
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
honlapján megjelent helyi tanácsi hatá-
rozattervezet szerint jövő évben nem
emelik a helyi adókat és illetékeket. Az
éves adó törlesztésének ez évi második
határideje szeptember 30-a volt, így ok-
tóber elsejétől már egyszázalékos kése-
delmi kamatot számolnak fel. 

A vidéki polgármesteri hivatalok többsége a
honlapján tájékoztatja az adófizetési kötelezett-
ségüket elmulasztó lakosokat annak érdekében,
hogy elkerüljék az év vége előtti zsúfoltságot.

Mi a helyzet Marosvásárhelyen? – kérdeztük
Szövérfi Lászlót, a Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatal Gazdasági Igazgatóságának aligaz-
gatóját.

Amint a szakember kifejtette, a marosvásár-
helyiek a jó adófizetők kategóriájába tartoznak.

Szeptember végéig a megyeszékhely lakosságá-
nak több mint 80%-a törlesztette az idei évre in-
gatlan-, terület- és gépkocsiadóját. Az
adóösszegének 10 %-os kedvezményét, amely-
lyel a március 31-éig egy összegben való kifize-
téseket szorgalmazzák, idén kivételesen
meghosszabbították június végéig. A 75.000 adó-
fizető közül 49.000 magánszemély és 2.400 jogi
személy részesült az említett kedvezményben.
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Háromnullás év?
Mérleget készül vonni a Cioloş-kormány: egy év sikereit

és sikertelenségeit kell összeírniuk az elkövetkező napok-
ban a minisztereknek. A Colectiv-tragédiát követően meg-
alakult Cioloş-kabinet egyéves kormányzására ugyan
ráaggatták a technokrata jelzőt, de a gyakorlatban min-
den a politikáról szól. 

Az elmúlt egy év eredményeinek összesítéséhez a kor-
mányfő tulajdonképpen már a tegnap, a kormányülés ele-
jén bemondta az irányelvet: „mi vagyunk a nullás
kormány” – jelentette ki. El is magyarázta, hogy mit ért
ez alatt: nulla korrupció, nulla populizmus és nulla ha-
zugság. A „háromnullás” mandátumról a fentieket állítani
éppenséggel beilleszkedik a populizmus, a csúsztatás ka-
tegóriájába, és az egyre szaporodó korrupciós ügyek sem
éppen a nulla felé tendálnak... Az viszont igaz, hogy nem
forradalmasították az országot, valódi reformokról pedig
aztán végleg nem beszélhetünk. Inkább csak valamiféle
törvényi korrekciókról, kiigazításokról, kiegészítésekről.
Próbálkozásokról, amiket aztán sorban vagy az államfő,
vagy az Alkotmánybíróság elgáncsolt. A béremeléseket, az
adónemek eltörlését célzó, a villamos energiára és a föld-
gáztörvényre vonatkozó jogszabályt – csak hogy néhányat

(Folytatás a 3. oldalon)

Antalfi Imola

Továbbra is zárva
a fedett uszoda 
Továbbra is zárva a marosvásárhelyi
Mircea Birău fedett uszoda. A maros-
vásárhelyiek körében igen népszerű
létesítményben olyan méretű javítási
munkálatokra van szükség, amiket ki-
zárólag közbeszerzés útján lehet elvé-
gezni, ez késlelteti a nyitást. 

____________2.
Nőíróként régen 
és most
A Nemzeti Színházban a könyvünnep
idejére megnyitott irodalmi kávéház-
ban Márton Evelin Nyáry Krisztián írót,
irodalomtörténészt, a kétkötetes Így
szerettek ők sikerkönyv és az új Festői
szerelmek szerzőjét faggatta. 

____________5.
Rehabilitáció 
agyvérzés után 
A marosvásárhelyi Rheum-Care Ala-
pítvány fontos feladatának tekinti az
agyvérzésen átesett betegek rehabili-
tációját. A gyors és szakszerű utóke-
zelés rendkívül fontos, hiszen
befolyásolhatja, hogy a páciens a ké-
sőbbiekben ágyhoz kötött vagy önellá-
tásra képes személy lesz-e.

____________6.
Megszakadhat 
a hagyomány 
Azért lendült fel a Kis-Küküllő mentén
a bortermelés, mert az erdélyi dombvi-
dék kiválóan alkalmas erre, még a
nagygazdaságok megjelenése előtt,
aki tehette, háztáji gazdaságban sző-
lőt termesztett, bort készített. 

____________10.

Fotó: Nagy Tibor 

(Folytatás a 4. oldalon)Szer Pálosy Piroska

Kiszállítás hétfőtől péntekig 8-15 óra között. 50 lej felett a kiszállítás ingyenes!
Minden kedden és pénteken friss baromfihúst kapunk Magyarországról! 

Legjobb árak a városban!
Friss egész csirkecomb 7,49 lej/kg, friss felső és alsó csirkecomb 7,95 lej/kg,

friss farhátas csirkecomb 5,49 lej/kg, friss csontos csirkemell 11,95 lej/kg, friss csirkemáj 7,95 lej/kg,
friss csirkeszárny csak 6,95 lej/kg, friss csirkefarhát 1,89 lej kg.

Tipp:
Pampers Giant Pack pelenka különböző méretben csak 64,90 lej!

Coccolino illatos öblítő (1 l) 8,49 lej
Tide dobozos mosópor színes/fehér ruhákhoz (300 g) 4,95 lej

Fine színvédő kendő (12 darabos) 4,49 lej. Cif folyékony súrlószer (500 ml) 7,95 lej
Jar folyékony mosogatószer (900 ml) 8,95 lej. Edeka vízkőoldó (750 ml) 12,79 lej

Ultra mosogatópor (500 g) 7,49 lej
Floren légfrissítő (300 ml) 4,49 lej. Bref vécéillatosító (50 ml) 4,95 lej

Clin ablaktisztító (500 ml) 6,95 lej. Domestos általános tisztítószer (750 ml) 6,49 lej
Bref folyékony vécéfertőtlenítő szer (750 ml) 5,75 lej 

Szerencsi kakaós tortadara (70 g) csak 0,95 lej. 

Intershop, megéri nálunk vásárolni!

A marosvásárhelyiek jó adófizetők 

Közel 90%-uk törlesztett



Művészetek és mesterségek vására
A Maros Megyei Tanfelügyelőség a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatallal és a Traian Vuia szakközépiskolával
együttműködve november 23–25. között harmadik alka-
lommal szervezi meg a szakközépiskolák kínálatát felvo-
nultató művészetek és mesterségek vásárát. Az idei vásár
címe: Az emberi test higiéniája és megszépítése. A meg-
nyitóra 23-án, jövő szerdán délelőtt 11 órakor kerül sor a
marosvásárhelyi várban. A programban fodrász-, manikűr-
és pedikűrbemutatók és más, tematikus műhelymunkák
szerepelnek. 

A Bekecs néptáncegyüttes 
Marosvásárhelyen

A Bekecs néptáncegyüttes és az Üver zenekar Esszencia.
Válogatás Közép-Erdély táncaiból című előadása látható
november 23-án, szerdán 19 órakor a Maros Művész-
együttes székhelyén. Helyfoglalás és jegyvásárlás a Maros
Művészegyüttes kövesdombi jegyirodájánál vagy az alábbi
telefonszámon: 0746-540-292 (Veress Antónia). Felnőttek-
nek 20 lej, diákonak, nyugdíjasoknak és csoportoknak 10
lej a jegy. 

Folknap a Tükrös Zenekarral
November 19-én, szombaton a Tükrös Zenekarral folk-
napra kerül sor a marosvásárhelyi Sörház/Sinaia utcai
Jazz Clubban. Délelőtt 10 órától 13 óráig, majd 15-től 18
óráig sóvidéki táncokat tanulhatnak az érdeklődők, oktató
Márton Sándor. 20.30-kor kezdődik a Tükrös Zenekar kon-
certje, amelyet hajnalig tartó táncház követ. A belépő
egész napra felnőtteknek 25, diákoknak 20 lej, estére fel-
nőtteknek 15, diákoknak 10 lej. 

Előadás Dicsőszentmártonban
Dicsőszentmártonban november 18-án 19 órai kezdettel a
Kis-Küküllő Alapítvány égisze alatt működő Magyar Műve-
lődési Központban (zsinagóga) bemutatásra kerül az Isteni
színjáték. Avagy című előadás. 

Helyi termelők vására
A Magyar Termék nagydíjas Petry Látványműhely és Mú-
zeum udvarán ismét megszervezésre kerül november 18-
án, pénteken 8-19 óra között a Local Farmers’ Market
rendezvény. A vásár bő felhozatalt kínál a különböző ha-
gyományos és helyi termékekből: hústermékek, tejtermé-
kek, sajt, méz, házikenyér, lekvár, szörp, gyümölcslé, bor,
pálinka, zöldség, gyümölcs, házi keksz, kézművestermé-
kek, házi szappan, krémek, ékszerek, ajándéktárgyak.

XXIV. Színpad Fesztivál 
A Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatás Maros Me-
gyei Központja, a Bodor Péter Művelődési Egyesület, Er-
dőszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és az
erdőszentgyörgyi művelődési otthon szervezésében ismét
sor kerül a Kis-Küküllő menti műkedvelő színjátszók talál-
kozójára, a XXIV. Színpad Fesztiválra. Az esemény ez év
november 18-a és 20-a között zajlik az erdőszentgyörgyi
művelődési otthonban, a szemle hivatalos megnyitójára
november 19-én, 13 órakor kerül sor.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma HORTENZIA
és GERGŐ, holnap JENŐ napja. 
JENŐ: az egyik magyar honfog-
laló törzs nevéből származik,
török eredetű, a jelentése az utó-
névkönyv szerint tanácsadó, bi-
zalmas, miniszter. 

17., csütörtök
A Nap kel 

7 óra 27 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 46 perckor. 
Az év 322. napja, 
hátravan 44 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647

Továbbra is zárva a marosvásárhelyi Mircea Birău
fedett uszoda. A marosvásárhelyiek körében igen
népszerű létesítményben olyan méretű javítási
munkálatokra van szükség, amit kizárólag köz-
beszerzés útján lehet elvégezni, ez késlelteti a
nyitást. 

Az uszoda visszatérő vendégei hozzászoktak ahhoz,
hogy a létesítmény minden nyáron bezár néhány hétre,
hogy elvégezhessék a szükséges javítási munkálatokat, vi-
szont idén szeptemberben hiába várták, hogy megnyisson,
s még mindig zárva van. A napokban egy nyugdíjas olva-
sónk kereste meg szerkesztőségünket, jelezvén, hogy na-
gyon hiányolják az uszodát, ugyanis sokan voltak, akik
napi rendszerességgel jártak oda úszni. A lé-
tesítményhez többek között azért ragaszkod-
nak annyira az emberek, mert amellett, hogy
kellemes a környezet, jók a körülmények,
rendkívül előnyös áron lehetett belépőt vál-
tani, felnőttek 10, a nyugdíjasok pedig 6 le-
jért vehettek jegyet. A víkendtelepi sátorban
lévő medencén kívül ilyen árfekvésben más
lehetőség nemigen adódik Marosvásárhe-
lyen, ugyanis ha valamelyik wellnessközpont
uszodáját választjuk, akkor 40-60 lejes belé-
pővel kell számolni. 

Jánosi Levente, az uszoda igazgatója la-
punk érdeklődésére elmondta, olyan beruhá-
zást kell elvégezni, amely elengedhetetlen
ahhoz, hogy elhárítsák az uszodában fennálló
balesetveszélyt. A közbeszerzési eljárást már
augusztusban elindították, és maga a munká-
lat tíz-tizenöt nap alatt elvégezhető, viszont
be kell tartani a törvényben leszögezett ha-
táridőket, ez pedig késlelteti a nyitást. Az igaz-

gató hangsúlyozta, kizárólag azokra a munkálatokra szo-
rítkoznak, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy bizton-
ságos körülmények között fogadhassák a látogatókat. 

Jánosi Levente nem tudta megmondani, hogy mikorra
várható a nyitás, ez többek között attól is függ, hogy a köz-
beszerzés eredményét megóvják-e vagy sem. Ezúton is
visszatérő vendégeik elnézését kérte, és biztosította őket
arról, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a
népszerű uszoda minél előbb megnyissa kapuit. Mint
mondta, a látogatottság szempontjából 2008 óta az elmúlt
idény számított a legjobbnak. Nagyon sok nyugdíjas, bal-
eset nyomán mozgásában korlátozott személy jár hozzájuk
rendszeresen úszni terápiás céllal, de egyre több a fiatal,
középiskolás, és egyetemista diákok válnak visszatérő ven-
dégeikké. 
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2016. november 16.

1 EUR 4,5218
1 USD 4,2246

100 HUF 1,4553
1 g ARANY 166,4185

IDŐJÁRÁS
Változó égbolt
Hőmérséklet:
max. 40C
min. -20C

Menyhárt Borbála

Megyei hírek

Fotó: Nagy Tibor

Lux-filmnapok
Ma kezdődnek a marosvásárhelyi Művész moziban a
Lux-filmnapok. Az érdeklődők az Európai Parlament
tájékoztatási irodája által szervezett Lux2016 filmfesz-
tiválon szereplő, Európa sokszínűségét és értékeit
közvetítő, egyúttal fontos társadalmi problémákra ref-
lektáló filmeket tekinthetik meg. A vetítés csütörtökön
18 órakor (Maren Ade: Toni Erdmann), pénteken
18.30-kor (Claude Barras: Életem Cukkiniként), szom-
baton pedig 16.30-kor (Leyla Bouzid: Felnyitom a sze-

mem) kezdődik. A belépés ingyenes. A filmek román
feliratozásúak. 

Kettős könyvbemutató Szovátán
A Szovátai Bernády Közművelődési Egylet szervezé-
sében kettős könyvbemutatóra kerül sor november 18-
án, pénteken 17 órától Szovátán, a polgármesteri
hivatal tanácstermében. A jelenlevők a Dr. Bernády
György Közművelődési Alapítvány gondozásában
megjelent Bernády, a városépítő című monográfiát és
A politika színpadán című beszélgetőkönyvet ismerhe-
tik meg. A köteteket bemutatják: Nagy Miklós Kund
művészeti író és László Loránd történész, majd Bor-
bély László Péter Ferenccel beszélget.

RENDEZVÉNYEK

Továbbra is zárva a fedett uszoda 

A Fölszállott a páva teljes lendülettel folytatódik.
A harmadik elődöntőbe is érkeznek a határon túl-
ról: egy felvidéki és két csángó versenyző várja a
lelkesítést.

A harmadik elődöntővel folytatódik november 18-án,
pénteken a Fölszállott a páva, a közmédia népzenei és nép-
tánc tehetségkutató versenye. Ezúttal is három külhoni ver-
senyző bízik a továbbjutásban.

Szabó Júlia a felvidéki Naszvad szülötte. A 13 éves le-
ányt az iskolában a matematika és a nyelvek érdeklik, de
alig várja, hogy kilépjen az általános iskola kapuján és ked-
venc hobbijának, a néptáncnak és a népdalnak hódolhasson.

Jóllehet még ifjú hölgy, régóta táncol, még iskolás kora
előtt jelentkezett a Kispettyem tánccsoportba. A néptánc
nyomán fedezték fel tanárai énektehetségét, s tudását már
a Bíborpiros szép rózsa versenyen is bemutatta. Ezúttal zo-
boraljai, pontosabban koloni dalcsokorral kedveskedik a
nézőknek.

A hasonló korú Ghiur Apistoaei Diana Gabriela, magya-
rul Gyúr Gabriella nehezen beszél ugyan magyarul, de
annál szebben énekli dalainkat. Van miből választani, hi-
szen a Bákó megyei Trunk község gazdag népzenei tradí-
ciókkal dicsekedhet. Gabriella moldvai csángó családban
nevelkedett: a testvéreivel csak románul, a szüleivel pedig

magyarul beszél. Délután magyar iskolába jár,
és a hit is jelentős szerepet játszik életében:
mindennap katolikus misére jár. A színpadra
Szeret menti népdalokkal lép, s nomen est
omen, számít a közönség s a zsűri szeretetére.

Ugyancsak a csángó hagyományok lelkes
ápolója a pusztinai Bálint Róbert. A furulyát az
immár nyolcadik alkalommal megtartott pusz-
tinai zenetáborokban kedvelte meg, s sokat kö-
szönhet a legendás Kobzos Kiss Tamásnak, a
tábor szervezőjének. Életvidám fiatalember,
emellett otthon sokat segít a szüleinek. Hang-
szertudását is munka közben „csiszolja”: kecs-
keőrzés közben veszi elő a „pásztorsípot”, s
nyűgözi le muzikalitásával a mekegő hallgató-
ságot. A pénteki megmérettetésen vertkezest és
kettőst játszik. 

Adás: november 18., péntek (Duna 20.30)
Ismétlés: másnap (Duna World 3.30)

Ismét szurkolhatunk külhoni indulóknak is 
Pávácskák harmadjára 
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Gyergyószentmiklósi 
hegymászókat keresnek 

Az Argeş és Brassó megyei hegyimentők, valamint
a csendőrség negyedik napja keresnek két gyergyó-
szentmiklósi hegymászót, akik szombaton tűntek el
a Fogarasi-havasokban. Autójukat hétfőn megtalál-
ták Felsőszombatfalva közelében, a Fogarasi-hava-
sok lábánál. A 37 és 34 éves férfiak keresésében
mintegy harmincan vesznek részt, tegnap délben he-
likopterrel is átfésülték azt az útvonalat, ahol a hegy-
mászók haladhattak. A keresést nehezíti, hogy a
frissen lehullott hó következtében nagy a lavinave-
szély. (MTI) 

Közvitán az energetikai stratégia
A 2015-ös 127 euró/MWh-ról 195 euró/MWh-ra drá-
gul a lakosságnak szolgáltatott villanyáram – derül ki
a Románia 2016–2030-as időszakra vonatkozó
energetikai stratégiájából, amit az energetikai minisz-
térium bocsátott közvitára. Az ipari fogyasztóknál 30
százalékos, a lakosság esetében 50 százalékos lesz
a drágulás mértéke. Az áremelkedés fő oka a villany-
áram nagybani piaci árának növekedése – mutat rá
a dokumentum. A villanyáram az EU egészében drá-
gul, Romániában pedig továbbra is jelentősen az eu-
rópai uniós átlag alatt marad. A szakemberek szerint
azonban a jövedelemnövekedések miatt a háztartá-
sok kiadásaiban a mostanihoz hasonló tételt fog je-
lenteni. (Mediafax)

Hackereket vett őrizetbe 
a DIICOT

Tizenegy, informatikai csalással és pénzmosással
gyanúsított személyt vett őrizetbe 24 órára kedd este
a Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály
(DIICOT), miután kilenc megyében tartottak házku-
tatást. Németországi ügyészek is segítették a nyo-
mozást.  A vádhatóság szerint a gyanúsítottak több
mint 4,5 millió euróval károsítottak meg különböző
személyeket. (Mediafax)

Közel 300 álforradalmár
Összesen 290 személy kapja még havonta a 2020
lejes forradalmárjuttatást, miután öt város – Déva,
Buzău, Brăila, Târgovişte és Herkulesfürdő – is fel-
került azoknak a településeknek a listájára, ahol a
diktátor megszökéséig emberek vesztették életüket.
A forradalmárokért felelős államtitkárság bizottsága
– amelynek tagja Adrian Sanda államtitkár, valamint
Denisa Tănase és Cristina Cechi – csaknem 13 millió
lejjel károsította meg a román államot a forradalmár-
juttatások kifizetése révén, mivel – a vádhatóság
szerint – az említett öt város jogtalanul került fel
azoknak a településeknek a listájára, ahol áldozato-
kat követelt a forradalom. Adrian Sanda államtitkárt
kihallgatásra állította elő tegnap az ügyészség, az ál-
lamtitkárság székhelyén házkutatások is voltak.
(Mediafax)

Tőkés László EP-képviselő 
fellebbez 

Fellebbezést fog benyújtani Tőkés László a Románia
Csillaga állami kitüntetését visszavonó elnöki rende-
let ügyében hozott, számára kedvezőtlen bukaresti
táblabírósági határozat ellen – közölte tegnap az EP-
képviselő. A bukaresti táblabíróság kedden elutasí-
totta Tőkés László keresetét, amelyben az
EP-képviselő a román állami kitüntetését visszavonó
elnöki rendelet megsemmisítését kérte. A politikus
úgy értékelte: a táblabírósági végzés a román igaz-
ságszolgáltatást minősíti. (MTI)

említsünk. Továbbra sem látni haladást a nagyberuhá-
zások terén (autópálya, terelőutak stb.), a hulladékgaz-
dálkodási program összeomlófélben stb. Igaz, voltak jó
kezdeményezések is, bár gyakran alkalmazhatatlanok.
A tegnapi kormányülésen például a 95-ös egészségügyi
reformtörvény módosítása is szerepelt, ami fontos vál-
tozásokat hozhat az egészségügyi intézmények menedzs-
mentjében, ugyanis szigorítaná az összeférhetetlenségi
kritériumokat, korlátozásokat vezetne be a kórházme-
nedzser (aki nem kell kötelezően főorvos vagy egyetemi
oktató legyen) orvosi tevékenységét illetően, és a ver-
senyvizsga alapjául nem kizárólag a jogszabályok is-
merete, hanem a menedzsmentterv szerepelne (különös
tekintettel a költségvetésre és az egészségügyi ellá-
tásra). 

A kormányfő által beharangozott siker-kudarc lista
bemutatása után félő, hogy ennek a második része lesz
hangsúlyos. Pozitívum azonban egy olyan számvetés el-
készítésének szorgalmazása, amely a valós sikereket és
kudarcokat összesíti, amit nyilvánosságra hoznának.
Egyfajta önkritika, amely alapján lehet tervezni, korri-
gálni, beavatkozni. Persze ez nem biztos, hogy jó lesz
kampányszempontból, sőt, lehet kampányfogás is. Egy
biztos: a nullás álláspontot némileg árnyalni fogja...

Háromnullás év?

Romániában mélyültek az egyenlőtlenségek az el-
múlt években a régiók között a gazdasági fejlettség
tekintetében, és ez akadályozza az ország eurózó-
nához való csatlakozását – állapította meg Ionuţ Du-
mitru, a Költségvetési Tanács elnöke tegnap.

Az állami költségvetés egyensúlyának felügyeletére hiva-
tott független szakértői testület vezetője tegnap egy konferen-
cián beszélt erről, amelyen azt vitatták meg a résztvevők,
hogy Románia mennyire készült fel az eurózónához való csat-
lakozásra. Dumitru megállapította: Romániában meglehető-
sen nagyok a régiók közötti egyenlőtlenségek, amelyek
nemhogy csökkentek volna, hanem éppen ellenkezőleg, nőt-
tek. Mindez szerinte azt mutatja, hogy kudarcot vallottak a re-
gionális fejlesztési programok.

Rámutatott: a fejlettnek számító Bukarest, Kolozs és Temes
megye akár már most is csatlakozhatna az eurózónához, de
az ország többi része még nem. Úgy vélte, Romániának előbb
meg kell oldania a leszakadt országrészek felzárkóztatását.

Az ország letett arról, hogy 2019-ben bevezesse az eurót,
és egy új csatlakozási céldátumot várhatóan a jövő évben fog
megállapítani, amikor – a december 11-i választásokat köve-
tően – hivatalába lép a következő kormány. 

A konferencián a Román Nemzeti Bank bemutatott egy ta-
nulmányt, amely szerint Románia csak kilenc év múlva lesz
felkészülve arra, hogy kockázatok nélkül csatlakozhasson az
eurózónához. A Ziarul Financiar című gazdasági napilap meg-
állapította, hogy eddig ez a legpesszimistább szakértői becs-
lés. (MTI)

Románia felkészületlen az eurózónához való csatlakozásra

Az Európai Bizottság javaslata értelmében kizárólag
vízummal vagy előzetes elektronikus beutazási en-
gedéllyel (ETIAS) léphetnének be harmadik ország-
beli állampolgárok az Európai Unió területére.

Az Egyesült Államok által 2009-ben bevezetett elektroni-
kus utasregisztrációs rendszerhez (ESTA) hasonlóan az
ETIAS-on keresztül benyújtott kérelmek elbírálása is díjkö-
teles lenne, a brüsszeli testület által bemutatott tervezet szerint
ez 5 euróba kerülne 18 éves kor felett, alatta ingyenes lenne.

A javaslat szerint az engedély – amelynek kérelmezése
mindössze tíz percet venne igénybe, és amihez csupán érvé-
nyes úti okmányra lesz szükség – ötéves időszakra és több-
szöri beutazásra lenne érvényes.

Regisztrációra azoknak a harmadik országbeli állampolgá-
roknak lenne szükségük, akik vízummentesen utazhatnak be
a schengeni övezet tagállamaiba. Kivételt jelentenének azon-
ban az unió egységes belső piacához hozzáférő országok pol-
gárai.

A brüsszeli testület tájékoztatása szerint a rendszer kereté-
ben gyűjtött információk a vízummentes utazók biztonsági el-
lenőrzéseinek megerősítését szolgálják. Ez elősegíti az unió
külső határainak hatékonyabb igazgatását és a belső biztonság
javítását, ugyanakkor megkönnyíti a jogszerű beutazást a
schengeni határokon keresztül.

Az automatizált rendszer – az alapvető jogok és a szemé-
lyes adatok védelmének maradéktalan tiszteletben tartása mel-
lett – előzetes ellenőrzéseket fog végezni annak eldöntése
érdekében, hogy kiadják vagy elutasítsák-e az Európai Unióba

való beutazási engedélyt. Ennek eredményeképpen az utasok
megbízható korai tájékoztatást kaphatnak majd, így lényege-
sen csökkenni fog azon esetek száma, amikor a határon meg-
tagadják valakitől a belépést.

„Határaink biztosítása és polgáraink védelme prioritást je-
lent számunkra. Az ETIAS lehetővé teszi a vízummentes ké-
relmezők adatainak keresztellenőrzését a többi
rendszerünkkel. Az ETIAS ugyanakkor egyszerű, gyors, olcsó
és eredményes eszköz lesz” – jelentette ki sajtótájékoztatóján
Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke.

Dimitrisz Avramopulosz migrációs ügyekért felelős uniós
biztos azon véleményének adott hangot, hogy a rendszer lét-
rejöttével „helyére kerül a határigazgatásunk hiányzó lánc-
szeme, amely kapcsolatot teremt migrációs és biztonsági
politikáinkkal, valamint javítja a schengeni térségbe való be-
lépést a vízummentes utasok legalább 95 százaléka számára”.
Hozzátette: „Európa nyitottsága így nem válik a biztonság ká-
rára”.

Julian King, a bizottság biztonsági unióért felelős tagja
pedig úgy vélekedett, hogy az ETIAS „a problémás egyének
kiszűrése és beutazásuk megakadályozása révén erősíteni fog-
juk Európa belső biztonságát”.

Újságírói kérdésre válaszolva a bizottság illetékes szóvivője
elmondta, hogy az ETIAS felállítása mintegy 220 millió eu-
róba kerülne, az éves működési költség pedig 85 millió euró
körül lenne, ami azt jelenti, hogy pénzügyi szempontból ön-
fenntartó rendszerrel számolnak, amely fedezni fogja a saját
működési költségeit. (MTI)

EB-javaslat: utasregisztrációs rendszert kell létrehozni

Több tízmilliárd eurót követelhet különböző kötele-
zettségek címén az Európai Unió Nagy-Britanniától
a brit EU-tagságról szóló megállapodás fejében a
brit sajtó tegnapi értesülései szerint.

A Financial Times című gazdasági napilap bruttó 40-60
milliárd eurós, a The Times című konzervatív lap bruttó 50-
60 milliárd fontos (60-70 milliárd eurós) lehetséges „válási
számláról” ír brüsszeli EU-illetékeseket idézve. E követelés
a két lap uniós forrásai szerint különböző, jogilag kötelező
erejű hosszú távú finanszírozási megállapodásokból, még be
nem fizetett uniós költségvetési hozzájárulásokból, hitelga-
rancia-vállalásokból, nyugdíjjárulékokból és uniós finanszí-
rozású nagy-britanniai fejlesztési programok hazai
részfinanszírozásaiból eredne.

A Financial Times brüsszeli forrásai szerint az EU mind-
emellett a kilépési tárgyalási folyamatra igen szűk, kizárólag
a brit távozás feltételeit tartalmazó napirendet készül összeál-
lítani, és a megállapodás-tervezet kidolgozásáig nem tárgyalna
részletesen a brit EU-tagság megszűnése utáni kereskedelmi
kapcsolatokról. A brit gazdasági napilap értesülése szerint az
Európai Bizottság is ezt a menetrendet javasolja.

Az uniós tárgyalóküldöttség „keményvonalas” tagjai kizá-
rólag a lépésről lépésre haladó hozzáállást tartják lehetséges-
nek. Ennek alapján a kereskedelmi megállapodásról szóló
tárgyalásokra a felek csak a tényleges válás után térnének rá,
és a kereskedelmi tárgyalások öt évig vagy még tovább is el-

tarthatnak – írja brüsszeli forrásait idézve a Financial Times.
A lap értesülései szerint az EU a brit kilépésről szóló meg-

állapodás-tervezetet legkésőbb 2018 őszéig ki akarja dol-
gozni, és utána hathavi ratifikációs eljárást irányozna elő, így
az Egyesült Királyság EU-tagsága hivatalosan 2019-ben
szűnne meg.

A brit EU-tagságról június 23-án megtartott népszavazáson
a résztvevők szűk, 51,9 százalékos többsége arra voksolt,
hogy az Egyesült Királyság lépjen ki az Európai Unióból.

A jelenleg érvényes tervek szerint London az idén már nem,
de 2017 márciusának végéig aktiválni kívánja a Lisszaboni
Szerződés 50. cikkelyét. Ez a cikkely szabályozza – és akti-
válása hivatalosan elindítja – Nagy-Britannia kilépését az Eu-
rópai Unióból, és kétévi tárgyalási folyamatot ír elő, bár ez a
többi tagállam jóváhagyása esetén meghosszabbítható.

Nagy-Britanniában bírósági eljárás van folyamatban,
amelynek kezdeményezői azt szeretnék elérni, hogy a brit kor-
mány parlamenti felhatalmazás nélkül ne aktiválhassa az 50.
cikkelyt. Az első fokon eljáró londoni felsőbíróság nemrégi-
ben ki is mondta, hogy a brit kormánynak nincs joga parla-
menti jóváhagyás nélkül a cikkely aktiválására, de a kormány
fellebbezést nyújtott be a legfelsőbb bírósághoz. A legfőbb
bírói fórum december elején tárgyalja a fellebbezést, és vár-
hatóan januárban hozza meg döntését. London hivatalos ál-
láspontja szerint az eljárás nem késlelteti az 50. cikkely
aktiválására kidolgozott menetrendet. (MTI)

Tízmilliárdokat követelhet Londontól az EU
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világLetartóztatták a választási hatóság volt elnökét
Kilencórás kihallgatás után, szerdára virradóra Ana
Maria Pătru elhagyta az Országos Korrupcióellenes
Ügyészség (DNA) ploieşti-i székházát, a Prahova
megyei rendőrség fogdájába vitték át. Előzőleg,
ügyvédje közvetítésével bejelentette, lemond az Ál-
landó Választási Hatóság elnöki tisztségéről. Ana
Maria Pătru bilincsben hagyta el a DNA székházát. 

A választási hatóság volt elnökét 24 órás előzetes letartóz-
tatásba helyezték befolyással való üzérkedés és pénzmosás
gyanújával – nyilatkozták a Mediafaxnak igazságszolgáltatási
források. 

A korrupcióellenes ügyészek három ízben elkövetett befo-
lyással való üzérkedés és két ízben elkövetett pénzmosás gya-
nújával indítottak bűnvádi eljárást Ana Maria Pătru ellen.

A vádhatóság szerint Ana Maria Pătru a 2008. április-június
időszakban, az Állandó Választási Hatóság alelnökeként egy
cég képviselőjétől 210 ezer eurót kért, amit 2009-ben meg is
kapott – az összeg egy bukaresti ingatlan ellenértékét jelenti.
Pătru cserében megígérte, hogy támogatni fogja, hogy az il-
lető vállalkozás szerződést kössön a hatósággal, nem csak egy
alkalommal, hanem a későbbiekben is. 

A DNA sajtóközleményéből ugyanakkor kiderül, hogy a
210 ezer euró származását fiktív pénzügyi körforgás kereté-

ben fedte el, több cég könyvelésén – köztük a szerződés ha-
szonélvezőjén, illetve egy, a férje által vezetett vállalkozáson
keresztül – forgatta át. 

„2011-ben, szintén az Állandó Választási Hatóság alelnö-
keként, Ana Maria Pătru gyanúsított ugyanattól a cégtől egy
Land Rover márkájú személygépkocsi ellenértékét kérte, ami-
ből 15 ezer eurót meg is kapott, cserében pedig megígérte,
hogy a lehető legjobb körülmények között bonyolítanak le
több szolgáltatói szerződést, amiket a cég a hatósággal kötött
meg. Ugyanakkor a gyanúsított ígéretet tett, hogy támogatni
fogja a céget további szerződések megkötésében, ami meg is
valósult” – mutat rá a korrupcióellenes ügyészség.

A vádhatóság szerint Ana Maria Pătru 2011-ben egy másik
cég vezetőjétől 50 ezer eurót kapott, hogy járjon közbe a gaz-
dasági miniszternél annak érdekében, hogy az üzletember be-
juthasson kihallgatásra, ami röviddel azután, hogy intézkedett,
meg is történt.

„A két, fentebb leírt befolyással való üzérkedésből szár-
mazó pénzösszegből a gyanúsított vásárolt egy Land Rover
márkájú személygépkocsit, annak érdekében pedig, hogy el-
fedje az igazi tulajdonos kilétét, illetve a megvásárolt jószág
valódi haszonélvezőjét, Ana Maria Pătru egy másik személy
nevére íratta forgalomba az autót” – közölte a DNA. 
(Mediafax)
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Közös memorandumban tiltakozik a
marosvásárhelyi katolikus teológiai
líceum körül kialakult helyzet miatt
a római katolikus egyház és az erdé-
lyi magyar politikai képviselet. 

A Klaus Johannis államfőnek és Dacian
Cioloş kormányfőnek elküldött memoran-
dumban Jakubinyi György érsek és Kele-
men Hunor szövetségi elnök  kéri, hogy
járjanak közben e folyamatok megállításá-
ért. „Egy magyar iskola zavartalan műkö-
dése nem egyszerűen igazságszolgáltatási
kérdés, hanem az etnikumközi viszonyokat
érintő súlyos politikai ügy, amelyért a po-
litikai vezetőknek felelősséget kell vállal-
niuk, különös tekintettel a jelenlegi
helyzetre, négyszáz gyermek nyugodt tanu-
láshoz való jogára. Nem szabad letérnünk
arról az útról, amin a diktatúra bukása után
Románia elindult, nem szabad az etnikai
békét veszélyeztetni, hanem azt tovább kell
építeni” – hangsúlyozzák. 

„Romániában az elmúlt huszonhét évben
alapvető változások mentek végbe a több-
ség és a kisebbség viszonyában, számos
oktatási intézmény alakult a magyar nyelvű
oktatás és ezen belül az egyházi oktatás biz-
tosításának céljából is. Az euroatlanti és eu-
rópai integráció folyamatában az
etnikumközi viszonyok megváltozása, a fo-
lyamatos román–magyar párbeszéd volt az
egyik legfontosabb eredmény. Az utóbbi
időben azt tapasztaljuk, hogy a már kivívott
és működő jogokat is megkérdőjelezik az
állami hatóságok, beleértve egyes kor-
mányhivatalokat, a prefektúrákat és számos
igazságszolgáltatási eljárást is. Határozot-

tan elutasítjuk azokat a próbálkozásokat,
amelyek ismételten közösségünk érdekei
ellen valók: tisztségviselőink megfélemlí-
tése, ingatlanjaink és iskoláink törvényessé-
gének megkérdőjelezése egyaránt olyan
lépés, amely nemzetközi szerződésekben is
garantált kisebbségi jogaink gyakorlását kí-
vánja akadályozni, az anyanyelvi oktatáshoz
való hozzáférést korlátozni. Ugyanebbe a
sorba illeszkedik az is, hogy a MOGYE-ra vo-
natkozó törvényt immár több mint négy éve
nem alkalmazzák” – áll a memorandumban. 

Hangsúlyozzák: „a katolikus iskola esete
azért is súlyos, mivel a második tanévben,
tanítás közben ássa alá négyszáz gyermek
biztonságérzetét, nyugodt környezetben
való tanuláshoz fűződő jogát. Nyilvánvaló
számunkra, hogy a sepsiszentgyörgyi Szé-
kely Mikó Kollégium visszaállamosításá-
val elindult egy olyan folyamat, amelynek
része a marosvásárhelyi római katolikus
gimnázium felszámolásának szándéka is.
Intézményeink megkérdőjelezése, nehezen
megszerzett jogaik visszavétele nemzeti
közösségként való megmaradásunk garan-
ciáitól fosztana meg minket, ami nem lehet
érdeke egy demokratikus Romániának.
Félő, hogy a visszarendeződés itt nem áll
meg, ezért számítunk teljes magyar közös-
ségünk támogatására és a nemzetközi köz-
vélemény szolidaritására is. Követeljük,
hogy szűnjenek meg az alaptalan támadá-
sok közösségünk tisztségviselői, történelmi
egyházaink és nemzeti intézményeink
ellen!” – áll a Jakubinyi György római ka-
tolikus érsek és a Kelemen Hunor szövet-
ségi elnök által aláírt memorandumban. 

Memorandum
az államelnöknek és a kormányfőnek 

Most persze verhetem a fejemet a falba,
hogy azt a jó címet a múlt heti jegyzetem
élére pazaroltam, ugyanis most lenne igazán
időszerű. Hogy felmentsem a közönséget
attól a kíntól (erőfeszítéstől), hogy vissza
kelljen keresnie a múlt csütörtöki lapszámot
a kiolvasott újsághalmazból (ennél alacso-
nyabbrendű felhasználásra nem is merek
gondolni) vagy az elektronikus vibráló felü-
leten, szóval elárulom, akkor azt írtam:
„mire e sorok napvilágot látnak”. (Idézet
bezárva.)

Na most már, ismerve az utóbbi évek
hazai időjárási trendjeit (áramlatait, divat-
hóbortjait), ez a kis vasárnap lehullott (tar-
tós?) hó – ha megérzéseim nem csalnak –
csütörtökig (a megjelenés határnapjáig) már
országos/regionális locspoccsá válik. Volt
azonban annyi jóérzés az időjárási főosztály

hóhullajtási alosztályának vezetőiben, hogy
munkaszüneti nap ellenére, dacára minden-
nek, vasárnap berendelték a munkatársakat,
és saját hatáskörben elrendelték a hópehely-
raktár megnyitását az
esőzési alosztállyal egye-
zőleg – vagyis délelőtt
már átengedték a hullaj-
tóknak a havazáshoz a
teret, amivel nagy-nagy örömet okoztak nem
csupán az északi-sarki gyerekeknek és a szi-
bériai tigriseknek, de a mezőmadarasi és szi-
lágypaniti, a malomfalvi és a
hürkecz-tanyasi gyerkőcöknek is, akik végre
ön- és iskolafeledten szánkózhattak, 
hódeszkázhattak, -golyózhattak, síztek söté-
tedésig és még annál is tovább. Már csak a
korcsolyások maradtak hoppon, de ami
késik, nem múlik. Eljő még a műjégpályák

ideje a fent említett városiasuló települése-
ken is, ha nem is ebben az ötéves tervtelen-
ségben, a következő tízben, amelyet
kilencven év alatt rekordgyorsasággal telje-
síteni fognak. Ha nem így lenne, ide a rozs-
dás kondorkorcsolyát!

Mondom mindezt
annak a tapasztalatnak a
birtokosaként, aki tudja,
hogy minden hócsoda
tájainkon 600 méter ma-

gasság alatt (tengerszint fölötti magasság!)
három napig tart, akkor „jő az ébredés”, mi-
ként a régi dal az olvadásról szólni vélt.
Egyetlen fagy – a szocializmusé – tartott
negyven évig. Ebben is verhetetlen volt a
szocializmus.

Ez az utolsó mondat most majd kiveri a
biztosítékot azoknál a jámbor és tisztességes
olvasóknál, akik hallani sem akarnak politi-
káról 1995 óta – ez volt ugyanis az a dátum,

amikor a legtöbb nem profi, közember és
adófizető polgár lehúzta a redőnyt otthoná-
ban a politika előtt, amelyre addig – egy fél
évtizednyi időre – nyitott volt; nyitott ablak-
nál aludt, aztán bevezette a saját fűtésű ka-
zánt, és a politika telét igyekszik vastag
termopán idegekkel szemlélni minél távo-
labbról.

Hiszen van baj elég, ha csak a téli gumik
és az utak helyzetére gondolunk, minden
télen kiderül, amit egész évben tudott (tudat
alatt) az útkezelő hatóság, de azt prognosz-
tizálta, hogy ebben az évben el sem jön a tél,
és már lassan utolérjük Kaliforniát, nem a
bozóttüzekben, de az állandó kellemes fagy-
laltnyalogató melegben, hótlanságban. Szót-
lanságról szó sincs, ugyanis egész évben
biztosítottak bennünket, minden a legjobb
kezekben van.

A hóember kezében.

A hóember keze

A szeptember végi adatok szerint a ma-
rosvásárhelyi magánszemélyek 84%-a kifi-
zette az ingatlanadóját, 81%-uk a
területadót, 83%-uk a beltelekadót, 73%-uk
a gépkocsiadót. A jogi személyek 78%-a
törlesztette az épületadót, 69%-a a gépjár-
műadót, 78%-a pedig a területadót. Ameny-
nyiben az októberi kifizetéseket is
figyelembe vesszük, a magánszemélyek
hozzávetőleg kilencven százaléka törlesz-
tette az ingatlanadót Marosvásárhelyen.
Kényszervégrehajtás 
bírósági végzés nélkül is

Amint az önkormányzat gazdasági igaz-
gatóságának helyettes vezetője hangsú-
lyozta, a szeptember
30-án lejárt második
határidőt követően ki-
küldték a felszólításo-
kat, amelyek a
végrehajtás lehetőségét
is tartalmazzák. Idén
15.798 felszólítást küld-
tek ki azoknak, akik az
idei évi adókötelezett-
ségüknek nem tettek
eleget.

Amint hangsúlyozta,
az éves adófizetés ha-
tárideje nem december
31-e, hanem március

31. és szeptember 30. Az önkormányzatok
pedig indítványozhatnak kényszervégrehaj-
tást bírósági végzés nélkül is – ehhez jogi
alapot az új pénzügyi törvénykönyv szol-
gáltat –, ugyanis a felhalmozott tartozások
miatt a számvevőszék felelősségre vonhatja
az intézményeket. Az Országos Adó- és
Pénzügyi Hivataltól az önkormányzat gaz-
dasági igazgatósága lekérheti a személyes
adatokat, és lehetőség van az adósok bank-
számláinak zárolására. Ez az eljárás mind-
két fél számára kellemetlenséggel jár, ezért
a szakember arra ösztönzi a hátralékosokat,
hogy próbálják törleszteni tartozásaikat.
Példaként a havi egyszázalékos késedelmi
kamat éves mértékét, a 12%-ot említette,
amely jóval magasabb, mint a banki kamat.

Közel 90%-uk törlesztett
Első alkalommal ünnepelték meg hiva-
talosan a magyar nyelv napját a Ro-
mániai Magyar Demokrata Szövetség
és a Communitas Alapítvány szervezé-
sében a kolozsvári sétatéri kaszinóban
november 15-én. A két szervezet által
erre az alkalomra alapított díjat idén a
Moldvai Csángómagyarok Szövetségé-
nek ítélték oda. 

Egy éve hirdették ki a törvényt, azóta no-
vember 13-a hivatalosan is a magyar nyelv
napja Romániában. Ezen a napon Erdély-
szerte szerveztek ünnepi eseményeket. Takács
Csaba, a rendezvényt az RMDSZ-szel együtt
szervező Communitas Alapítvány elnöke a je-
lenlévők mellett a magyar nyelvet köszöntötte,
illetve azt a zimankós novemberi napot üdvö-
zölte, amelyet hivatalosan is ünneppé tettek.
„Örömmel tölt el, hogy milyen szépen beszélik
és írnak magyar nyelven, amely összeköt ben-
nünket, mint habarcs a téglát. Összeköt szülő-
földünkön és szerte a világban. Ma
egyértelműen elmondhatjuk, közjogilag jobb
állapotban van a nyelvünk, mint akkor, amikor
az Anyanyelve magyar című könyv megszüle-
tett, közel száz esztendeje: van egy nap, amely
hivatalos, amely országszerte a magyar nyelv
napja” – szögezte le. 

Kelemen Hunor szövetségi elnök beszédé-
ben arra emlékeztetett, hogy bár ünnepelni ál-
talában hőseinket szoktuk, vagy azokat a
nagyszerű tetteket, amelyeket neves vagy név-
telen hősök hajtottak végre, november 13-a
azért különleges, mert a magyar nyelvet hiva-
talosan ünnepeljük Romániában. Míg a ma-
gyar ember számára ez a nap öröm, a közéleti
emberek számára feladat és kötelesség is, ki-
sebbségi létben pedig kétszeres kötelesség,
kétszeres kihívás – mondta az elnök. „Az el-
múlt közel 100 esztendőben kisebbségi létben
megtanultuk, hogy a nyelv is lehet veszélyben.
A nyelvet is védeni kell. Védik olyan nemzetek
is, amelyek egy pillanatig sem gondolják, hogy
a nyelvük veszélybe kerülhet. Akkor hogyne
kellene védenie a nemzeti kisebbségnek,
amelynek nyelvére, kultúrájára, identitásának
ezen elemeire az elmúlt 100 esztendőben több-
ször rátámadtak. Nemcsak magyarul szólni
feladatunk, de kötelességünk is megvédeni a
nyelvet, amikor és ahol megtámadják” – je-
lentette ki.

A szövetség elnöke szerint ezt nem is kel-
lene ma mondani Kolozsváron, nem kellene
mondani Marosvásárhelyen sem, mégis van-
nak olyan napok, amikor beszélni kell róla.
„Beszélnünk kell arról, hogy a mi nyelvünk a
mi iskolánk, a mi nyelvünk a mi színházunk, a
mi nyelvünk a mi kultúránk. Van ezzel dol-
gunk, és lesz dolgunk a következő esztendők-
ben is. Ezért fogalmazunk meg olyan
javaslatokat 2016-ban is, amely az anyanyelv-
használatra vonatkozik: 20-ról csökkentsék 10
százalékra az anyanyelvhasználati küszöböt,
vagy legalább ha valahol él 5000 magyar
ember, használhassák hivatalosan a magyar
nyelvet. És ez ne legyen kegy. Ez legyen jog,
törvényes kötelezettség. És élnünk kell a joga-
inkkal. Élnünk kell a lehetőséggel, hogy ma-
gyarok vagyunk, magyarok lehetünk” –
mutatott rá. 

A Communitas Alapítvány és a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség a magyar nyelv
napján díjat ad át egy olyan romániai magyar

személyiségnek vagy intézménynek,
akinek/amelynek a kultúra területén kifejtett
tevékenysége a nyelvművelés szempontjából
is értéket jelent. Ezzel a díjjal azok munkáját
méltányolják, akik kiemelkednek az anya-
nyelv művelésében, akik folyamatosan újrate-
remtik a nyelvet. Vagy, ahogyan korábban
megfogalmazták: akik méltó örökösei Dsida
Jenő vagy Kacsó Sándor szellemi teljesítmé-
nyének. Idén a díjat a Moldvai Csángómagya-
rok Szövetségének (MCSMSZ) ítélték oda. 

Pogár László, az MCSMSZ vezetője a díj
átvételekor úgy fogalmazott: ez az erdélyi test-
véreiktől kapott elismerés biztatást és erőt ad,
hogy folytassák a munkát. „Fel kell vállaljuk,
hogy mi is magyarok vagyunk, a legnagyobb-
tól a legkisebbig. Azt kívánom, hogy a Jóisten
maguknak is az erejiket fordítsa vissza abban,
hogy támogatják ezt az ügyet, támogatják a
moldvai magyarokat, hisz az önök segítségével
tudunk mi is megmaradni.” 

A szervezet tevékenységét Tánczos Vilmos
néprajzkutató méltatta. A moldvai csángók
élethelyzetének ismertetését követően el-
mondta, a moldvai csángónak nevezett etni-
kum Moldva magyar eredetű, római katolikus
vallású népcsoportja, amelynek lélekszáma
ma mintegy 180.000 főre tehető. Körükben a
19. század közepe óta erős nyelvi asszimiláció
zajlik, amelynek eredményeként ma már csak
mintegy 40 ezer lélek beszéli még ősei anya-
nyelvét. A moldvai csángó közösség ma mind
nyelvileg és kulturálisan, mind pedig etnikai
identitástudatát és jövőképét tekintve megosz-
tott. A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége
a magukat magyarnak valló moldvai csángók
érdekvédelmi szervezete, amelynek célja a kö-
zösség képviselete és érdekeinek védelme. Te-
vékenysége ezért az identitástudat és az
összetartozás erősítése, az örökölt nyelvi, kul-
turális, művészeti és tudományos ismeretek el-
sajátítása. A moldvai csángó jog- és
érdekvédelem két legfontosabb sorskérdése –
akárcsak az erdélyi magyarságé – a templom
és az iskola, azaz az anyanyelvű vallásgyakor-
lás és oktatás ügye. 

Az MCSMSZ égisze alatt működő „magyar
házak” nemcsak az oktatást szolgálták, hanem
további fontos, egy-egy csángó faluközösség
egészét átfogó hagyományőrző, vallási, tudo-
mányos, egyéb kulturális vagy éppen szociális
jellegű tevékenységeknek is rendszeresen he-
lyet adtak. Tánczos Vilmos szerint „a Moldvai
Csángómagyarok Szövetségének ezután is el
kell végeznie azt a munkát, amit kiszab rá a
történelem. Úgy, ahogy eddig. Úgy, ahogy
lehet” – fogalmazott, és erőt kívánt ehhez a
munkához. „Az RMDSZ és a Communitas
Alapítvány díja nemcsak a szövetség mai tag-
jainak és vezetőinek szól, hanem mindazok-
nak, akik a szervezet nehéz és áldozatos
munkájában az elmúlt két és fél évtizedben
részt vettek. Az egész erdélyi magyarság részé-
ről illesse mindnyájukat köszönet, tisztelet és
megbecsülés” – zárta laudációját. 

Az esten egy magyarfalusi, csángó népvi-
seletbe öltözött csoport csángó meséket és
énekeket adott elő, majd a közönség megte-
kinthette Bogdán Zsolt színművész versössze-
állítását, illetve egy részletet Laczkó Vass
Róbert és Szép András Az indiánok nem hagy-
nak cserben minket... című közös szerzői és
előadóestjéből. 

„A mi nyelvünk a mi iskolánk, a mi színházunk, a mi kultúránk”
A magyar nyelv napja(Folytatás az 1. oldalról)



A mobiltelefonokon talált mo-
lekulák hatalmas mennyiségű
adatot tárnak fel az eszköz
tulajdonosainak egészségi ál-
lapotáról, életmódjáról, köz-
tük arról, milyen ételeket
szeret és milyen gyógyszere-
ket szed az illető – derítették
ki amerikai kutatók.

A Kaliforniai Egyetem San
Diegó-i intézményének szakembe-
rei 40 mobiltelefont vizsgáltak meg,
amelyeken egyebek között koffein-
és fűszermaradványokat, bőrtápláló
krémek és antidepresszánsok nyo-
mait találták.

Mindenen, amit megérintünk,
molekulák – az anyag kémiai sajá-
tosságokat még megőrző legkisebb
része –, vegyszerek és baktériumok
nyomait hagyjuk hátra. Az alapos
kézmosás sem akadályozza meg
ezek átadását – magyarázták a ku-
tatók, akik tömegspektrométerrel 40
felnőtt mobiltelefonjáról és kezéről
vett 500 mintát vizsgáltak meg.

A kapott eredményt összehason-
lították egy adatbázisban összegyűj-
tött molekulákkal, és felállították a
telefontulajdonosok életmódprofil-
ját. „A telefonon hátrahagyott mo-
lekulákból meg tudtuk például
mondani, hogy nőről van-e szó,
drága kozmetikumokat használ-e,
festi-e a haját, kávézik-e, sört vagy
bort fogyaszt szívesebben, szereti-e
a fűszeres ételeket, továbbá azt, ke-
zelik-e depresszióval, használ-e
naptejet vagy rovarok elleni krémet
–  ami azt jelenti, hogy sok időt tölt

a szabadban – és sok más dolgot” –
idézte a tanulmány egyik készítőjét,
Amina Bouslimanit a BBC News.

A molekulák többsége az em-
berek bőréről, kezéről és verejtéké-
ből kerül át a telefonra.

A szakemberek azt találták, hogy
a rovarűző krémek és a naptejek kü-
lönösen hosszú ideig időznek az
emberek bőrén és a telefonokon,
még akkor is, ha hónapokig nem
használták őket. A kutatók elmond-
ták, hogy ezzel a módszerrel segít-
hetik például emberek azonosítását,
ha nem áll rendelkezésre ujjlenyo-
mat, ellenőrizhető az, hogy a beteg
rendszeresen szedi-e gyógyszerét és
feltárható, hogy ért-e valakit bármi-
féle szennyeződés.

A szakemberek további kutatása-
ikban többet akarnak megtudni a
bőrt borító baktériumok sokaságá-
ról, valamint arról, hogy ez mit árul
el rólunk.

A kutatásban részt vevő Pieter
Dorrestein professzor elmondta,
hogy legalább ezer mikroba él egy
átlagember bőrén, a több száz test-
tájon.

Volt-e létjogosultsága száz, kétszáz
évvel ezelőtt egy nőírói karriernek,
hogyan alakult a költő-, író-, festőfe-
leségek sorsa az elmúlt századokban,
és milyen lehetőségei vannak a 21.
század női alkotóinak? – ezeket a kér-
déseket fogta át a 22. Marosvásárhe-
lyi Nemzetközi Könyvvásár egyik
legizgalmasabb beszélgetése. A Nem-
zeti Színházban a könyvünnep idejére
megnyitott irodalmi kávéházban
Márton Evelin Nyáry Krisztián írót, iroda-
lomtörténészt, a kétkötetes Így sze-
rettek ők sikerkönyv és az új Festői
szerelmek szerzőjét faggatta. 

– A 19–20. században egészen más forga-
tókönyv szerint alakult egy nőírói karrier,
mint ma – hangzott el az Amit a nők adnak,
és amit ők kapnak című eszmecsere legelején.
Nyáry Krisztián a felvilágosult Nyugat szer-
kesztőségét hozta fel példaként, amelynek es-
téin Kaffka Margitnak a férfitársaságtól
elszigetelve, a kisasztalnál jutott hely.
A Szendrey Júlia-sors

– Ahogy vannak tipikus férfiéletrajzok, a
nőknél is létezik egy ilyen séma. A korábbi
századokban ha egy tehetséges nő férjhez
ment, nem feltétlenül, illetve csak kompro-
misszumok árán tudott íróként működni. Az
írófeleségek – Kosztolányi, Babits asszonya
– nem sok teret kaptak, kevésbé szeretnek
megemlékezni róluk – mondta a meghívott,
majd a Szendrey Júlia-féle alkotói sorsról

szólt, amelytől minden író-, költőnő óva-
kodni próbált. 

– Elvárták tőle, hogy élete végéig a nemzet
özvegye legyen, és megbocsáthatatlannak
tartották, hogy újra férjhez ment. Arról meg-
feledkeztek, hogy egy gyermeket is fel kellett
nevelnie – hallhattuk Nyáry Krisztiántól, aki
Szendrey Júlia Andersen-fordításaira és iz-
galmas verseire hívta fel a figyelmet, ame-
lyekről az utókor nem is tud. Hasonlóképpen
Boncza Bertának, Ady Csinszkájának is van-
nak finom, megindító költeményei és rajzai.
A főállású múzsa szerelmi életéből inkább
csak az Ady Endrével való kapcsolata ismert,
de Babitshoz is érzelmi szálak fűzték, majd
Márffy Ödön festőművész felesége és több
száz képének múzsája lett.
Művészet a vászon hátán

– Milyen mértékben változott a hagyomá-
nyos női szerep a 20. században? – nyitott
újabb fejezetet a beszélgetésben Márton Eve-
lin. Nyáry Krisztián elismerte, hogy a múlt
században több szabadság jutott a nőknek az
önkifejeződésben, ugyanakkor arra is emlé-
keztette hallgatóságát, hogy a legtöbb író szí-
nésznőket és nemesi származású hölgyeket
vett feleségül, tehát olyan társadalmi csopor-
tokból választott, amelyekben a nőknek is na-
gyobb volt a mozgásterük.

– Egy térben is összezárt kis közösségen
belül, a kávéházak mellett a színházban zaj-
lottak az ismerkedések. A női sorsok alapsé-
mái azonban a kivárosokban és falun
megmaradtak – hangsúlyozta a meghívott,
majd arra is felhívta a figyelmet, hogy a fes-
tőnőknél még gyakoribb az alkotói pálya

megtorpanása, a hátországépítő szerepének
felvállalása, mint a női íróknál. Czóbel Béla
mellett például úgy ment el a történelem,
hogy abból semmit sem érzékelt, gondtalanul
alkothatott a hitvesi burokban, szintén tehet-
séges felesége pedig mindössze a művész el-
rontott vásznainak hátára festegetett.

A beszélgetés során a házasságon kívüli
szerelmi kapcsolatok, a szerelmi három- és
négyszögek is szóba kerültek, amelyeket az
ismert írók, költők esetében nem volt nehéz
feltérképezni, hiszen számos dokumentum –
naplók, levelek sora – mesél róluk. 
Tíz férfira egy nő

– Mennyire figyelemfelkeltő egy könyv
címlapján egy ismeretlen női név? – hangzott
el a jelenbe vezető kérdés. 

– Ha két kortárs lengyel szerzőtől érkezik
kézirat, a kiadó úgy érzi, nagyobbat kockáztat
azzal, amelyiket nő írta – világított rá Nyáry

Krisztián, majd azt is hozzátette, a költőnőket
valahogy könnyebben elfogadják, mint az
írónőket. Az okokat keresve arra emlékezte-
tett, hogy ha behunyt szemmel egy írót pró-
bálunk magunk elé képzelni, akkor kulturális
beidegződéseink folytán egy szakállas, lo-
bogó hajú férfi alakja jelenik meg előttünk. 

– A könyvtárakban tíz férfi alkotó életraj-
zára jut egy női életrajz – érzékeltette a 21.
században is fennálló aránytalanságot a meg-
hívott, aki élvezetes olvasmányt nyújtó köte-
teivel az ismeretlenségben maradt női
teljesítményekre próbálja ráirányítani az iro-
dalom- és művészetkedvelők figyelmét.

A beszélgetés végén az is megfogalmazó-
dott, hogy ma már egyre gyakoribbak az egy-
mást szakmailag is segítő alkotók közötti
házasságok, példaként a könyvvásáron is
jelen levő két népszerű szerző, Szabó T. Anna
és Dragomán György nevét hallhattuk.

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Sokszor, sokat írtunk a szervát-
ültetésről, hiszen a sebészetnek ez
a gyorsan fejlődő ága továbbra is
az első helyen szerepel az egész-
ségügyi megvalósításokról szóló
hírek között. Tágabb családomban
pedig volt egy szervátültetett édes-
anya, aki új veséjével három fiú-
gyermeket nevelt fel addig, amíg
befejezték tanulmányaikat, elhe-
lyezkedtek, és megérte azt is, hogy
az unokáját babusgassa. Ha vissza-
gondolok, hogy az ismeretlen
donor, aki súlyos baleset következ-
tében került az agyhalál állapotába,
hány embernek adta vissza a lehe-
tőséget, hogy örülni tudjon az élet-
nek, a szervátültetés rendkívüli
fontossága és hasznossága nyil-
vánvaló. Feltehetően sokan érez-
nek, gondolkoznak hasonlóképpen
a befogadó személy oldaláról szer-
zett tapasztalat birtokában. Bara-
bás Olga rendezőnek és a
gyergyószentmiklósi Figura Stúdió
Színház színészeinek, akik A 12-es
kórterem című előadással nemrégi-
ben vendégszerepeltek a marosvá-
sárhelyi Ariel színházban, minden
eddigi tapasztalatom ellenére sike-
rült elgondolkoztatniuk azon, hogy
közeli hozzátartozóm esetében ho-
gyan döntenék. A téma, amit Bara-
bás Olga és a darab szereplői
élettel töltenek meg, annyira mé-
lyen megérintett, hogy magam is
meglepődtem. Kételyeket és bi-
zonytalanságot ébresztett bennem,
ahogy átéreztem és saját magamra
vonatkoztattam a velem egy térben
vívódó főszereplő határozatlansá-

gát. Valószínűleg ez volt a rendező
szándéka is, aki Tóth Krisztina bu-
dapesti költő írásait alakította szö-
vegkönyvvé. Okkal és jó érzékkel
tette, hiszen ezt a mai világunkhoz
nagyon is kötődő, rendkívül aktu-
ális témát, a szervdonációt, a drá-
mairodalom klasszikusai még nem
ismerhették, s tudomásom szerint
a kortárs drámaírók sem dolgozták
fel, s ha mégis, nem váltak közis-
mertté alkotásaik. 

Még az előcsarnokban az ideális
kórház bemutatását láthattuk, ahol
minden a helyén van, mondhatni
minden tökéletes, csak éppen még
emberek nincsenek benne, akikről
később kiderül, hogy korántsem
tökéletesek. A váróterembe a bal-
esetet szenvedett és az agyhalál ál-
lapotában levő férjhez, akitől már
két éve külön él, behívják a felesé-
get, hogy döntsön, kioperálhatják-
e a szerveit, hogy életet mentsenek
velük vagy sem. Vívódásai köze-

pette barátnője, testvére, sógora, és
a halott feleségéhez érkező meg-
csalt férj életének árnyoldalai is
felszínre kerülnek. Ami talán
abban segít a főszereplőnek, hogy
rádöbbenjen, nem ő az egyedüli,
aki olyan problémával szembesül,
amely látszólag meghaladja az ere-
jét. A darab végén nem kapunk
pontos választ, de sejteni lehet,
hogy mi lesz a felelete az orvos ké-
résére. A közönség pedig, aki átélte
ezt az élet és határ mezsgyéjén
zajló belső konfliktust, talán köny-
nyebben kimondja majd az igent
vagy a nemet, ha hasonló hely-
zetbe kerül. A szereplők, Bartha
Boróka, Dávid Péter, D. Gulácsi
Zsuzsanna, Kolozsi Borsos Gábor,
Máthé Annamária és Tamás Bog-
lár a saját nevükön szerepelnek,
ezzel is érzékeltetve, hogy egyek
vagyunk abban, ahogy az emberi
lét és nemlét 21. századi kérdéseire
keressük a választ. (bodolai)

Közös úton életről és halálról 
Egy előadás margójára 

Nagy Székely Ildikó

Zsenik mögött lenge árnyak
Nőíróként régen és most
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Felfedik életmódunkat a mobil-
telefonokon talált molekulák
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Romániában évente 65.000-en kap-
nak agyvérzést, minden napra 178
eset jut. A kimutatások szerint a be-
tegség megyénkben évente 1.235
személyt érint. Előfordulásának gya-
korisága miatt az agyinfarktus – agyi
érkatasztrófa, szélütés, gutaütés vagy
az angolból átvett nevén a stroke – a
szív-érrendszeri valamint a daganatos
kórképek után a harmadik leggyako-
ribb halálokot jelenti világszerte, és a
felnőttkori rokkantság leggyakoribb
előidézője. 

Ágyhoz kötötten vagy önállóan
A marosvásárhelyi Rheum-Care Alapít-

vány fontos feladatának tekinti az agyvérzé-
sen átesett betegek rehabilitációját. A gyors
és szakszerű utókezelés rendkívül fontos, hi-
szen befolyásolhatja, hogy a páciens a későb-
biekben ágyhoz kötött vagy önellátásra képes
személy lesz-e. Gyógyult vagy a kezdetinél
sokkal jobb állapotba hozott betegeik példája
igazolja a mozgásszervi betegek gyógyítása
mellett e téren végezett munkájuk eredmé-
nyét is. A kedvező tapasztalatokból kiindulva
tartottak november 3-án tanácskozást a be-
tegségről, az utókezelésről, illetve arról, hogy
az agyvérzésen átesett különböző mértékű sé-
rülésekkel maradt betegek esetében hogyan
kell eljárni a szociális szolgálatnál, hogy a
helyzetüknek megfelelő rokkantsági foko-
zatba sorolják be őket, amiről dr. Sandra
Trantea családorvos, az igazgatóság képvise-
lője közölt pontos tájékoztatást.

A Rheum-Care Alapítvány által működte-
tett kezelési és rehabilitációs központot veze-
tője, Gombos Marinela mutatta be a
betegekből, családtagokból, rehabilitációs
szakemberekből, család- és szakorvosokból
álló közönségnek. Az alapítvány 1993-ban dr.
Nagy Irén fizioterápiás-rehabilitációs főorvos
kezdeményezésére jött létre. Kinizsi Pál utcai
székhelyét, ahol a járóbetegeknek a gyógy-
torna és a fizioterápiás kezelések gazdag vá-
lasztékát biztosítják, 2014-ben pályázati
támogatás révén egy új épületszárnnyal egé-
szítették ki, ahol vízi tornával és vízben tör-
ténő, számítógép vezérelte nyújtással
gyógyítanak.  Az emeleteken a Respiro elne-
vezésű fektető hat kétágyas szobájában az ál-
landó kezelést, gondozást igénylő nem
marosvásárhelyi, valamint a helybeli, de ne-
hezen mozgó vagy mozgásképtelen betegek-
nek és hozzátartozóiknak nyújtanak
meghatározott időtartamra szálláshelyet és a
betegségüknek megfelelő diétás kosztot. A
bent fekvő betegek a rehabilitációs szolgálta-
tások három lehetőségét vehetik igénybe. Az
első „csomagban” a gyógytorna, a fizioterá-
piai kezelések, a vízi torna, a komputerizált
víz alatti nyújtás szerepel. A második a csípő-
és térdprotézis-, ínszalag-, meniszkuszműté-
ten átesett, agyvérzést túlélt betegek utókeze-
lését foglalja magába. A harmadik lehetőség
a súlyosan és halmozottan sérült, állandó
gondozást igénylő, ágyhoz kötött idősek, Alz-
heimer- és Parkinson-kórban szenvedők, el-
mebetegek állandó gondozását és
felügyeletét jelenti rövidebb vagy hosszabb
időszakra.

A központ bemutatását követően tudomá-
nyos tanácskozáson járták körül az agyvérzés

megelőzésének lehetőségeit, a keze-
lési újdonságokat és a rehabilitáció
fontosságát. Ezekről a témákról dr.
Alina Verzea ideggyógyász főorvos,
dr. Mirela Zbanca és dr. Rodica Sar-
chiz fizioterápiás és rehabilitációs
szakorvosok beszéltek. 
Hogyan, mitől alakul ki?

Az agyvérzésre leggyakrabban
használt megnevezés valójában az
agy elégtelen vérellátását fedi. Ennek
két oka lehet. Ha egy vérrög elzár
egy agyi verőeret, vérhiányos agy-
vérzésről beszélünk. A vérzéses agy-
vérzést egy agyi ér falának a
megrepedése okozza. A kiömlő vér
nyomást gyakorol az agyra, a sérült
ér által behálózott agyterület pedig
nem kap elég vért. A vér által szállí-
tott oxigén hiányában az érintett agyterülete-
ken levő idegsejtek elpusztulnak. Mivel az
agy a központi irányítónk, azoknak a szer-
veknek a működésében, amelyeket a sérült
agyterületeknek kellene irányítaniuk, zavar
keletkezik: féloldali végtagbénulás, beszéd-
képtelenség, beszédzavar, látásvesztés, az
emlékezés és tájékozódás zavara, esetenként
pedig a vizelet és széklet ürítésének szabá-
lyozására sem lesz képes a beteg. 

Minél gyorsabban kerül kórházba, és kapja
meg a szakszerű orvosi ellátást, annál jobban
óvni lehet az agyat a károsodástól. Amíg erő-
södnek a tünetek, a beteg szakszerű kórházi
ellátását kell biztosítani, ha a folyamat meg-

állt, megkezdődhet a rehabilitáció. A gyógyu-
lás jelei az első időszakban spontán módon is
bekövetkezhetnek, ha nem túl súlyosak az el-
változások.
Csapatmunka, egyénre szabott terápiával 

A fél oldalára lebénult, beszélni nem tudó
beteg utókezelése csapatmunkát jelent, több
szakember – ideggyógyász, gyógytornász,
gyógyfoglalkoztató, fizioterapeuta, logopé-
dus, pszichológus, dietetikus – kellene hogy
részt vegyen benne – hangzott el az előadá-
sokban több alkalommal is. A gyógytornának
segítenie kell a helyes mozdulatok begyakor-

lásában fekvő, ülő, álló testhelyzetben, majd
a járás gyakorlásában segédeszközökkel vagy
anélkül. Fontos a bénult kar, az ujjak finom-
mozgásának a javítása, hogy előbb-utóbb
önellátóan is el tudja látni mindennapi szük-
ségleteit a beteg. A kisebb vagy nagyobb
mértékben bénult izmok működése elektro-
terápiával és mágnesterápiával javítható. A
beszédzavarokon a logopédus segíthet, ami
nem könnyű és időigényes feladat. Az agy-
vérzést depressziós állapot követheti. Ezen
gyógyszerekkel a pszichiáter, a beteghez való
viszonyulásukkal a családtagok is segíthet-
nek. A rostos ételekben és kalciumban gazdag
étrend, a naponta többszöri gyümölcs- és
zöldségfogyasztás jót tesz a sérült agynak. 

Egyre fiatalabb korosztályokat is érint
Amikor ideggyógyász szakorvosi pályáját

kezdte, az agyvérzést ritkán diagnosztizálták
fiatal betegeknél, ma viszont egyre többen
vannak – hangzott el dr. Alina Verzea ideg-
gyógyász főorvos előadásában. Az okok kö-
zött a magas vérnyomást, a magas
vérzsírszintet, a cukorbetegséget, a szívbeteg-
séget, a veleszületett szívrendellenességeket,
a véralvadási zavarokat említette, a fiatal kor-
osztálynál a rendszertelen életmódot, az al-
koholfogyasztást, az állandó  stresszt, az
elégtelen alvást, a nőknél a fogamzásgátló
szerek hosszan tartó használatát. Ha a fenti
oki tényezőket sikerül ellenőrzés alatt tartani,
ha a betegségre hajlamos egyén lemond a do-
hányzásról, a túlzott alkoholfogyasztásról, ha
rendszeres testmozgást végez, sóban és telí-
tett zsírokban szegény kosztra tér át, és ha
szükséges, csökkenti a testsúlyát – mind fon-
tos tényezői lehetnek a megelőzésnek.
Annak, akinek a családjában gyakran előfor-
dult a betegség, az orvos által megszabott
adagban az aszpirin szedését javasolta. Az
agyvérzésen átesetteknek a másodlagos meg-
előzés keretében véralvadásgátlók használa-
tát ajánlotta, és bemutatta az agyvérzés
következményeinek a javítására használatos
gyógyszereket. 

Beszélt a neuroplaszticitásról, amely az
emberi agy azon fantasztikus képességét je-
lenti, hogy a károsodás ellenére sikerül magát
újjászerveznie, és a sérült területek működé-
sét átvehetik az egészséges területek, az erre

a célra kifejlesztett gyógyszerek, valamint a
pihentető alvás, az oxigénnel való jó ellátás,
a rendszeres tornagyakorlatok, napi két liter
víz elfogyasztása és az állandó tanulás követ-
keztében, amely működésben tartja az ideg-
sejteket. Minderről egy filmet is vetített. 

Mirela Zbanca rehabilitációs szakorvos a
hosszú ideig tartó mozgásterápia szerepét
emelte ki az agyvérzésen átesett beteg utóke-
zelése során hagyományos vagy újabb terá-
piákkal. Az alapelv: ha a beteg hosszú ideig
nem használja a bénult testrészt, elveszíti azt. 

Ha a beteg állapota nem romlik tovább,
azonnal el kell kezdeni az utókezelést, azt kö-
vetően, ahogy pontosan felmérték, hogy me-
lyik agyterület károsodott, és gyógyították az
esetleges szövődményeket (tromboflebitisz,
azaz a felszínközeli vénák gyulladása és a tü-
dőgyulladás). 

Sajnos nem minden féloldali bénult alkal-
mas az utókezelésre, ami már a kezdeti sza-
kaszban megállapítható. Megfelelő fizikai
állapot és az együttműködésre való alkalmas-
ság a feltétele annak, hogy megkezdhessék a
rehabilitációt. 

Napjainkban új módszereket dolgoztak ki,
amelyeknek egy részét a Rheum-Care-nél is
bevezették. Így például az egészséges felső
végtag rögzítése napi több órán át, ami arra
kényszeríti a beteget, hogy jobb eredménnyel
próbálja meg a bénultat használni. Ehhez ter-
mészetesen a páciens olyan állapotban kell
legyen, ami ezt a módszert lehetővé teszi. A
mentális edzés, imagináció egy mozdulatsor
elképzelését jelenti a felső végtag rehabilitá-
lására – mondta a doktornő, aki a fővárosban
már alkalmazott egyéb új terápiás lehetősé-
gekről – mint például a robottechnika – is be-
számolt. 

Előadásának végén bemutatta a
www.postavc.ro honlapot, ahol minden hasz-
nos és új információ megtalálható. 
Az egészségügyi rendszer 
hiányosságai

Romániában háromszor többen halnak
meg agyvérzés következtében, mint a többi
európai országban átlagosan, és hétszer töb-
ben, mint az Egyesült Államokban. Az agy-
vérzés az időskori epilepszia kialakulásának
leggyakoribb, a demenciának, szellemi leé-
pülésnek a második leggyakoribb forrása –
hangzott el dr. Sarchiz Rodica fizioterápiás és
rehabilitációs főorvos előadásában. Ezért kel-
lene minél nagyobb hangsúlyt fektetni a meg-
előzésre. Bár országszerte évről évre
szaporodik az agyvérzésen átesett betegek
száma, az egészségügyi rendszerben nem for-
dítanak kellő figyelmet erre a területre, s kü-
lönösen a másodlagos megelőzésre. A
kórházból hazakerülő betegnek és családjá-
nak nagy nehézségekkel kell szembenézni,
mivel Marosvásárhelyen nincs egy állami
rendszerben működő rehabilitációs klinika,
ahol az utókezelést azonnal elkezdhetnék. A
magánklinikai kezelést sok beteg anyagi
helyzete nem teszi lehetővé. Megterhelő a
család számára, hogy a lakást is át kell alakí-
tani, aminek jelentős anyagi vonzata van. 

A következőkben a háziorvos szerepéről
beszélt, aki eligazíthatja a családot, hogy me-
lyik rehabilitációs egységhez forduljon, ahol
szükség esetén, mint például a Rheum-Care-
nél, az otthoni kezelést, gondozást is biztosí-
tani tudják, ha a beteget nem lehet szállítani.

Rehabilitáció agyvérzés után 
Tanácskozás a Rheum-Care Alapítvány kezelési és rehabilitációs központjában 

(Folytatás a 8. oldalon)

Bodolai Gyöngyi 

Dr. Sarchiz Rodica



Az előző évek konzervatív divatja után idén a fér-
fidivatot is forradalmasították a divattervezők, szám-
talan új ötlettel állva elő, viszont mégsem annyira,
mint a női divatot, mivel továbbra is lakonikus, mér-
tékletes, komoly darabokkal találkozunk. A jelszó
pedig a kényelem és a bizalom lett.

A szezon slágere, a TÉLIKABÁT, idén FEL-
TŰNŐ, meglepő textúrájú, különleges anyagokból
készül (pl. bársony), mely lehet egyszínű, degradés,
kockás vagy éppen kombinált.

A praktikusság szempontjából élénk színű vagy kü-
lönleges szabású helyett válasszunk inkább egy klasz-
szikus teveszínűt vagy egy burgundit.

Az eddig téli színeknek tartott fekete és sötétkék
helyett idén viseljünk SEMLEGES BÉZST, mely a
törtfehértől (ekrü) a drappig (bézs) minden árnyalatot
magába foglal.

Ebben az esetben az öltözék minden eleme legyen
ebben a tónusban, a kontrasztot egy csokoládébarna,
sötétkék vagy sötétszürke nyakkendő, mellény vagy
kabát képezze.

Mivel az idei férfidivat egyik jelszava a praktikus-
ság, sál helyett inkább viseljünk MAGAS NYAKÚ
pulóvereket, inget helyettesítő testhezállókat vagy pu-
lóver formájúakat.

A MELLÉNY idén a férfidivatban is felső ruhada-
rab rangra emeltetett. A műanyag (füss) mellett talá-

lunk farmerből, dzsörzéből és gyapjúból készülteket
is, melyek hossza általában övig ér, de nem ritka a rö-
videbb sem.

Divatújdonság a zakó alá vett kigépelt mellény.
A praktikusság elve mentén idén a divattervezők a

BŐ NADRÁGOKRA szavaztak. Ez nem azt jelenti,
hogy okvetlenül salavárit (hosszú, bő, mély ülőkéjű,
alul szűk nadrág, melyet főleg Közép-Keleten férfiak
és nők is hordanak) kell viselni, viszont a skinny
(szűk, testhezálló nadrág) már nem divat. A minden-
napokra válasszunk felül lezser, alul szűkebb, gyapjú,
vagy sűrűn kötött anyagból készült darabot, melyet
fel lehet tűrni, ha divatos sport- vagy magas szárú ci-
pővel akarjuk társítani.

A hetvenes évek retro divatjának visszatérése a fér-
fidivatban is megmutatkozik irhabundára emlékez-
tető, JUHBŐRBŐL készült DZSEKIK formájában.
Az állatvédők nyugodtan viselhetnek műbundát.

Ugyanúgy, mint a női divatban, idén a férfidivatban
is teret hódított a RÉTEGES ÖLTÖZKÖDÉS. Pél-
dául mellényre lehet kötött kabátot, a középhosszú
kötött kabátra rövidebb dzsekit vagy blézert, a far-
merdzsekire háromnegyedes kabátot stb. venni.  A lé-
nyeg az, hogy a ruhadarabok harmonikusan
kiegészítsék egymást.

A hosszú zakók és felső kabátok megkötős övvel
és ferde szabással, valamint minimális részletekkel
ellátva a JAPÁN STÍLUST juttatják eszünkbe.

Ha már a hideg időszakról van szó, a ruházat ki-
egészítésére elengedhetetlen a FEJFEDŐ. A szezon
sztárjai a gyapjú kötött sapka és a széles karimájú filc-
kalap.
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November 3-i Harmónia összeállításunkban a segesvári patikamúzeum
kapcsán két mai napig is használatos gyógynövénykivonatot említettünk.
Az orvosi kálmos (kálmosgyökér) 

A legrégebben ismert gyógynövények közé tartozik. Hazája Dél-Kína
és India, de az egyiptomiak is használták, a Biblia is tesz róla említést
szentelt olaj alkotórészeként. Az ókor nagy gyógyítói tüdő- és mellkasi
fájdalmak gyógyítására javasolták. A történelmi Magyarországon a török
hódoltság idején terjedt el, Pápai Páriz Ferenc 1690-ben Kolozsvárott
megjelent könyvében Calamus aromaticus néven említi, bevételét „égett
borban éhomra vagy estve lefektekor” ajánlja olyan betegeknek, akiknek
„étel-kívánása elveszett”. A növény barna színű gyöktörzsét használták
és használják gyógyhatású drogként mint emésztést elősegítő, puffadás-
gátló, gyomorerősítő, étvágyjavító, vizelethajtó, vérkeringés-javító anya-
got. Külsőleg fagydaganatok kezelésére is alkalmas. A kálmosgyökér
annak is segít, aki le szeretne szokni a dohányzásról, naponta egy-két
szem szétrágásával. Az arab országokban állítólagos afrodiziákum hatása
miatt használják. Japánban külön kálmosünnep van. A növényt világszerte
termesztik. 
Kis ezerjófű

Ógörög monda szerint a lábán nyíllal átlőtt kentaurt (félig ember, félig
ló alakú lényt) a kis ezerjófű nevű növény gyógyította meg, és innen kapta
latin nevét: Centaurium erythrea, korábban Centaurium minus. A növény
egész Európában és Észak-Amerikában honos, tájainkon is gyakori lát-
vány erdőségekben, bokrosokban, szikeseken, nedves és szárazabb réte-
ken egyaránt. Ismert még epefű, földepe, hideglelésfű, százforintos fű,
cintória néven is. A pirosas-rózsaszínes, napsütésben kinyíló virágú nö-
vény föld feletti részeiből készült a segesvári múzeumban látható edény
egykori tartalma, az extractum centauriminus, magyarul a kis ezerjófű ki-
vonata. Egy régi (1792) orvosló könyvben olvashatjuk, hogy „ember
ennek hasznait, ha ezret számlál is, elegendőképpen el nem számlálhatja”.
Pápai Páriz Ferenc a „gyomorfájás orvosságai” között említi: „földiepét
(Centauria minor)… vagdalj öszve, rakjad egy zacskóba, tedd egy ejtel
borba, álljon benne… és egy-egy csészével végyen bé” ( egy erdélyi ejtel
1,55 liter).

Étvágyjavító, emésztést serkentő, epeműködést előmozdító hatása miatt
bélrenyheség, epe- és májbántalmak, puffadás ellen, nyál- és gyomorsav-
túltermelődés ellen ajánlották a múltban, ajánlják napjainkban is. Elődeink
lázcsillapításra is használták. Külsőleg vérzéscsillapító, baktériumölő,
sebgyógyító hatása miatt alkalmazták. A kis ezerjófűből készült krémek
kiváló testápolók és szeplőket eltüntető szerek is.

Veress László

Casoni Szálasi Ibolya divattervező

Szezonális férfidivat

Extraktumok (kivonatok), 
tinktúrák (festvények) 

Szaunázással is érdemes 
erősíteni az immunrendszert
Balaicza Erika belgyógyász szerint a téli időszak előtt fontos az im-

munrendszer felkészítése. A szakember az M1 aktuális csatorna szombati
műsorában azt mondta, az immunrendszer nehezen tud alkalmazkodni a
hőmérsékleti váltásokhoz, de ehhez szoktatni lehet a szervezetet szauná-
zással és váltott vizes zuhanyozással.

Hozzátette: jó, ha az emberek „nem tömik tele magukat műanyag élel-
miszerekkel”, mert azok kimutathatóan csökkentik az immunsejtek ter-
melődését és azok aktivitását is.

Balaicza Erika szerint a vitaminok és ásványi anyagok mellett szükség
van gyógynövények fogyasztására is akár tea, akár kivonatot tartalmazó
kapszulák formájában.

Fizetett hirdetés



Régi nagyvárosok központjában, óvárosában élő
szemléltetőórát tarthatnak művészettörténészek. Nem
egy közép-európai város őrizte meg gótikus temploma
mellett reneszánsz kori épületeit. Marosvásárhelyen
a barokk hódításától kezdve követhető nyomon az épí-
tészet és művészet, vagyonosság és igényesség az egy-
kor felépített és ma még álló épületeinken. A barokk,
rokokó, klasszicizmus és – a számunkra oly kedves –
szecesszió alakította széppé, egyedivé és kedvessé e
közép-erdélyi város főterének arculatát, amelyet mi
szépnek látunk, mert egymáshoz tartozunk, észrevét-
lenül összenőttünk.

Akarva-akaratlanul el kell fogadnunk ennek a vá-
rosnak a változását, építészeti átalakulását, mert az
idő, az élet itt, Kelet-Európa és a Balkán találkozá-
sánál sem állt meg. Egyik internetes bejegyzésben ol-
vastam nemrég ennek tudományos összefoglalását:
„Az élet a világ fejlődésének folyamata”.

Ennek a világfejlődésnek a nyomait látom és ta-
pasztalom nap mint nap főtéri barangolásaim alkal-
mával. Még november első hetében a virágpiacként
működő tér közepéről vettem szemügyre az egykori
Csizmadiakészítő Társaság épülete és a Transilvania
szálló közé beszorult rideg bankpalotát. A sokszínű
udvarfalvi krizantémok között állva szomorúan álla-
pítottam meg: ez már nem az én világom. Barna vas-
keretekbe foglalt sötét üvegablakok és fehér
műmárvány épületszegély, ami így együtt elütő, rideg
és idegen a főtér hangulatában.

Mintha egy kicsit az ott élők is éreznék mindezt,
mert elkezdték alulról fölfelé „felöltöztetni” külön-
böző reklámtáblákkal és színes feliratokkal. Ha nem
is teszik szebbé az épületet, legalább eltakarnak va-
lamit ridegségéből, és kíváncsivá teszik az arra járót.
Végül is éppen ez a célja és haszna a reklámtáblák-
nak, kiírásoknak.

Engem is kíváncsivá tettek a feliratok, s közelebbről
szemügyre véve, érdekes világ fogadott: Idea Bank,
Money Gram, Romstal Leasing, Vienna Insurance
Group. Pár év múlva a most még óvodás unokám a

főtéren sétálva fogja az angol szavakat tanulni:
money, leasing, bank, vagyis: pénz, bérbeadás, pénz-
intézmény. Sehol egy angol szó az emberségről, öle-
lésről, barátságról, virágokról, szeretetről, örömről
és kacagásról.

Szomorú jövőképpel emelem tekintetem az ég felé,
s onnan leköszön rám kétszer is fölírva, teljes ablakot
betöltő betűkkel: FOR RENT (kiadó), s a néhai jeddi
Kovács (japán) Lajos bácsi jut eszembe, akinek ud-
varán először találkoztam igazi pávával. Ő mesélte el
huncut történetét, amikor a megyei lapban megjelent
az apróhirdetés, hogy a Borsos Tamás utca egyik csa-
ládi házánál német juhász kutyakölykök eladók. Lajos
bácsi bekerékpározott Jeddről a városba, becsengetett
a Borsos Tamás utcában lévő házhoz, megbámulta a
kicsi kutyákat, majd a kíváncsi hölgyhöz fordulva így
szólt: Csak azért jöttem, hogy megmondjam, rám ne
számítsanak.
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A fiatal személyek támogatását a
helyhatóságok szociális egységei
kellene vállalják, hogy az állapotuk-
nak megfelelő szakmai átképzést és
munkahelyet találjanak számukra.

Jó hír, hogy jelenleg az agyvér-
zésen átesett betegek is rokkantsági
nyugdíjat kaphatnak, a rehabilitáció
ugyanis pénzbe kerül. 

Kérdésre válaszolva Gombos
Marinela közölte, hogy a szakorvos
ajánlhatja a házi gondozást, amibe
jelenleg a gyógytorna és a fizioterá-
piás kezelések is beletartoznak,
amit az egészségbiztosítási pénztár-
nál kell jóváhagyjanak. Az ajánlást
a családorvosok is megfogalmaz-
hatják. Egy beteg évi 90 napos ott-
hongondozásra jogosult. A
felszólalók szerint ez az időtartam
hosszabb kellene legyen. A szociá-
lis igazgatóságtól kapott összegről

elhangzott, hogy sajnos nem fedezi
a betegek gondozási költségeit. 

A Rheum-Care 50 százalékos
kedvezményt biztosít, de kétséges,
hogy meddig tudják fedezni a költ-
ségeket, a rehabiltáció ugyanis na-
gyon költségigényes folyamat –
mondta a központ vezetője. Az el-
hangzott vélemények szerint, ha
megszüntették Marosvásárhelyen az
állami rendszerben működő rehabi-
litációs klinikát, a magánklinikákkal
kötött szerződéssel kellene lehetővé
tenni, hogy az agyvérzéses betegek
a megfelelő utógondozásban része-
süljenek. Megyei, sőt regionális
szinten is az egyik nagy megoldat-
lan problémát képezi, ezért dicsére-
tes, hogy a Rheum-Care-nél
szervezett tanácskozáson szóba hoz-
ták. Természetesen jó lenne, ha az
ott elhangzottak szélesebb körben is
meghallgatásra találnának. 

Rehabilitáció agyvérzés után 

November 10-i rejtvényünk megfejtése: Te anyjuk! Ha egyikünk meg talál halni, én majd be fogok költözni a városba.

(Folytatás a 6. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor

Negyvenharmadik nyelvlecke
Ez már nem az én világom

ötvös József

Az út szélén egy figyel-
meztető táblán ez a szöveg
olvasható: 1.

Alatta nagy ákombá-
kom betűkkel írva még egy
szöveg látható: 2.
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A magyar labdarúgó-válogatott
kedden este 2-0-ra kikapott a svéd
csapattól barátságos mérkőzésen,
idei utolsó fellépésén a Groupama
Arénában.

A találkozó előtt a pályán bú-
csúztatták Király Gábort, Juhász
Rolandot, Hajnal Tamást és Van-
czák Vilmost. Utóbbi kettő nem öl-
tözhetett be, ugyanakkor Király a
félidő közepéig, míg Juhász a vé-
géig kapott kezdőként lehetőséget.
„Büszkeségek a múltban, példaké-
pek a jövőben” – ezzel a molinóval
üdvözölte a közönség a válogatot-
tól elbúcsúztatott négy futballistát.

A 16. percben Király – aki ko-
rábban 35 mérkőzést hozott le ka-
pott gól nélkül válogatottkarrierje
során – kis híján egy nagy hibával
tette emlékezetessé a búcsút: egy
távoli lövésnél a labda kipattant a
melléről, de szerencséjére Thelin
hat méterről a kapufát találta telibe.
Nem sokkal később viszont már a
40 éves hálóőrnek köszönhetően
nem jött össze a svéd vezetés,
ugyanis fiatalos lendülettel ért le
Jansson közeli lövésére.

Az első magyar lehetőségre a
27. percig kellett várni, ekkor Né-
meth tört be a 16-oson belülre, de
lövése mellészállt. Néhány pillanat
múlva elérkezett Király számára a
történelmi búcsú ideje, a helyére
érkező Megyerinek viszont nem si-
került rutinos kollégájához hason-
lóan a bemutatkozása – Király
1998-ban Bécsben az osztrákok
ellen 11-est védett első megmozdu-
lásából –, ugyanis a cserét követő

szabadrúgás megpattant a sorfalon
és a hálóba vágódott.

A szünetben Hajnalról és Van-
czákról is levetítettek egy-egy

rövid filmet. A magyar szövetségi
kapitány újabb újoncot avatott, Be-
recz Zsombor érkezett a pályára.

A mérkőzés a fordulást követően
sem lett sokkal izgalmasabb, a ma-
gyar csapat eleinte támadólag lé-
pett fel, de kapura teljesen
veszélytelen volt. A félidő közepén
növelte előnyét az addigra fö-
lénybe kerülő vendég együttes,
ezzel gyakorlatilag el is dőlt a ta-
lálkozó. Bernd Storck Botka
Endre, majd Nagy Dominik sze-
mélyében újabb újoncokat avatott,
azonban ez nem hozott érdemi vál-
tozást, így sima svéd győzelemmel
zárult az összecsapás.

Ez volt a 12. idei találkozója
Bernd Storck csapatának, amely
három győzelem mellett öt döntet-
lennel és négy vereséggel zárta a
2016-os esztendőt.

A magyar válogatott 2017-ben
első tétmérkőzését március 25-én
játssza, amikor a világbajnoki se-
lejtezősorozatban az Európa-baj-
nok portugálok vendége lesz.

Katasztrofális november:
újabb román vereség, ezúttal

Oroszországban

Oroszország válogatottja 1-0 
(0-0) arányban legyőzte kedden
este a román nemzeti tizenegyet a
grozniji Ahmat Arénában. A 2018-
as világbajnokság házigazdái Ma-
gomed Ozdoevnek egy nyilvánvaló
leshelyzetből, a hosszabbításban
lőtt góljával győztek. A fehérorosz
Kulbakov bíráskodása igen sok kí-
vánnivalót hagyott maga után.

Az első félidőben a két csapat
egyaránt kétszer jutott el ellenfele
kapujának közelébe. A második fél-
időt a hazaiak kezdték jobban, de
gólt nem sikerült szerezniük. A 71.
percben Andonét buktatták az orosz
büntetőterületen, ám a játékvezető
nem adott tizenegyest, viszont Pre-
peliţă reklamálásért sárga lapos fi-
gyelmeztetésben részesült.

Az orosz csapat jobban hajrázott,
Glusakov, majd Poloz is jó helyzet-

ből hibázott: előbbi a kapust találta
el, utóbbi mellé lőtt.

A hosszabbításban, amikor más
senki nem számított rá, egy felüle-
tesen kezelt orosz támadásnál Poloz
kapura lőtt, a labda a lesről érkező
Ozdoev elé pattant, aki nem hibá-
zott. A védelem játékába bezavart
az is, hogy Cristoph Daum szövet-
ségi kapitány a 90. percben két fia-
talt – Bogdan Ţîrut és Dragoş
Nedelcut – küldött pályára.

Románia katasztrofális mérleg-
gel zárja a novemberi hónapot: 0-3
itthon, vb-selejtezőmérkőzésen
Lengyelországgal, 1-0 idegenben
Oroszországgal, barátságos mecs-
csen.

A román válogatott következő
mérkőzését a vb-selejtező csoport-
ban, március 26-án játssza, Dánia
ellen.

2016. november 17., csütörtök ____________________________________________SPORT ______________________________________________________ NÉPÚJSÁG 9

Hazai vereség 
Királyék évzáró búcsúmérkőzésén

jegyzőkönyv
Nemzetek közötti felkészülési labdarúgó-mérkőzés: Oroszország – Ro-

mánia 1-0 (0-0)
Groznij, Ahmat Aréna: 30.000 néző. Vezette: Alekszej Kulbakov (fehér-

orosz).
Góllövő: Magomed Ozdoev (90+3).
Sárga lap: Prepeliţă (71).
Oroszország: Akinfejev – Szemjonov, Kutepov, Kudriasov (84. Novoszel-

cev) – Szamedov, Mogilevec (69. Jerohin), Zobnin, Glusakov, Zsirkov (46.
Ozdoev) – Mirancsuk (61. Poloz) – Kokorin.

Románia: Pantilimon – Enache, Săpunaru, D. Grigore (90+1. Ţîru), Latov-
levici (66. Filip) – Prepeliţă, R. Marin – Rotariu, B. Stancu (90+2. Nedelcu),
Grozav (83. Ad. Popa) – Fl. Andone.

Eredményjelző
Nemzetek közötti felkészülési labdarúgó-mérkőzések eredménye:
* november 11.: Japán – Omán 4-0, Koreai Köztársaság – Kanada 2-0,

Togo – Comore-szigetek 2-2;
* november 12.: Nepál – Laosz 2-2 (büntetőpárbaj: 3-0), Makaó – Brunei

1-1 (4-3), Kenya – Mozambik 1-0;
* november 13.: Tadzsikisztán – Afganisztán 1-0, Szingapúr – Kambodzsa

1-0, Zimbabwe – Tanzánia 3-0;
* november 14.: Malajzia – Pápua-Új Guinea 2-1, Mianmar – Oman 0-3,

Laosz – Brunei 3-2, Lengyelország – Szlovénia 1-1;
* november 15.: Nepál – Makaó 1-0, Kenya – Libéria 1-0, Gabon – Comore-

szigetek 1-1, Tunézia – Mauritánia 0-0, Bahrein – Kirgizisztán 0-0, Jordánia
– Libanon 0-0, Mozambik – Dél-Afrika 1-1, Málta – Izland 0-2, Ukrajna – Szer-
bia 2-0, Csehország – Dánia 1-1, Ausztria – Szlovákia 0-0, Olaszország – Né-
metország 0-0, Anglia – Spanyolország 2-2, Franciaország –
Elefántcsontpart 0-0, Észak-Írország – Horvátország 0-3, Marokkó – Togó
2-1.

Mestermérleg
„Először is köszönöm a búcsúzó játékosok munkáját, reméljük, sokáig tudnak még hozzájárulni a magyar

futballhoz klubjainkban” – kezdte sajtótájékoztatóját Bernd Storck szövetségi kapitány. A német szakember
hangsúlyozta, jó tanulómérkőzés volt ez a válogatott számára, ugyanakkor több játékos nem rendelkezik
megfelelő rutinnal, ritmussal, ennek hiányában pedig kijönnek a különbségek. Storck ezúttal is hangsú-
lyozta, hogy a játékosoknak minél több nemzetközi találkozóra lenne szükségük ahhoz, hogy fejlődjenek.

Az elmúlt esztendőről – amelyben benne volt a fantasztikus Európa-bajnoki szereplés is – a tréner el-
mondta, a magyar futball sikeres évet zárt, megmutatta, hogy bárki ellen képes felvenni a versenyt. Hoz-
zátette, a csapat versenyben van még a világbajnoki selejtezősorozatban is, igaz, elhullajtott néhány pontot.

Jan Andersson, a svédek szövetségi kapitánya röviden annyit mondott, nagyon elégedett a mérkőzéssel,
ugyanakkor szerinte több gólt szerezhettek volna, csak e tekintetben csalódott kicsit. Hozzátette, kizárólag
a saját játékukra koncentráltak, hiszen nem tudták, milyen magyar csapatra számíthatnak két nappal az An-
dorra elleni világbajnoki selejtezőt követően.

jegyzőkönyv
Barátságos labdarúgó-válogatott-mérkőzés, eredmény: Magyarország

– Svédország 0-2 (0-1)
Budapest, Groupama Aréna, 16 ezer néző. Vezette: Paolo Valeri (olasz).
Gólszerzők: Larsson (30.), Thelin (67.).
Sárga lap: Rohdén (19.), Jansson (86.).
Magyarország: Király – Fiola (69. Botka), Pintér, Juhász (45. Hangya),

Kádár – Vida (46. Berecz), Elek – Németh, Stieber, Lovrencsics (78. Nagy
D.) – Priskin (58. Böde).

Svédország: Nordfeldt – Krafth (73. Wahlqvist), Jansson, Granqvist
(46. Lindelöf), Wendt – Rohdén, Johansson (81. Fransson), Hiljemark,
Larsson (65. Claesson) – Thelin (74. Guidetti), Nyman.

Király Gábor kapusnak ajándékot ad Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség
(MLSZ) elnöke a Magyarország – Svédország barátságos labdarúgó-mérkőzés előtt 2016.
november 15-én. Közvetlenül a mérkőzés kezdete előtt elbúcsúztatták a magyar labda-
rúgó-válogatottól Király Gábort, Juhász Rolandot, Hajnal Tamást és Vanczák Vilmost, akik
közül Király Gábor és Juhász Roland kezdőként lépett pályára. 

MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A svéd Jakob Johansson (k) és Isaac Thelin (j), valamint Berecz Zsombor (b), Fiola Attila
(b2), Hangya Szilveszter (elöl, j) és Pintér Ádám (j2) a Magyarország – Svédország barát-
ságos labdarúgó-mérkőzésen. A svéd válogatott 2-0-ra győzött.  MTI Fotó: Kovács Tamás

Az első félidőben a két csapat egyaránt kétszer jutott el ellenfele kapujának közelébe

Mihai Covaliu olimpiai és világ-
bajnok kardvívót választották meg
kedden a Román Olimpiai és Sport-
bizottság élére – közölte az Agerpres
hírügynökség. A tisztség augusztus-
ban ürült meg, miután Alin Petrache,
az olimpiai bizottság elnöke lemon-
dott. A sportvezető már a Rio de Ja-
neiró-i nyári olimpia ideje alatt
bejelentette távozását.

A román csapat az elmúlt 60 év
leggyengébb szereplését mutatta fel
a nyári játékokon, ahol mindössze
egy aranyat, egy ezüstöt és két bronz-
érmet nyert. Petrache lemondását
megelőzően Romániában az is nagy
botrányt kavart, hogy a román spor-
tolók hamisított, gyenge minőségű
felszerelésben utaztak az olimpiára.
A pekingi játékok után visszavonult,
39 éves Covaliu sorozatban a 17. el-
nöke a 102 éve fennálló román sport-

testületnek. A megmérettetésen a
szintén olimpiai és világbajnok Gab-
riela Szabo egykori atlétát győzte le.

Megválasztása előtt Covaliu a
román médiának elmondta, változást
akar elérni annak érdekében, hogy a
román sport nyerje vissza „normális”
státusát, és 2020-ban a tokiói nyári
olimpián ismét az első húsz ország
között végezzen az éremtáblázaton.

Fő céljai között említette a sport-
infrastruktúra fejlesztését, valamint a
Román Olimpiai Bizottság saját be-
vételeinek növelését. Úgy vélte, a
román sport „újjáélesztéséhez” hoz-
zájárulhat külföldi sportolók honosí-
tása és külföldi edzők szerződtetése
is. Covaliu 2000-ben Sydney-ben
olimpiai bajnok lett, nyolc évvel ké-
sőbb, a pekingi játékokon bronzot
nyert, 2005-ben pedig a világbajnoki
címet hódított el.

Kardvívó került a Román Olimpiai Bizottság élére

A pekingi játékok után visszavonult, 39 éves
Mihai Covaliu sorozatban a 17. elnöke a 102 éve
fennálló román sporttestületnek



ADÁSVÉTEL

ELADÓK 3-5 kg közötti kacsák, 8,5
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (58998-I)

LAKÁS

ELADÓ/KIADÓ új ház Marosvásár-
helyen. Tel. 0744-572-814. (57439)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Sajgó Ignát névre
szóló autóbuszbérletemet. Semmisnek
nyilvánítom. (57562)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(57062)

BIZTONSÁGTECHNIKAI munkatár-
sat és villanyszerelőt alkalmazunk
sürgősen. Az önéletrajzokat az elect-
rosec@rdslink.ro e-mail-címre várjuk.
(18233-I)

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-
tost. Tel. 0766-519-187. (sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

A bánat, a fájdalom örökre
megmarad, velünk lesz szép
emléked, az idő bárhogy halad. 
Fájó és megtört szívvel
emlékezem ifj. TAMÁSI
MIHÁLYRA (Misi-Öcsi)
november 17-én, halálának 19.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Özvegy édesanyja. (57437)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett apa,
nagyapa, dédapa, rokon, unoka-
testvér, barát és szomszéd, 

özv. CSIBI GYÖRGY 
fotógyári nyugdíjas (veterán) 

november 14-én, rövid szenve-
dés után, 96 évesen elhunyt. Te-
metése unitárius szertartás
szerint november 17-én du. 3 óra-
kor lesz a Jeddi úti temetőben.

A gyászoló család. (57533-I)

Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a drága jó édes-
anya, nagymama, testvér, anyós,
anyatárs, sógornő, unokatestvér,
komaasszony, keresztanya,
rokon, szomszéd, ismerős, a ha-
rasztkeréki születésű 

özv. BANTTA LÁSZLÓNÉ 
szül. KODÓ GIZELLA 

életének 66. évében 2016. novem-
ber 15-én türelemmel viselt szenve-
dés után elhunyt. Drága halottunk
temetése 2016. november 17-én du.
2 órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben, református
szertartás szerint. 

A gyászoló család. (57557-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett nagyapa, testvér,
rokon, barát és jó szomszéd,

özv.  GÁL VILMOS 
életének 75. évében, hosszú
szenvedés után csendesen meg-
pihent. Drága halottunk temetése
folyó hónap 17-én, csütörtökön
13 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben, unitárius
szertartás szerint. 
Búcsúznak tőle unokái. (57573-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett, drága férj, édesapa,
nagytata, 

NAGY GERGELY 
hosszú betegség és szenvedés
után csendesen megpihent.
Utolsó útjára november 18-án,
pénteken 14 órakor kísérjük a
jeddi temetőben.  Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Bú-
csúzik tőle felesége, két gyer-
meke, 

Gergely és Levente, 
valamint unokája. (57574-I)
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Azért lendült fel a Kis-Kü-
küllő mentén a bortermelés,
mert az erdélyi dombvidék
kiválóan alkalmas erre, még
a nagygazdaságok megjele-
nése előtt, aki tehette, ház-
táji gazdaságban szőlőt
termesztett, bort készített. A
hagyományos foglalkozás
túlélte a kommunizmust is,
hiszen a „szakma” szeretete,
minden csínja-bínja átörök-
lődött apáról fiúra. S ez így
van ma is, csakhogy a jövő
bizonytalan. 

A magyarsárosi Kendi József
(Zsiga) az 1989-es rendszerváltást
követően, ahogy visszakapta föld-
területeit, 17 ár szőlősben folytatta
mindazt a „tudományt”, amire szü-
lei, nagyszülei megtanították.
Aztán időközben még vásárolt 12
ár szőlőst, jelenleg 70% -ában ki-
rályleánykát, 20%-ában olaszriz-
linget, a többin más szőlőfajtákat
(tramini, muskotály) termeszt. A
gazda elismeri, hogy az elődöktől

örökölt tudás nem volt elég, így a
Romániai Magyar Gazdák Egyesü-
lete által Vámosgálfalván szerve-
zett tanfolyamon is részt vett.
Aztán a továbbképzést a borverse-
nyeken való részvétel jelentette.
Szinte rendszeresen jelen van bo-
raival – amelyek most már elég sok
díjat is kaptak – a dicsőszentmár-
toni és balavásári „hazai” megmé-
rettetésen, de több mint 10 éve az
országos versenyeken is. Volt már
borával többek között Ménesen,
Diószegen, Szilágykrasznán,
Nagykárolyban is. A borversenye-
ken szerzett tapasztalat, a borok
összehasonlítása, az elért ered-
mény ösztönözte a fejlődésre. 

Azt, hogy mi a jó bor titka, nem
árulja el, csak azt mondja, édesapja
arra tanította, hogy „a hordót kell
szeretni tele, de üresen is”. Ez azt
jelenti, hogy használat után megfe-
lelően ki kell tisztítani, kezelni,
gondozni. Ami pedig a szőlőter-
mesztést és a bor előállítását illeti,
ez rengeteg türelemmel, odafigye-
léssel, gondos munkával jár, s ami
a legfontosabb: szeretni kell, hi-
szen a jó bor olyan, mint a nő – dé-

delgetésre, gondozásra, becézge-
tésre van szüksége – mondja. 

Kendi József leginkább a félé-
des és a félszáraz borokat kedveli
és állítja elő, aminek az ízét nehe-
zebben lehet megtartani, ezért is
fontos az odafigyelés. 

Évente mintegy 1200 – 1500 li-
tert bort termel és ad el, általában
lakodalmakra, vagy barátoknak, is-
merősöknek, akik hetente vásárol-
nak kisebb mennyiségben. 

Mielőtt arra a kérdésre vála-
szolna, hogy szeretné-e a gazdasá-
gát fejleszteni, elgondolkodik.
Feleségével és 80 éves anyósával
gondozzák a gazdaságot. Két lánya
van, mindketten egyetemet végez-
tek, külföldön dolgoznak. Hallani
sem akarnak a gazdaságról. Az
egyik ház is, amelyet a gyerekek-
nek szántak, üresen áll. Kendi Jó-
zsef a gázvállalatnál dolgozik,
felesége elárusítónő, a nyugdíjuk
biztosított. Addig dolgoznak,
ameddig az egészségük engedi –
mondja, majd hozzáteszi, egyelőre
folytatják a hagyományt, de lehet,
hogy ez a szál velük megszakad. 

Borászat háztáji gazdaságban 
Megszakadhat a hagyomány 

Megyei focikörkép
* 5. liga, Déli csoport, 10. forduló: Küküllődombó – Maroskece 5-0,

Mezőceked – Radnót II 3-0, Marosugra – Magyarsáros 0-0, Mezőzáh –
Mezőtóhát 1-2. Vámosgálfalva és Marosludas II állt. Az élcsoport: 1. Me-
zőceked 22 pont, 2. Marosugra 19, 3. Marosludas II 16.

* 6. liga, I. csoport, 11. forduló: Csíkfalva – Székelysárd 4-0. A Jedd –
Koronka, Küküllőszéplak – Somosd, Kibéd – Székelybere és Egrestő –
Nyárádgálfalva mérkőzéseket december 4-ére halasztották.

* U19-es országos nagyifjúsági (A-korosztály) bajnokság, 13. forduló:
Kudzsír – Marosvásárhelyi Sportlíceum 1-0; 14. forduló: Szászrégeni Lu-
cian Blaga Líceum – Kudzsír 4-0, Marosvásárhelyi Sportlíceum – Csík-
szereda 0-2; 15. forduló: Csíkszereda – Szászrégen 3-1, Marosvásárhelyi
ASA – Marosvásárhelyi Sportlíceum 5-0; 16. forduló: Szászrégen – ASA
1-6, Marosvásárhelyi Sportlíceum – Sepsiszentgyörgy 3-0; 17. forduló:
Besztercei Sportlíceum – Marosvásárhelyi Sportlíceum 0-0, Sepsiszent-
györgy – Szászrégen 4-1. Az állás: 1. ASA 30 pont/11 mérkőzés, 2. Besz-
terce 25/11, 3. Csíkszereda 20/12, 4. Marosvásárhelyi Sportlíceum 17/12,
...6. Szászrégen 6/11.

* U19-es országos elit liga, Nyugati csoport: 11. forduló: Szörényvári
Iskolás Sportklub – Marosvásárhelyi Kiválósági Központ 0-7; 12. forduló:
Marosvásárhelyi Kiválósági Központ – Kolozsvári Ardealul 1-1. Az állás:
1. Szatmárnémeti Sportlíceum 30 pont/12 mérkőzés, 2. Temesvári Poli
ACS 27/11, 3. Aradi UTA Öreg Hölgy 25/11, ...7. Marosvásárhelyi Kivá-
lósági Központ 17/11.

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A múló évek nem törlik a fájdalmat.
Míg élünk, velünk lesz drága emléked.
November 17-én három éve hagyott itt
KELEMEN ÁGNES szül. Hegyi. Emlékét
őrzik szerettei. (57532)

Vajda György

ÁLLATGYÓGYSZERTÁRBA ÁLLATORVOST alkalmazunk. allatgyogyszertar@freemail.hu 
(18244-I)
FELVESZÜNK fiatal, talpraesett LÁNYOKAT WEBÁRUHÁZBA. Tel. 0745-520-408. (57419-I)
KERESÜNK személyt ÁLLATGONDOZÁSRA (tehén mellé). Tel. 0729-925-074. (57503)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható HÖLGYEKET és URAKAT hosszú
távra, könnyebb és nehezebb betanított munkára (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése).
Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és
írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyar-
országra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába járás autóbusszal. Ezenkívül kere-
sünk BUSZSOFŐRÖKET is! Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon. (58962)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bó-
nuszrendszer, ingyenes szállás! Tapasztalat nem szükséges! A magyar nyelv ismerete kötelező! Érdeklődni
a 00-40-753-102-290-es telefonszámon. (58963)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SOFŐRT és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST. Tel. 0729-
127-862. (18252)
MAROSVÁSÁRHELYI székhelyű KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz KERESKEDELMI
DOLGOZÓKAT (nőket) és NŐKET MAGVAK CSOMAGOLÁSÁRA. Tel. 0729-127-861. (18252)
MAROSVÁSÁRHELYI székhelyű KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz KÖNYVELŐT. Az öné-
letrajzokat elküldhetik a suny_mures@yahoo.com e-mail-címre.  További információ a 0756-103-101-
es telefonszámon. (18251)
MAROSVÁSÁRHELYI székhelyű KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SOFŐRT 7,5 tonnás ka-
mionra, csak hazai vonalakra. A tapasztalat kötelező. További információ a 0756-100-650-es telefonszá-
mon. (18251)
Az INRECO REMIX KFT. ÉPÍTŐIPARI CÉG keres TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT és NEHÉZ-
GÉPKEZELŐT. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra
várjuk. Tel. 0365/430-150. (18255)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat
Fotó: Vajda György
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Pénzügyminisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
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Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám) 2016. november 29-én 11 órai kezdettel
nyilvános árverésen értékesíti az alábbi  cégek egyes javait, az állami adósságok behajtása érdekében: 
LANGUAGE 03 SCHOOL KFT., adószám: 30280751 – Marosbárdos 11A, Maros megye, végrehajtási dosszié száma: E1583 
– Két db ASUS márkájú laptop. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 190 lej/db. Héa: 20%. 
– Két db TOSHIBA SATELLITE márkájú laptop. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 200 lej/db. Héa: 20%. 
– MSI MS-N811 márkájú laptop. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 175 lej. Héa: 20%. 
– GRUNDIG márkájú LED-es HD tévékészülék, 2000-es gyártású. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 175 lej. Héa: 20%. 
– 2010-es gyártású porszívó, 1800 W. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 65 lej. Héa: 20%. 
Az árverésen a kikiáltási ár  – a 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének 11. bekezdésében szereplő előírások alapján – a  felértékelési ár 50%-
a.
MICROWEB COMPANY KFT., CUI 27816508, Marosvásárhely, Ştefan cel Mare utca 17/2., Maros megye, végrehajtási dosszié száma M2240
– Asus számítógép Samsung 19-es képernyővel, kikiáltási ár  200 lej, héa 20%. Az árverésen a kikiáltási ár  – a 2015. évi 207-es törvény 250.
cikkelyének 11. bekezdésében szereplő előírások alapján – a  felértékelési ár 50%-a, és érvényesek rá a 250. cikkely 14. bekezdésének
előírásai is. 
PARMES KFT., CUI 14245973, Szénafű, Fő út 20. szám, Maros megye, végrehajtási dosszié száma L901
– Sony Vaio márkájú laptop, kikiáltási ár 404 lej, héa 20%
Az árverésen a kikiáltási ár a felértékelési ár 75%-a, a  2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének 11. bekezdésében szereplő előírások alapján.
MARCOMEX KFT., adószám: 1207803 – Marosvásárhely, Liviu Rebreanu utca 2. szám, Maros megye, végrehajtási dosszié száma: M350
– Négy darab PFAFF márkájú varrógép, gyártási év 1985. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 1.125 lej/db. Héa: 20%. 
– Villamos kemence, méretei: 500x500x900 mm. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 1.800 lej. Héa: 20%. 
A liciten a kikiáltási árat a felértékelési ár jelenti, amelyet 50 százalékkal csökkentettek, a 2015. évi 207-es törvény pénzügyi eljárási
törvénykönyvre vonatkozó 250. cikkelyének 11.  és 14. bekezdése értelmében. 
CLEOPATRA ADVERTESING KFT., CUI 28327674, Marosvásárhely, Cernavoda u. 1/15. szám, Maros megye, végrehajtási dosszié száma
C2496
–  Két darab  3000x3000x3000-as reklámkocka (20x20x2-es), kikiáltási ár 6.375 lej/db, héa 20%.
Az árverésen a kikiáltási ár a felértékelési ár 75%-a,  a 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének 11. bekezdésében szereplő előírások alapján.
DENISCAR SERV KFT., adószám: 17120613 – Marosvásárhely, 1918. December 1. út 128/6. szám, Maros megye, végrehajtási dosszié
száma: D735. 
– Koegel márkájú nyitott rakterű utánfutó, saját tömege 5100 kg, max. engedélyezett tömeg 20.150 kg, rendszáma MS14DCM. Felértékelési
vagy kikiáltási ár héa nélkül 16.500 lej. Héa: 20%. 
Az árverésen a kikiáltási árat a felértékelési ár jelenti, amelyet 50 százalékkal csökkentettek, a 2015. évi 207-es törvény pénzügyi eljárási
törvénykönyvre vonatkozó 250. cikkelyének 11. és 14. bekezdése értelmében. 
EXPERT TEXTILES CONFECTION KFT., adószám: 34737890 – Marosszentkirály, Kikelet (Răsăritului) utca 80. szám, Maros megye,
végrehajtási dosszié száma: E1583. 
– Négy darab PFAFF márkájú varrógép, gyártási év 2008, működőképes. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 625 lej/db. Héa: 20%. 
– PFAFF márkájú varrógép, gyártási év 2008, nem működőképes. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 495 lej/db. Héa: 20%. 
– Két darab Dürkopp varrógép, gyártási év 2008. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 630 lej/db. Héa: 20%. 
– Három darab BROTHER varrógép, gyártási év 2008. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 538 lej/db. Héa: 20%. 
A liciten a kikiáltási árat a felértékelési ár jelenti, amelyet 50 százalékkal csökkentettek, a 2015. évi 207-es törvény pénzügyi eljárási
törvénykönyvre vonatkozó 250. cikkelyének 11. és 14. bekezdése értelmében. 
GLAMOUR ART KFT., adószám: 26797475 – Marosugra 38. szám, Maros megye, végrehajtási dosszié száma: G979 
– Renault Kangoo haszonjármű, 2001-es évjárat, 1870 köbcentis, saját tömege 1160 kg, kétüléses, dízel, fehér színű. Felértékelési vagy
kikiáltási ár héa nélkül 2.508 lej. Héa: 20%. 
– Három darab Hauser&Renner (Porket) márkájú varrógép munkaasztallal és motorral, megközelítőleg 25-30 évesek. Felértékelési vagy
kikiáltási ár héa nélkül 200 lej/db. Héa: 20%. 
– Albin Porket márkájú varrógép munkaasztallal és motorral, megközelítőleg 25-30 éves. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 200 lej. Héa:
20%. 
– Albin Porket márkájú varrógép munkaasztallal és motorral, megközelítőleg 30 éves. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 180 lej. Héa:
20%. 
– Matricon márkájú varrógép munkaasztallal és motorral, gyártási év 1993. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 90 lej. Héa: 20%. 
– Nettel márkájú varrógép munkaasztallal és motorral, megközelítőleg 20-25 éves. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 160 lej. Héa: 20%. 
– Juki márkájú varrógép munkaasztallal és motorral, megközelítőleg 20-25 éves. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 215 lej. Héa: 20%. 
Az árverésen a kikiáltási árat a felértékelési ár jelenti, amelyet 50 százalékkal csökkentettek, a 2015. évi 207-es törvény pénzügyi eljárási
törvénykönyvre vonatkozó 250. cikkelyének 11. és 14. bekezdése értelmében. A személygépkocsira környezetvédelmi bélyegilletéket kell fizetni. 
PRIME DFM KFT., adószám: 32559613 – Mezőrücs, Vásár utca 1. szám, Maros megye, végrehajtási dosszié száma: P2275. 
– CLEMCO SYSTEM 7 márkájú csiszolóberendezés, 2015-ös gyártmány, 200 literes tartály, FSN-adagoló, A-100-as védőfelszerelés.
Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 6.150 lej. Héa: 20%. 
– KEMPPI FASTMIG PULSE 350 hegesztőkészülék, 15 hegesztőprogrammal, 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm-es  acél, valamint inox áttekercselő-
készlettel, 5 méteres összekötő kábellel, PM500-as szállítótargoncával, 4 méteres ABIMIG AT355LW hegesztőpisztollyal, 2,5 m 70 mm-es
kábellel, ArCO2 nyomásszabályozóval, 2015-ös gyártmány. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 9.500 lej. Héa: 20%. 
A liciten a kikiáltási árat a felértékelési ár 50%-a jelenti, a 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének 11. bekezdésében szereplő előírások
alapján.
IMPEX EURO TOURS KFT., adószám: 25797230 – Marosvásárhely, 1918. December 1. út 130/11. szám,  Maros megye, végrehajtási
dosszié száma: I934
– NEOPLAN márkájú autóbusz, N516SHD STARLINER változat, 1999-es évjárat, azonosítási száma  WAG205166XSS28865, 11967
köbcentis, 38+1 férőhelyes, zöldeskék színű, rendszáma MS-38-EUR. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 55.450 lej. Héa: 20%. 
– NEOPLAN márkájú autóbusz, N516SHD STARLINER változat, 2000-es évjárat, azonosítási száma  WAG205166YSS30596, 11967
köbcentis, 38+1 férőhelyes, zöldeskék színű, rendszáma MS-39-EUR. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 56.000 lej. Héa: 20%. 
Az árverésen a kikiáltási árat a felértékelési ár 50%-a jelenti. Az autóbuszok esetében nem kell környezetvédelmi illetéket fizetni. 
GESIRO IMPORT EXPORT KFT., adószám: 6753539 – Marosvásárhely, Kinizsi Pál utca 10. szám, Maros megye, végrehajtási dosszié
száma: G167 
– OPEL VECTRA 2.2 DTI személyautó, 2003-as évjárat, azonosítási száma WOLOZCF6931022021, 2172 köbcentis, szürke színű, dízel,
rendszáma MS-09-CAD, nincs használatban. Felértékelési vagy kikiáltási ár héa nélkül 4.990 lej. Héa: 20%. 
A liciten a kikiáltási árat a felértékelési ár 50%-a jelenti, a 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének 11. bekezdésében szereplő előírások
alapján. A személyautóra ki kell fizetni a környezetvédelmi illetéket. 
OROIAN KFT., CUI 15177460, Marosvásárhely, Cernavoda utca 2., Maros megye, végrehajtási dosszié száma O219
– Volkswagen Golf személygépkocsi, 2008-as gyártású, azonosítószáma WVWZZZ1KZ8P028616, 1595 köbcentis, BSE-motorral, benzines,
szürke, 257.288 km-ben, rendszáma MS-12-PPA, kikiáltási ár 19.275 lej, héa 20%.
– Ford Transit haszonjármű, 2008-as gyártású, azonosítószáma WFOXXXTTFX8D64008, 2402 köbcentis, PHFA-motorral, dízel, fehér, 269.930
km-ben, rendszáma MS-16-TGM, kikiáltási ár 25.853 lej, héa 20%.
– Ford Transit haszonjármű, 2008-as gyártású, azonosítószáma WFOXXXTTFX8Y40807, 2402 köbcentis, PHFA-motorral, dízel, fehér, 344.946
km-ben, rendszáma MS-17-TGM, kikiáltási ár 29.715 lej, héa 20%.
Az árverésen a kikiáltási árat a felértékelési ár 75%-a jelenti, a 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének 11. bekezdésében szereplő előírások
alapján. A személyautókra nem kell környezetvédelmi illetéket fizetni. 
RG STAHL UND MASCHINENBAU KFT., CUI 33462626, Marosvásárhely, Pandúrok sétány 43/6., Maros megye, végrehajtási dosszié
száma R1449
– 5.900 négyzetméteres kültelek Koronkán, szám nélkül, szántóföld, telekkönyvszáma 51828, kataszterszáma 1008, kikiáltási ár 290.100 lej,
héamentes. A liciten a kikiáltási árat a felértékelési ár jelenti. 
*A héát illető szabályokat és arányokat, amelyeket az ingatlanok/ingóságok esetében alkalmaznak, a 2015. évi 207-es, pénzügyi eljárási
törvénykönyvre vonatkozó törvény tartalmazza.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent említett javakra, hogy értesítse erről a végrehajtót a licit időpontja előtt. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, az indulási ár 10%-át
kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám: IBAN
RO62TREZ4765067XXX014298, adószám 4322637), az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, román jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát,  külföldi jogi személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását,  román
magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, az adóhivatal igazolását, hogy nincsenek tartozásaik, és jelenjenek meg az
árverés megszabott időpontjában és helyszínén. 
Jelen okirat a közléstől vagy tudomásulvételtől számított 15 napon belül megfellebbezhető az illetékes bíróságon, a 2015. évi 207-es újraközölt,
módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 260. és 261. cikkelye értelmében. 
A 2015. évi 207-es újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 9. cikkelye 2. bekezdésének d
pontja értelmében a végrehajtás alatt álló adófizető meghallgatása nem kötelező. 
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén vagy a 0265/250-982-es telefonszámon, 166, 179-es mellék. 
Jelen közlemény kifüggesztésének dátuma: 2016. november 17. 

Dénes Irén,  a közpénzügyi hivatal helyettes vezetője                                                                                    Cîmpeanu Carolina  osztályvezető

Marosvásárhely, Dózsa György út 1–3. szám
Tel: 0265/250-982

Fax: 0265/261-093
E-mail: dan.tatar.ms@mfinante.ro 

Házkutatások gazdasági
bűncselekmény ügyében

Adócsalás, magánokirat-hamisítás és
hamisított okirat tudatos felhasználása
ügyében tartott házkutatásokat a Maros
Megyei Rendőr-felügyelőség egy csopor-
tosulásnál, amelynek egy tagját letartóz-
tatták, 11 személyt pedig őrizetbe vettek.
A rendőrök 126.320 lejt, 17.425 eurót és
340 dollárt találtak a gyanúsítottaknál, a
pénzt a hatóság lefoglalta.

November 15-én két Suceava megyei
személyt vett őrizetbe a rendőrség, akik a
gyanú szerint kereskedelmi társaságok
ügyintézőjeként faárura vonatkozó több
mint 140 fiktív kísérőokmányt és számlát
vezettek be a könyvelésbe. Az iratok 7115
köbméter faárura vonatkoztak, összesen
3,7 millió lej értékben. A rendőrségi ki-
vizsgálás során kiderült, hogy valamennyi
fiktív okmány egy Neamţ megyei nő ügy-
intézése alatt levő fantomcégtől szárma-
zik, a nőt szeptember 29-én tartóztatták le. 

Tűz ütött ki egy házban
Nagyernyében

Meggyúlt egy magánház tegnap este
Nagyernyében, a református templom kö-
zelében. A helyszínre két tűzoltóautó és
egy mentőkocsi érkezett. A lakóház tető-
zete leégett, és lapzártakor még folyamat-
ban volt a tűz oltása. A megyei
katasztrófavédelmi felügyelőség illeté-
kese lapunknak elmondta, egyelőre nem
lehet tudni a tűz okát, de nem áll fenn
annak veszélye, hogy átterjed a szomszé-
dos házakra.  (a.)

Fekete pénteki 
bevásárlás

A lakosság 80 százaléka akar kedvez-
ményes árú termékeket vásárolni a fekete
pénteki akció keretében, és követik a ki-
választott termékek árának alakulását –
derül ki az eMag webáruház által megren-
delt, az iVox internetes közvélemény-ku-
tató által készített felmérésből. Az
emberek 500 és 1000 lej közötti összeget
szánnak a fekete pénteki bevásárlásra.
Egy október 14-15-én készült közvéle-
mény-kutatás szerint a legnagyobb össze-
geket a férfiak költenék el, 30 százalékuk
mondta azt, hogy ezer lejnél többet tervez
elkölteni. A nők körében ez az arány 20
százalékos, 45 százalékuk pedig 500 lej-
nél kevesebbet költene. (Mediafax)

Négy évet kapott 
Adrian Severin

Négy év letöltendő börtönbünte-
tésre ítélték szerdán Adrian Severin
volt román külügyminisztert és eu-
rópai parlamenti képviselőt, aki vál-
lalta, hogy százezer euró csúszó-
pénz ellenében törvénymódosító ja-
vaslatokat nyújt be az Európai Par-
lament szakbizottságaiban.

A Legfelsőbb Bíróság tegnap hirdette
ki a jogerős ítéletet, amely növelte az egy-
kori szociáldemokrata politikusra kisza-
bott büntetést. Februárban ugyanis első
fokon a Legfelsőbb Bíróság egy másik
bírói testülete 3 év és három hónap sza-
badságvesztésre ítélte.

Adrian Severin egyike volt azoknak az
EP-képviselőnek, akiket a The Sunday
Times című brit lap munkatársai – lobbis-
táknak adva ki magukat – 2011 márciusá-
ban megkörnyékeztek, és pénzt ajánlottak
fel.

A hét elején tartott utolsó tárgyaláson
az ügyészek az első fokú ítélet alapján ki-
szabott büntetés mértékének megduplázá-
sát, vagyis hat év és hat hónap
börtönbüntetést kértek a vádlott ellen. Se-
verin az utolsó szó jogán kifejtette, sze-
rinte politikai indíttatású eljárásról van
szó, és megkérdőjelezte az újságírók által
nyilvánosságra hozott felvétel hitelessé-
gét. Mint mondta, azért nem kötött vádal-
kut az ügyészekkel, mert az azt jelentette
volna, hogy Románia „tolvajt küldött az
Európai Parlamentbe”.

A vesztegetési ügy további érintettjeit,
Ernst Strasser osztrák volt EP-képviselőt
hároméves börtönbüntetésre, Zoran Tha-
ler szlovén képviselőt pedig két és fél
éves börtönbüntetésre ítélték hazájukban.



A Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal

szervezésében az őszi nagytakarítás 
2016. november 7. és december 12. között zajlik. 

A soron következő utcákból a szemétszállítás programja: 
November 21-én: Harcsa, Sziget, Bőség, Alsógát, Sebes, Hóvirág,

T. Moşoiu, Şincai, Szabadság, Govora, Radnai, Fecske, E. Dandea,
Crişan, Varga Katalin, Plevna, T. Vladimirescu –  a Szabadság és a
Dózsa György utca közötti szakaszon –, Patak.

November 22-én: Takács, Fűzfa, Tavasz, Kenyér, Mező, Szeret,
Milcov, Levendula, Azúr, Şăvineşti,  Şăvineşti sétány, Maniu, Hadse-
reg tér, Vihar, Borona, Tündér, Zsil, Hegyi Lajos, Gólya, F. J. Curie,
Ialomiţa, Bălcescu.

November 23-án: Cserna, Pasteur, Pacsirta, Levél, Caragiale, Bé-
kási, Haşdeu, Szamos,  Madách, Tatros, Darabont, Delavrancea, Olt.

November 24-én: Bodor Péter, Ojtozi, Laposnya, R. Guga, Mioriţa,
Rovinari, Hattyú, Bethlen Gábor, Akác, Szitás, Oneşti tér.

November 25-én: Raktár, Felszabadulás, Otthon, Prut, Vlahuţă, Ku-
korica, Meggyesfalvi,  Măcin,  I. H. Rădulescu, Băneasa, Cukorgyár.

November 26-án: Művész, Egyesülés tér, Sportolók park, Égerfa,
Forrás, Kút, Retyezát, Görbe, Líceum,  Lt. P. Popescu, Bernády, Kri-
zantém, Fürdő, Sáros, Creangă.

Az ingatlantulajdonosok, tulajdonosi társulások kötelesek időben
kitakarítani a háztáji gazdaságokat, udvarokat, a tömbházak körüli te-
rületet és a zöldövezetet. A hulladékot a járdaszélre, a szállítójármű-
vekkel könnyen megközelíthető helyre kell kitenni egy nappal a
meghirdetett időpont előtt. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
felkéri azokat, akik most metszik a fákat, hogy az ágakat külön cso-
móba rakják, másként nem viszik el a helyszínről. A szemetet a meg-
hirdetett napon szállítják el a polgármesteri hivatal illetékesei. A
program az időjárás függvényében módosulhat. 

Moldovan Florian mérnök, 
a közterület-kezelő igazgatóság igazgatója

A Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal 

elindított egy projektet, 
amely a szociális központban

a hőkomfort javítására szolgál
A marosvásárhe-

lyi szociális köz-
pont épületét
kívülről szigetelni
fogják és új hőköz-
pontot szerelnek
fel, legkésőbb jövő
év áprilisáig. A be-
ruházási munkála-
tok részei egy
norvég alapokból
finanszírozott pro-
jektnek. A szociális
központban 39 szoba van, ahol meghatározott ideig 139 hajléktalan
személy lakik, közülük 60-nak nincsenek hozzátartozói. A menedék-
hely több tíz családot fogadott be bérlőként, ezeknek saját szobát biz-
tosítanak, és ennek fejében napi 4 lejt fizetnek. A szociális központban
jelenleg 40 tizenöt éven aluli gyerek lakik. A menedékhelyre befoga-
dott személyeknek ágyat, zuhanyozási lehetőséget, illetve ruhaneműt
biztosítanak, ugyanakkor a bentlakók szociális és szakmai tanácsa-
dásban is részesülnek, akiknek pedig nincsenek hozzátartozóik, azok
naponta kétszer ételt kapnak. Az éjjeli menedékhelyen 18-21 óra kö-
zött fogadják a hajléktalanokat, akiknek reggel 6-9 óra között kell el-
hagyniuk a szállást. A munkaképes személyeket tanácsadók segítik,
hogy elhelyezkedjenek a munkaerőpiacon. 

A közkapcsolati osztály
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Figyelmeztetés 
Az elkövetkező időszakra előre jelzett alacsony

hőmérsékleti értékekre való tekintettel az Aquaserv
vízszolgáltató vállalat azt javasolja a fogyasztóknak, hogy tartsák
zárva és szigeteljék le a vízóraaknákat, hogy a mérőműszerek és a
belső berendezések ne fagyjanak le.

Az ivóvízhálózaton jelentkező esetleges meghibásodások miha-
marabbi megtalálása és orvoslása érdekében az Aquaserv növelte
ellenőrző/intervenciós csoportjai számát, és arra biztatja a lakos-
ságot, hogy jelezze a meghibásodásokat az alábbi telefonszámok
valamelyikén:

• Zöldszám (a Romtelecom hálózatban) 08 008 208 888
• Marosvásárhely – 0265/208-888
• Szászrégen – 0265/512-800
• Segesvár – 0265/772-350
• Marosludas – 0265/411-425
• Dicsőszentmárton – 0265/446-197, 0265/441-035
• Radnót – 0265/471-394
• Székelykeresztúr – 0266/242-703, 0266/242-657
client@aquaserv.ro
facebook.com/compania.aquaserv
twitter.com/aquaservmures
Fontos: Amennyiben az elágazási akna magántulajdonban van,

a törvényes előírások értelmében a mérőóra jó állapotának meg-
őrzése az ügyfél felelőssége, következésképpen a fagy által tönkre-
tett mérőórák költségei önökre hárulnak.

Köszönjük!
Az Aquaserv Rt. 

7.

FONTOS  
TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ - 118-932
- általános - 118-800

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

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

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

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

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

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

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

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Gázszolgáltató vállalat - 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
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Ásványvíz-választék 
(Belşugului 21.) 8-20 óra - 0265/225-926

• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 
- 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.


