
A MOGYE-t Emil Paladéra keresztelik

Az erdélyi magyarok utolsó
bástyájának elvesztése 

Kedden megrökönyödve kaptuk azon hírt, miszerint a Maros-
vásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Techno-
lógiai Egyetem (így szól az új név, az egyszerűség kedvéért
a továbbiakban a régi rövidítést, a MOGYE-t használom) ke-
retén belül megalakult az angol kar, ahelyett hogy megala-
kult volna a már olyan rég beígért magyar orvosi kar. Hogy
mindenki értse, miről is van szó: a magyar szak, a román
szakkal együtt, a román kar keretén belül működik, ahogy

eddig az angol szak is működött, hiszen évek óta minden
egyes alkalommal megtagadják kérésünket, hogy a magyar
szak egy önálló magyar kar keretében működjön az egyete-
men. De a még meglepőbb hír, hogy a régi MOGYE-t dr. Emil
Paladéról keresztelik el. 

Biztosított az utak
téli takarítása
Az utak téli takarítása, járhatóvá té-
tele az ügykezelők feladata, nekik kell
gondoskodni munkagépekről, csú-
szásgátló anyagokról, vagy eseten-
ként szerződéssel szakcégekre bízni
ezeket a feladatokat. 
____________4.
Bíbola Központ
Marosvásárhelyen
A központ keretében komplex, gyógy-
pedagógusból, pszichológusból, mű-
vészetterapeutából, gyógytornászból,
logopédusból, szociálpedagógusból,
szociális munkásból, valamint moz-
gásfejlesztő szakemberből álló csapat
dolgozik együtt.
____________5.
Továbbléphet 
a kupában a CSM
A továbbjutás egyetlen mérkőzésen
dől el, a sorsoláson elsőként kihúzott
csapat otthonában. Az idén változott a
rendezés, mert nemcsak az élvonal-
beli klubok, hanem az A osztályban
szereplő csapatok is indulnak. 
____________9.

Feketén-fehéren
Érdekes hírekkel „dobbantott” év elején az országos pénzügyi

hatóság, az ANAF, amelynek élére Mihaela Triculescut nevezték
ki. A pénzügyminiszter a szóban forgó hölgytől várja az adóhivatal
alapjaiban történő megreformálását. Legalábbis ezt nyilatkozta.
Első körben az adósok bankszámláinak zárolásával kapcsolatosan
fognak változtatni. No nem állnak el attól, hogy az adósoktól – ma-
gánszemélyektől és cégektől – bevételezze a tartozást az állam. A
rendszer csak átalakulna, a bankszámla zárolását egyszerűen „át-
dobnák” egy „külsősre”. Konkrétan a Transfond nevű, 25 bank és
a nemzeti bank által alapított pénzügyi cégre, amelynek minden
adathoz, bankszámlához jelenleg is hozzáférése van. A pénzügyi
reform nevében új jogköröket is kapna, mint amilyen a számlák zá-
rolása. Ehhez törvényi keret szükséges, az érintett hatóságok, pénz-
intézetek tárgyalásainak eredménye lehet az új eljárás. Mert
remélhetőleg nem marad minden a régiben, az olyan visszás hely-
zetek, mint amikor pár lejért egy személy összes bankszámláját zá-
rolták, az adósságot mindenhonnan levonták, még akár a lekötött
összegekből is, és az újranyitáshoz pénzügyi hatósági igazolás kel-
lett. Macerás ügy, időigényes, ami alatt az érintett nem végezhetett
számlaműveleteket. Cégek esetében még súlyosabb következményei
voltak az intézkedésnek. Nos, ha már átalakul a pénzügy e szelete,
elvárható, hogy javítsák a rendszert, egyszerűsítsék az eljárást. Ez
pedig csak a rendszer informatizálásával érhető el. 

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Black Jazz, avagy magyarul fekete
dzsessz – e címmel mutatja be legú-
jabb, ez évben elsőként színpadra vi-
vendő produkcióját az András Lóránt
Társulat. A marosvásárhelyi tánc- és
mozgásszínház csapata január 18-án,
e hét péntekén 19 órakor viszi színre
az előadást a társulat székhelyén, a
Knöpfler Vilmos (Brăila) utca 10.
szám alatt lévő egykori zsinagógában.

Az előadás munkafolyamatáról a
társulat alapítója és a produkció ren-
dező-koreográfusa, András Lóránt a
következőképpen nyilatkozott: „Hogy
miből indultunk ki, azt nehezen lehet
koncepciónak nevezni, sokkal inkább
módszertani jellegű. Kortárs koreo-
gráfiai frázisokat alakítottunk át a mu-
sical, a revütánc és a dzsessz műfaji
kulcsában, így született meg a tánc-
anyag. A tér lehetőségei és a koreog-
ráfiák határozzák meg mind a
»történetet«, mind a karaktereket.
Mint egy legót, úgy rakjuk össze. Nem
egy egyszerű revühalmazt szeretnék,
hanem megmutatni ennek a világnak
sötétebb oldalát is, méghozzá a dráma-
komikum-irónia keverékéből.

Öt lány – ezeknek a lányoknak a
nagyon kisminkelt arca mögé pillan-
tunk be. Ez egy fekete jazz. Kicsit úgy
képzelem el, mintha összekevernénk
Jim Jarmuscht a musical világával, ki-
derül, hogy sikerül-e. Nem célom a
polgárpukkasztás, a műfaj kiforga-

tása, csupán mélységet szeretnék
adni” – írta a rendező. 

Az előadás alkotócsapata a követ-
kező: szereplők – Macaveiu Blanka,
Pelsőczy Luca (e.h.), Sosovicza Anna
(e.h.), Szabó Franciska, Szőcs Anita
(e.h.). Zene: Dénes József. Rendező-
koreográfus: András Lóránt. Az elő-
adás bemutató anyagában, a
produkcióval kapcsolatosan a szerep-
lők röviden válaszoltak többek között
arra a kérdésre, hogy miképpen indult
számukra a próbafolyamat, milyen a
show-tánchoz való viszonyuk, illetve
milyen együtt dolgozni. 

Sosovicza Anna: – Nem volt telje-
sen idegen ez a közösség, inkább attól
féltem, hogy rázódom vissza egy in-
tenzív mozgássorozatba. Azt érzem,
könnyen összecsiszolódtunk, nekem
legalábbis biztonságot adtak a lányok.

Pelsőczy Luca: – Számomra na-
gyon érdekes ez a próbafolyamat,
mert ilyen stílusú táncot még sosem
csináltam, itt meg együtt találjuk ki és
rakjuk össze a koreográfiákat. 

Szabó Franciska: – A stílus jelleg-
zetességeit próbáltuk megkeresni, és
ezeket a mozdulatokat préseltük bele
abba, ami már eleve a kezünkben van:
kortárs táncelemeket díszítettünk és
torzítottunk el egy másik irányba.
Nekem például kellett egy kis idő,
amíg egy ilyen cicás-harisnyás attitű-
döt magamra vettem, de alapvetően jó

érzés. Ez a könnyed show-szerűség,
hogy kicsit szórakoztasson, hogy ki-
csit feldobja az embert – ezeket az ér-
zelmeket az eddigi előadásokban
ritkábban kerestük. Nagyon örültem
annak, hogy jöttek a lányok, az lát-
szott rajtuk, hogy szeretnének ők is
hozzáadni valamit az előadáshoz.
Nem az volt, hogy tőlünk várták
volna, hogy mindent a kezükbe ad-
junk. Volt, aki ismertünk már korább-
ról, ami alapból előny szerintem. Mi
ezelőtt Blankával ketten dolgoztunk
az Introspectióban, ez pedig egyfajta
frissességet jelentett, új mozdulatok
jöttek, új helyzeteket hozott. 

Szőcs Anita: – Ez az első alkalom,
hogy táncelőadásban szerepelek,
vágytam már egy ilyen eseménybe
belecsöppenni. Jó tapasztalat, közö-
sen építjük a koreográfiákat, mint egy
család. Nem az van folyamatosan,
hogy mindenki komor arccal érkezik,
hanem elszórakozunk, és jó hangulat-
ban telnek a próbák. 

Macaveiu Blanka: – Én nem ismer-
tem senkit, Francinak is most egy új
oldalát ismertem meg. Én is örültem,
hogy bővültünk, és új lányok jöttek
képbe, sokat nevetünk, és izgatottan
várjuk az előadást!

Az előadásra a teljes értékű jegy 20
lejbe kerül, jegyfoglalás a 0754-782-
216-os telefonszámon lehetséges.
(Knb.)

A Kiscsillag a Jazzben 
Január 21-én, hétfőn 20 órától a marosvásárhelyi
Jazz&Blues Clubban koncertezik a magyarországi Kis-
csillag együttes, amely 2005-ös megalakulásakor hobbi
garázszenekarként definiálta magát az akkor még aktív
Kispál és a Borz árnyékában, mára Magyarország első
számú art-rock zenekarának számít. Vendégművész:
Stakhanov. 

A legyek ura 
Január 19-én 19 órától a Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Tompa Miklós Társulata előadja A legyek ura című if-
júsági előadást. Jegyek foglalhatók a www.biletmaster.ro
oldalon. 

Hülyeség nem akadály!
A Hahota színtársulat Hülyeség nem akadály! című ka-
baré-előadására jegyek csak februárra kaphatók. 

Kolbásztöltő fesztivál Kelementelkén
Február 2-án a kelementelki Simén-kúria udvarán harma-
dik alkalommal szervez kolbásztöltő fesztivált a Petry
cég. Az előző rendezvényhez hasonlóan legalább ötfős
csapatok jelentkezését várják január 22-ig, kétméteres
asztalt, padot, faszenes sütőt biztosítanak számukra. A
benevezők kedvezményes áron igényelhetnek alap-
anyagcsomagot. Érdeklődni, jelentkezni a +40-735-206-
265-ös telefonszámon, illetve a pr@petry.ro e-mail-címen
lehet. A rendezvény 10 órakor kezdődik, az eredményhir-
detés 15 óra körül várható. 

Humor nélkül nem érdemes
A magyar kultúra napja alkalmával a Kemény Zsigmond
Társaság irodalmi estet szervez Humor nélkül nem érde-
mes címmel. A január 22-én a Bernády Házban 18 órakor
sorra kerülő esemény meghívottja Sebestyén Aba színmű-
vész-rendező. Előadásában Janus Pannonius, Karinthy Fri-
gyes, Bajor Andor, Füst Milán és más szerzők művei
hangzanak el. Közreműködik Bordos Nagy Kinga zongora-
művész. 

Előadás üzletembereknek 
Január 22-én, kedden 17 órától a marosvásárhelyi Kö-
peczi–Teleki-házban a St. Georgius Manager Club (Szent
György menedzserklub) szervezésében vállalkozóknak tar-
tanak előadást. Nagy György és Györgyei Szabó Magdolna
– az udvarhelyi Kis- és Közepes Vállalkozások Szövetsé-
gének elnöke és projektmenedzsere – Mennyit ér a vállal-
kozói összefogás ereje? Sok tízezer lejt! címmel mutat be
egy udvarhelyi esettanulmányt. Ambrus Tibor egyetemi do-
cens és Tankó László szervezetfejlesztő tanácsadó pedig
A vezetés helyzete Erdélyben címmel tart vitaindító elő-
adást. 

Helyi termékek vására
Január 18-án, pénteken 8-19 óra között újra helyi termékek
vására lesz a Petry cég szervezésében. Három évvel ez-
előtt kezdeményezte a Petry cég a Rákóczi-lépcső alatti
üzlet, majd később múzeum és bisztró udvarán a helyi ter-
mékek vásárát, amely mára a kis utcára is kiterjedt. Nem-
csak Maros, hanem Hargita megyei kézművesek,
élelmiszertermékeket (sajt, hús, felvágott stb.) forgalmazók
is eljönnek, akik elsősorban egészséges, helyi termékeket
kínálnak eladásra. A szervezők a jó hangulatról is gondos-
kodtak, időnként zenészeket is meghívtak. Ma már 32-35
vásáros kínálja termékeit a vásáron, és egy-egy alkalommal
2000 érdeklődő is megfordul a helyszínen. 

Terápiás program a Bonus Pastornál 
A Bonus Pastor Alapítvány február 18. és március 1. között
kéthetes rövid terápiás programot szervez szenvedélybe-
tegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak a magyarózdi terá-
piás otthonban. Várják azok jelentkezését, akik változtatni
szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőséggel
terhelt életmódjukon. Jelentkezni, további részletek felől ér-
deklődni a 0740-056-691-es (Bartha Éva) telefonszámon
lehet. 

Hírszerkesztő: Mózes Edith

Ma ANTAL, ANTÓNIA, 
holnap PIROSKA napja.
PIROSKA: a latin Priscából
alakult, jelentése: tiszteletre-
méltó.

17., csütörtök
A Nap kel 

8 óra 1 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 4 perckor. 
Az év 17. napja, 

hátravan 348 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. január 16.

1 EUR 4,6830

1 USD 4,1063

100 HUF 1,4526

1 g ARANY 170,2727

IDŐJÁRÁS
Borús idő

Hőmérséklet:
max. 40C
min. -30C

Megyei hírek

Black Jazz
Premier az András Lóránt Társulatnál 

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

Csütörtökön este fél 9-től az erdélyi képzőművészetről
szól a Kultúrcsepp. A műsorban szó esik arról, milyen a
képzőművészek élete Erdélyben, és milyen megmutatko-
zási lehetőségeik vannak.

Az este fél 10-kor kezdődő Mérlegen meghívottja He-
gedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alel-
nöke, akivel a májusi európai parlamenti
képviselő-választásról beszélget Jakab Orsolya műsorve-

Erdélyi képzőművészetről és az EP-választásokról az Erdély TV-ben



Egy nagyobb munka végére értem.
Évekig ebben voltam eltemetkezve.
Gyönyörűséges mauzóleum. Na, nem
olyan díszes, vörös márvány, mint azé,
akit bebalzsamozva tartanak, tartottak
a Kreml fala mellett, és minden turistát
elvittek hozzá, megszemlélni egy rög-
eszme atyamesterét, a sokkötetes barna
bőr, de mégis vörös rögeszméé, amely
milliók életébe, nyugalmába került, má-
sokat elűzött honukból, bevonult a vi-
lágpolitikába, meghatározó lett az
egész múlt század számára, majd 150
évnyi pislákolás, regnálás, csapkodás
és végvonaglás után sírba szállt kimun-
kálói mellé. Nem volt dísztemetése. Fel
sem keresik, csak a történészek, kremli-
nológusok, politikatörténészek, nosztal-
gikusok, veteránok, fizetetlen
visszasírók.

De hát nem erről akartam beszélni,
hanem arról, hogy évekig bokáig, térdig
vagy sokkal inkább fejben a múlt század
első évtizedében csatangoltam. Csatan-
goltunk munkatársaimmal, segítőimmel
együtt. Mert kollektív munka volt. Nem
úgy kollektív, ahogy az első sorokban
hivatkozott elképzelte, kikovácsolta és
a parasztság nyakába akasztotta. Ez
úgy volt társas viszony, hogy a felek
ugyanazt akarták, keresték. Minden
külső kényszer nélkül. Csak úgy passzi-
óból, örömből, elfogultan objektív
okokból. Mert érdekelt bennünket, hi-
szen családjaink előélete volt, mert
megkíséreltünk az ismeretlennek utána-
szaladni. Ha el nem siklott.

Hiszen a múlt század eleje csak itt
van néhány évtizeddel elébb – legfel-
jebb egy századévnyire – mondod. Még
benne élhet a hagyományozott családi
emlékekben, ha már nem is élnek közöt-

tünk azok, akik azokban az években szü-
lettek. De utódaik és leszármazottaik
igen. Amennyiben a múlt századi dikta-
túrák meg nem ölték őket, szét nem
szórták őket a nagyvilágban, vagy ham-
vaikat, füstjüket az egykedvű, meg-meg-
élénkülő szelek. Ha nem fekszenek
közel-távol jeltelen tömegsírokban,
amelyeket a múlt század haragvásai-
nak, elvakultságának, fegyverkezési
hajszájának, összecsapásainak számlá-
jára írhatunk.

Pedig mi jót akartunk, ha ismertük is
a szörnyű véget. Mi a szépet, a békét, az
áldott békeidőt akartuk üstökön ra-
gadni, megírni, utolérni, sőt – horribile
dictu – megérteni. Ki akartuk lesni, ho-
gyan élt egy város az 1900-as évek ele-
jén, mit ettek, mit ittak, hogyan
múlatták az időt, hova jártak dolgozni,
korcsmázni, kávéházba dumálni, újsá-
got olvasni, sakkozni, tiltott szerencse-
játékokat játszani, melyek voltak a
legemlékezetesebb bűnesetek, rendőr-
ségi ügyek, kik ültek a hivatalokban és
kik a hivatalnokok nyakán, kicsodák a
város vezetői, hangadói, meghatározó
egyéniségei, jogászok, mészárosok, ta-
nárok és bölcselkedő vargák, munkás-
otthonban képzetté váló
munkásvezérek, akik hittek abban az
eszmében, ami aztán rögzült, sírröggé
vált végeredményben (lásd az első so-
rokat e tekintetben is), azt akartuk utol-
érni, hol gyülekeztek, hogyan
politizáltak helyi szinteken, milyen ru-
hákat viseltek, osztogattak jótékonyan,

mit dobtak ki, hová szemeteltek, hol mo-
sakodtak, milyen víz folyt a csapból –
ha egyáltalán volt víztelepi vezetékes
vizük –, hogyan világítottak, építettek,
mit olvastak, miket írtak, kik írtak
egyáltalán a székely fővárosban mara-
dandót és napi cikket, milyen újságok
jelentek meg, kik mivel rágalmazták
egymást, hogyan pöröltek, zsaroltak,
miféle nyelveken szóltak, milyen szín-
házi előadásokra ültek be és hova, mit
hirdettek, milyen üzletekben vásároltak,
mennyit ért a pénz, és mennyibe került
egy nagyobbacska vidéki porfészek mo-
dernizációja, miféle iskolákat kerestek
fel, mit tanulhattak, milyen urak, mi-
niszterek és államtitkárok, politikai szé-
delgők és pártvezérek jártak nálunk,
hová utaztak, miről szóltak a tanácsü-
lések, hol nyaraltak, teleltek, miféle
csoportosulásokba, egyletekbe, klu-
bokba tömörültek, milyen civil szerve-
zetekbe siettek esténként, hol
ünnepeltek, tüntettek, esküdtek, váltak,
dalárdákat és zeneiskolát, felsőbb
leány- és kereskedelmi képzőt alapítot-
tak, működtettek; tanárokat, tanítókat,
tanulókat kerestünk ki a felejtés kam-
ráiból, haló poraikat bolygattuk meg,
családi összefüggésekre derítettünk
fényt, vagy tévedtünk egy hatalmasat,
mellyel lehetőséget teremtettünk ma-
gunknak egy újabb pótkötet összeállí-
tására.

És akkor még távolról sem merítettük
ki a múltat, mely csupán és igazából új-
ságmúlt. Igaz, további szándék nem ve-
zérelt gyakorlati megfontolásokból.

Az idő végtelen, még egy olyan tele-
pülésé is, amely a Maros partján fek-
szik, kel és nyüzsög a lét piacán. Ahol a
bőrét viszi vásárra. Vagy a másét. 
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Start-Up Nation – 
20 ezren regisztráltak

Több mint 14 ezer üzleti tervet töltöttek fel szerdáig
a 2018-as Start-Up Nation program alkalmazásán
keresztül – nyilatkozta Ştefan-Radu Oprea üzleti kör-
nyezetért felelős miniszter. A tárcavezető szerint 
húszezer felhasználót regisztrált eddig a rendszer,
és közülük 14 ezren töltötték fel már üzleti tervüket.
A 2018-as Start-Up Nation program keretében a
2017. január 30-a után létesített, termelés, kreatív
ipar, szolgáltatások vagy kereskedelem terén tevé-
kenykedő cégek pályázhatnak legfeljebb 200 ezer
lejes vissza nem térítendő támogatásra. A jelentke-
zéseket és üzleti terveket 2019. február 12-én 20
óráig fogadják. (Agerpres)

Tizenegyezer elítélt szabadult
Több mint 11.000 elítélt hagyta el a börtönöket ami-
att, hogy a parlament módosította a büntetés-végre-
hajtási jogorvoslat törvényét, amelynek eredeti
változatát még a szakértői kormány fogadta el, és
ennek alapján csak 1700 elítélt szabadult volna –
mondta szerdán Raluca Prună volt igazságügyi mi-
niszter. Azt is elmagyarázta, hogy a jogszabály azért
nem tesz különbséget az erőszakos, illetve a nem
erőszakos bűncselekmények elkövetői között, mert
az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) által ho-
zott számos ítélet nyomására így kellett eljárni, a ro-
mániai börtönökben uralkodó rossz körülmények
miatt. A börtönökbeli kifogásolható körülmények az
EJEB szemében függetlenek az azokat elszenvedő
elítélt által elkövetett bűncselekmény típusától.
(Agerpres)

Házkutatások Romániában
és Svájcban 

Tizenegy házkutatást tartott a rendőrség Argeş és
Máramaros megyében, emellett további kettőt Svájc-
ban, egy lányokat futtató hálózat felszámolása érde-
kében. A hatóságok szerint a csoport tagjai 11 lányt
kényszerítettek prostitúcióra Svájcban és Olaszor-
szágban, ezáltal pedig több mint 2 millió eurós be-
vételre tettek szert. A rendőrség közleménye szerint
a Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály
(DIICOT) ügyészeinek irányításával összesen ki-
lenc, szervezett bűnözésben való érintettséggel gya-
núsítható személy otthonában tartottak házkutatást.
A nyomozás bűnszervezet létrehozása, embercsem-
pészet és lányfuttatás gyanúja miatt zajlik.
A piteşti-i DIICOT 23 személyt állít elő kihallgatásra.
(Mediafax)

Visszahívott Daciák
Több mint 13 ezer Daciát hív vissza Romániában a
Renault csoport légzsákcserére – közölte Facebook-
oldalán az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az
intézkedés a Logan II, a Dokker és a Lodgy model-
leket érinti, összesen 13.303 gépkocsit, amelyeknél
nem minden esetben nyílik ki a vezetőoldali légzsák,
ezért kérik az ilyen autók tulajdonosait, hogy mielőbb
forduljanak valamelyik hivatalos Dacia márkaszer-
vizhez. A légzsákcsere hozzávetőlegesen 50 percet
tart, az ezzel járó költségeket teljes egészében a vál-
lalat állja. (Agerpres)

Az a paradoxon, hogy Románia jól teljesít az IT-ága-
zatban, az elektronikus adminisztráció, ügyintézés
mégis gyermekcipőben jár. Gondoljunk csak a pénzügyi
bürokráciára, az egészségügyi adatbázis működtetésére,
az elektronikus dossziékra, az online ügyintézésre stb. 

Kilátásba helyezték a magánadósok szégyenlistájá-
nak eltörlését is, de ennél fontosabb az a helyi önkor-
mányzatokat érintő döntés, amit a pénzügyminiszter
szerint meghoztak, és hatásait figyelembe vették az ál-
lami költségvetési törvénytervezet kidolgozásakor. Tehát
ha igaz, akkor a „nagy” költségvetés elfogadása azt is
jelenti majd, hogy idén január 1-től az önkormányza-
tokhoz befizetett jövedelemadó az eddigi, esetenként
mintegy 40 százalékkal ellentétben teljes mértékben, 
vagyis százszázalékban helyben marad. Ami azoknak a
nagyobb településeknek kedvez, ahol a lakosság jelen-
tős része alkalmazott, illetve sok a bejegyzett cég. Azt
még nem tudni, lesz-e valamilyen megkötés a szóban
forgó összegek rendeltetését illetően. A szaktárcavezető
ugyan ezt nyilatkozta, de igazán akkor lesz bizonyosság,
amikor elfogadják az állami költségvetést. Feketén-fe-
héren, a Hivatalos Közlönyben. Addig mindez csak
hangzatos, kampányízű nyilatkozgatás. 

Feketén-fehéren
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A Brexit feltételrendszerét tartal-
mazó megállapodás előző napi
brit alsóházi elutasítását köve-
tően az európai uniós politikusok
a rendezetlen kiválás esélyeire fi-
gyelmeztetnek, és elképzelhető-
nek tartják a brit európai uniós
kiválás márciusra tervezett határ-
idejének meghosszabbítását, ha
ezt London kéri.

Margarítisz Szkínász, az Európai Bi-
zottság szóvivője brüsszeli sajtótájékoz-
tatón kijelentette, hogy elképzelhető a
határidő kitolása, ha az Egyesült Király-
ság ezt jó okkal kéri. Ez esetben a benn-
maradó huszonhét tagállam vezetői
döntenek majd az ügyben egyhangú sza-
vazással. A szóvivő azt is jelezte, hogy
van lehetőség a jövőbeli EU–brit kap-
csolatokról jóváhagyott politikai nyilat-
kozat átdolgozására, amennyiben
London változtat az álláspontján, pél-
dául úgy döntenek, hogy inkább benn-
tartanák a szigetországot a vámunióban.
Leszögezte azonban ismételten, hogy a
kiválási szerződést már semmiképp nem
tárgyalják újra.

Michel Barnier uniós Brexit-ügyi fő-
tárgyaló arra figyelmeztetett, hogy soha
nem volt még ekkora a veszélye az
Egyesült Királyság rendezetlen európai
uniós kiválásának, és Londonnak mie-
lőbb tisztáznia kell a szándékait. Az Eu-
rópai Parlament (EP) strasbourgi
plenáris vitáján Barnier rámutatott, hogy
mindössze tíz hét van hátra a kilépés ter-
vezett dátumáig, március 29-ig, ezért fel
kell gyorsítani a felkészülést a „kemény
Brexitre”. Hangsúlyozta, hogy a szerző-
dést közösen dolgozták ki a brit kor-
mánnyal, szövege a „kompromisszumok

létező legjobbja”, amely figyelembe
veszi mindkét fél alapvető kikötéseit.
Barnier aláhúzta, hogy az unió kész tár-
gyalni egy más megállapodásról,
amennyiben London változtat álláspont-
ján, de akkor is mindenképpen biztosí-
tékra van szükség az Írország és
Észak-Írország közötti határellenőrzés
visszaállításának megakadályozása érde-
kében.

Frans Timmermans, az Európai Bi-
zottság első alelnöke az EP-vitában arról
számolt be, hogy a kudarc ellenére az
EU folytatja a megállapodás ratifikáció-
ját. Úgy vélekedett, hogy a brit kilépés
jelentős károkat fog okozni mindkét
oldal számára, a politikusok feladata vi-
szont ezek minimalizálása lenne. Anto-
nio Tajani, az EP elnöke annak a
fontosságát hangsúlyozta, hogy a benn-
maradó huszonhét tagállam megőrizze
az egységét. Nigel Farage, a Szabadság
és Közvetlen Demokrácia Európája nevű
EU-szkeptikus frakció vezetője, a brit
Brexit-kampány egyik vezetője az EU-t,
illetve a brit miniszterelnököt bírálta.
Mint mondta, ha Theresa Maynek lenne
szemernyi becsülete, akkor lemondana.

Angela Merkel német kancellár Ber-
linben szintén azt hangsúlyozta, hogy a
brit félnek kell javaslatot tennie a kiala-
kult helyzet rendezésére. Aláhúzta, hogy
Németország minden eshetőségre felké-
szül, így a Bundestag már csütörtökön
tárgyal a kormány előterjesztéseiről,
amelyek a rendezetlen Brexit esetén
végrehajtandó intézkedésekről szólnak.

Heiko Maas német külügyminiszter
arra figyelmeztetett, nincs már sok idő
arra, hogy megoldást megtaláljanak
Nagy-Britannia kilépésére az EU-ból.

Megjegyezte, hogy „a játszadozások
ideje most már lejárt”. Szerinte új tár-
gyalásokra van szükség Nagy-Britannia
és az EU között, és végül megbeszélést
kell folytatni az úgynevezett tartalék-
megoldásról, amelynek értelmében
szükség esetén egységes vámügyi szabá-
lyozás léphet életbe az unió és az Egye-
sült Királyság között az ír-északír
határellenőrzés újbóli bevezetésének el-
kerülésére. 

A francia elnöki hivatal közben arról
tájékoztatott, hogy Franciaország fel-
gyorsítja előkészületeit Nagy-Britannia
rendezetlen kiválására. Nathalie Loiseau
európai ügyekért felelős francia minisz-
ter szerint jogilag és technikailag van le-
hetőség arra, hogy későbbre halasszák a
Brexitet, de Theresa May ezt sohasem
kérte.

Klaus Iohannis, az EU soros elnöksé-
gét ellátó Románia elnöke kijelentette,
hogy az EU-ban maradó országok egy-
ségesek, és nem tárgyalják újra a brit
parlament által elutasított megállapo-
dást. Hozzátette: az Európai Unió a brit
kormánytól várja, hogy tisztázza állás-
pontját, a folytatás attól függ, mi történik
Nagy-Britanniában.

Tomás Petrícek cseh külügyminiszter
szerint a brit EU-tagság megszűnésének
(Brexit) feltételrendszerét tartalmazó
megállapodás brit alsóházi elutasítását
követően Londonon a sor, hogy meg-
mondja, hogyan tovább.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter
jelezte, hogy Oroszország az Európai
Unióval és Nagy-Britanniával is kész az
együttműködésre, függetlenül a Brexit-
től. (MTI)

Elképzelhető a Brexit határidejének meghosszabbítása,
ha London kéri 

Tekintetünkben tükröződő



Az utóbbi időszakban igazi
téli időjárásunk volt, aminek
talán csak a gépkocsivezetők
örültek kevésbé, hiszen a
sűrű hóesés, latyakos vagy
havas utak alaposan próbára
tették őket. Az utak téli taka-
rítása, járhatóvá tétele az
ügykezelők feladata, nekik
kell gondoskodni munkagé-
pekről, csúszásgátló anya-
gokról, vagy esetenként
szerződéssel szakcégekre
bízni ezeket a feladatokat. 

A megyénket átszelő országutak
hómentesítését a Közúti Infrastruk-
túrakezelő Országos Társaság vé-
gezteti a kolozsvári Dacia Asphalt
céggel. A Nyárádtő–Radnót közötti
autópálya-szakasz hótalanítását a
Silava Salub Kft. végzi. A megyei
utak hét övezetre vannak felosztva:
Szászrégen környékén a Silara
Salub végzi a hóeltakarítást, Seges-
vár környékén a Felix EM, míg a
többi övezetben (Marosszentkirály,
Vámosgálfalva, Mezősályi, Ger-
nyeszeg és Nyárádszereda) a Ma-
rosi Utak és Hidak végzi a
szolgáltatást – tájékoztatott a Maros
Megyei Tanács szóvivője, Lukács
Katalin.

Az önkormányzatok hatáskörébe
tartozó községi és helyi utak, utcák
takarítására egyesek szakcégekkel
kötöttek szerződést, mások saját gé-
peik bevetésével oldják meg a kér-
dést – derült ki a megyei prefektúra
kimutatásából. Ezek szerint Maros-

vásárhelyen a Salubriserv végzi a
szolgáltatást, Segesváron a Schuster
Ecosal, Dicsőszentmártonban a
Comtranspop. Erdőszentgyörgyön,
Marosludason, Szovátán, Szászré-
genben saját gépekkel takarítja az
utakat az önkormányzat, Radnóton
saját gépekkel és szerződött cégek-
kel dolgoznak, Nyárádszeredában
Tóth József Attila egyéni vállalkozó,
Nagysármáson az Utak és Hidak,
míg Nyárádtőn az Elita cég végzi el
a szolgáltatást. A 91 község közül 59
saját gépeivel oldja meg az utak jár-
hatóvá tételét, 7 esetben egy cég se-
gítségét is igénybe veszik szükség
esetén a saját gépek mellett, míg 25
község teljesen cégekre bízta a mun-
kálat elvégzését.

Szováta ettől az idénytől saját
kézbe vette a feladatot, és önerőből
oldja meg a hóeltakarítást – egyelőre
különösebb akadályok nélkül. Mivel
pályázati támogatásból sikerült gé-
peket vásárolni, jelenleg két régebbi
és egy új traktor, egy új homlokra-
kodó és egy teherautó vethető be ha-
vazáskor, míg a járdákon
kisgépekkel takarítják el a havat, ha
betegség vagy emberi mulasztás
miatt az ott maradna. Idén először
kísérleti jelleggel a Géra-csorgó sós
vizét is felhasználják a hó eltávolí-
tása érdekében, az eddigi tapasztala-
tok szerint eredményesen. A
városnak 72 kilométer útja és utcája
van, de mivel a kisebb sikátorokat, a
tömbházak közötti kis utcákat, bejá-
rókat is letakarítják, közel 80 kilo-
méterre rúg a táv – számolt be Fülöp
László Zsolt polgármester. Erőtelje-

sebb havazás esetén a város központi
részének eltakarítása élvez prioritást,
azután a fürdőtelepre, végül a pe-
remrészekre jutnak el a munkagé-
pek. Odafigyelnek az Illyésmezőbe
vezető út takarítására is, mert az ne-
hezen megközelíthető része a város-
nak. Ugyanakkor felkérték a
lakosságot, hogy mindenki a lakása,
telke előtti járdarészt takarítsa le, a
vízelvezető árkokat tegye szabaddá,
a háztetőről, ereszről, esőcsatornáról,
erkélyekről távolítsa el a jeget. Aki

ezeket elmulasztja, azt 600 és 1200
lej közötti bírsággal sújthatják.

Nyárádszeredában évek óta
szakcégre bízzák a városi utcák és
a félreeső falvakba vezető utak ta-
karítását. Az önkormányzat három
gépet bérelt egy helyi vállalkozótól
a több mint 20 kilométernyi járófe-
lület takarítására. Idéntől csúszás-
gátlóként nem használnak homokot
és sót, hiszen a homok után sár és
por, a só után felmart betonréteg
marad, helyette apró kőzúzalékot és
granulált klórt szór ki a vállalkozó.
A lakosság elégedett az új módszer-

rel, a városvezetés pedig a napok-
ban újabb rendelést adott le, hogy
biztosítsák a februári anyagszük-
ségletet is – tudtuk meg Tóth 
Sándor polgármestertől. 

A lakosság figyelmét többször is
felhívják arra, hogy télen minden-
kinek kötelessége a kapuja előtti
járdát rendszeresen letakarítani a
hótól, jégtől, és csúszásgátló anyag-
gal megszórni. Amennyiben a tulaj-
donos elmulasztja ezt megtenni, a
helyi rendőrség 100 lejtől 250 lejig
terjedő bírságot szabhat ki a 2011.
évi 33-as helyi tanácsi határozat ér-
telmében.

Félreértés ne essék, a címben
szereplő bástya elvesztése csak
szimbolikus kijelentés, mert a
MOGYE közös bástya volt, a több-
ségi román és a magyar közösség
bástyája. Habár annak idején a ma-
gyar lakosságnak alapították királyi
határozattal, ma, a globalizálódás
világában, egyértelműen nem kivi-
telezhető, hogy csak magyar nyelvű
egyetem legyen. Viszont az, hogy
az egyetemen belül külön magyar
kar is működhessen, egyáltalán nem
tűnik irracionális kérésnek közössé-
günk részéről, főleg ezen új hír tük-
rében: külön angol kar alakult. Úgy
gondolom, az, hogy ezt a lépést
nem követte a magyar kar megala-
kítása, számunkra, erdélyi magya-
rok számára igen sokat elmond az
egyetem vezetőségének velünk
kapcsolatos hozzáállásáról. Ez a
helyzet megalázó számunkra. Főleg
olyan körülmények között, hogy
tudnivaló, milyen régóta kéri a ma-
gyar tanári kar és a diákság egyhan-
gúlag az önálló magyar kar
megalakulását a román többségű
szenátustól, amely kérést a jelenlegi
romániai tanügyi törvény is alátá-
maszt. Mit jelentsen ez a szintű
megkülönböztetés saját országunk-
ban? (Igen, a miénk is az ország,
mert felmenőink és mi is ugyanúgy
fizetjük az adót és a közösség költ-
ségeit.) 

Dr. Emil Palade értékét nem vi-
tatom, kiemelkedő román orvos és
kutató volt, Jászvásáron született,
eleinte Bukarestben tevékenyke-
dett, majd később az Egyesült Álla-
mokban, ahol a legmagasabb
tudományos kitüntetésben része-
sült, megkapta a Nobel-díjat. Csak
azt nem tudom megmagyarázni,
hogy a magyar ajkú emberek által
alapított MOGYE elnevezésére
hogy nem találtak egy olyan illetőt,
akinek több köze van az egyetem-
hez, aki esetleg maga is az egyetem
neveltje. Ugyanis számos értékes, a
világon nagy ismertségre szert tett

embert nevelt ki egyetemünk. Vagy,
ha már közösen élünk és dolgo-
zunk, és a Moldvából ide került
román kollégák többségben képvi-
selik az egyetemet, és ennek meg-
felelően a többségi óhaj a dr. Emil
Palade neve, azt is megértem. De
akkor miért ne vehetné fel ez a már
sokszor hangsúlyozott magyar
múltú egyetem egy magyar egyéni-
ség nevét is, a román elismert sze-
mély nevével együtt? 

A régi kolozsvári magyar orvosi
egyetem egyik utóda a mi
MOGYE-nk, de a másik utóda a
szegedi orvostudományi egyetem.
Végeredményben a marosvásárhe-
lyi és a szegedi orvosi egyetemek
testvéregyetemek, egy gyökérből
vannak. Így miért ne vehetné fel a
MOGYE a dr. Emil Palade névvel
együtt a szegedi egyetem első rek-
torának, szintén Nobel-díjas tudós-
nak a nevét, a dr. Szent-Györgyi
Albert nevet? Miért ne alkalmaz-
hatnánk egy ilyen köztes megol-
dást, amely bevált a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem esetében is? 

Más vidékről ide került kollégák,
nem megfelelő történelmi ismeret-
tel rendelkezve, úgy érzem, hirtelen
határozatokat hoztak, amelyekkel a
romániai magyar ajkú állampolgá-
rokat mélyen megsértik önérzetük-
ben. 

De hogyan is jutottunk ide? A
MOGYE magyar képviselői és jó-
magam többször jeleztük minden
szinten (adminisztráció, érdekkép-
viselet, papság, minisztérium),
hogy egyetemünkön az új rektor ve-
zetése alatt a magyar kar számára
sokszor megalázó és hátrányos
helyzetet hozó döntések születnek.
Ezen probléma megoldására konk-
rét javaslatokkal is jöttünk (és jö-
vünk), a törvény keretén belül:
alakuljon meg – most már az angol
példájára – az önálló magyar kar, il-
letve kapja a két nemzet jeles kép-
viselőinek nevét az egyetem. Ezen
javaslatok a mostani, nagyon is akut
problémákra vannak. De van egy

immár krónikussá vált probléma is,
amely megoldása a következő
lenne: tegyék lehetségessé, hogy a
magyar tanárok és diákok aránya
egyaránt érje el a 40%-ot, hogy
tényleg képviseltetve legyünk a ve-
zetőségben, és a hangunkat is hal-
lathassuk. Mert a jelenlegi
kevesebb mint 20%-unkkal sajnos
nincs ahogy beleszóljunk a döntés-
hozatalba. 

Úgy érzem, ezen ügyekben az ér-
dekképviselet vezetőit illeti meg a
felelősség. Mint kedden kiderült,
amikor értesültem az új hírekről:
könnyebben elérhető Andronescu
Ecaterina miniszter asszony, és
hosszabb telefonos beszélgetést

lehet folytatni vele, mint bármely
marosvásárhelyi vagy központi ma-
gyar képviselő, akik többszöri pró-
bálkozásra sem vették fel a telefont,
mint például dr. Vass Levente, aki
korábban az Egészségügyi Minisz-
tériumban dolgozott, a Képviselő-
ház egészségügyi titkára, és a
magyar állam által évente 300 mil-
lió forinttal támogatott Studium
Alapítvány elnöke. Ne értsék félre,
nem szeretném a teljes felelősséget
átdobni az érdekképviselet udva-
rába. Lehet, hogy nálunk, a
MOGYE magyar szakán is vannak
bajok, nézeteltérések, ennek megfe-
lelően több frakció alakult ki ebben
a körben. Professzorok és kutatók

sok ötlettel sok irányvonalat próbál-
nak kialakítani, és nem minden rész-
letben értünk egyet. De abban
mindenki egyetért, hogy a marosvá-
sárhelyi közösségnek, az erdélyi ma-
gyar közösségnek szüksége van ezen
utolsó bástya megvédésére, amely-
ben szükségünk van a felelős politi-
kusoknak nem a segítségére, hanem
a helytállására, ugyanis ezért vá-
lasztotta meg őket a többség. 

Mint az egyetemi szenátus leg-
idősebb magyar képviselője, és tu-
dományos és szakmai területen
egyaránt élvonalba tartozó profesz-
szor, kérem, sőt követelem, hogy az
érdekképviseletünk és mindenféle
szervezet, amelynek lehetősége van
rá, tegye meg a megfelelő, illetve a
tőle telhető lépéseket annak érdeké-
ben, hogy mi, marosvásárhelyi és
erdélyi magyarok a minimálisan
szükséges jólétben tudjuk folytatni
tevékenységünket. 

A minimális követelésünk ezen
helyzetben tehát: ha megalakult az
angol orvosi kar, alakuljon meg a
magyar is; ha az egyetem névadóját
a Moldvából ide került román ajkú
többség dr. Emil Paladéban látja,
nem vagyok ellene, viszont a kolozs-
vári Babeş–Bolyai Tudományegye-
tem példájára legyen a mi
egyetemünk neve Palade–Szent-
Györgyi vagy Palade és egy neves
magyar tudós neve. Továbbá, hogy
elkerüljük a későbbi hasonló hely-
zeteket, és hogy minimális beleszó-
lásunk nekünk is lehessen a
döntésekbe, kérjük a magyar taná-
rok és diákság részarányának 40%-
ra való növelését. Mindezekhez nem
kellenek tervek, nem kellenek tanul-
mányok, mappák, nem kell semmi-
féle kifogás és akadály, amelyet az
érdekképviselet az egyetem magyar
ajkú vezetőségétől kér. 

Abban a reményben, hogy min-
denki megérti, hogy közügyről,
közös értékről van szó, ami szá-
munkra, erdélyi magyarok számára
talán a legfontosabb, zárom sorai-
mat. 
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Ki lapáttal, ki géppel – a hó eltakarítását erőforrásaik szerint oldják meg az önkormányzatok Fotó: Gligor Róbert László

Prof. Dr. Benedek Imre                                                                                          Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)
Az erdélyi magyarok utolsó bástyájának elvesztése 

Biztosított az utak téli takarítása



A 2018-as év elején jött létre
Marosvásárhelyen a Bíbola
Fejlesztő- és Képzőközpont,
amelynek elsődleges célja a
0-12 év közötti gyermekek
fejlesztése. Ennek érdekében
a központ keretében komp-
lex, gyógypedagógusból,
pszichológusból, művészette-
rapeutából, gyógytornászból,
logopédusból, szociálpedagó-
gusból, szociális munkásból,
valamint mozgásfejlesztő
szakemberből álló csapat dol-
gozik együtt. A részletekről
Vargancsik Iringó, a központ
alelnöke számolt be lapunk-
nak. 

– Milyen céllal jött létre a ma-
rosvásárhelyi Nyár utca 31.
szám alatt működő Bíbola Köz-
pont?

– A Bíbola Fejlesztő- és Képző-
központ létrehozásának gondolata
2017 nyarán kezdett körvonala-
zódni, majd 2018 kezdetén jött létre
három szociálpedagógus – Jánosi
Dalma, Lazsádi Csilla és Vargan-
csik Iringó – ötlete nyomán azzal a
céllal, hogy 0-12 éves korú, megké-
sett, eltérő fejlődésű, vagy fejlődési
zavar szempontjából veszélyeztetett
gyermekeknek és családjuknak se-
gítséget nyújtson, illetve, hogy tá-
mogassa a gyermekek
fejlesztésével, terápiájával foglal-
kozó szakemberek együttműködé-
sét. A módszerek: a kora
gyermekkori intervenció, a több-
szempontú felmérés, illetve a terá-
piás terv alapján történő egyéni
vagy csoportos fejlesztés. A fej-
lesztő munkában közreműködő
szakemberek szakmai tudását és ta-
pasztalatát nemcsak a fejlesztésben
részt vevő gyermekek és családjuk
számára szeretnénk elérhetővé
tenni, hanem továbbképzések for-
májában, felnőttképzés keretében
külső érdeklődők számára is (peda-
gógusok, egyetemi hallgatók, szü-
lők), ezáltal is biztosítva az általunk
használt módszerek Erdély-szintű
és országos terjesztését. 

– Miért gondoltátok úgy, hogy
szükség van egy ilyen köz-
pontra? Milyen igényekre kínál
megoldást?

– A komplex fejlesztés nagyon
sokrétű feladat, jó, ha a teljes képet
látják a különböző szakemberek és
a szülők is. Ez nem könnyű abban
az esetben, ha a fejlesztő szakembe-
rek külön intézményekben, kabine-

tekben dolgoznak, és nem találkoz-
nak egymással, nem ismerik egy-
más módszereit, célkitűzéseit, nincs
összehangolva a munka. Ezt a hi-
ányt szeretnénk pótolni, és az
együttműködést támogatni. Erre
szolgálnak az esetmegbeszélések és
az intervíziós csoportok. 

– Konkrétan: milyen típusú szol-
gáltatások érhetők el? 

– Jelenleg a következő tevékeny-
ségek zajlanak: komplex felméré-
sek több szakember
közreműködésével, alapozó moz-
gásfelmérések, Sindelar-féle felmé-
rés és fejlesztés, korai
gyógypedagógiai felmérés és fej-
lesztés, egyéni játék- és drámaterá-
piás tevékenységek, csoportos
gyermekpszichodráma-terápia, lo-
gopédiai fejlesztés, beszédindító
csoport, Tanuljunk mérni, számolni
sütéssel-főzéssel! címmel sütő-főző
csoport Down-szindrómás gyer-
mekeknek, szülői támaszcsoport sé-

rült gyermekek szüleinek, Kere-
kedjünk fel! címmel közös bicikli-
zés sérült és egészséges gyerme-
keknek (a biciklik adaptálását sérült
gyermekek számára az Easy Rider
cég vállalta önkéntesen), valamint
tanácsadás szociális ügyintézésben. 

A heti vagy havi rendszerességű
tevékenységek mellett olyan prog-
ramok is zajlanak a Bíbolában,
amelyek egy-egy projekt vagy
együttműködés eredményeként jöt-
tek létre. 

• Képzés a mese és a játék terá-
piás alkalmazása témakörében

(Ioana Serb brassói játék- és dráma-
terapeuta irányításával).

• Intervízió a gyermekkori szo-
rongás témakörében.

• Képzéssorozat a Romániai Ma-
gyar Pedagógusok Szövetségével a
speciális szükségletű gyermekek
fejlesztési lehetőségeiről óvónők
számára Erdély-szerte.

• Képzés a szórványban dolgozó
magyar pedagógusok számára a
Nemzetstratégiai Kutatóintézet tá-
mogatásával.

• Részvállalás a Segítők X. kon-
ferenciájának megszervezésében,
amely pszichológusok, gyógypeda-
gógusok, szociális munkások, peda-
gógusok, lelkészek, orvosok, segítő
szakemberek szakmai fejlődését
szolgálja.

• Hiperaktív figyelemzavaros
gyermekekkel foglalkozó munka-
csoport létrehozása a magyaror-
szági Bethesda Kórház
közreműködésével: multidiszcipli-

náris munkacsoport szervezése, pá-
lyázás, stratégia kialakítása,
képzések tervezése a 2019-es tan-
évre.

• Fiatal pedagógusok szakmai
gyakorlatának megpályázása a
Communitas Alapítványnál, a gya-
korlat megszervezése a Babeş–Bo-
lyai Tudományegyetemmel együtt-
működésben: a hallgatók részvétele
az erre nyitott fejlesztő tevékenysé-
geken a Bíbola Központban, játékos
tevékenységek szervezése a hallga-
tók által a gyakorlatvezető irányítá-
sával, egyhetes magyarországi

szakmai gyakorlat az alternatív ok-
tatási módszerek megismerésére. 

– A 0-12 év közötti gyerekeket
céloztátok meg. Melyek azok a
problémák, fejlődési rendelle-
nességek, amelyek leginkább
jellemzőek az egyes korcsopor-
tokra? 

– Csecsemőkorban gyakori, hogy
a fejlődési rendellenességekre csak
későn derül fény, mert ugyan voltak
rizikótényezők a születés körül, de
ezeket nem magyarázták el a szülő-
nek, nincs utánkövetés, nincs meg a
megfelelő jelzőrendszer a lemara-
dások monitorozására és a korai fej-
lesztésre. Emiatt csak két-három
éves kor körül kerülnek a gyerekek
szakemberhez, amikor már látvá-
nyos a lemaradás, miközben az első

évek pótolhatatlanok a fejlesztés
szempontjából; az idegrendszer
akkor képlékeny, alakítható a legin-
kább. 

Az óvodáskor kezdetén kerül elő
a legtöbb, beszédében megkésett,
autisztikus jeleket mutató, hiperak-
tív, figyelemzavaros, szorongó gye-
rek. Nagyon fontos tehát a tünetek
figyelmeztetésére odafigyelni és
szakemberhez fordulni, akinek a
munkája kiegészíti és segíti az óvo-
dapedagógus mindennapos fej-
lesztő tevékenységét. Előfordul,
hogy a pedagógus javasolja a ki-
vizsgálást, fejlesztést, de a szülő ezt
nem támogatja. Tudnunk kell azon-
ban, hogy az óvodában problémák-
kal küzdő gyermeknél 6-7 éves
korára már jókora lesz a lemaradás,
amit az iskolában sokkal nehezebb
orvosolni a szabályozottabb kritéri-
umok és elvárásrendszer miatt.

Az iskoláskor kezdetén jelent-
keznek a tanulási zavarok (diszle-
xia, diszgráfia, diszkalkulia), a
teljesítményszorongás és egyéb, az
idegrendszer éretlenségéből adódó
problémák, amelyeken még mindig
hatékonyan lehet segíteni megfelelő
beavatkozással. Mindezek mellett
folyamatosan akadnak megoldandó
feladatok a fogyatékkal élő gyere-
kek integrációja, inkluzív oktatása
kapcsán az óvodai, iskolai környe-
zetben. 

– Marosvásárhelyen több nem-
kormányzati szervezet van, ame-
lyek fejlesztő szolgáltatásokat
nyújtanak az erre rászoruló gye-
rekeknek. Ezekhez viszonyítva
miben másak, esetleg komple-
xebbek a Bíbolánál elérhető
szolgáltatások? 

– A komplexitást a szakemberek
közötti együttműködés, illetve a fo-
lyamatos fejlesztés adja. Például, ha
egy súlyosan sérült gyereket gyógy-
pedagógiai fejlesztésre egy intéz-
ményhez visznek, gyógytornára egy
másikhoz, és bár mindkét helyen jól
haladnak a dolgok, otthon mégis vi-
selkedésproblémákkal küzdenek a
szülők, akkor érdemes komplex fel-
mérést kérni, amelynek során a gye-
rek fejlettségét és fejlődési
lehetőségeit nemcsak a saját, hanem
a környezete szempontjából is meg-
vizsgáljuk, kommunikációjának fej-
lesztésére is javaslatokat teszünk,
esetleg eszközöket ajánlunk a prob-
lémák áthidalására. Ahhoz, hogy
ezeket a felméréseket elvégezhes-
sük, illetve a megfelelő megoldási
lehetőségeket megtaláljuk, elenged-
hetetlen a folyamatos képzés, szak-
mai fejlődés, és erre szeretnénk
lehetőséget nyújtani a Bíbolában.
Ennek a munkastratégiának a kiala-
kítása és a szakemberek mozgósí-
tása folyamatban van.

– Egy igen komplex, a fejlesztés
különböző ágazatait lefedő
szakembercsoporttal dolgoz-
tok…

– Az a célunk, hogy a szakértői
csoport minél sokszínűbb legyen.
Ehhez kapcsolódik az év egyik leg-
nagyobb megvalósítása, a Bíbola-
Háló projekt, amelynek keretében a
Bethlen Gábor Alap támogatásával,
és Moxline webfejlesztő cég hozzá-
járulásával egy olyan online, Er-
dély-szintű szakemberhálózat
létrehozásán munkálkodtunk, ahol
a szolgáltatások, képzések, újdon-
ságok könnyebben elérhetővé vál-
nak a szakemberek és a szülők
számára is. A www.bibolahalo.ro
weboldalon januártól regisztrálhat-
nak és mutatkozhatnak be az erdélyi
magyar – a gyermekek fejlesztésé-
ben, terápiájában dolgozó – szak-
emberek. A weboldal egyrészt a
szülők eligazodását szolgálja, más-
részt a szakemberek együttműködé-
sét segíti, ugyanis gyakran fordul
elő, hogy kiegészítő terápiára küld-
jük a gyermeket, de nem mindig is-
merjük magunk sem a kollégák
képzettségét, az Erdélyben elérhető
szolgáltatásokat. 

– Fizetősek-e a központ szolgál-
tatásai? Esetleg részesültök-e
némi támogatásban a helyi vagy
megyei önkormányzat részéről? 

– Vannak fizetős szolgáltatások
is, de igyekszünk pályázatok segít-
ségével a költségeket minél alacso-
nyabb szinten tartani, a projektek
esetén pedig a szolgáltatások ingye-
nesek. Fontos megemlítenünk,
hogy a központ helyszínét illetően
a Református Egyház támogatásá-
ban részesülünk. Önkormányzati
alapokhoz pályázat által lehet jutni,
remélhetőleg idén sikerül benyúj-
tani. 

Bíbola Központ Marosvásárhelyen
Komplex fejlesztés 0-12 év közötti gyerekeknek

Menyhárt Borbála
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„Szép a huszár, ha lóra pattan, s vág-
tat előre, mint a szél” – éneklik Ka-
csóh Pongrác János vitéz című
daljátékában. Kukorica Jancsi lóháton
indult el szerencsét próbálni, és Ilus-
kájához is kedves paripáján szándé-
kozott visszatérni.

A mesék világa, az operamesék hangulata
és a valóság néha érinti egymást. Kukorica
Jancsi merész pásztorlegény hírében állott, de
ugyanakkor nem volt kérkedő. Született te-
hetség volt, mert minden sikert, dicsőséget
önerőből ért el, és így lett belőle János vitéz.
Szerette a zenét; pásztorfurulyája mintha élet-
erő és ötletek forrása lenne.

A jelenkornak is megvan a maga János vi-
téze. Szabó Péternek hívják az új vitézt. Ő is
bátor, szerény és tehetséges. Szereti a zenét;
énekével varázsolni képes, és gyakran az
énekből meríti az élet harmóniáját, az erőt és
a rendkívüli ötleteket is.

Hogyan lett Szabó Péterből János vitéz?
Az életút mesés és kalandos, de mindenképp
megfontolandó. Mi kell ma ahhoz, hogy va-

lakiből János vitéz legyen? Ez a példa is ta-
nulságos.

Péternek a szülei egyszerű marosvásárhe-
lyi polgárok, de egy dologban mégis külön-
legesek voltak: szép énekhanggal áldotta meg
őket az Úr. A talentum pedig csak akkor ér
valamit, ha kamatoztatják. A két szülő, Árpád
és Olga egyházi kórusban énekelt. De énekel-
tek otthon is, pedig megtehették volna, hogy
az éneket rábízzák a rádióra. Ők megértették
az ének ama titkát, amit Babits Mihály az ifjú
király szájába adott A második dal című szín-
játékában: „Megmondom a titkát, édesem, a
dalnak:/ önmagát hallgatja, aki dalra hallgat./
Mindenik embernek a lelkében dal van,/ és a
saját lelkét hallja minden dalban./ És akinek
szép a lelkében az ének,/ az hallja a mások
énekét is szépnek”.

Péter 1958-ben született, hatodik gyerek-
ként, a hétgyerekes dalos családba – nem
csoda, ha ő is megszerette az éneket. Az ő
esetében is bebizonyosodott, hogy a lelkében
élő dalok által tud önmagára figyelni. A
csengő hangú gyerekre a szülők is felfigyel-
tek. Édesapja, aki harmonikán játszott, tanárt
fogadott a fiú mellé, hogy szakszerűen meg-
ismerhesse a hangszert. Az ekkor tízéves fiú
nem nyúzta sokáig a harmonikát, mert neki

inkább a gitár tetszett. És hát a lányok is job-
ban kedvelték a gitárt – talán ez is közreját-
szott a harmonika háttérbe szorulásában…

Az igazi meglepetés az általános iskolában
érte. Birtalan József karmester meghallgatást
tartott az iskolákban azért, hogy felkutassa a
legjobb énekeseket a gyermekkórusába. Az
iskolából két fiú nyert felvételt a kórusba, az
egyik Szabó Péter volt. A kisfiú óriási kitün-
tetésnek érezte, hogy kórustag lehetett a mes-
ter irányítása alatt. Ez a kitüntetés egyben
kötelességet, de nagy lehetőséget is jelentett.

Az otthon melegét az tette különlegesen
széppé, hogy Péter nővérei sok klasszikus
zenét és még több operaáriát hallgattak bake-
litlemezről. Így a fiú észrevétlenül megked-
velte az operát, és mivel ő is énekelt,
felfedezte ennek a stílusnak is a szépségét.

A művészetekre fogékony fiú beiratkozott
szobrászati körre is, ahol megtanult agya-
gozni és faragni. Annyira megszerette a fara-
gást, hogy famegmunkálást tanult tovább.
Faragott és énekelt. Mindig énekelt. Való-
színű, hogy az éneknek – és a gitárnak – kö-
szönheti, hogy olyan társat talált magának,
aki ugyancsak szépen énekelt. Hamarosan

házi kamarakórust alapítottak, és közben el-
jártak az egyházi kórusba is, ahol Péter szülei
is énekeltek. A kórusvezető hamar felfigyelt
a tehetséges fiatalemberre, és arra biztatta,
hogy felvételizzen a filharmónia kórusába.

Sikeresen felvételizett. Alig egy év eltelté-
vel meghívást kapott a Kolozsvári Állami
Magyar Operába. Még le sem telt az első esz-
tendő az operaszínpadon, máris előléptették
szólistává, és öt nagy szerepet kapott.

Az operaszínpadon töltött évek alatt 13
operában és 17 operettben szerepelt. Többek
között Erkel Ferenc Hunyadi László című
operájában címszerepet játszott; ez volt az
első szólószerepe is egyben. Egy operaénekes
élete – akár János vitézé – sok külföldi ven-
dégszerepléssel jár. Szabó Péter szólistaként
bejárta a fél világot. Fellépett Kanadában, az
Egyesült Államokban, Olaszországban, Izra-
elben és még számtalan európai operaszínpa-
don. Ő is ugyanolyan kihívások előtt állt,
mint János vitéz: mivel mindenhol sikerrel
szerepelt, a külföld hívásának csábításával
kellett megbirkóznia. Bárhol maradhatott
volna, de az itthon maradás mellett döntött.

Élete legkedvesebb főszerepe a János
vitéz. 25 éven át énekelt Kukorica Jancsi és
János vitéz jelmezében. Saját bevallása sze-
rint összenőtt ezzel a szereppel.

Hogyan lehetne megfogalmazni, hogy mit
jelent a harmónia, a boldogság? Mindenkinek
mást és mást. Mint minden dolog, ez is szub-
jektív és individuális. Ha általánosítani kel-
lene, azt mondhatnánk, hogy a harmónia a
boldogság, maga a nagybetűs lét, a legtelje-
sebb mértékben belesimulva a világegye-
tembe, együttműködve vele, részévé lenni a
folyamatos teremtéslebontás állandósságá-
nak. „Ép testben ép lélek” – tartja a ránk ma-
radt nagy hatású mondás, melyet
alapértelmezésként szinte minden sporttal
kapcsolatos intézményben vagy rendezvé-
nyen szorgalmasan használnak. Hogy ez nem
egészen fedi a valóságot, és hogy rájöjjünk,
mit jelent az eredeti formája, lássuk, hogyan
fogalmazta meg az, akitől ered: Juvenalis
ókori filozófus, költő Krisztus előtt 24-ben:
„Orandum est ut sit mens sana in corpore
sano” – Imádkozni csak azért érdemes, hogy
ép lélek ép testben lakozzék. Mi más ez, mint
egy óriási jelentőségű óhaj, kívánság, a har-
mónia igénylése? Tehát jó lenne, ha így
lenne. Vannak azonban esetek, melyek bizo-
nyítják, hogy az állítás, melyet lefaragtunk az
eredetiről, nem állja a helyét, sok esetben az
ép testben nem lakozik ép lélek (hány töké-
letesre kigyúrt testben beteg, perverz vagy
bűnöző lelke lakik), és hány félszeg testben
nemes lélek, amely sokszor ad leckét az
egészséges testűnek az áldozat vállalásával,
a kitartásával, nehéz helyzetében való helyt-
állásával, példás magatartásával. Ezen érde-
mes elgondolkozni. Az eredeti változat arra
sarkall, hogy ezért imádkozzunk. Töreked-
jünk a harmóniára, a testi-lelki kiegyensúlyo-
zottságra, hogy megelégedésben éljünk. S ezt
Juvenalis már az ókorban lefektette. Lássuk,
hogyan bontakozik ki ez a gondolat a spiritu-
alitásban, a vallásban.

Az embernek fizikai teste, lelke és szel-
leme van. A fizikai test a forma, melyet áthat
a lélek és a szellem mint tartalom. A látható
külső formán, vagyis a fizikai testen keresztül
nyilatkozik meg. A tartalom minden pillanat-

ban hat a formára, és a forma minden pilla-
natban a tartalmat fejezi ki. Ez a hármas egy-
ség együttes jelenléte, egymást átható
működése teszi az embert emberré. A három
rész egymásra kölcsönösen hatással van.
Egyik fejlődése megteremti a lehetőséget a
másik kettő növekedésére. Elképzelhetjük ezt
az egymással harmóniában működő három
részt, ezt a hármas egységet három pillérként,
vagy egy háromlábú szék formájában is: ha a
szék három lába egyforma hosszú, akkor a
szék megfelelően funkcionál. Átvetítve a pél-
dát: a megfelelően karbantartott testen mint
eszközön át a szellem által sugárzott tiszta
ideák a lélek transzformátorán keresztül aka-
dálytalanul áramlanak embertársaink és a
makrokozmosz felé. Ebben az esetben békés,
boldog, kiegyensúlyozott emberrel van dol-
gunk. Ha a szék valamelyik lába rövidebb
vagy hosszabb, mint a többi, a harmónia
megszűnik, a szék felborul, az eredeti célra
használhatatlanná válik. Hová vezethet ez az
aránytalanság a test-lélek-szellem kapcsola-
tában? Ha csak a fizikai test igényeit szolgál-
juk ki, oly módon, hogy eszünk, iszunk,
egyéb testi örömöknek adjuk át magunkat
(tehát csak kizárólag ezeknek), az eredmény
egy elhízott, méreganyagokkal terhelt szer-
vezet, amelyben a lélek és a szellem, a tulaj-
donképpeni „tartalom” nem tud
megnyilatkozni. Innen egyenes az út a külön-
féle betegségek kialakulásához (szív- és ér-
rendszeri betegségek, magas vérnyomás,
cukorbetegség stb.). Nem jobb a helyzet
akkor sem, ha valaki túlzásba viszi izmai fej-
lesztését, a sportot, vagy állandóan kozmeti-
kába jár, vagy fitneszfüggő. Ha a test
fejlesztése mellett nem fordít időt a lélek, a
szellem kiművelésére, az eredmény egy ki-
gyúrt, üresfejű „izomember” vagy egy
agyonkozmetikázott „szoláriumcsirke” lesz.
Így az ember szinte csak vegetáló, állati szin-
ten élő, az emberi élet nagyszerűségét, teljes-
ségét élni képtelen lénnyé válik. Rossz úton
halad az is, aki csak a lélek, az intellektus fej-
lesztését gyakorolja, olvas, tanul, különféle
filozofikus kérdéseken töri a fejét, megtörtént

eseményeken rágódik, vagy a jövőről képze-
leg, döntéseit kizárólag érzelmi alapon hozza,
és ezen érzelmei elragadják. Lehet bármilyen
gazdag az érzelemvilága, nagy az intellektu-
ális tudása, ha hiányzik a test karbantartása,
illetve a szellem sugallatának felfogására, az
intuíció befogadására való képesség. Így az
embert előbb-utóbb saját kezelhetetlen érzel-
mei, könyvízű tudománya, tudományossága
temeti maga alá. Az is helytelenül jár el, aki
csak a szellemet ismeri el, azt kívánja fejlesz-
teni mindenáron. Meditál, imádkozik, külön-
féle lelki gyakorlatokat végez, esetleg
valamilyen szektához csatlakozva, családjá-
ról, barátairól megfeledkezve elvonul, s várja
a megvilágosodást. Fizikai testét nem tartja
karban, csak a szellemre koncentrál, egyszó-
val nem a földön jár. A különféle szellemi
gyakorlatok hatására az idő előtt megnyilvá-
nuló, keleti tanokból ismert „kundalini ener-
gia” elöntheti és károsíthatja a fizikai testet
(mivel ez nincs eléggé felkészülve a befoga-
dására). A szellem egyoldalú iskolázásának
következménye a depresszió, különféle pszi-
chés zavarok, idegrendszeri károsodások je-

lentkezhetnek. A hatha jóga oktatásában pél-
dául betartják a fokozatosságot, és mindad-
dig, amíg a test mutatói elégtelenségeket
mutatnak, nem térnek rá a szellemi gyakor-
latokra. Érdemes megszívlelni az intésüket,
mely egy Újdelhiben lévő tébolydára van ki-
írva. „Ez az a holnap, amitől nem féltetek
eléggé a tegnap”. Tehát a legnagyobb prob-
léma az egyoldalúság. A test, lélek, szellem
fejlesztését egyszerre kell végeznünk, az
arany középút betartásával. Krisztus is erre
tanít, amikor ezt mondja: ,,Add meg a csá-
szárnak, ami a császáré, az Istennek, ami az
Istené”, vagyis túlzás nélkül táplálni kell, kar-
ban kell tartani a testet, amely az anyag,
„a császáré”, és emellett szüntelenül fejlesz-
teni kell az intellektust, az érzelmeinket a leg-
magasabb fokon kell tudni megélni,
megtapasztalva az igazi örömöt, boldogságot,
szeretetet. Emellett éreznünk kell azt is, hogy
a világegyetemet a szellem világítja be, el
kell tudni mélyedni önmagunkban, így kerül-
hetünk közelebb szellemünkhöz, magasabb
énünkhöz (mindegy, hogy nevezzük), végső
soron Istenhez. 
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Mit jelent a harmónia, a boldogság?

János vitéz autója (1.)



A pulykahús, bár valamivel drágább,
mint a csirke, nagyon népszerű alap-
anyag. A mellehúsa a legkiadósabb és
a legsokoldalúbban elkészíthető.
Mivel nagyobb szeleteket lehet ki-
hozni belőle, mint a csirkemellből, ki-
váló tölteni, de akkor is, ha egy nagy
töltött tekercset szeretnénk készíteni.
Ilyen esetben nagyon jól helyettesíti
a disznóhúst is. Főzzenek velünk az új
évben is!

Pulykás-spenótos omlett

Hozzávalók (4-5 személyre): 3 szelet
bacon, 2 evőkanál olaj, 25 dkg pulykamell,
20 dkg friss vagy fagyasztott spenót, 5-6 cikk
fokhagyma, 10 kisebb vagy 8 nagyob tojás,
2 csapott evőkanál liszt, 20 dkg juhtúró, só,
bors, 1 teáskanál pirospaprika; 

továbbá: olaj, zsemlemorzsa.
Elkészítése: a csíkokra vágott bacont mag-

pirítjuk az olajon, majd rádobjuk a fölszele-
telt, majd csíkokra vágott pulykamellet, és
nagy lángon, hirtelen fehéredésig pirítjuk.
Miután elkezdett levet engedni, a lángot mér-
sékeljük, ízlés szerint sózzuk és borsozzuk,
majd néha megkavargatva addig pároljuk,
míg zsírjára nem sül (kb. 10 perc). Ekkor
hozzáadjuk a jól megmosott, lecsepegtetett
spenótot (vagy a kissé felengedett fagyasztot-
tat), és addig pároljuk, szintén kavargatva,
míg kissé össze nem esik. A tojásokat tálba
ütjük, ízesítjük sóval, borssal, zúzott fok-
hagymával, és belekeverjük a pirospaprikát
meg az összemorzsolt juhtúrót. Egy hőálló
tálat kikenünk olajjal, és megszórunk zsem-
lemorzsával. A húsos ragut belekeverjük a to-
jásos masszába, majd beleöntjük a kikent

edénybe, és 200 fokra előmelegített sütőben
20-25 perc alatt készre sütjük. Bármilyen
idénysalátával kínálhatjuk.
Pulykaszelet magvas bundában, kuszkusszal

Hozzávalók (4 személyre): 1-1,2 kg puly-
kamellfilé, só, bors, fokhagymapor, liszt, 3-4
tojás, kb. 15 dkg házi zsemlemorzsa (durvább
szemcséjű), 2-3 evőkanál szezámmag, 1-2
evőkanál lenmag, 5-10 evőkanál olaj;

a körethez: 20 dkg kuszkusz, 1 teáskanál
só, fél teáskanál bors, 3 evőkanál olívaolaj, 3
dl forralt víz.

Elkészítése: a húst kb. kisujjnyi vastag sze-
letekre vágjuk, majd enyhén kiklopfoljuk, és

megszórjuk só, bors és kevés
fokhagymapor keverékével. Ez-
után lisztbe mártjuk, majd fűsze-
rezett, felvert tojásba, végül
pedig megforgatjuk a magvak-
kal elkevert zsemlemorzsában.
A panírozott szeleteket sütőpa-
pírral bélelt tepsire sorakoztat-
juk úgy, hogy ne érjenek
túlságosan össze, majd meglo-
csoljuk olajjal (legjobb, ha van
olajspray-nk, úgy egyenletesen
beolajozhatjuk őket, nem fognak
tocsogni a zsiradékban). Ezután
a szeleteket megfordítjuk, és a
másik oldalukat is beolajozzuk.
200 fokra előmelegített sütőben

20-25 perc alatt aranybarnára sütjük. Az idő-
közben elkészített kuszkusszal tálaljuk. A
kuszkuszt elkeverjük a sóval, a borssal és az
olívaolajjal, majd ráöntjük a lobogó vizet, el-
keverjük, majd lefedjük, és néhány perc
múlva tálalhatjuk is. 

Megjegyzés: a kuszkusz apró szemcséjű,
arab származású tésztaféle. Általában előfő-
zött változata kapható, így elég, ha felöntjük

lobogva forró vízzel, lefedjük, és néhány perc
múlva már el is készült. A boltokban cuşcuş
név alatt kapható, nagyobbacska gömbökből
álló tészta a tarhonya. Azt meg kell főzni víz-
ben, hogy fogyasztható legyen. 
Töltött pulykamell tejfölös mártással,
karamellizált fokhagymával

Hozzávalók (4 személyre): 8 szép nagy

szelet pulykamellfilé, 30 dkg pikáns paprikás
házi kolbász, 4-5 savanyú uborka, olívaolaj,
liszt, só, bors, szárított bazsalikom;

a mártáshoz: 5 evőkanál olívaolaj, 1 evő-
kanál liszt, 3 dl tejföl, só, bors, esetleg
citromlé;

továbbá: 3 nagy fej fokhagyma, 2
evőkanál olívaolaj, 1-2 evőkanál
cukor, 1-2 evőkanál balzsamecet, só.

Elkészítése: a pulykamellszeleteket
finoman kiklopfoljuk, majd megszór-
juk sóval, borssal és szárított bazsali-
kommal. A kolbászt összedaraboljuk,
az uborkát kis kockákra vágjuk, és el-
osztjuk úgy, hogy minden hússzeletre
egyformán jusson belőlük. A szelete-
ken szétnyomkodjuk a kolbászhúst, rá-
szórjuk az uborkakockákat, majd
szorosan feltekerjük, és megtűzzük
hústűvel vagy fogpiszkálóval. A teker-
cseket megforgatjuk lisztben, majd

forró olajon minden oldalukon hir-
telen körbepirítjuk. Ezután aláön-
tünk 1 pohár vizet, és lefedve,
szükség szerint a folyadékot forró
vízzel pótolva puhára pároljuk. 

Amikor a hús elkészült, a teker-
cseket kiszedjük. A pecsenyezsírt
kipótoljuk 5 evőkanál olívaolajjal,
beleszórjuk a lisztet, és felengedjük
kevés vízzel. Hozzáadjuk a tejfölt
is, további vízzel tetszés szerint hí-
gítjuk, illetve sóval és borssal íze-
sítjük. Visszahelyezzük a
tekercseket, és 5-6 perc alatt jól ösz-
szerotyogtatjuk. A fokhagymát
meghámozzuk, és az egészben ha-

gyott cikkeket az olívaolajon aranyszínűre pi-
rítjuk. Amikor szép egyenletesre pirultak, rá-
szórjuk a cukrot, és hagyjuk
karamellizálódni. Ráöntjük a balzsamecetet
is, és az edényt rázogatjuk, hogy a karamell-
szirup szépen bevonja a fokhagymacikkeket.
A rézsútosan kettévágott tekercseket a már-
tással és karamellizált fokhagymacikkekkel
kínáljuk.

Megjegyzés: mielőtt a hústekercse-
ket visszahelyeznénk a mártásba, a
hústűt vagy fogpiszkálót el kell távo-
lítani belőlük. Tálalható így önmagá-
ban vagy valamilyen rizses, krumplis
körettel is. 
Ropogós pulykacsíkok vörösáfonya-
mártással

Hozzávalók (4 személyre): 80 dkg
– 1 kg kicsontozott pulykamell, só,
bors, kevés pirospaprika, liszt, 3-4
tojás, zsemlemorzsa, fekete szezám-
mag, bő olaj;

a mártáshoz: 20 dkg friss vagy fagyasztott
vörös áfonya (apró szemű, erdei fajta), 2 evő-
kanál kukoricakeményítő, só, bors, 1-2 evő-
kanál cukor, kevés citromlé, 1 dl tejföl. 

Elkészítése: a pulykamellet ujjnyi vastag,
hosszú csíkokra vágjuk, megszórjuk sóval,
borssal és pirospaprikával. Ha van időnk,
hagyjuk pácolódni 1-2 óráig. A csíkokat
lisztbe, felvert és fűszerezett tojásba, illetve
szezámmagos zsemlemorzsába forgatjuk, és
forró, bő olajban aranysárgára sütjük. Papír-
törlőn hagyjuk lecsepegni. A mártáshoz az
áfonyát egy edénybe tesszük, felöntjük 2-3 dl
vízzel, majd 2-3 percnyi főzés után besűrítjük
a kevés hideg vízzel elkevert keményítővel.
Hozzáöntjük az áfonyához, sűrűsödésig ka-
varjuk, ha szükséges, tovább hígítjuk, és jól
kiforraljuk. Sóval, cukorral és citromlével
ízesítjük, végül belekeverjük a tejfölt is. A
pulykacsíkokat a szószba mártva fogyasztjuk. 

Találkozóra hívja a vitiligo bőrbeteg-
ségben szenvedőket a marosvásárhe-
lyi Iosif Vajnar fotóművész, aki maga
is együtt él a fehér foltokkal. Az általa
kezdeményezett projekt művészi ol-
dalán túl, a fotós szeretne lelki tá-
maszt nyújtani sorstársainak, és
bebizonyítani, hogy a fehér foltok el-
lenére is lehet teljes, sikeres életet
élni. 

A vitiligo (foltos festékhiány, bőrfestékhi-
ány) a bőr tartós, pigmenthiányos foltokkal
járó rendellenessége, a pigmenttermelő me-
lanociták kiesése az oka. A leggyakrabban
érintett testrészek az arc, a kézfej, a hónalj, a
köldök, az anogenitális (végbélhez, nemi
szervhez tartozó) rész körüli bőr, a térd, a kö-
nyök, a sípcsont feletti rész. Az érintett bőr-
felület fehér hatást kelt, konvex élei vannak,
a foltok változó számban és kiterjedésben le-
hetnek jelen. A világ lakosságának az 1-2 szá-
zaléka érintett ebben a betegségben. 

A vitiligo kialakulásának a pontos oka is-
meretlen, bár különféle elméletek születtek a
magyarázatára. Jelenleg nem gyógyítható,
csak kezelési módszerek léteznek. A kívülál-
lók a fehér foltok és az ismerethiány miatt
gyakran gondolják azt, hogy a vitiligo fertőző
betegség, és furcsán tekintenek az érintet-
tekre, ami még inkább megnehezíti a vitili-
góval küszködők életét, mindennapjait.
Különösen a gyermekeknek és a serdülőknek
jelenthet nagy lelki terhet ez az elváltozás. 

Érdeklődésünkre, hogy miként született a
találkozó, valamint a fotókiállítás ötlete, Iosif
Vajnar elmondta, amellett, hogy egy gyógy-
szerforgalmazó cég romániai csapatigazga-
tója, szabadideje egy részét a fotózásnak
szenteli. Mint mondta, egy hasonló kezdemé-
nyezés Angliában látott napvilágot, ahol egy
fotós évekig fotózgatta a szeplős, valamint a
vitiligós emberek arcát. Mivel ő is érintett, jó

ötletnek tartotta ezt a kezdeményezést, de
úgy döntött, kissé másként, komplexebb
módon szeretné kivitelezni azt, a művészi
oldal mellett saját, valamint más, vitiligóban
szenvedők sikeres élettörténetének a bemu-
tatása révén szeretné erősíteni az érintettek
önbizalmát, bátorítani őket, hogy a fehér fol-
tok ellenére is lehet teljes életet élni. Iosif
Vajnar elismerte, holott ma már bátran vál-

lalja a bőrén látható fehér foltokat, tudja, mit
jelent gyerekként, fiatalként együtt élni a vi-
tiligóval, azzal a félelemmel, hogy jelent-e
majd hátrányt a családalapítás, munkavállalás
terén amiatt, hogy picit más, mint a többiek.
Rámutatott, holott nem tapasztalt elutasítást
az emberek részéről emiatt, a nagyobb gon-
dot az okozza, hogy főként fiatalkorban az
érintetteknek az önbizalma rendül meg. Pél-
dául fiatalkorában kerülte a diszkókat, mivel
a neonfények hatására szembetűnőbbé váltak
a fehér foltok. Ugyanakkor ruhavásárláskor
szempont volt, hogy annak zsebe legyen,
hogy el tudja rejteni a kezén lévő foltokat.

A fotóművész január 26-án találkozóra vár
minden személyt, aki érintett a vitiligo beteg-
ségben. A projektben partnere dr. Căpîlna
Monika bőrgyógyász szakorvos, aki elbeszél-
get majd a helyszínen az érintettekkel, illetve
feltehetik neki a betegséggel kapcsolatos kér-
déseiket. Ugyanakkor három-négy vitiligóval
élő, sikeres karriert magáénak tudó egyént is
meghívott, akik saját példáikkal igazolják,
hogy igenis lehet teljes életet élni a betegség
ellenére. Mi több, a fotóművész meg szeretne
hívni egy vitiligós aktmodellt is, hogy ezáltal
is tudatosítsa az érintettekben: habár másak,
viseljék büszkén ezt a másságot. Az egymás
bátorítása, illetve a szakorvossal való beszél-
getés mellett a fotóművész szeretne fotókat
is készíteni, amelyek majd egy kiállítás részét
képeznék. A találkozóra január 26-án 10 órá-
tól kerül sor, kisebb létszám esetén a fotós
Tamás Ernő utca 1. szám alatti stúdiójában,
nagyobb létszám esetén pedig egy más, tága-
sabb helyszínt választ majd. Ezért arra kéri a
vitiligo által érintett személyeket, akik részt
szeretnének venni a találkozón, hogy jelezzék
előre szándékukat a 0755-112-298-as telefon-
számon vagy a közösségi oldalán. 

Sütő Edith Magdolna 
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Menyhárt Borbála

A vitiligo nem akadály
Sikeres, teljes élet, a fehér foltok ellenére

Finomságok pulykából

Illusztráció
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Január 10-i rejtvényünk megfejtése: légy őszinte, és csak a becsületre adj, ne mondj ki szót, mely nem a szívedből fakad.

A tanító behívatja Pistike
édesapját, és így beszél
hozzá:

– Uram, a maga fia sem-
mit sem tud.

Erre az apa:
– ...
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A vendéglátóipar, sütőipar és cukrá-
szat újdonságait és tehetségeit nép-
szerűsítő legnagyobb szakmai
verseny zajlik március 28–30. között
Aradon, a GastroPan kiállítás kereté-
ben. A GastroPan-versenyeken a leg-
tehetségesebb pékek, cukrászok és
szakácsok találkoznak, hogy a
szakma neves képviselőiből álló zsűri
előtt bemutassák tudásukat. 

A GastroPan-versenyek három kategóriá-
ban zajlanak (pék, cukrász és gasztronómia),
szakmai zsűri választja ki azokat a munkákat,
amelyek elnyerik a 2019. Év Kenyere és Év
Tortája díjat. A 2019-es GastroPan-verse-
nyekre február 28-ig lehet jelentkezni a 00-
40-756-610-883 telefonszámon, illetve a
concurs@gastropan.ro e-mail-címen.
Új tematikák

Cukrász kategóriában a 2019. Év Tortája
tematikája: Dietetikus torták. A versenyzők-
nek különleges, kreatív, lenyűgöző ízeket kell
bemutatniuk. A cukorpasztából készült mű-

vészi alkotások kategóriájának tematikája:
Provence szépsége a cukrászművész szemé-
vel. A csokoládéból készült művészi alkotá-
sok esetében a tematika szabadon
megválasztható, az egyetlen feltétel, hogy a
műnek csokoládéból kell készülnie. 

Pék-péksütemény kategóriában: a kézmű-
ves pékeknek valamint a nagyüzemi terme-
lőknek egyaránt esélyük van elnyerni a 2019.
Év Kenyere díjat. Két különálló kategóriában
indulhatnak, a termelt mennyiség és a gyár-
tási módszer függvényében – kézműves vagy
nagyüzemi termelés. A kézműves kenyerek
tematikája: Hagyományok és kihívások a 21.
században. A péksütemények versenyszám
tematikája: A városi környezetben élő Y ge-
neráció péksüteménye. A művészi vénával
megáldott pékek jelentkezhetnek a kenyér-
tésztából készült művészi alkotások verseny-
számában is, melynek tematikája: A
maradandóság vidéken született. 

A gasztronómia kategória két versenyszá-
mot foglal magában: hidegtálak készítése

(amelyben lehet egyénileg vagy csapatban
versenyezni), valamint gyümölcs- és zöldség-
faragás. Azoknak, akik a hidegtálak verseny-
számban vesznek részt, egy ünnepi
hidegtálat, egy hagyományos román fogást és
egy vendéglői desszertet kell elkészíteniük.
A gyümölcs- és zöldségfaragó versenyszám
témája: Madarak és virágok. 

A nagyszabású rendezvény szervezőcsa-
patának a közleménye szerint a vendéglők,
cukrászdák és pékségek számára alapanya-
gokat, berendezéseket és megoldásokat kí-
náló forgalmazóknak lehetőségük nyílik
támogatni a GastroPan-versenyeket, kü-
lönböző díjakat ajánlhatnak fel a nyertesek
számára. 

Marosvásárhely után
Idén Aradra költözik a GastroPan



Babos Tímea vereséget szenvedett
a Melbourne-ben zajló ausztrál
nyílt teniszbajnokság második for-
dulójában. A világranglistán 66.
magyar játékos szerdán 1 óra 37
perces mérkőzésen, két szettben
kapott ki az 5. helyen kiemelt ame-
rikai Sloane Stephenstől.

Babos honlapja szerint a 2017-ben US
Open-győztes ellenfél – akivel 2010-ben
juniorként három Grand Slam-tornát
nyert párosban – 2:1-nél 40–semmire is
vezetett fogadóként, végül az ötödik
bréklabdáját használta ki (1:3). A 25 éves
magyar bátor játékkal kiegyenlített, de a
következő három gém Stephensé lett, aki
58 perc alatt szettelőnybe került. A foly-
tatásban Babos 2:0-nál még hozta a szer-
váját, de ezután már csak egy bréklabdáig
jutott.

„Úgy érzem, ez egy jó mérkőzés volt,
nagyot kellett küzdeni. Az ellenfelem na-
gyon jól játszott, és nekem is sok jó pil-
lanatom volt – értékelt honlapján Babos.
– Ha valamit ki kellene emelni negatí-
vumként, azok a második adogatások
utáni fogadásaim lennének. De összessé-
gében olyan nyomást kaptam Sloane-tól,
amit azért ritkán. És nem olyan értelem-
ben, hogy csapkodta a nyerőket, hanem
egyszerűen nem hibázott, és nagyon jól
mozgott, többször kellett megnyerni egy
pontot.”

Babos párosban címvédőként indul a
francia Kristina Mladenovic oldalán.

Február 17-én rendezik a női
kézilabda Románia-kupa ti-
zehatoddöntőjét. A tovább-
jutás egyetlen mérkőzésen
dől el, a sorsoláson elsőként
kihúzott csapat otthonában.
Az idén változott a rendezés,
mert nemcsak az élvonalbeli
klubok, hanem az A osztály-
ban szereplő csapatok is in-
dulnak. Továbbá a sorso-
láson semmilyen kiemelés
nincs, azaz elképzelhető,
hogy két élvonelbeli csapat
egymás ellen játszik (így ke-
rült össze például a két EHF-
kupa-szereplő Nagydisznód
és Craiova), vagy hogy két A
osztályos találkozik.

A sorsoláson a Marosvásárhelyi
CSM mellé szegődött a szerencse,
hiszen egyrészt hazai pályán ját-
szik, másrészt pedig A osztályos
csapatot, a C csoportban szereplő
Activ Plopeni együttesét kapta el-
lenfélül. A plopeni-i csapat a 3. he-
lyen áll a csoportjában, 13
mérkőzésből nyolcat megnyert,
hármat elveszített, kettőn pedig
döntetlenre játszott. A sorsolásnak
köszönhetően a CSM-nek minden
esélye megvan arra, hogy a nyol-
caddöntőbe jusson.

A Románia-kupa tizenhatoddön-
tőjének programja: CSM Slatina –
Bodzavásári SCM Gloria, Buka-
resti Steaua – Bukaresti 181-es is-
kola, Nagyváradi CSU – HC
Dunărea Brăila, Köröskisjenői Cri-
şul – FC Argeş Piteşti, Marosvá-
sárhelyi CSM – Activ Plopeni,
Galaci CSM – Nagybányai Mi-
naur, Brassói Corona – Bukaresti
CSM, Bukaresti CSU Ştiinţa – Ko-
lozsvári U, AHCM Slobozia –
Konstancai CSU Neptun, Nagy-
disznódi Măgura – SCM Craiova,
CSU Târgovişte – Bukaresti Di-
namo Bitcoin, Karácsonkői HCF –
SCM Râmnicu Vâlcea, Bukaresti
Rapid – Resicabányai CSU, Bákói
Ştiinţa – Zilahi HC, Temesvári
Universitatea – Zsilvásárhelyi
LPS, Dacia Mioveni – Besztercei
Gloria.
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Bálint Zsombor

Nem fejezi be az idei Dakar-ralit
Gyenes Emánuel, a nyolcadik sza-
kaszban feladta a versenyt. 

A szatmárnémeti motoros Face-
book-oldalán közölte a hírt. Mint
írja, eleve rosszul kezdődött az etap,
hiszen a motorosok többsége tíz
autó és öt kamion után rajtolt, és a
keréknyomok meg a por igen meg-
nehezítette a dolgukat. Aztán bu-
kott, és ennek nyomán nemcsak a
navigációs rendszere sérült meg,
hanem a jobb karja is, amelyen alig
egy hónappal a verseny előtt törést
szenvedett.

„Próbáltam folytatni, de 10 km
után meg kellett állnom, mivel már
nem tudtam tartani a kormányt.
Több tíz percen át vártam, hogy lás-

sam, tudom-e folytatni, de végül
hívnom kellett a helikoptert. Jövőre
visszatérek a Dakarra, sokkal erő-
sebben és sokkal elszántabban” –
írja bejegyzésében. 

Gyenes Emánuel összetettben a
40. helyen állt hét futam után. 

A szatmárnémeti versenyző no-
vember végén fotózás közben törte
el a jobb karját, és emiatt kérdésessé
vált az idei Dakar-ralin való részvé-
tele, de végül mégis rajthoz állt. 

Gyenes immáron a kilencedik al-
kalommal vett részt a dél-amerikai
terepraliversenyen, és a 2009-es
után ez a második Dakar, amelyet
nem tud befejezni. A legjobb ered-
ményt 2016-ban érte el, amikor a
14. helyen végzett összetettben.

Feladta a Dakar-ralit Gyenes Emánuel

Európai focikörkép
* Angol Premier Liga, 22. for-

duló: Brighton & Hove Albion – Li-
verpool 0-1, Burnley – Fulham 2-1,
Cardiff – Huddersfield 0-0, Chelsea
– Newcastle United 2-1, Crystal Pa-
lace – Watford 1-2, Everton – Bo-
urnemouth 2-0, Leicester –
Southampton 1-2, Manchester City
– Wolverhampton 3-0, Tottenham –
Manchester United 0-1, West Ham
United – Arsenal 1-0. Az élcsoport:
1. Liverpool 57 pont, 2. Manchester
City 53, 3. Tottenham 48.

* Spanyol Primera División, 19.
forduló: Athletic Bilbao – Sevilla
2-0, Atlético Madrid – Levante 

1-0, FC Barcelona – Eibar 3-0,
Betis – Real Madrid 1-2, Valencia –
Valladolid 1-1, Girona – Alavés 
1-1, Rayo Vallecano – Celta Vigo

4-2, Real Sociedad – Espanyol 
3-2, Villarreal – Getafe 1-2, Lega-
nés – Huesca 1-0. Az élcsoport:
1. Barcelona 43 pont, 2. Atlético

Madrid 38, 3. Sevilla 33.
* Francia Ligue 1, 20. forduló:

Amiens SC – Paris St. Germain 
0-3, Caen – Lille 1-3, Dijon –
Montpellier HSC 1-1, Guingamp –
St. Etienne 0-1, Lyon – Reims 1-1,
Olympique Marseille – AS Monaco
1-1, Nantes – Stade Rennes 0-1,
Nice – Bordeaux 1-0, Toulouse –
Strasbourg 1-2. Az élcsoport: 
1. Paris St. Germain 50 pont, 2.
Lille 37, 3. Lyon 33.

Szalayék a 18. helyen zárták 
az egyik legnehezebb szakaszt

Az idei legjobb részeredményét elérve a 18. helyen ért célba a
Szalay Balázs–Bunkoczi László kettős a 41. Dakar-rali keddi ver-
senynapján, amelyen az egyik legnehezebb, 352 kilométeres gyor-
sasági szakaszt kellett teljesítenie a mezőnynek. A magyar párosnak
nem volt komoly problémája, gyorsan és nagy hiba nélkül teljesítette
az etapot, amelyben 200 km-en át homokdűnéken kellett keresztül-
száguldaniuk. „Noha puha volt a homok, mi egyszer sem ástunk,
pedig idegőrlően hosszú volt a dűnés szakasz, nem is tudom, men-
tünk-e már valaha egyhuzamban ennyit dűnéken” – nyilatkozta Sza-
lay. Bunkoczi pedig kiemelte, jó volt az elért idejük, de ehhez az is
kellett, hogy a riválisok közül többen hibázzanak. „Láttunk néhány
nagy bukást, ebből is éreztük, hogy ez egy nehéz pálya, de szeren-
csére nekünk most kijött a lépés” – tette hozzá a navigátor.

Döntetlen lett a német–francia 
rangadó a férfikézilabda-vb-n

A társrendező német válogatott 25-25-ös döntetlent játszott ked-
den a címvédő francia csapattal a férfikézilabda-világbajnokság cso-
portkörének negyedik fordulójában Herningben. A franciák a 19.
percben vezettek először, és mivel mindkét védelem kiválóan mű-
ködött, a megszokottnál kevesebb gól született az első félidőben. A
németek egy 3-0-s sorozattal fordítottak, és a rendkívül színvonalas
meccsen szinte végig vezettek. Fél perccel a vége előtt a kétgólos
győzelemért támadhattak a társrendezők, de hibáztak, a címvédő vi-
szont egy másodperccel a dudaszó előtt Timothey N’Guessan góljá-
val egyenlített.

Eredmények, csoportkör, 4. forduló:
* A csoport (Berlin): Németország – Franciaország 25-25 (12-10),

Szerbia – Korea 31-29 (14-16), Brazília – Oroszország 25-23 (15-
10). Az állás: 1. Franciaország 7 pont, 2. Németország 6, 3. Orosz-
ország 4 (109-104), 4. Brazília 4 (92-103), 5. Szerbia 3, 6. Korea 0.

* C csoport (Herning): Dánia – Ausztria 28-17 (11-8), Norvégia
– Chile 41-20 (21-12), Tunézia – Szaúd-Arábia 24-20 (12-8). Az
állás: 1. Norvégia 8 pont (149-89), 2. Dánia 8 (137-77), 3. Tunézia
4, 4. Ausztria 2 (94-116), 5. Chile 2 (98-140), 6. Szaúd-Arábia 0.

Fucsovics továbbment egyesben, copillal kiesett párosban
Fucsovics Márton kiesett a páros verseny első fordulójában szerdán az ausztrál nyílt teniszbajnok-

ságon. A magyar éljátékos a román Marius Copil oldalán 51 perc alatt kétszettes vereséget szenvedett
a párosspecialista brit Luke Bambridge-től és Jonny O’Marától.

Egyesben ugyanakkor folytathatja, miután az első körben kedden – 3 óra 16 perces mérkőzésen –
négy szettben megverte a 64. helyen álló spanyol Albert Ramost. „Szenvedős, nagyon kemény meccs
volt, több holtponttal, amikor úgy éreztem, mindjárt meghalok. De mentem előre. Köszönöm a mel-
bourne-i magyaroknak és Babos Timinek a szurkolást! Nagyon kellett” – fogalmazott közösségi ol-
dalán az összecsapás után Fucsovics.

Halep és Begu a második fordulóban, a többi román kiesett
Bejutott Simona Halep az ausztrál nyílt teniszbajnokság második fordulójába, miután kedden le-

győzte az észt Kaia Kanepit. A tavaly a döntőig jutó világelső román játékosnak ez az első megnyert
mérkőzése augusztus óta.

Kvalifikált Irina Begu is, az első fordulóban a szerb származású, német Andrea Petković 1 óra 47
perc játék után feladta a meccset. A 33 Celsius-fokos melegben a német játékos összeesett a pályán,
valószínűleg dehidratálódott. A mérkőzést tíz percre félbeszakították, de Petković képtelen volt foly-
tatni a küzdelmet. 

A többi román játékos már az első körben búcsúzott: Sorana Cîrstea Rebecca Petersontól szenvedett
vereséget, Monica Niculescut a mindössze 17 éves amerikai Amanda Anisimova győzte le, Mihaela
Buzărnescu pedig Venus Williamsszel szemben maradt alul. 

Eredményjelző
Ausztrál nyílt teniszbajnokság, női egyes selejtező, 1. forduló: Stollár Fanny – csang Ju-hszüan (kínai) 4:6, 6:4,

6:4, 2. forduló: Danka Kovinic (montenegrói) – Stollár Fanny (15.) 6:4, 6:0; főtábla, 1. forduló: Babos Tímea – Onsz
Dzsabúr (tunéziai) 7:6 (7:5), 7:6 (7-3), Simona Halep – Kaia Kanepi (észt) 6:7 (2-7), 6:4, 6:2, Irina Begu – Andrea
Petković (német) 6:7 (3-7), 4:3, 40:30-as állásnál Petković feladta, Sorana cîrstea – Rebecca Peterson (svéd) 4:6,
1:6, Monica Niculescu – Amanda Anisimova (amerikai) 6:7 (3-7), 4:6, Mihaela Buzărnescu – Venus williams (amerikai)
7:6 (7-3), 6:7 (3-7), 2:6; ; 2. forduló: Sloane Stephens (amerikai, 5.) – Babos Tímea 6:3, 6:1.

Férfi egyes, 1. forduló: Fucsovics Márton – Albert Ramos (spanyol) 6:3, 6:4, 6:7 (5-7), 6:3; férfi páros, 1. forduló:
Luke Bambridge, Jonny O’Mara (brit) – Fucsovics Márton, Marius copil (magyar, román) 6:3, 6:1.

Szerencsés sorsolás: 
továbbléphet a kupában a cSM

Babos Tímea a második fordulóban búcsúzott Melbourne-ben

Új átlövő Marosvásárhelyen
Erősített a feljutást célzó Marosvásárhelyi CSM női kézilabda-

csapata a bajnoki szünetben. A marosludasi származású Cosmina
Cozma 26 éves, átlövő, Galacon, a Brassói Coronánál és a Bukaresti
Rapidnál is játszott, tagja volt Románia Universiadén részt vevő vá-
logatottjának. Cozma leigazolásával folytatódik a klub politikája,
hogy a Marosvásárhelyről és Maros megyéből származó játékosokat
hazahozza. A leigazolás megerősíti azt a szándékot, hogy a 2019–
2020-as bajnoki idénytől a marosvásárhelyi csapat az élvonalban
szerepeljen. 

Eredményjelző
A kilencszeres ralivilágbajnok Sebastien Loeb nyerte a nyolcadik etapot az

autósok versenyében a Dakar-ralin, összetettben a katari Nasszer al-Attijah
tovább növelte előnyét.

A motorosok között az osztrák Matthias walkner volt a leggyorsabb, összetet-
tben pedig az ausztrál Toby Price vezet.

A kamionosoknál a Dmitrij Szotnyikov, Dmitrij Nyikitin és Ilnur Musztafin alkotta
orosz hármas teljesítette a távot a legrövidebb idő alatt, összetettben is ők
vezetnek.

Fotó: Zimbio

Fotó: Nagy Tibor



ADÁSVÉTEL

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0740-919-
662. (752)

TÉLIRE való tűzifa eladó. Tel. 0749-
707-713. (751)

TŰZIFA eladó. Tel. 0755-439-394.
(751)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészí-
tést, csatornakészítést, csatornajaví-
tást, festést, gipszkartonozást. Tel.
0759-467-356. (29/812-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Az Úr a mennyekbe
helyheztette az ő székét, és az
ő uralkodása mindenre kihat.”
(Zsolt. 103:19)
„Mert az Úrnak szemei előtt
vannak mindenkinek útai, és
minden ösvényeit ő rendeli.”
(Péld. 5:21)
Kegyelettel, Isten akaratában
megnyugodva emlékezem
szeretett és szerető társamra,
HEGEDÜS EMÍLIA-PINTYŐ-
RE, aki két éve, 2017. január
19-én távozott az örök élet
biztosságába. 
Megemlékező szentmise 2019.
január 18-án reggel 7 órakor a
Keresztelő Szent János-
plébániatemplomban. Székely
József. (7/468-I)

Halálának 65. évfordulója
kapcsán emlékező szeretettel
gondolok nagyapámra, a
septéri, majd marosvásárhelyi
idős SZÉKELY SÁNDORRA.
Székely József. (7/468-I)

„Napsugár és csillagok világa
Jó szívednek örök álmát őrzik,
Tiszta lelked fönt a magas
égben
A síron túl is felettünk
őrködik.”
Kegyelettel és soha el nem
múló fájdalommal emlé-
kezünk január 17-én CSIPOR
LAJOSRA halálának 10.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott és nyugalma csendes!
Szerettei. (sz.-I)

Lassan megyek, halkan lépek,
s egyszer csak odaérek.
Megérkezem arra a helyre,
ahová a legjobb édesanya van
temetve.
Szememben könnyek, csak
állok, mert bánatomra vigaszt
sehol nem találok. A virágot a
sírjára leteszem, és
elmondom, hogy ugyanúgy
szeretem.
Szomorú szívvel emlékezünk
BODÓ ROZÁLIÁRA halálának
első évfordulóján. Lánya,
Mária, fiai, Zoltán és Árpád,
unokái: Annamária és Kriszti.
(5/769)

Szomorúan emlékezünk
január 17-én BÁLINT ZOLTÁN
J.-re halálának 9. évfor-
dulóján. Nyugodj békében!
Szerettei. (20/803-I)

Fájó szívvel emlékezünk
TOTH FERENCRE, a szeretett
férjre, édesapára és
nagybácsira halálának 13.
évfordulóján. Akik ismerték,
gondoljanak rá kegyelettel.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Felesége,
Erika és fia, Levente. (sz.)

Fájó szívvel emlékezünk
január 17-én a karácsonfalvi
MUNTYÁN RÓZSIRA halá-
lának második évfordulóján.
Emlékét őrzi férje, két fia és
családjuk, unokái, dédunokái.
Nyugodjon békében! (788)

Csendes legyen álmod, találj
odafent örök boldogságot.
Kísérje utadat Isten és az ég, a
felhőkön túl találkozunk még.
Fájó szívvel emlékezünk
január 17-én NEMES
JÓZSEFRE halálának első
évfordulóján. Nyugodj
békében! Emlékét őrzik
szerettei. (21/804-I)

Ma, január 17-én 12 éve, hogy
a drága férj, édesapa és
nagyapa, GUDOR ADALBERT
itthagyott minket örökre. Amíg
élünk, emlékedet őrizzük. A
gyászoló család. (26/809)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
testvér, rokon, ismerős, jó szom-
széd, a marosvásárhelyi szüle-
tésű

id. SZŐKE LÁSZLÓ
az IMATEX volt dolgozója

életének 70. évében, hosszas
szenvedés után, január 15-én
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése pénteken, január 18-án
15 órakor lesz a Jeddi úti temető-
ben. Emlékét szívünkben örökre
megőrizzük.
Búcsúznak tőle testvérei: Ilona,

Anikó, Marika és Ibolya 
családjukkal. (12/794-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett édesapa
és nagytata,

id. SZŐKE LÁSZLÓ
az IMATEX volt dolgozója

életének 70. évében eltávozott
szerettei köréből. Temetése pén-
teken, január 18-án 15 órakor
lesz a Jeddi úti temetőben. Nyu-
galma legyen csendes, emléke
áldott.

Búcsúzik fia, Lacika, 
unokája, Lóránd. (12/794-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
MÓZES ANNA MÁRIA 

(Baba) 
január 14-én, méltósággal viselt
szenvedés után csendesen meg-
pihent. Temetése január 18-án,
pénteken du. 1 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi református teme-
tőben. Tovább él ő bennünk. 

Gyászoló szerettei. (14/796-I)

„Mikor a lelkem roskadozva vit-
tem, 
csöndesen és váratlanul átölelt
az Isten.”
Szívünk mély fájdalmával tudat-
juk, hogy a legdrágább édes-
anya, anyós, nagymama, testvér,
anyatárs és jó szomszéd, a ha-
rasztkeréki születésű ákosfalvi 

özv. ÚJFALVI BENJÁMINNÉ 
szül. BIRÓ GIZELLA 

életének 77. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének. Drága halot-
tunk temetése 2019. január 17-én
13 órakor lesz az ákosfalvi csa-
ládi háztól. 

Drága emlékét őrzi két leánya:
Melinda és Anikó, két veje: Jenő

és Attila, valamint három uno-
kája: Linda, Csenge és Laura. 

Nyugodj békében, 
drága édesanyánk! (17/800-I)

Szomorú szívvel adjuk hírül,
hogy szeretett férjem, apukám,
nagypapánk, dédnagypapánk, 

SZABÓ MÁRTON 
szerető szíve 2019. január 8-án
életének 82. évében örökre meg-
szűnt dobogni. Hamvait unitárius
szertartás szerint 2019. január
31-én 15 órakor helyezzük örök
nyugalomra a Budapest-Kelen-
föld Szent Gellért-plébánia urna-
temetőjébe. 

A gyászoló család. (16/799-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, a nyárádgálfalvi szü-
letésű

özv. KEREKES ERZSÉBET 
szül. Ács 

életének 86. évében hirtelen
csendesen megpihent. Nyuga-
lomra helyeztük január 15-én a
marosvásárhelyi református te-
metőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (25/808-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki kolléganőnknek, Szilágyi
Katinak és  családjának
ÉDESANYJA elhunyta alkal-
mából. Az Ákosfalvi Polgár-
mesteri Hivatal munka-
közössége. (sz.-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki és együttérzünk a családdal
a szeretett férj és édesapa,
SZABÓ GÉZA barátunk el-
hunyta miatt érzett mély fáj-
dalmukban. Gyászoló sze-
retteinek vigasztalódást kívá-
nunk. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! A Hahota
Színtársulat részéről Puskás
Győző és Jakab Zsombor.
(sz.-I)

„Emléke él, és élni fog, míg a
mi szívünk e földön dobog.
Őrizzük a képét, a mosolyát, a
hangját, s minden gesztusát.”
Mély fájdalommal búcsúzunk
ÚJFALVI GIZELLÁTÓL (Gizi
néni). 
Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! A Kolcsár család.
(23/806-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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Szociális támogatások kifizetése
A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság közli,

hogy a 1019/2018-as kormányhatározat értelmében január 1-től a fo-
gyatékkal élő személyek szociális támogatásának kifizetését a Megyei
Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség végzi. Az érintettek a ki-
fizetésekkel kapcsolatos esetleges késedelmek ügyében forduljanak
ehhez az ügynökséghez (Marosvásárhely, Iuliu Maniu u. 2. sz., I. eme-
let, telefon: 0265-265-600). 

Ingyenjegyek 
fogyatékkal élő személyeknek

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság
(DGASPC) az érdekeltek tudomására hozza, hogy az 1017/2018-as kor-
mányhatározat értelmében február 1-től vehetők át az egységes (vonat,
autó, hajó) távolsági utazási jegyek a fogyatékkal élő személyek, kísé-
rőik és személyi gondozóik számára. Az ingyenjegyeket a DGASPC-
nél veheti át a fogyatékkal élő személy kérésére annak törvényes
képviselője, személyi gondozója vagy egy közjegyzői felhatalmazással
rendelkező személy.

Vízivilág-bemutató 
a Levél utcában

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Levél utcai Stúdió 2 termé-
ben bemutatandó előadása ezúttal a legkisebbekhez szól.

A január 17-én, ma 17 órakor bemutatásra kerülő Vízivilág című
nonverbális animációs előadás a 0-5 év közötti gyermekeket és szülei-
ket, nagyszüleiket tenger alatti sétára hívja, amelyben animáció segít-
ségével a szivacsból készített, mértani formákból megteremtett
alakzatokkal a nézők szeme előtt víz alatti varázslatos birodalmat tár
fel. A képzeletbeli utazás élményét zene fokozza.

Előadják: Benczi Tekla, Czéh Dániel, Darvas Emőke, Gidófalvi
Imola, Kis Veronika Anna, Mag Eszter, Mészáros Ágoston, Sánta Yvett,
Szabó Zsolt – a III. év. alapfok-bábszínész szak hallgatói.

Rendező, osztályvezető tanár: Kozsik Novák Ildikó. 
Időtartam: 30 perc.
A 0-5 éveseket előadásra kísérő szülők, nagyszülők, nevelők számára

a belépés díjtalan.
Jegyek a Stúdió Színház jegypénztárában vásárolhatók minden ked-

den 14-18 óra között, vagy az előadás helyszínén, kezdés előtt egy órá-
val. Helyfoglalás és bővebb információ a www.studioszinhaz.ro
oldalon. 

Tíz percre meg kell szakíta-
nia adását a Realitatea hírte-
levíziónak csütörtökön,
miután az audiovizuális ta-
nács (CNA) úgy értékelte,
hogy az ellenzéki médium
részrehajlóan, lázító hangon
kommentálta tavaly augusz-
tusban a román diaszpóra
kormányellenes tüntetésén
történt erőszakos cselekmé-
nyeket.

Erről szavazattöbbséggel dön-
tött kedden a médiahatóság, amely
szerint a Realitatea műsorveze-
tője, illetve meghívottai megsér-
tették a hiteles tájékoztatásra, a
gyalázkodás, erőszakos felbujtás,
bizonyítékok nélküli vádaskodás
tilalmára, illetve a tények és véle-
mények elkülönítésére vonatkozó
előírásokat.

Az augusztus 10-i demonstráci-
óval kapcsolatos panaszok vizsgá-
lata során a CNA arra a
következtetésre jutott, hogy a szo-
ciálliberális kormányhoz közel
álló Antena 3 hírtelevízió a vizs-
gált – augusztus 6. és 17. közötti –
időszakban nem vétett a médiatör-
vény előírásai ellen, a szintén kor-
mányközeli România TV-t pedig

15 ezer lejes bírsággal sújtotta,
amiért a műsorvezető nem köve-
telt bizonyítékokat vádaskodó in-
terjúalanyaitól.

Kedden számolt be a média
arról is, hogy a diaszpóra erő-
szakba torkollott tavaly augusztusi
tüntetése ügyében vizsgálódó ka-
tonai ügyészek ellen fegyelmi
vizsgálatot indított az igazságügyi
felügyelet. 

A diaszpóra tavaly augusztusi
kormányellenes megmozdulásán –
a tömegben elvegyülő rendbontók
sorozatos provokációira hivat-
kozva – a csendőrség könnygázt
és vízágyút vetett be a sok tízezres
tömeg „lecsillapítására”, majd
erővel kiszorította a tüntetőket a
térről. A rendfenntartók másnap
azt közölték: az összetűzések nyo-
mán 450 ember, köztük 35 csen-
dőr szorult helyszíni orvosi
ellátásra, 70 embert, köztük 11
csendőrt kellett kórházba szállí-
tani. A történtek után csaknem
800, hatósági brutalitásra panasz-
kodó tüntető tett feljelentést a ka-
tonai ügyészségen, amely azóta
sem nyilatkozott arról, hogy jog-
szerű volt-e az erőszakos töme-
goszlatás. (MTI)

Lázításért adásszünettel 
büntetett hírtelevízió



MAGYARORSZÁGRA, SÜTŐIPARI KFT.-hez sürgősen alkalmazunk SÜTŐIPARI DOLGOZÓKAT
januári kezdéssel. Kiemelkedő bérezés. Érdeklődni a 0745-111-103-as telefonszámon. (20871)

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. alkalmaz SZÁMLÁZÓT és BESZER-
ZŐT. Tel. 0734-123-877. (20826-I)

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 be-
nyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I) 

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Népújság hirdetési irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi  
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi NYUGATI  JELENBE.
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A tulajdonosi társulások
figyelmébe

A 2018. 04. 26-ai 111-es helyi tanácsi határozat értelmében azok-
nak a tulajdonosi társulásoknak, amelyek ügykezelésébe tartoznak az
önkormányzat által létesített fedett parkolók és jóváhagyott fedett par-
kolók, kötelességük igazolni a 2018-as bevételek felhasználását (a bér-
leti díjak 10%-a). 

Amennyiben a begyűjtött összegeket nem használták fel (a bérleti
díjak 10%-át), a tulajdonosi társulásoknak bizonyítaniuk kell az össze-
gek meglétét a társulás számláján, ellenkező esetben a társulási szer-
ződést felbontják, az önkormányzat által létesített fedett parkolókat
kiosztják más lakótársulásoknak, a jóváhagyott fedett parkolókat
pedig lebontják.

Az igazoló dokumentumokat a közterület-felügyelő hivatal székhe-
lyén kell benyújtani.

Ennek értelmében a tulajdonosi társulások kötelesek 2019.03.01-ig
benyújtani a 2018-ra vonatkozó bevételek (a bérleti díjak 10%-a) fel-
használásának igazolását.

Moldovan Florian igazgató

Javítások 
a Friedrich Schiller Általános Iskolában

Claudiu Maior: „Marosvásárhely minden oktatási intézményének
kifogástalanul kell mutatnia!”

A nyári vakáció idején a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, a szakigazgatóságon – Iskolaigazgatóság
– keresztül több javítási munkálatot végzett a Kárpátok sétány lakónegyedben található Friederich Schiller
Általános Iskolában. „Festettünk az osztálytermekben, az intézmény folyosóin tarkettet fektettünk le, és nem
utolsósorban lecseréltük az osztálytermek ajtajait. Az idei nyári vakációban teljes egészében felújítjuk az
oktatási intézmény összes mellékhelyiségét. Minden egyes elvégzett munkálattal bizonyítjuk, hogy a város
oktatási intézményeinek kifogástalanul kell mutatniuk” – fogalmazott a polgármester tanácsadója, Claudiu
Maior.

A bel- és külkapcsolati osztály

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot, 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 a hozzá fordulók 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 vállalkozása; Erika Régenből
köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az 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. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés:
mp.)

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• 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.
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