
Egyetlen, de nagyon fontos tárgyat tű-
zött napirendre a Maros Megyei Tanács
tegnapi rendkívüli ülése, amellyel a
megye közigazgatási egységeinek költ-
ségvetését egyenlítették ki, illetve kiu-
talták a hozzáadottérték-adóból és
jövedelemadóból visszaosztott összege-
ket, amelyeket megyei, illetve községi
utak javítására fordítanak. 

A határozattervezetet a megyei tanács honlap-
ján is közzétették, itt bárkinek rálátása lehet a

helyi tanácsoknak kiutalt tételekre. A Péter 
Ferenc által elnökölt testületnek 28,5 millió lejt
kellett szétosztania. A közigazgatási egységek a
számukra kiutalt összegeket a működési költsé-
gekből adódó hátralékok kifizetésére, hitelek
törlesztésére, uniós pályázatok önrészének fe-
dezésére használják. 

Példaként Segesvár 281 ezer, Szászrégen 351
ezer, Dicsőszentmárton 284 ezer, Marosludas
351 ezer, Szováta 823 ezer, Radnót 284 ezer,
Nyárádszereda 805 ezer, Nagysármás 284 ezer,
Erdőszentgyörgy 706 ezer, Nyárádtő 284 ezer
lejben részesül költségvetés-kiegyenlítés gya-
nánt. 

A községek esetében nincsenek kiugró téte-
lek, általában 200 és 300 ezer lej közötti össze-
geket utalnak át. Egy-két kivétel azért van, Faragó
485 ezer lejben, vagy Mezőtóhát és Mezősály 351
ezer lejben részesül, míg Marosszentanna csupán
42 ezer lejt kap úthálózat-karbantartásra. A me-
gyei és községi utak javítására és karbantartására
10.425.000 lejt osztottak szét. Az összegek helyi
önkormányzatonként 5 ezer és 40 ezer lej között
váltakoznak. Ötezer lejben például Maroskeresz-
túr, Magyarbükkös, Erdőszentgyörgy, Ákosfalva,
Nyárádremete, Vámosgálfalva, Sárpatak része-
sül, míg Székelyberének 40 ezer, Makfalvának
35 ezer lejt utalnak át.
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Szakoktatás 
és tudományosság

Nem kérdéses, hogy szakoktatásra szükség van. A munkae-
rőpiacon a legnagyobb hiány szakmunkásokból van, a mun-
kaadók több mint kétharmada panaszkodik arra, hogy nem
talál szakképzett alkalmazottakat. Elég végignézni az álláshir-
detéseket: a víz-gáz szerelő, hegesztőmunkás, kőműves, aszta-
los, csempéző, laboráns, pályázatíró, hotelmenedzser stb.,
mind hiányszakmáknak számítanak. Egyrészt amiatt, hogy az
elmúlt évtizedek során országos viszonylatban sikerült „ren-
desen” elsorvasztani a szakképzést, másrészt az a kevés jó
szaki már rég nem itthon keresi a pénzt…

Marosvásárhelyen a szakképzés fejlesztését, németországi
szakemberekkel való együttműködést nevezte meg prioritás-
ként vagy 2 évvel ezelőtt a városvezetés, a szándék gyakori ki-
nyilvánításán túl azonban nem tudni pontosan, milyen konkrét
lépések történtek ez irányban. Annyit viszont tudunk, hogy lé-
tezik egy, „a helyi önkormányzathoz tartozó közhasznú társa-
ságként működő oktatási intézmény”, a Marosvásárhelyi
Kulturális és Tudományegyetem (MKT). Amint annak vezetője,
Csegzi Sándor korábban egy interjúban nyilatkozta: helyi ta-
nácsi határozat értelmében az önkormányzat az anyagi támo-
gatást fokozatosan megszünteti, ezért önállósulniuk kell. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Antalfi Imola

Márciuska 
női sofőröknek
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség
és a Román Gépkocsi-nyilvántartási
Hivatal (RAR) illetékesei a tavasz első
napján márciuskával kedveskedtek a
Győzelem téren áthaladó női sofőrök-
nek és gyalogosoknak.

____________2.
A Legfelsőbb Bírói
Tanácshoz fordult
az RMDSZ 
A Legfelsőbb Bírói Tanácshoz (CSM)
fordult az RMDSZ a marosvásárhelyi
Római Katolikus Teológiai Líceum
ügyében, arra kérve Ghena Mariana el-
nököt, vizsgálja ki az intézmény ellen
folytatott bűnügyi eljárás során tapasz-
talt visszaéléseket, hatáskörének meg-
felelően biztosítsa a kivizsgálás
folyamatának törvényességét.

____________4.
Mosolyt csalnak a
kis betegek arcára
A Maros Megyei Sürgősségi Kórház
gyerekosztályán van egy részleg, ahol
daganatos betegségben szenvedő, fő-
ként leukémiás gyerekeket kezelnek,
mi ezt az osztályt támogatjuk.

____________5.
Féláron lehet
lakmározni
A hamvazószerdát követő csütörtökön,
március 2-án, immár 9. alkalommal, Er-
dély több vendéglőjében falánk csütör-
tököt tartanak. Ezen a napon a
felhíváshoz csatlakozó éttermek vállal-
ják, hogy az ételeket 50 százalékos
kedvezménnyel kínálják vendégeiknek.

____________7.

Kibédi községi út Fotó: Nagy Tibor

Mezey Sarolta 

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 pulykamellfilé 24,95 lej/kg. 
Friss pulykanyak 10, 95 lej/kg. 

Friss pulykafelsőcomb 15,95 lej/kg. 
Friss pulykaszárny 9,89 lej/kg. 

Friss pulykahát 2,89 lej/kg.
Friss pulykazúza 17,95 lej/kg.

Tipp: Győri édes mézes keksz (180 g) 2,95 lej. 
Negro cukorka extra erős ízben (79 g) 2,69 lej. 

Bonbonetti francia drazsé (70 g) 2,19 lej. 
Tibi mogyorókrémes tejcsokoládé (90 g) 3,19 lej.

Boci kókuszkocka (90 g) 3,49 lej. 

Intershop, megéri nálunk vásárolni!

Kiegyenlítették a helyi önkormányzatok költségvetését

Pénz az úthálózat karbantartására 
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Hosszabb lesz a magyar nyelvű
műsor

Az Audiovizuális Tanács február 28-i döntése értelmében
mától két órával hosszabb lesz a Marosvásárhelyi Rádió
magyar nyelvű műsora. A határozat szerint a magyar adás
március 2-ától nem este 10 órakor, hanem éjfélkor ér
véget. Ebben az idősávban többnyire művelődési és zenei
műsorok ismétlése, illetve csütörtökönként egy élő inter-
aktív beszélgetőműsor hangzik majd el.

Közelednek a próbavizsgák
Idén ugyanazon időszakban, március 13-ától kerül sor a
nyolcadikos, illetve tizenegyedikes és tizenkettedikes diá-
kok próbavizsgáira. A kisérettségire készülők 13-án, hét-
főhöz egy hét román nyelv és irodalomból, 14-én, kedden
anyanyelvből, 16-án, csütörtökön matematikából adnak
számot eddigi tudásukról. A tizenegyedikes és tizenkette-
dikes diákok 13-án román nyelv és irodalomból, 14-én
anyanyelvből, 16-án a szaknak megfelelő kötelező tan-
tárgyból, 17-én a választott tantárgyból próbavizsgáznak.
Ez utóbbi tantárgyból csak a végzős évfolyamok próba-
vizsgáznak. Az eredményeket március 31-én hozzák nyil-
vánosságra.

Nőnapi kedvezményes 
színházjegyek

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház a nőnap alkalmával
idén is színházi előadással kedveskedik a hölgyeknek:
március 7-én, kedden este 7 órakor a Nagyteremben sorra
kerülő Vivaldi és az évszakok című táncszínházi előadásra
féláron válthatnak jegyet. Az előadást Gigi Căciuleanu ren-
dező-koreográfus irányításával vitte színre a színház Liviu
Rebreanu Társulata. 

Tehetséges diákok versenye
A marosvásárhelyi Tudor Vladimirescu iskola szervezésé-
ben március 3-án, pénteken 16 órakor ötödik alkalommal
kerül sor a tehetséges diákok versenyére. Helyszín: Cons-
tantin Brâncuşi szakközépiskola díszterme. A versenyen
táncot, éneket, stand-up comedyt és akrobatikus mutatvá-
nyokat adnak elő, a résztvevők többsége hazai és nem-
zetközi versenyek győztese.

25 éves az Amicus Christi 
Március 4-én este 7 órától az Amicus Christi énekegyüttes
fennállásának 25. évfordulóját ünnepli a Kultúrpalotában.
A belépés díjtalan. 

Vastag Csaba Marosvásárhelyen
Március 13-án, hétfőhöz egy hét 18 órakor Fayde, Andra
és Vastag Csaba, az X-faktor magyarországi tehetségku-
tató verseny győztese koncertezik a marosvásárhelyi
Sportcsarnokban. A Marosvásárheléyi Polgármesteri Hiva-
tal szervezte koncertre a belépés ingyenes a helyek függ-
vényében. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma LUJZA, 
holnap KORNÉLIA napja. 
KORNÉLIA: a latin eredetű
Kornél női párja, a somfa vagy
szarv szó származéka.

2., csütörtök
A Nap kel 
7 órakor, 

lenyugszik 
18 óra 8 perckor. 
Az év 61. napja, 

hátravan 304 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. március 1.

1 EUR 4,5200
1 USD 4,2892

100 HUF 1,4680
1 g ARANY 171,7596

IDŐJÁRÁS
Időnként felhőátvonulá-
sok
Hőmérséklet:
max. 120C
min. 30C

Tavasszal mindig felpezsdítő
érzés a természeti körforgás ál-
dásaként beköszönő újjászületés.
A változások évszakának sajá-
tosságaival élve ezennel a Kobak
könyvesbolt is megújulni látszik,
ami nemcsak a helyszín mássá-
gában rejlik majd…

A székhely cseréje lényeges
változtatásokkal és megújulá-
sokkal lepi majd meg a bolt ed-
digi törzsvásárló-közönségét és
a potenciális érdeklődőket, aki-
ket nyitott ajtókkal várnak a köz-
ponti Győzelem tér 18. szám
alatt, az egykori telefonközpont
toronyépülete mellett, a Romarta
komplexum peremén.

Trombitás János bolttulajdo-
nossal beszélgetve fény derült
azon lényeges tényre, miszerint
a fejlődés elkerülhetetlen a
piaci fennmaradás érdekében ezen szakmai területen is.
Az immáron közel tíz éve stabil helyszínt kinőtte a vál-
lalkozás, a vásárlók igényét pedig nem pusztán a felho-
zatal növelése jelenti egy vállalkozó esetében, hanem a
megfelelő környezet kialakítása is, melyre az eddigi szék-
hely méretbeli sajátosságai miatt már nem nyújthatott le-
hetőséget.

De lássuk csak, melyek a konkrét változások, melyekkel
az olvasók és vásárlók közönségének próbál hódolni a
Kobak könyvesbolt? Mondhatni a leglényegesebb a kénye-
lem biztosítása, melyre mindeddig nem nyílt lehetőség: a

boltban olvasó- és kávézó-, illetve
teasarok nyújt teret az elkövetke-
zőkben a hangulatos lapozgatások-
hoz (indulásképpen még csak
szerény ízkínálattal), mi több, kü-
lönféle irodalmi csoportos tevé-
kenységeknek is hosszú távon.
Ezen előnyöknek elsősorban a bolt-
lánc olvasói magazinjának szer-
kesztősége örül leginkább – fűzte
hozzá Bota Melinda főszerkesztő,
aki a diákok csoportos foglalkozá-
sait vezeti immár másfél éve.

Továbbá a kisgyerekes családok-
nak sem szükséges már idegenked-
niük az olvasmányválasztás
sokszor észrevétlen mód időt és tü-
relmet megpróbáló kihívásaitól, hi-
szen a bolt vezetősége
gyereksarokkal könnyíti meg a szü-
lők dolgát.

A tágas légtér a klasszikus köny-
vesboltok monumentalitását hivatott megidézni, hiszen a
mindenkori felhozatal minősége ezennel sem szenved majd
hiányt, ígéri a bolttulajdonos.

A könyvek viszont olvasóközönség nélkül mit sem
érnek, így a helyszín leglényegesebb tényezőjét, az olvasói
jelenlétet semmiképp nem pótolhatja az esztétikai sajátos-
ság, ezért március 1-től tárt karokkal várja a személyzet a
kedves érdeklődő közönséget eddigi nyitvatartási progra-
muknak megfelelően (hétköznapokon 8–20, szombati
napon pedig 9–14 óra között), és remélik, mihamarabb azo-
nosulni tudnak majd az új imázzsal. 

Népi lakberendezés 
a Nyárádmentén

Az EMKE Maros megyei szervezete március 5-én, va-
sárnap déli 12 órakor a Bolyai téri unitárius templom
Dersi János-termében bemutatja Asztalos Enikő Népi
lakberendezés a Nyárádmentén a XIX. század végétől
napjainkig című könyvét, amely az Erdélyi Gondolat

Könyvkiadónál jelent meg. A könyvről Bodolai Gyöngyi
és Pál atya beszél.

Előadás a reumás betegségekről
A marosvásárhelyi Hetednapi Adventista Egyház
egészségügyi előadást szervez március 6-án, hétfő
este 7 órai kezdettel a Maros Művészegyüttes köves-
dombi termében. A meghívott előadó dr. Binder Zsolt
Péter reumatológus, az előadás témája és címe: Be-
szélgessünk a reumás betegségekről. A belépés in-
gyenes.

Balesetmentes tavaszt!
Márciuska női sofőröknek

Csindaratta bumm bumm bumm
Interaktív zenés foglalkozás 1-3 éves gyerekeknek sok

játékkal, versikével és mesével. Az oldott légkörű foglal-
kozásokon az a cél, hogy a gyerekek is bekapcsolódjanak
az éneklésbe, zenélésbe, ezáltal is fejlődjön zenei hallásuk,
ritmusérzékük. A legfontosabb, hogy a közös éneklés örö-
met, élményt nyújtson, derítse jókedvre a kicsiket. 

Időpont: március 2., 10.30 óra 
Ára 15 lej, ami tartalmaz egy Tchibo kávét a gyerek

kísérőjének, vagy a gyerek számára egy pohár alma-

levet, vagy egy szezonális gyümölcsöt! Az élménydús
zeneihallás-fejlesztő tevékenység időtartama 
40 perc, ami kiegészül 20 perc játszóházas tevékeny-
séggel is. 

A részvételhez regisztráció szükséges a 0740-647-575-
ös telefonszámon, mert a helyek száma korlátozott.

Lovász Ágota és a Creactivity csapata élő zenével és mi-
nőségi ütőshangszerekkel várja Önöket és gyerekeiket! 

(X)

Kobak könyvesbolt és kávéház

Igencsak meglepődhettek tegnap dél-
ben a megyeszékhely főterén áthajtó gép-
kocsivezető nők, amikor az út közepén
várakozó rendőr leintette őket. Riadalmuk
azonban pillanatok múlva elmúlt, amint
kiderült, miért kellett megállniuk. 

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség
és a Román Gépkocsi-nyilvántartási Hi-
vatal (RAR) illetékesei a tavasz első nap-
ján márciuskával kedveskedtek a
Győzelem téren áthaladó női sofőröknek
és gyalogosoknak. Hasonló meglepetés-
ben lehetett részük a déli órákban a Se-
gesvár, Szászrégen és Dicsőszentmárton
főterén tartózkodó hölgyeknek is. A rend
őrei gondtalan, szép tavaszt kívántak a
megajándékozottaknak, mindenekelőtt
pedig azt, hogy az elkövetkezőkben se le-
gyen részük sofőrként vagy gyalogosként
nemkívánatos közúti eseményekben.
(nszi)

Megyei hírek

Fotó: Nagy Tibor

RENDEZVÉNYEK



Kárpát-medencei óvodafejlesz-
tési program indul – jelentette be
Potápi Árpád János nemzetpolitikai
államtitkár szerdán Budapesten.
A 17,2 milliárd forintos fejlesztés
keretében legalább 68 új óvoda
épülhet, és további 215 fejleszté-
sére, valamint több mint 1500
magyar sarok kialakítására lesz
lehetőség.

Potápi Árpád János sajtótájékoztatón
elmondta: tavaly év végén jelentősen
nőtt az államtitkárság költségvetése.
Eredetileg 28 milliárd forinttal számol-
tak, amely az utolsó két hónapban több
mint 73 milliárdra ugrott, s ebbe a ke-
retbe kerülhetett be az óvodafejlesztési
program is – jelezte az államtitkár, hoz-
zátéve: az óvodafejlesztési program részét
képezik, ahol szükséges, a bölcsődék is. 

A 17,2 milliárd forintos keretből 7,5
milliárdban részesül Erdély, amelyet 6,2
milliárddal követ Felvidék, illetve Mu-
ravidék, Horvátország és Kárpátalja.

A cél, hogy a gyerekeket első pillanat-
ban „megfogják” a magyar ügynek, ma-
gyar intézményrendszernek és magyar
identitású embereknek megtartsák őket.

Ehhez az óvodai nevelés kiemelten
fontos – rögzítette az államtitkár, aki
hangsúlyozta: a program semmilyen
módon nem veszélyezteti a magyaror-
szági óvodák felújítását, építését.

Grezsa István kormánybiztos el-
mondta: a határon túli magyar óvodások
száma jelenleg 48 ezer, a cél, hogy ez a
szám legalább 60 ezerre duzzadjon. Azt
szeretnék, hogy a vegyes házasságokból
származó gyermekek is nagyobb esély-
lyel kerüljenek magyar intézményekbe.

Az MTI-hez eljuttatott háttéranyag
szerint a program első üteme az egyházi
intézményekre terjed ki, az óvodafej-
lesztésben részt vállaló egyházak 2016
decemberében közel 9 milliárdot kaptak,
a világi intézmények részére pedig to-
vábbi 8 milliárdot biztosít a program.
Minden beruházás esetében az év végéig
meg kell történnie a telekvásárlásoknak,
az építési engedélyek elkészítésének, az
engedélyek beszerzésének, a kivitelezés
elkezdésének.

Az építési és felújítási programok le-
zárásának határideje 2018. december
31., az elszámolásokat a Minisz- 
terelnökség felé legkésőbb 2019. június
30-ig be kell nyújtani.

A szakmai kompetenciafejlesztésre –
a központi programcsomag részeként –
551 millió forintot lehet fordítani.

Az épületek és a környezet megújítása
mellett a program a humánerőforrás-fej-
lesztésre is fókuszál. A hátrányos hely-
zetű diákokkal foglalkozó szakemberek
külön tréningeken vehetnek részt egy fej-
lesztőpedagógus képzés keretein belül.

Grezsa István elmondta még: jelentős
óvodakutatási program indul, hat kül-
honi magyar régióban mérik fel az óvo-
dák jelenlegi helyzetét, vizsgálják a
szülői attitűdöket.

Speciális tananyag készül a prog-
ramba bevont intézmények számára. Va-
lamennyi külhoni magyar
óvodapedagógus számára elérhető lesz
egy virtuális óvoda honlap, s szeretnék
kialakítani a külhoni magyar gyer-
mekpszichológusok, logopédusok háló-
zatát is.

Szeretnék eljuttatni továbbá 
a Magyarországon megújuló bölcsőde-
program hasznosítható elemeit a 
külhoni magyar lelkészfeleségek szá-
mára.

A tervek között szerepel még a Biztos
Kezdet Gyerekház kiterjesztése a kül-
honi magyar régiókra, illetve képzést
szerveznek Kárpát-medencei szülész-
nőknek, a gyermekorvosok, szülésznők,
védőnők számára pedig online felületet
biztosítanak majd – jelezte Grezsa Ist-
ván, aki az 1500 magyar sarokról el-
mondta: ezek készségfejlesztés mellett a
magyar jellegre is kiemelten koncentrál-
nak majd. 

Hangsúlyozta: nagyon fontos, hogy
olyan szolgáltatásokat is be tudjanak ve-
zetni, amelyek Magyarországon meg-
szokottak. (MTI)
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Adakozás a kommandói iskola
újjáépítésére

Az imán, a könyveken és a szolidaritáson túl, a január
9-én leégett kommandói iskola újjáépítésére pénzre
van szükség, 100 gyermek sorsa a tét – ezt hangsú-
lyozza az RMDSZ országos akcióként indított kampá-
nya. Az iskola újjáépítése 800 ezer euróba kerül, eddig
100 ezer lej gyűlt össze. Mint ismeretes, Kovászna
megye legmagasabban fekvő településén, Komman-
dón a Horn Dávid Általános Iskola 30% százaléka le-
égett: a két informatikai laboratórium, a sportfelszere-
léseket tároló raktár, a kilencezer kötetes könyvtár, irat-
tár, az illemhelyiségek, valamint a kazán is megsem-
misült. Az iskolában 73 iskolás és 27 óvodás tanul. 

Több pénz jut védelemre
A felszerelés bővítése szempontjából idén jó éve
lesz a hadseregnek, mert hosszú idő óta először a
bruttó hazai össztermék két százalékát utalták vé-
delmi kiadásokra – jelentette ki szerdán Mircea
Duşa, a minisztérium védelmi politikáért felelős ál-
lamtitkára. Duşa, aki részt vett egy kolozsvári katonai
ceremónián, kifejtette: a hadseregnek alkalmazkod-
nia kell az új biztonsági kihívásokhoz. (Agerpres)

Kártérítés a rossz utak miatt
Mintegy 55.000 lej kártérítést kell kifizetnie Kolozsvár
önkormányzatának, miután 19 gépkocsivezető pa-
naszt emelt, amiért a közutak állapota miatt kár esett
járműveikben. Az autóvezetők egy biztosítócéghez
fordultak a kárigényléssel, amely 2008-ban beperelte
a polgármesteri hivatalt, hogy visszaszerezze a kár-
térítés összegét, amit kénytelen volt kifizetni a pana-
szosoknak. Néhány év pereskedés után a főváros
első kerületének bírósága, a kolozsvári bíróság és a
Kolozs megyei törvényszék is a biztosítótársaságnak
kedvező ítéletet hozott. A bírák azzal indokolták dön-
tésüket, hogy az útkarbantartó cég és az önkormány-
zat felelőssége lett volna megfelelően karbantartani
a közutat, amelyen a baleset történt. (Agerpres)

Légi üzemanyag-feltöltés 
az ország területén

Az 53-as vadászrepülő-század pilótái kedden első
alkalommal hajtottak végre légi üzemanyag-feltöltést
F16-os Fighting Falcon gépeikkel az ország területe
fölött – közölte a román légierő. A légi üzemanyag-
feltöltést 7000-10 000 méter magasságban hajtják
végre mind éjjel, mind pedig nappal. Az F-16 Fighting
Falcon harci gépek repülési autonómiája mintegy 3
óra, a néhány perces légi üzemanyag-feltöltést kö-
vetően pedig a repülési idő két órával megnő. A
hazai pilóták egy portugáliai tanfolyamon szerezték
meg a hasonló műveletek végrehajtásához szüksé-
ges jogosítványt.

Dorin Florea polgármester annak idején két évre üte-
mezte be ezt a folyamatot, de a jelek szerint az elmúlt
négy év sem volt elég az önállósulásra abban az okta-
tási intézményben, ahol az állítólagos hiányszakmákban
szervezik a képzéseket, illetve kutatási programok indí-
tását tervezik. 

Arról sem volt pontos információnk, hogy az MKT
képzési programjainak, személyzetének finanszírozá-
sára, az intézmény felszerelésére mennyi közpénzt hasz-
nált fel. Mindeddig. A múlt heti városi közgyűlésen egy
határozattervezetben személyzetbővítésre kért támoga-
tást az egyetem. A tudományos tanácsába beválasztott
önkormányzati képviselő, Radu Bălaş felszólalásából
kiderült: eddig 1,33 millió lej közpénzt használt fel az
egyetem, saját bevétele 113 ezer lejre rúg, az oktatási
tárca akkreditálásával nem rendelkezik, a 69 képzésből
csupán ötöt akkreditáltak (a nem engedélyezett szako-
kon végzettek csupán bizonyítványt kapnak), az elmúlt
3 évben 301 hallgató vett részt a képzéseken, az intéz-
ményben megtartott tudományos és kulturális rendez-
vények nagy része kimerül abban, hogy a szervezők
rendelkezésére bocsátották a helyiségeket. A képviselő
szerint az MKT-n tartott képzések elérhetők más szakin-
tézmények, civil szervezetek keretében, a kulturális ren-
dezvényeket pedig a polgármesteri hivatal kulturális
igazgatósága meg tudná szervezni anélkül, hogy ez
közel másfél millió lejébe kerülne az adófizetőknek.
Olyan egyetem ez, mint amilyen patika a Sörpatika –
fogalmazta meg némi iróniával a bizottsági tag. Az biz-
tos, hogy profizmust és nagyobb átláthatóságot kellene
biztosítani a közpénzeket felhasználó intézmények ese-
tében, és elvárható, hogy egy, az adófizetők pénzéből
fenntartott oktatási intézmény eredményeket produkál-
jon. Egyik mutató akár az is lehetne: a képzések 300
hallgatója közül hányan helyezkedtek el az MKT-n ta-
nult szakmában? 

Szakoktatás 
és tudományosság

Lebontják azt a szabadkai téglagyárat, amely az
utóbbi években a Nyugat-Európába tartó migránsok
legfőbb pihenőhelye és tájékozódási pontja volt az
észak-vajdasági városban.

Varga Tibor, a Kelet-európai Misszió szerbiai képviselője
szerdán a helyi sajtónak elmondta: az elhagyatott épületnek
fél éve új tulajdonosa van, aki a tervek szerint lebontaná, és
új objektumokat építene a helyszínen.

Mint mondta: a bontás már a télen megkezdődött, és a me-
legebb idő közeledtével minden bizonnyal felgyorsul. A köz-
ponti épületről már leszedték a tetőt, és megkezdték a falak
bontását is – tette hozzá. Szerinte nyárig teljes mértékben
megváltozhat a helyzet azon a területen, amely évek óta a mig-
ránsok pihenőhelyének számít, és a bevándorlóknak új hely-

színt kell találniuk, ahol meghúzhatják magukat. A hivatalos
adatok szerint Szerbiában jelenleg mintegy hétezer migráns
tartózkodik, míg a becslések szerint Szabadkán mintegy há-
romszázan vannak. A szabadkai befogadóközpontban legfel-
jebb 150 ember számára van hely, ám többen is inkább a
központ körüli szabad területen sátoroznak, néhányan pedig
még mindig a szerb-magyar határsávban várják, hogy átjut-
hassanak Magyarországra, illetve az Európai Unióba. Helyi
beszámolók szerint sokan tartózkodnak a közeli erdőkben, és
több hétvégi házat is feltörtek, ahol jelentős károkat okoztak
a tulajdonosoknak.

Szerbiában öt állandó és 14 ideiglenes befogadóközpont ta-
lálható, amelyekben összesen mintegy hatezer embert tudnak
elszállásolni. (MTI)

Lebontják a szabadkai elhagyott téglagyárat, 
a migránsok legfőbb gyülekezőhelyét

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési program indul 

Johannis: Románia ellenzi 
a többsebességes Európa gondolatát

Trump új rendelete a beutazási tilalomról jogilag
megalapozottabb lesz

Donald Trump amerikai elnök felülvizsgált rende-
lete a beutazási tilalomról várhatóan a napokban
megjelenik, és valószínűleg jogilag megalapozot-
tabb lesz, mint az első, januári változat, amelynek
több rendelkezését szövetségi bíróságok felfüg-
gesztették – írta kedd este a The Wall Street Jour-
nal (WSJ) című lap a rendelettervezetet ismerő, de
meg nem nevezett forrásokra hivatkozva.

Az új rendeletben a beutazási tilalom valószínűleg csak a
megjelölt országok amerikai vízummal még nem rendelkező
állampolgáraira vonatkozik majd, ideiglenesen.

Az eredeti rendelet azokra is vonatkozott, akiknek már volt
vízumuk. Ebből kifolyólag a külügyminisztérium akkor be-
jelentette, hogy csaknem hatvanezer embertől visszavonják a
már kiadott vízumot. Ezeket a beutazási engedélyeket azután
ismét érvénybe léptették, mert egy seattle-i szövetségi bíró
felfüggesztette az elnöki rendeletet, majd a kormány felleb-

bezésére egy San Franciscó-i fellebbviteli bíróság megerősí-
tette a felfüggesztést.

Az új rendelet ezenkívül valószínűleg nem ad elsőbbséget
a vallási kisebbségekhez tartozó menekültek befogadásának,
ami gyakorlatilag a muzulmán többségű országokból mene-
külő keresztényekre vonatkozott volna az eredeti rendelet
alapján.

Valószínűleg az új rendelet is ideiglenesen fel fogja füg-
geszteni menekültek befogadását, de az első változattól elté-
rően azonos módon kezeli majd a szíriaiakat a más
országbeliekkel – mondták el a lapnak a nyilatkozó források,
hozzátéve, hogy a tervezet még változhat. Az eredeti, januári
változat négy hónapra felfüggesztette az egész menekültprog-
ramot, és meghatározatlan időre felfüggesztette a szíriai 
menekültek befogadását. A WSJ szerint a Fehér Ház szóvivője
nem volt hajlandó megjegyzést fűzni a lap értesüléseihez.
(MTI)

Románia határozottan ellenzi egy koncentrikus
körökből álló unióról, egy többsebességes Euró-
páról szóló, utóbbi időben felmerült elképzelése-
ket – szögezte le szerdán Klaus Johannis államfő,
amikor Bukarestben fogadta Joseph Muscatot, az
unió soros elnökségét ellátó Málta miniszterelnö-
két.

Ha ilyen elvek mentén szerveznék újjá az uniót, az valójá-
ban az európai projekt szétesését jelentené – vélekedett az ál-
lamelnök. Johannis megerősítette: Románia egy konszolidált,
egységes és befogadó Európát akar, és továbbra is stratégiai
célkitűzése a teljes uniós integráció.

A Brexitről szólván Johannis az uniós tagországok egysé-
ges fellépésének szükségességét hangoztatta. Románia szá-
mára kiemelt fontosságú, hogy a brit kilépésről szóló

egyezmény megvédje a már Nagy-Britanniában élő román ál-
lampolgárok szerzett jogait és érdekeit.

Muscat elmondta: a máltai uniós elnökség a hatékony ha-
tárőrizet, a rugalmasság és a közös felelősségvállalás elve
alapján keres megoldást a migrációs válságra, és konszenzu-
sos megoldásokra törekszik a bevándorlási, illetve menekült-
politika terén.

Muscat szerdán román kollégájával, Sorin Grindeanu mi-
niszterelnökkel is találkozott Bukarestben. Megbeszélésükön
a kormányfő azt szorgalmazta, hogy az unió – a déli mellett
– a keleti szomszédságra is fordítson kiemelt figyelmet, erő-
sítse kétoldalú kapcsolatait keleti partnereivel. A bukaresti ve-
zetők jelezték: érdekeltek a máltai elnökség tapasztalatainak
megismerésében, tekintettel arra, hogy 2019 első felében Ro-
mánia tölti majd be az Európai Unió soros elnökségét. (MTI)



Telitalálatom van! No, nem a lut-
rin. Ezen csak akkor nyerek, ha
nem vásárolok szelvényt. De most
nem az efféle szerencsére utal a ki-
fejezés, hanem Teodor Meleşcanu
külügyminiszter magyarországi lá-
togatására. Egy az egyben eltalál-
tam: voltak kérdések, amelyekben
egyetértés volt, aztán olyanok, ame-
lyekben az álláspontok közel állnak
egymáshoz, megint mások, ame-
lyekben kibékíthetetlenek a néze-
tek. Mindezekre a jószomszédság
szellemében történt alig több mint
utalás. Az árnyalt fogalmazásra is
képes hírügynökségek sem adtak
tudtunkra a „sorok között” olyas-
mit, hogy a legcsekélyebb kölcsö-
nös kellemetlenkedések zavarták
volna meg a találkozó hangulatát.
Teodor Meleşcanuval, aki egy cso-
kornyakkendős úriember, egyéb-
ként sem lehet olyan módon
társalogni, mint például Victoria
Nuland amerikai külügyi államtit-
kárral. Mint Szijjártó Pétertől tud-
juk, nevezett hölggyel nem egy
alkalommal kiabáltak egymással,
aki megengedte magának, hogy pa-
rancsolgasson Magyarországnak.

Meg tudom érteni, mondom, ha
már szóba került. Emlékszem, ami-
kor megválasztatták elnöknek
Klaus Johannist (a nyelvészkedők-
nek üzenem, hogy itt most a „tatták”
és nem a „tották” a megfelelő), első
látogatója Nuland asszony volt.
Azért tűnt fel nekem, hogy nem tá-
jékozódni jött, megkérdezni az elnö-
köt, miben segíthetnek, hanem mert
pontokba szedve elmondta, melyek
a „feladatok”. Azóta van nekem is a
begyemben, nagykövetestül, aki úgy
jár-kel, mint egy helytartó. Mellesleg,
Meleşcanu figyelmeztette először,
mindjárt kinevezése után,  persze
nem a csillárt is leordítva, hogy fogja
vissza magát a buzgólkodásban…

Na de vissza a román–magyar
kapcsolatokhoz. Vagy a magyar–
román kapcsolatokhoz, amiről Szij-
jártó Péter azt mondta hétfőn, hogy
Magyarország a jó állam- és kor-
mányközi viszonyban érdekelt. Ő
nem beszélt olyan szabatosan a
problémás ügyekről, mint Meleş-
canu, beérte összefoglalni az „érzé-
keny” jelzővel, hozzátéve, hogy az
ilyen kérdések „alapvetően a ki-
sebbségekhez kapcsolódnak”. Sze-
rinte legjobb az egyszerűséget
választani az okoskodás helyett, az
érdekekre alapozva „trükkök és túl-

bonyolítás” helyett. Hát igen, egy-
szerűség és túlbonyolítás. Vajon
Szijjártó Péter ezt nekünk, erdélyi
magyaroknak üzente vagy a romá-
noknak? Csupán azért kérdezem, mert
nem lenne célszerű abban az „egysze-
rűségben” gondolkodni, mint ahogy
felsejlik a magyar–szlovák kapcsola-
tokból, ahol kisebbségi ügyekben az
ottani magyarok kényszerűen addig
nyújtózhatnak, amilyen rövidre a ta-
karót szabták számukra! Nálunk a
dolog nem egyszerűsíthető az ef-
fajta szabászatra…

Tényleg jó lenne valami igazán
meggyőzőt látni a gonddal megmó-
dolt „egyszerűségből”, mert a prob-
lémáink megoldása ugyan egyszerű,
csak az odavezető út kimerítően
hosszú. Lám, a megoldatlan alapkér-
dések maholnap betöltik a száz esz-
tendőt! Mindkét külügyminiszter
beszélt a bizalom fontosságáról,
amihez azonban nem lehet másként
eljutni, mint leásva az immár törté-
nelmivé bonyolódott kölcsönös bi-
zalmatlanság gyökeréig. Ehhez
alaposan neki kell gyürkőzni!

Belegondolok, hogy a mai romá-
niai politikai garnitúrából hányan ér-
tenek valamit is a kisebbségi kérdés
tényleges dimenzióiból? Olyanok,
akik készek és képeseknek is látsza-
nak összefogni az érdekösszefonódá-
sok és érdekellentétek világában az
értelmes megoldások keresésére. Ha
lenne is, elő lehet-e állni egy ilyen
szándékkal, ha annak éppen az tesz
keresztbe, akitől sokan a változást
várták? Mit is mondott nemrégiben
Klaus Johannis Strasbourgban, ami-
kor egyesek, köztük a magyar parla-
ment külügyi bizottságának elnöke,
a kisebbségek helyzetével kapcsola-
tosan kérdezték? Idézem: „Képzel-
jék el, egy kis etnikai kisebbség
tagjaként Románia elnöke vagyok.
Ez a románok nyitottságát mutatja.
Biztosíthatom önöket, hogy a román
társadalomban nincs úgynevezett
»magyar probléma«”.

Ezzel a kijelentéssel nem az a
gondom, hogy hisznek-e neki ott,
ahol mondta, hanem az, hogy – talán
bele sem gondolt –, munícióval látta
el a román politikusokat, pártokat.
Így, ha az RMDSZ bármivel előáll,
egyetlen kézmozdulattal inthetik le
őket… Köszönjük, elnök úr! S ami
még kényesebb helyzet, hogy aki –
ritka kivételként – esetleg megértés-
sel lenne kész ügyeinkben valamit is
tenni, egyértelműen szavazatokat

veszít! Mivel buktatta meg néhány
évvel ezelőtt az elnök szerint létező
„román nyitottság” Ungureanu mi-
niszterelnököt? Azzal az – egyéb-
ként hamis – hír terjesztésével,
hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem magyar
tagozatának kívánt kedvezni. Nos,
éppen a MOGYE-üggyel demonst-
rálhatná most állítását az elnök, hogy
egy aberráns helyzetet feloldva ér-
vényt szerez a törvénynek. Ugyanis
itt az a különös helyzet állt elő, hogy
– tessék figyelni –, a demokráciára
hivatkozva „ütik agyon” a demokrá-
ciát: a kötelező, az alkotmányon kívül
minden mást felülíró törvényt az
egyetemi szenátus jogkörének abszo-
lutizálásával utasíthatja el a rögesz-
més testület – s évek óta elnézik
neki! Egy egyszerű elnöki gesztus, ha
akar, tud határozott is lenni, a bizal-
mat élesztgethetné. Ő azonban nem
azért elnök, mert kisebbségi, hanem
azért, hogy a magas hivatal ne le-
gyen többségi kézben…

A külügyérek budapesti találko-
zója biztosan hasznos volt. Mon-
dom akkor is, ha valójában nem
tudom, hogy miben is áll a 
hasznossága. Ha tudnám, biz-
tosan eszembe sem jutna arra gon-
dolni, hogy valami okból amolyan
szükségszerű diplomáciai üresjárat
volt.

A Legfelsőbb Bírói Tanácshoz (CSM) fordult az
RMDSZ a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai
Líceum ügyében, arra kérve Ghena Mariana elnököt,
vizsgálja ki az intézmény ellen folytatott bűnügyi el-
járás során tapasztalt visszaéléseket, hatáskörének
megfelelően biztosítsa a kivizsgálás folyamatának
törvényességét. Kelemen Hunor március elsejei le-
velében arról értesítette a CSM elnökét: szülőket
hallgat ki a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA), ta-
núként hívja be azokat, akik ezelőtt két évvel átírat-
ták gyermekeiket a római katolikus líceumba.

A szövetségi elnök úgy véli, a fennálló eset megkérdőjelezi
az ügyészek hitelességét, pártatlanságát, nem számol mindan-
nak hatásával, amit egy ilyen ügy a végleges bírói ítélet hiá-
nyában okozhat. „Az ügyészek több olyan szülőt is behívtak
kihallgatásra, akinek a római katolikus iskolában tanul a gyer-
meke. Meggyőződésünk, hogy a szülőknek semmi közük az
iskolaalapításhoz, az egyedüli kapcsolatuk a tanintézménnyel
gyermekeik révén van. A szülők és ügyvédeik állításai alapján
a DNA részéről egyértelmű a megfélemlítés, esetenként azzal
fenyegették meg őket, hogy nem ismerik el gyermekeik ta-

nulmányait – ez jóval túllépi az ügyészek hatáskörét –, mi
több: a gyermekeket is behívják kihallgatásra. Nem beszélve
arról, hogy az érintetteket gyermekeik felekezeti hovatartozá-
sáról is kikérdezték – amennyiben válaszukból az derült ki,
hogy azok nem római katolikusak, vitatottá tették, hogy miért
íratták őket mégis a római katolikus líceumba” – érvelt. Ke-
lemen Hunor meggyőződése, hogy ez a hozzáállás etikailag
sem helyes, mindazonáltal túllépi az ügyészek hatáskörét.
Az RMDSZ elnöke arról is beszámol: bár mindmáig nem szü-
letett végleges bírói ítélet arról, hogy törvényesen jártak-e el
az iskola alapításakor, a Maros Megyei Tanfelügyelőség feb-
ruár 27-én mégis megtiltotta a 2017-2018-as tanévre a ciklus-
kezdő – 0., 5. és 9. – osztályok beindítását. Az érv: bűnügyi
vizsgálatot folytat a tanintézmény ellen a Korrupcióellenes
Ügyészség. „Egy ilyen döntés nem születhetett volna meg
akkor, ha a kivizsgálás a törvény előírásainak megfelelően, a
szakmai követelmények betartásával zajlott volna, hiszen a
DNA eljárása nemcsak a szülőkben keltett bizonytalanságot és
félelmet, hanem a döntéshozókban és hatóságokban is. Továbbá
nem tartotta szem előtt azt, ami a legfontosabb: a diákok jogait”
– tette hozzá levelében Kelemen Hunor.
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„Nem voltak törvénytelen lépések az
iskola alapításakor, csak kisebb hibák.
Az a véleményem, hogy az iskola kor-
rekt módon, törvényesen alakult meg,
egyetlen alkalommal történt, mondhatni,
egy kis tisztázatlanság. Amit elemezni
lehet.” És a legjobb megoldás az elkö-
vetett hibák kijavítása.

A fenti mondatokat a marosvásárhelyi
Római Katolikus Teológiai Líceum ala-
pítása kapcsán Dorin Florea polgármes-
ter jelentette ki azon a találkozón,
amelyre a marosvásárhelyi iskolaigazga-
tókat hívta meg kedd délután az építé-
szeti iskolaközpont dísztermébe. A
polgármester szerint nem kellett volna
elsietni az iskolaalapítást, és a politiku-
soknak sem kellett volna közbeavatkoz-
niuk. Florea nem tartja szerencsésnek,
hogy a korrupcióellenes ügyészség pon-
tosan a márciusi ünnepek előtt rendeli be
kihallgatásra a szülőket, mivel ez a la-
kosságot érzékenyen érinti, és megbé-
lyegzi a várost. Ugyanakkor elítélte 
a városi tanácsosok magatartását, 
akik rendkívüli tanácsülé-
sen szavazták meg az iskolahálózat ter-
vezetét, ami ellen törvényességi kifogá-
sokat fogalmazott meg a prefektus.
Véleménye szerint nem kellene felszá-

molni az iskolát, csak odacsatolni egy
másik tanintézményhez, amíg rendezik
a helyzetét. Az Unirea Főgimnázium
meg kellett volna maradjon vegyes isko-
lának, mondta, majd hozzátette, hogy
magyar ismerősei szerint aki azt akarja,
hogy itthon maradjon és itthon érvénye-
süljön a gyermeke, az román iskolába
íratja.

A továbbiakban elhatárolta magát a
rendkívüli tanácsülésen hozott határo-
zattól, és a főtanfelügyelő ismételt kéré-
sére, aki az iskolahálózat tervét sürgette,
amire egy egész ország vár, a polgár-
mester végül ígéretet tett egy rendkívüli
tanácsülés összehívására.

Az igazgatókkal folytatott megbeszé-
lés legfontosabb célja az volt, hogy min-
den iskola nevezzen ki egy
adminisztrátort, aki a polgármesteri hi-
vatallal tartani fogja a kapcsolatot. 

Az ülésen iskolaigazgatóként részt
vett Csíki Zsolt, a városi tanács
RMDSZ-frakciójának az elnöke is, 
aki lapunknak a következőket nyilat-
kozta:

– A tanfelügyelőség türelmetlensége
érthető, mivel ők minden határidőt túl-
léptek. Mi, RMDSZ-tanácsosok felelős-
séget vállaltunk, és ezért hívtunk össze

rendkívüli tanácsülést az iskolahálózat
tervezetének az elfogadására. A kor-
mányhivatal vezetőjének egyik kifogása
az volt, hogy nem tartottuk be a három
munkanapot az összehívó beiktatása és
a tanácsülés napja között. Ha ez így van,
megkérdőjelezném a korábbi sürgősségi
tanácsülések összehívásának a törvé-
nyességét. A mai gyűlés lejártával sze-
mélyesen is kértem a polgármestert, hogy
hívjon össze újra sürgősségi tanácsülést,
betartva az előírásokat, és hozzunk hatá-
rozatot a tervezetről, amelyet szakmailag
láttamoz a tanfelügyelőség, majd azt kö-
vetően a tanács jóváhagyja az iskolahá-
lózatot. Ha ez nem történik meg, az
egész ország ujjal fog ránk mutogatni. 

– Mi a véleménye a polgármester
által megfogalmazott ajánlásról?

– Ő már régóta azt tanácsolta, hogy a
katolikus iskola kerüljön egy másik is-
kola szerkezetébe, amit nem vehetünk
figyelembe, abból kiindulva, hogy miért
kellene egy másikhoz csatolni egy létező
iskolát. Számunkra ugyanis a Római Ka-
tolikus Teológiai Líceum törvényes
módon létezik, ezért kell minél hama-
rabb összehívni a rendkívüli tanácsülést,
hogy megszavazhassuk – szögezte le
Csíki Zsolt. (bodolai)

A hibát ki lehet javítani 

A Római Katolikus Teológiai Líceum ügyében 

Diplomáciai üresjárat?
Makkai János

A Legfelsőbb Bírói Tanácshoz fordult 
az RMDSZ 

A Teleki Tékában látogatható Bolyai-múzeumban van
egy fénykép, amelyen Bolyai János hegedűje látható. A
hegedű ma már csak emlék, azaz sorsvonala valamikor
a múlt század elején megszakad. Azóta lappang, esetleg
idegen kezekben még meg-megszólal, ha százhatvan év
viharait épen és egészségesen vészelte át.

Azt minden Bolyai Jánossal foglalkozó életrajz vagy
jelentősebb körültekintő dolgozat megemlíti, hogy kivá-
lóan zenélt, bár mesterei igazából nem voltak. Saját szer-
zeményeiről is tud a kutatás, jól kezelte a hegedűt, sőt
nyilvánosan is fellépett. Egyszer például – erről a cso-
dával határos módon egy hirdetmény is fent maradt
1843-ból – az Apollóban rendezett koncerten Paganini-
műveket adott elő. (Bécsben kadét korában magasan kép-

zett zenei körökben
forgolódott, sokat
muzsikált, szép si-
kerrel.)

Könyvtári kutakodásaink során előnkbe került a Szé-
kely Lapokban egy aláírás nélküli cikkecske, amely
Bolyai János hegedűjének utóéletét meséli el. (Mint
utóbb kiderült, a vásárhelyi szerkesztő a kolozsvári
Magyar Polgárból veszi át a forrás megjelelölése
nélkül a híradást. Bolyai János azért kerül akkortájt
a figyelem középpontjába, mert januárban Kolozsvá-
rott és Marosvásárhelyen is szép ünnepség során em-
lékezett meg a tudós világ születésének 100.
évfordulójáról.

És most lássuk magát a cikkecskét:
„Bolyai János a világhírű matematikus tudvalevően

kiváló hegedűművész is volt. Hegedűje, mely nemcsak
mint ereklye becses, hanem mint hangszer is elsőrendű
a maga nemében, most [1903 március] Medgyesen dr
Klein Adolf fiának Klein Ottónak a birtokában van. A
híres hegedű történetét Bolyai Gáspár, székelyudvarhelyi
lakos, Bolyai János unokaöccse a következőkben beszéli
el: Bolyai János hegedűjét hadnagy korában vásárolta
kilenc darab csász. és kir aranyon és egész élete végéig
megőrizte. Mikor Bolyai János Marosvásárhelyen meg-
halt [1860. január 27-én] minden ingóságát, s ezek kö-
zött hegedűjét is eladták. A hegedűt Stefani Demeter
kereskedő vásárolta meg, s tudósította a vásárról az el-
hunyt testvéröccsét, Bolyai Gergely főszolgabírót, aki
szintén kitűnő hegedűs volt. Bolyai Gergely bátyja hege-
dűjét két ökörtinóért cserélte vissza, s tőle örökölte aztán
a hegedűt egyetlen fia, Bolyai Gáspár, aki ügyvédi ho-
norárium fejében adta azt dr. Klein Adolf medgyesi
ügyvédnek.”

Ezután nyoma vész, hacsak nem került valamilyen meg-
szállott gyűjtő vagy muzsikus kezébe, aki még évtizedekig
vonogatta rajta nyirettyűjét anélkül, hogy tudta volna, kinek
a hangszerén muzsikál.

A hegedű utóélete

  r



Adománygyűjtéseket szerveznek, gyerekbaráttá
tették a kórházi osztályt, ahol a daganatos beteg-
séggel diagnosztizált gyerekeket kezelik, bejárnak
hozzájuk a klinikára, játszanak velük, programokat
szerveznek nekik, táborozni viszik őket – röviden
így lehetne összefoglalni a marosvásárhelyi Együtt
a Rákos Gyermekekért Egyesület tevékenységét,
amely idén ünnepli fennállásának tizedik évfordu-
lóját. Az egyesület ötlete tíz évvel ezelőtt egy olyan
szülőpárosban fogalmazódott meg, akik átélték a
poklok poklát, amikor fiuknál daganatos betegsé-
get fedeztek fel. Saját fájdalmukból kiindulva azóta
is arra törekednek, hogy segítsék azokat, akikre
hasonló csapást mért a sors. És igazából csak az
tud olyan szívvel-lélekkel, kellő elszántsággal fel-
karolni egy-egy nemes célt, aki maga is szembesült
azokkal a nehézségekkel, amiket átélnek a beteg
gyerekek és szüleik. Az elmúlt tíz év tapasztalatai-
ról, tevékenységeikről az egyesület elnökével,
Farczádi Gabrielával (fotó) beszélgettünk. 

– Hogyan indult az egyesület tíz évvel ezelőtt?
– 2007-ben indítottuk el az egyesületet, miután a nagyob-

bik fiunk megbetegedett, és a kezelés miatt egy évet Buda-
pesten töltöttünk vele. Hála az égnek, azóta eltelt tíz év, és
ma egészséges. Én valójában Budapesten láttam, hogy mű-
ködik egy ilyen egyesület, alapítvány, miként támogatják a
kórházat, és milyen sok szép, jó dolgot tudnak megvalósítani.
Pesten jártunk állami és magánkórházban is, ott láttam,
mennyire másképp néz ki egy olyan gyermekosztály, amely-
nek a támogatását egy alapítvány felvállalta: voltak felszere-
lések, egyszer használatos kellékek, és ezeket mind a civil
szervezetek biztosították. Vásárhelyen akkor nem volt olyan
civil szervezet, amely a daganatos betegséggel diagnosztizált
gyerekeket felkarolta volna, ezért fogalmazódott meg ben-
nünk az ötlet, hogy ha lezárul a fiunk kezelése, létrehozunk
egy egyesületet. Nem volt pénzünk, csak az álmunk meg a
jó szándék. Megkerestük a Maros Megyei Sürgősségi Kórház
vezetőségét, és az osztályvezető professzor asszony el-
mondta, tisztában van vele, hogy mennyire fontos lenne egy
ilyen civil szervezet támogatása, hiszen a külföldi tapaszta-
latcserék során látta a különbséget. 

Találtunk pár jóindulatú, lelkes embert, aki felajánlották
támogatásukat, nem feltétlenül anyagiakkal, hanem ötlettel,
munkájukkal segítettek. Az első években még nem voltak ön-
kénteseink, tízen voltunk alapító tagok, a férjemen és rajtam
kívül orvosnők, asszisztensnő, tanár, üzletasszony. Ragasz-
kodtunk ahhoz, hogy már az elején legyenek az alapító tagok
között szakmabeliek, azaz orvosok bevonva, mert ahhoz,
hogy hiteles legyél, fontos, hogy arról a területről, ahol dol-
gozni kívánsz, legyen egy-két személy, aki tudja pontosan,
melyek a hiányosságok, mire van szükség, milyen irányba
kellene haladni. Nagyon sokat kell dolgozni azon, hogy hi-
teles legyen az ember.

– Kívülállóként úgy tűnik, hogy ti vagytok az a szervezet,
amelynek minden adománygyűjtéskor nagy tömegeket, ada-
kozók százait sikerül megmozgatni…

– Arra törekszünk, hogy halljanak, tudjanak rólunk,
ugyanis gyakran tapasztalom, hogy nagyon sok az olyan
ember, aki szeretne valami jót tenni, adományozni egy
nemes célra, de nem tudja, hová, kihez lehetne fordulni. So-
kakat jó érzéssel tölt el a tudat, hogy egyszerűen azáltal,
hogy részt vesz egy előadáson, segített. Rendszeresen ese-
ményeket szervezünk, és próbálunk ily módon utakon pénzt
gyűjteni. 

– Miként támogatjátok a daganatos beteg gyerekeket? 
– A Maros Megyei Sürgősségi Kórház gyerekosztályán

van egy részleg, ahol daganatos betegségben szenvedő, fő-
ként leukémiás gyerekeket kezelnek, mi ezt az osztályt támo-
gatjuk. Volt egy nagy közös projektünk közel 4 évvel ezelőtt
a Rotary Maris Klubbal, jelentős összeget gyűjtöttek, amiből
felújítottuk ezt a kórházi részleget. Sokkal barátságosabb lett,
jobbak a feltételek, minden kórteremnek saját mosdója van.
Az itt kezelt gyerekek édesanyjukkal együtt sokáig kell kór-
házban tartózkodjanak, ezért fontos, hogy jó körülmények le-
gyenek. Továbbá, ha szólnak, hogy valami hiányzik, például
egyszer használatos eszközök, fogyóanyagok, amiket a kór-
ház nem tud azonnal biztosítani, akkor mi besegítünk. Vagy
ha egy gyereknek valamilyen gyógyszerre van szüksége, amit
sürgősen be kell szerezni, akkor hívnak a szülők, hogy tu-
dunk-e segíteni. Az önkénteseink rendszeresen bejárnak a
kórházba, és ott játszanak, kézműveskednek a kezelésen levő
gyerekekkel. 

Emellett minden évben tábort szervezünk, ez az év legna-
gyobb eseménye. Az elején 10-12 gyerekkel indultunk, majd
évente nőtt a létszám. 2017-ben az ötödik alkalommal szer-

vezzük meg a tábort. Ha a beteg vagy a már gyógyult gye-
reknek van testvére, azt is elvisszük, ha a gyerek kicsi, 7 éven
aluli, vagy kissé nagyobb ugyan, de nem marad el az anyu-
kájától, akkor az édesanya is velünk jöhet. Ilyenkor a bizton-
ság kedvéért elkísér bennünket egy orvos, asszisztens is. 

Igen népszerű a Silver box, azaz Ezüstdoboz nevű progra-
munk. Ezt az ötletet is Magyarországról lestük el, a lényege,
hogy a gyerek elmond egy kívánságot, és azt mi teljesítjük.
Van továbbá a Back in game, azaz Vissza a játékba nevű
sportterápiás programunk, melynek célja, hogy sporttevé-
kenységek által segítse a rákból gyógyult gyerekeket újból
beilleszkedni a társadalomba. Ezzel sikerült tavaly öt gyere-
ket elvinni Lengyelországba az onkoolimpiára. 

– Milyen életkorú gyerekekkel találkoztok leggyakrabban
a kórházban? 

– Van pár hónapos csecsemő is, nagyobbak is. De átlagban
a 8-12 éves korosztállyal találkozunk leggyakrabban. Bár
vannak veszteségek is, szerencsére sok a sikertörténet, a gyó-
gyulási arány a gyerekeknél jóval nagyobb, mint például a
felnőtteknél. Marosvásárhelyen inkább leukémiás gyerekeket
kezelnek, de vannak szolid tumorokkal diagnosztizált kisko-
rúak is. 

Van egy listánk azokról, akik éppen kezelést kapnak, vagy
már befejezték a terápiát, de még az ötéves nyilvántartásban
vannak, 50-60 között mozog a létszám. Nemrég a közösségi
oldalon fedeztem fel egy lányt, aki nyolc éve még a listánkon
volt. Most 25 éves, férjhez ment, és kisbabája született. 

– Felfogják-e a gyerekek, hogy valójában mi is történik
velük?

– Hogy a gyerek mit fog fel az egészből, attól függ, hány
éves. Amíg kicsi, addig talán könnyebb, akkor csak azt nem
érti, miért kell kórházban ülni, holott ő menne haza. Idővel
kénytelenek megszokni a kórházat, a kezelést. Aki jár isko-
lába, azt nem érti, mi lesz az iskolával, a barátaival. Ahogy
közeledik a kamaszkor, annál nehezebb, láttam olyan 15-16
évest, aki depressziós lett. Hiába próbálja a szülő, pszicho-
lógus tapintatosan beavatni őket a dolgokba, már megértik,
milyen betegségük van, rájönnek, hogy két lehetőség van:
vagy meggyógyul, vagy „elmegy”. Azt tapasztalom, hogy

sok minden függ a gyerek lelkiállapotától, a természetétől.
Például a fiam kis kora óta pozitív, vidám gyerek volt. Ami-
kor beteg lett, nagyon féltem attól, hogy depresszióssá válik,
de szerencsére nem került erre sor. 

– Valójában a gyerek az, aki végigmegy az emberpróbáló
kezelésen, de talán a szülőnek mégis nehezebb, hiszen tehe-
tetlennek érzi magát, lelkileg tönkremegy, de mégis kifele azt
kell sugároznia, hogy bizakodó. A gyerek ugyanis nem lát-
hatja, hogy anya fél, anya sír. Hogyan próbáltok a szülőkön
segíteni? 

– Egy olyan szülő, aki most kapta a hírt, hogy a gyereke
beteg, teljesen maga alatt van, nem tudja, mi lesz az életük-
kel, merre induljon, még azt sem tudja elképzelni, hogy ebből
a betegségből meg lehet gyógyulni. Saját magamból kiin-
dulva állítom, hogy nagyon sokat segített, amikor találkoztam
olyan szülőkkel, akik derűsen, mosolyogva mondták, hogy
az ő gyerekük is beteg volt, de már tíz éve meggyógyult, és
mára családot alapított. Kell látni a pozitív példákat, óriási
szükség van erre. A szülőkkel való munka a kórházban nem
megvalósítható, ott pszichológus van. A szülőnek az a legna-
gyobb segítség, ha egy másik szülővel beszélget, aki átment
egy ilyen helyzeten. Vannak esetek, amikor a szülő azt
mondja, ez egy sötét fejezet volt az életében, lezárta, és többé
nem is akar erre emlékezni. Van aki azt mondja, Isten meg-
segített, túl vagyok rajta, voltak, akik mellettem álltak, és én
is szeretném visszaadni azt a segítséget, amit én kaptam.
Tény, hogy a szülő lelkiállapota, hozzáállása döntő szerepet
játszik a gyerek felépülésében.

– Tudomásom szerint terveztek egy központot, ahol a gye-
rekek mellett a szülőknek is programokat szerveznétek…

– A központ ötlete is a Magyarországon láttottak alapján
született meg. Anyuka és a gyerek a kórházban van több hó-
napig, akár egy évig, kettőig, kisebb-nagyobb megszakítá-
sokkal. Amíg bent vannak, meglátogatják őket az önkéntesek,
de előfordul, hogy nem érzi jól magát a gyerek, vagy éppen
olyan kezelést kapott, hogy nincs kedve társalogni. Nem min-
dig lehet egy igazán konstruktív kapcsolatot kialakítani. Lát-
tam Magyarországon, hogy vannak olyan központok, ahová
gyerekek, szülők, fiatalok bejárnak. Mi is azt szeretnénk,
hogy legyen egy hely, ahol programokat szervezhetünk a gye-
rekeknek korosztályonként, és ahová a szülők is el tudjanak
jönni egy szülői találkozóra. Kialakítanánk egy orvosi ren-
delőt, ahol bizonyos időközönként jelen lenne egy pszicho-
lógus, egy tapasztalt hemato-onkológus, egy nutricionista,
egy gyerekgyógyász, akivel a szülők elbeszélgethetnek, ta-
nácsot kérhetnek tőlük. 

Az első lépés megtörtént, le van előlegezve egy ingatlan
Marosvásárhelyen az Egyesülés negyedben, ahol jelenleg két
szoba van, de távlatilag lehetőség van az épület bővítésére. 

A beteg gyerekek a leghálásabbak
Jó érzés látni, hogy sok a lelkes fiatal, akik szabadidejüket

arra áldozzák, hogy egy kis játékkal, odafigyeléssel a beteg
gyerekek mindennapjait elviselhetőbbé – és miért ne? – kel-
lemesebbé varázsolják. És a gyerekek mindig meghálálják a
kedvességet: egy őszinte mosollyal, egy ropogós kacajjal
vagy egy baráti öleléssel. 

Egy mosolygós „jó tündér”, így jellemezném Fall Orso-
lyát, aki öt éve önkénteskedik az Együtt a Rákos Gyerme-
kekért Egyesületnél. Bejár a gyerekekhez a kórházba, ugyan-
akkor koordinálja a húsz-harminc fős önkéntescsapat mun-
káját. Gabriella beszélgetésünk közben elárulja, nem tud úgy
bemenni a kórházba, hogy a gyerekek ne szegeznék neki
azonnal a kérdést: mikor jön Orsi?

– Hetente kétszer megyünk be a kórházba, olyan játékokat
találunk ki, amelyek nem megerőltetők, kézimunkázunk, tár-
sasjátékokba vonjuk be őket, kirakóssal játszunk. A kórter-
meken kívül van egy külön játszóterem, ahol sok játék van,
autók, társasjátékok, bicikli, kis ugráló. Bekopogunk a kór-
termekbe, és szólunk, hogy itt vagyunk, várjuk őket játszani.
Azt látom, hogy amikor megérkezünk, nagyon felvidulnak,
még akkor is, ha előtte épp sírtak egy tűszúrás miatt. Nagyon
pozitív élmény volt, amikor egy ideig nem tudtunk bemenni
a kórházba, és amikor ismét mentem, a gyerekek végtelenül
örültek. Az egyik ötéves fiúcska ujjongott, hogy milyen jó
buli van, pedig csak kézimunkáztunk. Annyira aktív volt min-
denki, alig hagytak szóhoz jutni. Nagyon feldobja a hangu-
latukat, mindig kérdezik, mikor jövünk ismét, és nincs olyan
gyerek, aki nem kapcsolódott volna be a játékokba. Engem
feltöltenek ezek az alkalmak, a kórházban különösen jól
érzem magam, mert a beteg gyerekek a leghálásabbak. Ha
szánunk rájuk egy kis figyelmet, fokozottan megköszönik
egy mosollyal, egy kedves szóval – számolt be lelkesen a ta-
pasztalatairól Orsi. 

Tíz év a rákos gyermekekért
Mosolyt csalnak a kis betegek arcára

Menyhárt Borbála
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála



Rendkívül érdekes égi jelenség a kettőscsil-
lagok világa. Ezek a fénylő égi pontok attól
különösek, hogy amolyan páros táncot kerin-
gőznek – tudományosan fogalmazva: dinami-
kusan összefüggő rendszerek. A
kettőscsillagok sokasága közül az egyik páros
nem más, mint a Nagy Göncöl rúdjának kö-
zépső fényes pontja, a Mizar. A Mizar mellett

alig láthatóan van egy halovány kis pötty, az
Alcor (népi nevein Lovas, Béres, Kisbojtár).
A Mizar és az Alcor összefüggő rendszert al-
kotnak. William Herschel 1803-ban már be-
bizonyította, hogy e két csillag mozgása
fizikailag szorosan összefügg, mintha fogócs-
káznának egy láthatatlan pont körül. Ennek a
csillagpárosnak meglepő funkciója volt itt a
földön: már az ókorban ezzel tették próbára
az emberi szemet. A rómaiak például csak azt
választották be a légióba, aki szabad szemmel
látta mindkét csillagot. A Mizar–Alcor páros
további csodája, hogy mindkettő külön-külön
is kettőscsillag, így tehát gyakorlatilag két
kettőscsillagból álló négyes rendszerről van
szó.

A tudomány és a zene világában is felbuk-
kan néhány ilyen harmonikusan együtt mozgó
jelenség. Max Born (a fotókon) és Werner
Karl Heisenberg Nobel-díjas fizikusok a csil-
lagokhoz hasonlóan kölcsönös egymásra ha-
tással végezték tudományos munkájukat és
élték zenei életüket. Mindketten kitűnő zon-
goristák voltak. Másokkal folytatott levelezé-
süket olvasva gyakran azon kapjuk magunkat,
hogy a zenészek beszélgetnek egymással a fi-
zikáról, és nem fordítva. Tanulságos e két fi-
zikus muzsikához fűződő viszonya.

Énekeljetek, ujjongjatok, táncoljatok, tap-
soljatok! – gyakran találkozunk ezekkel a fel-
szólításokkal az Ószövetségben. Még az Isten

is arra figyelmezteti az embert, hogy tanuljon
zenét! Persze az ateizmus, a modern materia-
lizmus csak legyint az ilyen kijelentésekre.
Akik nem így tesznek, sokra vihetik! Az
imént említett két tudós előbb zenélt, aztán
feljutottak a tudomány Mount Everestjére.
Bárki tanulhat élettörténetükből!

Max Born (1882–1970) édesanyjától örö-
költe zenei tehetségét. Az orvosprofesszor
édesapa kevés időt fordíthatott a muzsikára.
A tragédiában – ami Born gyerekkorában be-
következett – az a meglepő, hogy Max négyé-
ves volt, amikor édesanyja meghalt, de az
általa hátrahagyott zenei örökség végérvénye-
sen meghatározta a fiú életét. Rajongott a mu-
zsikáért, és szorgalmasan gyakorolt is a
zongorán. A hangszert, mint leghűségesebb
tanácsadóját, sohasem mellőzte. Egész élet-
ében folyamatosan zenélt.

Húszévesen még nem tudta eldönteni, me-
lyik természettudománnyal foglalkozzon
mélyrehatóbban. Kezdetben a csillagászat is
vonzotta, majd a matematika, később az op-
tika és a termodinamika érdekelte. 1907-ben
doktori címet szerzett.

1914-ben meghívták Berlinbe, ahol elmé-
leti fizikával foglalkozott, de ugyanakkor ki-
tűnő kollégára talált Max Planck
személyében. Többszörösen egyetértettek:
mindketten fizikusok voltak, és mindketten
zenéltek.

1921-től a göttingeni egyetemre hívták el-
méleti fizikát tanítani. Az itt töltött 12 év alatt
megalapította az elméleti atomfizika iskoláját,
melynek első tanítványa Werner Karl Heisen-
berg volt. Érdekes, hogy itt is felbukkan a
zene csírája, ugyanis tanítványában gyakran
zenélő társra lelt. Heisenberg fiatalon megal-
kotta a kvantumelmélet törvényeit, és ennek

a matematikai leírásában segített Max Born,
a professzor.

Tanár és tanítvány nemcsak a fizika szem-
mel láthatatlan világát boncolgatták, hanem
többször is együtt muzsikáltak, vagyis a lélek
láthatatlan világát is közösen kutatták. Mind-
ketten zongoristák voltak, de ez nem jelentett
akadályt: egyszerre két zongorán zenéltek. Egy
Einsteinhoz írott levelében Born így nyilatko-
zik: „Heisenberg rendkívül kellemes ember, és
kitűnően zongorázik”. (1923. április 7.)

Max Born nemcsak Heisenberggel zenélt
együtt, hanem Einsteinnal is. Ez a két zseni
levelezéséből derül ki. A közös hangversenye-
ken Einstein hegedült, Born pedig zongorá-
zott. A két tudós levelezése különösen érdekes
olvasmány.

1923. július 22-én Einstein levelében meg-
jegyzi, hogy Born mindig kedves hozzájuk, és
mindennel hozzájárul, hogy a közös találko-
zásokat szebbé tegye, többek között zenével,
költészettel, prózával és fizikával. Láthatjuk
tehát, hogy még a legnagyobbak is gondot
fordítanak a művészetre. Zene és költészet
nélkül az ember csak egy jó munkavégző au-
tomatává fejlődik, amely nem érez, csak
„pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az
égen”, úgy dolgozik. Akik megvonnák gyere-
küktől a zenetanulást, ilyen gépi sorsot kíván-
nak neki.

1923. augusztus 25-én Born levélben újsá-
golja Einsteinnak, hogy „kiadták az Enciklo-
pédiába írt cikkeimet, hamarosan küldök
neked egy példányt. Máskülönben olvasással,
zenéléssel, sétával és a gyerekekkel töltöm az
időmet. Amúgy rendszeresen gyakorlok, és
meglátásom szerint haladok is. Sajnos nehéz
lenne összehoznunk itt (Göttingenben) egy
triót vagy egy kvartettet veled”. Érdemes fel-
figyelnünk erre a levélre, mert kiderül, hogy
a szellem frissen tartása érdekében jó, ha az
ember rendszeresen gyakorol is a hangszeren.
Nem üdvözít az egyszeri siker! A képességek
megőrzése érdekében folyamatosan kell ze-
nélni, énekelni. Born megtehette volna – hi-
szen pénze lett volna –, hogy zenelejátszó
készülékkel és hangfelvételekkel félvállról in-
tézze el zene iránti igényét –, és valószínű,
hogy rendelkezett lemezjátszóval. Viszont
kellően értelmes volt ahhoz, hogy felismerje:
a kevés odafigyeléssel hallgatott zene csak
annyit ér, mint szomjazónak a vízcsobogás.
Az igazi siker és hatás érdekében aktív része-
sei kell lennünk a zenei folyamatnak, és ezt
legkönnyebben zenéléssel, énekléssel, tánccal
érhetjük el.

1924-ben Born és Heisenberg az atommo-
dellek megalkotásán fáradoztak, amit végül a
tanítvány sikeresen megoldott.

Born életében is voltak megpróbáltatások,
zsidó származása miatt – enyhén szólva – el-
lentmondásokba keveredett környezetével, és
emiatt üldöztetésben volt része.

1948. március 4-én stílusos levelet küld a
relativitáselmélet atyjának. „Oxfordban tar-
tózkodom egy luxuskollégiumban. Az ételek

relatíve jók, de ez nem érdekel. Az a lényeg,
hogy gyönyörű ez a régi város, és sok okos
emberrel találkozom. Gritli lányomat több-
ször meglátogatjuk, sajnos a férje egész ottlé-
tünk alatt betegeskedett, viszont az
unokámmal kétzongorás műveket játszottam,
csupa elbűvölő műveket.” Az apróságokat le-
számítva a legfontosabb az volt számára,
hogy az unokájával zongorázhatott. Mintha az
Ótestamentum figyelmeztetése visszhang-
zana: énekeljetek – zenéljetek!

Érdekes módon a mester csak jóval tanít-
ványa után kapta meg a nagy elismerést, a
Nobel-díjat. Einsteinhoz írott levelében erről
is szó esik. Az idős fizikus álmairól és a ze-
néről is írt: „Csendben szerettünk volna élni,
benn a szobában a könyvekkel és a muzsiká-
val, kinn pedig a kertben és az erdőben. De
nem így történt, mert új lakásba költöztünk,
1954-ben megkaptam a Nobel-díjat” (a kvan-
tummechanikában elért eredményekért).

Valószínű, hogy a Nobel-díj általi elismerés
után még sokszor kért tanácsot az idős fizikus
a zongorájától, mert zenéléssel mindig éber-
ségre lehet késztetni az elmét, edzésben lehet
tartani a reflexeket, de a legfontosabb, hogy ér-
zelmeink egyensúlya, s ebből eredően
életszemléletünk, életminőségünk is jó legyen.

Max Born művészi hajlama továbböröklő-
dött: unokája (Irene lányának a lánya), Olivia
Newton-John négyszeres Grammy-díjas éne-
kes és színész megkapta a Brit Birodalom Ér-
demkeresztjének tiszti fokozatát,
Ausztráliában pedig az Ausztrál Lovagrend
tiszti fokozatával tisztelegtek előtte. Born
dédunokája, Olivia lánya, Chloé Rose Lat-
tanzi szintén énekes és színész.

Miért is érdemes zenélni még akkor is, ha
más téren dolgozunk? Mert ezzel utódainknak
is eggyel több lehetőséget biztosítunk a bol-
doguláshoz.
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A kettőscsillagok harmóniája

Felhívás a keringőre! Így is mondhatnánk
tréfásan, de itt mindenféle táncot értünk ez-
alatt. A tánc az út a harmóniához. Sport, mű-
vészet, lélekemelő tevékenység. Egyensúly,
összhang, társakhoz való alkalmazkodás,
szép tartás, ismerkedés, viselkedés, fellépés,
megjelenés, kreativitás. Íme néhány lehető-
ség, képesség, melyet a tánc nagyszerűen fej-
leszt. Jótékony hatását mindenki
megtapasztalja, hiszen nincs olyan ember, aki
ne táncolt volna életében. Egyike a legsokol-
dalúbb hatású mozgásos foglalkoztatásoknak.
Terápiaként is nagy sikerrel alkalmazzák
szerte a világban (bármelyik válfajáról legyen
szó). Wielfried Günter táncterapeuta szerint
a zenére a lelkünk mozdul, a testünk követi.
Egyrészt információfeldolgozási lehetőség,
másrészt az önkifejezés eszköze, melynek se-
gítségével felülvizsgálhatjuk nem tudatos
mozdulatainkat, mozgásmintáinkat. Az isko-
lások életében a tánc (bármelyik válfajáról le-
gyen szó) meghatározó jellegű, mégis
elhanyagolják, nem tulajdonítanak nagy je-
lentőséget neki, pedig olyan könnyen elsajá-
títható készségeket fejleszt, melyek később
szervesen beépülnek mindennapi életünkbe.
Örvendetes, hogy egyre többen fordulnak a
tánchoz, nevezetesen a néptánchoz a gyere-
kek sokoldalú fejlesztése végett, de még min-
dig sokan vannak, akik nem tulajdonítanak
jelentőséget neki. Mert hát mikor táncoljon a
gyerek? Az iskolai program zsúfolt órarend-
jében ez a tevékenység ritkán kaphat helyet.
A mai eredménykényszeres világban azok a
foglalkoztatások élveznek előnyt, melyek

közvetlenül szolgálják a későbbi előrehala-
dást, mintegy előrevetítik a gyerek későbbi
érvényesülését. Drága pénzért vett angolóra,
matekóra stb. Tanulni, tanulni, tanulni
(mondta Lenin is annak idején), s ezzel sem
lenne semmi baj, csak egyszer észrevesszük,
hogy ebben az eredménycentrikus, elektro-
mos kütyüket nyomogató, ülő világban a gye-
rekek görbék, silányak, alulfejlettek, vagy
kövérek, nincs tartásuk, nem tudnak kö-
szönni, viselkedésük is sok kívánnivalót hagy
maga után. A mai szülők fel sem fogják, mek-
kora lehetőséget rejteget a táncoktatás, a nép-
tánc a többnyire virtuális világban élő
gyerekeknek. Íme néhány jótékony hatás a

sok közül: a tánc pozitív személyiség- és ön-
bizalom-fejlesztő, sokoldalú tevékenység.
Ezalatt egyszerre több mindenre figyelni kell,
a zene, a ritmus és a társak függvényében. Fi-
gyelni kell a testtartásra, az ütemtartásra, a
zenére, a társakhoz való alkalmazkodásra, a
szép, esztétikus gyakorlat végrehajtásra, a
terjedelemre, arra, hogy a térnek melyik felét
tölti be a mozgás, ennyi mindenre egyszerre.
Mindez segíti a gyereket, hogy megismerje
önmagát, motorikus képességeit, tehetségét
vagy hiányosságait ebben a komplex tevé-
kenységben. A táncokon keresztül ismerik
meg a hagyományaikat, a táncok lépésanya-
gát, énekeit, jellegzetességeit, stílusát. A rit-
musos játékos mozgás a gyermek
életszükséglete bizonyos korig. Egy mód az

önkifejezésre, a kreativitásra, arra, hogy meg-
nyilvánuljon, bárhol kinyilvánítsa gondola-
tait. A társas kapcsolatok nagyszerű
kialakítója, együttműködésre, alkalmazko-
dásra, a másik személy elfogadására, egy kö-
zösséggel való összetartozásra ösztönöz. És
mindezt észrevétlenül teszi, kellemes zenére,
felszabadultan, gátlások nélkül, civilizált kö-
rülmények között. 

Unalmasnak tűnhet ez a sok ajnározás,
kedves szülők, de ha összehasonlítunk egy
néptáncfoglalkozást valamilyen más mozgá-
sos tevékenységgel, örömmel fogjuk tapasz-
talni a fent leírtakat, azt, hogy a tánc a maga
könnyedségével lekörözi valamennyit. És
nem beszéltünk még arról, ami a mai globa-
lizált virtuális világban legalább olyan fontos,
mint az említettek, a hagyománytisztelet, ha-
gyományőrzés, a gyökereink értékelése, a
népi kultúránk elsajátítása, továbbvitele és
átadása. Felmérhetjük, mit jelent a diszkók
fülsiketítő világával szemben, ahol a tánc
idétlen rángatózásra, csápolásra redukáló-
dik, ahol elszabadulnak az ösztönök, és
hányja-veti magát, zötyög mindenki úgy,
ahogy éri. A néptánc tehát nagyon fontos,
nem csoda, hogy a táncmozgalom jeles
egyéniségei keményen harcolnak azért,
hogy az iskolákban is nagyobb mértékben al-
kalmazzák, nem csak opciós tevékenységek
keretében, de mindennapi tevékenységként,
minden korosztályban. Nagy segítség lenne
szülőnek, tanárnak egyaránt, hisz a néptánc-
gyakorlás nagyszerűen javítja az írás-, olva-
sáskészséget, a tanulmányi előmenelt is.
Szavak nélkül nevel, csak be kell indulni, és
lépést tartani, követni a társunkat, a mestert,
odafigyelni, hogy szépen lépjünk, kecsesen
mozogjunk. 

Táncoljatok, gyerekek!

Szilágyi Mihály

  

Bogdán Emese



A hamvazószerdát követő csütörtö-
kön, március 2-án, immár 9. alkalom-
mal, Erdély több vendéglőjében
falánk csütörtököt tartanak. Ezen a
napon a felhíváshoz csatlakozó étter-
mek vállalják, hogy az ételeket 50
százalékos kedvezménnyel kínálják
vendégeiknek. Marosvásárhelyen két,
Vármezőn pedig egy étterem vesz
részt a programban. 

A Magyarország Csíkszeredai Főkonzulá-
tusa, a PanGastRo Egyesület és a www.gast-
romedia.ro portál által kezdeményezett
Falánk csütörtök az étterembe járás, a gaszt-
ronómia népszerűsítésére, a hagyományos és
új ízek kipróbálására létrehozott esemény. A
gasztronómia mellett turisztikai programként
szeretnék népszerűsíteni a Falánk csütörtö-
köt, hogy az erdélyi ízeket minél többen meg-
szeressék.

A magyar néphagyomány és szokásrend
egyik kiemelt jelentőségű időszaka a farsang.

A húsvétot megelőző, vízkereszttől hamva-
zószerdáig tartó, váltakozó hosszúságú idő-
szakban számos népszokás ismeretes. Ilyen a
farsang elejét jelző regélő hétfő és a farsang
farkát jelző három jeles nap: a húshagyókedd,
a hamvazószerda és a falánk vagy torkos csü-
törtök.

A hamvazószerdát követő csütörtök felele-
venítése a hagyományaink ápolására irányítja
a figyelmet. Falánk csütörtökön – jóllehet a
40 napos húsvéti böjt kezdetét jelző hamva-
zószerdát követően ülték meg – ismét szabad
volt húst fogyasztani, sőt bizonyos vidékeken
a csütörtöki torkoskodás kötelezőnek számí-
tott, hogy ne vesszenek kárba a farsangi ma-
radékok.

Ma tehát a felhíváshoz csatlakozó étter-
mekben az ételeket féláron fogyaszthatják a
vendégek. Svédasztalos fogyasztás esetén az
ajánlott ár 29 lej személyenként.  Nagy öröm-
mel vennék a szervezők, ha a beszállítói hát-

téripar is magáénak érezné az akciót, és ked-
vezményekkel segítené a Falánk csütörtök
minden egyes résztvevőjét.

Ezzel is hozzájárulnának közösen a prog-
ram minél szélesebb körű elterjedéséhez és
egy erdélyi turisztikai brand létrejöttéhez.

A Falánk csütörtök vendégei a http://fa-
lank.gastromedia.ro portálon megtalálják
kezdeményezéshez csatlakozó vendéglátó-
egységek ajánlatait, elérhetőségeit.

Székelyföldön több mint húsz étterem kap-
csolódott be a programba, Maros megyében
viszont csupán három: Marosvásárhelyen a
Rózsák terén lévő, házias ízeket kínáló Bal-
lada, illetve a Sinaia utcai Sörház, Vármezőn
pedig a Halászcsárda várja kedvezményes
árú étkezésre ezen a napon a vendégeket. To-
vábbá kolozsvári, székelyudvarhelyi, sepsi-
szentgyörgyi, kézdivásárhelyi, csíkszeredai
és gyergyószentmiklósi vendéglők is csatla-
koztak a programhoz. 
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Menyhárt Borbála

Falánk csütörtökön
Féláron lehet lakmározni

Farsang farkán, 
böjtfő előtt

Tegnapelőtt húshagyókedd vagy púpos napja, teg-
nap hamvazószereda, ma torkos csütörtök. Vala-
mennyihez népi hagyományok, szokások kötődnek.
Farsang farkán még húsos ételekkel, finom fánkok-
kal, csörögékkel, kürtősökkel, főtt kukoricával ked-
veskedhetünk a vendégeknek, a farsangolóknak.
De vasárnap böjtfő lesz, kezdődik a húsvét előtti
böjtös időszak. S ha ma torkos csütörtök, akkor lás-
sunk hozzá, készítsünk ínyencségeket és a min-
denki által kedvelt hagyományos pánkót.

Avokádós, gombás szendvics

Vendégvárónak kitűnő, érdemes elkészíteni. Személyen-
ként egy érett avokádót kell számítani, aminek a húsát kanál-
lal kikaparjuk, és azonnal meglocsoljuk citromlével, hogy
maradjon szép zöld és ne oxidálódjon,  ne barnuljon meg. Ezt
követően kevés olívaolajat, avokádóként egy kanál tejfölt, fél
cikk fokhagymát, sót, fehér borsot adjunk hozzá, majd bot-
mixerrel dolgozzuk simára. 

A szendvicsre fűszeres sült gomba kerül. A termesztett csi-
perkegombát megtisztítjuk, szeletekre vágjuk, sózzuk, bor-
sozzuk, szárított majoránnával, petrezselyemmel megszórjuk
és pici  olívaolajon megsütjük. Konyhai papírkendőre kiszed-
jük, majd az avokádóval megkent, tépett salátával dúsított
szendvicsre helyezzük.

A szendvicshez – nagyáruházakban kapható – hajdinás
péksüteményt kentem meg, ettől még különlegesebb lett. 

Sült camembert áfonyaszósszal
Ez is kitűnő vendégváró így farsang farkán. A hozzávaló

camembert francia penészes sajt majdnem minden üzletben
megtalálható. Ha az embernek szerencséje van, kedvezmé-
nyes áron is megvásárolhatja, most egy ilyen akciót fogtam
ki, így nem tétováztam sokat. 

Jó étkű személyeknek egy camembert sajtot kell számítani. 
További hozzávalók: sajtonként 2 réteslap (az üzletben

kapható, fagyasztott), egy kanál tejföl és egy kisebb tojás –
én rityityúk tojását használtam – , pici só, a tálaláshoz áfo-
nyadzsem.

A réteslapokat kinyújtjuk, megkenjük az enyhén sózott tej-
föl és a tojás keverékével, ráhelyezzük a sajtot, majd szépen
begöngyöljük a réteslapba, amit kívül is megkenünk a tejfö-
lös tojással. Sütőpapírral bélelt tepsiben aranybarnára sütjük.
Áfonyalekvárral tálaljuk. Isteni finom. 

Rántott szelet borsó- és póréhagymapürével

A rántott szelet a mindenkori kedvenc. Általában krump-
lival szoktuk tálalni, de úgy gondolom, ideje váltani, hiszen
más körettel is nagyon finom. A rántott szelet ez alkalommal
sertéskarajból készült – ezért nem bécsi szeletként titulálom
– , hagyományosan, liszttel, tojással és prézlivel bundázva. 

A körethez:  80 dkg fagyasztott zöldborsót, egy póréhagy-
mát, egy fehér hagymát párolunk kevés olajon, sóval, borssal,
zöldpetrezselyemmel fűszerezve. Amikor a zöldségek meg-
puhultak, botmixerrel pépesítjük, s a hús mellé tálaljuk. Ha
van idő és türelem hozzá, a  zöld pürét nyomózsákba tesszük
és szép kupacokat nyomunk a tányérra. 

Púpos-napi pánkó

A legegyszerűbb az, amit  nagyanyáink sütöttek. Nincs el-
cifrázva, túl- és átgondolva, ez a közönséges fánk, ami a le-
geslegfinomabb. Púpos napjára édesanyám sütötte meg. 

Hozzávalók:  egy fél kilogramm finomliszt, 3 tojássárgája,
1 kanál  disznózsír vagy ennek megfelelő olaj, 2 kanál cukor,
25 g élesztő, tej, fél citrom héja, pici só, a szóráshoz vaníliás
porcukor.

Elkészítése: az élesztőt  2 dl  langyos, 2 kanál cukorral éde-
sített tejben felfuttatjuk. A lisztet a felfuttatott élesztővel s a
többi hozzávalókkal, további langyos tejet adagolva jól meg-
dagasztjuk, addig, amíg a tészta hólyagosodni kezd, s a kézről
szépen leválik. A könnyű tésztát duplájára kelesztjük, majd
egy centiméter vastagságúra  kinyújtjuk, éles szaggatóval ki-
szaggatjuk, majd a kerek pánkókat konyharuhával letakarva
ismét kelni hagyjuk. Nem túl forró, de bő olajban sütni tesz-
szük. Először lefedjük a lábast, majd amikor a pánkókat meg-
forgatjuk, a fedőt már nem kell visszatenni. Szép
aranybarnára sütjük,  vaníliás porcukorral meghintve tálaljuk. 

Jó sütés-főzést!

Mezey Sarolta

Fotó: Mezey Sarolta
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Ritka betegségek új diag-
nosztikai és terápiás eljárá-
sait kidolgozó kutatási
program indult uniós támo-
gatással Magyarországon
három vidéki orvosképző in-
tézmény és az MTA Szegedi
Biológiai Kutatóközpontjá-
nak összefogásával.

Az 1,2 milliárd forintos össz-
költségű projektet megnyitó hétfői
szegedi konferencián Pfliegler
György, a Debreceni Egyetem pro-
fesszora elmondta: ritka betegség
olyan viszonylag kevés pácienst
érintő életveszélyes vagy életmi-
nőséget jelentősen rontó kórkép,
amelynek diagnózisa vagy keze-
lése különös erőfeszítést igényel.
Hozzátette: túlnyomórészt geneti-
kai eredetű betegségekről van szó,
de nem elhanyagolható a külön-
böző fertőzések aránya sem.

Hét-nyolc ezer betegség felel
meg ezeknek a kritériumoknak,
egy kórképben viszonylag kevesen
szenvednek, de összesített számuk
magas, hatoda a kórházi pácien-
seknek ilyen – közölte a szakem-
ber.

Maróti Zoltán, a Szegedi Tudo-
mányegyetem gyermekgyógyá-
szati klinikájának tudományos
főmunkatársa elmondta, hogy 26
különböző anyagcsere-betegség
újszülöttkori szűrését végzik bio-
kémiai paraméterek alapján. E be-
tegségek esetében nagyon fontos a

korai diagnózis, megfelelő diéta
mellett a páciensek teljes életet él-
hetnek, nem lesz maradandó káro-
sodásuk.

A vizsgált betegségek esetében
a genetikai szűrés nem minden
esetben megoldott, sokszor több
gén is kapcsolható ugyanazon kór-
képhez. A személyre szóló terápia
érdekében fontos pontosan megha-
tározni az adott páciens betegségé-
nek genetikai hátterét, a projekt
részeként többek között erre dol-
goznak ki módszereket – tudatta a
kutató.

Elvégzik 4813 ismert ritka be-
tegséggel összefüggő gén vizsgá-
latát 150 páciens esetében. Ennek
eredményeként lehetővé válik je-
lenleg az országban még nem vizs-
gált ritka betegségek genetikai
diagnózisa is – közölte Maróti Zol-
tán. 

A projekt fontos része a három
egyetem közös klinikai adatbázisá-
nak létrehozása, ami segíti a ma-
gyar populációra jellemző gyakori
genetikai variánsok azonosítását,
ami gyorsabb, pontosabb genetikai
diagnózist tesz majd lehetővé –
mondta a szakember.

A programban részt vevő más
kutatócsoportok vizsgálják többek
között a hirtelen szívhalálhoz ve-
zető szívizom-elfajulást okozó
ritka betegségek vagy a szívfejlő-
dési rendellenességek genetikai
hátterét is.

Ritka betegségeket vizsgáló
kutatási program indult

Napi tíz adag zöldség és gyümölcs fogyasz-
tása évente 7,8 millió ember idő előtti halálát
előzhetné meg egy új brit tanulmány szerint,
amelyet a BBC híroldala ismertetett.

Az Imperial College London kutatását, amelyben a
tudósok megállapították azt is, mely zöldségek és gyü-
mölcsök csökkentik a rák és a szívbetegségek kocká-
zatát, az International Journal of Epidemiology című
szaklap közölte.

Elemzésük alapján a zöldségek és gyümölcsök kis
mennyisége is előnyösen hat az egészségre, de még
jobb, ha többet fogyaszt belőlük az ember.

Egy adag alatt 80 gramm zöldséget vagy gyümöl-
csöt értenek, ennyit nyom nagyjából egy kis banán, egy
körte vagy három púpozott evőkanál spenót vagy
borsó.

A kalkulációkat 95 korábbi, egymástól független ta-
nulmány eredményeire alapozták, ezekben mintegy
kétmillió ember étkezési szokásait vizsgálták.

A rák alacsonyabb kockázata összefüggött a zöld és

a sárga zöldségek és a káposztafélék, a szívbetegségek
kisebb kockázata pedig az alma, a körte, a citrusfélék,
a zöld leveles zöldségek és a káposztafélék fogyasztá-
sával.

Kalkulációik alapján ahhoz képest, ha valaki egyál-
talán nem eszik zöldséget és gyümölcsöt, napi 200
gramm fogyasztásával 13 százalékkal csökken a szív-
és érrendszeri betegségek, 4 százalékkal a rák, 15 szá-
zalékkal a korai halál kockázata, napi 800 gramm zöld-
ség és gyümölcs evése 28 százalékkal mérsékli a szív-
és érrendszeri betegségek, 13 százalékkal a rák, 31 szá-
zalékkal a korai halál esélyét. Azt nem tudják, hogy ha
valaki ennél is több zöldséget és gyümölcsöt illeszt az
étrendjébe, számolhat-e további egészségi előnyökkel,
mivel erről kevés az adat.

„Kimutatták, hogy a zöldség- és gyümölcsfogyasz-
tás mérsékli a koleszterinszintet, a vérnyomást, javítja
az erek és az immunrendszer működését, talán a ben-
nük található tápanyagok révén: sok bennük többek kö-
zött az antioxidáns, ami csökkentheti a DNS

károsodását, ezzel a
rákkockázatot is” –
mondta Dagfinn Aune,
a kutatás egyik résztve-
vője.

A brit közegészség-
ügyi szolgálat vezető
dietetikusa, Alison
Tedstone szerint a kie-
gyensúlyozott étrend
részeként napi öt adag,
vagyis 400 gramm
zöldség és gyümölcs fo-
gyasztása követhető
irányelv számos beteg-
ség megelőzése érdeké-
ben.

Nagy-Britanniában
azonban háromból csak
egy ember eszik akár
ennyi zöldséget és gyü-
mölcsöt is.

Napi tíz adag zöldség és gyümölcs 
megelőzheti az idő előtti elhalálozást 
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A szovátai Tanárok csapata
nyerte a 8. Educatio-kupáért kiírt
országos teremfoci-bajnokságot,
amelyet az elmúlt hét végén (feb-
ruár 25-26.) rendeztek a fürdővárosi
Domokos Kázmér Iskolaközpont-
ban. A rendezvény szervezője a Ro-
mániai Magyar Pedagógusok
Szövetségének (RMPSZ) országos
elnöksége, fővédnöke a szervezet
elnöke, Burus-Siklódi Botond volt.

A bajnokságon kizárólag pedagó-
gusok léphetnek pályára, régión-
ként megjelölt csapatszámmal.
Régiónkénti leosztás szerint: Szé-
kelyföld 10 csapat (Hargita 4, míg
Maros, Kovászna és Brassó megye
3-3 csapat), Közép-Erdély 3 csapat
(Kolozs, Szilágy, Beszterce-
Naszód, Hunyad, Fehér megye),
ugyanakkor Partium és Bánság 2-2
csapat (Bihar, Szatmár, Arad,
Temes, Máramaros megye).

A döntő tornára régiónkénti, il-
letve megyei selejtezőn lehetett
részvételi jogot nyerni. A szovátai
tornára a következő 16 csapat jutott
tovább: ISK: Udvarhely, Tanárok
Szováta, CSAK PORKA Bákó,
MPK Magyarország (meghívott
csapat), Puskázó Sepsi, Besztercei
Betyárok, RIBIZLI Csíkszereda,
Oktatók Makfalva, Kedd Este 8 Ke-
resztúr, Erdővidék Barót, Maroslu-
dasi Pedagógusok, Bihari T.K.,
Sporto-sokk Marosvásárhely, SI-
CULUS Gyergyó, Kézdi Szék Ko-
vászna, SAPIENTIA
Marosvásárhely. Első ízben volt
magyarországi résztvevője a ren-
dezvénynek: a Nemzeti Pedagógus

Kar válogatottja Iszák Tibor alelnök
vezetésével érkezett a Maros me-
gyei fürdővárosba.

A megnyitón Burus-Siklódi Bo-
tond mellett Kű Lajos olimpiai
ezüstérmes magyar labdarúgó, az
Aranycsapat Alapítvány elnöke, va-
lamint a magyar Nemzeti Pedagó-
gus Kar alelnöke, Iszák Tibor
üdvözölte a pedagógusokat, Soós
Levente és Jakab Barna szervezők
pedig ismertették a torna szabályza-
tát. 

A mérkőzéseket néhány kivétel-
lel a teremfoci játékszabályai sze-
rint játszották. A
csoportmérkőzéseket szombaton, a
döntőket vasárnap délelőtt rendez-
ték. A kisdöntőben a Baróti Erdővi-
dék és a Székelyudvarhelyi ISK
mérte össze erejét, a találkozó 4-2-
es baróti győzelemmel zárult. A
döntőben a torna történetében elő-
ször két Maros megyei csapat mér-
kőzött meg, a Tanárok Szováta és a
marosvásárhelyi Sporto-Sokk. A
szovátai csapat 5-2-re nyerte meg a
mérkőzést.

A rendezvény szervezésében
közreműködtek: Vass Ferencz –
igazgató, Soós Levente, Ferencz S.
Alpár, Jakab Barna, Soós Zsigmond
és Barabási Attila-Csaba.

Ferencvárosi 
TC – Videoton FC 0-0

Jóval aktívabban és veszélye-
sebben kezdte a rangadót az FTC,
amely több ígéretes lehetőséget is
kialakított, sőt a huszadik percben
Hüsing fejese a kapufáról pattant
ki. A vendég székesfehérváriak a
42. percben próbálkoztak először
kapura lövéssel. Lendületesen
kezdte a második felvonást a Vide-
oton, de az FTC hamarosan ismét
átvette az irányítást. A hajrában a
vendégeknek volt egy kecsegtető
helyzetük, de végül nem született
gól.

Swietelsky Haladás
– Újpest FC 0-2 (0-1)

Gólszerzők: Perovic (13.),
Szűcs K. (93.).

Az Újpest kezdte aktívabban a
mérkőzést, agilisabb játéka pedig
szűk negyedórán belül eredményre
vezetett. A gól utáni percekben a
Haladás került fölénybe, ugyanak-
kor az újpesti gyors ellentámadá-
sok legalább akkora veszélyt
jelentettek a kapura, sőt igazából
Királynak kellett bravúrt bemutat-
nia ahhoz, hogy ne módosuljon az
eredmény a szünetig. A folytatás-
ban sem változott a játék képe, a
Haladás futballozott fölényben,
míg az Újpest kontrákra rendezke-
dett be. Mindkét csapat előtt adód-
tak helyzetek, de a befejezésekbe
rendre hiba csúszott, mígnem a
hosszabbításban a vendégek egy
újabb találattal bebiztosították a si-
kerüket.

Budapest Honvéd 
– Debreceni SC 1-0 (0-0)

Gólszerző: Eppel (85.).
Az első félidőben jobbára a

Honvéd akaratának megfelelően
alakult a játék, ám igazán nagy gól-
helyzetet a hazai csapat sem tudott
kialakítani. A második játékrész-
ben folyamatosan lett egyre na-
gyobb a hazaiak fölénye, a
hajdúságiak csak elvétve jutottak

el a Honvéd tizenhatosának előte-
rébe. A DVSC kapusa, Branislav
Danilovic több bravúros védést is
bemutatott, ám a 86. percben Eppel
Márton kísérleténél már ő is tehe-
tetlen volt, így a kispestiek otthon
tartották mindhárom pontot.

Diósgyőri VTK – MTK 
Budapest 2-3 (2-1)

Gólszerzők: Ramos (17.,
öngól), Fülöp (42.), illetve Gera

D. (7.), Kolomojec (53.), 
Kanta J. (72.).

A Diósgyőr rögtön magához ra-
gadta a kezdeményezést, az MTK
azonban villámgyorsan, szinte már
első támadásából megszerezte a
vezetést. Eltartott néhány percig,
amíg a vendéglátók kiheverték a
sokkot, s ha öngóllal is, viszonylag
hamar érkezett az egyenlítés. A
három pont mindkét gárda számára
rendkívül fontos volt, ennek meg-
felelően a csapatok kifejezetten tá-
madófutballt játszottak. Az első
félidőben – melynek végén a Diós-
győr szép fejesgóllal megszerezte
a vezetést – a DVTK négyszer, az
MTK pedig ötször találta el a
kaput. A második játékrész elejét a
fővárosiak ugyanúgy kezdték, mint
az elsőt, azaz egy gyors góllal, ezt
követően pedig mindkét oldalon

akadtak lehetőségek. A 72. percben
jött az újabb fordulat, Kanta József
tökéletes szabadrúgásával már a
kék-fehéreknél volt az előny. A
hajrában ugyan megvoltak a Diós-
győr lehetőségei, de az eredmény
már nem változott.

Vasas FC – Gyirmót 
FC 1-1 (0-1)

Gólszerzők: Király B. (80.),
illetve Novák (24.).

Mindkét csapat bátran, élénken
kezdett és több gólszerzési lehető-
séget kialakított, majd az újonc
Gyirmót a 24. percben Novák Csa-
nád közeli kapáslövésével megsze-
rezte a vezetést. Az albérletben
játszó angyalföldiek többször is
próbáltak egyenlíteni, a győriek
kapusa, Sebők Zsolt azonban re-
mekül védett. A második felvonás-
ban a Vasas támadott többet, de
sokáig nem tudott nagy helyzetbe
kerülni. A vendégek türelmesen
futballoztak, szervezetten védekez-
tek, és amikor lehetőségük adódott,
ígéretes ellenakciókat vezettek. A
hajrában a csereként beállt Király
Botond révén sikerült egyenlítenie
a Vasasnak.

Paksi FC – Mezőkövesd
Zsóry FC 5-0 (4-0)

Gólszerzők: Szabó (19.),
Gévay (26.), Kulcsár (31.), Papp

(41.), Bartha (86.).
Az első percek után nagy fö-

lénybe került a Paks, amely a játék-
rész közepén három gólt szerzett,
majd a hajrában még egyet, ezzel
gyakorlatilag el is döntötte a mér-
kőzést. A vendégek a szünetben
kettőt cseréltek, s többet birtokol-
ták a labdát a második félidő ele-
jén, de aztán kiegyenlítettebbé vált
a játék, nem sokkal a vége előtt
pedig a hazaiak még egyszer a ka-
puba találtak.
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Fülöp István első gólja a DVTK-ban
(a magyar labdarúgó NB I 21. fordulójának összefoglalója)

Ilyen még nem volt 
az Educatio-kupa történetében: két
Maros megyei csapat a döntőben

Kettős vereséggel búcsúzott a
Marosvásárhelyi ASA a labdarúgó-
Ligakupától, amelynek elődöntőjé-
ben a Temesvári Poli ACS volt az
ellenfelük a Sziget utcaiaknak. Az
első mérkőzésen, hazai pályán el-
szenvedett 4-2-es vereség után az
Ilie Stan irányította együttes a kedd
esti visszavágón 3-1-re alulmaradt
a bánságiak otthonában. A marosvá-
sárhelyi csapat gólját az ASA-ban
első meccsét játszó Sin szerezte. A
Ligakupa döntőjét május 20-án ren-
dezik, a temesváriak ellenfele a Bu-
karesti FCSB – Bukaresti Dinamo
párharc győztese lesz, amelynek
visszavágóját tegnap este, lapzárta
után rendezték.

Labdarúgó-Ligakupa, elődöntő,
visszavágó mérkőzés: Temesvári

Poli ACS – Marosvásárhelyi ASA 
3-1 (2-0). Továbbjutott a Poli ACS
kettős győzelemmel, 7-3-as össze-
sítéssel.

Temesvár, Nicolae Păltinişanu
stadion, vezette: C. Popa.

Gólszerzők: P. Henrique (17.,
27.), Cînu (65.), illetve Sin (48.).

Sárga lap: P. Henrique (28.),
Străuţ (69.), illetve Sin (23.), Pierre
(44.), Dulap (57.), Rougkalas (83.).

Poli ACS: Straton – Scutaru (68.
Străuţ), Bocşan, Cînu, Şeroni – Sol-
jic, Poparadu – Bărbuţ, Croitoru
(46. Bîrnoi), Fucek – P. Henrique
(62. Vasi).

ASA: Bolboaşă – Dulap, Rougka-
las, Szász (59. Ciolacu), Bucur –
Ferfelea (32. Pierre), E. Dică, Petriş
– Rus, Lemnaru, Sin. (F.A.)

Búcsúzott az ASA 
a Ligakupától

Disznajó csapata nyerte 
a Négy falu sakkversenyét

Marosvécsen tartották idén a Négy falu sakkversenye néven hagyomá-
nyossá vált sporttalálkozót, amelyen Maros-menti települések sportked-
velői mérhetik össze tudásukat, képességeiket. Disznajó, Magyaró,
Holtmaros és Marosvécs rendre látja vendégül a versenyzőket, a mostani
rendezvényt február 26-ára hirdették meg, tájékoztatta lapunkat a szerve-
zők nevében Zsigmond András.

Az eredmények:
* csapat: 1. Disznajó (Nagy Attila, Nagy László, Nagy Ferenc, dr. Nagy

Mihály, Barabás Szabolcs, Szász József), 2. Magyaró, 3. Marosvécs, 4.
Holtmaros;

* egyéni: 1. Zsigmond József (Magyaró), 2. Nagy Attila (Disznajó), 3.
Kántor Mihály (Holtmaros).

Ranglista
1. Honvéd 21 12 4 5 35-18 40
2. Videoton 21 11 5 5 44-20 38
3. Vasas 20 10 5 5 31-19 35
4. Ferencváros 21 8 8 5 34-27 32
5. Újpest 21 7 9 5 33-31 30
6. Mezőkövesd 21 8 6 7 24-27 30
7. Paks 21 6 9 6 23-24 27
8. Szombathely 20 7 5 8 22-25 26
9. MTK 21 5 8 8 16-25 23
10. Debrecen 21 5 6 10 20-27 21
11. Diósgyőr 21 6 3 12 26-42 21
12. Gyirmót 21 3 6 12 9-32 15

Diósgyőri gólöröm, középen Fülöppel. Fotó: dvtk.eu

* Angol Premier Liga, 26. forduló: Chelsea –
Swansea 3-1, Crystal Palace – Middlesbrough 1-0,
Everton – Sunderland AFC 2-0, Hull – Burnley 1-1,
West Bromwich – Bournemouth 2-1, Watford – West
Ham United 1-1, Tottenham – Stoke 4-0, Leicester –
Liverpool 3-1. A Southampton – Arsenal és a Man-
chester City – Manchester United mérkőzést elhalasz-
tották. Az élcsoport: 1. Chelsea 63 pont/26 mérkőzés,
2. Tottenham 53/26, 3. Manchester City 52/25.

* Spanyol Primera División: 16. forduló: Valencia
– Real Madrid 2-1; 24. forduló: Las Palmas – Real
Sociedad 0-1, Alavés – Valencia 2-1, Betis – Sevilla
1-2, Leganés – Deportivo La Coruna 4-0, Eibar – Má-
laga 3-0, Espanyol – Osasuna 3-0, Atlético Madrid –
Barcelona 1-2, Athletic Bilbao – Granada 3-1, Sport-
ing Gijón – Celta Vigo 1-1, Villarreal – Real Madrid
2-3. Az élcsoport: 1. Real Madrid 55 pont/23 mérkő-
zés, 2. Barcelona 54/24, 3. Sevilla 52/24.

* Olasz Serie A, 26. forduló: Napoli – Atalanta 0-
2, Juventus – Empoli 2-0, Palermo – Sampdoria 1-1,
Genoa – Bologna 1-1, Crotone – Cagliari 1-2, Sassu-

olo – AC Milan 0-1, Chievo – Pescara 2-0, Lazio –
Udinese 1-0, Inter – AS Roma 1-3, Fiorentina – To-
rino 2-2. Az élcsoport: 1. Juventus 66 pont, 2. AS
Roma 59, 3. Napoli 54.

* Német Bundesliga, 22. forduló: Wolfsburg – Wer-
der Bremen 1-2, Freiburg – Borussia Dortmund 0-3,
Bayer Leverkusen – Mainz 0-2, RB Leipzig – 1. FC
Köln 3-1, Bayern München – Hamburger SV 8-0,
Darmstadt – Augsburg 1-2, Hertha BSC – Eintracht
Frankfurt 2-0, Ingolstadt – Mönchengladbach 0-2,
Schalke 04 – Hoffenheim 1-1. Az élcsoport: 1. Bayern
München 53 pont, 2. RB Leipzig 48, 3. Borussia
Dortmund 40.

* Francia Ligue 1, 27. forduló: Nantes – Dijon 3-
1, Nice – Montpellier HSC 2-1, Guingamp – AS Mo-
naco 1-2, Angers – SC Bastia 3-0, Lille – Bordeaux
2-3, Nancy – Toulouse 0-0, Stade Rennes – Lorient
1-0, St. Etienne – Caen 0-1, Lyon – Metz 5-0, Olym-
pique Marseille – Paris St. Germain 1-5. Az élcsoport:
1. AS Monaco 62 pont, 2. Paris St. Germain 59 (55-
19), 3. Nice 59 (44-21).

Európai focikörkép

Barabási Attila Csaba szervező tanár

Eredményjelző
8. Educatio-kupáért országos
teremfoci-bajnokság, döntő,
végeredmény:
1. Tanárok Szováta
2. Sporto-Sokk Marosvásárhely
3. Erdővidék Barót
4. ISK: Udvarhely

Eredményjelző
Eddig nem közölt eredmények a labdarúgó 1. liga 25. fordulójá-

ból: Medgyesi Gaz Metan – Bukaresti FCSB 1-1, Concordia Chi-
ajna – Astra Giurgiu 1-3, Jászvásári CSM Politehnica – Kolozsvári
CFR 1-2. Az élcsoport: 1. Konstancai Viitorul 51 pont, 2. FCSB 46,
3. Kolozsvári CFR 40.
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NATALIA asszony természetfeletti
erővel és tehetséggel van felruházva,
miáltal segít az embereknek,
bármilyen problémájuk van. Látja a
múltat és a jövőt a Jeruzsálemből
kapott könyvében. Ez a rendkívüli
asszony 100%-osan garantálja a
sikert, az első telefonhívás vagy
személyes találkozás nyomán.
Köszönetnyilvánítások:
Vladimir Marosvásárhelyről nagyon
hálás neki, mert egy telefonhívás után
helyrejött a  házassága, most boldog
élete párjával; Ioan
Marosvásárhelyről hálás Nataliának a
segítségért. 38 éves, jó szakmája
van, de nem talált társat. Nataliával
való egyszeri találkozás után
megtalálta a párját, akivel nemsokára
összeházasodnak; Elena Régenből,
az alkoholista, munkanélküli
gyermekéért aggódó anya köszönetét
fejezi ki: egyszeri telefonhívás után
rendeződtek a dolgok. 
Hívja bizalommal a 0743-755-162-es
telefonszámot. 
Natália nagy távolságból is segíteni
tud önnek, keresztneve, csillagjegye,
születési dátuma  alapján. (Fizetett
hirdetés: mp.)

„Elfogadhatatlan, hogy az Orszá-
gos Diszkriminációellenes Tanács
(CNCD) felszámolását kezdemé-
nyező jogszabálytervezet hallgató-
lagosan átmegy egyik házból a
másikba. Az elmúlt parlamenti
mandátumban az RMDSZ többször
is kérte a hallgatólagos eljárás meg-
szüntetését, azonban ehhez alkot-
mánymódosításra van szükség.
Megoldást kell találnunk arra, hogy
az effajta törvényhozást kiiktassuk
a szabályzatunkból” – mutatott rá
Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs
megyei parlamenti képviselője, azt
követően, hogy a magyarellenessé-
géről elhíresült Bogdan Diaconu
törvénytervezete hallgatólagosan
átment a képviselőházból a szená-
tusba. A tervezetről a szenátus sza-
vaz döntő házként.

Az RMDSZ Kolozs megyei kép-
viselője elmondta, hogy Diaconu
tervezetét tavaly november 11. és 25.
között kellett volna napirendre tűzze
a képviselőház, azonban ez idő alatt
a választási kampányban a parla-
menti képviselők választókörzetük-
ben tevékenykedtek hivatalosan, ezért
ez nem történhetett meg, és a törvé-
nyes határidő lejártával a parlament
alsóháza már nem vitathatja meg ér-
demben a tervezetet, így az hallga-
tólagosan átment a szenátusba.

Csoma Botond elmondta, jelen-
leg a szenátusban 65 szenátusi tevé-

kenységi nap alatt kell megvitassa-
nak egy törvénytervezetet a szená-
torok, amennyiben első házként
érintett a felsőház, míg a képvise-
lőház esetében csak 45 naptári 
nap áll a törvényhozók rendelkezé-
sére. 

Az elmúlt parlamenti ciklusban
az RMDSZ kidolgozott egy terve-
zetet, amelyben kérte, hogy alkot-
mánymódosításig a képviselőház-
ban is a 65 napos határidőt alkal-
mazzák a törvényhozók egy-egy
tervezet megvitatására, azonban ezt
elvetették. Jövő héten az RMDSZ
parlamenti frakciói újból iktatni
fogják ezt a kezdeményezést, így az
újraválasztott parlamentnek vitázni
és döntenie kell róla.

Cseke Attila, az RMDSZ szená-
tusi frakcióvezetője elmondta, te-
kintettel arra, hogy ebben a
kérdésben a szenátus a döntő ház, a
szövetség szenátorai a jogszabályter-
vezet bizottsági munkálatai során a
tervezet elutasítását fogják szorgal-
mazni: „Bogdan Diaconu törvény-
tervezetei magyarellenességükről
híresek. Sajnos vannak politikusok,
akik magyarellenes retorikával és
tettekkel próbálnak politikai tőkét
kovácsolni. A szenátusban el fogjuk
utasítani ezt a törvénytervezetet, hi-
szen negatív véleményezést kapott
a kormánytól is és a képviselőházi
szakbizottságokban is”.

Meg kell szüntetni 
a hallgatólagos eljárás 

módszerét a törvényalkotásban A Buckner Alapítvány a Híd a
generációk között című projekt
zárultával az Egy adag ösztön-
zés eseményeiről számolt be.
A Heineken a közösségekért
szociális felelősségvállalási
program keretében a HEINE-
KEN a CSR Nest Egyesülettel
közösen finanszírozta a prog-
ramot.

Az eseményt, mely a város élet-
ében újdonságnak számít, Maros-
vásárhely Polgármesteri Hivatala is
felkarolta. A program a líceumok
végzős diákjait és az egyetemistá-
kat célozta, akik a jövőjük építése,
a karrierválasztás miatt új kihívá-
sokkal szembesültek. Fontosnak és
sürgősnek vélték a fiatal generáci-
ónak tartott hiánypótló tanácsadá-
sokat, amelyekkel a jövőről
alkotott álmaikat megvalósíthat-
nák.

A résztvevők felismerhették
annak fontosságát, hogy ki-ki fel
kell fedezze önmagában a sze-
mélyre szabott érdeklődési kört, az
elhivatottságot. A diákok előadáso-
kat hallgattak az ösztönzés fontos-
ságáról, amely nélkül az
eredményesség elképzelhetetlen,
illetve arról is, hogy a megerőltetés
és a lelkesedés stratégiája egyen-
súlyban kell legyen, valamint ki-
tartó munkára van szükség ahhoz,
hogy a kitűzött célt elérjék. Az elő-
adók ugyanakkor hangsúlyozták,
hogy az egész életen át tartó sze-
mélyes fejlődés érdekében elen-
gedhetetlen a befektetés.

Az Egy adag ösztönzés (Doza de
motivaţie) elnevezéssel sorra került
eseményen 102 középiskolás és 94

egyetemista vett részt. A jelentke-
zők között 59 pedagógus és tan-
ügyben dolgozó személy is volt,
ugyanakkor az egészségügyben,
közigazgatásban, iparban foglal-
koztatottak, számítástechnika, di-
zájn és marketing területén
vállalkozók is a meghívottak kö-
zött voltak.

Amint Dacian Moldovan, a
Buckner Alapítvány elnöke hang-
súlyozta, az eseménnyel a végzős
diákoknak azt próbálták sugallni,
hogy lépjenek át a középszerűsé-
gen, fejlesszék magukat annak ér-
dekében, hogy elérjék a kitűzött
célokat, pozitív változásokat és fej-
lődést teremtsenek környezetük-
ben. „A fiataloknak nagyon sok az
energiájuk, de legtöbbször nem is-
merik fel az önmagukban rejlő ké-
pességeiket, ezért arra biztattuk
őket, hogy ezeket fordítsák a
maguk javára”.

Az előadók között volt dr. Suciu
Horaţiu egyetemi előadótanár, a
marosvásárhelyi szívsebészeti kli-
nika vezetője, Andy Székely vállal-
kozó és szerző, a személyi
fejlődésről és vezetőképzésről
szóló előadások szakértője, vala-
mint Sorin Popa, a romániai John
Maxwell Team igazgatója is. Az ér-
tekezők a saját szakmai sikereik
közül kiemelték azokat az élethely-
zeteket, amelyek elindították őket
a megvalósítás felé vezető úton.
„Azt tedd, amit szeretsz”

Andy Székely szerint „ahhoz,
hogy sikeres vezető légy, fel kell
fedezd annak örömét, hogy reggel
érdemes felkelned, mert megtalál-
tad a hivatásod, azt teheted, amit
szeretsz. Négy egyszerű kérdéssel

ellenőrizhető az igazi elhivatottság
létezése vagy annak hiánya. Mi
iránt érdeklődöm szenvedélyesen?
Mihez értek? Mi a fontos? Mi az
elvárás? A kérdések egyszerűnek
tűnnek, a válaszok azonban kissé
bonyolultabbak, ezért hosszú éve-
ken át tartó keresést feltételeznek.”

Sorin Popa, a romániai John
Maxwell Team igazgatója előadá-
sában a kitartó munkára helyezte a
hangsúlyt. „Ha valami iránt őszin-
tén érdeklődsz, kétségtelen, hogy
te is megvalósíthatod. A legtöbb
dolog, amihez az életben először
kezdesz hozzá, általában kudarcél-
ménnyel végződik. De ha sokat
dolgozol, a választott terület szak-
értőjévé válhatsz”.

A HEINEKEN a Közösségekért
társadalmi felelősségvállalási prog-
ram olyan pályázatokat támogat,
amelyek a helyi közösségek támo-
gatásához járulnak hozzá azokon a
településeken, ahol tevékenységü-
ket kifejtik. 

A program keretében országos
szinten a 2011–2015-ös időszak-
ban a HEINEKEN 1,6 millió lejjel
finanszírozott 33 projektet, melyek
megvalósításában 1.500 önkéntes
vett részt és e projekteknek több
mint 440.000 kedvezményezettje
volt. A CSR Nest Egyesület a prog-
ram sikeres kivitelezéséért felel. A
Buckner Alapítványt 1999-ben lé-
tesítették, és a gyermekek, hátrá-
nyos helyzetben lévő közösségek
támogatását, felzárkóztatását segíti
projektek révén. Az alapítvány szo-
ciális szolgáltatásokat nyújt,
ugyanakkor az elszigetelődött kö-
zösségek oktatását illetve életszín-
vonaluk emelését, társadalmi
beilleszkedésüket támogatja.

Tanácsadás végzős diákoknak és egyetemistáknak
Híd a generációk között

Szer Pálosy Piroska 

A képviselőház bizottságainak
üléseit a lehető legrövidebb időn
belül interneten fogják közvetíteni.
A napirendi pontokat az ülések előtt
egy héttel már közzéteszik – nyilat-
kozta szerdán Liviu Dragnea házel-
nök. 

Az alsóház elnöke elmondta, a
Mentsétek meg Romániát Szövet-
ség (USR) elnökével, Nicuşor Dan-
nal több szervezési kérdésről is
tárgyalt és „jó következtetésekre ju-
tottak”. 

„Volt egy beszélgetésem Nicuşor
Dannal a parlament működésének
megszervezésére és az átláthatóság,
valamint a tevékenység hatékony-
ságának növelésére vonatkozóan.
Mindketten ugyanazt a – szerintem
jó – következtetést vontuk le, amit
gyakorlatba is fogok ültetni. Első-
sorban arról van szó, amit ő is sze-
retett volna és én is, hogy minden
bizottsági ülést online közvetítsünk,
ahogyan a közigazgatási bizottság-
nál is történik. Szerintem nagyon
hamar be fog ez következni” – nyi-

latkozta Dragnea a parlamentben.
A házelnök szerint a napirendi pon-
tok kihirdetésével is „probléma
van”. 

„Minden bizottsági elnöktől azt
fogom kérni, hogy legkésőbb
szerda délutánig küldjék el a jövő
heti napirendi pontok listáját, az
egyéni tanulmányozásokra szánt
csütörtöki napot erre a tevékeny-
ségre használják a képviselők, mert
ha nem készültek el a következő
heti házi feladatukkal, akkor nincs
mit tanulmányozniuk” – magya-
rázta Dragnea. 

Ami a szociáldemokrata képvise-
lőket illeti, Dragnea elmondta, a vá-
lasztóknak ismerniük kell
parlamenti tevékenységüket. A Szo-
ciáldemokrata Párt elnöke szerint
ezután a helyi sajtóban is meg fog-
nak jelenni beszámolók a képvise-
lők tevékenységéről. Szerinte úgy
„egészséges”, ha mindenki értesül
arról, hogy mit dolgoznak az általuk
delegált képviselők Bukarestben.
(Agerpres)

Közvetíteni fogják a képviselőház
bizottságainak üléseit



ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó. Tel. 0746-189-919.
(59354)

ELADÓ jó állapotban levő ház Holt-
maroson, a központban: 3 szoba,
konyha, fürdő, garázs és melléképü-
letek, 19 ár. Tel. 0742-304-245,
0365/800-454. (59211-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(58991-I)

ELADÓ Marosszentgyörgyön egy
rendezett családi ház manzárd-
lehetőséggel, minden javakkal ellátva.
Tel. 0365/731-259. (59263)

ELADÓ LITICARB nevű gyógyszer.
Tel. 0757-103-094. (59467-I)

ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (59474)

MINDENFÉLE

SZORGOS, érdekelt társsal megosz-
tanám taxiengedélyemet. Tel. 0746-
045-457. (53448-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalag- függönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(58941)

VÁLLALOK bádogosmunkát, csa-

tornák készítését és javítását,

szemétleöntők készítését. Tel. 0746-

664-156. (59189)

VÁLLALUNK ácsmunkát fából, tető-
fedést Lindab cseréppel, teraszok,
csatornák, lefolyók készítését, javítá-
sát és bármilyen javítást. Tel. 0747-
871-270. (59388-I)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
garanciával. Eladók használt hűtők,
fagyasztók, kombináltak. Tel. 0722-
846-011. (59305) 

VÁLLALUNK háztetőjavítást, szere-
lünk bármilyen típusú tetőlemezt, 
készítünk teraszokat fából, csator-
nát, lefolyót. A nyugdíjasoknak 
15% kedvezmény. Tel. 0758-639-258.
(59453-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Jó poénjaidra, sok mosolyt, ka-
cagást keltő gondolatodra emlé-
kezünk e napon is. 
13 esztendő telt el, mióta elte-
mettük 
MIKLÓS VILMOST.
Nyugodj békességben, Vili! Csa-
ládja. (59420-I)

Fájó szívvel emlékezünk március
2-án, halálának 30. évfordulóján
a székelyvajai születésű SZABÓ
GYÖNGYVÉRRE, aki hosszú és
súlyos szenvedés után pihent
meg. Emlékét őrzi édesanyja,
testvére, Árpi és családja.
(59384-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
március 2-án DAN JULIANNÁRA
halálának 22. évfordulóján. Sze-
rettei. (59382-I)

„Mi elmegyünk, de a lelkünk itt
marad, 
S körüllengi titkon a falakat.”
(Reményik Sándor)
Fájó szívvel, de Isten akaratában
megnyugodva emlékezünk 
SÁNDOR ATTILÁRA halálának 5.
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes!
(59419-I)

Kegyelettel és fájó szívvel emlé-
kezünk március 2-án BUSTYA 
PIROSKÁRA halálának 15. évfor-
dulóján. Szeretete, jósága szí-
vünkben mindig élni fog.
Szerettei. (59446)

Megállunk néma sírod mellett,
szeretnénk megfogni még egy-
szer a kezed és megköszönni
végtelen szereteted. Ha nyugszol
is a nehéz föld alatt, nem vagy fe-
ledve, a szívünkben örökre meg-
maradsz. Isten akaratát hordozva
szívünkben, mély fájdalommal és
a hiány leküzdhetetlen érzésével,
szeretettel és kegyelettel emléke-
zünk március 2-án HANZI 
KÁROLYRA halálának 3. évfordu-
lóján. Áldott, szép emlékét egy
életen át szívünkben őrizzük.
Nyugodjál békében, Tató! Fele-
sége és három gyermeke, vala-
mint azok családja. (59431)

Fájó szívvel emlékezünk 
a marosvásárhelyi KINDA 
ARANKÁRA halálának 9. évfor-
dulóján. Emlékét szeretettel őrzi
fia és családja. (59469)

Fájó szívvel emlékezünk 
UNGVÁRI MÁRIÁRA halálának
első évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Test-
vére, Aranka és unokahúgai.
(59470)

Fájó szívvel emlékezünk 
UNGVÁRI MÁRIÁRA halálának
első évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Lánya, Réli és unokája, Palika.
(59471)

ELHALÁLOZÁS

Értesítjük mindazokat, akik sze-
retettel gondolnak 

SZÉKELY JÓZSEF 
nyugalmazott tanárra, 

hogy csendesen megpihent.
Temetése március 3-án du. 2 óra-
kor lesz a maroskeresztúri teme-
tőben. Nyugalma legyen békés!
Búcsúzik tőle családja. 
(59422-I)

Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
édesanya, nagymama, anyós,
rokon, jó szomszéd, jó barátnő
és ismerős,

FEKETE ÉVA IBOLYA
életének 49. évében 2017. már-
cius 1-jén, hosszú betegség után
csendesen megpihent. Temetése
2017. március  3-án 14 órakor
lesz a református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy a drága édesanya,
anyós, testvér, nagymama és
dédnagymama, 

özv. MOLDOVÁN ANNA 
egykori magyar–román szakos

tanárnő 
87 éves korában hosszas szen-
vedés után csendesen megpi-
hent. Temetési szertartása 2017.
március 3-án, pénteken 13 óra-
kor lesz a református temetőben.
Búcsúzik tőle két fia, László,
Tibor és családjuk. Emléked
örökké szívünkben marad.
(59444-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk
szeretett, drága jó nővérünktől
és nagynéninktől, 

MOLDOVÁN ANNÁTÓL
szül. NAGY ANNA. 

Emlékét szívünkben kegyelettel
őrizni fogjuk. Nyugodjon béké-
ben!
Gyászolják testvérei, Emike 
és Lici, valamint családjuk.
(59447-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
BARTA FERENC 

hamvait március 2-án 14 órakor
helyezzük örök nyugalomra Bu-
dapesten, a Fiumei úti sírkertbe. 

A gyászoló család. (59450-I)

„Mi elmegyünk, de lelkünk itt
marad, 
S körüllengi titkon a falakat.”
Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
apa, após, nagytata, dédnagy-
tata, testvér, sógor, nagybácsi,
rokon, jó barát és jó szomszéd, 

HAJDU ANTAL 
(Tóni) 

életének 87. évében február 28-
án csendesen megpihent. Drága
halottunk temetése 2017. már-
cius 3-án 13 órakor lesz a katoli-
kus temető alsó kápolnájából,
katolikus szertartás szerint. 

A gyászoló család. (59466-I)

Mély fájdalommal értesítjük,
hogy a szeretett férj, édesapa,
testvér és gyermek, 

KOVÁCS LÓRÁNT 
egyetemi tanár 

2017. március 1-jén megszűnt
élni. Temetése 2017. március 3-
án du. 1 órakor lesz a gyulakutai
ravatalozóból. 

A gyászoló család. (59473-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
Rózsikának, lányának, vejének
a szeretett férj, édesapa, após,
FÜLÖP LÁSZLÓ sógorunk
elvesztése miatt. Vigasz-
talódást kívánunk. Nyugodjon
békében! A Kilyén, Tóth és
Budik családok. (59426-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük 
dr. Moldován Lászlónak
ÉDESANYJA elvesztése miatt
érzett mély fájdalmában. Erőt,
vigasztalódást kíván Balló
Csaba és családja, valamint
Kiss Annamária és családja.
(59444-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak
KOVÁCS LÓRÁNT elhunyta
alkalmából. Volt munkatársai az
Aquaservtől: András, Attila,
Florin, János, Jóska, Gyuri.
Nyugodj békében, drága Lóri!
(59463)

A Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem Marosvá-
sárhelyi Karának munkaközös-
sége őszinte részvétét fejezi ki 
a gyászoló családnak 
dr. KOVÁCS LÓRÁNT egyetemi
docens, a Kertészmérnöki
Tanszék vezetőjének elhunyta
alkalmával. (sz.-I)

Kovács Melindának őszinte
együttérzéssel kívánunk vigasz-
talódást FÉRJE elvesztésekor.
A Dentalcentrum és a Mael
munkaközössége. (-)
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A hirdetési rovatban 

megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKATÁRSAT és VILLANY-
SZERELŐT alkalmazunk. Életrajzot az electrosec@rdslink.ro e-
mail-címre várunk. (59348-I)
REKLÁMGRAFIKUS – Fiatal, dinamikus, gyors munkavégzésre
képes reklámgrafikust alkalmazunk. Elvárások: grafikai tervező-
programok ismerete, kreativitás. Feladatkör: offline és online anya-
gok szerkesztése, kreatív reklámgrafika: logók, prospektusok,
szórólapok, plakátok tervezése. Fényképes önéletrajzával és port-
fóliójával jelentkezzen a cv@petry.ro e-mail-címen. (sz.-I)
SOFŐR – GÉPJÁRMŰVEL VALÓ ÁRUSZÁLLÍTÁSRA alkal-
mazunk tapasztalt SOFŐRT. Felelősségek: hús- és hentesáru szál-
lítmányozása. Követelmények: sofőrként szerzett tapasztalat, B
kategóriás jogosítvány, magyar- és románnyelv-tudás. Önéletrajzá-
val a cv@petry.ro e-mail-címen jelentkezhet. (sz.-I)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Érdeklődni
a 0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhe-
lyén, a Maros utca 17. szám alatt. (sz.-I)
A PC HOUSE számítástechnika iránt érdeklődő FIATALOKAT al-
kalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon vagy szemé-
lyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt. (sz.-I)
A marosvásárhelyi COMODEX Kisipari Szövetkezet (Bodoni utca
70. szám) alkalmaz: ASZTALOSOKAT gépi, kézi megmunkálásra,
CSISZOLÓT, LAKKOZÓT és FÉNYEZŐT. Érdeklődni a 0745-
512-994-es és a 0265/232-387-es telefonszámon. (18630)
A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmaz mintaboltjaiba.
Az önéletrajzát bármely Timko-üzletbe beadhatja. (18605-I)
ACÉLSZERKEZET GYÁRTÁSÁHOZ HEGESZTŐT és LA-
KATOST alkalmazunk. Tel. 0744-511-215. (18617-I)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható
hölgyeket és urakat hosszú távra, könnyebb és nehezebb BETANÍ-
TOTT MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, össze-
szerelése). Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály,
a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kí-
nálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes
kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban
és ingyenes munkába járás autóbusszal. Érdeklődni a 0755-067-
687, 0742-010-263-as telefonszámon. (59446-I)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország te-
rületére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás
és utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar
nyelv ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-
753-102-290 telefonszámon. (59446-I)
ÉLELMISZERBOLTBA KERESKEDELMI ELADÓT keresünk.
Várjuk az önéletrajzokat az intershopsrl@gmail.com e-mail-címre
vagy személyesen az 1848. út 41-43. szám alá. (sz.-I)
MINIMUM 3 éves tapasztalattal rendelkező
KÖNYVELŐT/KÖNYVELŐNŐT alkalmazunk. Várjuk az önélet-
rajzokat az orbana.westinvest@gmail.com e-mail-címre. (sz.-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat
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A Népújság hirdetési irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 

és az aradi NYUGATI JELENBE.

1.

A Renania Trade Kft. ügyintéző dolgozót keres

Feladatkör: 
• Az áru előkészítése kiszállításra
• A raktári készlet kezelése mobil terminálok 
használatával

• Az áru fel- és lerakása
• Az áru polcra helyezése
• A lerakat tisztán tartása

Elvárások:
• Felelős, szervezett, kommunikatív, becsületes 

személy
• Kommunikációs és kapcsolatteremtő készség 
a munkatársakkal

• Csapatmunkára való képesség

Önéletrajzokat a cariere@renania.ro címre vagy a Ma-
rosvásárhely, Bodoni utca 68. szám alatti székhelyünkre
várunk.

Tel: 0265/264-656. Fax: 0265/260-906

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
• 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.


