
A marosvásárhelyi tanács mai ülésén várhatóan nagy vitát vált ki a tö-
megközlekedés ingyenességéről szóló határozattervezet. A képviselők-
nek arról kell dönteniük, hogy a marosvásárhelyi lakosok díjmentesen
használhatják-e a városi tömegközlekedési járműveket vagy sem. A ter-
vezet szerint a vásárhelyi lakcím alapján ingyenességre jogosultaknak
bérletet kellene kiváltaniuk, azt, aki enélkül utazik az autóbuszon, 200

lejre bírságolhatnák. A polgármesteri hivatal minden bérlet után 60 lejt
utalna át a Helyi Közszállítási Vállalatnak, a tömegszállítási kedvezmé-
nyek címen átutalt teljes évi összeg nem haladhatja meg a 27 millió lejt.
A nem marosvásárhelyieknek a városi tömegközlekedési járműveken
egy utazásért 3 lejt kellene fizetniük, illetve egy napijegyért 10 lejt, a
havi bérlet 60 ára lej lenne. A kezdeményező dr. Magyary Előd
(RMDSZ) a Népújság érdeklődésére azt mondta, nem vonja vissza a ter-
vezetet a tanácsülés mai napirendjéről. 

Igenis létezik 
Facebook-függőség
Ha függőségről beszélünk, akkor első-
sorban ne a kábítószert említsük,
hanem az internetet, az okostelefont,
a közösségi médiát, amelyektől ma-
napság rengeteg ember válik függővé
– világított rá marosvásárhelyi telt
házas előadásán dr. Zacher Gábor, Ma-
gyarország népszerű toxikológusa, aki
az Eventikum rendezvényszervező iroda
meghívására négy erdélyi városban be-
szélt a mindennapi függőségekről.
____________5.
A székely da Vinci
hangja
A nyughatatlan Bodor állandóan terve-
zett, javított – aktív ember volt. A vá-
sárhelyi tanácsnak a kellemetlenségek
ellenére nagy hasznára volt az eszes
székely. A fogdában bűnhődő mestert
befogták mindenféle építési munkába,
csak hogy ne egye ingyen a város ke-
nyerét.
____________6.

Kinek jó?

Ha a kezdeményező nem vonja vissza a tervezetet, és halasztást
sem kérnek; illetve hagynak jóvá, akkor a marosvásárhelyi tanács
plénuma elé kerül ma a tömegközlekedés ingyenességéről szóló
határozattervezet. Nos, ebben az esetben bizonyára heves szóvál-
tások lesznek arról, hogy mit jelent egy ilyen mértékű kedvezmény
megadása a város költségvetése, a közszállítási vállalat fejleszt-
hetősége szempontjából. 

Szembeszökő, hogy míg más esetekben hosszasan indokolnak
egy-egy szabályzást, a buszozási kedvezményről szóló tervezet elő-
terjesztése csupán számokra korlátozódik: a kedvezmény értékére,
a bírságokra és a Helyi Közszállítási Vállalathoz átutalt összegre.
Arról, hogy miért indokolt, időszerű, szükséges, sőt elengedhetetlen
egy ilyen intézkedés, milyen hatásai lesznek az utasforgalomra, a
gépkocsiforgalomra, mennyire terhelik meg az idei, még el nem fo-
gadott (!) költségvetést, hogyan gazdálkodhat, fejleszthet alapve-
tően ebből a „bevételből” a közszállítási vállalat, hogy az elmúlt
évekre visszabontva hogyan oszlik meg a kedvezményezett, illetve
a fizető utasok száma stb., nem írnak egy sort sem. Pedig erről le-
hetne, kellene érdemi vitát folytatni a tanácsban. Mint ahogy arról
is, hogy hogyan sikerült az elmúlt két évtizedben alaposan lezül-
leszteni a tömegközlekedést. Furcsa szerzetként működik az ún.
közszállítás Marosvásárhelyen: az önkormányzati vállalat és egy
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Marosvásárhelyi tanácsülés: napirenden a tömegközlekedés 

Ingyenesen buszozhatnának?
Kedves

Olvasóink!
Hosszú vívódás után elérkezett

az az idő, amikor – két év után –
ismét kénytelenek vagyunk
emelni a lap árát. 

A romániai gazdasági helyzet –
euróárfolyam-növekedés, soroza-
tos drágulások – kényszerít arra,
hogy ehhez folyamodjunk, és az
újság árát előfizetőinknek 
30 banival emeljük. Szabadela-
dásban március elsejétől egy 
Népújság ára 3 lej lesz; az előfi-
zetési ár április elsejétől 34,17 lej
(30 lej + 4,17 lej postai kézbesítési
díj),  tehát előfizetőknek 48%-kal 
olcsóbb!

Bízunk ragaszkodásukban és
hűségükben, továbbra is igyek-
szünk objektíven tájékoztatni
megyénk és az ország-világ ese-
ményeiről, szolgálni közösségünk
érdekeit. Megértésüket köszön-
jük! 

Népújság



Dózsa György községben újabb
két kilométeres szakaszra kerül
aszfaltburkolat az idén. Amint
az időjárás lehetővé teszi, el-
kezdik a munkálatokat. 

Nemrég írták alá a kivitelezővel a
szerződést, a beruházás 5.062.851
lejbe kerül, az önkormányzat önrésze
355.806 lej. 

Teremiújfaluban a település köz-
pontjától a falu végéig mintegy 640
méteren, Nagyteremiben pedig két
olyan utcát aszfaltoznak le, ahol a csa-
tornahálózat már elkészült, ugyanak-
kor két hidat kell újjáépítsenek,
valamint a központi park térrendezése

is tervben van.  Amint Iszlai
Tibor polgármester kifejtette, a
hidak felújítását a projekt nem
teszi lehetővé, az előírások a
teljes újjáépítést követelik
meg. A PNDL-projekt, mely-
ből a csatornázás második sza-
kasza és az aszfaltozás
megvalósulhat, négymillió
euró körüli. A terv az, hogy
minden nagyobb utcára asz-
faltburkolat kerüljön, egyelőre
azonban csak ott aszfaltoznak,
ahol a szennyvízhálózatot le-
fektették. 

A meglévő játszótereken
kívül két újabbat alakítanának
ki Teremiújfaluban és Lőrinc-
falván, folyamatban van a fi-
nanszírozási forrás megtalá-
lása. 

Közös hangok az Apollóban
Az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program, a
Könnyűzenei Szolgáltató Iroda, a Hangőr Egyesület és a
Marosvásárhelyi Rocksuli Közös hangok címmel a
könnyűzene-oktatásról tart minikonferenciát március 1-
jén, pénteken 17 és 20 óra között az Apolló-palota (Ma-
rosvásárhely, Rózsák tere 5.) földszinti előadótermében.
A meghívott hazai és magyarországi előadók többek kö-
zött a magyar könnyűzene-oktatás lehetőségeiről, ennek
intézményesítendő formáiról beszélgetnek az érdekeltek-
kel. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Je-
lentkezni a koszi@alkotomuveszet.hu e-mail-címen lehet.
Bővebb információk a www.hangfoglalo.hu, www.poptani-
tas.blog.hu elérhetőségeken. 

Együtt kreatívabbak lehetünk
A Női Akadémia szeretettel várja az Ügyes kezű nők cso-
port hétfő délutánonként a marosvásárhelyi vár Tímárok
bástyájában (a földszinten) megszervezett tevékenysé-
gére azokat az ügyes kezű 16 éven felüli lányokat, as-
szonyokat, akik különböző kézműves-tevékenységek
fortélyait szeretnék elsajátítani. Hétfőn, március 5-én,

17.30 és 19.30 óra között gyöngyből kokárdát fognak ké-
szíteni. A kezdők elsajátíthatják a gyöngyfűzés alapjait. A
kézműves-foglalkozást Tóth Csilla vezeti. A szervezők
biztosítják a tevékenységhez szükséges gyöngyöt. A
szervezők a résztvevőktől 5 lej adományt köszönettel el-
fogadnak, az összegyűlt adományokat a tevékenysége-
ken használt alapanyagra és a játéktárra szánják.
Érdeklődni a 0740-598563-as telefonszámon lehet na-
ponta 18–20 óra között.

Képzésnap 
a Szűcsök bástyájában
Március 2-án délelőtt 9 órai kezdettel a Maros Megyei
Magyar Diáktanács képzésnapot tart, amelynek során a
diákok rendezvényszervezésről, kommunikációról, érdek-
képviseletről és a diáktanácsozásról tanulhatnak. A ren-
dezvény helyszíne a marosvásárhelyi vár Szűcsök
bástyája. 

Handmade Art Expo
A Bell’s Art Izabella kézműves alkotásokból szervez vá-
sárlással egybekötött kiállítást március 1-jén, pénteken
17–21 óra és 2-án, szombaton 10–14 óra között a Bolyai
utca 3. szám alatt. 

Emlékezés az 1949-es kitelepítésre
Március 2-án, szombaton 16 órakor a Castellum Alapítvány
szervezésében megemlékezésre kerül sor az 1949-es kite-
lepítés 70. évfordulója alkalmából a régi bábszínház (Posta
utca) termében. Meghívottak: dr. Kálmán Attila történész,
Ötvös József nyugalmazott református lelkipásztor és Papp
László római katolikus pap. Közreműködik Kilyén Ilka Ma-
gyar Örökség díjas színművésznő és Antal Andrea, a Mű-
vészeti Líceum végzős diákja. A megemlékezést
gyertyagyújtás és a kitelepítettek kopjafájának megkoszo-
rúzása követi a Vártemplom északi falánál. A szervezők
minden érdeklődőt várnak.

Kántorné 165
Ma 16 órakor a római katolikus temetőben, Kántorné sírjá-
nál emlékeznek a XIX. század híres színésznőjére halálá-
nak 165. évfordulóján. A koszorúzást és a megemlékezést
a Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület szervezi, amely
a Prielle Cornélia által 1856-ban állíttatott sírkövet felújít-
tatta, réz domborművet helyezett el rajta, majd amikor azt
ellopták, újat állíttatott, 25 esztendeje gondozza a sírt és a
jelentősebb évfordulókon megemlékezést szervez. Közre-
működik Kilyén Ilka és Nagy Miklós Kund.

Rügyező szívünk szavai
A marosvásárhelyi Boróka néptáncegyüttes Rügyező szí-
vünk szavai című előadását március 2-án 18 órától a Kul-
túrpalota nagytermében mutatja be. Az esemény apropója
egyfajta „stafétaátadás”, amely során a régi Boróka együt-
tes tagjai átadják a helyet az új generációnak. Az előadáson
Kacsó Hanga Borbála, a Fölszállott a páva tehetségkutató
verseny nyertese, valamint marosszentgyörgyi, segesvári
és dicsőszentmártoni táncegyüttesek is fellépnek.

Méhészkonferencia Nyárádszeredában
A Nyárádvölgyi Méhészegyesület szervezésében, a hagyo-
mányos kertészeti napok keretében méhészkonferenciát
tartanak március 2-án, szombaton délelőtt 10 órai kezdettel.
Program: A magyar kormány által támogatott gazdaságfej-
lesztési program, várható pályázati lehetőségek – Kozma
Mónika, a Pro Economica Alapítvány ügyvezető igazgatója;
a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének bemutatása –
Szabó Árpád Maros megyei alapító; a Kárpát-medencei fa-
lugazdász-hálózat bemutatása – Fazakas Miklós, az RMGE
Maros elnöke; Irányított fiasításmentes állapot elérése
anyazárkázással (ősszel), hatékony atkairtás – Neumann
György méhész. Helyszín a nyárádszeredai kultúrotthon
nagyterme. Ebédigényt bejelenteni a következő elérhető-
ségek valamelyikén lehet: tel. 0744-525-819 vagy
/https://www.facebook.com/balde.erno

Újraélt figurák – nőnapi előadás
A Maros Művészegyüttes Újraélt figurák című néptáncelő-
adását mutatja be március 8-án 19 órától a kövesdombi
székházban. A műsor Közép-Erdély színes hagyományai-
ból meríti táncanyagát. A magyar néphagyomány megjele-
nítése mellett a küküllőmenti cigány és román ízek is
szerepet kapnak a produkcióban. Rendező-koreográfus:
Varga János. Jegyek elővételben kaphatók a Maros Mű-
vészegyüttes jegyirodájában hétköznaponként 13-14 és 17-
18 óra között, jegyfoglalás a 0746-540-292-es
telefonszámon. A nemzetközi nőnap alkalmából minden
hölgy belépője kedvezményes áron 3 lej. 

Hírszerkesztő: Mózes Edith

Ma ELEMÉR, 
holnap ALBIN napja.
ALBIN: két név egybeesése:
egyrészt a latin Albinus család-
név rövidülése, jelentése: fehér
hajú férfi, másrészt a germán
Alwin változata, ekkor jelen-
tése: nemes barát.

28., csütörtök
A Nap kel 

7 óra 4 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 6 perckor. 
Az év 59. napja, 

hátravan 306 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. február 27.

1 EUR 4,7408

1 USD 4,1591

100 HUF 1,4978

1 g ARANY 177,4575

IDŐJÁRÁS
Változó idő

Hőmérséklet:
max. 100C
min. -10C

Pálosy Piroska

Megyei hírek

Aszfaltozásra váró utca Nagyteremiben

Dózsa György községben
Újabb utcákat aszfaltoznak le

RENDEZVÉNYEK

Új filmet mutat be az erdélyi mozikban a Kincsem és A
Viszkis romániai forgalmazója. A Taylor Projects ezúttal
egy magyar thriller, az X – A rendszerből törölve című al-
kotást tűzte műsorára.

Ujj Mészáros Károly filmjének országos bemutatója
március 1-jén lesz a székelyudvarhelyi moziban (II. Rá-
kóczi Ferenc u. 5.). A 19 órakor kezdődő esemény szerve-
zője A Vándormozi.

Jegyek kaphatók a Mr. Music zeneboltban (Kossuth u.
3.), továbbá online a www. vandormozi.ro honlapon. 

A film megtekinthető a Cinema City hálózatában (Ko-
lozsváron, a Iulius Mallban), Marosvásárhelyen és Sepsi-
szentgyörgyön. 

Básti Juli, Balsai Móni, Schmied Zoltán, Kulka János,
Szabó Győző és még sokan mások ezúttal egy félelmetes
bűncselekmény-sorozat hőseiként tűnnek fel Budapesten,
ahol rövid idő alatt bekövetkezik jó néhány öngyilkosság.
A város választások előtt áll. Az utcákon eluralkodik a
káosz. Vandálok, tüntetők, anarchisták teszik lehetetlenné
a békés életet. Az ügy(ek) felgöngyölítésébe pedig szerel-
mes szál is fonódik...

A Liza, a rókatündér alkotócsapatának új filmje egyéb-
ként Németországban elnyerte a 32. Braunschweigi Nem-
zetközi Filmfesztivál fődíját.

Szeretettel várja nézőit a Taylor Projects és A Vándor-
mozi. 

Magyar thriller az erdélyi mozikban 
– Megérkezett az X – A rendszerből törölve 
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Újratárgyalási per kezdődik
A legfelsőbb bíróság elfogadta a terrorizmus vádjá-
val elítélt Beke István és Szőcs Zoltán rendkívüli jog-
orvoslati kérését. A kedden meghozott végzés
kivonatát szerdán tette közzé honlapján a bíróság.
A kézdivásárhelyi férfiak elleni ítélet megsemmisíté-
sére irányuló per első tárgyalását április 23-ra tűzték
ki. A végzés jogerős. Beke Csilla, Beke István fele-
sége a közösségi hálón azt közölte, hogy a legfel-
sőbb bíróság egyelőre csak az újratárgyalási
kérelem befogadásáról döntött. Az elítélteknek azt a
kérését nem bírálta el, hogy védekezhessenek sza-
badlábon az ügyük újratárgyalása során. Erről min-
den bizonnyal az áprilisi első tárgyaláson fog
határozni a kijelölt bírói testület. (MTI) 

Kövesi a legalkalmasabb jelölt
Laura Codruţa Kövesit, a korrupcióellenes ügyész-
ség (DNA) korábbi vezetőjét tartja a legalkalmasabb-
nak a három bennmaradt jelölt közül az európai
főügyészi tisztségre az Európai Parlament (EP) ille-
tékes bizottsága. A belügyi, állampolgári jogi és igaz-
ságügyi szakbizottság (LIBE) szerdán szavazott a
kérdésről, miután előző nap meghallgatta a jelölte-
ket, Laura Codruţa Kövesi mellett Jean-Francois
Bohnert francia és Andres Ritter német ügyészt. Kö-
vesi 26, Bohnert 22, Ritter pedig egy voksot kapott
a brüsszeli ülésen. (MTI) 

Elítélték Ilie Năstasét
Kilenc hónap és 10 nap felfüggesztett börtönbünte-
tésre ítélte szerdán a fővárosi első kerületi bíróság
Ilie Năstase volt teniszezőt, mivel tavaly májusban
egy közúti ellenőrzés során megtagadta, hogy az al-
koholszondába fújjon, majd miután megbilincselték
és bekísérték a törvényszéki orvostani intézethez
vérvételre, ezt is megtagadta. Năstase ellen bűnvádi
eljárást indítottak ittas vezetés és a vérvizsgálat
megtagadása miatt. A volt teniszbajnok 8 hónap fel-
függesztett börtönbüntetést kapott az alkoholszint
megállapításának megtagadása miatt, és 4 hónap
felfüggesztettet amiatt, hogy bár bevonták autóve-
zetői engedélyét, kormányhoz ült. A bírák a két bün-
tetést összevonták, és végül 9 hónap és 10 nap
felfüggesztett börtönbüntetést róttak ki Năstaséra. A
döntés nem jogerős, megfellebbezhető. (Agerpres)

Kártérítést kell fizetnie Romániának
Több mint 2,7 millió eurónyi kártérítést kell fizetnie
Romániának az Emberi Jogok Európai Bírósága
(EJEB) döntése nyomán egy perben, amelyet Ana
Ionescu és mások indítottak a román állam ellen. Az
ítélet leszögezi, hogy a panaszosok javára jogerős
ítéletek születtek arról, hogy a kommunista rezsim
illegálisan államosította tulajdonaikat, így valójában
ők soha nem szűntek meg ezen javak tulajdonosai
lenni. Mindazonáltal a panaszosok nem juthattak
saját tulajdonaik birtokába, mert azokat az állam má-
soknak adta el, és kártérítést sem fizetett az eladott
javakért. Az ítélet összesen 19 panasz ügyében szü-
letett meg, ezek közül néhányat több személy közö-
sen nyújtott be. A kártérítés összegéhez egyes
esetekben a perköltségek is hozzátevődnek, így a
román állam által fizetendő végösszeg 2.731.632
euróra rúg. (Agerpres)

magáncég társulásaként. A társulás egyik ága, a köz-
szállítási vállalat ahelyett, hogy az elmúlt két évtizedben
„megerősödött” volna, hogy adott esetben, ha szerző-
désbontásra kerül sor, megálljon a lábán, jelenleg ott
tart, hogy sem autóbusza nincs elegendő, a menetrend
szerinti időpontokat nem tudják betartani, a járműpark
ócska, elavult, a buszok állapotáról már ne is beszél-
jünk. Oda jutottunk, hogy az emberek nagy többsége
(mintegy háromnegyede) valamilyen kedvezménnyel
utazik (diák, nyugdíjas, fogyatékkal élő személy), a fi-
zető utasok csupán negyedét teszik ki az utaslétszámnak.
Mindezekért kik a felelősök? Erről is kellene beszélni a
tanácsban. 

A határozattervezetben elég furcsa módon közszállí-
tási járművek szerepelnek (buszok? maxitaxik? mind-
kettő?), illetve az, hogy a polgármesteri hivatal a
közszállítási vállalatnak (!) utalná át a kedvezmények
összegét. A társulási szerződés alapján viszont a bevétel
oszlik. Ha ingyenessé teszik a közszállítást, nem látni
tisztán, kinek a járműveivel lehet ingyenesen utazni, a
társuláson belül hogyan oszlik el az önkormányzati
pénz. Vagy sokévi halogatás után netán felbontják a tár-
sulási szerződést? Ha igen, mikor? Az sem mellékes,
hogy milyen forgalmi változtatásokat léptetnek életbe
ahhoz, hogy az, amit ingyenessé tennének, jól is működ-
jön. 

Szó ami szó, a helyi költségvetésből sok millió lej
kifizetését jelentő intézkedést nem kellene elkap-
kodni, bevezetését részletes szakmai indoklás mel-
lett mindenképpen alapos vitának kellene
megelőznie. 

Kinek jó?
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A pontifex.ro honlapon kell bejelentkezniük mind-
azoknak, akik részt szeretnének venni Ferenc pápa
június elsejei csíksomlyói miséjén – jelentették be
a szervezők egy szerdai kolozsvári sajtótájékozta-
tón.

Amint Oláh Zoltán kanonok, a pápalátogatás sajtófelelőse
elmondta: a regisztráció március elsejétől kezdődik, és már-
cius 31-ig tart. Valamennyi regisztrált személy e-mailben vo-
nalkódos belépőt kap, amelyet ki kell nyomtatnia, és amely
nélkül nem juthat be arra a több mint tízhektáros védett terü-
letre, amelyet a csíksomlyói hegynyeregben biztonsági okok-
ból elkerítenek a hatóságok.

A szervezők arra buzdítottak, hogy az érdeklődők lehetőleg
csoportosan, a plébániáknak megfelelően jelentkezzenek, és
csakis tömegközlekedési eszközökkel menjenek Csíksom-
lyóra. Május 31-től Csíkszeredába már csak az engedéllyel
rendelkező, csoportokat szállító gépkocsik juthatnak be. A be-
kerített területre csakis beléptetőkapukon keresztül, biztonsági
ellenőrzés után juthatnak be a zarándokok. Magukkal vihetnek
tábori széket, esernyőt, élelmiszert, gyógyszert és vizet, félli-
teres flakonokban. Nem lehet viszont a csomagban olló,
bicska vagy más szúró-vágó eszköz, és gyúlékony vagy rob-
banékony anyag.

Oláh Zoltán elmondta: szeretnék a rendezvény imádságos
jellegét megőrizni, ezért arra kérte a zarándokcsoportokat
hogy csakis a templomi lelkiségi zászlóikat vigyék magukkal,
és ne vigyenek olyan zászlót vagy feliratot, ami a zarándoklat
szellemétől idegen.

A kanonok azt is bejelentette: a pápai szentmise szertartása
latin nyelvű lesz, Ferenc pápa olaszul fog prédikálni magyar
szinkrontolmácsolással, az énekek magyarul hangzanak majd
el. Az egyház román és angol tolmácsolást is biztosít, amit
mobiltelefonon lehet majd hallgatni. A csíksomlyói pápai
szentmisét élőben közvetíti a román közszolgálati televízió.

A kolozsvári sajtótájékoztatón Böcskei László nagyváradi
római katolikus püspök beszélt a látogatás lelki vonatkozásai-
ról. Úgy vélte: Ferenc pápa látogatása „ölelés és bátorítás”,
„ajándék és kihívás” is egyben. Úgy vélte: a pápa erdélyi lá-
togatásával köszöni meg azoknak a hűségét, akik a kommu-
nista diktatúra idején hosszú éveket töltöttek börtönben, és
életüket is adták a hitükért. Valószínűnek tartotta ugyanakkor,
hogy a pápa bátorító üzenetet hoz erdélyi híveinek.

Böcskei László szerint a zarándokoknak rá kell hangolód-
niuk a látogatásra, és az eseménynek következményei is kell
hogy legyenek.

Arra az újságírói kérdésre, hogy kizökkentheti-e a látogatás
a holtpontról az államosított egyházi javak visszaszolgáltatá-
sának ügyét, a püspök kijelentette: a pápa nem ügyintézőként
érkezik az országba, de a Vatikán állam fejeként az állami fő-

méltóságokkal is megbeszéléseket folytat. Így lehetősége van
arra, hogy megnevezze azokat a fájó pontokat, amelyekben az
állami vezetőktől várja a megoldást. 

Böcskei László újságírói kérdésre elmondta: Márton Áron
püspök boldoggá avatási folyamata egy belső procedúra sze-
rint zajlik, amelyet a pápa nem változtathat meg. Ez azonban
nem akadálya annak, hogy az erdélyi hívek kifejezzék: meny-
nyire vágynak a püspök boldoggá avatására.

Oláh Zoltán az MTI kérdésére kijelentette: egyelőre sem
romániai, sem magyarországi állami méltóságok nem jelen-
tették be részvételi szándékukat a csíksomlyói pápai misén. A
kanonok szintén kérdésre kijelentette: a látogatás minden bi-
zonnyal azt a korábban elindított folyamatot is segíti, mely
végén a csíksomlyói búcsú felkerül az Egyesült Nemzetek Ne-
velésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének
(UNESCO) a védett szellemi kulturális örökségeket rögzítő
listájára. (MTI)

Regisztrálni kell 
Ferenc pápa csíksomlyói látogatására

(Forrás: Wikipedia)

A szabály – az szabály. Betartása kö-
telező, erősen javallt. Ha nem ez törté-
nik, kitör a rendetlenség, elönt
bennünket a zűrzavar, szabályzottság
nélkül fellép az anarchia, a szabados-
ság, kicsapongás (kecsap-pangás),
orgia vagy egyéb borzalmak leselked-
nek reánk. Például az engedély nélküli
ötletelés, az újítás, a másság veszi át fe-
lettünk az uralmat. Felmondják a szol-
gálatot a jól bejáratott hagyományok,
amelyeket még senki és semmi nem kér-
dőjelezett meg. A szabály arra való,
hogy életünk egyenletes őrlésben, izgal-
mak nélkül, unalomban, de biztonságo-
san folyjék. Ez az egyik olyan vélemény,
melyet a többség oszt. Néhol tényleg
szükség van rá. Máskor megakadá-
lyozza, hogy az új utat törjön, medret
ásson folyamának, és lefolyást találjon
a felgyülemlett okos energia, alkotó-
kedv, újítás. Hozhatnék művelődéstör-
téneti példákat, dobálózhatnék
Kopernikusszal vagy Magellánnal, Ga-
lileijel, de inkább a frissebb keletűek
jutnak most hirtelenjében eszembe.

Három példát hoznék a fenti elméleti
elmélkedésre. Konkrét gyakorlati példá-
kat. És hogy senkit se sértsek, három
magyarországi esetet tárok az olvasó
elé. (Eltekintek Stadler bácsi meghur-
colásától.) Biztos vagyok benne, hogy
mindhárom ismerős, csak még nem kap-
csolódtak össze folyamatos diskurzussá.
Előzeteseként utalnék arra, hogy Ber-
nády György korában a városi törvény-
hatósági bizottság egyetlen olyan
lényeges döntést, várospolitikai újítást
sem hozhatott, amelyről a belügy vagy
az ipari és kereskedelmi minisztérium,
a vallási és közoktatási főhivatal enge-
délye, pecsétje hiányzott volna. Az ál-
lami beavatkozás egyre hangsúlyosabb
lett, ahogyan a monarchia haladt önnön
bukása felé. Mint egy önbeteljesítő jós-
lat.

Mindannyian használunk – és nem
csak mi, hanem világszerte – Béres-
cseppet. Évtizedekbe telt, amíg a
Kádár-rendszer minisztériuma, gyógy-
szerhatalma engedélyezte a szer gyár-
tását és forgalomba hozását. Bár
titokban elismerték, hogy csodaszer,
nem kapott zöldutat, mert egy céhen kí-
vüli „kontár” készítménye volt. Tekin-
télyeket, intézményeket, egyéni
hiúságokat sértett. Istenkísértés volt, az

újítás ördögének találmánya. Végül a
rendszerváltás táján szabadalmaztatták,
midőn más emberek és hivatalnokok ke-
rültek az engedélyező hatóság alkalma-
zásába, és a Béres-cseppek ma már
minden reklámblokkban szerepelnek. Pl.
Tyutyu néni egyedül indul társas kirán-
dulásra, mert csak ő szedett Béres-csep-
pet. (A reklám azonban elrugaszkodott
a valóságtól, mert ha valaki egyedül ül
fel a kirándulóbuszra, akkor azt el sem
indítja a cég, inkább visszafizeti Tyutyu
néninek a befizetett részvételi díjat.)

A második példám egy nagyobb vi-
déki városból származik. Ott is vannak
veszélyes zebrák, beláthatatlan, rosszul
kijelölt gyalogátkelők. És persze bősz
gyorshajtók. (Hiszen a gépkocsivásár-
lásra serkentő reklámokban a kocsik
száguldanak, rohannak, a sebesség-
mániás őrültek nagy örömére.) 

Ekkor az az ötlete támadt egy civil-
ben is polgári gyalogos személynek,
hogy az átkelőhelyek mellett álló lám-
paoszlopokra kis zászlótartót szerel.
Nem a nemzeti és európai ünnepek ce-
lebrálására tesz ki zászlócskákat,
hanem azon meggondolásból, hogy a
gyalogos az átkelés megkezdése előtt le-

emel egy lobogót, és azzal integetve kel
át a közlekedési lámpa nélküli réven,
majd a művelet befejezése után a zász-
lót az átelleni oldalon behelyezi a másik
zászlótartóba, hogy az ellenkező irány-
ból történő átevezés hasonlóképpen biz-
tonságos legyen. Az ötlet egyszerű,
olcsó, felkapható, kolportálható, követ-
hető más magyar és nem magyar telepü-
léseken, akár nálunk is Erdőelve zebráin.
Ám ekkor jő a rendőrség közlekedésren-
dészeti osztálya, illetve az ott sürgő-forgó
bürok és kraták, akik kijelentik, nem sza-
bályos, nem engedélyezett, nem történtek
hatástanulmányok és arra milliós kifize-
tések, veszedelmes, az autósokra nézve
megtévesztő, megalázó, zavart keltő.
(Jó, hogy nem nyilvánították nemzetá-
rulásnak vagy baleset- és fertőzésfor-
rásnak.) Megszüntették, kiiktatták,
leszerelték, kivezették, ahogy manapság
mondják törvényhozói körletekben.

A harmadik a minap történt. Egy sár-
bogárdi apa, aki beteg gyermeke mellett
a kórházban maradt éjszakára – szeren-
csére kiskorúak esetében a törvény el-
nézően humánus –, a kórterem földjén
volt kénytelen éjszakázni. Saját vagyon-
ából, illetve közösségi összefogással
kempingágyakat vásárolt, és a kórház-
aknak kiszállítva, maga cipelte fel a
gyerekosztályokra. Ingyen. Ajándék
gyanánt. Az egyik legnagyobb testületi
kórház, amelyet a kormányzat felügyel,
mégsem engedélyezte a kórtermi segé-
dágyakat. A szülők aludjanak csak izo-
líron vagy a puszta cementen,
összehugyozott matracon, kidobott fo-
gászati székben. Ui. így szól a főigaz-
gató döntése: szabálytalan, nincs rá
törvény, nem engedélyezte a főhivatal,
amely még tanulmányozza az esetet. 

És egyáltalán – teszem hozzá –,
minek pofáznak bele a kóroda dolgaiba
a marha civilek?!!!

Szabály, amely akadály
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Március 4-től új műsort indít
az Erdélyi Magyar Televízió.
Egy akkora jelentőséggel
bíró, hamarosan képernyőre
kerülő tartalomról van szó,
amelynek kapcsán sajtótájé-
koztatót tartott a televízió
szerkesztősége szerda dél-
előtt. 

Mint megtudtuk, a Napi színes
szlogennel színre lépő Mozaik
című műsor azért számít mérföld-
kőnek a csatorna életében, mert a
híradó mellett minden hétköznap
este élő közvetítéssel jelentkezik,
és a politika, a közélet, a divat, a
kultúra, az egészség és életmód,
valamint a filmek világán túl az
éppen aktuális eseményekről is
szól. A Mozaik házigazdája a két,
heti váltásban szerkesztő műsorve-
zető: Ambrus Laura, aki a Kincs-
vadász, majd a Kincsesládánk,
Erdély házigazdája, valamint Ba-
dics Petra, aki az Erdély FM reg-
geli műsorainak és a Pszichotrillák
című műsornak a szerkesztője volt.
A Mozaik felépítése több részből
áll: minden alkalommal egy-egy
meghívottal beszélgetnek a műsor-
vezetők, a beszélgetést pedig egy
adott napi rovat követi, amelyet a
televízió munkatársai készítenek el. 

A sajtótájékoztatón részt vevő-
ket Trella-Várhelyi Gyopár, a tele-
vízió közkapcsolati referense és
médiafelelőse üdvözölte, majd
Szepessy Előd főszerkesztő mesélt
a Mozaik létrejöttéről, a műsor
előzményeiről.

– Ezelőtt két évvel döntöttük el,
hogy a csatorna kínálatában szük-
ség van egy olyan napi műsorra,
amely a híradó mellett színes té-
mákkal, bejátszásokkal, érdekes
meghívottakkal, változatos napi ro-
vatokkal jelentkezik, és olyan té-
mákat érint, amelyek a nézők
számára érdekesek, fontosak lehet-
nek. Nagyon lényeges, hogy élő
műsorról van szó, élő bejelentke-
zéssel. Az előkészületek tavaly má-
jusban kezdődtek. Tudatában
voltunk annak, hogy egy ilyen
műsor elindításához, működtetésé-
hez elengedhetetlen egy kellően
felkészült és elhivatott csapat szer-
vezése. Első lépésként ilyen em-
bereket kerestünk és találtunk:
Petrát és Laurát, illetve a további
munkatársakat. Majd kezdetét

vette az előkészítés, a tartalmi-
szerkezeti szempontok megterve-
zése, a beszélgetések és elemzések
sorozata, végül tavaly júniusban a
próbaműsorok készítése. Ősszel
már kialakítottuk a műsor arculatát
és a műszaki részleteket. A látvány
nagyon fontos a televíziós tartal-
mak esetében is, ezért kértük fel
Asbót Kristóf díszlettervezőt a
műsor díszletének elkészítésére.
Mindez nagyon nagy kihívás, de a
csapat készen áll az indulásra –
nagy vállalkozásba kezdtünk,
amelynek legnagyobb nyertesei a
nézőink lesznek. Úgy érezzük, ez
a televízió megérett arra, hogy be-
vállaljon egy ekkora kaliberű mű-
sort – mondta a
főszerkesztő-helyettes.

Amint az a műsort bemutató fel-
vételekből kiderült, a Mozaik be-
vezető dalát Vizi Imre írta, vidám,
dzsesszes-funkys, talkshow-kat
idéző zenét szerzett, a díszletter-
vező pedig elárulta, anyagi szem-
pontból is nagy lépés a videófalas
háttér, amely előtt elindul a híradón
kívül egy olyan napi élő műsor,
amely a közhasznú televíziózás
egyik legfontosabb ismérve. 

A két műsorvezető hozzátette:
lényegében közéleti, de inkább
közérzeti műsorra törekednek.
Ambrus Laura szerint az aktualitá-
sokra figyelnek, de ezekről nem
híradó jelleggel kívánnak közvetí-
teni, hanem meg szeretnék találni
a témát az események mögött, va-
lamint az embert, akivel e témát
körüljárhatják, kibonthatják. Ba-
dics Petra elmondta, nagyon jó,
színes csapattal dolgoznak: – A mi
tíz percünk, negyedóránk az élő
adásról szól, az adott meghívottal
beszélgetünk, kifejtjük, megmutat-
juk, körüljárunk egy témát az ille-
tővel. A rovatokkal pedig
összefoglalunk egy akkora tartalmi
csomagot, amelyet egyetlen más
műsorunk sem kínál, és remélem,
hogy jó játékmesterek leszünk. Be-
szereztünk pár közvetítőtáskát is,
amelyek segítségével a közeljövő-
ben más városokból is be tudunk
jelentkezni, és ezzel megnyílik
előttünk a világ. Fontosnak tartjuk
az online jelenlétet, megtalálhatnak
a Facebookon, az Instagramon,
akár felbontva is közlünk tartalma-
kat ezeken a felületeken. 

A beszélgetés mellé társuló, fen-
tebb említett rovatok naponta vált-
ják egymást. A hétfői rovat címe

Horizont, és a Híradó stábja
(Hamar Mátyás-Ruben, Szabó
Szende és Vas-Gál Lóránt) készíti
– előzetes az életünkről, arról,
hogy a következő héten mi fog tör-
ténni. Kedden a Pulzus című rovat
jelentkezik Gáll Noémi szerkeszté-
sében – az egészségről szól, szak-
emberekkel való beszélgetések,
rövid, velős, pontos és fontos in-
formációk jellemzik. Szerdán a
Főnix-konyha című gasztronómiai
adás lesz műsoron: Bándi-Sándor
Domokos műsorát a hagyományos
konyha és az újítások egyaránt jel-
lemzik. Csütörtökön Mozizom cím-
mel Németh Szabolcs Előd
filmajánlója következik a moziban
és az interneten elérhető új és régi
filmekről és az egyre jobb és izgal-
masabb sorozatokról, míg pénte-
ken Simó Franciska jelentkezik a
Tükröm-tükröm című, sminkről,
hajviseletekről, trendekről, öltöz-
ködésről, manikűrről, szépségápo-
lásról szóló rovattal. A Kimenő
című szabadidős és eseményajánló
szerkesztője Koszorús Krisztina, ő
az erdélyi városokban szervezett
színházi, zenei és egyéb kulturális
eseményekről tájékoztat egy he-
lyen, átlátható módon. További
műsorszerkesztő riporterekként
Brassai Eszter, Labancz Dávid és
Nagy Enikő nevével találkozha-
tunk, a Mozaik pedig a Youtube-on
is követhető lesz.

Az anyagi háttérre, a műsorral
járó pluszköltségekre és a szer-
kesztési sémákra vonatkozó újság-
írói kérdésekre válaszolva a jelen
lévő szerkesztők elmondták, a
műsor kétségkívül pluszköltséget
jelent, de úgy fogtak neki, hogy
tudták, meg fogják bírni, hiszen
nagyon sok munkatárs már addig
is a televízió vagy a rádió alkalma-
zottja volt, a bejátszások pedig te-
matikusak. Ami a
műsorszerkesztést illeti, megtud-
tuk, hogy a Mozaik nem üti a tele-
vízió többi, hasonló tematikákban
fogant műsorát, mert jóval átfo-
góbb azoknál, ugyanakkor olyan
aktuális tematikákkal is foglalko-
zik, amelyek a többi műsor profil-
jába nem illettek bele. A napi
meghívottal folytatott beszédtéma
és a napi rovat tematikáját igyekez-
nek összehangolni, ezért nyitottan
és rugalmasan állnak a szerkesztés-
hez – hallottuk a sajtótájékoztatón.
Részünkről sok sikert és sok nézőt
kívánunk!

Új napi élő műsort indít az Erdély TV
Mozaik 

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Kaáli Nagy Botond 

Az Európai Parlament február
közepén elfogadta az eurózó-
nán belül és kívül élő, banki
átutalást kezdeményező fel-
használók közötti különbsé-
get felszámoló szabályokat.
Míg ugyanis az eurózónán
belül élő fogyasztók az egysé-
ges eurófizetési térség
(SEPA) előnyeit élvezik (azaz
egységes feltételek mellett
utalhatnak át pénzt, függetle-
nül attól, hogy hazai vagy eu-
rózónán belüli tranzakcióról
van szó), az eurózónán kívüli
uniós polgárok továbbra is
magas díjat kénytelenek fi-
zetni, ha eurót szeretnének
átutalni egy másik tagál-
lamba.

Az unión belül külföldre tartó eu-
róátutalások után felszámolt banki
díjnak egy éven belül meg kell
egyeznie a belföldi, hazai pénznem-
ben történő utalás utáni díjjal (ez az
úgynevezett „egységes díjak” sza-
bály). Ha a tagállamok szükséges-
nek látják, kötelezhetik a bankokat,
hogy ugyanezt a díjat alkalmazzák
az unión belül másik országba irá-
nyuló átutalásokra, és az adott or-
szágon belül euróban történő
átutalásra is.
Átlátható átváltási díjak a kártyás
tranzakciókra és a banki átutalásra

Az új szabályokkal azt is elérik,
hogy a fogyasztóknak ezentúl ne
kelljen a bankok által önkényesen
megállapított, magas átváltási díjat
fizetniük. Az ügyfelet ezentúl min-
den tranzakció alkalmával tájékoz-
tatnia kell a banknak arról, hogy
mennyi a felszámítandó átváltási díj
helyi pénznemben és a számla
pénznemében. Az átváltási díjak kö-
vethetőbbé tétele érdekében az el-
adási helyen végzett tranzakció és a
bankautomatás pénzfelvétel alkal-

mával ugyanazon az alapon számít-
ják majd az átváltási díjat (EKB re-
ferencia-kamatláb plusz x százalék,
a felárráta legfelső értékét a bankok
határozzák meg).

A fogyasztók elektronikus úton –
sms-ben, e-mailben vagy a bank
webes felületén – értesülnek majd
az átváltás várható költségéről. Az
értesítésekért nem számítható fel
díj.

Banki átutalás esetén a bankok-
nak az utalás előtt kötelező közöl-
niük az átváltás várható díjának
összegét.

Eva Maydell bolgár néppárti kép-
viselő szerint „az eurózónán kívül
élő 150 millió európai és az ugyan-
ott működő hatmillió vállalat eddig
sokkal többet fizetett az euróátutalá-
sokért, mint az eurózónában élő tár-
saik. Ennek most vége, és minden
európai jelentősen kevesebbet fizet
majd, ami évente összesen egymilli-
árd euró megtakarítást jelent. A roa-
ming-díjak eltörlése után ez most
egy újabb kis forradalom az unió-
ban.”

100 euró külföldre utalásakor át-
lagosan az alábbi díjakat számítják
fel a különböző eurózónán kívüli,
uniós tagállamokban:

Ország 2012 2017
Bulgária 18,68 € 19,98 €
Horvátország n.a. 8,23 €
Csehország 9,50 € 8,71 €
Dánia 2,17 € 2,69 €
Magyarország 5,32 € 5,93 €
Lengyelország 2,73 € 1,54 €
Románia 2,58 € 11,19 €
Svédország 0 € 0 €
Egyesült Királyság 15,63 € 9,26 €

(Forrás: Európai Bizottság – ha-
tásvizsgálat, hivatkozással a Bizott-
ság számára készült 2017-es
Deloitte-tanulmányra és a 2013-as
London Economics és PaySys ta-
nulmánya alapján az Európai Par-
lament  Magyarországi Kapcsolat-
tartó Irodája)

Az EP megszünteti 
a túlzottan magas bankköltségeket 

Újabb „kis forradalom” 
az unióban?

Mózes Edith

A képviselőház szerdai plená-
ris ülésén elfogadta az Adó-
és Pénzügyi Hivatal (ANAF)
átszervezéséről szóló tör-
vényt, amelynek értelmében
megszüntetik a nyolc regio-
nális központot, és visszaállít-
ják a megyei szintű be-
rendezkedést, illetve a vámhi-
vatalt áthelyezik az ANAF-tól
a Pénzügyminisztérium fenn-
hatósága alá.

A törvénykezdeményezést az
RMDSZ nyújtotta be azzal a céllal,
hogy visszatérjenek a korábbi, me-
gyei szintű struktúrákra.

Az RMDSZ közleménye üd-
vözli, hogy megvalósul az ANAF
decentralizációja, és azt írja: ezentúl
megyei szinten, a lakóhelyükhöz,
székhelyükhöz legközelebb intéz-
hetik pénzügyeiket a vállalkozók és
a magánszemélyek.

„Mindvégig azt tartottuk szem
előtt mind a tervezet kidolgozásá-
nak folyamatában, mind pedig a

parlamenti viták alatt, hogy az ál-
lampolgároknak minél egyszerűbb
legyen az ügyintézés. A pénzügyi
hatóságok regionalizációja nem-
csak a vállalkozóknak, hanem a
magánszemélyeknek is többletbü-
rokráciát jelentett, és fölösleges
utak megtételére kötelezte őket. Az
RMDSZ ezen a folyamaton egy-
szerűsít azzal, hogy az adóügyek
intézését visszahelyezi megyei
szintre” – mondta Szabó Ödön, az
RMDSZ Bihar megyei parlamenti
képviselője.

A parlamenti vitában a Nemzeti
Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek
meg Romániát Szövetség (USR)
képviselői bírálták a tervezetet,
mert – véleményük szerint – az adó-
hivatalt a kormánynak kellett volna
újraszerveznie. A költségvetési bi-
zottság keddi ülésén Eugen Teodo-
rovici azt nyilatkozta, hogy
támogatja a kezdeményezést.

A képviselőház döntő ház volt
ebben a kérdésben. (Agerpres)

Döntött a képviselőház
Átszervezik az Adó- 
és Pénzügyi Hivatalt



Ha függőségről beszélünk,
akkor elsősorban ne a kábító-
szert említsük, hanem az in-
ternetet, az okostelefont, a
közösségi médiát, amelyektől
manapság rengeteg ember
válik függővé – világított rá
marosvásárhelyi telt házas
előadásán dr. Zacher Gábor,
Magyarország népszerű toxi-
kológusa, aki az Eventikum
rendezvényszervező iroda
meghívására négy erdélyi vá-
rosban beszélt a mindennapi
függőségekről. A szakember
azt ajánlja, tanuljuk meg
időnként kikapcsolódni a lét-
fontosságúnak tűnő készülé-
ket, mert bármilyen furcsán is
hangzik, a világhálón kívül is
van élet. 

A humoros előadásmódjáról ismert
dr. Zacher Gábor, akit Magyarország
kedvenc toxikológusaként emlegetnek,
nyíltan vállalja, hogy neki is számos
függősége van: dohány-, csokoládé-,
edzésfüggő, ugyanakkor „munkalko-
holista”, vagyis munkamániás. 

Fel sem tudjuk fogni, hogy a nap
24 órájában hány függőséggel talál-
kozunk, mi mindentől képesek füg-
geni az emberek: a nikotin, az
alkohol, a kábítószerek, a koffein, a
gyógyszer, a vásárlás is függést
okoz, ehhez adódnak hozzá a kü-
tyük. Ha függőségről beszélünk,
akkor a kapásból felsorolt ötből
négynek valószínűleg negatív ki-
csengése van. Viszont a függőség
jelenthet egyszerűen ragaszkodást
is, tehát mindig a szövegkörnyezet
határozza meg, hogy negatív-e a ki-
csengés. Mint mondta, a függőség
egy emléknyom, amelyet kitörölni
nem lehet, csak elfojtani, minél fia-
talabb korban alakul ki ez az emlék-
nyom, annál nehezebb elfojtani,
hiszen a belső kontrollgyakorlás
nem működik még kellő hatékony-
sággal. Ezért akik kiskamaszkorban

próbálják ki a cigarettát, azoknak az
ötven százaléka fog nagy valószínű-
séggel rászokni, míg a 21 éven fe-
lüliek esetében ennek az esélye alig
tíz százalék. 

Az előadó nem rejtette véka alá,
hogy ő maga is a középiskola mos-
dójában kezdett el dohányozni
annak idején, már több mint 43 éve
pipázik, és semmiféle motivációja
nincs arra, hogy leszokjon róla. A
hozzászokás folyamata kapcsán el-
hangzott, ilyenkor megváltozik az
ember szemlélete, belső érték-
rendje, az erős szükséglet gyors ki-
elégítése akkora értéket jelent a
függő számára, hogy az abból szár-
mazó károk már lényegesen kiseb-
beknek tűnnek. 
Mikor írtak utoljára levelet papírra? 
– szegezte a kérdést hallgatóságá-
nak a toxikológus, aki szerint a te-
lefon, a számítógép, a világháló
döntő módon megváltoztatta az em-
berek közötti kommunikációt.
Évekkel ezelőtt nem is gondoltuk
volna, hogy eljön az idő, amikor
szinte nem tudunk létezni telefon
nélkül, ha elfelejtjük feltölteni, és
látjuk, hogy alig pár százalékon
van, összeszorul a gyomrunk, hogy
jaj, lemerül. Ma már mindennapos,
hogy ha két barát egymástól kilenc
méterre dolgozik, az egyik előveszi
a telefonját, és sms-ben hívja ki a
konyhába kávézni a másikat, ahe-
lyett hogy odamenne hozzá.
Ha dohányzol, büdös leszel!

A dohányzás kapcsán a toxikoló-
gus elismerte, nem egyszerű le-
szokni, viszont a dohányzás elleni
stratégiának, annak, hogy rémisztő
illusztrációkkal és felirattal látják el
a cigarettásdobozokat, szinte sem-
miféle hatékonysága nincs. A 15-16
éves fiatal nem képes tudatosan
előre gondolkodni, hogy ha do-
hányzik, akkor harminc év múlva
milyen állapotba kerül a tüdeje. A
svédeknek egyetlen mondattal sike-
rült jelentősen csökkenteni a do-
hányzási arányt a fiatalok körében:
„Ha dohányzol, büdös leszel!” 

A harmadik poharat már ne!
Egy másik, igen széles körben el-

terjedt függőség, az alkoholizmus
kapcsán rámutatott, az alkohol a
világ legjobb feszültségoldó szere,
és sokan esnek ebbe a csapdába. A
statisztikák szerint a férfiak 31, a
nőknek 6 százaléka küzd alkohol-
problémákkal. Magyarországon
800 ezer körüli az alkoholisták
száma. Májzsugorodás miatt több
mint háromszor annyi férfi veszti
életét, mint nő. A férfialkoholizmus
úgymond „csapatsport”, miközben
a nőkre a „spájzalkoholizmus” jel-
lemző. Az alkoholfüggőség nem
annak függvénye, hogy milyen
mennyiséget iszik meg naponta va-
laki, hanem hogy az ivás mennyire
vált az élete részévé; amikor már
anélkül nem tud működni, akkor
egyértelmű, hogy függő valaki. Dr.
Zacher Gábor elismerte, fiatalként
neki is voltak kilengései, amikor

egy-egy átbulizott éjszakán többet
ivott a kelleténél, viszont utólag
soha nem voltak alkoholproblémái.
A tiltás, fenyegeztőzés nem vezet
eredményre a fiataloknál, mint
mondta, neki otthon nem volt része
negatív visszajelzésekben, édes-
anyja úgy engedte útnak fiát, ami-
kor elindult egy buliba: Tudom,
hogy nem fogod átlépni a határt!

Bizonyított tény, hogy a függősé-
gek kialakulásában számítanak a
genetikai tényezők, ez mintegy 40-
60 százalékban meghatározó, vi-
szont Zacher Gábor szerint a
szociális mintának sokkal nagyobb
a szerepe abban, hogy valaki füg-
gővé válik-e vagy sem. A kutatások
szerint, amennyiben mindkét szülő
alkoholbeteg, 70 százalékos való-
színűséggel a gyerekük is a nyom-
dokaikba lép, ha pedig csak az egyik
szülő alkoholista, akkor 50 százalék
az esély arra, hogy a gyerek is gyak-
ran néz majd a pohár fenekére. A
szülők hajlamosak veszekedéskor a
kamaszkorú gyerekük fejéhez
vágni, hogy ameddig az ő házukban
lakik, és a kenyerüket eszi, sem ital-
ról, sem cigarettáról nem akarnak
hallani, viszont a következő pilla-
natban ők maguk gyújtanak rá, és
tévézés közben előkerül a sör is. Na-
gyon fontos tehát, hogy mit lát ott-
hon a gyerek, a szociális minta jóval
több annál, mint amit tudatosan ta-
nítunk neki. A gyerekben saját ma-
gunkat fogjuk visszalátni –
hangsúlyozta a szakember. Hozzá-
tette, az alkohol szempontjából jóval
engedékenyebb tud lenni, mint a ká-
bítószerrel, ott az elve a nulla tole-
rancia. Mint mondta, hiába a tiltás,
az elvárás, hogy egyáltalán ne igyon
szeszes italt a fiatal, a mindennapok
tapasztalata úgyis az, hogy elmennek
bulizni, és előkerül az alkohol. Egy-két
fröccs még nem sokat árt, attól jókedve
lesz, kipirul. A bajok a harmadik után
kezdődnek, ezért fontos a keretrend-
szer: megtanítani a fiatalt, hogy is-
merje a határait. Ha a gyerek meg
tudja állni, hogy ne legyen harmadik,
akkor nincs gond – véli. 
Igenis létezik Facebook-függőség!

Ha kábítószert, alkoholt, cigaret-
tát nem adunk a gyerek kezébe,
akkor telefont miért? – vetette fel a
kérdést a toxikológus, aki szerint a
közösségi média a kábítószerekkel
megegyező függőséget okoz, igenis
létezik Facebook-függőség. Az
okostelefon manapság státusszim-
bólummá vált a fiatalok körében,
viszont a szülők általában nem szá-

molnak annak a világnak a veszé-
lyeivel, amelyet a telefon, az inter-
net, a közösségi média nyit meg a
fiatalok előtt. Az átlag magyar
ember naponta több mint százszor
pillant rá a telefonja kijelzőjére, a
fiatalok szinte fele napi több órát
tölt a közösségi hálón, mintegy 90
százalékuk használja a mobilját
közvetlenül elalvás előtt. Emiatt
egyre kevesebbet, mintegy 2-3 órá-
val kevesebbet alszanak. Magyaror-
szágon hatmillió közösségimédia-
felhasználó van, huszonöt százalé-
kuk függőként használja. Lájkgyűj-
tés zajlik, ha valaki nem kap annyi
lájkot, amennyit elvárna, levonja a
következtetést, hogy őt nem szere-
tik, elkezd szorongani, és innen már
csak egy lépésre van a depresszió. 

– Tanuljuk meg időnként kikap-
csolódni a készüléket, mert bármi-
lyen furcsán is hangzik, a hálón
kívül is van élet! – tanácsolta dr. Za-
cher Gábor, aki szerint legalább el-
alvás előtt, az utolsó pár órában ne
nyomkodjuk a mobilunkat. Előfor-
dulhat, hogy egy várva várt lájk
miatt jó hangulatban szenderülhe-
tünk álomra, viszont ennek az ellen-
kezője is, hogy az ott látottak miatt
zaklatottan térünk nyugovóra. Az
értékteremtés legfontosabb közege
a család, ezért a gombnyomogatás
helyett inkább beszélgessünk, 
játsszunk társasjátékot. 

A szakember a világháló, illetve
a közösségi oldalak egy másik ne-
gatív vetületére is rávilágított, mint
mondta, ha régen egy fiatal hasra
vágódott az osztályteremben, annak
szemtanúi voltak az osztálytársak,
és rövid idő alatt feledésbe merült
az eset. Ma már azonnal lefilmezik,
felkerül a világhálóra, és emberek
százai, akár ezrei csámcsognak a
szerencsétlen eseten. Ugyanakkor
rendkívül veszélyesek a Kék Bálna
vagy a Momo Challenge típusú
„játékok”, amelyeknek a hatására
sok fiatal menekült az öngyilkos-
ságba. 
A szappanopera is függőséget okoz
– jegyezte meg előadása végén a to-
xikológus, aki szerint a szappanope-
rák által okozott sorozatfüggőség
hátterében az az egyszerű tény áll,
hogy az a többmillió szegénységi
küszöb alatt élő magyar, aki saját
pszichoszociális gettójában tengő-
dik, ezáltal egy órára kiszakadhat a
környezetéből, és egy olyan világba
kalandozhat, ahová egyébként nem
jutna el. Ezért néz az átlagmagyar
napi 5 órán át tévét.

2019. február 28., csütörtök ___________________________________________HARMÓNIA ____________________________________________________ NÉPÚJSÁG 5

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Dr. Zacher Gábor Marosvásárhelyen
Igenis létezik Facebook-függőség

Menyhárt Borbála



A nyughatatlan Bodor állandóan ter-
vezett, javított – aktív ember volt. A
vásárhelyi tanácsnak a kellemetlensé-
gek ellenére nagy hasznára volt az
eszes székely. A fogdában bűnhődő
mestert befogták mindenféle építési
munkába, csak hogy ne egye ingyen a
város kenyerét.

1821. június 24–25-én árvíz pusztított Ma-
rosvásárhelyen. A víz elsodorta a Maroson át-
ívelő hidat is. A károk helyreállítása
érdekében előszedték a cellából az ezermes-
tert, akit híres hídépítő szakemberként is is-
mertek, és feladatul adták neki egy olyan új
híd megtervezését, amely képes ellenállni a
tavaszi jégzajlásnak, valamint az áradások-
nak is. Meglepődhetett a nagy tanács, amikor
Bodor mindössze öt nappal a felkérés után
benyújtotta a tervezetet. Valószínű, hogy már
régóta forgatta fejében a híd tervét, ha ilyen
gyorsan sikerült elkészítenie.

A városi tanács azonban nem bízott meg tel-
jesen Bodorban, ezért egy malommester véle-
ményét is kikérték az ügyben. A malommester
a költségeket kifogásolta, így a városi tanács
továbblépett, és gróf Toldalagi Ferenchez is el-
küldte a tervet véleményezésre. Toldalagi min-
den bizonnyal jóváhagyta Bodor terveit, mert
módosítás nélkül kezdték el a hídépítést.

Maga a híd terve és építésének irányítása
is komoly szaktudást igényelt, de ami ennél
is érdekesebb, hogy a híd stabilitása érdeké-
ben Bodor egy cölöpverő gépezetet is készí-
tett. Bodor azért tartotta fontosnak a
cölöpverő gépezetet, mert a folyó fenekén
lévő kőbe azelőtt alig lehetett cölöpöt verni,
ennek híján pedig stabilitási gondok adódtak
a híddal. Az előző híd esetében „a víz fene-
kén egy merő kő strátum lévén, abba csak fél
singnyire (körülbelül egy arasznyira) se vol-

tak képesek cöveket leverni, – én arra készí-
tett műerőmmel egy és fél ölnyire (körülbelül
3 m-re) vertem a cövekeket bé”. 1821 őszére
a híd félkész állapotban ugyan, de járható
volt. A következő évben aztán befejezték. Ez
a híd 1872-ig szolgálta a várost. Fahíd lévén,
elöregedett, és újat kellett építeni a helyébe.

Bodor a legendák emberévé vált. A zene is
mindig ott csengett a fülében. Éppen ezért
egy „musicalis secreter”-nek nevezett csoda-
masinán kezdett el dolgozni valamikor 1820
előtt. Ez a csoda nem volt más, mint egy ze-
nélő kaszten vagy zenélő szekrény. A zenélő
szerkezetről feljegyezték, hogy „Egy musica-
lis secreter bronzirozva mahuni fából a külső
része, a lenyíló ajtónak pedig a belső része
ebanum fából, 8 külömb-külömb féle valze-
rekkel.” Mivel a muzsikáló masina nem volt
készen Bodor letartóztatásakor, félkész álla-
potban senki sem vásárolta meg a mester va-
gyonának árverésekor. Bodor többször kérte,
hogy fogsága idején dolgozhasson a szerke-
zet befejezésén. Végül megengedték neki,
hogy szigorú őrizet alatt dolgozzon. A zenélő
szekrényt végül nem sikerült teljesen befejez-
nie, mert a feltalálót 1823 nyarán átszállítot-
ták a szamosújvári börtönbe. Hogy mi lett a
sorsa ennek a találmánynak, nem tudjuk.

Egy másik Bodor-féle ötlet az önjáró sze-
kér – ma autónak neveznénk. Tudunk róla,
hogy a zenélő kút mestere ilyesmiben is törte
a fejét. Pál-Antal Sándor megjegyzése szerint
kissé merész állításnak bizonyult az a gondo-
lat, miszerint „már Stephenson előtt megal-
kotta Bolyai Farkassal együtt a magától járó,
gőzzel hajtott szekeret”. Elviekben elkészül-
hetett volna a ló nélküli gépszekér, de a haj-
tómű bonyolultsága miatt nem volt
lehetősége a mesternek a kivitelezéshez.

És hogy ne legyen tétlen, a városi rabnak
mindenféle munkát adtak. Talán neki is jobb
volt tevékenykedni, mint nézni a fogolycella
sötét falát. 1820 és 1823 között a Vártemp-

lom tornyára is ráfért a felújítás. Különösen
a harangok tartószerkezete és a lépcső vált
veszélyessé, mivel annyira elévültek, hogy a
harangozót alig-alig lehetett rávenni, hogy
felmásszon a harangokhoz, és meghúzza
őket. A bajt meg kellett előzni, ehhez pedig
hasznosnak bizonyult a székely rab. Így ke-
rült ki Bodor ismét a börtönből, sőt még azt
is jóváhagyták, hogy a munkálatok ideje alatt
levegyék a lábáról a bilincseket. Bizonyára
több csendőrt is kivezényeltek, hogy szem-
mel tartsák az éles eszű góbét, nehogy vélet-
lenül mégis elszalasszák…

Zenélő kút, hídépítés, toronyjavítás és sok-
sok más ötlet tette hasznos fogollyá a jobb
sorsra érdemes ezermestert. Szinte azt is
kijelenthetjük, hogy az ő tudásával fejlő-
dött a város 1820 és 1830 között. Ha bár-
milyen mérnöki munkára volt szüksége a

városnak, akkor csak elő kellett vezetni a
börtönből.

Aztán amikor elfogytak Vásárhelyen a ten-
nivalók, Bodor Pétert átszállították Szamosúj-
várra – talán hogy ne kerüljön sokba a városnak.
Bodor ott is tevékeny életet élt. Egy történet
szerint freskót festett egy templom falára. A
tréfát is jól ismerő mester intelligens módon
állt bosszút az egyik börtönőrön, aki kegyet-
lenül bánt a rabokkal. Az Utolsó vacsora című
kép festésekor a börtönőr arcképét festette
Júdás helyére. Ezzel hihetetlen népszerűségre
tett szert, mert mindenki a börtönőrön nevetett.
Amikor az érintett fegyőr tudomására jutott a
dolog, előbb levakartatta portréját Krisztus
mellől, aztán egyheti sötétzárkába csukta az él-
celődő székelyt. Mint sok más történet, ez sem
bizonyítható megnyugtató módon.

(Folytatjuk)

Napközis programmal bővül március
elején a Gyulafehérvári Caritas ma-
rosvásárhelyi Teréz Anya Nappali
Foglalkoztató Központjának kínálata.
Az időskori elmagányosodás elleni vé-
dőbástyaként 2003-ban létrehozott
központ új kezdeményezéséről, il-
letve az eddigi tevékenységekről Kiss
Gyöngyi projektfelelős számolt be la-
punknak.

– A központba járó időseink közül többen
jelezték, hogy a nálunk eltöltött órákat leszá-
mítva egész héten egyedül vannak. Ez adta a
napközis program ötletét, amelynek célja,
hogy testi, lelki, szellemi felüdülést nyújtson,
illetve – ami kiemelten fontos – a kortársak-
kal való együttlét lehetőségével ajándékozza
meg az időseket. A programot a március 
4–8. között zajló nyílt héttel indítjuk, amikor
is bárki betekintést nyerhet, illetve bekapcso-
lódhat a Mărăşti utca 13. szám alatti központ
életébe. A megszokott tevékenységek – torna,

angol és német nyelvóra, filmklub, kézműves
klub, számítógép-kezelési tanfolyam, a Re-
ménység csoport tematikus találkozói és az
Örökzöldek römis együttlétei – mellett szá-
mos új foglalkozással készülünk, lesz társas-
játékozás, illetve rendhagyó irodalomórát,
zenefelismerős játékot, karaokét is felkíná-
lunk. A nyílt héten három meghívott is eljön:
egy néprajzos szakember a farsangi szoká-
sokról mesél, lesz gyógytorna-bemutató és 
-előadás, egy pszichológus pedig az időskori
lelki problémák megoldására nyújt javaslato-
kat.

– Milyen forgatókönyv szerint zajlik majd
a napközis program?

– Minden hétköznap reggel 9 órától 13
óráig tartanak a tevékenységek. A napot
rendszerint tornával kezdjük, majd kávé-,
teaszünet következik, azután pedig napokra
felosztva indulnak a különböző foglalkozá-
sok. A programot a résztvevők igényei szerint
alakítjuk. Eddigi tapasztalataink szerint az
idősek nyitottak az újra, és nem kizárólag
„nyugdíjas” programokra vevők, például a

karaokéban is örömüket lelhetik. A napközis
foglalkozásokkal párhuzamosan az eddigi te-
vékenységeink is folytatódnak, így, akinek
kedve tartja, azokba is bekapcsolódhat. Ha
pedig valakiknek sakkozni támad kedvük,
arra is biztosítunk lehetőséget. Nagyon sze-
retném, ha a programok között a népdalének-

lés, nótázás is helyet kapna, ugyanis az ének-
lés az a tevékenység, amely az agy legtöbb
részét megdolgoztatja, ráadásul dalolás köz-
ben nem lehet félni. Ha az idő tavasziasabbra
fordul, számos kinti tevékenységet is szer-
veznénk, az időseink ugyanis nagyon szeretik
a szabadtéri programokat. Ugyanakkor már
tárgyaltunk a Nemzeti Színház közönségszer-
vezőjével arról, hogy időnként egy-egy esti
előadásra is elvihessük a társaságot. Tervez-
zük továbbá, hogy a napközis program részt-
vevőivel minden hónapban megünnepeljük a
születés- és névnapokat.

– Jelenleg hányan vesznek részt a Teréz
Anya Központ foglalkozásain?

– Hozzávetőlegesen száz–százharminc ta-
gunk van, decemberben és a nyári hónapok-
ban valamivel kevesebb. Többségében nők
járnak hozzánk, de néhány úriember is be-
kapcsolódott a központ életébe. Jó lenne, ha
a napközis foglalkozásokra is minél több
nyugdíjas férfi is ellátogatna.

Józsa Gerő 6–7 éve hetente egyszer rend-
szeresen részt vesz a központ tornaóráin. Más
helyekre is jár mozogni, társasági életet élni,
de a remek hangulat miatt itt érzi magát a leg-
jobban.

– Amióta nyugdíjas vagyok, sokkal elfog-
laltabb lettem, mint korábban – jegyezte meg
mosolyogva a 74 éves úriember, aki régebb a
központ német- és angolóráira is járt, jelenleg
pedig két egyházi kórusban is énekel.

Tanászi Erzsébet szintén „törzsvendégnek”
számít a Teréz Anya Központban. 

– Régebb az angol nyelvórákon is részt
vettem, a számítógépes tanfolyamra és a kéz-
műves foglalkozásokra most is járok –
mondta az ápolt, mosolygós hölgy. Erzsébet
saját kezűleg horgolt lábbelivel ajándékozta
meg a tornacsoportot, amelynek együttlétei
után mindig úgy érzi, hogy megfiatalodott.

– Azért is szeretek ide járni, mert sokat vic-
celődünk, nevetünk, talán túl zajosak is va-
gyunk – tette hozzá derűsen a nyugdíjazása
előtt kereskedőként dolgozó hölgy, aki min-
dig is fontosnak tartotta, hogy emberek ve-
gyék körül, és tudjon a világban zajló
eseményekről. Ezt az igényét a Teréz Anya
Központ tökéletesen kielégíti.
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A kibédi orgona

Új program a Teréz Anya Központban
Közösségben elillan a magány 

A székely da Vinci hangja (2.)

Nagy Székely Ildikó 

Fotó: Nagy Tibor

Szilágyi Mihály

Tanászi Erzsébet

Józsa Gerő



Melyik a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb étel-
párosítás az erdélyi háziasszonynak? Hát persze: a
krumpli hússal. Vagy a hús krumplival. Ami igaz,
igaz: a hússal-krumplival nehezen lehet melléfogni,
általában mindenki szereti. Akkor is jó ötlet, ha
vendégeket várunk, akiknek nem ismerjük az ízlé-
sét, és akkor is remek választás, ha el szeretnénk
kerülni otthon a gyerekek nyafogását (ezt nem sze-
retem, ez mi? stb.). Azt azonban tudni kell, hogy a
krumpli és hús együttes fogyasztása nem egészsé-
ges, mert nagyon megterheli a gyomrot a különféle
ételcsoportba tartozó alapanyagok emésztése (fe-
hérje és szénhidrát). Mindazonáltal néha beiktat-
hatunk egy-egy ilyen ebédet vagy vacsorát, de jó,
ha ilyenkor valamilyen más, könnyebb emésztésű
zöldségkörettel is készülünk, vagy finom friss salá-
tával, esetleg savanyúsággal vagy mártogatóssal
egészítjük ki. Ilyenkor, február végén már nagyon
vágyunk a friss, tavaszias ételekre, de a fagyasztó-
ban lévő alapanyagokat is fel szeretnénk használni.
Éppen ezért ne habozzunk elővenni az utolsó szál
kolbászt, a nyáron lefagyasztott spenótot vagy
meggyet, mert ezekből is remek fogásokat, finom-
ságokat lehet készíteni nem is túl hosszú idő alatt. 

Rántott szelet vegyes bundában, 
zelleres krumplipürével

Hozzávalók (4 személyre): kb. 80 dkg sertéskaraj, só, bors,
fokhagymapor, pirospaprika, liszt.

Továbbá: 3-4 tojás, 3 evőkanál tejszín, maradék fűszerke-
verék, só; 3 evőkanál zsemlemorzsa, 2 evőkanál liszt, 15 dkg
apróra tört kukoricapehely, 2-3 evőkanál szezámmag és len-
mag vegyesen, olaj; a körethez: 80 dkg krumpli, 25-30 dkg
zellergumó, só, vaj, tej. 

Elkészítése: a húst vékonyan felszeleteljük, kiklopfoljuk,
majd megszórjuk a tetszés szerinti fűszerek keverékével. Fél-
retesszük, és egy keveset állni hagyjuk. Ezalatt felverjük a
tojást, elkeverjük a tejszínnel, és a hústól megmaradt fűszer-
keverékkel ízesítjük, ha szükséges, még megsózzuk. A zsem-
lemorzsát összekeverjük a liszttel, az apróra tört
kukoricapehellyel meg a magvakkal. A hússzeleteket meg-
forgatjuk lisztben, majd a tejszínes tojásban, végül pedig a
magvas keverékben, és forró olajban mindkét oldalán arany-
barnára sütjük. A körethez a krumplit és a zellert enyhén sós
vízben megfőzzük, majd leszűrjük, összetörjük, és vajjal, il-
letve forró tejjel habosra dolgozzuk. Ha szükséges, sózzuk
még meg, és a rántott hússzeletekkel kínáljuk olívaolajjal
meglocsolt, vékonyra metélt savanyú káposzta kíséretében. 
Sókéregben sült csirke

Hozzávalók (4 személyre): egy egész grillcsirke, tetszés
szerinti fűszerek, pl.: 1-1 teáskanál őrölt bors, pirospaprika
és durvára tört koriander, fél-fél teáskanál őrölt kömény, fahéj
és kardamom;

a sókéreghez: 3 bögre finomliszt, 1,5 bögre finomsó, 1-1,5
dl langyos víz.

Elkészítése: a csirkét átnézzük, szárazra törölgetjük, majd
kívül-belül megszórjuk a fűszerekkel. Egy tálban összeke-
verjük a lisztet a sóval, majd a langyos vizet kicsinként ada-
golva hozzá kemény tésztát gyúrunk belőle. Nem kell sokat
gyúrni, csak éppen összeállítani, különben egyre jobban
puhul. Ezután a tésztát kb fél cm vastagra nyújtjuk, ráhelyez-
zük a mellére fektetett csirkét, a tésztát ráhajtogatjuk, a vé-
geket pedig a csirke alá hajtjuk, és úgy helyezzük tepsibe,
hogy a tészta behajtogatott részei alulra kerüljenek. Ha vala-
hol véletlenül kiszakad, semmi gond, a vastagabb tésztarész-
ből lecsípünk egy keveset, és „betapasztjuk” vele a szakadást.
180 fokos sütőben legalább egy órán át sütjük, majd 220
fokra emelve a hőt, további 15-20 percet, amíg a tészta a te-
tején szépen meg nem pirul. Ahogy elkészült, a megkemé-
nyedett tésztát azonnal leszedjük a csirkéről (vigyázat, mert
gőz csap fel, ahogy megbontjuk), a csirkét pedig feldarabol-
juk, és tálaljuk. Ha szeretnénk, visszatehetjük a sütőbe, és rá-
piríthatunk.

Szalmakrumplival és fokhagymás tejföllel/joghurttal kí-
náljuk. 

Spenótos-pesztós csirkemelltekercs kolbásszal
Hozzávalók (4-5 személyre): 4 fél kicsontozott csirkemell,

4 szál friss vagy füstölt cérnakolbász, 15 dkg fagyasztott spe-
nótpüré, 15 dkg juhtúró, 2-3 teáskanál pesztó, 2-3 cikk fok-
hagyma, olaj, só, bors, tetszés szerinti fűszerkeverék: például
só, bors, pirospaprika, fokhagymapor, szárított bazsalikom.

Elkészítése: a fél csirkemelleket lapjában kettévágjuk, de
nem vágjuk át teljesen, csak szétnyitjuk. Minden oldalukon
megszórjuk a tetszés szerinti fűszerkverékkel, és félretesszük.
A kiolvasztott spenótot jól kinyomkodjuk, majd simára ke-
verjük a túróval, a zúzott fokhagymával meg a pesztóval,
sóval és borssal ízesítjük. Levágunk 4 nagyobb darab alufó-
liát és 4 hasonló méretű sütőpapírdarabot. Az alufóliára tesz-
szük a sütőpapírt, a közepét jól megolajozzuk, majd ráterítjük
az egyik szétnyitott csirkemellet. Rákenjük a túrós krém ne-

gyedét, ráhelyezzük az egyik kolbászt, és a papír segítségével
szorosan feltekerjük. A két végét összeszorítjuk és megcsa-
varjuk. Ezután beletekerjük az alufóliába is, így biztonságo-
san meg fognak állni, nem nyílnak szét. A műveletet
megismételjük a többi hozzávalóval is. Az elkészült teker-
cseket hőálló tálba tesszük, aláöntünk kb. egyujjnyi vizet, és
180 fokos sütőben kb. 1,5 óra alatt készre sütjük-pároljuk,
egyszer megfordítva közben. Hagyományos krumplipürével
tálaljuk.

Tipp: ha szeretnénk, a tekercseket császárszalonnába is bele-
tekerhetjük, ebben az esetben azonban vigyázni kell a sózással.
Meggyes pohárkrém

Hozzávalók (4 személyre): kb. 30 dkg meggy (a fagyasz-
tóból vagy befőttből), 2,5 dl sűrű tejföl, 4 dl hígabb joghurt,
kb. 4 evőkanál cukor, esetleg 1 tasak vaníliás cukor, néhány
babapiskóta vagy keksz.

Elkészítése: a meggyet (akár fagyosan is) a blenderbe tesz-
szük, rászórunk 2 evőkanál cukrot, ráöntjük a joghurt felét,
és összeturmixoljuk. Egy másik edényben a tejfölt elkeverjük
a maradék joghurttal és cukorral, illetve a vaníliás cukorral.
Öblösebb poharakban szétosztjuk a meggyes krémet (egy
picit meghagyva belőle), majd rádarabolunk 2-3 babapiskó-
tát, végül pedig ráöntjük a tejfölös keveréket. A tetejére 1-1
teáskanálnyi félretett meggyes krémet teszünk díszítésként. 

Megjegyzés: nyáron friss meggyből is készülhet, és vala-
milyen zöld levéllel díszíthetjük. Ha nem fagyasztott 
meggyel készül, hanem befőttel, vigyázzunk az édesítésre,
az a meggy édesebb már. Ha pedig a meggyet fagyosan hasz-
náljuk a desszerthez, jó minél hamarabb elfogyasztani, hogy
ne kezdjen el olvadni a meggyes krém. Így kissé olyan,
mintha fagyi lenne. 

Krumpli és hús – a megunhatatlan páros

Sütő Edith Magdolna 

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa,
a PanGastRo Egyesület, a Székelyföldi
Gasztrotérkép és a www.gastromedia.ro
portál közreműködésével idén újból
meghirdetik a Falánk csütörtököt, amely-
nek lényege, hogy a hamvazószerdát
követő napon, március 7-én, az ehhez
csatlakozó éttermekben 50 %-kal ol-
csóbban lehet étkezni. 

Idén is meghirdetik –  immár egész Erdélyre
kiterjedően –  az akciót, amellyel szeretnék elő-
térbe helyezni a kulturált étterembe járást. A Fa-
lánk csütörtök kezdeményezéshez  azon
éttermek és vendéglátóipari egységek csatla-
koznak, amelyek vállalják, hogy március 7-én
egész nap – nyitvatartási idejük alatt – á la carte
kínálatukból vagy az arra a napra érvényes fa-
lánk csütörtöki menüsorból 50%-os kedvez-
ményt adnak a számla végösszegéből
bármilyen – az év többi szakában is elfogadott
– fizetési mód választása esetén, a svédasztalos
kínálat esetén pedig 35 lej/fő értékű 

ételfogyasztási lehetőséget biztosítanak. A fa-
lánk csütörtöki kedvezmény csak helyben fo-
gyasztásra vonatkozik, elvitel esetén az
éttermeknek nem kell kedvezményt adniuk –
derül ki a szervezők által lapunkhoz eljuttatott
közleményből.  Az akció elsődleges célja a kul-
turált étterembe járás hagyományának ápolása,
valamint a népi hagyományok tisztelete.
Ugyanakkor nem titkolt célja az eseménynek,
hogy ezáltal is népszerűsíteni szeretnék az er-

délyi gasztronómiát, ösztönözni a turistákat, hi-
szen a székelyföldi éttermekben lehetőségük
adódik megkóstolni a hamisítatlan erdélyi íze-
ket.  A Torkos csütörtök a magyar gasztronómia
egyik legismertebb rendezvénye,  Erdélyben
Falánk csütörtök néven indult. A néphagyo-
mány szerint a húsvéti 40 napos böjt előtti ham-
vazószerdát követő napon ünneplik a torkos
csütörtököt, akkor fogyasztják el a farsangi ma-
radékokat. 

Váradi János szervező lapunknak elmondta,
Erdélyben évente mintegy harminc vendéglá-
tóegység csatlakozik a kezdeményezéshez, fő-
ként Hargita és Kovászna megyéből. Maros
megyében sajnos nem sikerült annyi éttermet

bevonni, mint
amennyit szeret-
tek volna, itt álta-
lában csak három
étterem szokott
bekapcsolódni.
Magyarországon
kiválóan működik
ez a kezdeménye-
zés, évente több
mint ezer étterem
biztosít kezdvez-
ményes fogyasz-
tást az ezen a
napon hozzájuk

betérő vendégeknek.  Váradi János hozzátette:
a programról, illetve az ehhez csatlakozó étter-
mekről a falank.gastromedia.ro portálon lehet
tájékozódni, oda tölthették fel az ajánlataikat
február végéig az éttermek, itt tudnak éttermet
választani a fogyasztók. A szervező hozzátette,
cégeket szeretnének megszólítani, hogy már-
cius 7-én éljenek a lehetőséggel, és akár csapat-
összerázó címszó alatt, vendégeljék meg egy
étteremben az alkalmazottaikat. A forgalom
miatt jól jár az étterem is, de a cégvezető is, hi-
szen félárat fizet. 

Egyik marosvásárhelyi étterem tulajdonosa
lapunk érdeklődésére elmondta, tavaly és ta-
valyelőtt nem csatlakoztak a Falánk csütörtök
kezdeményezéshez, mivel  az előző években
rossz tapasztalataik voltak, azt a réteget moz-
gatta meg az esemény, akik egyébként nem en-
gedik meg maguknak, hogy étterembe járjanak,
és vinni akartak mindent, csak azért, mert fél-
áron van.  Civilizálatlanul viselkedtek, ezért
utólag szabályként leszögezték, hogy csak arra
érvényes a kedvezmény, amit ott helyben elfo-
gyasztanak. – Ez a kezdeményezés arról szól,
hogy eltölts egy kellemes estét az étteremben,
nem arról, hogy hazavidd az ennivalót – 
jegyezte meg az étteremtulajdonos, aki szerint
ez a szabályozás valamelyest civilizáltabbá tette
az eseményt, ezért úgy döntöttek, idén ismét
csatlakoznak a Falánk csütörtök akcióhoz.

Falánk csütörtök 
A kulturált étterembe járást népszerűsítik
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„Létezni annyi, mint érzékelve
lenni” – mondja Berkely püspök,
az újkori angol filozófia egyik
meghatározó alakja. A világ azáltal
születik meg, hogy érzékeinkben,
érzékelésünk révén megformálód-
hat, testet ölthet. Szélsőséges felfo-
gása szerint, ha a világot nem
érzékelnénk, nem is létezhetne. Az
ember testben élő lény, akinek
egész léte a tér, az idő, az anyag, a
biológiai létezés között zajlik.
Ugyanakkor tud saját létezéséről,
önmagára mintegy kívülről lát rá,
és saját létének végességével is
tisztában van. Ez a tudása felül
emeli őt a tér-idő-anyag világán,
egyúttal azonban el is bizonytala-
nítja, kérdésessé teszi a világhoz
való kapcsolatát és élete értelmét.
Önmagán belül is létrehoz egy fo-
lyamatos tapasztalati kettősséget a
test és a lélek, a szellem, a tudat
anyagtalan világában. Dr. Fekete
Anna pszichológust idézve – kis
egyszerűsítéssel – azt mondhatjuk,
hogy minden emberi kultúra leg-
főbb alakító tényezője az volt, hogy
mit gondolt erről a kettősségről: a
testre vagy a szellemre, erre a vi-
lágra vagy a szellemi világra tette a
hangsúlyt. Milyennek képzelte
mindazt, ami szellemi, és milyen
kapcsolatot látott az anyagi, érzéki
és a szellemi között. Feltevődik a
kérdés: milyen a belsőleg teremtett
világ? Vajon mindenki számára
ugyanolyan tulajdonságokkal bíró-
e? Vagy ellenkezőleg, mindenki a

maga érzékiségének a világában él?
Miért van az, hogy egy hangzás
vagy zenemű az egyik embernek
kellemes, a másiknak pedig kelle-
metlen? Egy kép, festmény egyik
embernek maga a teljes szépség,
míg a másiknak nem tetszik. Vajon
genetikusan meghatározott az érzé-
kiség, vagy programozható? Ha a
saját tapasztalatainkból indulunk
ki, be kell látnunk, hogy bizonyos
szabad mozgástere mindenképpen
van az embernek. Ha csak a söri-
vók népes táborára gondo-
lunk, bátran kijelenthető,
hogy a szénsavval dúsított
keserű íz biztosan megsze-
rethető, bár kevés gyermek
lenne képes egy ilyen fo-
lyadékot ösztönösen le-
nyelni. A szakemberek
véleménye szerint ösztönö-
sen csak bizonyos típusú
érzéki benyomásokat tar-
tunk kellemesnek, és telje-
sen bizonyos, hogy a
felnőttkori érzéki preferen-
ciáinkért egyértelműen
szociális és kulturális ne-
veltetésünk a felelős.
Abban valószínűleg min-
denki egyetért, hogy kultu-
rálisan meghatározott,
hogy milyen ízeket, szago-
kat, milyen hangzásokat
tartunk kellemesnek és ér-
zékileg kielégítőnek. Keve-
sebben valljuk, hogy így
van ez a látó- és tapintóér-
zékünkkel is. Az, hogy egy
bőrnadrág viselése kelle-

mes vagy kellemetlen, erősen vi-
szonylagos. Ezek alapján akkor el-
mondhatjuk, hogy a külvilág
dolgait érzékiségünk ruházza fel
alapvető elemi tulajdonságokkal.
Az érzékelés erősen személy-
függő. Ezért van, hogy minden
ember csakis a maga privát érzéki
világában él. Az embernek alap-
vető igénye van a külvilágra, de
arra is, hogy belső világát külsővé
tegye: látni, hallani, érezni akarja
maga körül a világot és a többi

embert. Folyamatosan gyűjti ma-
gába a létezés színeit, hangjait,
mozgásait, és maga is folyamato-
san színekkel, hangokkal, mozgá-
sokkal ad hírt saját létezéséről.
Létvágyban él – ezt a keleti vallá-
sokból eredő kifejezést használja
dr. Fekete Anna pszichológus. Az
emberi világ érzékletes világ, mert
megtapasztalása az ember ideg-
rendszeréhez kötött. Az emberi
lélek egy testi világban eszmél ön-
magára, így a testi érzékleti világot
önazonosnak éli meg. Ez a világ
önkifejezésének és szükségleteinek
a kielégítésére is alkalmas. Folya-

matosan érinteni, ízlelni akarja az
élet legkülönbözőbb formáit, kap-
csolatban akar lenni a megfogható-
val és a megfoghatatlannal, és
örömöt érez, ha az anyagi és nem
anyagi lét érzékletei zsonganak,
száguldoznak idegrendszere labi-
rintusában. Egymást is csak úgy is-
merhetjük meg igazán, ha érezhető,
tapintható, hallható élményekben
tudunk egymással kommunikálni,
és ha ez közvetlenül nem lehetsé-
ges, akkor a jelképes kommuniká-
ció érzékletesebb formáit keressük,
hogy lényünk belső tartalmai eljus-
sanak másokhoz.

Érzékelünk, tehát vagyunk
Bogdán Emese

Február 21-i rejtvényünk megfejtése: A jó házasságban a férj füldugót, a feleség szemellenzőt visel.

Friedrich Nietzsche, az eti-
kai értékrendszerrel foglal-

kozó német filozófus 
egyik szentenciáját idézzük

a rejtvény fősoraiban.
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A hét végén rajtol a 3. ligás lab-
darúgó-bajnokság tavaszi idénye.
A V. csoportban, amelyben a
Maros megyei csapatok is érde-
keltek, a 16. forduló mérkőzéseit
játsszák. Megyénk három csa-
pata közül csak Radnót szerepel
hazai pályán, szombaton 15 órá-
tól a Nagybányai Minaurt fo-
gadja. Ugyanebben az órában
játszik a másik két együttes is,
ám idegenben. A Szászrégeni
Avântul Tasnádon, a Marosvá-
sárhelyi MSE pedig Lénárdfal-
ván lép pályára.

Ami a megyeszékhelyi együt-
test illeti, nem is lehetett volna ne-
hezebb idénykezdetet elképzelni,
hiszen az éllovashoz látogat Fehér
Csaba csapata. Az ősszel Lénárd-
falva szoros mérkőzésen nyert a
Sziget utcában 2-1-re az akkor ab-
szolút újonc MSE ellen, most
azonban nincs a legjobb állapot-
ban a marosvásárhelyi csapat,
amely a klub működését elnehe-
zítő anyagi nehézségek miatt –
amelyek egy adott ponton a baj-
noki részvétel lehetőségét is két-
ségbe vonták – nem tudott
zavartalanul felkészülni az
idényre. Már csak ezért is Lénárd-
falván igencsak nehéz találkozóra
lehet számítani.

A csapattól többen távoztak az
említett nehézségek miatt a téli
szünetben, így Lőrincz József
Besztercére, Székely Ervin Tata-
bányára, Laczkó Szilveszter és
David Potor Szászrégenbe, Bor-
bély Roland Kazincbarcikára iga-
zolt, míg Papp Norbert visszatért
a Csíkszeredai FK-hoz. Új játéko-
sok is érkeztek azonban, mint
Tudor Sbârcea középpályás
Szászrégenből, aki pályafutása

során az olasz Empoliban is meg-
fordult, Tiberiu Petriş, aki a 2.
ligás Bukaresti Geto-Dacicától tér
haza, vagy Vlad Gherman, aki
éppen Lénárdfalváról érkezik, ko-
rábban az FC Botoşani második
csapatában szerepelt. Mellettük
még három-négy fiatalt igazolhat
a klub az utolsó száz méteren, és
van néhány ifjúsági játékosuk is,
akiknek előlépési lehetőséget
szándékoznak biztosítani ezzel az
alkalommal.

Sajnos, a megmaradt régi csa-
pattagok közül többen sérültek,
így Emilian Germant meniszkusz-
szal műtötték, Moldován Tamás-
nak pedig még nem jött teljesen

helyre a bokasérülése. Ha ez nem
lett volna elég, kedden este, a 4.
ligás Atletic elleni felkészülési
mérkőzésen Cătălin Silaghi is ko-
molynak tűnő térdsérülést szenve-
dett. A barátságos mérkőzés
egyébként 3-3-ra végződött.

Még egy információ a csapat
kapcsán, hogy a tavaszi idényben
az MSE már nem a Sziget utcá-
ban, hanem Nyárádszeredán 
játssza hazai találkozóit, nyilván-
valóan anyagi megfontolásból: a
pályabérlés sokkal kevesebbe
kerül ott, mint a Sziget utcában,
ahol (ti. a Trans-sil stadionban) az
ősszel a hazai mérkőzéseket ren-
dezték.
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Kedd óta a teniszhez hasonló vi-
lágranglistát vezet a különböző ver-
senyszámokban a Nemzetközi
Atlétikai Szövetség (IAAF).

A szervezet hírleveléből kiderül,
hogy a sportolók rangsora attól függ
majd, hogy eredményével és helye-
zésével ki hány pontot szerez a ver-
senyeken, amelyeket különböző
kategóriákba sorolnak – a rangosabb
viadalokon több pont gyűjthető.

A ranglista bevezetését tíz hóna-
pos előkészítő munka előzte meg.

Az idei, dohai világbajnokságra
még nem szolgál kvalifikációs esz-
közként a rangsor, de a tesztidőszak

után elképzelhető, hogy a jövőben
a nagyobb versenyekre, köztük az
olimpiára innen is lehet majd kvótát
szerezni.

„A sportág történetében először a
sportolók, a média és a szurkolók
világosan láthatják a versenyek hie-
rarchiáját a hazai viadaloktól a re-
gionálisokon át egészen a
világversenyekig. A sportág minden
szereplője és az atlétika iránt érdek-
lődő drukkerek tudni fogják, ki is az
első a világon” – fogalmazott az
IAAF elnöke, Sebastian Coe.

A világranglista szerdánként fris-
sül majd.

Beindította világranglistáját 
a Nemzetközi Atlétikai Szövetség

Újraindul a 3. liga: 
az éllovas otthonában kezd az MSE

Öt ország 950 sportolója vesz
részt a 10. Kárpát-medencei Egye-
temek Kupáján (KEK), amelyet a
hét végén a Budapesti Egyetemi
Atlétikai Club (BEAC) sportpá-
lyáin rendeznek.

Egy futsalbajnokságból nőtt ki
az esemény, amelynek célja az ala-
pításkor az volt, hogy a sport révén
segítse a kapcsolatok építését a
Kárpát-medence egyetemeinek
hallgatói között. A szervezők tájé-
koztatása szerint – az anyaország
határain belülről és túlról – össze-
sen 34 intézmény 74 csapata indul
(Erdélyből négy csapat – Csíksze-
redából a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem és a Sixty-
Nine, Kolozsvárról a Góbék és a
Young Boys – jelezte részvételi
szándékát) a pénteken és szombaton tartandó esemé-
nyen, amelyen a KEK-en hagyományosnak számító
sportágakon – futsal, röplabda, kosárlabda – kívül
asztaliteniszben és e-sportban is összemérik képessé-
geiket a fiatalok. A KEK idén csatlakozott a Budapest
2019 Európa Sportfővárosa programsorozatához, így
még hangsúlyosabban hirdeti a sportolás és a közös-
ség fontosságát.

A rendezvény felvezetéseként a jubileum alkalmá-
ból ma Sporttrendek a Kárpát-medencében címmel
egész napos konferenciát tartanak. A multisportok vi-

lágába betekintést adó eseményen
többek között szó esik a Kárpát-me-
dencei sport-infrastruktúra fejleszté-
séről, a magyar sporttechnológiai
innovációkról, a parasport helyzetéről,
a magyar nagyvállalatok sportszpon-
zorációs szerepéről, az e-sportok tér-
nyeréséről, a statisztikák futballban
betöltött kiemelt szerepéről, valamint
a Tour de Hongrie elmúlt években ta-
pasztalt „felvirágzásáról” is. 

Az előadók között lesz többek kö-
zött a magyar férfi-vízilabdaváloga-
tottal szövetségi kapitányként
háromszoros olimpiai bajnok Kemény
Dénes, Fürjes Balázs államtitkár, Sza-
lay-Bobrovniczky Alexandra főpol-
gármester-helyettes, Deutsch Tamás,
az MTK, illetve Szabó László, a Ma-
gyar Paralimpiai Bizottság elnöke. 

A konferencia programját a KEK EXPO kíséri,
amelynek célja, hogy elérhető közelségbe hozza a 
legújabb sportokat, így a helyszínen bárki kipróbál-
hatja a dartsot, a teqballt, a tacx-et, curlinget és az 
e-sportot. 

A Kárpát-medencei Egyetemek Kupájának szerve-
zői ezúttal is gyűjtést tartanak rászoruló iskolák ja-
vára. Az összegyűlt sportszereket ezúttal a kárpátaljai
Perényi Zsigmond Középiskola diákjai kapják meg.
A rendezvény fővédnöke Kövér László, a magyar Or-
szággyűlés elnöke.

Majdnem ezer versenyző 
a 10. Kárpát-medencei Egyetemek Kupáján

Hagi csapata kiejtette Nagyszebent a kupából
Elsőként a Konstancai Viitorul jutott be a labdarúgó-Romá-

nia-kupa elődöntőjébe: Gheorghe Hagi csapata kedd este 3-2-re
legyőzte a Nagyszebeni Hermannstadt együttesét a Piteşti-en
rendezett mérkőzésen.

Tegnap lapzárta után játszották: Dunărea Călăraşi – Gyur-
gyevói Astra, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Kolozsvári CFR.

A negyeddöntős párharcok sorozatát az FK Csíkszereda –
CSU Craiova mérkőzés zárja, a találkozó ma 20 órakor kezdő-
dik (TV: DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Plus).

A 3. liga V. csoportjának rangsora
1. Lénárdfalva 15 12 1 2 40-14 37
2. Nagybánya 15 9 5 1 26-8 32
3. Csíkszereda 15 9 4 2 38-12 31
4. Kolozsv. CFR II15 8 5 2 32-17 29
5. Kolozsv.Sănătatea15 8 3 4 25-15 27
6. Barcarozsnyó 15 8 2 5 18-15 26
7. Szászrégen 15 6 6 3 21-15 24
8. Torda 15 7 3 5 22-19 24
9. Tasnád 15 5 6 4 26-27 21
10. Beszterce 15 5 3 7 19-25 18
11. Szászhermány 15 4 3 8 20-25 15
12. MSE 15 4 3 8 17-27 15
13. Dés 15 2 7 6 17-26 13
14. Székelyudv. 15 2 4 9 12-25 10
15. Radnót 15 2 0 13 12-50 6
16. Medgyes II 15 1 1 13 14-39 4

Európai focikörkép
* Angol Premier Liga, 27. forduló: Leicester – Crystal Palace 1-4, West

Ham United – Fulham 3-1, Newcastle United – Huddersfield 2-0, Man-
chester United – Liverpool 0-0, Arsenal – Southampton 2-0, Burnley –
Tottenham 2-1, Cardiff – Watford 1-5, Bournemouth – Wolverhampton
1-1; 28. forduló: Leicester – Brighton & Hove Albion 2-1, Cardiff – Ever-
ton 0-3, Huddersfield – Wolverhampton 1-0, Newcastle United – Burnley
2-0. Az élcsoport: 1. Liverpool 66 pont, 2. Manchester City 65, 3. Totten-
ham 60.

* Spanyol La Liga, 25. forduló: Alavés – Celta Vigo 0-0, Athletic Bil-
bao – Eibar 1-0, Atlético Madrid – Villarreal 2-0, Espanyol – Huesca 
1-1, Getafe – Rayo Vallecano 2-1, Girona – Real Sociedad 0-0, Leganés
– Valencia 1-1, Levante – Real Madrid 1-2, Sevilla – FC Barcelona 2-4,
Valladolid – Betis 0-2. Az élcsoport: 1. FC Barcelona 57 pont, 2. Atlético
Madrid 50, 3. Real Madrid 48.

* Olasz Serie A, 25. forduló: Torino – Atalanta 2-0, Sampdoria – Cag-
liari 1-0, AC Milan – Empoli 3-0, Chievo – Genoa 0-0, Fiorentina – Inter
3-3, Bologna – Juventus 0-1, Parma – Napoli 0-4, Frosinone – AS Roma
2-3, Sassuolo – SPAL 1-1. Az élcsoport: 1. Juventus 69 pont, 2. Napoli
56, 3. Inter 47.

* Német Bundesliga, 23. forduló: Mainz – Schalke 04 3-0, RB Leipzig
– Hoffenheim

1-1, Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen 3-2, Werder Bremen –
VfB Stuttgart 1-1, Hannover 96 – Eintracht Frankfurt 0-3, Bayern Mün-
chen – Hertha BSC 1-0, Freiburg – Augsburg 5-1, Mönchengladbach –
Wolfsburg 0-3, Fortuna Düsseldorf – FC Nürnberg 2-1. Az élcsoport: 1.
Borussia Dortmund 54 pont, 2. Bayern München 51, 3. Mönchengladbach
43.

* Francia Ligue 1, 26. forduló: Amiens SC – Nice 1-0, Dijon – St. Eti-
enne 0-1, Guingamp – Angers 1-0, AS Monaco – Lyon 2-0, Montpellier
HSC – Reims 2-4, Nantes – Bordeaux 1-0, Paris St. Germain – Nimes 3-
0, Stade Rennes – Olympique Marseille 1-1, Strasbourg – Lille 1-1, Tou-
louse – Caen 1-1. Az élcsoport: 1. Paris St. Germain 68 pont, 2. Lille 51,
3. Lyon 46.

Fotó: IAAF

A rendezvény plakátja

A rendezvényen hagyományosnak számító sportágak: a futsal, a röplabda és a kosárlabda – idén lesz asztalitenisz és e-sport-verseny is.  
Fotó: ELTE

Márton Anita éremért utazik Glasgow-ba
Márton Anita éremért utazik a pénteken kezdődő glasgow-i fe-

dett pályás atlétikai Európa-bajnokságra. A magyar súlylökés (és
atlétika) első világbajnoka féléves kihagyás után idén 18,64 méterig
jutott, de úgy vélte, az éremhez 19 métert kell dobni az Eb-n. „Idei
legjobbamat szeretném elérni, az aranyhoz szerintem 19,40–19,50
méter kell majd. Erőnlétileg ott tartok, ahol tavaly ilyenkor, tech-
nikailag kell még javulnom” – fogalmazott. Az Eb-n 13 fős lesz a
magyar küldöttség, Romániát 12 sportoló képviseli majd.

A magyar indulók névsora: Kazi Tamás és Vindics Balázs (800
m síkfutás), Kovács Benjamin (3000 m), Szabó Dániel (60 m),
Szűcs Valdó (60 m gát), Kerekes Gréta és Kozák Luca (60 m gát),
Sorok Klaudia (60 m), Nádházy Evelin (400 m), Krizsán Xénia (öt-
próba), Márton Anita (súlylökés), Nguyen Anasztázia (távolugrás),
Wagner-Gyürkés Viktória (3000 m).

A román Eb-részvevők: Miklós Andrea (400 m síkfutás), Daniel
Petre Rezmiveş, Ionuţ Neagoe, Alexandru Terpezan és Martina
Andreea Baboi (60 m), Andrei Marius Gag (súlylökés), Alina Ro-
taru és Florentina-Costina Iusco (távolugrás), Bianca Răzor (800
m), Claudia Bobocea (1500 m, 3000 m), Daniela Stanciu (magas-
ugrás), Dorin Andrei Rusu (1500 m). 

Bálint Zsombor



Téltemető pillanatokkal vette
kezdetét kedden délután a
jeddi nyugdíjasklub farsangi
mulatsága, majd ki-ki addig
ropta a táncot, amíg a lába
bírta.

Ötödször rendezte meg a farsangi
mulatságot a jeddi nyugdíjasklub,
amelyre nem csak a tagokat hívták
meg. A megújult kultúrotthon előtt
az érkezőket zsíros kenyérrel és po-
hárka pálinkával fogadták a szerve-
zők, majd egy felöltöztetett
szalmabábut, „maszkot” égettek el,
miközben mondókákat, rigmusokat
skandáltak. A terembe bevonulva
ki-ki kibontotta kosarát, korsóját,
étel-ital került az asztalra, majd
csakhamar táncra perdültek a részt-
vevők, akiknek egy része
„maszkba” öltözött, s tánccal, mó-
kával szórakoztatta a többieket.

Dávid Béla, a nyugdíjasklub ve-
zetője elmondta: ő maga is „beván-
dorló”, ideköltözött, öt éve hozták
létre a klubot. Mivel Jedden hagyo-
mánya van a farsangi kosaras mu-
latságoknak, ők is ötödik
alkalommal szervezték meg,
amelyre nemcsak a klubtagok jöttek
el, hanem barátaik is a községből,
továbbá Marosvásárhelyről, Maros-
szentkirályról, Koronkából, és
mindannyian jól szórakoztak. A bá-
buégetés Jedden ugyan nem szokás,
de ők most – első ízben – mégis
megtették, jelképesen elűzve a telet,
lassan temetve a farsangot is.

A délután folyamán találós kér-
désekkel szórakoztatták a mintegy
hetven résztvevőt, az ügyesek aján-
dékot is kaptak, s mivel kosárdíja-
zást nem szerveztek, néhány
sorsjeggyel egy-egy palack bort is
lehetett nyerni. A rendezvénynek
nincsenek támogatói, ezért minden

személy húsz lejt fizetett, amelyből
a szervezési kiadásokat, a zenészt és
a „belépőitalt” fedezték, hogy ne
kelljen a nyugdíjasok pénzalapjá-
hoz nyúlni. Ugyanis a tagok havi
befizetéseiből összegyűlt pénzt az
évi tevékenységek fedezésére for-
dítják, és az idén is lesz mire köl-
teni: a nők napja alkalmával borsos
tokány mellett köszöntik a nőtago-
kat, március 15-én Jedden koszo-
rúznak, nyáron a Somostetőre
mennek piknikezni, de tervben van-
nak egynapos kirándulások is, és az
idősek napját is megünneplik – so-
rolta a 75 éves klubvezető.

Amikor a legfiatalabb és legidő-
sebb nyugdíjasról érdeklődtünk, ki-
derült, hogy néhány unokát is
elhoztak a résztvevők, hogy tanul-
janak az idősektől, a legkorosabb a
szomszédos Kebeleszentiványról
érkezett Petru Muntean volt. Ő két
éve tagja a csapatnak, ami a mos-
tani mulatságot illeti, nagyon jól
érezte magát, szinte minden nótára
táncolt, még most is jól megy a
csárdás és a forgatós – vallotta be a
85 éves férfi. 

A klub pénztárát kezelő Balizs
Erzsébet „piros boszorkány”-nak
öltözve mulatott és mulattatta tár-
sait. Balog Rozália Marosvásár-
helyről jár át a jeddi
nyugdíjascsoportba férjével, jól
érzik magukat, minden kedden ta-
lálkoznak, énekelgetnek, megláto-
gatják beteg társaikat, megünneplik
a farsangot, nőnapot, szüreti bált is
szerveznek, s ami fontos: összetar-
tók. Farsangkor mindig beöltöznek,
mert ennek van egy sajátos hangu-
lata. Most a bábut elégették, vége a
télnek, várják a tavaszt, hogy kez-
dődhessenek a kirándulások. Min-
den mulatságban addig táncolnak,
amíg húzza a zenész, és legalább 90
éves korukig szeretnének mulatni –
mondta el a klub tagja.

Elűzték a telet, 
jöhet a szórakozás

Jól szórakozott a mintegy hetven nyugdíjas  
Fotó: Gligor Róbert László
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Gligor Róbert László

Negyvenegy hűséges előfizetőnk jelenlétében sor került a Bernády
Házban a Népújság által felajánlott havi nyeremények kisorsolására. 

A Hűséges előfizető nyereményjátékra Marosvásárhelyről 330 levél ér-
kezett, vidékről 70. A két vidéki nyertes: a jelen levő marosszentkirályi
Veres Árpád, valamint Ludasi Ferencz (Nyárádtő 67. sz., sc.1/10.). 

Marosvásárhelyi nyerteseink: Farczádi Magdolna (Resica u. 8B/28.
sz.), Kászoni Sándor (Kövesdomb u. 14/12. sz.), Szabó Jolán (Kornisa
9/8. sz.) és Molnár Rozália (Vár u. 2. sz.). 

A 100 lej értékű Hűségtombola díj nyertese Bereczki Viktor előfize-
tőnk. 

A nyeremények átvehetők munkanapokon 8-14 óra között a szerkesz-
tőségben, az 57-es irodában, telefon: 0742-828-647. (B. E.)

Februári nyerteseink Mottó: Nem normális azt gondolni, hogy egy város központját politikai intrikák és nem hiteles
építészmérnökök, építők által javasolt építészeti megoldások alakítják. Én úgy gondolom, hogy
sokkal jobb azon fák által termelt levegőt belélegezni, amelyeket a Rózsák terére fogunk ültetni,
mint a projektet ellenző politikusok által teremtett légkört szívni. Egy autót nem lehet egy politikusi
beszédre leparkolni, de várakozhat a város főterén kialakított modern környezetben. Budapest,

Nagyvárad és Kolozsvár történelmi belvárosában miért lehetett felújítási munkálatokat végezni, és Maros-
vásárhelyen nem? A válasz ezeknek a felelőtlen vezetőknek a tevékenységében keresendő (a Marosvásárhely
megyei jogú város központjának felújításában részt vevő egyik építész kijelentése, aki a fenyegetések tükrében
nem fedi fel kilétét).

Érvek Marosvásárhely megyei jogú város 
belvárosának FELÚJíTÁSA mellett

Közeledik a választási kampány. Ismét folyamatban van egy terv a polgármesteri hivatal projektjeinek –
autóbuszok vásárlása, az utcák, a parkok, az iskolák felújítása, a tömbházak hőszigetelése – blokkolására.
Az első projekt, amelyet gátolnak, Marosvásárhely belvárosának FELÚJÍTÁSA, a föld alatti parkoló/átjáró
akadályozásával – ez a FELÚJÍTÁSI projekt része. Ebben a kontextusban tisztelettel kérjük, jóhiszeműen
olvassa el a polgármesteri hivatal összes érvét ebben a kérdésben: 

1. – Válaszul a város belvárosának arculatára vonatkozó számos kérésre, Marosvásárhely Polgármesteri
Hivatala úgy döntött, hogy ezt a kérdést egy TERVPÁLYÁZAT során oldja meg. Nagyváradhoz, Kolozs-
várhoz, Gyulafehérvárhoz hasonlóan, a lakosság óhaja, 50 év elteltével, a belváros FELÚJÍTÁSI projektje
volt. Ezért a HELYI TANÁCCSAL KÖZÖSEN megszerveztük ezt a VERSENYT. Következtetés: TÖR-
VÉNYES, ÁTLÁTHATÓ, MEGKÉRDŐJELEZHETETLEN procedúra!

2. – A belváros felszíni FELÚJÍTÁSÁNAK célszerűségéről a Marosvásárhelyi Helyi Tanács döntött a
161/2018 és a 166/2018 tanácsi határozatokkal. 

Következtetés a: a projektet EGYHANGÚLAG szavazta meg a helyi tanács. Következtetés b: a föld
alatti parkoló/átjáró megépítését 16 évvel ezelőtt döntötte el a helyi tanács, de azóta szisztematikusan
gátolták. Logikusan a felszíni felújítási projekt összhangban áll a föld alatti parkoló/átjáró projektjével. 

3. – Figyelem! A verseny zsűrijét nem a polgármesteri hivatal alkalmazottai alkották. A kétségek elosz-
latása érdekében a versenybizottságba a szakterület néhány legkompetensebb személyisége kapott meghí-
vást: a Romániai Építészek Szövetségének elnöke, Ileana Tureanu építészmérnök, dr. arh. Liviu Ianăşi
építészmérnök, egyetemi előadótanár a bukaresti Ion Mincu Építészeti Egyetemről, Kim Attila építészmérnök,
a velencei építészeti biennálé romániai biztosa, Gheorghe Pătraşcu építészmérnök, a kulturális miniszter ta-
nácsadója, dr. arh. Cerasella Crăciun egyetemi tanár a bukaresti Ion Mincu Építészeti Egyetemről stb. Követ-
keztetés: sajnos mifelénk a politikusok mindig blokkolták a szakemberek meglátásait. Bármely pozitív
kezdeményezés megakadályozása annak a betegségnek a diagnózisa, amelytől Marosvásárhely szenved
az utóbbi években. 

4. – A TERVPÁLYÁZATON nyolc projekt vett részt, és a fiatal marosvásárhelyi építészekből és szakem-
berekből álló csapat nyerte meg: Hegedűs Noémi Melitta, Kassay Emese, Klósz Endre, Kovács Lóránt, Patka
Zsuzsa Kincső, Petelei-Ambrus Bíborka, Popa Zsuzsa, Simpf Reimond György, Szakács Izabella Mária és
Tăslăvan Marius Robert. Következtetés a): 10 fiatal marosvásárhelyi szakember (akik Marosvásárhelyen,
Bukarestben és Budapesten végezték tanulmányaikat), akik tudásuk legjavát nyújtották. Ki és miért akarja
kompromittálni a munkájukat? Sajnos a projektben részt vevő fiatal építészek egy részét megfenye-
gették, és azt kérték tőlük, hogy ne támogassák saját tervüket. 

5. – A kiválasztott megoldás megszüntet egy közlekedési sávot, megkétszerezi a parkolóhelyek számát, a
főtérről kivezeti a szennyező forgalmat (a forgalmat a föld alá vezetik a parkoló/átjáró két ki- és bejáratának
segítségével), megnöveli a gyalogosövezetet, több mint 25%-kal megnöveli a zöldövezetet és a fák számát,
átalakítja a város építészeti környezetét, az egész központ világosabb lesz. Következtetés: mindezeket azok
a kártékony politikusok kérték, akik most blokkolják ezt a projektet. Itt látható a rossz szándék; a
kártékony politikusok kérnek, és amikor megkapják, amit kértek, gátolják azt!

6. – Elhangzott, hogy emeletes parkolási megoldást kellett volna találni a Kultúrpalota mellett, vagy a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház mögött, vagy a Maros Mall mögött (az úgynevezett „gödör” a Poklos-
mellett), vagy a Poklos-patak befedésével. 

Következtetés: a Kultúrpalota melletti projektet éppen azok blokkolták, akik ma is gátolják az új
kezdeményezést. A nemzeti színház mögött a telkek 40%-át a bíróság visszaszolgáltatta bizonyos ma-
gánszemélyeknek, így azok kikerültek a polgármesteri hivatal tulajdonából. Hasonlóképpen a Maros
Mall esetében is (az úgynevezett gödör a Poklos mellett) magánterületről van szó. Felmerül a gyanú,
hogy abban a reményben akarják blokkolni a föld alatti parkoló projektjét, hogy a helyi tanács tagjai
a jövőben arról döntsenek majd, hogy spekulatív (!) áron megvásárolják ezeket a magánterületeket,
személyes vagy közvetítőkön keresztüli ingatlanérdek (!) fűződik ezekhez a telkekhez. A Poklos-patak
befedését illetően, ismeretlen okokból, a Román Vízügy nem kívánja átadni a városnak a várost átszelő
két csatorna – Turbina és Poklos – feletti ügykezelési jogot, tehát ezek nem a polgármesteri hivataléi. 

7. – Kolozsváron, hasonlóképpen, FÖLD ALATTI parkolót építenek, a földfelszínen sportpályákkal, holott
Kolozsvár az ókori görögök idejében is létezett – Klaudiosz Ptolemaiosz említi. Marosvásárhelyen minden
megépítendőt blokkolnak a „leletek” miatt? Budapesten is, a magyar főváros közepén, több mint 10 föld
alatti parkoló létezik, beépítve a nemzeti jelentőségű műemlékek alá (!). Következtetés: Marosvásárhelyen
a kártékony politikusok bármit kitalálnak, hogy akadályozzák a várost, nem hagynak maguk után
mást, mint akadályokat, konfliktusokat, cirkuszt. 

8. – Végső soron itt is PÉNZRŐL van szó! Soós Zoltán úrnak (a Maros Megyei Múzeum igazgatója) a
környéken található „leletekkel” kapcsolatos nyilatkozataiból arra gondolhatunk, hogy mindez az akadá-
lyoztatás zsarolás a megyei múzeum részéről, hogy a polgármesteri hivatal által a régészeti mentesítés fo-
lyamatára elkülönített összeg minél nagyobb legyen. Következtetés: a megyei múzeum minél több pénzt
akar begyűjteni a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivataltól és a város polgáraitól.

Ui. – Senkiben nem merül fel a kérdés, hol van a sokat ígérgetett új regionális kórház, a fedett Május 1.
strand, amelyhez a polgármesteri hivatal minden kért engedélyt megadott, a Koronka–Jedd–Marosszent-
györgy terelőút, a csődközelbe került sportcsarnok (az egyetlen ROMÁNIÁBAN, amelyet nem kapott vissza
a város és a marosvásárhelyi sportolók – ne feledkezzenek meg a marosvásárhelyi sportolókról, akik 2013-
ban tiltakoztak a sportcsarnoknak a város ügykezelésébe adása blokkolása ellen). Hova jutottak most? A
sportolóknak továbbra is bért kell fizetniük azért, hogy sportolhassanak, az Ifjúsági és Sportminisztérium
pedig alig tudja biztosítani alkalmazottainak a fizetést!

Sőt: készülnek a Somostető bezárására, a futópályát tönkre akarják tenni, le akarják szerelni a gyerme-
keknek készült játszótereket, még az Állatkertet is részlegesen be akarják záratni! Ezután következik majd
a víkendtelepi komplexum blokkolása, az új autóbuszok beszerzésének, a tömbházak, az iskolák felújításának,
a parkok korszerűsítésének, az utcák és sétányok aszfaltozásának megakadályozása. Immár tisztán látszik,
ki az, aki csak cirkuszból és politikai pletykálkodásból tud megélni, és ki épít a polgárok érdekében.

Bízom a POLGÁROKBAN! 
Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója



ADÁSVÉTEL

ELADÓ ház telekkel Panitban, a 124.
szám alatt. Tel. 0752-164-084. (17/1038)

VALÓDI MÉZ a termelőtől. Tel. 0744-
474-863. (13/1063-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-

258. (4/1425)

AJÁNDÉKOZOK szép kutyát

Marosvásárhelyen. Tel. 0744-573-699.

(18/1534)

MINDENFÉLE

BÁRMILYEN munkát vállalok: cserép-

forgatás, Lindab-tető-készítés, festés. Tel.

0743-799-833. (1/1254)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalag-függö-

nyöket, harmonikaajtókat. Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766-

214-586. (13/978)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjaví-

tást, csatornakészítést, csatornajaví-

tást, kéményjavítást, hőszigetelést,

festést, manzárdkészítést. Tel. 0759-

467-356. (2/1391-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést,

csatornakészítést és teraszkészítést

fából. Tel. 0752-377-342. (6/1320-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel és fájó szívvel emlé-
kezünk a makfalvi születésű id.
SUBA KÁLMÁN ludasi lakosra
halálának 8. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (13/1379)

Fájdalommal emlékezünk február
28-án a néhai VARRÓ 
SÁMUELRE halálának 26. évfor-
dulóján. Akik ismerték, gondolja-
nak rá kegyelettel. Emlékét őrzi
özvegye, leánya és a család.
(16/1472-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett gyermek, testvér,
nagynéni, rokon, szomszéd, a
nyárádmagyarósi születésű 

TŐKÉS IBOLYA 
életének 63. évében február 26-
án csendesen megpihent. Teme-
tése március 1-jén, pénteken 13
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (17/1533-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett, jó édesanya, nagy-
mama, testvér, jó rokon, szom-
széd, ismerős, a Posta
nyugalmazott távközlési techni-
kusa, 

özv. ÁGOSTON LÁSZLÓNÉ 
szül. TÓTH ÁGNES 

2019. február 25-én, 76 évesen el-
hunyt. Drága halottunkat már-
cius 4-én, hétfőn 14 órakor a
római katolikus temető felső ká-
polnájából helyezzük örök nyu-
galomra. Hűségét, jóságát,
példamutató szeretetét örökre
áldjuk és szívünkbe zártuk. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Szerettei. (5/1510-I)

Fájó szívvel búcsúzik a szerető
család 

KISS ISTVÁNTÓL 
sz. 1944. március 12-én,
mh. 2019. február 27-én.

Elvitted a derűt, a fényt, a mele-
get,
Csak egy sugarat hagytál itt: az
emlékedet.
Bennünk él egy arc és a végtelen
szeretet,
Amit tőlünk soha, de soha senki
el nem vehet.
Hiányodat feldolgozni sehogy
nem lehet.
A temetés ideje: 2019. március 1-
jén 12 órától, Marosludason.
(mp.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, testvér,
sógor, rokon, jó barát, 

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY 
életének 62. évében február 26-
án elhunyt. 
Búcsúzunk tőle február 28-án 19
órakor a Vili Temetkezési Vállal-
kozás ravatalozótermében. Te-
metése március 1-jén, pénteken
14 órakor lesz a magyardellői re-
formátus temetőben.
„Nem múlnak ők el, kik szívünk-

ben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok,

évek.

Ők itt maradnak bennünk csön-

desen még…”

(Juhász Gyula)
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (3/1515-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
após, testvér, rokon és barát, 

AJTAY LÁSZLÓ 
életének 75. évében 2019. feb-
ruár 27-én eltávozott közülünk.
Temetése 2019. március 4-én 13
órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család. (7/1519-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély együttérzésünket fejez-
zük ki Nagy Éva osztályfőnök-
nek szeretett FÉRJE
elvesztése miatt. A II. Rákóczi
Ferenc Katolikus Líceum VIII.
osztálya és a szülői közösség.
(12/1527-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

„A szív sajog, a fájdalom nő, nem
hoz enyhülést a múló idő.”
Bánatos szívünk mély fájdalmával
emlékezünk és emlékeztetjük azo-
kat, akik ismerték és tisztelték a di-
csőszentmártoni születésű KISS
LÁSZLÓ volt tordai unitárius lel-
készt, hogy ma, február 28-án van
tragikus halálának 13. évfordulója.
Szép emlékét, szeretetét, jóságát
szívünkben őrizzük mindhalálig.
Felesége, Matild, lánya, Anna, fia,
Lackó, örökké bánatos szülei, test-
vére, Sanyi és családja, anyósa és
sógora, Szabolcs. (4/1509-I)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk:
munkaszerződés meghatározatlan időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek. Mun-
kaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék
el önéletrajzukat a https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszá-
mon. (sz.)
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Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Közönségszolgálati és sajtóosztály

Az ANAF kihágás miatt 61 szankciót alkalmazott 
a Tomis művelet elindítása óta 

A Tomis művelet elindítása óta eltelt hónapban (f. év január 25. – február 25.), 136
adófizetőnél tartott operatív ellenőrzések nyomán az Adó- és Pénzügyi Hivatal
(ANAF) kihágás miatt 61 szankciót (pénzbüntetés, elkobzás) alkalmazott több mint
1,6 millió lej értékben. Az elkobzott javak nagy része ruházati cikk, lábbeli és textília.
Bár a konstancai kikötőben végzett vámműveletek száma 43%-kal csökkent, az
adózási alapok értéke ebben az időszakban megnőtt.
Az adó- és a vámcsalások megelőzése és visszaszorítása érdekében az
Adócsalásellenes Főigazgatóság a Vámigazgatóság támogatásával monitorozza
és fokozottan ellenőrzi a konstancai kikötőben az importtevékenységet és a
közösségközi beszerzési műveleteket mind az észak-konstancai vámirodánál,
mind a dél-konstancai agigeai vámirodánál a Tomis művelettel. Azokat a
társaságokat ellenőrzi, amelyek importtevékenységet folytatnak és közösségközi
beszerzési műveleteket végeznek, illetve az importáru utólagos ügyleteit végzik:
kézbesítés/használat/fogyasztás az ország területén és/vagy közösségközi
kézbesítés vagy export.
A monitorozás és ellenőrzés a következő időszakban is folytatódik.

A közönségszolgálati és sajtóosztály

MONICA gyógyító és javasasszony, az
ország egyik leghatékonyabb,
nemzetközileg is ismert, a legtöbb
megoldott esettel rendelkező
jövendőmondója Marosvásárhelyen van, a
legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít a hozzá
fordulókon. 
Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia,
psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a
szétvált családtagokat, cégeket ment meg
a csődtől, sikert visz a házhoz, nyereségessé teszi  a vállalkozást, boldogságot,
lelki nyugalmat visz az ezt kérők életébe, megmagyarázhatatlan fájdalmak esetén
segít stb. 
Köszönetnyilvánítások:
Elena Dicsőből köszöni Monica asszonynak, hogy ismét együtt lehet kedvesével;
Kovács Maros megyéből hálás neki, mert ismét sikeres  a vállalkozása, és újra
együtt van a feleségével; Melinda Nyárádszeredából köszöni, hogy Monica
asszony segítségével álláshoz jutott és kigyógyult a depresszióból; Rozália és
Kelemen hálásak, mert fiuk kigyógyult az alkoholizmusból, és élete rendbe jött;
Carol Régenből köszöni, hogy megszabadult a kötésektől, és a szeretett nővel
lehet; Nicoll megszabadult az átoktól, és újra együtt van a családjával.
Monica javasasszonyt hívja bizalommal a 0760-534-103-as telefonszámon.
(Fizetett hirdetés: mp.)
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A politikusok demagógiája és érdekei
blokkolják az ingyenes 

tömegközlekedést és a meleg ebédet
Kedves marosvásárhelyiek!
Húsz éve Marosvásárhelyt csak botrányok és rejtett intrikák érik.
Ahogyan láthatták, az emberek védelme helyett a politikusokat csupán saját érdekeik foglalkoztatják, és

széthúzást gerjesztenek! Nem tudják és nem akarják felfogni, hogy egyetlen város sem erős, ha nem segíti
és nem védi polgárait!

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala ezért javasolta azt a projektet, amely által minden marosvásárhe-
lyinek ingyenes legyen a tömegközlekedés. Nem nehéz, nem költségesebb, nem lehetetlen!

Csak akarni kell! Sajnos a PNL, a PMP és a POL „érdekszövetségben” egyesült képviselői bejelentették,
hogy Marosvásárhelyen ők ezt  BLOKKOLJÁK, mert NEM AKARNAK egy ilyen programot, ezzel
pedig megmutatták, hogy ŐKET NEM ÉRDEKLIK a nehéz sorsú emberek. 

Továbbá a PNL képviselői kezdeményezték annak az öt helyi tanácsosuknak a pártból való kizárását,
akik megszavazták a belváros korszerűsítését és a mélygarázs megépítését, amely projekt új arculatot köl-
csönözne a városnak, új parkolóhelyeket biztosít, kivezeti a forgalmat a központi övezetből, csökkenti a
szennyezést és a zajt!

Ugyanakkor a nyilvános nyilatkozataikból megtudtuk, hogy a PNL, a PMP és a POL „érdekszövetsége”
arra készül, hogy BLOKKOLJA és AZONNAL ÁLLÍTSA LE azt a programot, amely által az 1500 lej
alatti jövedelemmel rendelkező nyugdíjasoknak heti egy alkalommal meleg ebédet és élelmiszereket biz-
tosítunk, amit egyébként nehezen engedhetnének meg maguknak a tisztességgel ledolgozott élet után a
román államtól kapott kevés pénzükből.

Mindezt tudniuk kell a megfelelő tájékoztatás érdekében, és hogy lássák az igazi arcukat azoknak, akik
minduntalan blokkolják a polgármester és csapata bármely projektjét. 

Hogy ez jó vagy sem, döntsék el Önök.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal bel- és külkapcsolati osztálya


