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Tönkrement a kicsi fészkük

Terepjáró csapódott egy házba Koronkán

Kiss Bora,
a sokszínű
színésznő

Bár a színpadon egy energikus, tűzrőlpattant fiatal nőt látnak a nézők, állítása szerint ez a színésznő Bora, a
magánember Bora egészen más, nagyon szereti a csendet, és a jóga világában talált magára.

____________5.
Poratka-allergia

A köznyelvben – hibásan – por- vagy
tollallergiának hívott allergiás reakciót
tulajdonképpen egy 0,3 mm hosszú,
ízeltlábú állat, a poratka okozza, a jellemző tüneteket a levegőben szálló,
beszáradt ürüléke idézi elő.

____________7.
Ingyenes
mellrekonstrukció
a sürgősségi
kórházban

Idén is tart a Maros Megyei Sürgősségi Kórházban az országos mellrekonstrukciós alprogram, amely
azoknak a pácienseknek szól, akik daganatos betegség miatt melleltávolítási műtéten estek át.

„Harmadik éve annak, hogy a kapum
előtt sodort el egy autó, azóta nyomorék vagyok, nem tudok lábra állni, csak
járókeret segítségével, ennek ellenére
nem részesülhetek rokkantsági segélyben, elutasították a kérésem. Tavaly 49
éves korában a rákbeteg fiamat magához szólította az Úr, most meg ez a nagy
csapás ért. Tönkrement a kicsi fészkünk…” – siratja otthonát a koronkai 73
éves mozgáskorlátozott Kővári Rozália.

Szer Pálosy Piroska

1956-tól élnek a Marosvásárhelyről Segesvár
irányába vezető koronkai főút 12. szám alatt a
szülei által felépített szoba-konyhás kis családi
házban, amelybe vasárnap este rendkívüli erővel rohant egy nagy teljesítményű terepjáró.
Sem a ház előtti meggyfa, sem a vízelvezető
árok nem állította meg a négykerék-meghajtásút, csupán csökkentette a becsapódás erejét,
amely a szerény ház frontra néző falát teljes
egészében kidöntötte.
A szobában lévő bútorokat porrá zúzta, a tévé
az ágyra zuhant, így az idős asszony amúgy is
beteg, használhatatlan lábai újabb sérüléseket

Fotó: Nagy Tibor

szenvedtek – mutatja a lábán lévő újabb sebeket. Mint hangsúlyozzák, szerencse a szerencsétlenségben, hogy az ütközés nyomán a fal és
az ablakok kifele zuhantak, nem pedig rájuk,
csupán ez mentette meg az életüket. „Az interneten gyűjtést szerveztek a helybéliek, de sajnos
olyan bejegyzést is közzétettek egyesek, hogy
mi ezzel a szerencsétlenséggel meg akarunk
gazdagodni. Pedig nem mi kértük, hogy gyűjtést
kezdeményezzenek, hiszen még arra sincs lehetőségünk, hogy főzzünk és ellássuk magunkat.
Hátrahúzódtunk az elhunyt fiam kunyhójába,
(Folytatás a 4. oldalon)

____________8.
Elgáncsolták
a marosvásárhelyi
csapatot

A házigazda játékosok pedig mindent
megtettek azért, hogy jó eredményt
érjenek el az egyetlen olyan hivatalos
mérkőzésen az idényben, amelyen az
alapszakaszban az A értékcsoportba,
a középszakaszban a Piros csoportba
sorolt ellenféllel álltak szemben.

____________9.

„Felhígított” ítélet

Antalfi Imola

Tegnap adta hírül a média, hogy első fokon ítéletet hozott a bukaresti törvényszék a Hexi Pharma ügyében. Az egyik legnagyobb,
legbotrányosabb korrupciós ügyben, ami az elmúlt 30 évben történt. A hígított fertőtlenítőszereket forgalmazó Hexi Pharma által
okozott kár nehezen mérhető fel pénzben, annyira bonyolult
anyagi, erkölcsi vonatkozásban. Mérhetetlen a veszélybe sodort
életek miatt, a szerződésektől elesett, vagyis a versenyből „kiiktatott” konkurens cégek szempontjából, amelyek lehet, hogy olcsóbb
és jobb terméket adtak volna el a nagy kórházaknak. E károk egy
része felbecsülhető, azonban az már nehezen, hogy mekkora veszélyt jelentett az életre, az egészségre a csalás, olyan fertőtlenítő(baktérium-, vírus-, gombaölő) szerek forgalmazása, amelyek a
vádak szerint sokszorosan, a média szerint százszorosan is hígítottak voltak. Miközben komoly gondot jelentenek a kórházi fertőzések, ez engedélyezett, agresszíven nyomuló cég ellátja a romániai
nagy kórházakat hígított fertőtlenítőszerekkel. És így megy ez ki
tudja mióta? Az ügyészek szerint 2010 és 2016 között 340 egészségügyi intézményt csapott be a Hexi Pharma, a vádirat szerint
„meghiúsítva ezzel a kórházi fertőzés megelőzését célzó intézkedések eredményességét”, a forgalmazási engedély megszerzéséhez
61 esetben valótlanságokat tartalmazó iratokat mutatott be. A legfőbb ügyészség csupán 2017 márciusában emelt vádat a cég ellen.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 47 perckor,
lenyugszik
17 óra 24 perckor.
Az év 31. napja,
hátravan 334 nap.

Ma MARCELLA, GERDA,
holnap IGNÁC napja.
IGNÁC: latin eredetű, az Ignatius névből, valószínűleg az
ignis szóból. Jelentése: tűz.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2019. január 30.

Havazás, havas eső
várható
Hőmérséklet:
max. 20C
min. -10C

Megyei hírek

1 EUR

4,7555

100 HUF

1,4999

1 USD

1 g ARANY

4,1600
175,6142

Zárul az első félév

Pénteken véget ér a 2018–19-es tanév első fele. Az óvodások és iskolások jövő héten félévi szünidőn lesznek. A második félév február 11-én kezdődik. Április 20. és május 5.
között tavaszi vakációra mennek a diákok. A tanév június
14-én zárul.

Vakációs gyerekklub

A marosvásárhelyi Philothea Klub február 4–8. között vakációs gyerekklubot szervez délelőttönként 10–12 óra között
általános iskolásoknak (előkészítőtől 8. osztályig) a klub
Kossuth utca 2. szám alatti székhelyén. Hétfőn barkácsolás,
kedden társasjátékozás lesz, szerdán vetélkedőkre, csütörtökön filmnézésre, pénteken igény szerint barkácsolásra
vagy társasjátékozásra kerül sor. Bővebb tájékoztatás a
0365-806-732-es telefonszámon.
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A nóta is kultúránk része

Akár ez is lehetett volna a jelszava
a múlt hét végi nyárádszentbenedeki
nótaestnek. Az Együtt Nyárádszentbenedekért Egyesület a magyar kultúra
hetét énekléssel, mulatsággal zárta,
mert úgy véli, hogy „minden kultúra
bölcsője a népi kultúra. Amelyik nép
meg tudja őrizni népi kultúrája kincseit, annak van jövője! A magyar kultúra hetén népdalaink, nótáink a
legnagyobb kincsünk, de csak akkor,
ha nem tartjuk meg magunknak,
hanem énekeljük, továbbadjuk őket.”
Ezért az egyesület múlt szombaton
délutánra nótázásra, szórakozásra
hívta a falu lakóit.
Az egybegyűlt közel ötven szentbenedeki az egykori farsangi időszak fonóinak hangulatát is átélhette, hiszen
nemcsak 83 nóta és népdal eléneklésének lehetett részese, hanem az ilyenkor faluhelyen szokásos farsangi
étkek is előkerültek: kukoricaleves,
fánk és sütemények, és került ital is a
poharakba, hogy mindenkinek legyen

Az élő zene mellett élmény volt nótázni, táncra perdülni Fotó: Együtt Nyárádszentbenedekért Egyesület

kedve és bátorsága közösségben énekelni, no meg viccelődni.
A hangulatot az élő zene is fokozta,
egy adott pillanatban néhányan táncra
perdültek. „Aki eljött, jól érezte
magát, aki nem jött, az bánhatja” – állítják a szentbenedeki szervezők, akik

folyamatosan megmutatják, hogy még
a hagyományokat éltető nyárádmenti
falvakban is oda kell figyelni népi kultúránk kincseire. A szervezet dicséretes munkát végez ezen a téren, amiért
ő maga is dicséretet és támogatást érdemel. (G.R.L.)

Januári nyerteseink

Negyvenhat hűséges előfizetőnk jelenlétében sor került
a Bernády Házban a Népújság által felajánlott havi nyeremények kisorsolására.
A Hűséges előfizető nyereményjátékra Marosvásárhelyről 322 levél érkezett, vidékről 66. A két vidéki nyertes:
Nemes Rozália (Nyárádszereda, Szentanna u. 12. sz.) és
Dósa Mária (Hármasfalu 315. sz.).
Marosvásárhelyi nyerteseink: Vitális Lajos (Kárpátok

sétány 27/A/12. sz.), Varró Domokos (Kornisa sétány
18/20. sz.), Gagyi Edith (1848. út 40/8. sz.) és Boér Lóránd
Csaba (Koós Ferenc u. 10/14. sz.).
A 100 lej értékű Hűségtombola díj nyertese Török
Endre előfizetőnk.
A nyeremények átvehetők munkanapokon 8-14 óra között a szerkesztőségben, az 57-es irodában, telefon: 0742828-647.

Slam poetry verseny

Ígérem–fogadom címmel slam poetry verseny zajlik ma 19
órától a marosvásárhelyi G kávézóban. Részletek az esemény Facebook-oldalán. Szervezők: a Slam Poetry Marosvásárhely csapata, a G Café és az újonnan alakult Maros
Megyei Magyar Diáktanács.

Az év rockzenésze – vetélkedő

A Rocksuli közössége az idei év legtehetségesebb zenész
diákját keresi. Az egyénileg vagy csapatban jelentkező versenyzőknek egy legtöbb ötperces felvételt kell készíteniük
a zenei tudásukról. A felvételt a YouTube-ra tölthetik fel,
majd a linkkel együtt a www.rocksuli.hu honlapon nevezhetnek be a megmérettetésre. A verseny négy korcsoportban
– 6–10, 11–14, 15–18 évesek és 18 év felettiek kategóriájában – zajlik a marosvásárhelyi Rocksuli szervezésében.
Jelentkezni február elsejétől március 15-ig lehet, eredményhirdetés: március 29.

Hófeszt

Szováta város önkormányzata szervezésében február 3-án,
vasárnap 10 és 17 óra között zajlik a fürdőtelepi Bernády
parkolóban az első hófesztivál. A programban csapatos hóemberkészítés, hócsata, hóangyal, hózumba, célba dobás,
hóban futás, szánkózás, gyermek- és diákjátékok és sok
más érdekesség is szerepel. A jó hangulatot zenével, teával
és forralt borral fokozzák.

Segesváron az Operettissimo

A segesvári Gaudeamus Alapítvány közreműködésével február 3-án, vasárnap 19 órai kezdettel a helyi Mihai Eminescu művelődési házban vendégszerepel a kolozsvári
Operettissimo együttes. Az előadást a hungarikumnak minősített operett és a musicalbetétek mellett magyar filmslágerek színesítik. Jegyeket a segesvári református parókián
és a főtéri Souvenir üzletben lehet vásárolni.

Medvenapozoo az állatkertben

Február 2-án, szombaton déli 12 órakor időjóslásra várják
a gyermekeket és felnőtteket a marosvásárhelyi állatkertben
a medvék kifutójához. A résztvevők 13 órakor az amfiteátrumban játszva tanulhatnak a medvékről.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Erdély TV: Ady-kultusz, gyermeknevelés
és Románia fenntartható fejlődési stratégiája

Száz évvel ezelőtt, 1919. január 27-én távozott az öröklétbe a magyar irodalomtörténet egyik legnagyobb alakja,
a költőóriás Ady Endre. Ma este 20.30-tól rá emlékezünk
a Kultúrcseppben.
Hogyan motiváljuk gyermekeinket? – ma esti műsorunk
központi kérdése ez lesz a 20 órakor kezdődő Pszichotrillákban, Badics Petrával és dr. Kádár Annamáriával.

RENDEZVÉNYEK
Ma este bemutató

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Liviu Rebreanu Társulatának első 2019-es bemutatója a Presnyakov testvérek Floor Covering – Terminál című nagy sikerű
drámájából készült előadás, melynek rendezője Sorin Militaru, díszlettervezője Oana Micu, hangdizájnere Andrei
Raicu, fordítója Maşa Dinescu. A bemutatóra január 31én, ma 19 órától kerül sor a színház Nagytermében. Az
előadás magyar nyelvű felirattal követhető, 14 éven felül-

Fotó: Nagy Tibor

Borbély László államtanácsossal, a fenntartható fejlődési ügyosztály vezetőjével beszélget Jakab Orsolya
műsorvezető a 21.30-kor kezdődő Mérlegen legújabb
adásában. Szó lesz Románia 2030-ig elfogadott fenntartható fejlődési stratégiájáról, ennek gyakorlati elemeiről, valamint a gyakorlatban megvalósítható
célokról.
ieknek ajánlott. Jegyek a Kultúrpalotában működő jegyirodában (telefonszám: 0372-758-230), a színházi jegypénztárban (telefonszám: 0365-806-865) és a
www.biletmaster.ro honlapon válthatók.

Könyvbemutató Szovátán

Február 7-én, csütörtökön 18 órai kezdettel Nagy Miklós
Kund Felemás című publicisztikai kötetét mutatja be Szovátán a Lector Kiadó. A szerzővel Gálfalvi Ágnes, a kötet
szerkesztője beszélget. A rendezvény helyszíne a szovátai városháza díszterme. Társszervező: Bernády Közművelődési Egylet.
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Országos influenzajárványt hirdetett
az egészségügyi minisztérium

Sorina Pintea tárcavezető szerdai
sajtótájékoztatóján
közölte:
mivel a megbetegedések előfordulása három egymást követő
héten meghaladta a járványküszöböt, járványról beszélhetünk.
A miniszter rámutatott, az influenza
az egész országban terjed, de nem azonos mértékben. Hozzátette, a megbetegedést olyan vírustörzs okozza, amely
enyhe vagy közepes erősségű tünetekkel
jár. A szaktárca által megvásárolt és a romániai gyógyszertárakban kapható oltás
védelmet nyújt e vírustörzzsel szemben
– mondta Pintea, hozzátéve, hogy a
szakemberek szerint várhatóan februárban is hasonló intenzitással fog terjedni
a betegség.
A miniszter kiemelte: az egészségügyi
tárca célja a súlyos esetek és az influenza
okozta elhalálozások számának csökkentése. Hangsúlyozta, hogy a miniszté-

rium további 30 ezer adag vakcinát rendelt a magas kockázati csoportokba tartozók beoltására. Emellett minden
egészségügyi intézménynek javasolják a
látogatások korlátozását, az akut légúti
fertőzések kezelésére használt vírusellenes készítmények készletének feltöltését, az influenzára utaló tünetekkel
kórházba került betegek kezelésének
azonnali elkezdését, kellő mennyiségű
védőeszköz és fertőtlenítőszer beszerzését. Sorina Pintea rámutatott, a tanfelügyelőségek a megyei közegészségügyi
igazgatóságokkal közösen elrendelhetik
az oktatás felfüggesztését azokban az iskolákban vagy osztályokban, ahol a hiányzók aránya meghaladja a 20
százalékot.
Az egészségügyi miniszter sajtótájékoztatóján jelen levő prof. dr. Adrian
Streinu-Cercel hangsúlyozta a gyakori
kézmosás fontosságát. Egészségügyi vé-

dőmaszk viselését is javasolja a lakosságnak. „A védőmaszkot nem az orr alá
kell tenni. Ha az orr alá teszik, fölöslegen viselik. (…) Ne feledkezzenek meg
az orröblítésről sem. Amikor megmossuk a kezünket, az arcunkat, ne hagyjuk
ki az orr belső átmosását sem, mert ezzel
megtisztítjuk a szennyeződésektől” – fogalmazott.
A szülőknek a szakember azt javasolja, hogy a jövő heti vakációban ne vigyék gyermekeiket zsúfolt helyekre. „Ha
az emberek megértik, hogy ilyenkor
nem jó a gyermekeket bevásárlóközpontokba vinni, jó, ha viszont nem értik
meg, újabb megbetegedéshullám vár
ránk. Mi, szakemberek, azt ajánljuk,
hogy azon a héten vigyék a gyermekeket
nagyszülőkhöz, falura vagy máshova, de
semmiképpen sem bevásárlóközpontokba és más zsúfolt helyekre” –
mondta. (Agerpres)

A lehető legjobb és leggyorsabb
megoldást kell megtalálni a
Román Hírszerző Szolgálattal
(SRI) kötött megállapodások titkosságának feloldására – jelenCălin
tette
ki
szerdán
Popescu-Tăriceanu szenátusi elnök.

gász illegálisnak tartja a protokollumokat, és meg kell találni a legjobb és leggyorsabb
megoldást
ezen
megállapodások titkosságának feloldására. Az alkotmánybíróság nem az alapvető problémát kifogásolta, hanem a
törvény formáját tartotta alkotmányellenesnek” – magyarázta Tăriceanu szerdán
a szenátusban. Azt is kifejtette, hogy a
SRI-vel kötött megállapodásokat fel
lehet oldozni a titkosság alól, mivel ezt
diktálja az általános közérdek. „Azt hiszem, mindenki számára fontos kérdés,
hogy Romániában ne legyenek olyan intézmények, amelyek a parlamenttel párhuzamosan hoznak törvényeket. Ha már
úgyis állandóan tudományos beszélgetéseket folytatunk, amelyekben a jogállamiságot emlegetjük, akkor beszéljünk

helyesen a jogállamról. Nem lehet szó
jogállamról, ha a SRI és az ügyészség
hoz törvényeket Romániában. Ha elfogadjuk a jogállam minimumának meghatározását, akkor az azt jelenti, hogy a
parlament az egyetlen törvényhozó hatóság” – jelentette ki a felsőház elnöke.
Călin Popescu-Tăriceanu hozzátette,
megvárja az alkotmánybíróság indoklását, majd döntenek a további lépésekről.
Az alkotmánybíróság szerdán alaptörvénybe ütközőnek ítélte a bizonyos dokumentumok titkosságának feloldását
elrendelő törvényt. A jogszabályt Klaus Iohannis államfő, a Nemzeti Liberális Párt
(PNL), a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a legfelsőbb bíróság támadta meg az alkotmánybíróságon.
(Agerpres)

tegye világossá szándékait a következő
lépéseket illetően.
Antonio Tajani, az Európai Parlament
elnöke üdvözölte, hogy a bennmaradó
tagállamoknak továbbra is sikerült megőrizniük az egységüket, valamint reményét fejezte ki, hogy végül elkerülhető
lesz a szigetország megállapodás nélküli
„kizuhanása”.
Guy Verhofstadt, az Európai Parlament Brexit-ügyi főmegbízottja ugyancsak reális, megvalósítható javaslatokat
sürgetett London részéről. Mint mondta,
véget kell vetni a jelenlegi ügymenetnek,
előremutató lépésekre van szükség.
Hozzátette, egyik félnek sem áll érdekében ennek a folyamatnak a meghoszszabbítása,
ami
mindössze
a
bizonytalanságot növelné.
Philippe Lamberts, az EP zöldpárti
frakciójának társelnöke rámutatott, az

Egyesült Királyság semmiképp „nem kerülheti meg” az ír-északír tartalékmegoldást. „Az Egyesült Királyságban sokan
alábecsülik a huszonhetek eltökéltségét az
egységes piac integritásának megőrzése
mellett, pedig ez az Európai Unió egyik
alapja. Bár megőrzésének ára lesz, ez még
mindig alacsonyabb lesz, mint amit a belső
piac megsértése jelentene. Ha két rossz
közül kell választanunk, akkor a kisebbik
rossz a rendezetlen kiválás” – húzta alá.
A londoni parlament alsóháza kedden
felszólította a kormányt, hogy kérje a
Brexit-szerződés újranyitását a bennmaradó EU-tagállamoktól, és tárgyaljon
„alternatív lehetőségekről” a brit belpolitikai konfliktus alapját képező, úgynevezett
backstop-záradék
helyett,
amelynek célja annak biztosítása, hogy
elkerüljék a fizikai határellenőrzés viszszaállítását az Ír-szigeten. (MTI)

Fel kell oldani
a SRI-vel kötött megállapodások titkosságát

„Az alkotmánybíróság szuverén ezekben a kérdésekben, és még akkor is, ha
nekünk, a koalíciónak nem felel meg a
nézőpontja, tiszteletben kell tartanunk az
alkotmánybíróság döntését. Továbbra is
fennáll a protokollumok törvénytelen
voltának a politikai és jogi kérdése. Az
alkotmánybíróság nem azt mondta ki,
hogy a protokollumok legálisak, hanem
azt, hogy nem legális a törvény, amely
előírná ezen megállapodások titkosságának feloldását. Továbbra is minden jo-

Brexit

Az EU intézményeinek képviselői ragaszkodnak
az eddigi közös állásponthoz

Ragaszkodnak közös álláspontjukhoz eddigi nyilatkozataik alapján az Európai Unió intézményeinek vezetői és képviselői,
miszerint nem tárgyalható újra a
brit EU-tagság megszűnésének
feltételrendszeréről szóló szerződés, ahogy benne az úgynevezett
ír-északír tartalékmegoldás sem.

A megszólalók szinte kivétel nélkül
kiemelték, hogy a kiválási megállapodás
csakis akkor nyitható újra, ha az Egyesült Királyság az eddigi irányelveit módosítva alapvetően más jövőbeli
kapcsolatot kíván kialakítani, például továbbra is része akar maradni az egységes
piacnak vagy a vámuniónak.
Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke ismét arra szólította
fel a brit kormányt, hogy mihamarabb

A Beatlesről készül dokumentumfilm

Az Oscar-díjas Peter Jackson a Beatles együttes Let It Be
című albumának stúdiófelvételéről készít dokumentumfilmet
az eredeti filmanyagok felhasználásával – írta meg szerdán
a The Hollywood Reporter.
A dokumentumfilmhez a Beatles stúdiófelvételeiből 55
órányi, korábban nem publikált anyagot dolgoz fel az új-zélandi filmes, aki a közelmúltban az első világháborús archív
felvételekből készített dokumentumfilmet. A háborús visszaemlékezéshez kifejlesztett restaurációs technológiát alkalmazza majd a brit együttes archív filmjeinek felfrissítéséhez.
Az egész estés dokumentumfilm a Let It Be című, 1970 májusában megjelent album stúdiófelvételeiről szól. A produkción
Jackson WingNut Films cége és az Apple Corps dolgozik, de
az alkotók megszerezték a Beatles még élő tagjainak – Paul
McCartney, Ringo Starr – és az elhunyt tagok özvegyeinek –
Yoko Ono és Olivia Harrison – támogatását is.
A Beatles 1969-ben vonult stúdióba a lemez felvételéhez.
A pályája csúcsán lévő banda lemezfelvételét először filmez-

ték teljes terjedelmében. Eredetileg azért, hogy majd egy
külön adást vágjanak belőle a tévé számára, de közben változott a terv, és dokumentumfilm született belőle.
Az eredeti dokumentumfilm azért vált különösen izgalmassá a Beatles-rajongók számára, mert abban kerestek magyarázatot arra, miért bomlott fel a banda röviddel a felvétel
után. Jackson szerint a forrásanyagból ennél sokkal dinamikusabb portré bontakozik ki. Mint hangsúlyozta, maga is
meglepődött, mennyire eltér a valóság a körülötte kialakult
mítosztól.
A rendező elmondta, hogy a Michael Lindsay-Hogg által
a banda szétszéledése előtt 18 hónappal készített dokumentumfilm felvételei és hanganyaga olyan, mintha kincsekre
bukkant volna. „A film olyan élményt nyújt majd a rajongóknak, amiről régóta álmodoztak. Mintha egy időgép visszarepítene 1969-be, és beülhetnénk a stúdióba, hogy megnézzük,
hogyan csinált együtt nagyszerű zenét ez a négy barát” –
ígérte Peter Jackson. (MTI)

Ország – világ
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Nemzetközi vonatjegyek – online

Év elejétől a nemzetközi vonatjegyek is megvásárolhatók online, valamely külföldi ország belföldi járataira
és két külföldi ország közötti utazásra is lehet jegyet
vásárolni ily módon – tájékoztatott közleményében a
Román Vasúttársaság (CFR) utasszállító részlege. Az
internetes jegyvásárlásra a www.cfrcalatori.ro honlapon van lehetőség. A nemzetközi jegyeket indulás
előtt legtöbb három hónappal lehet megváltani online,
és legkevesebb 48 órával korábban, ha valamelyik állomáson vagy CFR-jegyirodában veszik át, és legalább nyolc nappal előtte, ha gyorsposta szállítja ki.
Amennyiben az utazáshoz belföldi járat igénybevételére is szükség van, legtöbb egy hónappal korábban
lehet megvásárolni a jegyet. Jelenleg Bukarest, Konstanca, Temesvár, Arad, Déva, Brassó, Sepsiszentgyörgy, Predeál, Kolozsvár, Nagyvárad, Nagybánya,
Szatmárnémeti, Craiova, Târgu Jiu, Beszterce és
Lugos vonatállomásain lehet átvenni nemzetközi utazásokra érvényes, online megvásárolt vonatjegyeket. (Agerpres)

Egyre többen kapnak légúti fertőzést

Január 21–27. között a légúti fertőzések száma elérte a 134.201-et, ami 53,4 százalékkal meghaladja
a tavalyi év azonos időszakában regisztrált számot,
és 14,2 százalékkal magasabb, mint az előző héten
jelentett megbetegedéseké – közölte szerdán az Országos Közegészségügyi Intézet. A szóban forgó
időszakban 3393 esetben állapították meg, hogy influenzáról van szó, előző héten a vírussal fertőzöttek
száma még 4625 volt. A szakhatóság szerint a szezon kezdete óta 55 esetben bizonyosodott be, hogy
influenza volt a halál oka. Ezek közül 35 esetben az
A típusú vírus (H1) pdm09 altípusa, hat esetben az
A típusú vírus H3 altípusa, tizenhárom esetben az A
típusú vírus miatt vesztették életüket a megfertőzött
személyek. A 2018-as év azonos időszakában hét
halálesetet okozott influenza. (Mediafax)

Ítélet a Hexi Pharma-ügyben

Első fokon három év letöltendő börtönbüntetésre ítélte
szerdán a bukaresti törvényszék a Hexi Pharma vállalat vezérigazgatóját, Florin Dinut magánokirat-hamisítás és a betegségek visszaszorítására tett
erőfeszítések meghiúsításában való részvétel miatt.
Ugyanabban az ügyben Mihai Leva termelési igazgatót
három év és nyolc hónap szabadságvesztésre ítélték.
A bírók ugyanakkor 2,6 millió lejes bírság kifizetésére
kötelezik a Hexi Pharma vállalatot, és elrendelték a feloszlatását. Az ítélet nem jogerős. (Agerpres)

A költségvetésről érdeklődtek

Szerdán a kormány épületébe ment a Romániai Megyei Jogú Városok Szövetségének (AMR) egy küldöttsége, hogy Viorica Dăncilă miniszterelnökkel
tárgyaljon a 2019-es állami költségvetés tervezetéről.
A delegációt az AMR elnöke, Bukarest harmadik kerületének polgármestere, Robert Negoiţă, Gabriela
Firea fővárosi főpolgármester, Emil Boc kolozsvári
polgármester, továbbá Adrian Dobre ploieşti-i és
Gheorghe Falcă aradi polgármester alkotja. Robert
Negoiţă kijelentette, azért mentek a kormányhoz,
mert a pénzügyminiszter keddi ígérete ellenére
szerda délig nem kaptak választ a költségvetéssel
kapcsolatos kérdéseikre. Gabriela Firea azt mondta,
szerdán reggel egy informális találkozón olyan javaslat hangzott el, amelynek értelmében 70-80 millió euróval kurtítanák meg a főváros költségvetését, Emil
Boc, Kolozsvár polgármestere kifejtette, hogy tavaly
28 millió eurót veszített az erdélyi nagyváros. Amenynyiben idén is ennyivel kevesebb lesz a költségvetés,
akkor Kolozsvárnak – akárcsak a többi nagyvárosnak
– le kell mondania olyan fontos projektek megvalósításáról, mint a bölcsődék, felüljárók, parkolók építése, új parkok létesítése vagy a forgalom
gördülékenységét elősegítő fejlesztések. (Agerpres)

„Felhígított” ítélet
(Folytatás az 1. oldalról)

Mindezek után kevésnek tűnik az első fokon meghozott ítélet, amely 3 év letöltendő büntetésre ítélte a Hexi
Pharma vezérigazgatóját, 3 év és 8 hónapra a termelési
igazgatót, a céget 2,6 millió lejes bírság kifizetésére kötelezték, és elrendelték feloszlatását. Minekutána az ítélet nem jogerős, mindkét fél fellebbezhet. A per tehát
még zajlik, elvileg a további részében enyhe vagy akár
súlyosbított ítélet is születhet, attól függően, hogy a bíróság hogyan értékeli a vádlottak vagy a vádhatóság
álláspontját, a bizonyítékokat. A pénzbírságon túl jogos
lenne a vagyonelkobzás, és főleg annak a vizsgálata,
hogy hogyan volt lehetséges ennyi éven át csalni, hamisítani, kiknek a segédletével történhetett az engedélyek
beszerzése, a licitek megnyerése, hogyan lehetett elhallgattatni a versenytársakat, hogy ne óvják meg a közbeszerzési eredményeket, hogyan lehetséges, hogy az
időszakos közegészségügyi ellenőrzések nem figyelmeztettek idejében a bajra, mennyire hitelesek a kórházi fertőzésekre vonatkozó hivatalos jelentések stb.
Mindaddig, amíg az egész Hexi-ügyet nem göngyölítik
fel és nem kap teljes nyilvánosságot, nem beszélhetünk
igazságszolgáltatásról.
Mert holnap egy másik „hexicég” ugyanezt teheti…
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(Folytatás az 1. oldalról)
és várjuk a biztosítót, hátha felmérné valaki a kárt és hivatalos
úton megtérítenék azt.”
A rendőrség közleménye szerint
vasárnap este Koronkán, a főúton
egy balra kanyarodó személygépkocsi vezetője okozott balesetet,
mivel elvágta a főúton közeledő
Hummer márkájú terepjáró útját.
A január 27-én, vasárnap este
21.05 órakor történt balesetben egy
Marosvásárhelyről Segesvár irányába tartó járművezető elvágta a
főúton ellenkező irányból érkező terepjáró útját, a nagyobb ütközést elkerülendő a bolgár rendszámú
terepjárót vezető sofőr, elrántva a

kormányt, elvesztette uralmát a
jármű fölött, majd egy családi
házba rohant. Ezzel azonban megmentette a balesetet okozó, felelőtlen gépkocsivezető életét. A
vasárnap esti baleset a település
központjába vezető koronkai letérőnél történt, az elsőbbség megadását
egy 28 éves Beszterce megyei,
bethleni illetőségű gépkocsivezető
hagyta figyelmen kívül, aki az országútról a mellékútra úgy kanyarodott balra, hogy semmibe vette a
főúton érkező négykerék-meghajtású terepjáró elsőbbségét, amelynek 41 éves gépjárművezetője
ugyancsak Beszterce megyei, és két
gyermek édesapja.

Szenátorok cselszövése

A szenátus törvényei olyanok, akár az isteni vagy
természeti törvények. Megváltoztathatatlanok.
Holott emberek hozták. Kétlábú, gondolkodó lények.
Gyűlölködők, ostoba tudósok, orvosok és gyógyszerészek. Frissen egyesített egyetemi tanárok, akikben
a megvetés és a másságtól való rettegés régi keletű.
Erdélyi emberek, kiknek egy csoportjára (több csoportjára) mindig is jellemző volt. Minden más állítás
idillibe hajló, hamis lehet. Vannak, akik nem is tudnak enélkül élni. Ünnepelni sem. Sőt egyetemet kormányozni, igazgatni, rektorálni, szenátolni,
hetet-havat lapátolni.
Egyfajta „nemes” hagyomány, mely még a két
vil.háb. közötti egyetemi életből
öröklődött át. Egy időre haloványabb lett, mert a hivatalosság
visszaszorította, de aztán a hatvanas évek elején újra szárba szökött,
amikor az intézetet párhuzamosították. És attól kezdve megállás nélkül folyik a kiszorítósdi. Ennek nem tudott gátat vetni sem a
szocializmus végvonaglása, az elnöki házaspártól lefelé terjedő állami és pártdemagógia, két-, sőt
többarcúság, sem a rendszerváltás, sem az azt követő euforikus demokráciavágy. A karalakítás kudarca csak felbátorította az egyetemi autonómia
nevében szabotálókat, rosszakarókat és törvénnyel,
józan ésszel, toleranciával dacolókat. Az egyetemegyesítésnek nevezett cselvetés, a száz évtől megittasult örömködés csak továbblendítette a gonosz kart.
Mely a megsemmisítés irányába mutat. Mint doktor
M. karja a rámpán.
Pedig egykor a gyógyításra esküdtek fel. Az egyes
ember gyógyítására, nem a vélt és valós nemzeti-etnikai sérelmek utókezelésére. Diplomájuk is van
erről az esküről, meg tudományos címeik. Ezek jobban látsznak, mint a beléjük nevelt dominanciavágy.
Az uralkodni és eloszlatni, megsemmisíteni, ellehetetleníteni akarás.
Azt büffentette ki magából a nagyságos szenátus
többsége, a jelen voltak egységesen (?), hogy gyökértől lombkoronáig egységesítik az univerzitást.
Amit a kisebbségbe szorult és megszorongatott magyar tanárok tanítanak, annak semmiben sem szabad különböznie attól, amit és ahogyan a hatalmon
levők tanítanak, leírnak. (Állítólag az esélyegyenlőség jegyében.) Csak semmi egyénieskedés. Csak
semmi különbség, plusz tudnivaló, különutas tudós-

kodás magyarul. A magyar tanár vizsgáztatása érvénytelen, gyanús, nemzetellenes, országárulással
egyenlő? Mert így kívánja az eredeti egyetemi demokrácia, autonómia, az euroatlanti integrációs
trendek és eurócsengés târgumuresi révülete-rémülete?
Mélyről fakadó humánus cselekedetnek vagyunk
tanúi. Ugyanis a gyűlölködés emberi jellemző. Az állatok az én etiológiai ismereteim szerint nem ismerik
a gyűlöletet. Ösztönből cselekszenek. A vásárhelyi
egyetem szenátusa mintákat követve tanultan döntött. Tehát elvetemülten. Megkérdőjelezve tudományos címeket, fokozatokat, tudást és tanári
tehetséget. Emberi önvezérelt vagy
kollektív magatartást. Megsemmisítve a tanszabadságot, a szabad
vizsgálódást és a tudás jogos számonkérését. Diákot, oktatót. Az
egyetemi oktatás lényegét.
Hogy angol karzat is működik az egyetemen, azt
– érzésem szerint – egyedül az anyagi források biztosítása hívta életre. Másutt is vannak hasonló egyetemek, ahol külföldieket oktatnak sok pénzért. De
lényegesen kevesebbért nálunk, mint a nyugati nagy
egyetemek. Ha ennek a román tagozat előírja a vizsgarendet minden tekintetben, az természetes. Nem
tudnak átlépni saját árnyékukon a szenátor tudósok.
De ugyanezt megcselekedni a magyar tagozattal,
ahol az anyanyelvén oktató tanár tudását semmi sem
kérdőjelezheti meg, hisz állandó vizsgák és rákészülés bizonyítja helyét az oktatásban, az nagyfokú
irigységre, kislelkűségre, törpülő érzelmi világra
utal. Gyanakvás vezérli a szenátust. Úgy hiszi, a magyar oktató törvénytelenül kedvez a vele egy nyelvet
beszélő diáknak. Csal. Holott éppen fordítva lehet a
valóságban. Egy ismerősöm azt állítja, csupán
annak lehetőségét akarták kizárni, hogy a magyarul
tanuló diákok kiválóbbak legyenek románul tanuló
társaiknál. Saját sunyiságukat kívánják elleplezni.
Ő mondta, nem én.
Mi következhet még? A tiltakozás, a minisztériumhoz, bírósághoz fordulás a nagyon is kétséges bírói
ítélethozatal után? Remélhetőleg nem az önfeladás.
Elvégre közel 125 év erdélyi magyar orvosi, gyógyszerészeti oktatás, tapasztalat, ember- és hivatásszeretet, szakmai sikerek állnak az oktatók mögött. Nem
szabad hagyni, hogy elenyésszen több-kevesebb gyűrött lelkű szenátor és gladiátor miatt.

Amint a fogyatékkal élő idős aszszony lánya, Kővári Mária elmondta, azon az estén, amikor
hatalmas robajjal az ágya mellett fékező óriási gumiabroncsokat megpillantotta, valósággal megdermedt.
A becsapódás pillanatában az ágy
szélén ült és tévét nézett, édesanyja
pedig már elszundított. A kimondhatatlan ijedtség mellett első reakciója az volt, hogy ölbe kapta az
édesanyját és a konyhába szaladt
vele, ahol a kanapéra fektette. „A
balesetet követően azonban segítséget nem kértünk senkitől, de Cheşa
úr a segítségünkre sietett és felvállalta, hogy a biztosítóval beszél, a
papírokat intézi. A polgármester úr
is meglátogatott, felmérte a helyzetet és támogatásáról biztosított. Nagyon bízunk a szomszédunkban,
Ignát János építkezési vállalkozóban, aki felvállalta, hogy segítséget
nyújt a kidöntött fal visszaépítésé-
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ben, mert számunkra az lenne a legfontosabb, hogy visszaköltözzünk,
és valamelyest pótoljuk a hiányzó,
tönkrement bútorzatot. Azonban
amíg a biztosító nem végzi el a kárfelmérést, addig nem nagyon lehet
dolgozni. Kis, szerény ház volt, de
lakható, és ez volt a mi otthonunk.
Csak a Jóistennek köszönhetjük,
hogy az életünket megóvta” –
mondja könnyezve anya és lánya, a
baleset két túlélője.
A Koronkai Polgármesteri Hivatalban érdeklődve Takács Szabolcs
polgármester elmondta, hogy a
helyszínen járt, beszélt a károsultakkal, elkérték az okiratokat, szociális
ankét készül és a csütörtöki tanácsülésen gyorssegélyről szavaznak.
Sajnos, néhány hónappal ezelőtt
is történt egy hasonló baleset, kisteherautó rohant egy magánházba, de
a károsultak mindmáig nem kaptak
kártérítést.

Újabb utcákat aszfaltoznak le
Szovátán

Az amfiteátrum létesítését garantáló sikeres pályázatot követően
ismét
nyertes
pályázatnak örvendhet Szováta – adta hírül sajtóközleményben
a
fürdőváros
önkormányzata. A projekt
megvalósulása révén 13 utcát
aszfaltoznak le azon turisztikai
jelentőségű részeken, ahol
mindeddig nem sikerült a mellékutak és utcák korszerűsítése.

A pályázat értéke mintegy 9,27
millió lej, a finanszírozási szerződést
hétfőn írta alá a város polgármestere,
Fülöp László Zsolt Gyulafehérváron
a Közép-romániai Regionális Fejlesztési Ügynökség székhelyén Simion Creţu igazgatóval együtt.
Ennek köszönhetően valamivel több
mint 5,4 kilométernyi korszerű felülettel gyarapodik Szováta úthálózata.
Így szilárd útburkolatot kap végre az
Őzike, Jánosmező, a Restád, a Kisbükk, a Rakottyás, a Fülemüle, a
Tölgyes, a Szarvas, a Farkas, a
Rózsa és a Mester utca, továbbá a

Patakmajort és a Parajdi utat összekötő Patakmajor és Május 1. utca is.
Az úttestek kialakítása és korszerűsítése mellett megoldják az adott
szakaszokon az esővíz elvezetését is.
A város önkormányzata hamarosan
meghirdeti a közbeszerzést, majd ezt
követően elkezdődnek a kivitelezési
munkálatok.
A pályázatot a 2014–2020 közötti
időszakra szóló regionális operatív
program 7. tengelyén (A helyi gazdaság sokszínűsítése a turizmus
fenntartható fejlesztése révén), azon
belül a 7.1-es tengelyen nyújtotta be
a város. A városi utcák korszerűsítése Szovátán című projekt révén a
fürdőváros többfunkciós szabadidőtérként hasznosítható, a helyi vállalkozók legalább öt új beruházást
eszközölnének, amelyek legkevesebb 16 új munkahelyet teremtenek,
de a turisták száma is egyötödével
nő – közölte a várható gazdasági
eredményeket a fejlesztési ügynökség a szerződés aláírását követően.
(gligor)

Hétfőn írta alá a szerződést Simion Creţu és Fülöp László Zsolt polgármester (j.) Gyulafehérváron
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Kiss Bora, a sokszínű színésznő

„Ha a helyzet megköveteli, az ember sok mindent megtalál magában”

Ha musicalben játszik, ha szerelmes grófkisasszonyt vagy
groteszk figurát alakít, szívvel-lélekkel teszi, és mindenik
szerepében szerethető Kiss
Bora színésznő. Bár a színpadon egy energikus, tűzrőlpattant fiatal nőt látnak a nézők,
állítása szerint ez a színésznő
Bora, a magánember Bora
egészen más, nagyon szereti
a csendet, és a jóga világában
talált magára.

Menyhárt Borbála

Fiatal kora ellenére számtalan
szerepben tapsolt már a nagyérdemű Kiss Bora színésznőnek. A
marosvásárhelyi közönség először
a Marosvásárelyi Művészeti Egyetem Stúdió termének színpadán
kedvelte meg, majd miután a csíkszeredai nézők szívébe is belopta
magát, visszatért Vásárhelyre, néhány éve a Tompa Miklós Társulat
produkcióiban tűnik fel a színpadon. De bizonyára kevesen tudják,
hogy a szerethető színésznő jógaoktató, és szabadidejében fest, a Borabirodalomban, ahogyan ő nevezi,
egészen különleges munkák születnek.
– Tudatosan készültél színésznőnek, vagy a véletlen műve volt?
– Tudatosan nem szerettem volna
színpadra kerülni, gyerekkoromban
zongorázni tanultam, és az is egyfajta színpadi jelenléttel járt. Aztán
tizedikes koromban láttam egy Bocsárdi-előadást, a Rómeó és Júliát,
és akkor éreztem, hogy ott szeretnék lenni a színpadon, én is ezt szeretném csinálni. Azt az előadást
nagyon sokszor megnéztem. Majd
következett az érettségi, és tudtam,
hogy pályát kell választani, főszakos zongoristának nem akartam
menni, muzikológusnak sem, de
hogy a zene is benne legyen a képben, először a musicalszínészet felé
kacsingattam. Vásárhelyre nem
mertem felvételizni, mert gondoltam, oda komoly művészek mennek, így Pesten próbálkoztam, és fel
is vettek. De nem igazán találtam
meg a helyem, így félretettem a félelmem, és felvételiztem Marosvásárhelyre. Sikerült.
– A szüleid hogyan fogadták,
hogy az egy szem lányuk színésznőnek készül?
– Kacagták, hogy színire akarok
menni, én, aki jóformán egy verset
sem tudok. Tényleg nem tudtam.
Egyszer voltam szavalóversenyen,
és akkor is egy román verset mond-

tam el. A szüleim mindig mindenben bátorítottak, ha azt mondtam
volna, hogy csillagásznak akarok
tanulni, annak mellesleg apukám
nagyon örült volna. Soha nem próbáltak lebeszélni, hogy valami nem
nekem való.
– A művészeti egyetem után a
Csíki Játékszínhez vezetett az
utad.
– Amikor negyedéves egyetemista voltam, Parászka Miklós rendezte nálunk az Én és a kisöcsémet,
amiben Bencével (szerk. megj.:
Kónya Ütő Bence) főszereplők voltunk, aztán elhívott egy páros operettfőszerepre Csíkba. Ötödéves
egyetemistaként már le voltam oda
szerződve. Amikor eljött a pillanat,
és dönteni kellett, hol maradok, személyes okok miatt azt mondtam,
hogy egyelőre maradjon Csík.
Három évadot töltöttem ott.
– És pályakezdőként egymás
után több alkalommal is elnyerted az év legjobb színésznőjének
járó elismerést…
– Tényleg éreztem, hogy megszerettek a nézők. Nyilván minden
színész belead anyait-apait, de igazából sok függ attól is, hogy milyen
szereped van. Az első évben a Parászka Miklós által rendezett Búzakalászt játsztuk, és a partneremmel,
Kosztándi Zsolttal mindketten megkaptuk az Év színésze elismerést. A
színpadon az is fontos szempont,
hogy egyik a másikat vezeti. Nagyon sok minden függ a helyzettől,
a partnertől, a rendezőtől, de még a
díszlettől is, hogy abban tudsz-e alkotni vagy sem. Ugyanakkor azon
is sok múlik, hogy éppen milyen
napod van, vagy életednek milyen
időszakán mész keresztül. Nem
olyan, mint a festészet vagy a zene,
hogy az ember leül, eleget gyakorol, és akkor biztosan menni fog.
Soha egy díj sem azt az egy embert

igazolja, jó időben, jó helyen, jó társakkal kell lenni ahhoz, hogy valami tökéletes legyen. Az egyetem
utolsó évében ismertem meg Szabit
(szerk. megj: Csíki Szabolcs színművész), a páromat. A Csíkban töltött
harmadik
évadban
gondolkodtunk el azon, hogy miként lehetne egy közös utat kialakítani. Igen kedvező pillanata volt az
életünknek, amikor mindkettőnknek felajánlották, hogy a következő
évadtól jöjjünk Marosvásárhelyre.
Bevallom, nagyon szerettem Csíkszeredát, tiszteltek és szerettek az
emberek, a piacon is kedvesen köszöntöttek, de az ember néha érzi,
hogy lépni kell. Csíkszereda a jó értelemben vett ugródeszka volt számomra, ahol az első alapköveket
letettem szakmailag és emberileg is.
– Jógaoktató is vagy, a szeptemberi egész napos évadnyitón
sokan próbálták ki az általad
bemutatott gyakorlatokat. Hogyan kerültél kapcsolatba a jógával?

hogy felborult a napom, ne essek
kétségbe, hanem legyek jelen, és
ami van, azt próbáljam megélni.
Egy idő után éreztem, hogy szeretnék önállósodni. Megismertem
az egyik tanítómat, Zoltai Miklóst,
aki a Magyar Jóga Akadémián oktatott Veszprémben. Felvételiztem,
és felvettek. Azóta is nagyon hálás
vagyok Keresztes Attilának (szerk.
megj.: a Tompa Miklós Társulat
művészeti igazgatója), hogy minden hónapban elengedett egy hétvégére, hogy részt vehessek a
képzésen, annak ellenére, hogy a
színházban az egyik legnagyobb nehézséget az időpontok egyeztetése
okozza. Most jógát oktatok.
Próbálom megértetni a hozzám
járókkal, hogy mindenki másként
érkezik a matracra, van, aki balerina
volt, és persze hogy a lábát könnyedén felteszi a feje köré, a másik

– Először az egyik kolleganőm
hívott jógázni, mondván, hogy jó a
hátamnak, mivel elég „hátfájós” vagyok. Nagyon jólesett, először hetente egyszer jártam, aztán egyre
jobban elmélyültem benne. A jóga
nem az, amire sokan felszínesen
gondolnak, hogy a lábunkat a nyakunk köré helyezzük, hanem ahogy
éled az életed. Persze a testünkkel
is foglalkozni kell, egy mester igen
találóan fogalmazza meg a lényeget: a tested a lovad, etesd, itasd, vigyázz rá, és oda visz, ahová akarod.
Sok változást hozott az életembe
a jóga, mindig is sokat rágódtam a
dolgokon, folyton pánikoltam, elég
korán pánikbeteg lettem, gyakran
előadás során is erős szívdobogásom volt, de a jógának köszönhetően ez is sokat javult. Aki volt
pánikbeteg, és tényleg érzett félelmet, az megtapasztalhatja, hogy a
légzése irányításával az ember meg
tud nyugodni. A jóga azt mondja,
hogy ne ragaszkodj, például attól,

pedig lehet, hogy ül egész nap, fáj
a háta, le sem tud hajolni. A jóga
arra tanít: értsd meg, te ott vagy jól
és úgy vagy jól, ahogy vagy. Sokszor tapasztalom, hogy lesik a másikat, és ilyenkor szólok, hogy ne,
magadra figyelj!
– A jóga és a színészet mellett
festegetésre is jut energiád…
– A festés, pontosabban a rajzolási szenvedélyem az egyetem alatt
kezdődött, elkezdtem a szövegkönyvek elejére rajzolgatni. Kaptam egy ismerősömtől egy doboz
akvarellceruzát, és házikókat kezdtem rajzolni. Csíkban voltam leszerződve, amikor az első
vásznamat kaptam. Az volt a jó,
hogy mivel ezt nem tanultam, nem
voltak elvárásaim magammal szemben, minden színt, anyagot, gombokat, ami a kezembe került,
felhasználtam. Egy időben még kávéval is festettem. Az első kiállításom Csíkban volt, majd elvittük a
munkákat Kolozsvárra, Sepsiszent-

györgyre. Nemsokára lesz egy kiállítás itt, Vásárhelyen, igazából koprodukció lesz Fülöp Loránd
barátommal, aki fából nonfiguratív
szobrokat készít. Ő is előrukkol tíz
címmel, én is tízzel. Érdekes lesz,
hogy ki mit hoz majd ki belőle.
– Habár a színpadról magabiztos, energikus egyéniségnek ismerünk, több ízben is olvastam
a veled készített interjúkban,
hogy önbizalom-hiányosnak
vallod magad. Színész és önbizalomhiány – valahogy nem
igazán kompatibilis a kettő…
– A színpadon adott a feladat,
aminek eleget kell tennem. De nagyon érdekes, hogy akik jógázni
járnak hozzám, úgy, hogy előzőleg
nem ismertek a színpadról, majd
utána látnak játszani, mindig elmondják, nem is gondolták, hogy
ilyen harsány, tűzrőlpattant lehetek.
Akit ott látnak, az a színész Bora,
de én igazából nagyon szeretem a
csendet.
– Láttunk már téged groteszk
szerepben a Retromadárban,
szerelmes grófkisasszonyként a
Mágnás Miskában, Eszterként a
Nyugalomban, amely alakításért a kisvárdai színházi fesztiválon elnyerted a legjobb 35 év
alatti színésznőnek járó díjat.
Milyen típusú szerepek állnak
hozzád a legközelebb?
– A Nyugalom próbafolyamata
nem volt egyszerű, az elején megkérdezte a rendező, hogy tudom-e,
hogy le kell vetkőzzem, és hogy
vállalom-e. Eddigi alakításaim
során ez volt az első ilyen alkalom.
Ezt félretéve sem volt egy egyszerű
szerep, de ezek a helyzetek is igazából az ember korlátairól szólnak.
Abban a periódusban nagyon sokat
tanultam. A Nyugalomban azt éreztem, hogy olyan dolgok jönnek elő
belőlem, amelyek egyáltalán nem
jellemzőek rám, akkor jöttem rá,
hogy ha a helyzet megköveteli, az
ember magában mindent megtalál.
Radu Afrim, aki a Nyugalmat
meg a Retromadarat rendezte, szereti a groteszk figurákat, és az ő előadásaiban biztosan fel van
tupírozva a hajam, őrült vagyok, és
zenélek. Amúgy az egyetemen Antigonét játsztam el, benne is van egy
adag kattantság. Azt hiszem, talán
van a személyiségemben valami,
amiért hajlamos vagyok ezekre a
karakterekre.
A Nyugalomról beszélünk, de
számomra az már lejárt lemez, rég
volt, négy éve, és valamiért még
mindig erről kérdeznek. Lehet,
hogy nem vagyok elég kreatív, mert
ennyi idősen a négy éve történtekről
beszélni számomra kissé szánalmas. Úgy érzem, hogy egyfajta
völgyben vagyok éppen, nem csak
a színházat illetően, de ezzel sincs
semmi baj. Azt gondolom, hogy
egy alkotónak folyamatosan újabb
és újabb dolgokat kell megfogalmaznia, legyen szó színházról, képzőművészetről, zenéről, írásról…
Többet kellene tegyek azért, hogy
adni tudjak. Ne csak üljek, és várjam a kolibrit (nem szeretem a sült
galambos verziót).
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Interjú egy jövendőbeli dinológussal

Bogdán Emese

Kicsi barátom nem tartozott a tanító néni
kedvencei közé, mert nem kommunikált az
elvárásoknak megfelelően, csak egy-egy szóval vagy tőmondattal, ha kérdezték. A modern tesztek kitöltésekor sem remekelt, nem
is volt annyira barátságos, csak egy-két gyerekkel tartott fenn kapcsolatot az előkészítő
osztályban. Ezért aztán a tudományos kiértékelésben (mely annyira fontos manapság tanügyi berkekben) ráragasztották, hogy mutatói
nem kielégítőek. Egy alkalommal a kezében
tartott kis játékállat kapcsán közelebb kerültünk, barátkozni kezdtünk. Megkérdeztem,
szeretne-e beszélni az állatkáról, mert én nem
sokat tudok róla. Így született ez az érdekes
interjú a dinókról, mely annyi mindenre rávilágít:
Kicsi barátomtól, az előkészítős Dávidká-

Szilágyi Mihály

tól hallottam ezt a kifejezést, jobban mondva
e tudós mesterséget, mikor egy alkalommal,
csak hogy szóba elegyedjem vele, rákérdeztem, hogy mi akar lenni. – Dinológus – válaszolta szemrebbenés nélkül, s mikor látta,
hogy értetlenül bámulom, meg is magyarázta,
hogy a kifejezés a dinófelfedező tudósra vonatkozik. Nem lévén jártas a dinókat érintő
szakkifejezésekben, gondoltam, feladom a további kérdezősködést, mielőtt felsülnék, de
ő, látván járatlanságomat a témában, készségesen elmagyarázott mindent. A dinológusok
a dinóteremben dolgoznak – mondta –, megvizsgálják kukkerszemüveggel a dinókat,
hogy milyen a testük, a szájuk, a fogaik, mert
aszerint tudják, hogy mivel táplálkoznak, és
azt is, hogy milyenek a bőrpikkelyek rajtuk.
Mert a dinók sokfélék lehetnek a pikkelyeik
színe alapján. És nagyságuk meg más tulajdonságaik alapján is. Tagoltan, kissé racscsolva,
érdekes,
figyelemfelkeltő

János vitéz autója (II.)

A dalos János vitéz szorgalmasan dolgozott opera-előadások közben. Építkezési vállalkozóként nagyot álmodott. János vitéz
Tündérországban véletlenül tapasztalta meg
a feltámadás csodáját, amikor a tóba dobott
rózsából feltámadt a kedvese. Talán a főszerep, talán más titkos érzés indította Szabó Pétert, hogy új élet erejével pezsdítse fel
Székelycsókát. „Az egész 2011 augusztusában kezdődött, amikor a faluban járva egy cigány család azzal támadott le, hogy
vásároljam meg a házukat. Nem tudták, hogy
ki vagyok, és azt sem, hogy lényegében a
másfél évszázaddal ezelőtt Szabó Ferenc dédnagyapám által épített parasztházat kínálják
nekem” (Krónika, 2012). Megvásárolta a
házat és még tíz telket is mellé. Felújította az
ősi lakhelyet, és két telekre új, saját tervezésű, ám környezetbe illő tornácos parasztházat épített.
Szabó Péter tovább szőtte álmait. Keresztyén életszemlélettel gondolt az öregekre is.
„Összeszorul a szívem, amikor állami vagy
egyházi öregotthonba lépek, és az ottani öszszezártságot, természetellenes életkörülményeket tapasztalom. Látom a 84 esztendős
(ma már 90 éves), vásárhelyi magánházban
élő édesanyámat, mennyire örül annak a kis,
néhány négyzetméteres udvarának, a pár szál
virágnak, a néhány tő paradicsomnak, amit
órákig tud babusgatni. Amikor meg elfárad,
a tornácról csodálja őket” (Krónika, 2012).
Természetközeli, kis lakásokat képzelt el egy
nagy telken. A terület közepére pedig diófák
árnyékában társalgót és orvosi rendelőt tervezett. „Az öregeket itt nem fenyegetné az
összezártság veszélye, itt mindenki otthonosan érezné magát” (Krónika, 2012). Sajnos,
a nemes álmot porrá zúzta a bekövetkező
gazdasági világválság.
János vitézi lelkülettel valahogy mindig a
természethez illeszkedően gondolkodott. A

Szabó Péter a felújított családi ház előtt

fával különösen jó barátságot kötött. Mi lesz,
hogyha János vitéz megöregszik, és nem lesz
képes megülni a lovat? Erre való a hintó.
Szabó Péter ugyan nem az öregségre gondolt,
de készített egy saját tervezésű hintót fából.
A díszes alkotás igazi gyöngyszeme a dalos
faragómesternek. Karcsú vonalai művészi és
esztétikai érzékről árulkodnak.
A hintót egy igazán korszerű ötlet követte,
amely igazi ritkaság is: egy fából készített
autó. Ismét fa, és ismét természetközeliség.
János vitéz annak idején kardjával bizonyította tehetségét. Szabó Péter faragómesteri tudását egy autó hitelesíti. A hintókészítés alatt
már sok tapasztalatot szerzett a fából készülő,
mozgó járműveket illetően, így – mint mindig – kellő önbizalommal kezdett hozzá az
autófaragáshoz. Természetesen munkatársai
is voltak a bonyolult feladatban.

A fából faragott hintó

hanghordozással próbált beavatni tudománya
világába. Én meg lejegyeztem mindent. –
Tehát – ismételte – vannak csíkos pikkelyűek, gyíkszerűen mintásak, feketék-zöldek,
sokszínűek, de vannak olyanok is, amelyeknek nagyon hosszú a nyakuk, lapos a talpuk
és a körmük fehér. A nevekkel aztán végképp
hadilábon álltam, de azokat is türelemmel
megmagyarázta. – A Pterodaktil, amelynek
hosszú csőre van és szárnya, futni nem tud,
csak ugrani és repülni. – Következett a Triceratopsz (amit háromszor is elismételtetett
nekem, hogy rögzüljön az agyamban). Ennek
három szarva van, azokkal támad, és a földön
fut. Ez egészen kis méretű, de nagyon gyors,
hússal és levelekkel is táplálkozik. A Brontoszaurusz (ennek a hangzása már nem volt
annyira idegen a fülemnek) nagyrészt zöld
színű, csak a háta sötétkék, ahol kék kicsi
szarvacskák vannak, melyek a farkán is folytatódnak. Ha valaki megtámadja, a farkával
védekezik, egyszerűen odacsap a támadónak.
De ha megéhezik, a farkával megszúr egy állatot, és megeszi. Ez már nagyobb méretű, de

A frankfurti autókiállításon

(forrás: Erdélyi Parasztházak, 2014)

(forrás: Krónika, 2012)

A fa lassan kezdett autóvá alakulni a fűrészek, vésők, fúrók és egyéb szerszámok nyomán, amikor igazi, mesebeli csoda történt. A
mester koronkai vendégházát kiadta egy fura
vendégnek. Ez a látogató egyszer belépett a
műhelybe, és amit ott látott, attól a lélegzete
is elállt. Ott állt a fából születő autó mellett.
És hogy ki volt ez a vendég? A rejtélyes idegen a Susi and James német cég tulajdonosa
volt. Rendkívül megtetszett neki a faautó, és
arra kérte a faragót, hogy lehessen ez az autó
a cég úgynevezett reklámarca, ugyanis a
német vállalat autószoftverek gyártásával
foglalkozik. Szó szót hozott, és a fából faragott luxusautó meghívást kapott 2015-ben a
frankfurti autókiállításra, ahol döbbenetes sikert aratott. A teljesen kész jármű, bár fából
készült, a legmodernebb navigációs és biztonsági felszereléssel is büszkélkedhetett. A
Júlia nevet viseli. Így tehát János vitéznek
Iluskája volt, Szabó úrnak pedig Júliája –
méghozzá kettő, mert az autó a felesége nevét
kapta tiszteletből, mivel rengeteget kellett
nélkülöznie férjét az autóépítés miatt.
Azóta újabb tervei vannak az éneklő faragónak. A kor legmodernebb fadekorációs au-

azért nem lehet felülni a hátára, már a szarvacskák miatt sem. Aztán a legnagyobb az
„Eutrocefalusz”, ezt is elismételtette párszor
(mindenesetre ezek után sem vagyok biztos
benne, hogy a nevét helyesen írtam le), erre
már fel is lehet ülni, szelíd, és csak levelekkel
táplálkozik. Aztán van még a piros Stygimoloch, melynek két fehér szarva van. Ezzel
aztán véget ért a dinók sora, és befejeződött
az interjúm is a jövendőbeli tudóssal. A biztonság kedvéért még párszor elismételtette
velem a nevüket, no meg le is jegyeztem, de
előfordulhat, hogy még így is becsúszott egyegy hiba. Megköszöntem a beszélgetést és a
lehetőséget, hogy tájékoztatást kaptam a
dinók világáról, és ezen keresztül sok minden
másról, Dávidka pedig magabiztosan bólogatott és mosolygott, mint egy igazi tudós. Az
ember sohasem eléggé tájékozott a jövőbeli
tudományágakban, mindenesetre levontam a
következtetést, hogy ha ezután ilyen interjúkra szánom rá magam, pláne kezdősökkel,
nem megyek tájékozatlanul oda, felkészülök
a szakkifejezésekből.

(forrás: Transindex, 2015)

tóját igyekszik elkészíteni, de ezt már teljesen
elektromos változatban. A jármű szénszálas
technológiával készül, és benne a díszítőelemek lesznek fából. Ez az autó is közel áll a
befejezéshez. Szabó Péter reményei szerint
„ha az Úr is megengedi, a nyárig befejezem”
(2019 nyaráig). Ez a terv már sorozatgyártásra is alkalmas lesz, ugyanis minden összetevőnek megvan az úgynevezett matricája.
E ritka tevékenység miatt a faragómester
kissé sajnálkozik, hogy énekesi karrierjét
mellőznie kellett. Bevallása szerint azért nem
lép színpadra, mert „ilyen nagy projekt mellett nem tudok helytállni profi módon, de az
iparművészet is nagyon kedvemre való”.
Szinte megszégyenítő az a nyugalom, amivel az elfoglaltsága közepette is beszélni tud.
„Istenre bízom a jövőre váró esetleges terveim, de az biztos, hogy mindent nagy szeretettel csinálok, és hála istennek, a családom
mellettem áll, ami nem is olyan kis család,
mert a két fiunk és a két lányunk mellett
egyelőre három unokával is megáldott az Úr.
Kihasználom az alkalmat, és azt üzenem a fiataloknak, hogy álmodjanak nagyokat, ne
adják fel álmaikat, és lehetőség szerint minél
több gyereket vállaljanak, mert emberileg a
legszebb és a legértékesebb dolog az életben
a gyermekáldás”.
Az énekléssel kapcsolatban megszívlelendő véleménye van a mesternek. Ha nem
szívből jön az ének, semmit sem ér. A jókedvvel énekelt ének meglátszik az ember arcán,
szemének csillogásán. Amikor az ember rezzenéstelen arccal énekel, akkor csak színlelt
az az érzés, amit a dal hordoz. De mit ér, ha
csak képmutatásból kényszerítjük ki magunkból a dallamot? Van benne öröm? Nehogy életünk más területei is olyanok
legyenek, mint az általunk énekelt énekek!
János vitéz, Szabó Péter – a kitartás, a lankadatlan küzdés, a szeretet és a hűség példaképe. János vitéz nem dobta tűzbe a
furulyáját csak azért, mert máshonnan más
divat szelei fújtak. Szabó Péter továbbra is
dalol, akkor is, ha körülötte egyre többen lekicsinylik az éneklés értelmét. Aki tapasztalja, az tudja, hogy „akinek szép a lelkében
az ének, az hallja a mások énekét is szépnek”.
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Finomságok februárra

Eleink ebben az időszakban sokkal
nehezebb ételeket fogyasztottak.
Egyrészt, mert ilyenkor több hús fogyott, mint nyáron, és a hús is többnyire disznóhús volt, mégpedig
füstölt, mert főleg füstöléssel tartósították a húsokat, másrészt faluhelyen
télen is sok volt a munka, kellett a kalóriadús táplálkozás. Manapság az
emberek kevesebb fizikai munkát végeznek ilyenkor, így elég a kissé
könnyebb étel is. Az alábbi négyfogásos ételsor akár vasárnapi menüként
is helytállhat: az ételek finomak,
praktikusak (az előételt és a levest
szinte ugyanazokból az alapanyagokból állítjuk elő), laktatóak, és bár
négyféle ételről van szó, a háziaszszonynak mégsem kell a fél napot a
konyhában töltenie.

Sütő Edith Magdolna

Fűszeres húspástétom

Hozzávalók: egy levesben főtt csirke mellehúsa, illetve a hátáról és nyakáról leszedett
hús (25-30 dkg főtt csirkehús), 2 nagy evőkanálnyi maradék sűrű pörkölt (elhagyható),
1 csirkemáj, 2-3 tojás, 1 főtt sárgarépa, 1 darabka főtt zeller, 1 hagyma, 1 kezeletlen citrom héja, joghurt, só, bors, szerecsendió,
gyömbérpor.
Elkészítése: a tojásokat keményre főzzük,
a csirkemájat néhány perc alatt kevés vízben
megpároljuk. A csontokról leszedett húst, az
összedarabolt csirkemellet, a májat, a felvágott tojást, a pörköltet és a főtt zöldségeket
konyhai robotgépbe tesszük, és simára dolgoztatjuk. Ezután hozzáadjuk a finomra aprított hagymát, a lereszelt citromhéjat, az
ízlés szerinti fűszereket, illetve 1-2 evőkanál
joghurtot, és újra összedolgozzuk. Ha szükséges, további joghurtot adunk hozzá, de csak
annyi kell, hogy a massza krémessé, egyneművé váljon, nem szabad ellágyítani. Szükség szerint utánaízesítünk, és 1-2 óráig
hagyjuk, hogy az ízek összeérjenek. Másnap
talán még finomabb is. Friss zöldségekkel kínáljuk.
„Zöld” húsleves

Hozzávalók: egy csirke levesnek való,
csontosabb részei, egy fél zellergumó, 2-3
zellerszár, 1 édesköménygumó, 1 hagyma, 1
piros kápiapaprika, 1 darabka káposzta, só,
szemes bors.
Elkészítése: a megmosott „csirkealkatrészeket” hideg vízben főni tesszük. Miután
fölforrt, alaposan lehabozzuk, majd hozzáadjuk a zöldségeket, enyhén megsózzuk, és beleteszünk kb. 1 teáskanálnyi szemes borsot.

Kis lángon főzzük, alig gyöngyözve, 1-1,5
órán keresztül, majd néhány csepp hideg
vizet csepegtetünk bele, 5-10 percig ülepedni
hagyjuk, végül leszűrjük. Ízlés szerint utánasózunk, és főtt cérnametélttel tálaljuk.
Megjegyzés: amikor ezt a levest készítettem, úgy adódott, hogy nem volt otthon murkom. Ezért neveztem el „zöld” levesnek.
Természetesen sárgarépát is lehet tenni bele,
sőt a csontokról leszedett húst és a zöldségek
egy részét felhasználhatjuk a húspástétomhoz.
Csirkepörkölt

Hozzávalók (4 személyre): 8 csirkefelsőcomb, 3-4 hagyma, 1 evőkanál pirospaprika,
2 evőkanál sűrített paradicsom, só, bors, 1
evőkanál kukoricakeményítő, petrezselyemzöld, olaj vagy zsír.
Elkészítése: a hagymát finomra aprítjuk, és
üvegesre dinszteljük a felforrósított zsiradékon. Amikor összeesett, rászórjuk a pirospaprikát, elkeverjük, és felöntjük 1 pohár vízzel.
Amikor felforrt, beletesszük a konyhakész
csirkecombokat, enyhén megsózzuk-borsozzuk, és néha megkavarva fehéredésig pároljuk. Ekkor felöntjük annyi vízzel, amennyi
éppen csak ellepi, és fedő alatt, közepes lángon majdnem készre főzzük. Amikor a hús
már majdnem elkészült, az ételt fedő nélkül
főzzük még kb. 10 percig. Ekkor beletesszük
a sűrített paradicsomot, és hozzáöntjük a
kevés hideg vízzel elkevert keményítőt. Jól
felforraljuk, ízlés szerint utánaízesítünk, és
megszórjuk aprított petrezselyemzölddel. Az

időközben elkészített krumplipürével kínáljuk, savanyúsággal.
Krémes muffin
Hozzávalók a tésztához: 3 tojás, 8 dkg tejföl, 5 dkg joghurt, 6 dkg puha vaj, 1 csipet só,
10-12 dkg cukor, 2 dkg méz, 3-3 dkg mazsola
és aszalt vörös áfonya, 10 dkg fehér csokoládé, 2 dkg vaníliás pudingpor, 15 dkg fehérliszt, 6 dkg zabpehely, 2-3 evőkanál
joghurtsavó vagy tej, 1 teáskanál sütőpor, egy
fél citrom leve;
a krémhez: 1 tasak főzés nélküli eperízű
krémpor, 2,5 dl tej, néhány szem vörösáfonya, ezüst szórócukor.
Elkészítése: simára kavarjuk a tojást a tejföllel, a joghurttal, a vajjal, a sóval, a mézzel
meg a cukorral, majd belekeverjük az aszalt
gyümölcsöket és az apróra vágott csokoládét.
Hozzáadjuk a lisztet, a pudingport meg a zabpelyhet, és simára kavarjuk. Néhány evőkanál savóval vagy tejjel hígítjuk, majd
hozzáadjuk a citromlével leöntött sütőport, és
jól elkeverjük. A masszát papírkapszlival bélelt muffinformákba adagoljuk, és 180 fokos
sütőben 15-20 perc alatt megsütjük. A krémhez a port beletesszük a hideg tejbe, majd
kézi mixerrel először alacsony, majd magasabb fokozaton sűrű krémmé dolgozzuk. Tetszés szerint a kihűlt muffinok tetejére
halmozzuk, majd vörös áfonyával és szórócukorral díszítjük.

Poratka-allergia – tények, tévhitek, lehetőségek, lehetetlenségek

Dr. Albert Kinga allergológus
Albert Optimun Medicals – Sepsiszentgyörgy

Mi is az a poratka?
Mikroszkopikus, tehát szabad szemmel
nem látható, parányi élőlény. A köznyelvben
– hibásan – por- vagy tollallergiának hívott
allergiás reakciót tulajdonképpen egy 0,3 mm
hosszú, ízeltlábú állat, a poratka okozza, a jellemző tüneteket a levegőben szálló, beszáradt
ürüléke idézi elő. Legnagyobb számban az
ágyunkban tanyáznak, elszaporodásukat sokszor mi is segítjük a lakás túlfűtésével és túlpárásításával. Gyakorlatilag velünk élnek,
lehullott bőrhámsejtjeinkkel és hajszálainkkal
táplálkoznak. Legnagyobb a számuk tavasszal, nyár végén és kora ősszel, amikor elindul vagy megszűnik a fűtésszezon, és változik a lakás páratartalma. Ez az atkafajta
szennyezheti a kamrában álló lisztet, málélisztet, s az ezekből készült ételek fogyasztása
is tüneteket okozhat.
Többen úgy vélik, hogy ha eleget takarítanak, vagy kicserélik a toll ágyneműt, megszűnik a poratka-allergiájuk, de sajnos ez
tévhit, a poratka-koncentráció csökkentése
valóban fontos, viszont korántsem elegendő,
és nem az egyetlen dolog, amit tehetünk az
egészségünk érdekében.
Tünetei
A poratka-allergia felnőttet és gyermeket
egyaránt érinthet. A tünetek két nagy csoportba oszthatók, attól függően, hol okoznak
panaszt (bőr vagy légúti), de nem ritka, hogy
egy páciens mindkettőtől szenved.
Légúti tünetek
A lakások nedves, párás levegőjében könynyen elszaporodó poratka ürüléke száll a levegőben, így leggyakrabban belélegezzük.
Az orrunkban elsősorban a szénanáthaszerű
tünetekért felelős (orrfolyás, orrdugulás, tüszszögés, orrviszketés), de nem ritka, hogy a
szemet érintő tünetek is társulnak hozzá, mint
könnyezés, szemviszketés, szem alatti kari-

kák és duzzanat, táskák. Az orrpolip hátterében is állhat poratka-szenszibilizáció, sokszor
felesleges a polipok többszörös műtéti eltávolítása, mert az orrpolip csak egy tünet, a kiváltó ok maga az allergia. Ha azt kezeljük,
megszűnik a probléma.
A poratka, ha elérte hatását az orrunkban,
sajnos lennebb vándorol, és asztmás tünetek
jelentkezhetnek. A kezdeti köhécselés, torokköszörülés idővel átalakulhat erőltetett köhögéssé, majd megjelennek a tipikusan (de nem
kizárólag) éjjeli fulladásos rohamok. Igazoltan asztmás, poratka-allergiában szenvedő
gyermek vagy felnőtt esetében, kezelve az allergiát, jelentősen könnyebben kezelhetővé
válik az asztma, ritkulnak a rohamok, és stabilizálódik az állapot. Bizonyított tény, hogy
a korai életkorban jelen levő poratka-szenszibilizáció hajlamosít az asztma kialakulására.
Gyermekek visszatérő zihálása mögött gyak-

Illusztráció

ran áll poratka-allergia, melyet ha megszüntetünk, a gyermeknek valódi esélye lesz arra,
hogy a betegsége ne mozduljon el az asztma
irányába. Tévhit, hogy a poratka-allergiás
gyermeknek speciális kezelés hiányában
megszűnik az allergiás, asztmás hajlama.
A bőrt érintő tünetek
Mivel a poratkák száma az ágyban a legnagyobb, a jellemzően reggelre megjelenő
csalánkiütések esetében is gondolnunk kell
az általuk okozott kontaktallergiára. Ritkább
esetben a tápcsatornán keresztül is támadhat,
poratkával szennyezett élelmiszer fogyasztása csalánkiütést válthat ki. Ekcémák,
atópiás dermatitisz kiújulásának az okozója
is lehet a poratka.
Diagnosztizálási lehetőségek
Az alkar bőrfelületén végzett teszteléssel
vagy vérből kimutatható a poratka-allergia.
Lehetőség van multiplex tesztsor elvégzé-
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sére, melynek segítségével azt is meghatározhatjuk, hogy a páciens a poratka melyik molekuláris komponensére érzékeny, és mire
számíthat hosszú távon az allergiáját illetően.
Kezelése
Sokan úgy gondolják, nem érdemes foglalkozni a poratka-allergiával, mert nem okozhat semmi bonyodalmat. Sajnos ez tévhit, a
tények azt támasztják alá, hogy idővel a tünetek fokozódnak, elősegítik új allergiák kialakulását, és egy ártalmatlannak tűnő
szénanáthából asztma alakulhat ki. Igazoltan
poratka-allergiás, szénanáthás betegeknél javasolt az asztmaszűrés (tüdőfunkciós próbák).
Két választási lehetőségünk van, viszont
gyakran kombináljuk a kettőt. Gyógyszeres
kezeléssel a tüneteket enyhítjük, a szervezetbe olyan anyagot juttatunk be, amivel gátoljuk az allergiás tünetek megjelenését,
csökkentjük a szem- és orrnyálkahártya allergiás gyulladását, illetve ellensúlyozni próbáljuk az asztma kialakulásának a lehetőségét.
Nagyon fontos tudni, hogy a gyógyszeres kezelés a tüneteket csillapítja, de nem oldja
meg a betegség valódi okát, viszont fontos
lépés a szenvedő fél komfortérzetének a viszszaállításában. Sokan idegenkednek a gyógyszerszedéstől, pedig napjainkban modern
készítmények állnak a rendelkezésünkre, melyeket a szénanáthás egyén betegségszintjének megfelelően adagolunk.
A másik választható út az allergénspecifikus immunterápia, amivel kigyógyulhatunk
a poratka okozta allergiából. Célzott kezelési
forma, kiváló lehetőség, melynek segítségével nemcsak az allergia tüneteit fedjük el,
hanem valódi gyógyulást érhetünk el, alkalmazása 3-5 évig ajánlott, allergológus szakorvos felügyeletével.
Javasolom minden régen vagy újonnan
poratka-allergiával diagnosztizált, kezeletlen
betegnek, hogy keressenek fel allergológus
szakorvost állapotfelmérés végett, és érdeklődjenek az új kezelési lehetőségek felől.
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Megállapodtak az EU-intézmények

Az országos alprogram keretében

Egyes rákkeltő vegyi anyagokra
új határértékeket vezetnek be

Megállapodás született az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai
Bizottság között a munkahelyeken előforduló, elismerten rákkeltő vegyi anyagok és
mutagének listájának további anyagokkal
történő kiegészítését célzó javaslatról,
amely új határértékeket vezetne be öt vegyi
anyag esetében – közölte az Európai Unió
Tanácsa kedden.

Az Európai Bizottság 2018 tavaszán tett javaslatot
a szóban forgó anyagok használatának korlátozására
a munkavégzéssel összefüggő rákos megbetegedések
és más egészségi problémák elleni küzdelem jegyében.
Az új határértékek azt szabályozzák majd, hogy a
munkahelyi levegőben az érintett vegyi anyagok legfeljebb milyen mértékben lehetnek jelen. A munkavállalók szempontjából jelentős rákkeltő anyagok
között van a kadmium és szervetlen vegyületei, a berillium és szervetlen berilliumvegyületek, az arzénsav
és sói, továbbá szervetlen arzénvegyületek, a formaldehid, valamint a 4,4’-metilénbisz (2-klór-anilin).
Mint közölték, a rákkeltőnek
tartott anyagok egy részét széles
körben használják olyan ágazatokban, mint például a kadmiumgyártás és -finomítás, a
nikkel-kadmium akkumulátorok
gyártása, a mechanikus fémbevonás, a cink- és rézolvasztás, az
üveggyártás, az elektronikai,
vegyipari vagy műanyag termékek gyártása, az újrahasznosítás,
valamint használják öntödékben,
laboratóriumokban, illetve az
egészségügyben is.
A szóban forgó öt anyag – valamint más, egyelőre még mérlegelés
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kozásban, vizsgálat végett egy, a
Maros Megyei Sürgősségi Kórházban dolgozó plasztikai sebészhez
kell fordulnia.
Az első, melldaganatra utaló
jelek esetén a páciensek már jelentkezhetnek egy vizsgálatra a plasztikai sebészeten, hogy egy esetleges
azonnali vagy távlati mellrekonstrukcióról döntést hozhasson egy általános sebészből, onkológusból,
kórszövettani szakemberből, radiológusból és plasztikai sebészből álló
szakembercsapat. Ezen vizsgálatok
mindenike elérhető a megyei sürgősségi kórházban.
Az elmúlt évben két páciensnek
végeztek mellrekonstrukciót az országos alprogram keretében,
amelybe a Maros Megyei Sürgősségi Kórház 2014-ben kapcsolódott
be. (menyhárt)
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A Maros Megyei Sürgősségi
Kórház lapunkhoz eljuttatott közleménye értelmében a beavatkozást
ingyenesen vehetik igénybe a páciensek az országos mellrekonstrukciós
alprogram
keretében,
amelynek a költségeit – beleértve az
mellprotézist is – az egészségbiztosító pénztár fedezi. A maszektómia
(emlőeltávolító műtét) utáni mellrekonstrukció segít az érintett nőknek
az önbizalom visszaszerzésében, illetve az életminőség javításában.
Ahhoz, hogy egy páciens részesülhessen a mellrekonstrukciós beavat-
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Idén is tart a Maros Megyei
Sürgősségi Kórházban az országos mellrekonstrukciós alprogram, amely azoknak a
pácienseknek szól, akik daganatos betegség miatt melleltávolítási műtéten estek át.
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anyagcsoportok – levegőbe jutásának korlátozását
célzó intézkedéseknek a várakozások szerint kedvezőbb hatásuk lesz, mint önmagában a rákmegelőzésnek. Az új határértékek bevezetése több mint
egymillió uniós munkavállaló munkakörülményeit javítaná, és több mint 22 ezer, foglalkoztatással összefüggő betegség kialakulását előzné meg – közölték.
Az uniós bizottság adatai szerint a munkavégzéssel
összefüggő halálesetekért elsősorban a rák felelős, bizonyos vegyi anyagokkal való munkahelyi érintkezés
nagyban hozzájárul a betegség kialakulásához. Éves
szinten a foglalkozási eredetű halálesetek 52 százalékát rák okozza, 24 százalékuk hátterében valamilyen
keringési betegség áll, 2 százalékukat pedig munkahelyi baleset idézi elő.
Az EU-intézmények között most megkötött megállapodás az uniós tagállamok kormányait képviselő
Tanács elé kerül jóváhagyásra. Ha a tagállamok állandó képviselői megerősítették a megállapodást, az
Európai Parlament plenáris ülésen, zárószavazás keretében dönt annak elfogadásáról.

Ingyenes mellrekonstrukció
a sürgősségi kórházban
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Január 24-i rejtvényünk megfejtése: A gyermek csak akkor fenyeget meg mást, ha azt hiszi, hogy nem tudja meg senki.

l.n.j.
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Újra ünnepeltek
az egykori marosvásárhelyi labdarúgók

Az Apollo Old Boys és a Bastia öregfiúcsapatának öt januári születésű tagja újra
baráti környezetben ünnepelt az egyik marosvásárhelyi
vendéglátóegységben,
ahová több egykori csapattársukat, barátjukat is meghívták múlt szombaton.
Valamikor mindannyian ismert futballisták voltak a
megyeszékhelyen,
ketten
közülük nem csak Maros megyei együttesben játszottak.

Czimbalmos Ferenc Attila

Nae Emil-Bebe (68) az ASA ifjúsági együttesének, majd az
Elektromarosnak, aztán a C osztályos Csíkszeredai Rapid alakulatának, majd a Gernyeszegnek volt a
biztos kezű kapusa. Márton Géza
(66 éves) a Dermagant csapatában
kezdte a labdarúgást, aztán a Viitorul Prodcomplexben vált ismertté,
majd
1974-ben
a
Viitorul
Gyergyószentmiklósi
együtteséhez szerződött, ahol hat

éven át játszott a B és a C osztályban. Később két éven át a C osztályos Csíkszeredai Rapidot is
erősítette, végül levezetésképpen a
helyi Ilefornál ontotta a gólokat, és
39 évesen hagyta abba a labdarúgást.
Miculi Ioan Nicolae (64) a hetvenes években és a nyolcvanas
évek elején a helyi Elektromarosnak volt meghatározó futballistája.
Ormenişan Marinică (62) az
IRA csapatának volt az erőssége,
aztán a Marosszentkirályi Cora
Trade és a Marosszentannai Scorillo együttesében focizott.
Galamb András (49) ifiként a
helyi Viitorul Prodcomplex csapatában futballozott, évek óta a kispályás labdarúgásnak hódol.
Előbbi négyet több mint 30 éves
barátság köti össze a futballnak köszönhetően, a víkendtelepi kispályás öregfiú-bajnokságban is
évekig futballoztak együtt, többször voltak bajnokok is.
A születésnapi összejövetelen az
ünnepeltek mellett jelen volt még
Kanyaró György (Lemnarul,

Ştiinţa Medicina, Szászrégeni Voinţa), Biró II. Levente (AS Armata,
Metalotehnica, Elektromaros), Surányi Béla (ASA-ifi és Gyergyószentmiklósi Viitorul),
Kun
György (Metalotehnica, Kiskunhalas), Fodor János (AS Armata,
Steaua), Aurel Stoica (AS Armata,
Kolozsvári Universitatea), Mircea
Pop (ASA-ifi, Marosvásárhelyi
Sănătatea), Alexandru Cioloboc
(AS Armata ifi, Gyergyószentmiklósi Viitorul, Ştiinţa Medicina),
Márton Sándor (Dermagant, AS
Armata és Metalotehnica), Aszalos
János (Metalotehnica, Gyergyószentmiklósi Viitorul), Ruszi József (Dicsőszentmártoni Chimica,
Gyergyószentmiklósi Viitorul),
Lázár Domokos (Elektromaros-ifi,
Sportiskola), Tamási Ferenc (Cukorgyár, Szovátai Mobila), Tolvaj
József (IRA), Petroleon Sándor,
Dobozi Sándor, Csizmás Jenő,
Dudás József, Muntean Tibor
(mind Metalotehnica), Gábor Ákos
(AS Armata-ifi), Puji János-Náni
(Elektromaros), ifj. Ördögh Attila
(ASA-ifi, Nyárádszereda), Daróczi
László (Viitorul Prodcomplex), dr. Butiurca
Sándor (Nyárádszereda), Kelemen Sándor (Gloria, Imatex),
Czimbalmos Ferenc
(Nagyernyei Stăruinţa,
Marosszentgyörgy), továbbá Tóth
Márton (a víkendtelepi kispályás Bastia
egyik alapító tagja),
Soós Levente (kispályás foci), Măldărăşan
Petrică, Kiss Albert,
Zöld Endre és Kovács
Károly (utóbbi négyen mint a résztvevők barátai).

Elgáncsolták a marosvásárhelyi csapatot

Az átlagosnál nagyobb számú
néző szurkolt a marosvásárhelyi férfikosárlabda-csapatnak az évad mérkőzésének
kikiáltott találkozón, a Piteşti
elleni mérkőzésen a Romániakupában. A házigazda játékosok pedig mindent megtettek
azért, hogy jó eredményt érjenek el az egyetlen olyan hivatalos
mérkőzésen
az
idényben, amelyen az alapszakaszban az A értékcsoportba, a középszakaszban a
Piros csoportba sorolt ellenféllel álltak szemben. Kikaptak, de a 27 pontos különbség
nem a valóságot mutatja.

a vendégeknek ez csak az első negyedben volt kötelező!
Ilyen körülmények között kész
csoda, hogy szorosan ott tudtak maradni az ellenfél sarkában, sőt
31:30-nál a vezetést is átvették egy
rövid időre. 36:36 után azonban
elég volt néhány perces kihagyás,

több összeadódó apró hiba, hogy piteşti-iek 14-et dobjanak zsinórban
nagyszünetig.
Ekkor már elég világos volt,
hogy a győzelem hiú ábránd a marosvásárhelyi csapat számára, azt
azonban megpróbálhatják, hogy
minél szorosabb eredményt érjenek

* Angol Premier Liga, 24. forduló: Fulham – Brighton & Hove Albion 4-2, Arsenal – Cardiff 2-1, Huddersfield – Everton 0-1, Wolverhampton – West Ham United 3-0, Manchester United – Burnley 2-2, Newcastle United – Manchester City
2-1. Az élcsoport: 1. Liverpool 60 pont, 2. Manchester City 56, 3. Tottenham 51.
* Spanyol Primera División, 21. forduló: Alavés – Rayo Vallecano 0-1, Athletic
Bilbao – Betis 1-0, Atlético Madrid – Getafe 2-0, Espanyol – Real Madrid 2-4,
Valencia – Villarreal 3-0, Girona – FC Barcelona 0-2, Valladolid – Celta Vigo 21, Leganés – Eibar 2-2, Real Sociedad – Huesca 0-0, Sevilla – Levante 5-0. Az élcsoport: 1. Barcelona 49 pont, 2. Atlético Madrid 44, 3. Real Madrid 39.
* Olasz Serie A, 21. forduló: Sassuolo – Cagliari 3-0, Chievo – Fiorentina 3-4,
Bologna – Frosinone 0-4, Empoli – Genoa 1-3, Torino – Inter 1-0, Lazio – Juventus 1-2, AC Milan – Napoli 0-0, Atalanta – AS Roma 3-3, Parma – SPAL 2-3,
Sampdoria – Udinese 4-0. Az élcsoport: 1. Juventus 59 pont, 2. Napoli 48, 3. Inter
40.
* Német Bundesliga, 19. forduló: Hertha BSC – Schalke 04 2-2, Freiburg –
Hoffenheim 2-4, Wolfsburg – Bayer Leverkusen 0-3, Fortuna Düsseldorf – Lipcsei
RB 0-4, Bayern München – VfB Stuttgart 4-1, Brémai Werder – Eintracht Frankfurt 2-2, Mönchengladbach – Augsburg 2-0, Borussia Dortmund – Hannover 96
5-1, Mainz – FC Nürnberg 2-1. Az élcsoport: 1. Borussia Dortmund 48 pont, 2.
Bayern München 42, 3. Mönchengladbach 39.
* Francia Ligue 1, 20. forduló: Nimes – Angers 3-1; 22. forduló: Amiens SC –
Lyon 0-1, Dijon – AS Monaco 2-0, Guingamp – Reims 0-1, Olympique Marseille –
Lille 1-2, Montpellier HSC – Caen 2-0, Nice – Nimes 2-0, Paris St. Germain – Stade
Rennes 4-1, Strasbourg – Bordeaux 1-0, Toulouse – Angers 0-0. Az élcsoport: 1. Paris
St. Germain 56 pont, 2. Lille 43, 3. Lyon 40.

Röviden

* Elszenvedte harmadik vereségét a férfivízilabda-válogatott a világliga selejtezőjében: a román nemzeti együttes hazai pályán 11-7-re kikapott kedden a világbajnok Horvátországtól.
* A magyar férfivízilabda-válogatott kedden ötméteresekkel nyert Németország
vendégeként Drezdában a világliga selejtezőjének negyedik fordulójában, ezzel
már biztos résztvevője a sorozat kontinentális fináléjának, azaz az Európa-kupa
nyolcas döntőjének. Az eredmény: Németország – Magyarország 12-12 (1-2, 5-5,
4-4, 2-1) – ötméteresekkel: 4-5.
* A labdarúgó-Ázsia-kupa elődöntőjében: Katar – Arab Emírségek 4-0, Japán
– Irán 3-0. A döntőt pénteken rendezik: Katar először nyerhet, Japán ötödik diadalára készül.
* Venezuelai és koszovói válogatott labdarúgót igazolt le az 1. ligában szereplő
FC Voluntari. Franco Signorelli kölcsönbe érkezett a Cristiano Bergodi irányította
együtteshez az olasz Salernitanától. A 28 éves dél-amerikai középpályás eddig az
Empolinál, a Ternanánál és a Speziánál játszott. A koszovói Jetmir Krasniqi jobbhátvéd poszton szerepel, a svájci Luganótól ugyancsak a nyárig vette kölcsönbe
az 1. liga rangsorának utolsó helyén álló román együttes, amely vasárnap a Sepsi
OSK ellenében játssza idei első hivatalos mérkőzését.
* Távozott klubjától Steliano Filip: a Hajduk Split román futballistája egy éve
igazolt Horvátországba a Bukaresti Dinamótól, de ritkán – mindössze tizenegy alkalommal – kapott lehetőséget. A mostani szezonban hatszor lépett pályára, legutóbb az Eszéktől hazai pályán elszenvedett 2-0-s októberi vereség alkalmával.
* Világbajnok francia beállót igazol a Győri Audi ETO KC: a Bajnokok Ligájacímvédő magyar klub honlapjának keddi beszámolója szerint a világ- és Európabajnok, valamint olimpiai ezüstérmes beálló, Beatrice Edwige szerződése két
idényre szól. A játékos nyáron csatlakozik új csapatához.

el, és a lehető legjobban megnehezítsék az ellenfél dolgát. Ezzel a
gondolattal vágtak neki a második
félidőnek, amelynek az elején megállították Piteşti menetelését, 41:54nél pedig az ellentámadásra indult
Kalve zsákolását szabálytalanul állították meg a vendégek, ám a játékvezetők sípja néma maradt. Az
ide-oda pattogó labdát a házigazdák
megpróbálták megszerezni, Sánta
kiütötte Carson kezéből, Bogdan
Podar játékvezető pedig személyi
hibát ítélt a marosvásárhelyi csapatkapitány ellen, majd – miután az
utóbbi, teljesen jogosan, tiltakozott
–, technikai hibával büntette, aztán
szinte azonnal még eggyel, miután

Sánta nem hagyta szó nélkül az
elsőt. Ez pedig azt jelentette, hogy
a csapat egyik legfontosabb játékosának végleg el kellett hagynia a játékteret. Ezzel Bogdan Podar,
akinek egyébként is volt néhány
furcsa ítélete, gyakorlatilag kibillentette a mérkőzést az egyensúlyából. A negyed végéig a
marosvásárhelyi játékosok nem tudták lélektanilag túltenni magukat az
eseten, és a különbség 30 pont fölé
nőtt, a teljesítmény alapján igazságtalanul. Az utolsó negyedben még
felzárkózott valamelyest a marosvásárhelyi csapat, a 27 pontos vendéggyőzelem
azonban
a
visszavágót formasággá teszi.

„Ilyent még nem láttam”

„Jól kezdtünk, a második negyedben azonban elkövettünk néhány
hibát, amit egy ilyen jó képességű ellenféllel nem engedhetünk meg magunknak, mert azonnal kihasználja. Sajnos, a lendületünk végleg megtört, amikor a játékvezető kiállította Sánta Szabolcsot” – mondta
George Trif vezetőedző a találkozó után.
A CSM játékosa, Steff Norbert nem kívánt a játékvezetéssel foglalkozni, azt viszont elmondta, hogy ilyen esettel, mint amelynek Sánta
áldozatául esett, még nem találkozott, és szerinte is ennek döntő jelentősége volt a végeredmény kialakulásában. „Nekem is volt öt személyi
hibám, amire ugyancsak nagyon ritkán van példa” – mondta. Arra a
kérdésre pedig, hogy a 27 pontos hátrány tudatában milyen gondolatokkal utaznak a piteşti-i visszavágóra, azt mondta: „Győzni megyünk
oda”.

Bálint Zsombor

Már az első percektől világossá
vált, hogy ezen a meccsen a C értékcsoportban, illetve a Kék csoportban alkalmazott sémák nem
válnak be, hiszen minden olyan
passzba beleértek az ellenfél védői,
amely nem volt elég gyors vagy
pontos. A CSM csupán egyszer dobott kosárra – értelemszerűen sikertelenül –, amikor már 7:0-ra
vezettek a vendégek. Hiába próbáltak nagyon agresszívan védekezni a
marosvásárhelyiek, a piteşti-iek
sorra találtak be távolról, míg a helyiek keze megremegett, amikor
triplákkal kísérleteztek, szünetig tíz
próbálkozásból egyet sem (!) tudtak
értékesíteni. Itt gyorsan jegyezzük
meg azt is, hogy míg az ellenfél hat
légióst használhatott (és használt
is!), a CSM-nek összesen kettő állt
a rendelkezésére, továbbá kötelezően egész mérkőzésen használnia
kellett egy U23-as kosarast is, míg

Európai focikörkép

9

jegyzőkönyv

Fotó: Nagy Tibor

Férfikosárlabda-Románia-kupa, 3. kör, 1. menet: Marosvásárhelyi CSM – BCM
U FC Argeş Piteşti 72:99 (19-22, 17-28, 11-33, 25-16)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Bogdan Podar
(Kolozsvár), Sorin Drugău (Brassó), Cristian Trofim (Temesvár). Ellenőr: Doru
Vinaşi (Kolozsvár).
Marosvásárhely: Martinić 19 pont (3), Kalve 17 (1), Şolopa 12, Borşa 10, Sánta
8, Steff 4, Engi-Rosenfeld 2, Kilyén, Bölöni.
Piteşti: Kornyijenko 25 (5), Sirišević 16 (2), Sturanović 12, Jeremić 11, Person
10 (2), Paliciuc 8, Gheorghe 7 (1), Ciotlăuş 5 (1), Orbeanu 3 (1), Carson 2, Chirof,
Măciucă.

10 NÉPÚJSÁG _________________________________________________________KÖZLEMÉNY

___________________________________ 2019. január 31., csütörtök

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala – Folyamatban levő projektek és közpénzkezelés
Aláírt támogatási szerződések (I.)

jóvá: Integrált Városfejlesztési Stratégia (SIDU) és Fenntartható Városi Mobilitási
Terv (PMUD).
• A 2014–2020-as időszakra vonatkozó, az ESI Alapokból (DJFESI) való finanszírozás
igazoló dokumentuma elemzésének fázisa;
Ez a dokumentum a POR 4-es főtengelye keretében támogatásra benyújtott beruházási
projektekről közöl központosított összesítést. A 2014–2020-as időszakra vonatkozó ESI
Alapokból (DJFESI) való finanszírozás igazoló dokumentuma a finanszírozási útmutató
valamennyi eljárási lépésén túljutott, az európai pénzalapok lehívási folyamatában érintett
mindkét entitástól megszerezte a jóváhagyásokat a Központi Regionális Fejlesztési
Ügynökség (ADR Centru) és a Regionális Operatív Program Menedzsmenthatósága
(AMPOR). A dokumentumot a Városhatóság állítja össze, és alapját a POR-ból támogatásra
javasolt projektek adatlapjának kiértékelési módszertana képezi. Az adatlapokat a projektek
jegyzékéből válogatták ki, a SIDU és a PMUD mellékletéből.
A POR 2014–2020 4-es főtengelyén támogatásra javasolt projektek adatlapjának
stratégiai kiválasztási feladatát átruházó megállapodásnak megfelelően létrejött a Városhatóság (Autoritatea Urbană), II-es szintű közvetítői hatóság szerepkörrel az európai
pénzalapok lehívásában, és kiírták a pályázatot a POR 2014–2020 4-es főtengelyén benyújtandó projektek adatlapjának benyújtására. Marosvásárhely önkormányzata 23 projektadatlapot nyújtott be a Városhatósághoz, amelyek közül 11 élvez prioritást.
Marosvásárhely megyei jogú város rendelkezésére megközelítőleg 32 millió euró áll
a 2014–2020-as időszakra vonatkozó Regionális Operatív Program (POR) 4-es főtengelyén.
A támogatási kérelmek benyújtása és kiértékelése. 2018-ban a POR keretében a
MySMIS elektronikus applikáció segítségével 11 projektet nyújtottak be összesen mintegy
48 millió euró értékben, amelyből:
• a 3-as főtengelyen három projekt összesen 5 millió euró értékben;
• a 4-es főtengelyen hét projekt összesen 40 millió euró értékben;
• a 10-es főtengelyen egy projekt összesen 2 millió euró értékben.

Marosvásárhely megyei jogú város sokrétű tevékenységet folytat vissza nem térítendő
európai pénzalapok lehívására a város korszerűsítésére és fejlesztésére irányuló beruházási
tervek finanszírozása érdekében. A vissza nem térítendő pénzalapok lehívása a város korszerűsítésére és fejlesztésére irányuló beruházási projektek finanszírozására prioritást képez
a helyi közigazgatás számára. A város fenntartható fejlődésének központi elemét a városfejlesztési tervek finanszírozása jelenti, integrált városfejlesztési stratégia alapján, amely a
városok gazdasági, környezeti, éghajlati, demográfiai és szociális kihívásaira irányul. E tekintetben a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szakemberei több cselekvési vonulatra
összpontosítottak:
I. A kötelező stratégiai dokumentumok jóváhagyása a Regionális Operatív Program Menedzsmenthatósága (AMPOR) által, az európai strukturális pénzalapok lehívása és a 2014–
2020-as időszakra vonatkozó beruházások érdekében;
II. A dokumentumok előkészítése és a projektek benyújtása támogatásigénylésre az Európai Unióhoz;
III. A benyújtott támogatásigénylésekhez tartozó támogatási szerződések aláírása. Folyamatban levő projektek;
IV. A 2007–2013-as időszakban elkezdett és befejezett beruházások fenntarthatósága.
A 2014–2020-as időszakhoz kapcsolódó európai strukturális és befektetési alapok lehívásának feltétele a település szintjén kidolgozott stratégiai dokumentumoknak az európai
stratégiai okmányokhoz való igazítása:
– Keretegyezmény, az Európai Unió és Románia között létrejött okirat;
Egy másik kötelező stratégiai dokumentum, amely hétmillió euró vissza nem térítendő
– Operatív programok és kormányzati programok, az Európai Bizottság által jóváhagyott pénzalap lehívását biztosítja szociális jellegű projektekre, a Helyi Fejlesztési Stratégia.
dokumentumok.
A Helyi Fejlesztési Mechanizmus keretében Marosvásárhely önkormányzata kidolgozta
és elfogadtatta a Helyi Fejlesztési Stratégiát mint az integrált fejlődés népszerűsítésére és
a közösségeknek a helyi fejlesztésbe való bevonására vonatkozó stratégiai eszközt. A stratégiák kiválasztásának folyamatába országos szinten a válogatóbizottság 43 várost választott
be, közöttük Marosvásárhelyt.
Marosvásárhelyen létrejött a jogi személyiségű Helyi Kezdeményezési Csoport Egyesület
(GAL). Az egyesület alapító tagja Marosvásárhely megyei jogú város. Az egyesület célkitűzése Marosvásárhely fenntartható fejlődésének népszerűsítése a marginalizált városi területeken történő beavatkozások révén, amelyekkel hatékonyan leküzdhető a szegénység
és a társadalmi kirekesztés, előtérbe helyezi a helyi fejlődés lehetőségeit, és a város gazdasági és társadalmi fejlődéséhez vezet.
A Marosvásárhely számára nyújtott pénztámogatás a 2014–2020-as Regionális Operatív Programon (POR) és a 2014–2020-as Operatív Humántőke-programon (POCU)
keresztül megközelítőleg 7 millió euró.
Eszerint Marosvásárhely megyei jogú város előkészíti a leendő POR- vagy POCU-projekteket, amelyek a marginalizált városi területek problémáinak kezelésére irányulnak.
A 2014–2020-as Operatív Humántőke-program keretében Marosvásárhely megyei
Ebben az összefüggésben a városok fenntartható urbanisztikai fejlesztésére vonatkozó jogú város 1.744.625,95 lej értékű vissza nem térítendő támogatást nyert a Marosvástratégiai tervezési ügyiratoknak meg kell felelniük a romániai fenntartható városfejlesztési sárhelyi Helyi Kezdeményezési Csoport Egyesület működési támogatása elnevezésű
politikáknak, de összhangban kell lenniük az európai stratégiai dokumentumokkal is.
projektre.
Eszerint az önkormányzat nem kevesebb, mint 18 projektet nyújtott be nem visszatéríA bel- és külkapcsolati osztály
tendő támogatásra, összesen közel 61 millió euró értékben, amelyek közül hét esetében aláírták a támogatási szerződést (összesen mintegy 13 millió euró értékben), 11 terv a
kiértékelési szakaszban van (a szerződéskötés előtti szakasz), összesen megközelítőleg 48
millió euró értékben.
I. A kötelező stratégiai dokumentumok jóváhagyása a Regionális Operatív Program
Menedzsmenthatósága (AMPOR) által az európai strukturális pénzalapok lehívása
és a 2014–2020-as időszakra vonatkozó beruházások érdekében. A vissza nem térítendő
pénzalapok lehívásához szükséges volt bizonyos kötelező stratégiai dokumentumok kizárásos jóváhagyási szakaszának teljesítése. A helyi integrált városfejlesztési stratégia megléte
alapfeltétele a támogatás megadásának a 4-es főtengelyen keresztül A fenntartható városfejlesztés támogatása a POR 2014–2020-ban. Az Európai Uniónak a 2014–2020-ra vonatkozó új pénzügyi tervei eltérő megközelítést írnak elő a stratégiai tervezés és a műszaki,
pénzügyi dokumentumok összeállítását és kiértékelését illetően, amely a beruházásokra
vonatkozó támogatási szerződések alapját képezte. Ez három szakaszban valósult meg:
• A stratégiai dokumentumok elfogadásának és jóváhagyásának előzetes szakasza; ebben
a szakaszban 2017 folyamán az AMPOR a következő stratégiai dokumentumokat hagyta
Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal

Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda
545300 Szászrégen,
Petru Maior utca 33. szám,
tel./fax: 0265/512-591, 0265/512-592

Közlemény
Szászrégenben, az Adó- és Pénzügyi Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén nyilvános árverésen 2019. február 19-én 11 órakor értékesítik az alábbi javakat:
1. – N3 DAF TLDXF105/XF105.410 haszonjármű, 2007-es gyártás, szériaszáma XLRTE47MS0E794082, rendszáma MS-62-MYR, kikiáltási ár 25.500 lej;
– N3 DAF TLDXF105/XF105.460T haszonjármű, 2007-es gyártás, szériaszáma XLRTE47MS0E788019, rendszáma MS-58-MYR, kikiáltási ár 21.000 lej;
2. – fafészer, kikiáltási ár 1.671 lej. A kikiáltási ár a becsérték 50%-a (második licit), és nem tartalmazza a héát.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja előtt.
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni,
adószám 4322637 –, vagy a kikiáltási ár 10%-áról garancialevelet; az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési
okirat másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, ahhoz, hogy a megszabott
helyen és időben részt vehessenek az árverésen.
Jelen hirdetést kifüggesztik a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Görgényszentimrei és a Felsőrépai Polgármesteri Hivatalban, az adósok székhelyén, valamint a Pénzügyminisztérium honlapján; időpontja: 2019. január 31.
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior utca 33. szám alatt vagy a bevételező és végrehajtóiroda 0265/512-592-es telefonszámán.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél csapatunk tagja
lenni, jelentkezz most! Az átlagosnál jobb kereseti lehetőség!. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a
jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (63229-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására. Az átlagosnál jobb
kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (63229-I)

A PARADIGMA KÖNYVES- ÉS AJÁNDÉKÜZLETEIBE jó kereseti lehetőséggel eladási tapasztalattal
rendelkező MUNKATÁRSAKAT keresünk. Amit ajánlunk: harmonikus munkakörülmények, kezdő nettó
fizetés 2000 lej. A fényképes önéletrajzokat, szándékleveleket a paradigmaesoteric@gmail.com e-mailcímre vagy a Székely Vértanúk utca 10-12. sz. alatti üzleteinkbe várjuk, határidő: február 10. (20911-I)

Marosvásárhely:
Válassza ki
a város prioritásait!

Esélyünk van arra, hogy a város nagy, stratégiai projektjei a Világbanktól kapjanak támogatást! A Világbank, együttműködve a Romániai
Nagyvárosi Övezetek és Városi Agglomerációk Szövetségével és a térségi közhatóságok támogatásával számos prioritást élvező projektet
azonosított, amelyek nagyvárosi hatással vannak Marosvásárhelyre!
A kiválasztásra a Világbanknak a megyeszékhelyi polgármesteri hivatalokhoz, a megyei tanácsokhoz és a prefektúrákhoz intézett kérelmezési leveleit követően került sor, amely legfennebb tíz nagyvárosi
hatású stratégiai projektet tartalmazó lista összeállítására vonatkozott.
A kiválasztott projektek megfelelnek az alábbi kritériumoknak.
Eszerint március 22-ig a romániai polgárokat és a helyi szereplőket
polgári részvételre kérik városaik jövőjéért az Urbanize Hub-bal partnerségben megvalósított Válaszd ki városod prioritásait! elnevezésű
konzultációs kampány keretében.
Hogyan cselekedjünk?
Minden állampolgárt arra biztatnak, hogy nyissa meg a kérdőívre
mutató linket (kwiksurveys.com/s/e7k9afsk), válassza ki a városát, és
állítsa sorrendbe az adott város számára létrehozott projekteket 1-től
10-ig (a projektek száma megyeszékhelyenként kissé változó), a helyi
közösség és a nagyvárosi régió számára gyakorolt fontosságának és hatásának függvényében.
Vegyen részt most ön is, és válassza ki a város prioritásait! Link a
projektlistához: kwiksurveys.com/s/e7k9afsk
Állítsa fontossági sorrendbe a következő, prioritást élvező projekteket Marosvásárhely városi övezetének fejlesztése szempontjából:
• Föld alatti parkolók építése a Rózsák terén
• A Transilvania nemzetközi repülőtér bővítése és korszerűsítése
• Maros-híd a Kárpátok sétányon
• Az A8 Montana autópálya megépítése (Marosvásárhely – Németvásár/Târgu Neamţ)
• Marosvásárhely kerülő útjának megépítése
• Bekötőút létesítése a Transilvania autópálya és az Azomureşkörnyéki új híd között
• Bekötőút: a Segesvári út meghosszabbítása a DN13 útányába
• Az A3-as autópálya megépítése (Aranyosgyéres – Marosvásárhely)
• Regionális sürgősségi kórház megépítése
• Bekötő szakasz a Bodoni út és a Transilvania autópálya között
Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Apolodor utca 17. szám, V. kerület, Bukarest, Pf. 050741
Tel/fax: 021/319.98.57
E-mail: presa@anaf.ro
Közönségszolgálati és sajtóosztály

Szolgáltatások az adófizetőknek
A Közpénzügyi Minisztérium, bizonyos komplett, modern és hozzáférhető szolgáltatások biztosításával korrekt partnerséget szeretne kialakítani az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) és az adófizetők között.
Ilyen értelemben egész sor elektronikus szolgáltatást vezetett be, amelyekkel szeretné megkönnyíteni az adófizető polgárok adóbevallási és
befizetési kötelezettségeit.
A saját virtuális tér (SVT, románul SPV) könnyen hozzáférhető, ingyenes és a nap 24 órájában áll a magán- vagy jogi személyek, illetve jogi
személyiség nélküli entitások rendelkezésére. Ezen az online felületen
követhetők a pénzügyi adatok, a kimutatás az elektronikus adóbevallásról, illetve az adóügyi dokumentumok elektronikus beküldéséről. A
saját virtuális tér dokumentumai ugyanolyan értékűek, mint a postán beküldött vagy az ügyfélfogadó ablaknál leadottak. A SVT-be való belépésre vonatkozó eligazítások a www.anaf.ro honlapon találhatók a
következő linken: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_
online/Inregistrare_persoane_fizice.
Az Adó- és Pénzügyi Hivatal ugyanakkor self service rendszerben
számítógépeket bocsát az adófizetők rendelkezésére az intézmény
székhelyein az adóhivatal által felajánlott szolgáltatások eléréséhez.
Kérésre az adófizetők közvetlen eligazítást kapnak az adóellenőröktől
adózási kötelezettségeik teljesítése érdekében.
Azon ANAF-székhelyek, amelyekben számítógépeket bocsátanak az
adófizetők rendelkezésére, az intézmény www.anaf.ro honlapján találhatók a Servicii oferite de ANAF lapon.
Az adótörvények alkalmazásával kapcsolatos információkkal a központi telefonos ügyfélszolgálat (+4)031.403.91.60 telefonszámán szolgálnak.
A közönségszolgálati és sajtóosztály

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

ADÁSVÉTEL
ELADÓ 2 szobás lakrész. Tel. 0748845-176. (12/997-I)
BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396107. (2/766-I)
ELADÓ 400 literes, 12 méter széles
vegyszerező, 400 literes műtrágyaszóró,
krumplikidobó, 185 cm-es tárcsás kasza.
Tel. 0745-404-666. (6/1015)
TÉLIRE való tűzifa eladó. Tel. 0749-707713. (8/1018)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0747-566430. (8/1018)

MINDENFÉLE

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával.
Tel.
0722-846-011.
(5/969-I)
IDŐSGONDOZÁST, betegápolást vállalok. Tel. 0754-482-276. (5/1025)
TETŐJAVÍTÁS,
festés,
padlócsempe-lerakás. Tel. 0747-816-052.
(14/885)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (3/823)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (13/978)
TETŐJAVÍTÁS, csatornajavítás, festés. Tel. 0743-512-168. (16/1037)
KIADÓK irodák és üzlethelyiség Marosszentgyörgy központjában. Tel.
0744-505-710. (19/1041-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Szívünket sokszor tépdesi a
bánat, és sokszor mondok
imát
könnyes
szemmel
értetek.
Szüleinkre,
id.
LUKÁCSI
LAJOSRA
és
LUKÁCSI
EMMÁRA (február
19-én)
emlékezünk haláluk évfordulóján.
Nyugodjatok
békében! Fiuk, Lajos és
leányuk, özv. Réthi Erzsébet,
családjukkal együtt. (4/957)

A Siletina Impex Kft. –
Helyi Közszállítási Vállalat Rt.
közleménye
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A diákok, egyetemisták és 55 év
fölötti nyugdíjasok figyelmébe!

Felhívjuk az ingyenbérletre jogosult diákok, egyetemisták és 55 év fölötti nyugdíjasok figyelmét,
hogy a 2018. december 31-ig érvényes bérletek határidejét meghosszabbítottuk 2019. február 28-ig.
Eddig a dátumig lehet velük utazni.
Az igazgatótanács
Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel őket már nem hozhatjuk vissza.
Tudjuk, hogy nem jönnek, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltatok, mi nagyon szerettünk,
hiányoztok nekünk, soha nem feledünk.
Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek,
amíg élünk, velünk lesz szeretett emléketek.
Szívünkben a helyeteket nem pótolja semmi,
míg a földön élünk, nem fogunk feledni.
Fájó szívvel emlékezünk drága jó szüleinkre, anyósra, apósra,
nagyszülőkre és dédszülőkre, a holtmarosi születésű VITA
VERONKÁRA született Csatlós, aki január 31-én egy éve és VITA
ALBERTRE, aki január 31-én egy hónapja, hogy itthagyott
bennünket.
Nyugodjanak békében!
Emléküket őrzi fiuk, menyük, két leányuk, két vejük, öt unokájuk és
családjuk, valamint három dédunokájuk. (38956)
„Akik az igazságra tanítottak
sokakat, tündökölnek örökkönörökké, miként a csillagok.”
(Dán. 12,1-3)
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk január 31-én a
melegszívű, szerető, gondos
férjre, édesapára, apósra,
nagypapára és dédpapára,
GÁLL
LÁSZLÓ
makfalvi
hajdani
igazgató-tanítóra
halálának 10. évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Szerető
családja. (sz.-I)
„Aki hisz énbennem, ha
meghal is, él.”
Mély fájdalommal emlékezünk
drága
halottunkra,
GÁLL
LÁSZLÓ tanítóra, makfalvi
iskolaigazgatóra,
halálának
10. évfordulóján.
Számunkra te sosem leszel
halott, szívünkben örökké élni
fogsz, mint a csillagok.
Szerető családod. (sz.-I)
Fájó szívvel emlékezünk a
szeretett férjre, édesapára, az
1999. január 31-én elhunyt
OPRA ANDRÁSRA.
Húsz éve várjuk haza. Emléke
legyen áldott és békés a
nyugodalma!
Szerettei.
(7/1028-I)
„Elmentem tőletek,
Nem tudtam búcsúzni,
Nem volt már időm arra, el
kellett indulni.
Szívetekben
hagytam
emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az
égre.”
Soha
el
nem
múló
fájdalommal emlékezünk a
felejthetetlen
édesapára,
nagytatára, dédtatára, apósra,
JURJ
IOANRA
hirtelen
halálának 4. évfordulóján.
Emléke legyen áldott! Emlékét
őrzi bánatos leánya, unokái,
Izabella és Annamária és
dédunokája, Antónia. (8/1029)

Nem halnak meg soha, kik
szívünkben élnek,
Hiába telnek, repülnek az
évek.
Szomorú szívvel emlékezünk
id.
BANDÁR
JÓZSEFRE
halálának 15. évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Emlékét
őrzi bánatos felesége, lánya,
veje, fia, menye, unokái és
dédunokája. (9/1030)
Fájó
szívvel
emlékezünk
január 31-én drága öcsémre,
JAGELKA TIBORRA, akit a
sors már egy éve elszólított
szerető családja köréből.
Amíg élünk, nem feledünk.
Nyugodjál békében! Jagelca
György és családja. (18/1039)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük
ki és együttérzéssel osztozunk kollégánkkal, Márkos
Zsófiával
és
családjával
ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. A Metalul
Szövetkezet
munkaközössége. (63259-I)
Mély fájdalommal értesültünk
dr. TAMÁS ATTILA szemész
főorvos 2019. január 27-én,
Pécsen bekövetkezett haláláról. Kivételes személyisége
mindig példakép volt számunkra. Igaz barátságát soha
nem felejtjük. Kedves emléke
mindig élni fog szívünkben.
Őszinte részvétünket fejezzük
ki gyászoló családjának. Az
1956-ban a Bolyai Farkas Líceumban végzett osztálytársai, barátai. (11/1032-I)

Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
Tőkés Jutkának szeretett
ÉDESANYJA elhunyta miatt.
László Kati és családja.
(3/1046-I)
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Munkatelep az Elektromaros líceumban

Teljes felújítás alatt áll ezekben a napokban a marosvásárhelyi Elektromaros Technológiai Líceum.
„A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal keretében működő Iskolaigazgatóság felügyelete alatt
a munkások teljesen kicserélik az intézmény fűtésrendszerét, és a folyosókra, az osztálytermekbe és az iskola
mellékhelyiségeibe új fűtőberendezéseket szerelnek fel. Az intézmény diákjai ezen a héten szakmai gyakorlatot végeznek, majd következik a félévi vakáció – így a munkálatok az oktatás kezdetéig befejeződnek” –
mondta Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója.
A bel- és külkapcsolati osztály

Új bölcsőde a Víztelep utcában

Körvonalazódik a marosvásárhelyi Víztelep
utcai bölcsőde terve. Jelenleg az Unirii/Egyesülés lakónegyedben, ahol a befektetést meg akarják valósítani, egyetlen 40 férőhelyes bölcsőde létezik.
Mivel az Unirii/Egyesülés negyed „fiatal” lakótelep,
nagy az igény a bölcsődei helyekre, ez a kereslet pedig –
sajnos – jelenleg nincs kielégítve. Továbbá városszinten
hat bölcsőde működik összesen 337 férőhellyel, a beiratkozási kérelmek száma a 2017-2018-as tanévre pedig
jóval meghaladta a lehetőségeket.
„A befektetés az oktatásba, a képzésbe, beleértve a
szakképzést is, idén is prioritást jelent a városvezetésnek.
Foglalkoztat bennünket az infrastruktúra minőségének
javítása a korai oktatáshoz való fokozott hozzáférés biztosítása érdekében; éppen ezért a Víztelep utcában beazonosítottunk egy épületet, amely a szükséges
módosításokkal bölcsődévé alakítható, és részben eleget
tehetünk a marosvásárhelyiek bölcsődére vonatkozó igényeinek” – fogalmazott Claudiu Maior, a polgármester
tanácsadója.
A projekt során elérni kívánt főbb tevékenységek:
• A meglevő épület felújítása (szuterén + földszint + emelet), beleértve a Víztelep utca 54-56. szám alatti
épület C38 szárnyának burkolatát/padlását, és rendeltetésének megváltoztatása bölcsődévé;
• Új épület építése a jelenlegi épülethez csatolva, a helyigény és a bölcsődében folytatott tevékenységek
elvégzéséhez szükséges funkcionalitás érdekében;
• A két épülettestben a bölcsőde működéséhez szükséges specifikus helyiségek kialakítása: konyha kiegészítő helyiségekkel és saját fürdők, élelemraktár, orvosi rendelő, hálószoba gyerekeknek megközelítőleg
15 gyerek/hálószoba kapacitással, minden hálószobának külön fürdőszoba, csoporttermek oktatási-nevelési
tevékenységhez, és étkezde gyerekeknek külön fürdőszobával, mosoda/szárító, különálló öltözők minden
személyzeti kategória számára külön fürdőszobával, műszaki szoba a hőközpont számára, helyiségek az adminisztratív
személyzet számára külön fürdőszobákkal.
„Természetesen a beruházás során nem
hanyagoljuk el a külteret sem. Terveink között szerepel egy belső udvar kialakítása,
amely magába foglal: zöldövezetet, játszóteret az életkornak megfelelő bútorzattal, kivilágított járdákat/sétányokat” – mondta
Claudiu Maior.
A projekt értéke: 10.943.436 lej, amiből
vissza nem térítendő támogatás az Európai
Uniótól 85%, vissza nem térítendő támogatás az állami büdzséből 13%, saját hozzájárulás 2%.
A bel- és külkapcsolati osztály

5.771 marosvásárhelyi fizetett adót online 2018-ban!
Az online ügyfélkapu további kényelmet biztosít
a város adófizetői számára

Egyre több marosvásárhelyi választja az online adófizetést, ami a közvetlen befizetés kényelmes és biztonságos módja, felesleges utánajárás és intézkedés nélkül. Évről évre nő azoknak a száma, akik az adók
online befizetését választják. Például a Ghiseul.ro honlapot 2018-ban 1300-zal több adófizető vette igénybe,
mint 2017-ben.
A lépések egyszerűek, és az online fizetés bárki számára elérhető, aki rendelkezik internettel.
1. lépés: indítsd el a Ghiseul.ro honlapot!
2. lépés: kattints a Belépési adatok (Date de acces) ablakra, a képernyő bal oldalán lent!
3. lépés: írd be a személyi számodat (CNP), majd nyomd meg az Ellenőrző (Verifică CNP) gombot!
4. lépés: a személyi szám ellenőrzését követően megnyílik a személyes adatokat tartalmazó mező, amelyet
ki kell töltened!
5. lépés: írd be a bankkártyaszámodat, majd nyomd meg az Érvényesítés (Validare card bancar) gombot!
6. lépés: megjelenik a felhasználói fiók és a jelszó. A jelszót megkapod e-mailben is, a nagyobb biztonság
érdekében pedig az első belépéskor jelszócsere-felkérést is kapsz.
7. lépés: a felhasználói fiókodban meglátod, mit kell fizetned, mekkora összeget és hogy részesülsz-e
kedvezményben. Befizetés után e-mailben visszajelzést kapsz.
Nemcsak az adókat, hanem a bírságokat is lehet online törleszteni! Bírságok esetén azonosítás nélkül is
beléphetsz a platformra!
A bel- és külkapcsolati osztály

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Apolodor utca 17. szám, V. kerület, Bukarest, Pf. 050741
Tel/fax: 021/319.98.57
E-mail: presa@anaf.ro
Közönségszolgálati és sajtóosztály

Az ANAF elindította a Tomis műveletet
Több mint 100 felügyelő bevonásával, több mint három hónapja
nagyszabású ellenőrzési és monitorizálási műveletbe kezdett az
Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) Konstanca déli kikötőjében és a
dél-agigeai vámpontoknál.
Az akció nem csupán az importműveleteket ellenőrzi, hanem az utólagos tranzakciókat is: az áruk kézbesítését, felhasználását, fogyasztását az ország területén, és az áruk közösségen belüli kézbesítését
vagy exportját.
A Konstanca megyei vámpontoknál az ellenőrök elsősorban azt vizsgálják, hogy a behozott javak értéke megfelel-e a valóságnak, ugyanakkor jelen vannak a tárgyi vizsgálatnál is.
Ha problémákat észlelnek, az ellenőrzést kiterjesztik a teljes tranzakciós láncra, vagyis azokra a társaságokra, amelyek már szerződést kötöttek a behozott javak beszerzésére.

