teremtés.

És akkor, tessék, beütött a tánc. Volt már korábban balett-
próbálkozás a Deusban, ahol rögtön barátságok is szövőd-
tek, óvodán kívüli ismeretségek. Kiderült, könnyen
barátkozó, hamar oldódó. (Nem az én természetem.) Felnőtt
életében nagyon jól hasznosítható tulajdonságok, amelyek

megkönnyíthetik a beilleszkedést sokféle
közegbe. De a balettet hamar el kellett
hagynunk, mert az ismert ház messze esik
tőlünk, nem volt időnk/módunk rendsze-
resen keddenként odahordozni.

Időközben megszűnt a távfűtés piciny városunkban. Ez tel-
jesen független volt A.-tól, ámbátor a következmények őt is
megérintették. Akár a napi vásárlás szintjén – a felhagyott
csőrengetegtől történt megszabadulás árán, átalakítással,
ötletmegvalósítással – a kazánházakból környékünkön szu-
permarket és táncklub lett. Elérhető, belátható távon belül.
Emígy már érdemes volt rendszeresíteni a ritmikus testmoz-
gást.

Nem tudom már, ki ajánlotta nekünk, de egy éve hetente
kétszer odakísérjük. Önállósulása, ügyszeretete szemmel lát-
hatóan gyarapodott. És élvezi. Szereplése dicséretes. Estén-
ként magántáncparkettünkön gátlás nélkül bemutatja a
tanult mozgásokat. Még gondolkodunk a tükrösítésen és a
korlátokon. (A szellemiek úgyis kialakulnak.) Moderntánc-
csoportjuk fellépett már a Kultúrpalota színpadán és az
egyetemi sportcsarnokban. 

Míg én 50 évesen álltam először ugyanott. Na persze so-
hasem készültem színésznek, a standup-comedy műfajában
nem arattam kitörő tapsvihart. És egykor régen sikeresen
lebeszéltem magamat, hogy a Székely Népi Együttesbe je-
lentkezzem a tánckarba. Lehet, hogy ez az oka annak, hogy
nem lettem egy második (századik…) Nizsinszkij/Anna Pa-
volva sem?!!

Táncban elbeszélve



Aki erdélyi magyarként iden-
titásválságban van, az men-
jen el a marosvásárhelyi
Deus Providebit Ház aulájá-
ban látható kiállításra, ame-
lyen megismerheti a
magyarok hozzájárulását a
tudományok fejlődéséhez. A
tárlat szervezője a Bolyai
Collegium Alapítvány, amely
a Magyarok Világszövetségé-
től kapta meg tíz évre az ér-
dekes, izgalmas és
tanulságos kiállítási anyagot
– mondta bevezetőjében
Borka-Balázs Attila elnök, aki
Szatmáry Zsolt kurátorral kép-
viselte az alapítványt.

„Hagyják itt jó hosszú ideig,
hogy minél többen láthassák ezt a
szenzációs anyagot!” – kérte a szer-
vezőktől Oláh Dénes főesperes. A
sok tudós, feltaláló között vannak
örmény és zsidó származásúak, de
valamennyiüket a magyar oktatási
rendszerben képezték, a magyar
kultúra alapjaiból részesültek. Nem-
csak az oktatásban, a tudományban
járunk az élen, hanem a sportban is,
ha az olimpiai sikereket a magyarok
lélekszámához viszonyítjuk – tette
hozzá, majd a bevezetőben idézett
első mondattal fogalmazta meg a
meghívót a kiállításra. 

„Ti hunjaim, ha tudtok élni te-
hetségetekkel, bölcsesség dolgában
Európa egy népénél sem lesztek
hátrább” – mondta Comenius, az
európai hírű morva pedagógus, akit
Sárospatakra hívtak meg oktatni,
keresztlevelében pedig Szeges Já-
nosként szerepel, amit 1968-ban
derítettek ki, de azóta sem vált köz-
tudottá. 

A kiállítás anyaga dr. Pálfi
György kutatásainak és munkájá-
nak az eredménye – hangzott el a
világszövetség által felkért dr.
Egyed Zs. Imre egyetemi tanár nyi-
tóbeszédében. A tanyai tanító fia-
ként felnőtt biológus, a Szegedi
Tanárképző Főiskola tanára, édes-
apjától látta a példát, aki a tanyai
iskola falára nagy magyar szemé-
lyiségekről készült anyagot állított
ki, aminek a szövegét hatodik osz-

tályig minden diák megtanulta.
Amikor dr. Pálfi Györgyöt kine-
vezték a határ melletti Kétegyhá-
zán a Gödöllői Egyetemhez tartozó
gépfejlődés-történeti múzeum
igazgatójává, rájött, hogy a gépek
egy részét magyar ötlet alapján
kezdték el gyártani az egész vilá-
gon – jegyezte meg sok érdekes
adatot tartalmazó beszédében
Egyed professzor. Ez a felfedezés
erősítette meg abban dr. Pálfi
Györgyöt, hogy a 80 poszterből
álló anyagot összeállítsa. A kiállítás
hozzásegíti a kételkedőket, hogy
átérezzék, nem szégyen magyarnak
lenni. A középiskolás diákokat –
akiknek az agya a legfogékonyabb
– pedig ahhoz, hogy tájékozódja-
nak, s amit érdekesnek találnak, azt
megjegyezzék, és büszkén vállal-
ják identitásukat – hangsúlyozta,
majd kitért a szétszóródott magyar-
ságot összefogni kívánó világszö-
vetség szerepére.

A nagyszerű kiállítás hasznos
lehet sok diák számára, akik már
középiskolás éveikben kutatómun-
kával foglalkoznak. A kiállított
anyagot ki lehet egészíteni, tovább
lehet gondolni, ugyanis 2016-tal
lezáródik – mondta Mátéfi István,
a Bolyai Farkas középiskola igaz-
gatója. Az anyag népszerűsítésére
egy vetélkedő nyújt a legjobb lehe-
tőséget. A gondolatot Kálmán At-
tila történelemtanár folytatta, aki

bejelentette, hogy vállalják a kö-
zépiskolásoknak szóló vetélkedő
megszervezését. Május végére a
kiállítás anyagából színes, kreatív,
rendhagyó feladatlap készül. Meg-
oldására háromtagú csapatok je-
lentkezhetnek, amelyek tagjai
alaposan felkészültek. A beküldött
válaszokat értékelik, és az első tíz
helyezett egy szóbeli döntőre jut
tovább, amit június közepén tarta-
nak. A győztesek értékes jutalomra
számíthatnak. 

Végül hadd mondjuk el, hogy az
aulában 15 pannó a Nobel-díjas
magyar tudósokat mutatja be, 65
pedig a különböző tudományterü-
leteken sikeres magyar feltalálók,
tudósok teljesítményét. Bár néhá-
nyat ismerünk közülük, sokan el-
csodálkoznak majd, hogy mennyi
meglepetésben lesz részük a pan-
nók alapos megtekintése nyomán.
Ezeket először az MVSZ 9. Világ-
kongresszusán állították ki 2016-
ban. Az informatikától a különböző
vízi, légi, kötöttpályás szállításig, a
kémia, fizika, fotózás, filmgyártás,
számítógépipar, orvostudomány és
a hírközlés terén született találmá-
nyok mellett kiderül, hogy New
York felhőkarcolókkal teli város-
képe is magyar tervező műve. 

A pannókat reggeltől estig meg
lehet tekinteni, a nagyobb csopor-
tokat délután fogadják. 

Birotech Pres cég vezetőjét, Bakk
Józsefet a kormányhatározat gya-
korlati hasznáról kérdeztük. A Bi-
rotech 2000-től forgalmaz
pénztárgépeket és vállalja azok
szervizelését. Amint megtudtuk,
mind az eladás, mind a szervizelés
terén a megye egyik vezető cége,
Marosvásárhely mellett kirendelt-
sége van Szászrégenben is. Annak
ellenére, hogy az ügyfeleik még
mindig vásárolnak régi típusú
pénztárgépeket, a kereskedelmi
forgalmat lebonyolító cégeknek a
régieket idén olyanokra kell lecse-
rélniük, amelyeket az adóhatóság
szervereire kötve, az ANAF ál-
landó jelleggel ellenőrizheti a vál-
lalkozások kereskedelmi (eladási)
tevékenységét. Amennyiben pedig
az ellenőrző szerv azt tapasztalja,
hogy napközben nem használják a
gépet, kiszállhat a helyszínre ellen-
őrzéseket végezni.

– Hány engedélyezett kereske-
delmi egység van a megyében, ahol
pénztárgépeket és fiskális nyomta-
tókat forgalmaznak? – kérdeztük
Bakk Józsefet a Liviu Rebreanu
utca 2. szám alatti üzletében.

– Maros megyében nyolc-tíz ha-
sonló profilú engedélyezett keres-
kedelmi egység működik. Minden
pénztárgép vagy fiskális nyomtató
az ITC műszaki vizsgájával kell
rendelkezzen, ezt követően az im-
portőr vagy a gyártó a pénzügymi-
nisztériumnál engedélyezteti a
forgalmazói hálózatot, ugyanis
minden forgalmazó országos háló-
zattal rendelkezik.

– Miként működnek az új típusú
pénztárgépek? Internet-szol-
gáltatás szükséges a pénztár-
gép és az Adó- és Pénzügyi
Hivatal közötti kapcsolattar-
tásra?

– Az új típusú pénztárgépek ha-
sonlítanak a most forgalomban lé-
vőkhöz, csak a gyártott
memóriaegységek mellett flash
memóriákkal látták el azokat. A gé-
pekbe olyan SIM-kártyát építettek
be, amely GPRS-adattovábbító
rendszerrel működik.

– Mikorra várható az Adó- és
Pénzügyi Hivatal szervereinek
üzembe helyezése és az azokra
való csatlakozás?

– A kormányrendelet értelmében
augusztusig le kell ugyan cserélni

a pénztárgépeket, de megtörténhet,
hogy ezt az időpontot kitolják,
mivel értesüléseink szerint az
ANAF csak két év múlva tervezi
összekötni a pénztárgépeket az
ANAF-szerverekkel. Májustól fo-
kozatosan kell lecserélni a pénztár-
gépeket, kezdetben a közepes és
nagyvállalatok, azokat követik a
kisebbek.

– Mennyibe kerül egy most for-
galomban lévő pénztárgép, és
mennyibe az új típusú? 

– Az eddig forgalmazott pénztár-
gépek ára 500–2000 lej közötti. A
fővárosi bemutatón ismertetett új
típusú pénztárgépek ára kb. 120
euró+héától (TVA) kezdődött.

– Milyen meghibásodásokkal
lehet számolni, és ki szervizeli
az új gépeket?

– Az áramingadozás miatt az
elektronikai alaplappal és a memó-
riával szokott gond lenni, de az új
gépeknél vélhetően gyakori lesz a
kommunikációs meghibásodás.
Minden felhasználó szervizszerző-
dést kell kössön, mert bármilyen
meghibásodás esetén 72 órán belül
újra üzemképesnek kell lennie a
pénztárgépnek.
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Hatodszor rendezik meg idén
a Marosszéki Lófuttatást: ez-
úttal is Erdőszentgyörgy lesz
a helyszín, de gazdagodik a
program, és a nyertesek is
nagyobb díjakat vihetnek el.

Az idei rendezvényt június 23-
24-én tartják a település fölötti Pad
dombján, és idén is három cso-
portba nevezhetnek be a lovaglást
űzők és megmérettetést vállalók:
lesz Marosszéki Lófuttatás, huszár-
és angol futam. 

Erdőszentgyörgy polgármesteri
hivatala és a Marosszéki Lófuttatás
Egyesület közösen dolgozik az idei
verseny megrendezésén. A tavalyi-
hoz képest változások is várhatók, és
ez elsősorban a díjakban mutatkozik
meg. A Marosszéki Lófuttatás futa-
mának győztese 5000, a második he-
lyezett 3500, míg a harmadik 2500
lejjel térhet haza. A huszárfutam do-
bogósa 1500 lejt vehet majd át, a
második hely 800, míg a dobogó
harmadik foka 500 lejt fog érni. A
benevezés mindkét futamra díjtalan. 

Bizonyára sokak számára ke-
csegtető lesz az angol futam,
ugyanis az 1500 lejes benevezési
díj ellenére a nyertes ló gazdája 10
ezer lejjel lesz gazdagabb. Az angol
futamot a Marosszéki Lófuttatáson
először tavaly indították el, de a

nagy érdeklődés miatt idén is meg-
rendezésre kerül, ám az előző évtől
eltérően ez alkalommal a futam má-
sodik és harmadik helyezettje is
pénzjutalomban részesül, 2000, il-
letve 1000 lej lesz a „fizetségük”. 

Erdőszentgyörgy polgármestere
úgy véli, hogy „évről évre maga-
sabb szintet kell meglépnünk, ezzel
magasabbra emelve a rendezvényt
is. Marosszéken igen háttérbe szo-
rul a lovas kultúra és a lovas
sportok, a Marosszéki Lófuttatás
ezt a hiányt hivatott pótolni, idén
hatodik alkalommal” – fejtette ki
sajtóközleményében Csibi Attila
Zoltán. 

A szervezők nagy örömére és
büszkeségére egy „ütős” program-
pontot is beiktathattak az idei aján-
latba, ami bizonyára sok nézőt fog
kicsalogatni a domboldalra: sikerült
meghívniuk a Magyar Nemzeti
Lovas Színházat, amely Pintér
Tibor főszereplésével a Honfoglalás
című rockoperát adja elő. A produk-
ció a legigényesebb zenei és prózai
adaptáción keresztül látványos jele-
netekkel, minőségi szereposztással
mutatja be a hét vezér hazatérését.

A futamokra benevezők, érdeklő-
dők vagy lovassportkedvelők min-
den részletet megtalálnak az
esemény Facebook-oldalán vagy a
www.marosszekilofuttatas.ro inter-
netes oldalon.

Marosszéki Lófuttatás – 
rockoperával 

és még több pénzzel

Az ország minden megyéjében,
illetve Bukarestben tartott tegnap
házkutatást a rendőrség a Szervezett
Bűnözés és Terrorizmus Elleni
Igazgatóság (DIICOT) ügyészeinek
irányításával. A hatóság bűnözői
csoportosulás létrehozásával, köz-
okirat-hamisítással, hamis okirat tu-

datos felhasználásával, hivatali
visszaéléssel és informatikai csalás-
sal gyanúsított személyeknél tartott
házkutatást. A gyanú szerint egyes
Maros megyei orvosok és egészség-
ügyi asszisztensek 2013-tól több al-
kalommal hamisítottak hivatalos
iratokat, küldőpapírokat, fiktív di-

agnózisra vonatkozó re-
cepteket.

A DIICOT ügyészei
szerint a szóban forgó or-
vosok és egészségügyi
asszisztensek mindezt két
marosvásárhelyi székhe-
lyű cég javára tették, ame-
lyek az egészségügyi
termékeket leszállították a
pácienseknek, törvényte-
lenül bevételezve a termé-
kek ellenértékét – áll a
Szervezett Bűnözés és
Terrorizmus Elleni Igaz-
gatóság közleményében,
amely szerint az okozott
kár értéke megközelítőleg
10 millió lej. A DIICOT
marosvásárhelyi székhe-
lyén várhatóan 50 sze-
mélyt hallgatnak ki az
ügyben. 

Hatvannyolc házkutatásÚj típusú pénztárgépek – augusztustól

Magyar tudós elmék és feltalálók
Vetélkedőt szerveznek a diákoknak

Idén is izgalmas futamokat és érdekes lovas programokat láthatnak a kilátogatók 
Fotó: Kerekes Péter Pál

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Bodolai Gyöngyi 

Gligor Róbert László



Középiskolásokat szembesít a
párkapcsolaton belüli és a
nők elleni erőszak veszélyei-
vel a csíkszeredai Áradat
Egyesület és az RMDSZ Nő-
szervezetének közös iskolai
tájékoztató programja. A ta-
valy nagy sikert aratott tájé-
koztató idén is hasonló
forgatókönyv szerint zajlik:
22 szakember tart rendhagyó
osztályfőnöki órát a témáról
hét megye több mint 3000 di-
ákja számára.

A Nőszervezet Nők Elleni Erő-
szak Elleni Mozgalmának
(NEEEM) egyik központi eleme a
mentalitásváltás, ezért tartja fontos-

nak a szervezet, hogy középisko-
lásokat is bevonjanak a prog-
ramba, hogy idejekorán
elkezdjenek beszélni a témáról,
annak súlyosságáról, hiszen ez
nem lehet magánügy.

„Azt tanultam a mai órán, hogy
nem bántalmazással kell megoldani
a problémákat. A szervezőknek azt
üzenem, folytassák ezt a programot,
mert remélhetőleg sok gyermeken
és felnőttön segít” – mondta el ta-
pasztalatait a program egyik tavalyi
résztvevője. Az idei tájékoztatókon
Kolozs, Bihar, Szatmár, Szilágy,
Maros, Hargita, Kovászna megyei
diákok szerezhetnek hasonló ta-
pasztalatok. 

„Az Áradat Egyesület szakembe-
rei Erdély-szinten Az élet ERŐsza-
kos oldala című oktatóprogram
törzsanyagának kidolgozásáért és
továbbfejlesztéséért, valamint a
szakmai koordinációért felelnek
idén is. Bízunk abban, a tavalyi si-
kerre és visszajelzésekre alapozva,
hogy ezáltal a diákok felismerik és
tudatosodik bennük, miként lehet
elkerülni, megelőzni az erőszakos
kapcsolatokat, illetve hogyan lehet
ezekből kimenekülni. Ugyanakkor
megértik, miért fontosak a segítő
kortársak, megtudják, melyek az
erre vonatkozó törvények, mik a jo-
gaik, illetve azt, hogy a meglévő se-
gítő-támogató szolgálatok hol,

mikor és hogyan érhetők el szá-
mukra is” – mondta el a tájékozta-
tókról Simó Irma, az Áradat
Egyesület szakmai vezetője.

Hegedüs Csilla, az RMDSZ Nő-
szervezetének ügyvezető elnöke
szerint az erdélyi magyar társada-
lom egy részében a mai napig tabu-
nak számít a családon belüli
erőszak kérdésköre. „Ahhoz, hogy
egészséges társadalmat neveljünk, a

megelőzésre kell helyezzük a hang-
súlyt, hiszen elfogadhatatlan, hogy
az országban minden harmincadik
másodpercben megvernek egy nőt,
és hogy évente kétszáz nő válik a
párkapcsolaton belüli erőszak halá-
los áldozatává. A következő gene-
rációnak úgy kell felnőnie, hogy
megértse és tudja: az erőszak nem
elfogadott, és nem megoldás”! –
hangsúlyozta.

Hét megye, több mint háromezer diák
Tájékoztató kampány a családi erőszakról

Nemzetközi gyógynövény-ta-
lálkozót szervezett április 27–
29. között Farkaslakán az
erdélyi Életminőségért Alapít-
vány, partnerségben a Forum
Synergies európai civil szer-
vezettel. A szervezők ezáltal
folytatni kívánják azt a kezde-
ményezést, amelyet még
2012-ben indítottak útjára
Ausztriában, az UNESCO véd-
nöksége alatt. 

A konferencia célja összehozni
azokat a szervezeteket és intézmé-
nyeket, amelyek a gyógynövények
gyógyhatásaihoz kapcsolódó ha-
gyományos tudást szeretnék feltér-
képezni, megmenteni, és mint
szellemi, kulturális örökséget, beé-
píteni a fenntartható vidékfejlesztés
célkitűzéseibe. Jó példák megis-
mertetésével ösztönözni szeretnék
az együttműködést ezen a területen,
illetve fontosnak tartják a gyógynö-
vények feldolgozására és használa-
tára vonatkozó kezdeményezések
törvényes útját kitaposni. 

Pakot Mónika szervező, az erdé-
lyi Életminőségért Alapítvány el-
nöke lapunk érdeklődésére
kifejtette, 2012-ben szervezték meg
az első európai gyógynövény-talál-
kozót, Ausztriában. Kíváncsiak vol-
tak, hogy Európa-szerte kik azok,
akik gyógynövény-termesztéssel, 
-feldolgozással, -értékesítéssel fog-
lalkoznak. – Tudni kell, hogy már
az a találkozó is az UNESCO véd-
nöksége alatt zajlott, ami azt jelenti,
hogy a hagyományos népi tudást el-
ismerték mint szellemi, kulturális
örökséget, ami veszélyben van, és
meg kell menteni. Akkor úgy ter-
veztük, hogy minden második
évben szervezünk egy ilyen találko-
zót, aztán finanszírozási és egyéb
gondok miatt hat év telt el a követ-
kezőig – tájékoztatott a szervező,
aki a vidékfejlesztés terén dolgozik,
és meggyőződése, hogy az ilyen jel-
legű nemzetközi eseményeket ki
kell vinni vidékre, emiatt esett a vá-
lasztás Farkaslakára. 

Mint mondta, régóta foglalkozik
gyógynövényekkel, 2013-ban ké-
szítettek egy dokumentumfilmet Ha
nem használ, nem is árt címmel,

amely az udvarhely-
széki hagyományos
gyógymódokba nyújt
betekintést. A film
készítői több udvar-
helyszéki településen
számos olyan sze-
mélyt kerestek fel, és
készítettek velük in-
terjút, akik annak el-
lenére, hogy nem
tartják magukat gyó-
gyító embereknek, jól
ismerik a gyógyító
füvek titkát.

A farkaslaki talál-
kozóra 17 országból érkeztek részt-
vevők: Albániából, Ausztriából,
Belgiumból, Franciaországból,
Grúziából, Görögországból, Ma-
gyarországról, Írországból, Koszo-
vóból, Máltáról, Macedóniából,
Szerbiából, Szlovéniából, Ukrajná-
ból, Nagy-Britanniából, Spanyolor-
szágból és természetesen itthonról.
A résztvevők között voltak egyete-
misták, egyetemi professzorok,
gyógynövénytermesztéssel foglal-
kozó gazdák, feldolgozók, akik ki-
sebb vállalkozást üzemeltetnek

ezen a téren, illetve olyanok is, akik
a népi tudást gyűjtik, valamint az
őket felkaroló civil szervezetek. A
konferencia keretében több te-
repszemlére is sor került, három jó
példát tekintettek meg a résztvevők:
a lókodi gyógynövényes kertet és
kompetenciaközpontot, valamint el-
látogattak Csíksomlyóra, ahol a
Szent István-otthonban, Böjte atya
egyik házánál, régen a ferencesek
létrehozták a Kájoni-kertet, amit
most a gyerekekkel együtt művel-
nek, ott megnézték, hogy a gyere-
keket miként lehet bevonni a
gyógynövénytermesztésbe. Ugyan-
akkor meglátogatták a szovátai
Larix céget, hogy betekintést nyer-
jenek, globális kontextusban ho-
gyan tud létezni és megmaradni
egy gyógynövény-feldolgozó
üzem. Pakot Mónika szerint a szo-
vátaihoz hasonló nagyobb üzem 
5-6 működik az országban, helyen-
ként vannak kisebb feldolgozók, és
úgy tűnik, hogy a Székelyföldön a
kezdeményezések, amit pár évvel
ezelőtt elindítottak, most kezdenek
beérni, az utóbbi két-három évben
kezdtek megjelenni a kistermelők,
akik gyógynövény-termesztéssel és
-feldolgozással foglalkoznak. 
Szakmaként nincs elismerve 

Pakot Mónika elmondta, Romá-
niában még nincsenek hivatalosan
elismert gyógynövényszakértők,
ezért helyet kell teremteni a szak-
mának, és akkreditált képzéseket
kellene szervezni. – Mi rendszere-
sen, minden évben tartunk egy ki-
sebb, 40 órás képzést, ahol
alapdolgokat oktatunk, próbálunk
mindent átfogni a gyűjtéstől a fel-
dolgozásig, de ez tényleg nagyon
kis lépték – tette hozzá. A témával
kapcsolatos oktatás hatékony meg-

szervezésének gyakorlati haszna is
van, hiszen főként vidéken sok
olyan ember él, akiknek nincsen
munkahelyük, és egészségi biztosí-
tással sem rendelkeznek. – Úgy
gondolom, nagyon hasznos lenne,
ha lehetőség lenne megtanítani őket
arra, hogy felismerjék és jól hasz-
nálják a gyógynövényeket, hogy
legalább, ha a gyerek köhög vagy
lázas, tudják, mivel lehet csillapí-
tani, hiszen a gyógynövények kö-
rülöttünk vannak, és ingyen vannak
– mutatott rá. 
Az orvosi és a népi tudás 
kiegészítik egymást

Pakot Mónika úgy véli, a gyógy-
növényekre alapozó hagyományos
népi gyógyítás, illetve az orvosi
tudás kiválóan kiegészíti egymást.
– Svájcban például már az egész-
ségügyi biztosítás úgy van kiala-
kítva, hogy ha megbetegszem,
eldönthetem, hogy az alternatív
vagy a klasszikus gyógyászatot sze-
retném-e igénybe venni. Ez a két te-
rület mintegy egymás
kiegészítéseként működik, nem
„harcolnak” egymás ellen. Nálunk
is tapasztalom, hogy például ha Ud-
varhelyen elmegyek az orvoshoz,
felírja a gyógyszert, de közben azt
is elmondja, hogy emellé milyen te-
ákat lehet használni. Tehát megvan
egy bizonyos együttműködés, és
szorgalmazzuk az erősítését. Ami
problematikus, hogy az utóbbi idő-
ben azt látom, hogy a gyógyszeripar
lobbija nagyon erős, azt hangoztat-
ják, hogy a gyógyszer a biztos, a
népi gyógyászat pedig humbug.
Ugyanakkor sok önjelölt gyógyító
létezik, ami szintén árt a hagyomá-
nyos népi gyógyászat hitelének –
véli az alapítvány elnöke. 

II. nemzetközi gyógynövény-találkozó
Megmenteni a hagyományos népi tudást

Illusztráció

2018. május 10., csütörtök _____________________________________________HARMÓNIA ____________________________________________________ NÉPÚJSÁG 5

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Menyhárt Borbála



Az előző cikkben bemutatott legegysze-
rűbb kültéri mozgásformák után, melyek fel-
gyorsítják az anyagcserét s eltüntetik a
fölösleges zsírt a szervezetünkből, beszél-
nünk kell az úszásról, mely bár csak nyáron
kültéri, beltéri mozgásfoglalkoztatásként is a
legkomplexebben dolgozza meg a szerveze-
tet. Kellemes időtöltés, lazító és pihentető,
ízületkímélő mozgásforma, mely jellegénél

fogva karbantartja az egész szervezetet. A túl-
súly ledolgozására azonban rendszeres mun-
kára, kitartásra van szükség, s itt már nem a
kellemes, hanem egy kiválasztott úszásnem
(amelyben otthonosan mozgunk) megfelelő
időtartamú és intenzitású alkalmazására gon-
dolunk, ahol a tempón is fokozatosan erősít-
hetünk, és az időtartamot is növelhetjük. Ha
több úszásnemben is jártasak vagyunk, ezek
variálása növeli a fogyasztó hatást. Az úszás-
nemet egyéni sajátosságainknak megfelelően

válasszuk ki. A hátúszás és a gyorsúszás na-
gyobb izomtevékenységet igényel, jobban
bontja a zsírt, és egyben tehermentesíti a nya-
kat és a csípőt, míg a lassúbb tempójú mellú-
szást végezhetjük kikapcsolódásként is. 

Megjegyzendő, hogy a nyaki spondilózis-
ban szenvedőknek nem javallott a mellúszás,
a hátúszás az, mely lerögzíti, helyes pozíci-
óba teszi a nyakat, és hosszú ideig ezt kell
megtartani. Minden jó tulajdonsága mellett a
legfontosabb, hogy a víz kikapcsol bennün-

ket, hisz más közegben
mozgunk, ahol másként
hatnak a fizika törvényei.
A felhajtóerő minden
mozgásformát megköny-
nyít. A víz fenntartó erő,
mely simogat, oldja a
mindennapi stresszt, élő
ősi elemünk, mely a szer-
vezetünket kitölti, élet-
működésünket biztosítja.
A vízszintes pozíció te-
hermentesíti a gerincet, és
ami a legfontosabb: jelle-
génél fogva a ritmikus
légzéssel növeli a szerve-
zet oxigénellátását. Mivel
a legősibb mozgásfor-
mánk az úszás, már cse-
csemőkorban alkal-
mazhatjuk a vízhez szok-
tatás speciális gyakorla-
tait, amelyekkel em-
lékeztetjük a babát az
anyaméhben töltött kelle-
mes környezetre. Szeretni
fogja a vizet, s akkor már
egy-két éves korában jól
úszik. A rendszeres heti 
2-3 úszásfoglalkoztatás
biztosítja izmainak, ízüle-

teinek harmonikus fejlődését, megelőzve bár-
milyen nemű helytelen tartás kialakulását. Ha
a kisbaba hosszabb időre elszakad a víztől,
szülei elhanyagolják a mindennapi fürdetést,
vagy kellemetlen élmények érik a vízzel kap-
csolatban, nehezen tanul meg úszni. Minél
később visszük el úszásoktatásra, annál ne-
hezebben kezelhető. Sok idő eltelik, míg le-
küzdi víziszonyát. Ezt tapasztaljuk a legtöbb
felnőttnél, aki meg szeretne tanulni úszni, de
előzőleg kellemetlen élménye volt a vízzel
(bedobták vagy játékból lenyomták a víz alá
gyermekkorában, úgy érezte, megfullad
stb.), ezek a kellemetlen élmények beíród-
nak az agyba, és sok időbe, türelmes, kitartó
munkába kerül kioldani onnan. Mégis azt ja-
vasolom, tartsunk ki a víz mellett, amíg
lehet. Életünk elejétől a végéig. Hiszen az
egyedüli sport, amit késő öregkorunkig vé-
gezhetünk. Úszásoktatóként tapasztalom
sok szülő helytelen felfogását: miután a gye-
reke megtanul ügyesen egy-két stílusban
úszni, jár egy ideig, aztán abbamarad ez a
tevékenység. 

A szülő megnyugszik, hogy lerótt egy kö-
telességet, a gyerek vízbiztos, nem fog be-
lefulladni a tengerbe, ha nyaralni mennek,
de arra nem gondol, hogy ezt a sportot heti
rendszerességgel űzze egészsége érdekében,
még akkor is, ha más edzésre is jár. Életvi-
teli tevékenységgé akkor válik az úszás, ha
az egész család rendszeresen jár. Mint ahogy
más sportoknál is említettem (közös kirándu-
lások, hegyi túrák, akár kerékpárral stb.), az
úszás is kellemes családi tevékenységgé vál-
hat, és az előbbiekkel variálva, változatos
program lehet a családnak, emellett erősíti az
összetartozást és a csapatszellemet. 

A folytatásban szó lesz majd a Nyugaton
annyira elterjedt, nálunk csak fürdőhelye-
ken alkalmazott, jótékony hatású vízitorná-
ról is. 
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Civilizációs ártalmak
Az úszás megelőzi a tartáshibákat, kibekkeli az elhízást

Különösen izgalmas a zenének az a része,
ami a repüléssel kapcsolatos. A XX. század a
különleges zenei utak keresésének a százada.
Akadnak szép számmal olyan zeneművek,
melyeknek nem az esztétikai értéke a kima-
gasló, hanem inkább az az ötlet kelti fel az
ember figyelmét, ahogyan egy rendkívüli
hangjelenséget eszel ki a szerző. Ilyen volt
például Lary Van Over ötlete 1968-ban, ami-
kor zongorával hajtottak végre egy zenei
bombázást. A történet röviden annyi, hogy
háromezer néző izgatottan várta, milyen han-
got ad ki egy helikopterből kidobott, szépen
felhangolt zongora. A látványos zenemű
végül nem nyerte el a szerző tetszését, mert a
zongora a kijelölt hely mellé, a fűbe esett, és
így, mintha szordínóval (hangfogóval) látták
volna el a zongorát, kevésbé csengő hangon
szólalt meg. Az „előadás” társszervezője,
Paul Dorpat egyenesen zeneietlen kritikával
illette a hangjelenséget.

Az imént említett előadásnál már sokkal
muzikálisabb Karlheinz Stockhausen Heli-
kopter-vonósnégyese. A szerző egyik álma
adta a mű ötletét, mely szerint a helikopterek
vonósnégyes tagjai lehetnek. A forgó lapátok
ritmikus hangjának illeszkednie kell a kom-
ponált zenéhez. Így az elkészült műben az
egyes helikopterekben a vonós művész és a
pilóta közös együttműködésével születtek
meg a szólamok. Ezt a nem mindennapi ze-
neművet 1995. június 26-án mutatták be
Amszterdamban.

A szélsőségek világa természetesen nem ér
véget ezzel a két példával. A következőkben
egy olyan valakivel ismerkedünk meg, aki pi-
lótaként – csupán a mélyebb zenei tapasztalás
érdekében – elvégzett egy zeneiskolát.

Képzeljük magunkat egy indiai város átla-
gos iskolájába. A tanulásban jobban haladók
általában mérnökök, orvosok, jogászok akar-
nak lenni. Aztán az egyik alkalommal egy
osztályfőnöki órán arról beszélgetett a tanár

a gyerekekkel, hogy „mi leszel, ha nagy le-
szel?” Mindenki mondott ezt-azt, amikor az
egyik lány felállt, és mindenki meglepetésére
közölte, hogy ő pilóta szeretne lenni. Annyira
elképesztően hangzott ez az álom, hogy az
osztály – talán viccnek gondolta – hangos ne-
vetéssel jutalmazta a lány „poénját”. Ho-
gyisne, hiszen ez az Anny Divya nevű lány
egy öregedő katona lánya. Apjának sem be-
folyásos ismeretsége, sem   pénze nem volt
egy ilyen karrierhez.

Anny nem hagyta magát. Igyekezett min-
dent megtanulni. Szülei próbálták ugyan le-
beszélni nagy álmáról, de nem tiltották meg
neki, hogy kipróbálja, sikerül-e elérnie a cél-
ját.

Az első próba a felvételire való eljutás
volt. Anny édesanyjával utazott el Delhibe, a
vizsga helyszínére. Kényelmes európai szem-
mel ez volt az első próba, ugyanis a lánynak
állva kellett vonatoznia két napig, mivel ülő-
helyet biztosító vasúti kocsira már nem volt
pénzük.

A felvételi vizsga sem lehetett egyszerű.
Mindössze harminc helyért lehetett verse-
nyezni, és oda már leginkább pilóták és más
befolyásos emberek gyerekei készültek.
Anny akaratereje és tudása azonban meg-
győzte a bizottságot, így lány létére felvették.

Ez a felvételi csak megsokasította Anny
édesapjának a gondjait, ugyanis kölcsönt kel-
lett felvennie, hogy fizethesse a képzést. A
szívós lány azonban nem hagyta magát. Csak
hallgatott, amikor nevettek és gúnyolódtak a
háta mögött, mert nő létére pilótaképzésre
járt. Hogy szüleit tehermentesítse, vakációk
és ünnepek alatt sem utazott haza, hanem ke-
ményen dolgozott, hogy előteremtse a tan-
díjra szükséges pénzt. A munka mellett
azonban a tanulást sem hanyagolta el, és ha-
marosan az élvonalban, az ösztöndíjasok so-
rában állhatott. Ekkor már sokan irigykedtek
a sikereire – főleg azok, akik azelőtt még gú-
nyolták.

Anny 1987-ben született, 17 évesen kezdte

el a pilótaképzést, és 19 évesen, 2006-ban
már állást is ajánlott neki az Air India légitár-
saság. Kezdőként egy Boeing 737-es géppel
repült, de harmincéves korára már világre-
korder lett, ugyanis ő a legfiatalabb női pa-
rancsnok egy Boeing 777-es óriásgépen, és
az Egyesült Államokba repül.

Anny szó szerint elérte élete álmát, amely
álom valamikor a csillagos ég volt.

Aki megküzd a nehézségekkel, az gyakran
alázatossá válik. Anny is, amint biztos kere-
sethez jutott, leghamarabb szülei kölcsönét
törlesztette, majd testvéreit segítette a tanu-
lásban, mert megértette, az is segítség volt
testvérei részéről, hogy lemondtak az ő javára
a nekik járó pénzről.

A csoda pedig ezek után kelti fel a figyel-
münket. Hogyan lehetséges, hogy egy anya-
gilag biztos karrier felé vezető úton valaki
hirtelen olyasvalamit kezd el tanulni, aminek
látszólag semmi köze a repüléshez? Az iga-
zán meglepő, hogy mit kezdett el Anny ta-
nulni: zenét!

Miért volt szüksége egy pilótalánynak zon-
goraiskolára? Miért tanult modern táncot?

Minden bizonnyal Anny Divya nem szere-
tett volna bezárkózni a szakma fellegvárába,
hanem teljesebben akarta fölfogni, megérteni
a világot. Erre volt jó a zongoraiskola. Meg-
értette, hogy teljesen más nézni egy repülőt,
és teljesen más uralni azt, ehhez hasonlóan
teljesen más csak hallgatni a zenét, és teljesen
más művelni azt. A zongorázás számára a
mélyebb megértést szolgálta.

Talán megtörténhet, hogy egy napon egy
csillogó repülő száll el felettünk a magasban,
s a gépen éppen Anny Divya a kapitány.
Vajon itt lenn a földön hány ember álmodik
arról, hogy ő esetleg szívós akarattal, kemény
küzdelemmel és kitartással a sikerért akar
harcolni – és netalán még a muzsikát is meg
akarja érteni?

Tegye fel mindenki magának a kérdést,
melyik szebb: poshadni a közöny latyakjá-
ban, vagy szállni az életcélok és megértett
dallamok szárnyán?

Az égen szálló zenész
Szilágyi Mihály

Illusztráció

Bogdán Emese



Gyermekkorunk emlékei, a nagy-
mama padlásának kincsei kelnek
életre a marosvásárhelyi Gyöngyvirág
utcai Meseboltban, Makkai Nagy 
Erzsébet birodalmában. Bár kívülről
úgy tűnhet, egyszerű ajándék- vagy
régiségbolt, miután belépünk, egy
csodálatos világba csöppenünk: a 150
éves csipkéktől a régi szerszámokon
át a horgolt ékszerekig és a tökélete-
sen varrt babákig, állatokig és bohó-
cokig, a padlótól a mennyezetig
ezernyi kincs tárul elénk. 

„Varázslatos hangulatú kis oázis a rohanó
világ szürke hétköznapjaiban… A mesebolt
számomra a mesevilágba, a gyermekkorba
való menekvés, máskor nagyszerű megoldás

az ajándékozásra. Mindig jó ide menekülni…
Köszönöm ezt a szép utazást gyermekkorom
világába… Csoda, csoda, csodás! Köszönöm
ezt a mese-oázist a mai futó-bolond világban.
Alig léptem át a küszöböt, máris átölelt a tu-
lajdonos hölgy kedves, önzetlen szeretete.
Nagymamám kincses szobája, nagypapám
féltve őrzött műhelye, a kisunokáim babái,
bábfigurái… no meg az én lelkemnek kedves
verssorok, kézimunkák, csipkék, könyvek
mind-mind egy helyen. Egy szempillantás
alatt átfutottam gyerekkoromon, boldog lány-
koromon. Köszönöm!” – ezekkel és ezekhez
hasonló gondolatokkal tapintanak rá a Mese-
bolt lényegére azok a látogatók, akik a bolt-
ban elhelyezett füzetkében fogalmazták meg
benyomásaikat. 
A fizetség: hálától csillogó gyerekszemek

Makkai Nagy Erzsébet olyan kedvesen,
olyan szeretettel fogad, mintha régi ismerő-
sök lennénk, és csak mesél, mesél, hiszen a
csodás mesebirodalomban minden
tárgy egyedi, minden darab egy
emlék, aminek megvan a saját tör-
ténete. A mesebeli környezet, a tör-
ténetek annyira magával ragadják
az embert, hogy tényleg kint marad
a külvilág, az összes gondjával, ro-
hanásával együtt, és akaratlanul
előjön a gyermeki énünk, az őszinte
kíváncsiság és rácsodálkozás. Egy-
szerűen jó ott lenni. A szerencsés
véletlen úgy hozta, hogy rövid ott-
létünk alatt bebizonyosodott, ez az
a hely, ahol, akárcsak a mesében,
bármi megtörténhet. Ezt e sorok
írójának is alkalma adódott megta-
pasztalni, hiszen beszélgetésünk
alatt nyílt az ajtó, és betoppant egy
kedves, kisiskoláskorú kislány.
Mint kiderült, édesapjának szüle-
tésnapja volt, és szerette volna
ajándékkal meglepni. Egy boros-
üvegre húzható dekorációt, egy pa-
rányi öltönyt választott ki, és átadta
Erzsébetnek az egy lejt, amit a ke-
zében szorongatott. Természetesen
az ajándék jóval többe került, de ez
nem számított. Miközben Erzsébet
csomagolta a kiválasztott ajándé-
kot, a kislány szeme megakadt a
felsorakoztatott borokon. Erzsébet
kitalálta a gondolatát, és halkan

megkérdezte tőle: szeretnél egy üveg bort is
vinni apukádnak? A kislány szeme felcsillant,
hiszen valószínűleg egy lejjel a zsebében
csak álmodni mert arról, hogy bort is kaphat,
mire a mesebolt „jó tündére” ráhúzta a kis öl-
tönyt a borosüvegre, és a lányka kezébe
nyomta: Isten éltesse édesapádat! Hálától
csillogó gyerekszemek, ölelés és egy nagy
puszi volt a jutalom. 
A vendéglátás volt a szíve csücske

Erzsébet elárulja – bár a munkáit látva fur-
csának tűnhet –, régebb nem igazán volt
ínyére a kézműveskedés, sőt gyermekkorá-
ban nem is babázott, fiúsabb típus volt. Vég-
zettsége szerint építőmérnök, de a
kilencvenes évek elején a vendéglátószakmá-
ban vállalkozást indított, ahol abban az idő-
ben ritkaságszámba menő falatokkal,
melegszendviccsel, hamburgerrel, hot-dog-
gal, gofrival, házi almás sütivel és persze

egy-egy kedves, baráti szóval örvendeztette
meg a hozzá betérő vásárhelyieket. A szíve
csücske volt ez a vállalkozás, de idővel abba-
hagyta. 
Gyermekkora emlékei veszik körül

Évekkel ezelőtt Erzsébet életveszélybe ke-
rült, és ezt követően döbbent rá, hogy át kell
értékelnie az életét, mert „rettenetesen köny-
nyű meghalni egyik pillanatról a másikra”. 

– Addig csináltam, amit csináltam, de úgy
éreztem, lehet, hogy valami kimaradt, biztos
valamit szánt még nekem a Jóisten. Valami
szépet szerettem volna a lelkemnek, ezért lett
az ajándékbolt, hiszek abban, hogy valahogy
az utadba kerül az, amit kell csinálj. Nem tud-
tam pontosan, hogy mit is akarok, behoztam
a nagymámám bútorait, leszedtem róluk a
festéket. Egyszerű darabok, a negyvenes évek
bútorai, szörnyű barna színük volt, nagyma-
mámnak az volt a szokása, hogy amikor
nagytakarításba kezdett, átfestette a bútorokat

is. Ezt örököltem tőle, én is folyamatosan át-
rendezek mindent, a következő alkalommal,
ha jön, biztos egészen másként lesz itt min-
den. Én nem veszek és nem adok el régiséget,
a gyermekkorom emlékei ezek, édesapám
szerszámai felkerültek a falra, a másik falon
a családi képek vannak, mondhatom, hogy
„beültem a családomba”
– jegyezte meg moso-
lyogva. De helye van a
Meseboltban a díszma-
gyar mellénynek is, amit
akkor varrt a lányának,
amikor óvodás volt, a
régi vasalónak, a kis zon-
gorának, amin Erzsébet
gyerekkorában játszott,
valamint több vidék nép-
viseletének is. Egyete-
mista korában gyakori
látogatója volt a feketetói
vásárnak, a népviseleti
darabok nagy része
onnan származik. De sok
esetben a vevők vagy
kedves ismerősök visz-
nek be darabokat, mert
úgy érzik, a Meseboltban
jó helyre kerülnek a csa-
ládi „kincsek”. Egy idős
bácsi például egy mező-
selyei blúzot vitt be,
mondván, hogy a déd-
nagymamájától szárma-
zik, a gyerekeinek nem
kell, nem teszi-e fel Er-
zsébet a falra. Természe-
tesen hazavitte, kimosta,
és most a Mesebolt falán
lehet megcsodálni. De
150 éves csipkék is sorakoznak ott, amiket

szintén egy kedves ismerősétől
kapott.
Zsiráf vagy Eiffel-torony?

Nemcsak a gyerekek, a felnőt-
tek is megcsodálják a textíliából
készült, szebbnél szebb babákat,
bohócokat, amelyekben az a cso-
dálatos, hogy egyik sem olyan,
mint a másik, különbözik az
arcuk, ruhájuk. Kézkezi mun-
kája nyomán érdekes állatfigu-
rák kelnek életre, zsiráfok,
baglyok, pillangók, rókák. – Be-
jött az utcáról egy néni, és hozott
nekem egy fura kis játékot, kéz-
zel volt varrva, textíliából.
Mondta, hogy 1940-ben varrta,
amikor még gyerek volt. Emlé-
keztem, édesanyám mesélte,
hogy abban az időben akkora
szegénység volt, hogy nem vol-
tak babák. Ő varrta magának a
babákat. Gondoltam, ilyent én is
tudok készíteni, hiszen varrni
azért valamelyest tudtam – em-
lékezett Erzsébet. A szabás ma
sem erőssége, ezért egy kedves
ismerőse szabásmintáit felhasz-
nálva készülnek a babák. Édes-
anyja csodálkozott is, hogy
lánya, aki sosem babázott, baba-
varrásra adta a fejét, de Erzsébet

úgy érzi, soha semmi nem marad ki az ember
életéből: a nagy szerelmek, a nagy csalódá-
sok, és ezek szerint a babázás sem. Munkái-
hoz rengeteg ötletet merít a Kolozsvári
Magyar Napok kézművesvásárán, ami, el-
mondása szerint, számára A vásár, valamint
az internetről.

Mint mondta, egy zsiráf volt az első állat,
amit készített, és mosolyogva meséli, hogy
származott is egy kudarcélménye belőle.

– Bejött egy hölgy a tíz év körüli kislányá-
val, én büszkén mutattam nekik a zsiráfot, a
hölgy pedig azt gondolta, hogy az Eiffel-to-
rony. Bennem egy világ dőlt össze, mire a
gyerek rám nézett, és azt mondta: ne tessék
búsulni, én látom benne a zsiráfot.

Idővel a régi tárgyak, babák, állatfigurák
mellé mesekönyvek, Erdéllyel kapcsolatos
kötetek, valamint a környéken kevésbé ismert
borok is kerültek, mert hát milyen ajándék-
bolt az, ahol nem lelhető fel egy minőségi
nemes nedű. 
Vers ajándékba

A Mesebolt különlegességéhez az is hoz-
zátartozik, hogy mindenki, aki betér, egy-egy
verset kap ajándékba. Egy könyvjelzőt vá-
laszthat a látogató, amelynek hátoldalán egy
vers van. – Amikor az ember lent van, na-
gyon mélyen, akkor verset olvas. Legalábbis
én. Eleinte azt gondoltam, egy lejért fogom
árulni, de aztán rájöttem, hogy butaság, verset
nem árulunk, hanem ajándékba adunk –
jegyzi meg. 
A legkedvesebb kincs: a szülei fotója

A birodalmában ezernyi tárgyat, kincset
őriz Erzsébet, de van-e kedvenc darab, ami a
legközelebb áll a szívéhez? – érdeklődöm,
mire gondolkodás nélkül egy régi fényképre
mutat, és egészen halkan suttogja: „a drága
szüleim”, miközben könnybe lábad a szeme. 

Akárcsak a nagymama padlásán… 
A mesebolt, ahol bármi megtörténhet
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Idén 20 éves a marosvásárhelyi Fészek
Waldorf-óvoda. Szeptemberben nagyszabású
ünnepséget terveznek a waldorfos szülők, pe-
dagógusok és gyerekek. A 2017/2018-as
tanév mozgalmas volt a marosvásárhelyi
Waldorf-kezdeményezéshez csatlakozók szá-
mára. 2014 óta alakulóban van egy olyan szü-
lőkből és pedagógusokból álló mag, amely
aktívan tesz azért, hogy a Waldorf-pedagógia
és -életszemlélet ismert legyen szűkebb-tá-
gabb környezetünkben, hogy eloszlassák az
ezzel kapcsolatos tévhiteket, hogy kontinui-
tást biztosítsanak az oktatási intézmények-
ben, ahol a Waldorf-tanítás megvalósul, és
nem utolsósorban, hogy utánpótlást biztosít-
sanak a városban működő két magyar Wal-
dorf-óvodai csoportnak és a 2015 óta
működő Waldorf-osztályoknak, amelyek
egyelőre a Nicolae Bălcescu Általános Iskola
keretében működnek, de amelyekből remé-
nyeik szerint valamikor önálló Waldorf-is-

kola létesül. Minden évben indul egy magyar
és egy román tannyelvű osztály az iskolában,
így idén a legnagyobbak harmadikosok.

2017-ben „megszületett” a Magocska Wal-
dorf Egyesület, amely jogi hátteret tud bizto-
sítani az óvodának, iskolának, a
rendezvényeknek, projekteknek, és az anyagi
finanszírozás biztosítását is megkönnyíti egy
civil szervezet. Ezenkívül a Waldorf-kezde-
ményezésnek ad egy kontinuitást, a szülők és
gyerekek változnak, kinőnek az oktatási
rendszerből, de az egyesület állandó.

A legtöbb energiát jelenleg az egyesület és
a szülők abba fektetik, hogy a Waldorf 5–8.
osztály megvalósulhasson, a jelenlegi és jö-
vőbeli pedagógusok minél képzettebbek le-
gyenek, az iskolai körülmények
megfeleljenek a Waldorf-intézményekben el-
vártaknak, és a marosvásárhelyi egyesület és
mozgalom is részese legyen a Romániai Wal-
dorf Szövetségnek, majd a nemzetközi szer-

vezeteknek is. Az 5–8. osztályok beindítására
lehetőség van az iskola keretében, főként,
hogy az iskola vezetősége is támogatja az
ügyet.

Az osztályok aktív kapcsolatot ápolnak a
kolozsvári Waldorf-líceummal, amely a men-
tor intézmény szerepét vállalta fel, és segít-
séget nyújt a vásárhelyi Waldorf-iskola
működésében. 

Az egyesületnek sikerült idén eszközbe-
szerzésre pályázatot nyerni a Bethlen Gábor
Alaptól, így korszerű elektronikai felszerelé-
seket szerezhetünk be az óvodának és iskolá-
nak. Habár ebben a tanévben a polgármesteri
hivatal és az önkormányzat hathatós felújítá-
sokat végzett a Waldorf-osztályoknak is ott-
hont adó Szabadság utcai ingatlanban – az
összes nyílászáró cseréje, a mosdók felújítása
–, az egyesület projektjeihez és az oktatáshoz
szükséges eszközöket a szülők az egyesület
révén szerzett támogatásokból és pályázatok-
ból igyekeznek beszerezni, hogy ne a szülők
zsebét terhelje mindez. Ezért várják mind-
azoktól a jövedelemadó felajánlható 2 száza-
lékát, akik támogatnák a kezdeményezést és
annak a 130 gyereknek a tanítását, akik a
Waldorf-óvodába és iskolába járnak. 

Szépen alakul az iskola udvara is. Szülői
kezdeményezésre a háttérmunka már az ősz-
szel elkezdődött. Májusra sikerült az eddigi
tervek egy részét megvalósítani. Teljesen új,
uniós követelményeknek megfelelő játszóte-
ret vehettek birtokba a gyerekek az iskola ud-
varán. A játszótér anyagi költségeit teljes
egészében a Surub Trade Kft. Surtec áruháza
finaszírozta, a munkálatokat a magyarországi
Ilona-malom céggel közösen végezte. A tá-
mogatás mértékét tekintve nagyon hálásak
vagyunk, hisz nélkülük nem jöhetett volna
létre. 

A Swimathon adománygyűjtési akcióhoz
is csatlakoznak a waldorfos szülők és gyere-
kek. Június 10-én négy harmadik osztályos
tanuló és egyikük édesapja egy csapatban
úsznak a rendezvényen a Waldorf-iskolában
tanító tanárok képzésének a támogatásáért.

Minden leúszott medencehosszra várja a csa-
pat a támogatást az ügyért.

Az egyre népszerűbb reformpedagógiai
módszer ismertetésére neves magyarországi
szakembereket hív meg az egyesület, idén
például Karkus Ottó, a solymári Fészek Wal-
dorf Általános Iskola, Gimnázium és Alap-
fokú Művészeti Iskola vezetője és
osztálytanítója, valamint Kökéndy Ákos, a
Pesthidegkúti Waldorf Iskola osztálytanítója
is tartott előadást, utóbbi nem először jár vá-
rosunkban a szülők meghívására. Az iskolá-
ban évente tartanak nyílt napokat, epochazáró
ünnepségeik is nyitottak. Nyilvánosak az ad-
venti bazárok is, ahol bárkit szívesen látnak,
aki kíváncsi a gyerekek és szülők alkotásaira,
az iskola hangulatára. A Sapientia Egyetemen
megszervezett dísznövény-kiállítás és vásá-
ron a Magocska Waldorf Egyesület sátránál
színes virágokat nemezelhettek az odaláto-
gató gyerekek. Az egyesület minden évben
részt vesz a Vásárhelyi Forgatag családi prog-
ramjain, ahol különböző tevékenységekben
való részvételre hívnak kicsiket és nagyokat,
eközben az érdeklődők beszélgethetnek a
jelen lévő waldorfos szülőkkel a Waldorf-pe-
dagógiáról, a vásárhelyi kezdeményezésről. 

Az egyesületnek sok terve és ötlete van,
örömmel veszik a segítő szándékú szülők
részvételét a különböző aktivitásokban, mert
meggyőződésük, hogy minden tevékenységük
közösséget is épít, és a gyerekeinket nemcsak
a család és a padagógus neveli, hanem a kö-
zösség is, amelyben felnő, a társadalom,
amelybe születik. Példamutatással tudunk a
leginkább hatni gyerekeinkre. Ha egy közös
célért, magunkat jól érezve tevékenykedünk,
a legjobb példát mutatjuk nekik. A Waldorf-
kezdeményezés az egyik legjobb példája
annak, hogy gyerekeink jövője érdekében
meg tud valósulni az összefogás: mindenki azt
tesz hozzá, amit tud, ki munkát, időt, energiát,
ki ötletet, ki anyagi támogatást. Reméljük,
hogy a Waldorf-kezdeményezés fenntartható
és hosszú életű Marosvásárhelyen is.

A Magocska Waldorf Egyesület

Idén 20 éves a marosvásárhelyi Waldorf-kezdeményezés
Oktatás másként

   8 NÉPÚJSÁG ____________________________________________________________ HARMÓNIA ____________________________________ 2018. május 10., csütörtök

A május 3-i rejtvény megfejtése: A hiú igényed, hogy mindent megérts, a megismerés teljes hiányából ered.

„A kötelező irodalom 
érdekes dolog. ...”

Mark Twain véleményét
idézzük a rejtvény 
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A Barcelona 2-2-es döntetlent
ért el otthon a Real Madriddal
szemben a spanyol labda-
rúgó-bajnokság 36. fordulójá-
nak rangadóján vasárnap, a
katalán házigazdák a második
félidőben végig emberhát-
rányban játszottak.

Gyors gólváltással indult az El
Clásicó: Luis Suárez révén a kata-
lánok szereztek vezetést a 10. perc-
ben, a fővárosiak négy perccel
később Cristiano Ronaldo találatá-
val egyenlítettek. A folytatásban a
madridiak játszottak aktívabban, a
félidő közepén a portugál aranylab-
dás előtt két lehetőség is adódott. A
házigazdák kényelmesen szőtték
akcióikat, így csak egyszer kerültek
helyzetbe. A szünet előtti percekben
az addig sportszerű mérkőzésen az
indulatoké lett a főszerep. Több ak-
ciónál is párok akaszkodtak össze,
az egyik végén Sergi Roberto oda-
csapott Marcelónak, így a Barce-
lona hátvédjét kiállította a
játékvezető. Luis Suárez erőszakos-

sága gólpasszt ért az 54. percben:
ezúttal Lionel Messi juttatta veze-
téshez a Barcelonát, amely sok me-
zőnymunkával nem engedte
érvényre jutni az ellenfél létszám-
fölényét. A Real nehezen került
helyzetbe, a 72. percben Gareth

Bale távoli lövésével aztán másod-
szor is egyenlített. A hajrá sok izgal-
mat hozott, de az eredmény már
nem változott.

A már bajnok Barcelona így egy
lépéssel közelebb került ahhoz,
hogy veretlenül zárja a bajnokságot.

Minden gond nélkül nyert a
listavezető Nyárádgálfalva a
Maros megyei labdarúgó 6.
liga 17. fordulójában, hazai
pályán, csak a végső gólkü-
lönbség volt kérdés Koronka
ellen.

Középszerű, de jó hangulatú
mérkőzést láthatott a közönség, a
gálfalviak már az első percekben tá-
madó játékot mutattak, de Takács
B. lövése kapu mellé ment, az egye-
dül maradt Keresztesit pedig meg-
állította a vendégek kapusa, míg a
koronkaiak Jakab távoli lövésével
próbálkoztak, de a labda a kapu mö-
gött esett le. A házigazdák nem
sokat teketóriáztak, a 16. percben
meg is szerezték a vezetést, Csíki
egy 30 méteres szabadrúgásból
varrt a hálóba (1-0), a 19. percben
pedig egy súlyos védelmi hibát ki-
használva Keresztesi zörrentette
meg a vendégek hálóját (2-0). A
hazai ostrom tovább tartott, Józsa is
próbára tette Árgya H. éberségét,
Keresztesi a kapust is kicselezve a

keresztlécet találta el, a kipattanót
pedig Csíki küldte a kapu fölé, míg
a túloldalon Szőcs R. a hazai kapust
találta el. A harmadik hazai gólra
sem kellett sokat várni, a 36. perc-
ben Keresztesi kapott egy hosszú
keresztlabdát, amit a hálóba továb-
bított (3-0).

Szünet után a vendégek bátrab-
ban próbáltak futballozni, azonban
Kuti a védők között megfordulva
célt tévesztett, majd egy gyenge lö-
vését elcsípte a hazai hálóőr. Az 52.
percben ismét Keresztesi volt ered-
ményes, 22 méteres szabadrúgása a
hálóban kötött ki (4-0), a 60. perc-

ben az ő passzát Takács J. lőtte be
(5-0). A vendégeknek szerencséjük
sem volt, hiába jutottak a hazai
kapu elé, Szitai közelről a hálóőrt
találta el, Kuti a kapu mellé lőtt. A
67. percben a vendégek kapusának
sikerült Takács J. lövését hárítania,
de a szemfüles Józsa lecsapott a ki-
pattanó labdára, a közönség további
örömére (6-0). A gálfalviak ezután
sem hagytak fel a támadásokkal, de

Karácsony mindenkit kicselezve
kapu mellé küldött, majd Takács J.
emelt át a koronkaiak kapusán, de a
labda nem jutott be a hálóba. Újabb
hazai találatot a 81. percben jegyez-
hettünk, amikor Keresztesi passzát
Takács J. lőtte be (7-0), majd mi-
után egy újabb betörését az ellenfél
kapusa megakadályozta, a 85. perc-
ben Keresztesi állította be a 8-0-s
végeredményt
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Lionel Messi (b) és Sergio Ramos egyéni csatája

A vendégek nem tudtak mit kezdeni a hazai fölénnyel.               Fotó: Gligor Róbert László

Gólzápor Nyárádgálfalván

A Barcelona emberhátrányban is megőrizte
veretlenségét a Real Madriddal szemben

Nincs veszélyben cristiano Ronaldo
BL-döntős szereplése

Nincs veszélyben Cristiano Ronaldo szereplése a labdarúgó Baj-
nokok Ligája május 26-i, kijevi döntőjében, ahol a címvédő Real
Madrid a Liverpoollal találkozik majd.

A portugál szupersztár vasárnap, a Barcelona elleni, 2-2-vel zárult
bajnoki rangadón sérült meg könnyebben, ami miatt kihagyta csapata
szerdai, Sevilla elleni mérkőzését, s valószínűleg szombaton a Celta
Vigo ellen sem lép pályára.

A fővárosi klub ugyan hivatalos közleményt nem adott ki játékosa
állapotáról, de az EFE spanyol hírügynökség szerint az utolsó for-
dulóban a Villarreal ellen jövő vasárnap már visszatérhet, BL-döntős
szereplését pedig semmi nem veszélyezteti.

Cristiano Ronaldo bokájára a vasárnapi összecsapás 14. percében
– gólszerzés közben – a blokkolni szándékozó Gerard Piqué lépett
rá. A támadót a gólöröm után ápolni kellett, de folytatta a játékot. Az
első félidő közepén több helyzete is volt, a szünetben aztán elővi-
gyázatosságból mégis lecserélték.

Eredményjelző
Maros megyei 6. ligás labdarúgó-bajnokság, 17. forduló: Somosd – Székely-

bere 10-3, Jedd – Küküllőszéplak 9-2, Nyárádgálfalva – Koronka 8-0, csíkfalva
– Uzdiszentpéter 3-0, Mezőpanit – Egrestő 9-0 (a 61. percben félbeszakadt),
Kibéd – Mikefalva 0-4.

Ranglista
1. Nyárádgálfalva 17 14 2 1 76-17 44
2. Somosd 16 13 2 1 93-33 41
3. Jedd 17 13 1 3 78-14 40
4. csíkfalva 17 12 3 2 47-20 39
5. Koronka 17 9 2 6 44-34 29
6. Mezőpanit 17 9 1 7 58-43 28
7. Székelybere 17 5 2 10 26-59 17
8. Egrestő 16 5 0 11 33-83 15
9. Uzdiszentpéter 17 4 2 11 28-51 14
10. Mikefalva 17 4 2 11 39-67 14
11. Kibéd 17 3 1 13 15-59 10
12. Küküllőszéplak 17 1 0 16 21-78 3

Futballbajnoki eredmények
* 1. liga, 8. forduló, felsőház: Jászvásári cSMS – Bukaresti FcSB 1-0, az élcsoport: 1. Kolozsvári cFR 44 pont, 2. FcSB

43, 3. craiova 35; alsóház: Medgyesi Gaz Metan – Bukaresti Dinamo 2-3, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – concordia chi-
ajna 0-2, az élcsoport: 1. Dinamo 38 pont, 2. Botoşani 32, 3. Voluntari 24, 4. Sepsi OSK 23.

* 2. liga, 33. forduló: Mioveni – Târgovişte 2-2. Az élcsoport: 1. călăraşi 83 pont, 2. Nagyszeben 80, 3. Târgovişte 66.
* 5. liga, Északi csoport, 17. forduló: Mezőkirályfalva – Magyaró 3-8, Abafája – Alsóidecs 8-2, Lövér – Görgénysóakna

0-2, Marosfelfalu – Bátos 1-5, Nyárádremete – Szászrégeni Testvériség 2-1. Köhér szabadnapos volt. Az élcsoport: 1.
Nyárádremete 40 pont, 2. Bátos 36, 3. Görgénysóakna 34.

* 5. liga, Közép csoport, 17. forduló: Tuzson – Kerelő 3-1, Segesvár – csittszentiván 4-3, Galambod – Gernyeszeg 3-3,
Harasztkerék – cikmántor 9-1 (a 46. percben félbeszakadt), Mezőrücs – Kerelőszentpál 6-2. Az élcsoport: 1. Harasztkerék
43 pont, 2. Balavásár 32, 3. Segesvár 31.

* 5. liga, Déli csoport, 14. forduló: Küküllődombó – Mezőceked 5-0, Magyarsáros – Mezőtóhát 8-1, Maroskece – Maroslu-
das II 0-1, Vámosgálfalva – Mezőzáh 2-2, Marosugra – Radnót II 0-2. Az élcsoport: 1. Radnót II 34 pont, 2. Marosludas II
28, 3. Magyarsáros 26.

jegyzőkönyv
Maros megyei labdarúgó 6. liga: nyárádgálfalvi Törekvés – Koronkai Ajax

8-0 (3-0)
Nyárádgálfalvi sportbázis, 83 néző. Vezette: Rotar Gabriel (Marosludas),

Botoşer Răzvan (Marosvásárhely), Toma Gabriel (Kerelőszentpál). Ellenőr:
Raţiu Petru (Marosvásárhely)

Gólszerzők: csíki (16.), Keresztesi (19., 37., 52., 87.), Takács J. (60.,81.),
Józsa (67.)

Sárga lap: Árgya H., Petrás
nyárádgálfalva: Prodán (68. Borbély) – Nagy J., Raşcu, Nagy-Keresztesi,

császár, csíki, Szövérfi, Takács B., Szilágyi (57. Takács J.), Józsa (67. Kará-
csony), Keresztesi

Koronka: Árgya H. – Keresztesi, Szőcs R., Barabás L., Kuti, Fazakas,
Barabás A. (73. Szőcs), Jakab (20. Szitai), Lukács (68. Petrás), Árgya cs.,
György.

Bajnokok Ligája/Európa-liga: 
Szerb és holland játékvezető fúj a fináléban

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) kijelölte a két nemzetközi
kupasorozat játékvezetőjét: a Bajnokok Ligájában a szerb Milorad
Mažić, míg az Európa-ligában a holland Björn Kuipers fújja majd a

sípot.
Előbb május 16-án a második

számú kupasorozat döntőjét rende-
zik meg, a lyoni EL-fináléban az
Atlético Madrid és a Marseille mér-
kőzik meg egymással. A 45 éves
Kuipersnek ez lesz a második EL-
döntője, korábban a 2013-as finálé-
nak volt a játékvezetője, amelyben
a Chelsea 2-1-re legyőzte a Benfi-
cát. Az Atléticónak a 2014-es BL-
döntőben fújta a sípot a holland, a
spanyolok akkor Lisszabonban,
hosszabbítást követően kaptak ki
4-1-re a városi rivális Real Madrid-
tól.

A kijevi BL-döntőben május 26-
án a címvédő Real Madrid ellenfele
a Liverpool lesz. A mérkőzés játék-
vezetőjének, a 45 éves Mažićnak a
neve – Kuipershez hasonlóan – sze-
repel a nyári oroszországi világbaj-
nokságra jelölt 36-os keretben is.

Európai focikörkép
* Angol Premier liga, 37. forduló: Brighton & Hove Albion – Manchester United 1-0, Stoke – crystal Palace 1-2,

Bournemouth – Swansea 1-0, Leicester – west Ham United 0-2, watford – Newcastle United 2-1, west Bromwich – Tot-
tenham 1-0, Everton – Southampton 1-1, Manchester city – Huddersfield 0-0, Arsenal – Burnley 5-0, chelsea – Liverpool
1-0. Az élcsoport: 1. Manchester city 94 pont, 2. Manchester United 77, 3. Liverpool 72.

* Spanyol Primera División, 36. forduló: Sevilla – Real Sociedad 1-0, Girona – Eibar 1-4, Athletic Bilbao – Betis 2-0,
celta Vigo – Deportivo La coruna 1-1, Villarreal – Valencia 1-0, Málaga – Alavés 0-3, Atlético Madrid – Espanyol 0-2, Las
Palmas – Getafe 0-1, Barcelona – Real Madrid 2-2, Leganés – Levante 0-3. Az élcsoport: 1. Barcelona 87 pont, 2. Atlético
Madrid 75, 3. Real Madrid 72.

* Olasz Serie A, 36. forduló: Ac Milan – Hellas Verona 4-1, Juventus – Bologna 3-1, Udinese – Inter 0-4, Lazio – Atalanta
1-1, SPAL – Benevento 2-0, chievo – crotone 2-1, Genoa – Fiorentina 2-3, Napoli – Torino 2-2, Sassuolo – Sampdoria 1-
0, cagliari – AS Roma 0-1. Az élcsoport: 1. Juventus 91 pont, 2. Napoli 85, 3. AS Roma 73.

* német Bundesliga, 33. forduló: 1. Fc Köln – Bayern München 1-3, VfB Stuttgart – Hoffenheim 2-0, Hannover 96 –
Hertha BSc 3-1, Mönchengladbach – Freiburg 3-1, Augsburg – Schalke 04 1-2, werder Bremen – Bayer Leverkusen 0-0,
Eintracht Frankfurt – Hamburger SV 3-0, Borussia Dortmund – Mainz 1-2, RB Leipzig – wolfsburg 4-1. Az élcsoport: 1.
Bayern München 84 pont, 2. Schalke 04 60, 3. Borussia Dortmund 55.

* Francia ligue 1, 36. forduló: Amiens Sc – Paris St. Germain 2-2, St. Etienne – Bordeaux 1-3, Lyon – Troyes 3-0, Dijon
– Guingamp 3-1, Metz – Angers 1-2, Nantes – Montpellier HSc 0-2, Toulouse – Lille 2-3, caen – AS Monaco 1-2, Stade
Rennes – Strasbourg 2-1, Olympique Marseille – Nice 2-1. Az élcsoport: 1. Paris St. Germain 92 pont, 2. Lyon 75, 3. AS
Monaco 74.

Gligor Róbert László



ADÁSVÉTEL

ELADÓ félszuterén egyszoba-össz-
komfortos tömbházlakás a Cukorgyár
utcában alkudható áron. Tel. 0751-
254-203. (8433-I)

ELADÓ Hauch gyermekágy, baba-
hordozó és etetőszék. Tel. 0751-254-
203. (8433-I)

TŰZIFA eladó hazaszállítva. Tel.
0758-548-501. (8411)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(8392)

VÁLLALOK tetőkészítést, tetőjaví-
tást, teraszkészítést fából, csatorna-
készítést, bádogosmunkákat,
cserépforgatást. Tel. 0747-871-270,
0758-639-258. (sz-I)

BÁRMILYEN munkát vállalunk:
cserépforgatás, csatornatakarítás, 
-javítás. Tel. 0721-156-971. (8266)

MEGEMLÉKEZÉS

Szeretettel emlékezünk a
gyergyóremetei születésű
BALÁZS-OLDAL DEZSŐRE
halálának ötödik évfordulóján.
Nyugalma legyen csendes!
Szerettei. (8369-I)

Élete elszállt, mint a virágillat,
de szép emléke ragyog, mint a
fényes csillag. Jóságos
szíved pihen a föld alatt,
minden könnycseppünk
nyugtassa álmodat.
Fájó szívvel, könnyes
szemmel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk az
udvarfalvi BAKI ILONÁRA
halálának nyolcadik év-
fordulóján. Szép emlékét
szívünkben őrizzük. Bánatos
férje, két fia és azok családja.
(8413-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
GAGYI BÉLÁNÉ 

született FARKAS PIROSKA 
temetése 2018. május 12-én 14
órakor lesz a szászrégeni refor-
mátus temetőben. 

A gyászoló család. (8438-I)

Megtört, fájó szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett gyermek, férj,
apa, testvér és rokon, 

TOTH LEVENTE 
tragikus hirtelenséggel 47 éves
korában elhunyt. Temetése pén-
teken, május 11-én 12 órai kez-
dettel lesz a radnótfájai
ravatalozóból, az ottani sírkert-
ben. 

A gyászoló család. (8431-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk azoknak,
akik id. SUBA KÁROLY teme-
tésén részt vettek és fáj-
dalmunkban osztoztak.
Isten nyugtassa békében!
A gyászoló család. (sz.-I)

Ma, május 10-én nyolc és fél éve
annak, hogy eltávozott szerettei
köréből édesanyám, GYORGYISOR
MAGDOLNA.
Emléke örökké itt él szívünkben,
soha nem felejtünk el, drága jó
Édesanyám, nagyon hiányzol.
Lánya, Tuci, két unokája, Istvánka,
Sziszike, négy dédunokája:
Józsefke, Vivike, Ádámka és ifj.
Istvánka.
Emléke legyen áldott, nyugalma
békés! (8426)
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A Maros Vízügyi Hatóság
– Maros Vízgazdálkodási Vállalat –

versenyvizsgát hirdet 
június 11-ére az alábbi megüresedett állások betöltésére 

meghatározatlan időre:
1. Gépszerelő a 3-as egységhez – egy állás – javítás, szerelőműhely

Követelmény: középfokú végzettség
Szakképzettség: gépszerelő

2. Sofőr személygépkocsira és kisteherautóra – egy állás – energe-
tikai-gépesítési iroda (BME) a vízgazdálkodási vállalatnál

Követelmény: középfokú végzettség 
Szakképzettség a szakterületen (attesztát), B, C kategóriás hajtási

jogosítvány
3. Hidrotechnikai megbízott – két állás – egy a marosvásárhelyi 3-
as egységnél (F3), egy a 4-es Nyárád egységnél (F4)

Követelmény: középfokú végzettség 
Szakképzettség: szerelő, kőműves, asztalos, hidrotechnikai megbí-

zotti tanfolyam elvégzésének vállalásával
A vizsga Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétány 61. szám alatti szék-

helyen lesz.
Írásbeli vizsga: 2018. június 11-én 9 órakor.
Állásinterjú: 2018. június 15-én 9 órakor.
A pályázati dossziét június 4-én 15 óráig lehet benyújtani a víz-

gazdálkodási vállalat humánerőforrás-osztályán. 
Bővebb felvilágosítás:
• a http://www.rowater.ro/damures honlapon, a Posturi disponibile

címszó alatt
• a 0265/214-610-es, 0365-424-446-os telefonszámon, 142-es mel-

lék 
• a personal@sgams.dam.rowater.ro e-mail-címen.

Szerdán második alkalommal
rendeztek virágkiállítást Nyá-
rádszeredában, ahol nemcsak
szemügyre lehetett venni a
szebbnél szebb növényeket,
hanem vásárlásra is lehető-
ség nyílt.

Szerdán délelőtt nemcsak a piac
és az oda vezető utca, hanem a főtér
északi oldala is árusokkal és bá-
mészkodókkal, vásárlókkal telt
meg, tucatnyi helyi virágtermesztő
tette szemlére növényeit. Asztalo-
kon, standokon és a járdán sorako-
zott ládákban vagy cserepekben a
sziporkázóan színes, gyönyörű vi-
rágok tömege: mézvirág, ham-
vacska, büdöske, tátika, napranyíló,
verbéna, jégvirág, ezek legtöbbjéért
1-1,50 lejt, ritkábban 2-3 lejt (is)
kértek, a kiültetésre szánt álló- és
futómuskátlik 5-6, kiültetve 10-15
lejbe kerültek, a petúniatövekért 1-
2, a cserepes futópetúniáért 10-12
lejt is kértek. De nemcsak virágokat
kaphattak pénzükért az emberek,
hanem hasznos tanácsokat is a vi-
rágtársításról, a csigák távol tartásá-
ról, a tápoldatozásról, nö-
vényvédelemről. Az egyik standnál
juhar-, tuja-, tamariska-, bodzatöve-
ket, futórózsákat kínált egy székely-
tompai termesztő, egy másik helyen
egy szeredai forgalmazó hamiscip-

rust, cukorsüvegfenyőt, terülő bor-
bolyt, rózsaloncot, díszcseresznyét
és egyebeket, míg a helyi Gazdabolt
növényvédő és tápszereket, egyik
virágüzlet pedig ültetéshez használt,
zsákolt virágföldet.

Sokan végigsétáltak a soron,
mustrálták a kínálatot, és sokan vá-
sároltak is. Az egyik legnagyobb
helyi vállalkozás színes kínálatát is
sokan szemügyre vették, de leg-
többjük csalódására itt nem lehetett
vásárolni, csak kiállítás céljából
hoztak virágokat.

Nemcsak a virágtermesztőket,
hanem környékbeli termelőket és
kézműveseket is megszólítottak a
szervezők, így a helyi Gabriella fel-
dolgozócég többféle sajtot, a nyá-
rádszentsimoni Csípán Pálinkaház
párlatokat kóstoltatott, egy helyi fi-
atalember virágdekorációkat muta-
tott be, Jobbágytelkéről szal-
madíszeket és -kalapokat hoztak,
Nyárádgálfalváról festett üveg- és
porcelántárgyakat, bőrdíszműves
termékeket, de könyvstand is akadt
a vásársoron.
Hagyományt teremtenének

A virágkiállítást a városvezetés
kezdeményezte tavaly, és ebből ha-
gyományt szeretne teremteni.
Szentgyörgyi Ildikó jegyző szerint
Nyárádszeredában nagy hagyomá-
nya van a virágtermesztésnek, és
ezen a téren a település a megye
második helyét foglalja el, nagyon

sok családi vállalkozás foglalkozik
ezzel. Egy ilyen kiállítás a helyi ter-
melők és az eladás szempontjából is
fontos, de a lakosság számára is,
hogy minél nagyobb választékban
láthasson és vásárolhasson virágot,
ugyanakkor a vidék más települése-
iről érkezettek is vásárolni tudnak
ilyenkor. Ez a rendezvény a város
számára prioritást jelent, és amíg a
termelők és vásárlók részéről igény

van rá, minden évben megszerve-
zik. 

A lakosság is értékeli a kezde-
ményezést, a visszajelzésekből
ítélve örülnek neki az emberek,
minél több kiállítót és minél na-
gyobb választékot szeretnének.
Mivel a rendezvény a városé, nem
kérnek helybért sem, ezzel is ösz-
tönözni, támogatni szeretnék a ter-

melőket – fejtette ki a jegyző. Aki
a virágot szereti, rossz ember nem
lehet – mondják, ezért a városve-
zetésnek fontos, hogy a település
szép, tiszta legyen, a porták gondo-
zottak, az udvarok rendezettek, sok
virággal díszítve, tehát a szeredai
virágkiállítást kereskedelmi és esz-
tétikai szempontból is fontosnak
tartják – zárta Szentgyörgyi Ildikó.

Virágkiállítás Nyárádszeredában

Bő volt a kínálat, nagy volt az érdeklődés is                                                                                                                      Fotó: Gligor Róbert László

Gligor Róbert László
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SOFŐRT és ELADÁSI ÜGYNÖKÖT alkalmazunk. Tel. 0728-169-805, 8-16 óra között. (8394-I)

HEGESZTŐT alkalmazunk. Tel. 0744-511-215. (8434-I)

KFT. keres LAKATOSOKAT, SZERELŐKET és SEGÉDMUNKÁSOKAT. Érdeklődni a 0747-496-627,
0742-574-804-es telefonszámokon. E-mail-cím: servinstalmures@gmail.com (20098-I)

TÁPGYÁRTÁSSAL, VALAMINT SZÁRNYASTENYÉSZTÉSSEL FOGLALKOZÓ CÉG keres C
kategóriás jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT (szakmai tanúsítvánnyal rendelkezők előnyben). Tel. 0725-
578-030. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

HIRDETÉS

Az RK-mozgásfelületek és RESA- (beleértve a hozzá tartozó berendezéseket) a Ma-
rosvásárhelyi Transilvania Repülőtéren munkálatból származó, az építkezésből és
bontásból keletkezett hulladékok közárverésen való értékesítésére vonatkozóan 

Maros megye kihirdeti, hogy 2018. május 22-én 11.00 órától a Marosvásárhely, Győ-
zelem tér 1. sz. alatti székhelyén kikiáltásos közárverést szervez az RK-mozgásfelü-
letek és RESA- (beleértve a hozzá tartozó berendezéseket) a Marosvásárhelyi
Transilvania Repülőtéren munkálatból származó, építkezésből és bontásból keletke-
zett hulladékoknak az értékesítése érdekében.
Az árverés kikiáltási árai a következők:

A kikiáltási árak magukba foglalják a hulladék rakodási és szállítási műveleteit is a
jelenlegi raktározási helyről.
A közárverés az eladónak a Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. alatti székhelyén
lesz, a II. emeleti kis gyűlésteremben.
Az alkalmazott eljárás:  kikiáltásos közárverés, a legnagyobb árajánlatra való odaí-
téléssel.
Az RK-mozgásfelületek és RESA- (beleértve a hozzá tartozó berendezéseket) a Ma-
rosvásárhelyi Transilvania Repülőtéren munkálatból származó, az építkezésből és bon-
tásból keletkezett hulladékoknak kikiáltásos közárverésen való értékesítésére
vonatkozó szabályzat elérhető a www.cjmures.ro weboldalon a Közönségszolgálat és
közérdekű információk cím alatt a Hirdetményeknél().
Az ajánlattevők kötelesek kifizetni az 500 lejes részvételi díjat, készpénzzel, a Maros
Megyei Tanács pénztárába a 74. sz. irodában, az ajánlatok benyújtására meghatáro-
zott határidőig.
Az ajánlattevők természetes vagy jogi személyek lehetnek, akik teljesítik a Hulla-
dékértékesítési szabályzatnak a 13. cikkelyében előírt feltételeket.
Abban az esetben, ha a kikiáltásos árverésre bocsátott javak/hulladékok nem kelnek
el a 2018. május 22-én szervezett árverésen, azt meg fogják ismételni 2018. május
29-én 11.00 órától, valamint 2018. június 5-én 11.00 órától, ugyanazon a helyen.
A kikiáltásos árverésre bocsátott javak/hulladékok megtekinthetők a Marosvásárhelyi
Transilvania Repülőtér ÖÜV Vidrátszeg, Marosvásárhely – Marosludas út 14,5 km-nél
található székhelyén.
Az RK-mozgásfelületek és RESA- (beleértve a hozzá tartozó berendezéseket) a Ma-
rosvásárhelyi Transilvania Repülőtéren munkálatból származó, építkezésből és bon-
tásból keletkezett hulladékokról és a feltételekről, amelyeket teljesíteniük kell a
potenciális vevőknek ahhoz, hogy részt vehessenek az árverésen, további tájékozta-
tást kérhetnek a 0265-263211 telefonszámon, a 1276-os mellékállomást kérve, a kap-
csolattartó Marcela Moldovan, a Vagyonkezelési, Közszolgálati Osztály munkatársa.

ELNÖK
Péter Ferenc

Sorszám A termék megnevezése Kikiáltási ár/kg héával 

1. Rézdrót 2,90

2. Alumíniumdrót 0,50

3. Vas/Öntvény 0,79

Részletes program a www.hargitamegye.ro honlapon
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A Surub Trade S.R.L . dinamikusan fejlődő csavargyárába 
keresünk munkatársakat a következő munkakörökbe:

fémesztergályos
Elvárásaink:
esztergályos, fémforgácsoló vagy
fémmegmunkáló szakképesítés
pontosság, megbízhatóság
lojalitás

gépbeállító, gépkezelő

Előny, de nem feltétel: 
műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos, 
fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés

A gépek kezelését megtanítjuk.

Önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevő-
szolgálatán (Gh. Doja 145/a) vagy a cserefalvi Surtec vevő-
szolgálatán (Cserefalva,115 szám), illetve e-mailben: 
productie@surubtrade.ro. További információ a 0742-074-194
telefonszámon. 

Elvárásaink: 
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

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

MÁJUSRA


