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A kórház volt az idei prioritás

Az előző éveknél jóval több pénzt fordíthattak beruházásokra

Előfizetőink
figyelmébe!

Az ünnepek miatt

decemberben kevesebb
a munkanap,

ne feledjék időben
megújítani
az előfizetést!
Telefon: 0742-828-647.

Támogassuk szavazatunkkal Szász
Csanád Lászlót!

Bejutott a Duna Televízió Fölszállott a
páva című népzenei és néptáncos tehetségkutató műsor 2019-es gyerekévadának döntőjébe a Körtvélyfájáról
származó Szász Csanád László.

____________2.
Pici lány óriási
tehetséggel

Anetta az önsajnálat helyett a másik
utat választotta: aktív életet él, és tesz
azért, hogy az álmai valóra váljanak.

Az előző évekbeli összegeknél jóval többet költhetett idén beruházásokra, javításokra a Maros Megyei Klinikai Kórház.
Szinte mindenik részleg a betegek hatékonyabb ellátását elősegítő korszerű orvosi felszerelésekkel gazdagodott,
illetve több jelentős beruházásról is beszámolt szerdai évértékelő sajtótájékoztatóján Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke, valamint Ovidiu Gîrbovan,
a kórház menedzsere.

Menyhárt Borbála

Talán a legfontosabb, hogy elkészült az onkológiai kórház mellett a bunker, ahol remélhetőleg
pár hónapon belül sikerül üzembe helyezni az
új sugárterápiás készüléket, illetve rövidesen elkezdik az onkológiai klinika épületének a teljes
felújítását.
A finanszírozás szempontjából jó évet zár a
Maros megyei önkormányzat alárendeltségébe
tartozó klinikai kórház – mutatott rá Péter
Ferenc. Mint mondta, ahogyan volt év, amikor
a reptér fejlesztésére fordítottak nagyobb figyelmet, jelentősebb finanszírozást, idén a megyei
klinikai kórház élvezett prioritást, az előző

Fotó: Nagy Tibor

évekbeli összegeknél jelentősen többet különítettek el beruházásokra, javításokra.
A megyei önkormányzat elnöke szerint a legnagyobb gond, hogy a város különböző részein
összesen 16 épületben működnek a megyei klinikai kórház részlegei, többnyire régi ingatlanban, amelyek folyamatosan javításra, felújításra
szorulnak.
Idén a megyei kórház 26,6 millió lejt fordított
beruházásokra, az összeg kormánytámogatásból, a megye költségvetéséből és a kórház saját
bevételeiből származik. A Maros Megyei
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Exkluzív interjú
Harri Kiiskivel, az
Azomureş új
vezérigazgatójával

Induljunk ki az Azomureş Rt.-ből. 1130
saját alkalmazottunk van, a szolgáltatóink cégeinél több mint 1000-en dolgoznak, indirekt módon több ezer
személyt foglalkoztatunk.

____________9.

A túloldalon lenni más

Antalfi Imola

A héacsökkentésről, valamint a gyermekpénz emeléséről szóló
törvénytervezet esete ritka példája annak, ahogyan a (politikai)
helyzetváltozás nyomán a politikusok fordítanak a köpönyegen. A
liberális kormányfő PSD-populizmust kiált, mondván, nem fogadhatja el, hogy csupán bosszúból tönkretegyék az ország költségvetését azzal, hogy „átmennek” a fent említett tervezetek.
A képviselőház költségvetési bizottsága ugyanis kedden pozitívan véleményezte a héa 19 százalékról 16-ra csökkentését (élelmiszerek esetében 9-ről 5-re), tegnap már a képviselőház visszaküldte
kiegészítő jelentésre a törvénytervezetet, amelyet éppen liberális
párti képviselők nyújtottak be, amikor a PNL még nem volt kormányon. A liberálisok a jelek szerint most nem tekintik szívügyüknek
a héacsökkentést.
Más: liberális képviselő javaslatát utasította el tegnap a képviselőház plénuma, azt, hogy a gyermekpénz megduplázásáról szóló
tervezetet küldjék vissza a szakbizottságokhoz. A javaslatot a honatya formai okok miatt tette: a tervezet mellé nem mellékelték a
kormány álláspontját, ezért a jogszabály megtámadható az alkotmánybíróságon. A PSD persze rögtön azzal vádaskodott, hogy a
liberálisok valójában ellenzik a gyermekpénz összegének megduplázását. Ludovic Orban kormányfő (PNL) szerint a szociáldemokraták minden gazdasági alapot nélkülöző törvénytervezetek
sokaságával állnak elő, 3,6 százalékról 5,7 százalékra növelve
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 2 perckor,
lenyugszik
16 óra 37 perckor.
Az év 353. napja,
hátravan 12 nap.

Ma VIOLA, holnap TEOFIL
napja.
TEOFIL: görög eredetű név
latinosított formája, jelentése:
Isten kedveltje.

IDŐJÁRÁS

Helyenként ködös idő
Hőmérséklet:
max. 80C
min. -10C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2019. december 18.

1 EUR

4,7773

100 HUF

1,4449

1 USD

1 g ARANY

4,2911

204,0485

Ünnepre hangolódás a felsővárosi
gyülekezettel

A felsővárosi református templomban (1989. December 22.
út 47. szám) december 19-én, ma az este 6 órai istentisztelet keretében a marosvásárhelyi Hit és Fény közösség,
illetve az Ügyes Kezek Alapítvány tartja hagyományos karácsonyi ünnepélyét Magdó Orsolya vezetésével. 21-én,
szombaton este szintén a 6 órai istentisztelet részeként a
megyeszékhelyi 7-es Számú Általános Iskola diákjai és
Fülöp Csilla tanítónő negyedikesei szolgálnak Bodó Irén
Edit vallástanárnő vezetésével. A felsővárosi gyülekezet
mindkét rendezvényre szeretettel várja az ünnepre hangolódni vágyókat, felekezettől függetlenül.

Regionális gasztroturisztikai
konferencia

Regionális gasztroturisztikai konferenciát szervez december 20-án, pénteken 18 órától a marosvásárhelyi B.Eat
bisztróban az EcoTarget Egyesület. A rendezvény célja egy
asztalhoz ültetni a vendéglátósokat, a turisztikában és
gasztronómiában jártas szakembereket, illetve a rendezvényszervezőket, hogy közösen találjanak megoldást a hagyományos gasztronómiai értékek megismertetésére,
népszerűsítésére, és új gasztronómiai projekteket vázoljanak fel és dolgozzanak ki. Főtámogató a Bethlen Gábor
Alap.

Betlehemi láng osztása
a cserkészekkel

A marosvásárhelyi 30-as számú Gróf Teleki Sámuel cserkészcsapat közbenjárásával idén is eljuthat bárkihez a betlehemi békeláng. Az érdeklődőket december 21-én,
szombaton 17 órakor a Páduai Szent Antal jezsuita templomba (minorita templom, Köteles Sámuel utca 4. szám)
várják. A cserkészcsapat arra kéri a résztvevőket, hogy lehetőség szerint vigyenek a láng elszállítására alkalmas mécseseket és viharlámpát.

Évfordulós ünnepség
Marosszentgyörgyön

December 20-án, pénteken este 6 órától a marosszentgyörgyi kultúrotthonban a helyi RMDSZ megalakulásának
30. évfordulóját ünneplik, amelyre várják az alapító és a későbbi tagokat, valamint a szimpatizánsokat. Fellép a helyi
Kis Táltos néptáncegyüttes.

Az ünnepek alatt zárva lesznek
a piacok

A marosvásárhelyi piacigazgatóság tájékoztatja az érdeklődőket, hogy december 25-én és 26-án, illetve január 1jén és 2-án zárva lesznek a városi közpiacok.

Az uszoda ünnepi nyitvatartása

A marosvásárhelyi Mircea Birău fedett uszoda december
24-én, kedden, 25-én, szerdán, 26-án, csütörtökön, 31-én,
kedden, továbbá január elsején, szerdán és 2-án, csütörtökön zárva lesz. December 27-én, pénteken, 28-án, szombaton és 29-én, vasárnap a megszokott program szerint
tart nyitva.
Híszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Támogassuk szavazatunkkal
Szász Csanád Lászlót!

Barabási Attila Csaba,
a Maros Művészegyüttes igazgatója

Bejutott a Duna Televízió Fölszállott a páva című népzenei és néptáncos tehetségkutató műsor 2019-es
gyerekévadának döntőjébe a Körtvélyfájáról származó Szász Csanád
László. A kilencéves fiúcska a műsor
énekes szólisták és énekegyüttesek
kategóriájában indult, és a közönségszavazás nyomán elnyert szabadkártyával jutott a fináléba, ahol immár
egyedüliként képviseli Erdélyt. Csani
egyébként nem csak kiváló énekes,
hegedűjátéka egyaránt figyelemre
méltó, sőt a néptánc területén is kibontakozóban van. Jelenleg a körtvélyfáji Bokréta néptáncegyüttes
lelkes tagja.
A Maros Művészegyüttes társulata
nagyon szurkol a fiatal tehetségnek,
és szeretné őt támogatni, valamiképp
hozzásegíteni a sikerhez, annál is inkább, mert Csanád édesapja, Szász
Péter, korábban együttesünk táncosa
volt. Ebből adódóan arra kérünk minden kedves, a népi kultúrát kedvelő
olvasót, hogy ismételjék meg a középdöntőben tanúsított példátlan öszszefogást, és szavazatukkal járuljanak
hozzá, hogy a végső megmérettetésen
ez a sokoldalú fiatalember nyerhesse
el a közönségkedvenc címet.
Pénteken, december 20-án, helyi
idő szerint este 20.30-tól kövessük a
Fölszállott a páva élő műsorát a Duna
Televízió képernyője előtt, mozgósítsuk ismerőseinket, szavazzunk Csanádra, fogjunk össze!
* Szavazni kizárólag a műsor ideje
alatt lehet SMS-ben a +36-20/30/704422-999-es alapdíjas számra elküldött
kódszámokkal
vagy
a
MédiaKlikk Plusz applikáción keresztül. Csanád kódja: 06.

A köztemetőkben nyughellyel rendelkezők
figyelmébe

Felhívjuk mindazon személyek figyelmét, akik a Maros– központi temető: 0756-569-211
vásárhely megyei jogú város ügykezelésében levő városi
– marosszentgyörgyi temető: 0757-533-010
temetőkben – Jeddi úti, marosszentgyörgyi, remeteszegi és
– Jeddi úti temető: 0755-207-964
központi (Nyár utcai) – nyughellyel rendelkeznek, hogy a
– remeteszegi temető: 0743-758-634
temetőgondnokságokon fizethetik ki a folyó évi karbantar– a polgármesteri hivatal közszolgáltatási osztálya:
tási illetéket és/vagy törleszthetik elmaradásaikat.
0265/250-337.
Bővebb tájékoztatás munkanapokon 9–14 óra között a
A marosvásárhelyi
temetőgondnokságok alábbi telefonszámain:
köztemető-gondnokság

Hegedüs Csilla az Erdély TV-ben

Aktuális politikai kérdésekről lesz szó ma az Erdélyi Magyar Televízió Mérlegen című műsorában, amelynek meghívottja Hegedüs Csilla, az RMDSZ szóvivője.
Kövessék Jakab Orsolya műsorát minden csütörtökön este 8 órától!

Idősek karácsonya Marosszentgyörgyön

Ma délután 3 órától a Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal és a Gyulafehérvári Caritas Egyesület szervezésében
a hagyományokhoz híven az idősek karácsonyát ünneplik a marosszentgyörgyi kultúrotthonban. Mindenkit szeretettel
várnak.

Sorsolás pénteken 11 órakor!

A Népújság pénteken 11 órától tartja a Bernády Házban (Horea u. 6. sz.) a Hűséges előfizető – DECEMBER nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek)
és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Ludovic Orban: Románia a kisebbségi jogok védelmének Ország – világ
egyik legelismertebb modellországává vált
Növelték a gyermeknevelési

Ludovic Orban miniszterelnök
szerint Románia a kisebbségi
jogok védelmének az egyik legelismertebb modellországává vált.
A kormányfő a nemzeti kisebbségek napja alkalmából kiadott
szerdai üzenetében dicsérte a
román kisebbségvédelmi modellt.

Ludovic Orban úgy vélte: a romániai
nemzeti kisebbségek mindegyike értékei által hozzátesz valamit a többség és
kisebbség közötti kulturális és együttélési kölcsönhatáshoz, amely valóságos
modellé vált.
A miniszterelnök felidézte: Románia
állampolgáraiként a többségiek és a kisebbségiek ugyanazokkal a jogokkal
rendelkeznek, együtt élték át a történelmi megpróbáltatásokat, három évti-

zeddel ezelőtt együtt küzdötték le az önkényuralmi rendszert, és együtt indultak
el a demokrácia útján, amelyen jelenleg
is együtt haladnak.
Azt is hozzátette, hogy etnikai, kulturális identitástól függetlenül mindenki
arra vágyik, hogy olyan országban
éljen, amely jólétet biztosít, és elkötelezett a demokrácia értékei mellett.
Ludovic Orban úgy vélte: a román
társadalom az elmúlt 30 évben eljutott
„a multikulturalizmustól az interkulturalizmusig”, és ezzel azt bizonyította,
hogy a különbözőség nem megosztottságot, hanem többletet nyújt mindenki
számára. Azt a meggyőződését hangoztatta, hogy a közös célokhoz: a jóléthez,
a demokráciához és a jogállamiság
megerősítéséhez való egységes viszonyulás a legfontosabb nyereség Romá-

nia számára. „A tiszteletre, a jogok és
értékek kölcsönös elismerésére, a toleranciára, párbeszédre, valamint a politikai és intézményi szintű demokratikus
képviseletre épülő közpolitikák által
Románia a kisebbségi jogok védelmének az egyik legelismertebb modellországává vált. Ez az az irány, amelyen
tovább kívánunk haladni, mert olyan
társadalmat akarunk, amelyikben valamennyi állampolgár igazán otthon érezheti magát” – jelentette ki a kormány
honlapján közzétett üzenetében Ludovic
Orban.
A miniszterelnök az Európai Unió
„Egység a sokszínűségben!” jelszavával
köszöntötte a nemzeti kisebbségekhez
tartozó honfitársait a nemzeti kisebbségek nemzetközi napja alkalmából.
(MTI)

mokráciát és az alapvető jogokat” – fogalmaztak.
Előremutatónak nevezték az Európai
Bizottság alelnöke, Vera Jourová kedden
elhangzott megjegyzését, amely szerint
a máltai igazságügyi reformok elmaradása alapot adhat a 7. cikk szerinti eljárás megindítására.
Sürgető szükség van a demokráciával,
a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmusra,
amely évenként független, bizonyítékokon alapuló, megkülönböztetéstől mentes vizsgálat formájában értékelné a
tagállamokat – szögezték le.
Állásfoglalásukban a képviselők a befektetők számára létrehozott máltai állampolgársági és letelepedési programok
megszüntetését is kérték, azzal érvelve,
hogy azok az uniós állampolgárság
áruba bocsátását jelentik, és szembemennek a pénzmosás és a határokon átnyúló bűnözés elleni erőfeszítésekkel,

valamint gyengítik a schengeni övezet
egységét.
Daphne Caruana Galizia oknyomozó
újságíró számos korrupciós ügyet derített fel, ami miatt több, magas pozícióban lévő máltai politikus és kormányzati
tisztviselő kerül kínos helyzetbe. Autójába rejtett pokolgép végzett vele 2017
októberében. Halála előtt nem sokkal
nagy mennyiségű adat került a birtokába
egy olyan erőmű-beruházással kapcsolatban, amelyben az azóta elfogott Yorgen Fenech üzletember is érdekeltséggel
bír.
Az újságíró halála után kiszivárgott emailek arról tanúskodtak, hogy Fenech
egyik vállalata pénzeket utalt át két miniszternek is, akik azonban tagadják,
hogy bűncselekményt követtek volna el.
Muscat, Málta munkáspárti miniszterelnöke december első napjaiban jelentette be, hogy a jövő év elején lemond
tisztségéről. (MTI)

Az EP a máltai miniszterelnök azonnali távozását sürgeti

Az Európai Parlament képviselői
strasbourgi plenáris ülésükön elfogadott állásfoglalásukban aggasztónak nevezték a Daphne
Caruana Galizia újságíró meggyilkolása ügyében folytatott nyomozás hitelességét, és Joseph
Muscat máltai miniszterelnököt
azonnali távozásra szólították fel.

Az Európai Parlament az 581 szavazattal, 26 ellenszavazat és 83 tartózkodás
mellett elfogadott állásfoglalásában arra
hívta fel a figyelmet, hogy amíg Joseph
Muscat hivatalban van, a jelenleg zajló
nyomozás hitelessége megkérdőjelezhető marad.
A képviselők sajnálatukat fejezték ki,
hogy egyéb, pénzmosási és korrupciós
üggyel kapcsolatos vizsgálat sem halad
előre, vagy egyáltalán nem is indult el.
„Az elmúlt évek máltai fejleményei
ahhoz vezettek, hogy komoly és tartós
fenyegetések érik a jogállamiságot, a de-

A ló két oldala

A reggeli kávé úgy működik, mint jutalom, amelyért érdemes felkelni. A
megszokott mozdulatok, a begyakorlott
szöszmötölések nyugtatólag hatnak az
emberiség jelentős részére. Azok idegrendszerére, akik a reggelt önmérgezéssel kezdik. Koffein és hírek. Az okos
ember tudja, aznap ez az első siker. Sikerült felkelni. Sikerült bejutni a fürdőszobába. Meleg van a lakásban. A
gyerek jól aludt, anyósunk nem adta
elő Bellini Alvajáró c. operáját az éjszaka. Nem kell a háziorvoshoz fordulni: van itthon elegendő patikaszer,
csökkentők, serkentők, egyensúlyteremtők, békéltetők, vigasztalók. Az optimisták, de még az óvatos derűpártiak
is így látják.
A borúlátó kinéz az ablakon, és azt
gondolja: ma megint jön egy borzalmas nap, amikor X telefonál, hogy
azonnal és haladéktalanul be kell fejezni azt az ügyet a közelgő határidőre
való tekintettel, mert ha nem, akkor jön
a kötbér, egyébiránt leszakad az ég, elszáll a mennyezet, elúszik a vaporetto,
elsüllyed Velence. Vagy Y az istennek
sem telefonál, pedig nagyon fontos
lenne, ettől függ egy fontos üzletkötés
és az anyagi jólét, elalusznak a bozóttüzek Ausztráliában, és végre kilép
Borisz, a borzas az EU-ból. A pesszimista már látja jéghegyek olvadását és
Kajántót (-tavat?) kajánul röhögni.
Az optimista leül a kávézóasztalhoz,
amely a szoba közepén áll, és kitekint
a fényekre, amelyek most, karácsony
táján megszínesednek, majd’ minden
ablakban van villogó, előre programozott fényfüggönyműsor. Apró puttonyos
télapók gyakorlott betörőként éjszakáz-

nak szédítő magasság fölött, mielőtt
betörnének az ajándékokkal. Az optimista már megvette a karácsonyi meglepetéseket, sőt sikerült kieszelnie egy
olyan rejtekhelyet, amit a legnagyobb
„eszös gyermek” – tudományos kutató
lesz, meglássa akárki – még nem fedezett fel. Az optimista, mondom, kinéz az
ablakon, vagy mégsem, mert előbb a
beüvegezett balkon termopán ablakán

át tekint a világra. És arra gondol elégedett belmosollyal, hogy végre hét-tíz
év után sikerült egy újabb zárt helyiségre szert tennie, ahová majd kiteheti
azokat a könyveket, amelyeket nem
lehet elajándékozni, mert névre vannak
szólózva.
A pesszimista arra gondol, hogy
húsz évvel ezelőtt bezzeg Rómában egy
teraszon kávézott barátaival, akikkel
azóta összeveszett, akik kitagadták őt
vagy elárulták, még azokkal van a legjobb viszonyban, akik már nincsenek
az élők sorában, és a kávé akkor menynyivel jobban esett. Meg volt egy nő,
akivel végig szemezett, olyan sokat
ígéző-ígérő volt a dolog, most meg a
fene essen belé, azt sem tudja, hol van a
szemüvege, nem ez, az a másik, amivel
a tévét szokta bámulni. Már vagy egy
fél órája keresi, holott fenn van a feje
tetején. A pesszimista kényelmetlenül
érzi magát, mert odakinn hideg van, dideregnek a madarak, elütik a medvéket
a bamba teherautók, és az éhezők hoszszú sorban állnak például a Rókus kór-

háztól a Corvin áruházig (minden szinten szinte minden... vagy már ez
sincs?), és ő még semmit sem jótékonykodott az idén. A pesszimista elővesz
egy papírlapot, hogy összeírja, mit mulasztott el ebben az évben, hová nem
jutott el, honnan maradt le, mit nem látott a színházban, hány kulcsot, bankkártyát és szemüveget, személyi iratot
veszített el, hány kilométert állt sorba
befizetésért (gáz, víz, villany, tévé, internet), a nagyáruházak pénztára előtt,
kivel sikerült összeveszni, és ki bántotta
meg. Azt soha nem írja össze, ő kiket
sértett vérig, kiket alázott meg, kiknek
a tyúkszemére lépett pont a legünnepélyesebb pillanatban. (Pedig ez már lehetne a kezdődő derűlátás nulladik
pillanata, amikor az ember az ellenszenveseknek végre beolvashatott, beletenyerelhetett a szépen felépített
csalásba, korrupcióba, megakadályozott egy balesetet, átvitt a túlsó oldalra
egy öreg nénit – akár akarta, akár nem
–, miként a régi viccben.)
Az optimista végigtekint a könyvespolcán, és boldogan számlálja össze az
év folyamán megvásárolt (online, antikvárium, könyvesbolt, könyvvásár)
köteteket, prózát, tudományos értekezést, verset, milyen folyóiratok érkeztek
meg az előfizetettekből hiánytalanul.
Belenéz az éppen olvasott könyvbe, és
örül, hogy még vár rá 300 pompás
oldal.
A pesszimista is megteszi. Feltekint
a gondosan összeválogatott, rengeteg
pénzbe került, de legalább neki is megvan könyvsorra, a térdén nyugtatja
lapjával lefelé szétnyitva az éppen olvasott könyvet, mert ő is olvas, és azt
kérdi magától: Úristen, mi lesz ezekkel
a könyvekkel, ha már nem leszünk?
Kellenek még valakinek 2035-ben?
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Megszavazta szerdán a képviselőház a gyermekpénz megduplázásáról szóló törvénytervezetet. A
Szociáldemokrata Párt (PSD) indítványát 197 támogató szavazattal, kilenc tartózkodás mellett fogadták
el. A tervezet értelmében 300 lejre nő a 2 és 18 év
közötti gyerekeknek járó gyermeknevelési pótlék
összege, a kétévesnél kisebb, illetve a fogyatékkal
élő gyerekek pedig 600 lejt kapnak. A javaslat azt is
előírja, hogy a gyermekpénz összegét kormányhatározattal évente emelik. A képviselőház döntő házként szavazott a tervezetről. A törvény a Hivatalos
Közlönyben való megjelenését követő hónap első
napjától lép érvénybe. (Agerpres)

Tűz egy szászrégeni
panellakásban

Harminchat személyt evakuáltak kedden este egy
szászrégeni panellakásból, amelyben tűz ütött ki –
tájékoztat a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU). A kivonuló tűzoltók eltávolítottak
két gázpalackot az égő lakásból, a tüzet elszigetelték, majd eloltották, senki sem sérült meg. Az ingatlanban garzonlakások voltak. Egyelőre nem ismert,
hogy mi okozta a tüzet. (Agerpres)

A kormány felelősséget vállal
a költségvetés-tervezetért

Hétfőn vállal felelősséget a kormány a parlament
előtt a jövő évi költségvetés és a társadalombiztosítási költségvetés tervezetéért, valamint a vitatott
adóügyi intézkedésekről szóló 2018/114-es sürgősségi rendelet módosításáért. A képviselőház és a
szenátus házbizottságának szerdai döntése értelmében hétfőn 16 órára hívták össze a két ház együttes ülését. A jóváhagyott ütemterv szerint a
törvényhozók hétfőn 10 óráig nyújthatják be módosító javaslataikat a három tervezethez, amelyeket
szerdai ülésén fogadott el a kormány. (Agerpres)

Házkutatások a Spiru Haret
Egyetemnél

Házkutatásokat tartott szerdán a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) a
Spiru Haret Egyetem bukaresti székhelyén és több
megyei fiókjánál, köztük a Maros megyeinél is. Nyomozati források szerint az egyetem egyik rektorhelyettesénél, egyes karok titkárainál, tanároknál és
diákoknál is vizsgálódtak az ügyészek. A gyanú szerint a rektorhelyettes a különféle vizsgatételekhez
hozzáféréssel rendelkező alkalmazottak és vizsgáztató tanárok közbenjárásával, anyagi ellenszolgáltatás fejében előre eljuttatta a diákoknak a vizsgák
és/vagy a záróvizsga tételeit, licencvizsga esetében
kész államvizsga-dolgozatokat is „vásárolni” lehetett.
Az ügyészek feltételezése szerint ez a gyakorlat legalább 2012 óta tart, állítólag olyan végzősei is vannak az egyetemnek, akik soha nem látogatták az
órákat, és nem vettek részt személyesen a vizsgákon. Az ügyben egyebek mellett befolyással való
üzérkedés, vesztegetés elfogadása, megvesztegetés, megvesztegetésben való bűnrészesség, titkos
vagy nem nyilvános hivatali információk felfedése,
hivatali visszaélés, közhivatalnok által elkövetett
közokirat-hamisítás és befolyás megvásárlásának
gyanújával zajlik kivizsgálás. 96 személy nevére állítottak ki előállítási parancsot. (Agerpres)

A túloldalon lenni más

(Folytatás az 1. oldalról)
a költségvetési hiányt. A pénzügyminiszter attól fél,
hogy a politikusok a tűzzel játszanak, és káoszba taszítják az országot, de a nemzetközi piacok árgus szemétől
is legalább ennyire tart.
Eközben tegnap a képviselőház visszaküldte a szakbizottságokba azt a tervezetet, amely arról szólt, hogy
adhat-e ki rendeleteket a kormány a parlamenti vakáció
ideje alatt. A PNL és az USR kérte a helyhatósági választási törvény módosításának (ennek értelmében a
polgármestereket két fordulóban, a megyei tanácselnököket pedig közvetve választják meg) napirendre tűzését
a képviselőházban, a vitát erről a plénumban felfüggesztették.
A kormányra került PNL tehát – szembesülve a saját
törvénykezdeményezéseivel – visszakozik és káoszt emleget, miközben a PSD is ott tesz keresztbe, ahol tud.
Bár hatalomváltás történt, a parlament összetételéből
adódóan továbbra is a két párt háborúzását követhetjük, amelyek az ország érdekeit emlegetik, ám politikai
csatározásukból eddig még semmi figyelemre méltó pozitívum nem született.
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A kórház volt az idei prioritás

(Folytatás az 1. oldalról)
Tanács 10,6 millió lejt utalt át idén a megyei kórháznak
beruházásokra és további 2,6 millió lejt javítási munkálatokra.
– Jó év volt az idei a kórház szempontjából, bár több akadállyal kellett szembenéznünk. Az egyik az, hogy későn fogadták el az országos költségvetést, emiatt kitolódtak az
időpontok, csupán április végén sikerült jóváhagyni a megyei
önkormányzat költségvetését, ezért több esetben csúsztak a
versenytárgyalások, valamint az egyes munkálatok elkezdése. Ettől függetlenül számos beruházást sikerült befejezni,
másokat elkezdeni, amelyekről büszkén jelenthetjük ki, hogy

nagyon fontosak a Maros megyei lakosok, illetve a kórház
különböző részlegein dolgozó szakemberek számára – értékelt a megyei tanácselnök.

Kezdődik az onkológiai klinika felújítása

Egyik legfontosabb beruházás a megyei tanácselnök
szerint a bunker, amely az onkológiai klinika udvarán épült
meg.
– Ebben a hónapban sikerült befejezni az építkezést, ahogyan azt a szerződés előírta, a következő napokban lesz az
átvétele, és remélhetőleg az elkövetkező pár hónapban megérkezik az új, performáns sugárterápiás készülék, amely a
bunkerben kap helyet. Nagy szükség van erre a készülékre,

mivel sajnos egyre nő a rákos betegek száma – mutatott rá a
tanácselnök. Az onkológiai klinikán jelenleg egyetlen, mintegy húszéves készülék áll a sugárterápiára szoruló betegek
rendelkezésére. Az új, korszerű gép megléte nagyobb biztonságot jelent majd a betegeknek, ugyanis nem áll fenn a veszély, hogy ha az egyik gép meghibásodik – ami az elmúlt
időszakban meg is történt –, a betegek más megyébe legyenek kénytelenek kezelésre menni.
Egy másik nagy jelentőségű, régóta várt beruházás, amiről
Péter Ferenc beszámolt, az onkológiai klinika épületének a
teljes, külső-belső felújítása, ami rövidesen elkezdődik, miután lezárult a versenytárgyalás, és megkötötték a szerződést
a kivitelezővel. Dr. Ovidiu Gîrbovan elmondta, az onkológiai
klinikát a munkálatok idejére a kövesdombi koraszülöttrészleg épületébe költöztetik, amit nemrég felújítottak, hogy megfeleljen a célnak. Az ünnepek alatt megtörténik az
átköltöztetés, és nekifoghatnak a felújításnak, korszerűsítik
az épület külsejét-belsejét, belső lifttel látják el, valamint öszszekötik a klinika épületét a bunkerrel. Kilenc hónap áll a kivitelező rendelkezésére, hogy elkészüljön vele. A menedzser
hozzátette, a sugárterápiás készülék a jelenlegi helyén marad,
a betegek az építkezés idején is ott kapják a kezelést.
A beruházások sorában a Maros megyei önkormányzat elnöke megemlítette a 2-es számú járóbeteg-rendelő körüli terület rendezését, parkolóhelyek kialakítását – amint az
időjárás engedi, elkezdik a munkát.
Az idén fontos javításokat sikerült eszközölni többek között az ortopédiai, pszichiátriai, nőgyógyászati klinikán: épület-, illetve tetőjavítás. Hasonló javítás a kórházhoz tartozó
szinte összes épületen esedékes, így az elkövetkező időben
is figyelmet fordítanak ezekre – ígérte Péter Ferenc.

Korszerű készülékeket vásároltak

A marosvásárhelyi onkológiai klinika

Politikai küzdelmek az EP-ben

Fotó: Nagy Tibor

A nagyobb méretű beruházások mellett a kórház idén nagy
értékben vásárolt korszerű orvosi eszközöket, legújabb generációs berendezéseket is a különböző klinikák számára,
ami elősegíti a pontosabb diagnózis-felállítást, az egyes betegségek korai fázisban való felfedezését, illetve minimálisan
invazív beavatkozásokat tesznek lehetővé. Sok esetben több
mint harmincéves készülékeket cseréltek le – jegyezte meg
a kórház menedzsere, aki részletesen ismertette az idén beszerzett készülékeket a sajtó képviselőivel, egyebek
mellett a különféle sterilizálóberendezéseket, a 4K laparoszkópos tornyot a nőgyógyászati osztály számára, műtőasztalokat, videogasztroszkópot, az elektrosebészeti berendezéseket.

Vincze Loránt az RMDSZ európai parlamenti képviselője, az Európai Néppárt képviselőcsoportjának tagja, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának elnöke. Fél évvel brüsszeli és strasbourgi munkájának megkezdése után számol
be eddigi tevékenységének fontosabb elemeiről.

Az EP-ben rendkívül intenzív munka zajlik, és ebben a
mandátumban a korábbiaknál sokkal inkább politikai összetűzések helyszíne a parlament, ennek megfelelően kell jelen
lenni, és a különböző témákban az erdélyi magyarság álláspontját képviselni.
Az Európai Parlamentben az RMDSZ a legnagyobb európai pártcsalád, az Európai Néppárt (EPP) képviselőcsoportjának tagja, ez pedig számos lehetőséget biztosít a képviselők
számára. Winkler Gyulával együtt az Európai Néppárt képviselőcsoportjának tagjaként az erdélyi magyarok számára
fontos bizottságokba sikerült bekerülnie.
Az EPP adja az Európai Bizottság elnökét és a biztosok
többségét is. Vincze Loránt szavazatával támogatta Ursula
von der Leyen elnök és a biztosok beiktatását, hiszen biztató jelzések érkeztek irányukból a számunkra fontos ügyekben.

Alkotmányos ügyek Európa jövőjéről

Az alkotmányos ügyek bizottságában az Európa jövőjéről
szóló konferencia előkészítése zajlik, amely egy sokrétű társadalmi párbeszéd lesz a polgárokkal, szervezetekkel, munkáltatói szövetségekkel, akadémikusokkal, kutatókkal, ez lesz
az Európai Bizottság első nagyszabású akciója. Vincze Loránt szeretné elérni, hogy a konferencia keretében Kolozsváron is legyen egy nagy vita Európa jövőjéről, ahol beszélni
lehet a kisebbségi kérdésről, a soknyelvűségről ebben a keretben. Nagy megtiszteltetés az RMDSZ-es képviselő számára, hogy az AFCO bizottság felkérésére ő felel az EP
részéről az európai polgári kezdeményezésekért.

Erdélyi ügyek a petíciós bizottságban

A petíciós bizottság munkája teljesen eltér a többi bizottságétól, hiszen itt a polgároktól beérkező megkeresésekkel
foglalkoznak, és itt lehet napirenden tartani a kisebbségi témákat – például a felvidékiek esetében a Benes-dekrétumok
eltörlésének igényét. A képviselő bízik abban, hogy hamarosan Romániából is lesznek hasonló petíciók. Ide érkezett be
a székelyföldi megyék medvetámadások miatt indított megkeresése is, amit a petíciós bizottság néppárti helyettes szakmai vezetőjeként Vincze Loránt közvetlenül támogathat és
promoválhat. December 5-én Brüsszelben közmeghallgatás
volt a farkasok témájában, ahol kérte a petíciós, mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottságokat, hogy a barnamedve
kérdésével is foglalkozzanak, hiszen míg Európa egyes részein a farkasok, addig Erdélyben a medvetámadások okoz-

A Minority SafePack kezdeményezés útja

Az Európai Bizottság csak december elején lépett hivatalba, ezért a kérésükre 2020 elejére halasztották az erdélyi
magyarok és Európa kisebségei szempontjából fontos kezdeményezés, a Minority SafePack beiktatását. Az európai kisebbségvédelmi kezdeményezés alapján született konkrét
törvényjavaslatokat november végén mutatták be az Európai
Parlamentben, és készen álltak az 1.128.385 hitelesített aláírás benyújtására, de mivel a halasztás növeli a kezdeményezés esélyeit, elfogadták a Bizottság kérését. Így
január-februárban uniós biztosok jelenlétében adják át az európai kisebbségek kéréseit, és az Európai Parlamentben nemcsak közmeghallgatást szerveznek a kezdeményezésről,
hanem plenáris vita is lesz róla – ez pedig magában hordozza
annak lehetőségét, hogy a parlament határozatot fogadjon el
a MSPI támogatásáról. Ráadásul az Európai Bizottságnak a
korábbi három hónaphoz képest hat hónapja lesz arra, hogy
kialakítsa álláspontját a kérdésben, így több ideje lesz tanulnak vadkárokat, és ami ennél is súlyosabb, támadásaik em- mányozni és megfontolni a javaslatcsomagot.
beráldozatokat is követelnek.
Munka otthon, Erdélyben
Vincze Loránt meggyőződése, hogy úgy lehet eredményeÉrdekek és érzelmek között
sen képviselni a közösség érdekeit, ha folyamatos a kapcsoa LIBE bizottságban
lattartás, jó a kommunikáció és kölcsönös a bizalom az
A LIBE bizottság az a hely, ahol összecsapnak a különböző otthoniakkal. Napi kapcsolatban áll az RMDSZ döntésérdekek és érzelmek, rendszerint itt születnek a legszorosabb hozóival, parlamenti képviselőivel és önkormányzati vezetődöntések, olyan fontos témákban, mint a migráció vagy a jog- ivel, ugyanakkor az egyházakat és civil szervezeteket is fonállamiság kérdése, amelynek Vincze Loránt részévé szeretné tos partnernek tartja, és közvetlen, hatékony kapcsolat
tenni annak vizsgálatát is, hogy a tagállamok betartják-e saját kiépítésére törekszik velük. Képviselőként gyakran fogad otttörvényeiket, különös tekintettel a kisebbségvédelmi törvé- honi látogatócsoportokat, amikor csak teheti, részt vesz ottnyeikre, hiszen Romániában sajnos gyakran tapasztaljuk honi rendezvényeken, találkozókon.
ennek ellenkezőjét.
Az állandó kapcsolattartásban az RMDSZ képviselőjének
segítségére lesz központi képviselői irodája, amelyet MarosJelen lenni ott, ahol fontos
vásárhelyen, a város központjában, a Köpeczi–Teleki-házban
a közösség számára
(Forradalom u. 1. szám) nyitott meg. Ez Európa-pont lesz
Az Európai Parlament kisebbségekhez tartozó képviselői Marosvásárhelyen, ahol közösségi ügyekről lehet beszélés a velük szimpatizáló többségiek a több mandátumon át getni, és alkalmas rendezvények, konferenciák szervezésére
működött Kisebbségi Intergroup újraalakításán dolgoznak. is, a civil szervezetek eseményeinek is helyet adnak itt.
Vincze Loránt emellett tagja az Amerikai Egyesült ÁllamokAz iroda természetesen nyitva áll a polgárok előtt, akik
kal és az Indiával való kapcsolattartásért felelős küldöttsé- akár személyesen, akár telefonon jelezhetik kéréseiket, kérgeknek, ezenkívül az EP-képviselők egyesületének déseiket a munkatársaknak, és a képviselő személyesen is tart
alelnökeként is tevékenykedik.
fogadóórákat.
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Fogyatékkal élőként is lehet teljes értékű életet élni

Pici lány óriási tehetséggel

Apró termetű lány, akiben óriási tehetség lakozik – a 24
éves Nyikó Anettától mindannyiunknak van mit tanulni.
Egy születési rendellenesség
teszi nehezebbé az életét, fogyatékkal él, azonban ez nem
akadályozza meg abban, hogy
boldog, teljes életet éljen:
egyetemet végzett, mesterizett és programozóként dolgozik,
emellett
énekes,
slammer, egy zenekar tagja,
önkéntesként pedig mások
megsegítésén fáradozik. És
talán ami a leginkább csodálatra méltó, hogy árad belőle
a pozitív kisugárzás, állandóan mosolyog. Anetta az önsajnálat helyett a másik utat
választotta: aktív életet él, és
tesz azért, hogy az álmai valóra váljanak.

Menyhárt Borbála

– A betegséged veleszületett
rendellenesség vagy baleset következtében alakult ki?
– Születésem óta együtt élek
vele, a két térdem teljesen el volt
csúszva, nem volt kapcsolat a
combcsont és a lábszárcsont között.
Tízéves koromig tizenegy műtétem
volt, hogy annyira helyrehozzanak,
hogy tudjak járni. A tizenkettedik,
korrekciós műtétem idén májusban
volt. Emlékszem, minden nyáron,
amikor más nyaralni ment, én a kórházba, műtétre. A jobb lábam sokkal rosszabb állapotban volt, emiatt
a balt terheltem jobban, így a bal
forgómmal lett nagyobb probléma.
Mindemellett egy másik diagnózisom is van: az achondroplasia, azaz
törpenövés. Ritka betegség, gyerekkoromban orvosi konferenciákon
elemezték az állapotomat.
– Gyerekként mennyire sikerült
elfogadnod az állapotodat? Nem lehetett könnyű végignézni, hogy a
többi gyerek a ház előtt szaladgál,
neked pedig nem adatott ez meg.
– Szerencsém volt ebből a szempontból, mivel egy kisebb faluban
éltem, ahol mindenki mindenkit
ismer. Nyolcan voltunk az osztályban, és szoros, baráti kapcsolatban
álltam az osztálytársakkal, teljesen
elfogadtak. Ami nyomot hagyott
bennem, az a biciklizés iránti vágy,
mindig szerettem volna kerékpározni, de nem volt egyensúlyérzékem. Miután kinőttem a pótkerekes
biciklit, előfordult, hogy sírva néztem az ablakban, ahogy a többiek
bicikliznek, szaladgálnak. Viszont
két szomszéd gyerekkel nagyon
szoros barátságban voltunk, és nem
hagyták, hogy bent üljek a házban,
vittek magukkal, ha kellett, babakocsiba ültetve, vagy bejöttek hozzám
játszani.
Érdekes, hogy gyerekkoromban
az álmaimban sosem láttam
magam, nem láttam a testem, hogy
hogy nézek ki. Volt egy időszak,
amikor arra lettem figyelmes, hogy
az álmaimban a saját, jelenlegi testemmel jelenek meg, nem szépítve,
nem eltakarva, hanem úgy, ahogy
vagyok. Ekkor jöttem rá, hogy a tudatalattimban is elfogadtam, hogy
ez van, ebből kell kihoznom a maximumot. Nemcsak a fogyatékkal
élőknek, hanem mindenkinek kellene egy kis lendület, hogy mind

egymás társaságát, mind a jó időt,
azaz a mindennapi apró, pozitív
dolgokat tudjuk értékelni. Hét-nyolcadik osztályos koromban egy időre
depresszióba estem, beköszöntött a
kamaszkor, megromlott a kapcsolatom az osztálytársaimmal, és a
mélypontra kerültem. Ugyanebben
az időben veszítettem el nagytatámat, akivel nagyon szoros kapcsolatban álltam.
– Hogy sikerült ebből kilábalnod?
– Mindez nyolcadik osztályban
történt, kilencediktől pedig iskolát
kellett váltani, és matematika-informatika szakra az osztályból egyedül
én akartam menni. A szüleim ragaszkodtak ahhoz, hogy olyan szakirányt válasszak, ahol szellemileg
tudok fejlődni, ahonnan nagyobb a
lehetőség a továbbtanulásra. A nyári
vakációban kezdtem gondolkodni
azon, hogy ha úgy megyek be az új
iskolába, új emberek közé, hogy
nem fogadom el magam, akkor nem
várhatom el az új közösségtől, hogy
elfogadjanak. Igazából kompromisszum volt saját magammal
szemben, és ez átlendített a mélyponton, azt mondtam, hogy muszáj
változtatni. Ugyanakkor soha nem
voltam az az ember, aki a sarokba
húzódva ül otthon, és nem csinál
semmit, nem akartam ilyen életet
élni. Elkezdtem otthon, a faluban
kántorizálni, a zene mindig is lelki
feltöltődést jelentett, már kiskoromban is zenéltem, zongoráztam. Eredetileg
művészeti
iskolába
szerettem volna menni, de anyukámék lebeszéltek.
– Az egyetemi évek alatt is igen
aktív tagja voltál a közösségnek, általános iskolában is jó viszonyban
voltál a társaiddal. Érezted-e valaha, hogy kiközösítenek?
– Nem éreztem ezt, és a saját tapasztalataim alapján úgy gondolom,
hogy ha kiközösítenek valakit, legyen az mozgássérült, vagy egészséges személy, az valamelyest rajta
is múlik, nem kizárólag a többieken. Ha én mindvégig visszahúzódó és búskomor lettem volna, ha
nem megyek és nem törtetek, hogy
én is itt vagyok, engem is vigyetek
magatokkal, akkor persze hogy ott-

hagynak, hogy rontom a csapat hangulatát. Sokszor tettek megjegyzéseket rám is, mint a közösség
bármely más tagjára, de tudni kell
ezeket kezelni. Én azt is szoktam
mondani, hogy engem nehéz megsérteni gyerekes megjegyzésekkel,
mert vagy visszamondok, vagy nem
úgy fogom fel, mint a személyemet
érintő bántás.
– A társadalomban, akár végigmenve az utcán, mit tapasztalsz, hogyan viszonyulnak az emberek a
fogyatékkal élőkhöz?
– Már az iskolában rájöttem,
hogy minden csoda három napig
tart. Egy hétig kuriózumnak számított a jelenlétem, aztán természetes
volt, hogy ugyanolyan tagja vagyok
a közösségnek, mint bárki más. Aki
meg akart velem ismerkedni, mindig nyitott voltam rá, a mai napig az
vagyok. Az egyetemen is azt tapasztaltam, hogy egy hétig furán
néztek rám, utána részt vállaltam a
különféle egyetemi tevékenységekben, a hallgatói önkormányzat tagja
lettem, és látták, hogy aktív vagyok,
teszek a közösségért, tudok élni, így
teljesen természetesen viszonyultak
hozzám.
– A marosvásárhelyi Sapientia
egyetemen végezted az alapképzést,
majd a mesterit. Hogyan kerültél
Vásárhelyre, hogyan tudott elengedni a családod egyedül egy idegen városba?
– Kovászna megyéből, Székelyszáldobosról származom, ez egy
Barót melletti kis falu. Mindig úgy
neveltek, hogy minél önállóbb legyek, mert tudták a szüleim, hogy
másként nincs esélyem majd egyedül boldogulni. Az orvosom is teljes
mértékben támogatott ebben. A szüleim tudatosan az informatika szakterület felé irányítottak. Tudták,
hogy ha nem tanulok tovább, ha az
eszemmel nem tudom megkeresni
majd a napi kenyérrevalót, fizikai
munkát nem fogok tudni végezni.
Ha bármi probléma lesz velük, lehessenek nyugodtak, hogy különösebb segítség nélkül meg tudok
majd élni.
Természetesen nehéz volt nekik
az elengedés, nagyon sok opciót
megvizsgáltunk, hogy mi lesz a leg-
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jobb. Hiába akartam továbbra is
zenét tanulni, a jövőre nézve stabil
lehetőséget kellett válasszak, ami
majd biztonságos munkahelyet jelent. A teológiára is gondoltunk, viszont azért Kolozsvárra kellett
volna menni, ami elég messze van
az otthonomtól, nagyváros. Szóba
jött még Brassóban az informatika,
de a testvérem ott végzett, így tudtuk, hogy különböző épületekben
voltak az órák, nehéz lett volna számomra a közlekedés.
Több egyetemre írtam, de vagy
nem kaptam választ, vagy csöppet
sem biztató válaszok érkeztek, nem
igazán kívántak támogatni egy fogyatékkal élőt a továbbtanulásban.
Szóba került a Sapientia is, tudtuk,
hogy akkor nyitják meg a bentlakás
épületét, amikor kellene kezdjem a
tanévet. Kiváló lehetőségnek bizonyult, hogy közvetlenül az egyetem
mellett van a szálláshely, így írtam
a vezetőségnek, és a dékán úr azonnal személyes beszélgetésre hívott.
Egy hét múlva elmentünk a szüleimmel, a dékán úr az ajtóban várt,
és készségesen minden opciót felvázolt. A bentlakásban akadálymentesített szobák vannak, az egyetem
is az, kulcsokat kaptam a hátsó bejáratokhoz, hogy megkönnyítsék a
közlekedésemet. Maximálisan támogattak, a beköltözéskor és az öt
egyetemi év alatt mindenben. Példaértékű volt a viszonyulásmódjuk.
– Mikor kezdtél dolgozni?
– Mesteri alatt már dolgoztam.
Ez is igazából az egyetemnek köszönhető. Több állásbörzét, tudományos diákköri konferenciát
szerveztünk, amelyeken jelen voltak cégképviselők, megismerkedtünk velük, tehát már nem
idegenként mentem interjúra. Programozóként dolgozom, számomra
ez ideális munkahely. Az elején kételkedtem, egyetem alatt sokszor
megfordult a fejemben, hogy valóe nekem ez a szakma, mivel egyáltalán nem vagyok gép előtt ülő
típus, viszont amióta dolgozom,
még jobban megszerettem ezt a
szakterületet, hiszen komoly csapatmunkát, időmenedzsmentet feltételez.

nem használok tolószéket, gépkocsival és bottal közlekedem. Az
egyetemi évek alatt kialakult egy
komoly baráti társaság, amelyre
mindenben számíthatok, bárkit felhívhatok, jönnek és segítenek, ha
valamit el kell intéznem.
– A Sapientia egyetem évzáró ünnepségein a gyönyörű hangoddal
minden alkalommal könnyeket csaltál a jelenlévők szemébe, hiszen ott
állt egy pici lány, akiben óriási tehetség lakozik... Mióta énekelsz?
– Gyerekkorom óta énekelek. A
műtétek után kemény gyógytorna
volt előírva számomra, ami óriási
fájdalommal járt. Anyum volt a
gyógytornászom, ő tornáztatott, és
hogy elterelje a figyelmemet a fájdalomról, énekeltünk, népdalokat,
bármit. Megvolt a sorrend, tudtam,
hogy melyik éneknél melyik gyakorlat esedékes, és még mennyi van
hátra. Nem a fájdalomra koncentráltam, hanem az énekre. Később
beírattak zongoraórára, mivel kiderült, hogy van hallásom, tehetségem, majd a kántorizálást is sokáig
űztem.
– Amellett, hogy programozóként
dolgozol és gyönyörűen énekelsz,
rendkívül aktív életet élsz: önkénteskedsz, slam poetryvel foglalkozol,
egy zenei társulat tagja vagy... Hogyan indult mindez?
– Létrejött Sepsiszentgyörgyön a
United by Music nevű egyesület,
holland mintára, és meghirdettek
egy zenei versenyt fogyatékkal élők
számára. Igazából magáért az élményért jelentkeztem, nem azért, hogy
bármit is elérjek vele, hiszen akkor
már stabil megélhetésem volt. Bekerültem a döntőbe, a legjobb négy
közé. A fődíj az volt, hogy kimentünk Hollandiába, egyhetes turnéra,
minden este koncertünk volt, ottani
zenekar kísért. Igazi zenészek, igazi
színpad, igazi közönség, taps, fények, öltöző, smink, nagyon magával ragadott ez az élmény.
A slam poetry a baráti társaságban indult egy fogadásból. Verseket
írok, és éppen a születésnapomon
került sor egy slam poetry versenyre, elmentünk a barátokkal, be-

– Említetted, hogy a Sapientia
egyetem akadálymentesített; mi a
tapasztalatod a városban, hogyan
tud közlekedni egy fogyatékkal élő
személy?
– Ahogy lejövünk a Sapientiáról,
megszűnik az akadálymentesített
világ. Nagyon nehéz a városban,
egyedül tolószékkel nem merek elindulni, egyrészt a közbiztonság,
másrészt az akadálymentesítés teljes hiánya miatt. A központban például előfordul, hogy a gyalogátjáró
egyik felén egyedül is le tudok
jönni, de a másik felén, a mintegy
harminccentis feljárón már nem
tudok felmenni a járdára. Ha sokat
kell mennem, tolószékkel indulok
el, és megkérek valakit, hogy segítsen. Rövid távon vagy munkahelyre

neveztem, és második lettem. Majd
bejutottam az erdélyi döntőbe, ott is
második helyet nyertem az idén.
Azt látom, hogy a slam poetry
eléggé közel áll a fiatalokhoz. A
verseimmel nem feltétlenül tudom
megszólítani őket, a slam poetry
révén azonban olyan valóságokat
lehet kimondani, a fogyatékkal élők
jelenlétét a társadalomban, amit
talán nehéz feldolgozni, de muszáj,
mert a mindennapok része. Tabutémaként kezeli ezt a társadalom, a
slam pedig olyan keretet ad az
egésznek, hogy „ütnek” ezek az információk.
– Egyébként úgy érzed, hogy ez a
tapasztalat: tabuként kezeli a társadalom a fogyatékkal élők jelenlétét?
(Folytatás a 6. oldalon)
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A hamis ikra és a telepátia

Mostanában többször is az járt a
fejemben, amit egykori népszerű líceumi fizikatanárunk mondott pár
nappal ezelőtti előadásában, ahol a
tudományokról és az áltudományokról beszélt. Ez utóbbi kategóriába sorolta egyebek mellett (és ide
sok egyéb is befért) az asztrológiát,
a homeopátiát, a gyógynövényeket
és a telepátiát is mint jelenséget,
azzal az indokkal, hogy ezekre
nincs tárgyi bizonyíték. Tehát amit
nem bizonyíthatunk be a fizikai törvények értelmében, az mind áltudomány, hamis handabanda a
sarlatánok kezében. No de még ha
sok is a sarlatán az „áltudományok”
területén, engem nem tudott meggyőzni az előadás, és mind azon
morfondíroztam, hogy ezt a telepátiát, ami annyiszor előfordult
velem, mégis hogyan lehetne bebizonyítani, mert ha elmondanám
neki, úgysem hinné. Pedig a minap
is szabályszerűen ez történt, mikor
a városból hazafelé battyogtam a latyakos sárban, és azon gondolkoztam, hogy valami finom, de
egyszerű felhozatal kellene az ünnepekre. Erre csak úgy egyből előjött egy kép az agyamban: egy tál az
ablakok között, benne rózsaszínű
pép, s rögtön bevillant egy szó is:
hamis ikra. Az biza, milyen finom
volt, jutott eszembe, mikor V. osztályban (s annak immár negyvenva-

lahány éve), a háztartástanórán ezt
készítettük. A recept azonban sehogy sem ugrott be. Emlékszem, tél
volt akkor is, így ünnepek előtt, s
mindenkinek ki volt osztva, hogy
mit kell vinni otthonról (grízt, hagymát, olajat, paradicsomlevet, egyebet is biztos, de valamik kimaradtak
a memoárból, ezért nem jön össze a
recept sem az agyamban, gondoltam).
A kötelező kézmosás után ott álltunk az asztalok mellett kis kötényekkel, levágott körmökkel, a
hajunkat kendővel le kellett kötni.
Ott szorgoskodtunk, serénykedtünk,
az osztály lányai, a javát persze
Berti néni csinálta. Ő kavarta, hogy
ne legyen bogos. Nagy volt a tál,
sok ikra fért bele, s még úgy sem fogyott el első nekirugaszkodásra,
hogy a fiúkat is teljes létszámban
rászabadítottuk. Így került a két
ablak közé, ahol hidegben maradt.
Az volt a jó, hogy a következő napokban is, amíg tartott, senki sem
nyúlt bele egyedül. Megvártuk a
nagyszünetet, mikor a szemben
lévő „kicsi boltban” megjött a
nyolcvanbanis kifli, a kiflifelelősünk serényen kikérezett a szünet
előtt, és be is hozta nekünk nyomban. Úgyhogy amíg más osztálybeliek egész szünetben sorban álltak a
kifliért, mi körülvettük a tálat, s
egy-egy kiflidarabbal jókat kanyarítottunk a rózsaszín finomságból. A
fiúk akkor, a kínálmáció kapcsán,

különösen becsültek, még a verekedősök is, úgyhogy azon a héten nem
volt verekedés vagy ráncigálás, hajhúzogatás vagy folyosón kergetés,
mellékhelyiségbe menekülés stb.
Minden nagyszünetben, mikor
megjött a kifli, kikerült a tál az ablakok közül, fel a katedrára, ahol
körbe lehetett könyökölni, és mártogatni szépen, csendben, szervezetten. De jó is volt, nosztalgiáztam
magamban hazafelé, ám a teljes recept mégsem jutott eszembe. Valami fűszer, amitől olyan finom lett,
vagy pont olyan, mint az igazi ikra
(akkor nem is tudtuk, milyen az
igazi, mert nem lehetett kapni).
Mindenesetre, hiába törtem a fejemet, nekem csak a rózsaszínű tál jelent meg, s mentemben aztán fel is
adtam az agyam tréningezését. Már
szinte hazaértem, mikor megcsörrent a telefon a zsebemben. Vitos
Zsuzsa osztálytársam hívott.
– Figyelj ide, Mesike, most
olyant mondok, hogy ki fogsz kacagni, hogy mik járnak az eszemben – mondta, jó hangosan, ahogy
szokta. – Emlékszel-e, hogy mi az
általánosban háztartástant is tanultunk? – Mondom, hogyne.
– Na akkor, emlékszel- e arra,
hogy egyszer készítettünk valami
finomságot, s betettük az ablakok
közé? – taglalta nagy alaposan
– Hamis ikra, hamis ikra, Zsuzsika – vágtam rá boldogan
– Hát akkor nem emlékszel-e,

ságírók – nehezen hozták meg döntésüket.
Nagy Ildikó zsűritag elmondása
szerint „Tiszta látásmódról, lelki
tisztaságról árulkodó alkotások születtek. Nagy erényük – főleg a lírai
pályamunkáknál –, hogy a szerző
saját, égi ajándékként kapott hitéből
másoknak is juttatni akar, reményt,
derűt szeretne mindenkinek ajándékozni. Pl. Tóth Enikőnél: Agapé íriszem lángját láthatod,/ a hitből
fellobbanó parányi fényt,/ nem adhatok neked Holdat, Csillagot/ ám

gyújtok élet-kanócodon reményt.”
Nyikó Anetta slamje művészi szemléletességgel teszi láthatóvá a mondanivalót, önmaga és a világ
megjelenítését: „Itt áll egy törpe az
óriások között, s egy porcelánbáb,/
akinek a zsinórjai elszakadtak,/ s
akit nem a hazug ideálpolitika mozgat./ Igen, egy báb vagyok, csak
más, égi vezetéssel...” Valamennyi
versnek megvan a maga szépsége,
és minden szerzőnél találtam olyan
verssorokat, amelyek megérintettek. A saját korlátokon túlmutató,

Irodalmi összhang – vetélkedő

Csata Éva ügyvezető igazgató

December 9-én került sor az Irodalmi összhang vetélkedő díjátadására a Deus Providebit Tanulmányi
Házban. Az irodalmi vetélkedőt a
HIFA-Románia bocsátotta útjára
november 14-én. A verseny célja a
már megszokott hídépítés volt fogyatékkal élők és egészségesek között, ezúttal az irodalmi alkotások
szárnyain.
A vetélkedőre benevezett személyeknek vers, illetve próza kategóriában
kellett
beküldeniük
november 30-ig egy-egy pályamunkát, rövid bemutatkozással egyetemben.
A benevezettek között voltak fogyatékkal élők és egészségesek,
román és magyar ajkúak, egészen
kezdő, szárnyaikat bontogatók és
igazi veteránok. Nemcsak Maros
megyei résztvevők képviseltették
magukat, hanem szép számban jelentkeztek Kolozs, Hargita, Kovászna, Bihar és más megyékből is.
A zsűritagok – román részről Liliana Moldovan és Angela Macarie
könyvtárosok, magyar részről Nagy
Ildikó, illetve Menyhárt Borbála új-

Pici lány óriási tehetséggel

(Folytatás az 5. oldalról)
– Édesanyámmal nemrég beszélgettünk arról,
hogy a kommunizmusban el voltak rejtve a fogyatékkal élők, mivel nem illettek be az ideális
képbe. És úgy látom, hogy ennek a szemléletnek
még mindig maradtak nyomai. Még mindig nem
akarjuk észrevenni, hogy a társadalom nem tökéletes, vannak fogyatékkal élők, és a társadalom velük együtt az, ami. Azt az üzenetet kell
eljuttatni az emberekhez, hogy ne problémaként
tekintsenek ránk, mert ugyanolyan tagjai vagyunk a társadalomnak, mint bárki más. Nem
kell elrejteni, nem kell szépíteni, nem lehet megoldani, ez egyszerűen van.
– Kemény munkával, kitartással megteremtetted magadnak a megélhetést, biztos munkahelyed van, támogató baráti kör áll melletted.
Hogyan tovább, milyen terveid vannak?
– Hollandiában lehetőséget kínáltak nekem,
hogy költözzek ki, segítettek volna elhelyezkedni, valamint a programozói, illetve a zenei
karrierem kiépítésében. De úgy érzem, a Jóisten

nem véletlenül teremtett ide és ilyennek, amilyen vagyok. Nem véletlen az, hogy ide születtem, egy visszamaradottabb országban kell
boldoguljak, valami célja van ennek. Keresem
ezt a célt. Sok embertől érkezik visszajelzés,
hogy segítek változtatni a felfogásukon, hogy
pozitív hatással vagyok rájuk. Óriási erőt ad
nekem nap mint nap, hogy van olyan ember, aki
a szemembe nézett, és azt mondta, én vagyok a
példaképe.
Álmodozó vagyok, rengeteg tervem, álmom
van. Egyik közeli tervem, hogy továbbvigyük a
zenekart, amelyben mindannyian fogyatékkal
élők vagyunk, négyen fizikai, a többiek szellemi
fogyatékkal élnek. Ennek köszönhetően döbbentem rá, hogy milyen ereje van a zenének, hogy
egy hétvége alatt egy zeneszámot színpadra állítottunk úgy, hogy a társaság nyolcvan százaléka
nem tud angolul. Tavasszal immár együttesként
készülünk egy hollandiai turnéra. Emellett a
munkahelyemen is szeretnék tovább fejlődni, remélem, majd egyszer családot is alapíthatok.

mit tettünk bele, mert pár napja ez
jár az eszemben, hogy most, az ünnepek előtt meg kéne csináljam. Be
finom volt, hallod-e? Paradicsomlében megfőztük a grízt, aztán tettünk
bele olajat, a hagymát megreszeltük
nagy könnyezés közepette, emlékszel? Aztán még kellett bele valami,
de az nem akar bejönni.
– Sajnos, nekem sem – mondtam,
de akkor már nem is érdekelt igazából a recept, elöntött egy kellemes
melegség, odaképzeltem magam
Zsuzsával az osztályba, a rózsaszín
tál mellé, s nem is gondoltam többé
népszerű fizikatanárunk előadására.
Pár nap múlva egész véletlenül
(márpedig véletlenek nincsenek) találkoztunk a téren, ahol ismét az
ikra volt a téma természetesen, s
hogy mégis megoldódjon a rejtély,
szintén egész véletlenül odakerült
Balog Jutka osztálytársunk, aki ott
helyben megfejtette a titkot, hiszen
teljes részleteiben emlékezett a

azokat leküzdő különleges empátia
minden alkotást jellemez. György
Emőkénél pl. „Öreg néne megáll,
teste csont és bőr,/ Reszkető kezében plédnyi emberség,/ Fázó Istentől rászáll az üdvösség...” A fa című
képvers pedig a formai bravúr mellett zeneiségében is magával ragad.
A prózai alkotások színes fantáziáról és a részletek iránti figyelemről mesélnek. Ez mindhárom
díjazott pályamunkára – A tökéletlen gyertya, a Zuhanás és a Hétköznapi mese címűre – egyaránt igaz.
Köszönöm, hogy elolvashattam.
Menyhárt Borbála értékelése
szerint: Értékes, érzésekkel teli
munkák születtek, mind lírai, mind
pedig prózai síkon kivétel nélkül
mindenik írásban benne volt a
szerző lelke. Ami engem különösképpen megragadott, elsősorban a
Nyikó Anetta írásában, valamint a
Zuhanás című pályamunkában az,
hogy az élet szülte őket, a mindennapok – legtöbbször nem túl derűs
– valóságából táplálkoznak, olyan
problémákat mondanak ki, olyan
élethelyzeteket fogalmaznak meg,
amelyeket mindannyian látunk magunk körül, de valahogy elmegyünk
mellettük, nem figyelünk fel rájuk
kellőképpen, vagy egyszerűen nem
beszélünk róluk... mert kényelmet-

hamis ikra receptjére, és mint mi is,
sok más kellemes negyvenegynéhány éves élményre kedves és mozgalmas iskoláskorunkból. Szóval e
kis valódi mesém után a telepátiát
ne soroljátok a hamis áltudományok
kategóriájába, hiszen éppen a hamis
ikra a bizonyíték, hogy működik,
hogy mindannyian rezgésben vagyunk, s hogy naponta összerezgünk,
mikor
egyformán
gondolkozunk, még ha nem vagyunk egymás mellett, akkor is. Valamiféle
láthatatlan
és
bizonyíthatatlan, de azért létező
szálak összekötnek bennünket élményeink kapcsán is eseményekkel, s az idő is relatív, hiszen
negyvenvalahány év is csak egy pillanat a világmindenségből nézve
vagy érezve. Ahhoz képest pedig a
hamis ikra milyen elevenen megmaradt, s milyen jó, hogy felidéződött a lelkünkben, mintha csak a
tegnap történt volna.

len. De attól még léteznek. Az
Anetta írásán, úgy érzem, sokan el
kellene gondolkozzunk, hiszen szókimondóan, a lényegre tapintva
megfogalmazza mindazokat a bántó
élethelyzeteket, amelyekkel sajnos
a mai napig szembesülniük kell a
fogyatékkal élőknek, azoknak a
személyeknek, akiktől sok esetben
mi, egészségesek rengeteget tanulhatnánk... emberséget, bátorságot,
kitartást.
A zsűri döntése szerint: vers kategóriában díjazottak: Nyikó Anetta
– I. hely, György Emőke – II. hely,
Tóth Enikő – III. hely.
Prózában a következő résztvevők
kaptak díjat: N.T.I. – I. hely, M.B.T.
– II. hely, Mihály Tünde Beáta – III.
hely.
Minden résztvevő oklevelet kapott.
A vetélkedő megszervezésében
és levezetésében partnerünk volt a
Maros Megyei Könyvtár. Támogatóink: Maros Megyei Tanács, illetve
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala.
Hogy sikerült-e hidakat építeni?
Igen. Minden bizonnyal. Hiszen
azok a dolgok, amelyek az életben
igazán számítanak, összekötnek
bennünket a szeretet szétszakíthatatlan kötelékével.
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Finom falatok a szeretet ünnepére

A karácsony nem attól lesz ünnepi, meghitt, hogy
jól teleesszük magunkat mindenféle földi jóval, de
a finom falatok akkor sem hiányozhatnak a családok asztaláról. Természetesen nem kell roskadásig
tölteni az asztalt, elég, ha a család kedvenc ételét
vagy süteményét készítjük el, így elkerülhető lesz
mind a túlevés, mind pedig a pazarlás, és nem utolsósorban a háziasszony sem dől ki a felgyülemlett
fáradtságtól, hanem együtt tud mindenki örülni
egymásnak és az ünnepnek. Ha valaki azonban újítani szeretne, netán több vendéget vár, vagy csak
egyszerűen nincs ötlete, mit készíthetne, a segítségére sietünk, hátha talál a család ínyére való falatokat az alábbiakban. Áldott, örömteli ünnepet
kívánok minden kedves olvasónak! Köszönöm,
hogy idén is hónapról hónapra főztek a receptjeim
alapján, olvasták, gyűjtötték őket.

kaprot (ha használunk), borssal ízesítjük (sózni már nem kell,
eléggé sós a telemea), és kézi mixerrel jó habosra keverjük.
A masszát jól behűtjük, hogy minél keményebb legyen, majd
nedves kézzel gombócokat formálunk belőle, és megforgatjuk aprított petrezselyemzöldben, pirospaprikában, lenés/vagy szezámmagban.
A finomságokat tálcára helyezve tetszés szerint díszítjük.

Ünnepi halas tál

Sütő Edith Magdolna

Vegyes hidegtál

Hozzávalók (5-6 személyre): a fasírtos falatkákhoz: 30
dkg darált hús, 1 szelet kenyér, 1 kisebb krumpli, 1 hagyma,
2-3 cikk fokhagyma, 1 tojás, zsemlemorzsa, só, bors, szárított
oregánó vagy bazsalikom, bő olaj, uborka, fekete és barna olajbogyó, kenyér; a sonkatekercshez: 10 szelet sonka, 1,5 dl
habtejszín (édesítetlen), 1 tasak habfixáló, só, bors, 1 evőkanál
ecetes torma, esetleg 1-2 evőkanál reszelt sárgarépa; a sajttekercshez: 25 dkg sajt, 3 főtt tojás, 1 piros húsú paprika, 1 kis
csokor petrezselyemzöld, 2-3 evőkanál sűrű görög joghurt
vagy tehéntúró, só, bors; a túrógolyóhoz: 15 dkg tehéntúró,
10 dkg telemea, tejfölös tubusos krémsajt vagy sűrű joghurt,
2-3 cikk fokhagyma, friss vagy szárított kapor (elhagyható),
bors, petrezselyemzöld, pirospaprika, szezámmag és lenmag.
Elkészítése: A fasírthoz a kenyeret beáztatjuk, kicsavarjuk,
majd összevegyítjük a hússal, a finomra lereszelt krumplival,
hagymával és fokhagymával, illetve a tojással. Ízlés szerint
megsózzuk, borsozzuk, szárított zöldfűszerrel ízesítjük, majd
annyi zsemlemorzsát dolgozunk bele, hogy jól formázható
masszát kapjunk. Diónyi gombócokká formáljuk, és forró bő
olajban kisütjük. Vékony kenyérszeletekből kis karikákat vágunk ki, ráhelyezünk egy-egy uborkakarikát és fasírtot, majd
félbevágott olajbogyóval díszítjük, és megtűzzük fogpiszkálóval.
A sonkatekercshez a tejszínt keményre verjük a habfixálóval, sóval-borssal ízesítjük, majd óvatosan beleforgatjuk a
tormát és a sárgarépát (ha használunk). A krémet rákenjük a
sonkaszeletekre, feltekerjük, és megtűzzük fogpiszkálóval.
A sajttekercshez a sajtot kb. fél cm vastag egyenletes szeletekre vágjuk. A szeleteket sütőpapírral bélelt tepsibe vagy
hőálló tálba helyezzük egymás mellé, majd 5 percre (vagy
ameddig jól megolvad) 180 fokos sütőbe toljuk. Kivesszük,
hagyjuk kihűlni, majd sütőpapírostul kivesszük a tepsiből. A
töltelékhez a villával összetört tojásokat elkeverjük a nagyon
finomra aprított paprikával és petrezselyemzölddel, joghurttal
krémesre kavarjuk, sózzuk, borsozzuk, majd rákenjük a kihűlt sajtlap kétharmadára, és szorosan feltekerjük. Sütőpapírba vagy fóliába csomagolva hűtőbe tesszük 2-3 órára,
hogy jól megdermedjen.
A túrógolyóhoz a telemeát és a tehéntúrót összedolgozzuk,
majd tejfölös sajtkrémmel vagy joghurttal lazítjuk kissé (nem
szabad ellágyítani). Hozzáadjuk a zúzott fokhagymát meg a

Hozzávalók (4 személyre): 60 dkg halfilé, 60 dkg pontyvagy lazacderék, só, bors, pirospaprika, liszt, 1 kezeletlen narancs héja, olaj; az öntethez: 25 dkg tejföl, kevés tej, 1 narancs leve, só, bors, fokhagymapor, 2 evőkanál olívaolaj.
Elkészítése: A halfilét és a halderékszeleteket megszórjuk
a só, bors és pirospaprika keverékével, majd lisztbe forgatva,
forró olajban, nem túl nagy lángon, oldalanként 2-3 perc alatt
kisütjük. A felforrósított olajon először megfuttatjuk a vastagon lehámozott narancshéjat, a héjdarabokat eltávolítjuk, és
utána tesszük bele a halszeleteket. Papírtörlőre szedve felitatjuk az olajat róla. Az öntethez a tejfölt elkeverjük a narancslével, és tejjel hígítjuk tetszés szerinti sűrűségűre. Sóval,
borssal és fokhagymaporral ízesítjük, tetszés szerint, majd
belekavarunk 1 evőkanál olívaolajat is. Tálaláskor meglocsoljuk a másik evőkanálnyi olajjal.

Vörös áfonyás csülök

Hozzávalók (4-5 személyre): kb. 1,5 kg csontos sertéscsülök, 1-1 evőkanál borókabogyó és szemes bors, 1 teáskanál
egész szegfűbors, 3-4 babérlevél, só; a páchoz: 10 dkg fagyasztott erdei vörös áfonya, 2-3 evőkanál vörösáfonya-zselé
vagy -lekvár, 1 evőkanál méz, 1 teáskanál mustár, 2 evőkanál
citromlé, só, 2 teáskanál tört koriandermag, 2 evőkanál olívaolaj; a szószhoz: 20 dkg vörös áfonya, 2 evőkanál kukoricakeményítő, só, cukor (nálam xilit), citromlé, 2 evőkanál
tejföl vagy görög joghurt.
Elkészítése: A csülköt jól megmossuk, és hideg vízben főni
tesszük. Mellédobjuk a szemes fűszereket meg a babérlevelet,
nem túl erősen megsózzuk, és kis lángon, csendesen gyöngyöztetve addig főzzük, míg omlósra nem puhul. (Vigyázzunk, hogy ne essen szét.) Amikor megpuhult, alányúlva,
óvatosan kiemeljük, hőálló tálba tesszük, és hagyjuk hűlni egy
keveset. (Akár előző nap is meg lehet főzni, és a vízben hagyjuk kihűlni.) A pác hozzávalóit összeturmixoljuk, majd bekenjük vele a csülköt. A csülök alá kevés főzőlevet öntünk, hogy
ne égjen meg, majd 220 fokos sütőbe toljuk, addig sütjük-pi-

Prima díjas a Napsugár!

Zsigmond Emese főszerkesztő

A díjátadó gálán Áder János köztársasági elnök, számos
miniszter, valamint korábbi Prima, illetve Prima Primissima
díjas tudós, művész, sportoló és közéleti személyiség ünnepelte a 2019-es díjazottakat, köztük a Napsugár Alapítványt
és gyermeklapot. A tévéközvetítésnek, híreknek, beharangozóknak köszönhetően nemcsak aznap este, hanem hetek óta
rajtunk a világ magyarságának szeme.
Óriási megtiszteltetés ez, munkánk, eredményeink elismerése, mely megerősít céljainkban, és szárnyakat ad a folytatáshoz.
A Művészetek Palotájának ragyogó színpadán állva nézegettem széltében-hosszában a pompás teret: vajon elfér itt a
Napsugár? Hiszen a rangos kitüntetést egyedül, de nem a
magam nevében vettem át.
Gondolatban magam mellé szólítottam mindössze hatfős

kis csapatunkat, a Napsugár belső munkatársait, kemény magját.
Szólítottam több mint száz nagyszerű alkotót, írót, költőt, képzőművészt, az alapítókat és a mostaniakat, akik 1957-től máig
biztosítják a Napsugár irodalmi, esztétikai
minőségét, rangját.
Szólítottam ezernyi tanítót, óvónőt, akik
munkatársaink, szövetségeseink, igaz barátaink.
Magam mellé hívtam a gyermekeket, olvasóinkat, akik ma 26 ezren vannak, de
akiknek száma a 62 év alatt legkevesebb
egymillióra becsülhető.
Ez hát a Napsugár! S ha már ilyen szépen összegyűltünk, hadd köszönjük meg
együtt a bizalmat annak, aki e rangos díjra
jelölt minket, a Prima Primissima kuratóri-
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rítjuk, amíg szép pirosra nem sül. Közben a maradék páccal
és a pecsenyelével többször megkenjük. Ha szeretnénk, a csülköt be is vagdoshatjuk, a páccal pedig a vágatokban is bekenjük. A szószhoz az áfonyát főni tesszük kevés vízzel, sóval és
citromlével, majd besűrítjük a vízzel elkevert keményítővel,
és jól kiforraljuk. Belekeverjük a joghurtot (vagy tejfölt), és
ízlés szerint édesítjük. Krumplipürével kínáljuk.

Flódni

Hozzávalók egy kb. 35x25 cm-es tepsihez, a tésztához: 80
dkg liszt, 30 dkg vaj, 10 dkg fruktóz, 1 egész tojás, 2 tojássárgája, késhegynyi só, 1 mokkáskanál sütőpor, kb. 2,5 dl tej;
a diós töltelékhez: 40 dkg őrölt dióbél, 10 dkg fruktóz, 1-2
teáskanál reszelt citromhéj, 1 teáskanál rumkivonat, 1/2 dl
tej; a mákos töltelékhez: 32 dkg darált mák, 12 dkg fruktóz,
5 dkg kandírozott citromhéj, 2 tasak vaníliás cukor, 1/2-1 dl
tej; az almás töltelékhez: 1,5 kg alma (lehet több is, nekem
csak ennyi volt), 1 nagy marék mazsola, 2 csapott evőkanál
fruktóz, 3-4 evőkanál citromlé, 1 teáskanál őrölt fahéj; továbbá: 1 kisebb tojás a kenéshez, liszt a deszkára, 2 dkg vaj,
szilvalekvár, porított fruktóz.
Elkészítése: A lisztet tálba szitáljuk, elvegyítjük a fruktózzal, a sóval meg a sütőporral, majd hozzáadjuk a kockára vágott hideg vajat, és gyors mozdulatokkal morzsásra
dolgozzuk. Ekkor hozzáadjuk a tojást meg a tojássárgáját,
kissé elvegyítjük, és hozzáöntünk még 2 dl tejet. Szintén gyors
mozdulatokkal összeállítjuk a tésztát, további tejet adva hozzá
kicsinként, ameddig szükséges. Közepes keménységű, nem

szakadozó, jól nyújtható tésztát kell kapnunk. Fóliába csomagoljuk, és hűtőbe tesszük felhasználásig. A diós és mákos töltelék hozzávalóit külön-külön összekeverjük, majd kis lángon,
állandóan kavargatva összefőzzük. A mákos töltelékbe picivel
több tejet kellett használnom ahhoz, hogy jól kenhető állaga
legyen, ezért először beletsszük a fél dl-t, majd kicsinként adagolhatunk még néhány evőkanálnyit. Az almás töltelékhez a
meghámozott almát lereszeljük nagy lyukú reszelőn, meglocsoljuk citromlével, elkeverjük a fruktózzal, majd kézzel jól
kifacsarjuk. Hozzáadjuk a mazsolát, és állandóan kevergetve
addig pároljuk, míg az egész leve el nem fő. Végül belekeverjük a fahéjat is. A töltelékeket jól kihűtjük. A tésztát négyfelé osztjuk. Enyhén lisztezett deszkán az első lapot tepsi
méretűre nyújtjuk, és sütőpapírral bélelt, vajjal megkent tepsibe simítjuk. Vékonyan megkenjük szilvalekvárral, majd rásimítjuk a diós tölteléket. Lefedjük a második kinyújtott
tésztával, megkenjük lekvárral, és rásimítjuk a mákos tölteléket. Erre jön a harmadik tészta, amit befedünk az almás töltelékkel (én ez alá nem tettem lekvárt), majd betakarjuk az
utolsó kinyújtott tésztával. Szépen elegyengetjük, kissé le is
nyomkodjuk, majd megkenjük felvert tojással, illetve megszurkáljuk villával, és 160 fokra előmelegített sütőben kb. 1
órán át sütjük. Ha a teteje nagyon pirulna, letakarhatjuk sütőpapírral vagy alufóliával. Miután a sütőből kivesszük, hagyjuk
kihűlni, és tálalás előtt 10-12 órát hagyjuk pihenni hűvös helyen. Jó nagy adag sütemény, tepsistül több mint 4 kiló volt.
Tálaláskor megszórhatjuk porított fruktózzal (porcukorral) is.
Megjegyzés: Én fruktózzal (gyümölcscukor) sütöttem a süteményt, mert csak ez vagy a xilit fogyasztható általunk, de
természetesen rendes cukorral is süthető. Mivel a fruktóz picivel édesebb, mint a sima cukor, illetve mi sem vagyunk nagyon édesszájúak, nekünk ez az adag édesítés tökéletesen
bevált. A fruktóz mennyisége helyett másfélszeres adagnyi
cukrot lehet számítani (vagyis 10 dkg fruktóz helyett 15 dkg
cukrot), ha valaki nem édesszájú, de lehet ennél többet is
használni, ízlés szerint.
umának, hogy a 700 jelölt közül kiválasztott, és mindazoknak, akik velünk örültek,
nekünk szurkoltak, szeretetükkel, imáikkal, szavazataikkal emeltek, erősítettek.
Bíztunk a sikerben, mert Petőfivel valljuk: A jó ügynek végül győzni kell! A Napsugár jó ügyet szolgál.
Megtisztel a Prima díj, hiszen az elsők
közé, a nemzet legjobbjai közé emel bennünket, de nem célállomás: nem a díjért és
nem a díjig dolgoztunk.
Feladatunk van. A Teremtő két csodát
bízott ránk: világot rendező és megtartó
magyar nyelvünket és a gyermekben megtestesülő jövőt.
E két csodát most mi vigyázzuk. Leheletünkkel állunk strázsát (Márai nyomán).
Köszönjük a Jóistennek e feladatot és
mindenkinek, aki mellettünk áll a teljesítésében.
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Az új Vejnemöjnen

sokhoz, és jobban hittek a különböző varázslatokban, mint a gyógyszerekben. Első lépésként
a gyermekek nevelésével és az
Szilágyi Mihály
egészséges táplálkozással kapcsolatos könyAz irodalom mellett az orvoslást is a szí- vet írt.
vén viselte. Gyűjtőútjain szembesült a paAzt mondhatnánk, hogy egy orvosnak elég
raszti élet egészségügyi helyzetével, a a gyógyítás és a folklórgyűjtés. Elias Lönnrot
hagyományos népi gyógyászattal. A tapasz- azonban nem elégedett meg ennyivel. Hihetaltakból arra következtetett, hogy elenged- tetlen megszállottsággal igyekezett megalahetetlen az egészségügyi népnevelés, mert a pozni a finn nemzeti öntudatot. Számos
parasztság gyanakodva közeledett az orvo- munkája közül mérföldkőnek számított a
finn-svéd szótár kiadása.
Ugyanakkor a nyelvújító
szerepét is magára vállalta, rengeteg új szót talált ki, írásaival a finn
szókincs bővítésére, újítására törekedett. Kidolgozta és szabályozta a
finn nyelvtant. Ő volt az
első, aki Helsinkiben az
egyetemen finn nyelven
oktatott, és a nyelvtan tanulmányozását is javasolta. Érzékenyen közelített a nyelv területéhez.
A szelíd és kedves professzor talán túl óvatos és
engedékeny lehetett ezen
az új téren, mert azt is
feljegyezték róla, hogy
maguk a tanulók kérték a
szigorúbb finn vizsgákat.
Elias életét mélyen
megérintette Vejnemöjnen üzenete. A dal, a muzsika hatalma őt is
megbabonázta. Kevesen
tudják róla, hogy nem
csak amolyan barátkoztató furulyásnak számított. Figyelme kiterjedt a
Karikatúra Lönnrotról. „Unus homo nobis currendo restituit rem.” (Egy ember
teljes nemzeti örökségre,
értünk szaladva visszaadja méltóságunkat.)
mindent igyekezett fel(Folytatás a december 5-i lapszámból)
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dekében énekeskönyvet állított össze 230 melódiával – kár, hogy egyelőre nem tették
közzé ezt a gyűjteményt. Becslések szerint
maga Elias több száz kantelét készített. Ma
körülbelül húsz, általa készített kantele létezik
különböző finn múzeumokban.
Időskorára Elias még a családján belül is
legendává vált. 1862-ben nyugdíjba vonult
ugyan, de sosem maradt tétlen. Minden reggel ötkor kelt, elővette a kantelét, és újra meg
újra elismételte Vejnemöjnen intéseit. Ezt követően egy csésze kávéval igyekezett élvezni
a régmúlt idők dallamainak visszhangját,
majd séta következett. Rossz idő esetén elmaradt a séta, egyből íróasztalához ült, és
dolgozott szüntelenül. A munkát csak akkor
szakította félbe, ha vendégek érkeztek. Pontban este nyolckor letette a kopott hegyű ceruzát, ezután családja körében vacsorázott.
Vacsora után leült csodálni az alkonyatot,
vagy elmerengett a téli esték csillagos égboltján, miközben kereken húsz ceruzát kellett
meghegyeznie a következő napi tevékenységhez.
1884. március 19-én nem szólalt meg reggel öt órakor a kantele, a ceruzák pedig hiába
álltak kihegyezve, nem volt többé szükség
rájuk – emléktárgyak maradtak Elias Lönnrot
után.
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A szülői ház

emelni, semmit sem hagyni a porban. Így történhetett meg, hogy a finnek népi hangszerén, a kantelén is kitűnően játszott.
A kantelejátékkal egy újabb történet született. A muzsikus Elias hamar rájött, hogy a
népi hangszerrel csak úgy lehet nemzetközileg elismert művészetet megszólaltatni, ha
magát a hangszert is fejlesztik. Az ősi kantele
egy citeraszerű húros hangszer volt öt húrral.
A régi kanteléket egyetlen fából faragták ki,
és a húrjai lószőrből vagy állati inakból készültek. A kantele a férfiak hangszerének számított, a legenda szerint Vejnemöjnen is
kantelén játszott.
Elias Lönnrot elsajátította a kantelekészítés titkát is, majd kidolgozta a professzionális, hangversenyeken is használható kantele
új formáját. Munkájában kikérte a Helsinkiben működő Granholm zongoragyár mérnökeinek a véleményét is.
A tervek után maga Elias kezdte el a hangszerek készítését. Több típust is kitalált. Gyerekek számára készült a 15 húros, iskolai
használatra szánt kantele, majd ezt követte a
25 húrral ellátott, kromatikus játékra is alkalmas változat. Az új hangszerek a sok húr miatt
más hangolást és játéktechnikát igényeltek.
Elias ezt is kidolgozta, sőt hangszertanítással
is foglalkozott. A kanteletanítás elősegítése ér-

ROMÁN
SZABVÁNY

u

SOHA
(NÉMET)

u

SZIMULÁL

uq

uq

q

HÁZON VAN
NITROGÉN
ÉS SZÉN
VEGYJELE

u

q

KELVIN (RöV.)

q
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„Számomra a legfontosabb az, hogy Románia gazdaságpolitikája
kiszámítható, előre látható legyen”

Exkluzív interjú Harri Kiiskivel, az Azomureş új vezérigazgatójával, igazgatótanácsának elnökével

• Harri Kiiski az utóbbi években az Azomureş ügyvezető igazgatójaként dolgozott, 2020. január elsejétől a cég vezérigazgatója és igazgatótanácsának elnöke.
• Mihai Aniţei, aki 2012-től töltötte be a vezérigazgatói funkciót, 2020. január elsejétől az Ameropa Romania országos
igazgatója lesz.
• Az Azomureş az ország legnagyobb műtrágya-előállító cége,
2012-től az Ameropa cégcsoport tagja.
• Az utóbbi hét esztendőben az Azomureş beruházásai meghaladták a 350 millió eurót.
• Az interjút a Profit.ro készítette Harri Kiiskivel, az Azomureş
új vezérigazgatójával, igazgatótanácsának elnökével.

– Kiiski úr, milyen változások
várhatók az Azomureş vállalat igazgatásában, mik a tervek?
– Köszönöm a kérdést. Két éve
lakom ebben a csodálatos országban, Romániában. Kiváló lehetőségeim vannak, hogy minél jobban
megismerjem az országot. Két éve
vagyok az Azomureş ügyvezető
igazgatója, 2020. január elsejétől
vezérigazgatóvá neveztek ki. Elődöm, Mihai Aniţei, Bukarestben az
Ameropa cég országos hálózatának
vezérigazgatója lett, de ezután is lehetőségünk lesz együttműködni. A
legnagyobb kihívást számunkra a
114-es sürgősségi kormányhatározat jelentette, amely drámai módon
érintette az áraink alakulását. Románia az Európai Unió harmadik
legnagyobb földgáztermelő országa, mégis 2019-ben itt volt a legdrágább a földgáz. Ezért ebben a
helyzetben igazi kihívást jelent az
ipar számára, hogy miként tud az elkövetkezendő esztendőkben fenntarthatóan gazdálkodni. 2020.
január elsejétől szeretnénk folytatni
az eddigi termelést, mi több, szándékunkban áll növelni a Romániában előállított mennyiséget. Hazai
nyersanyagforrást használunk fel
azért, hogy műtrágyát állítsunk elő
a romániaiaknak. Fontos tudni,
hogy az Európai Unió farmereinek
30%-a Romániában van, ami jelentős arány az egész unióban.
– Milyen a kapcsolatban áll az
Azomureş Rt. a romániai gazdasággal?

– Induljunk ki az Azomureş Rt.ből. 1130 saját alkalmazottunk van,
a szolgáltatóink cégeinél több mint
1000-en dolgoznak, indirekt módon
több ezer személyt foglalkoztatunk.
Mintegy 1,3 millió tonna műtrágyát
szállítunk évente egy olyan piacnak,
ahol összesen 2,5 millió tonna a fogyasztás. A saját előállítású műtrágya használatával csökkentjük a
behozatalt. Ez tükröződik Románia
kereskedelmi mérlegén is. Ugyanakkor a hazai gazdáknak lehetőséget teremtünk arra, hogy növeljék a
hektáronkénti
terméshozamot,
amely más uniós tagországhoz viszonyítva átlagban még mindig elég
kevés.
– Akkor is, ha nő?…
– Ha fokozzuk a műtrágyahasználatot, igen. A terméshozamok is
nagyobbak lesznek. Ugyanakkor
arra kell törekedniük a gazdáknak,
hogy javítsák a mezőgazdasági termékek minőségét, mert ezáltal nagyobb lesz a jövedelmük.
– Milyen lehetőséget rejt magában a hazai mezőgazdaság, ha
tegyük fel az Azomureş cég
teljes termelőkapacitását használnák?
– Még növelhetjük a lehetőségeinket. Úgy tervezzük, hogy az elkövetkezendő öt évben elérjük az évi
1,8 millió tonnás termelést, tehát a
maihoz viszonyítva 10-15%-os növekedést ütemeztünk be. Ezáltal
még kevesebb műtrágyát importálunk.
– Ez hozzájárulhat a kereske-

Harri Kiiski, az Azomureş új vezérigazgatója

delmi és a folyószámlahiány csökkenéséhez.
– Közvetett módon igen.
– Milyen versenyhelyzetet teremtett a földgáz árára vonatkozó 114es sürgősségi kormányhatározat
alkalmazása, miként reagáltak erre
a versenytársak, mi lesz majd a közeljövőben?
– A következőképpen kell tekintenünk a helyzetre: az előállítási
költségek kb. 60%-át teszi ki a földgáz ára, így természetesen a földgáz
felvásárlási árának a növelése az
előállítási költséget is terheli.
Ugyanakkor a nemzetközi műtrágyapiacon túlkínálat alakult ki, aminek köszönhetően csökkent az ár. A
romániai árak természetesen követik a nemzetközi piac referenciaértékeit.
– Miként magyarázza azt, hogy

bár Románia teljes egészében lefedi
saját földgázfogyasztását, mégis itt
a legnagyobb az ár Európában?
– Románia földgázszállítási infrastruktúrája miatt viszonylag elzárt
Európa más országaihoz viszonyítva. A földgázt ugyanis – más
környékbeli országoktól eltérően –
kis nyomású vezetékeken szállítják,
ezért is nehezebb más országból exportálni.
– Mit üzenne a gazdáknak, a forgalmazóiknak, a kormánynak, általában a Romániát adminisztrálóknak?
– Az Azomureş nyitott, átlátható
tevékenységünk van, tiszteletben
tartunk minden hazai és európai
uniós törvényt, előírást. Azt szeretnénk, hogy tisztességgel és társadalmi megbecsüléssel érjük el a
romániai gazdák számára szükséges
évi 1,8 millió tonna termelést.
– Felbecsülhető-e az, hogy miként hat az Azomureş termelékenységének
növelése
a
hazai
mezőgazdaság fejlődésére?
– Jó kérdés, és határozottan állítom, hogy több tényező is befolyásolja ezt. Minden valószínűséggel
az elkövetkezendő időszakban több
lesz a nagygazdaság. Lehet, hogy
kevesebb lesz a gazda, azonban
egyre többen, hatékonyabb mezőgépekkel felszerelt nagygazdaságokban állítják elő a javakat. Az
Európai Unióban Romániában van
a legrégibb, legelhasználtabb mezőgépészeti park. Rengeteg beruházási lehetőség van a mezőgazdaságban, és biztos vagyok abban,
hogy ezt több cég is kihasználja
majd. Például az Azomureş 2012től, amióta tagja az Ameropa cég-
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csoportnak, 350 millió eurót fektetett be ezen a téren.
– Az ön elődje, a volt vezérigazgató, a leendő országos igazgató,
Mihai Aniţei kijelentette, hogy volt
még nehezebb időszak a cég életében, de ha figyelembe vesszük
utóbbi évek történéseit, akkor elmondhatjuk, hogy az Azomureş
cégként hatalmasat fejlődött. Jövendőbeli vezérigazgatóként miként
tartja meg ezt az irányt, a fejlődés
ritmusát, a teljesítményt?
– Ez egy újabb jó kérdés. Biztos
munkaerőnk van, meg kell becsülnünk alkalmazottainkat. Ők azok,
akik a siker mögött állnak. Hangsúlyozom, hogy Romániában jól képzett munkaerő van, és ez
értékelendő. Természetesen akadnak gondjaink alkalmazáskor, mert
Romániában a munkanélküliségi
ráta alacsony. Sokan elhagyták az
országot. Örömmel fogadnánk, alkalmaznánk őket, ha esetleg visszatérnének Romániába.
– Ennyit szerettem volna kérdezni, lenne-e még önnek kiegészítenivalója?
– Kiemelném, hogy a mezőgazdaság Románia fontos gazdasági
ágazata, amire minden romániai
büszke lehet. Csodálatos egy olyan
országban autózni, ahol az olaszországi Toscanában látottakhoz hasonló mezőgazdasági területek,
tájak vannak. Az utak állapota miatt
többet lehet gyönyörködni a szántóföldekben, mivel átlagban óránként 50 km-es sebességgel haladhatunk. Az infrastruktúrán, a logisztikai hálózaton javítanunk
kell. Költségmegtakarítás miatt hatékonyabbá kellene tenni a szállítást.
– Engedje meg, hogy feltegyek
még egy kérdést. Ön azt említette,
hogy 2012-től az Ameropa cégcsoport 350 millió eurót ruházott be.
Az egyik ilyen befektetés a konstancai gabonarakodó terminál. Milyen
jövendőbeli befektetésekre számíthatunk mind az Ameropa cégcsoport, mind az Azomureş részéről?
– Ennek elsődleges feltétele,
hogy előre látható, kiszámítható
gazdaságpolitika legyen Romániában. Az üzleti életben nagyon fontos tudni azt, hogy mi fog történni a
(közel)jövőben. A véletlenszerű
„meglepetések” bizonytalanságot
okoznak az operatív beruházások
terén. Az Ameropa határozottan
jelen akar lenni a romániai üzleti
életben, ezért fektetett be jelentős
pénzösszeget a műtrágyatermelésbe, a gabonaterminálba, a romániai gabonaexportba. Mindez azért
fontos az Ameropa számára, mert a
világcég alkalmazottainak 30%-a
romániai illetőségű. Számomra a
legfontosabb az, hogy Románia
gazdaságpolitikája kiszámítható,
előre látható legyen. (X)
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Gulácsiék meglepetést szereznének
a BL-nyolcaddöntőben

A Lipcsei RB szeretne meglepetést szerezni a labdarúgó Bajnokok
Ligája nyolcaddöntőjében, és még
legalább egy kört menni. Erről a
német klub magyar válogatott kapusa annak kapcsán nyilatkozott,
hogy hétfőn kisorsolták az első
számú európai kupasorozat első
egyeneses kieséses szakaszának párosításait, és eldőlt, hogy az elmúlt
évadban döntős Tottenhammel kerültek össze.
Gulácsi Péter azt mondta: számukra presztízst jelentett a csoportelsőség, míg a játékosoknak leginkább azért volt fontos, mert így valamennyire kedvezőbb helyzetből
várhatták a hétfői sorsolást. Hozzátette: a nagy céljukat elérték a továbbjutással, a következő cél
kitűzése az ellenfelüktől függ.
„Szeretnénk megmutatni, hogy jó
csapat vagyunk, és felvesszük a
versenyt a legjobbakkal. Német
topcsapatként bárki ellen lehet esélyünk. Reméljük, hogy sikerül még
egy kört mennünk, szeretnénk meglepetést szerezni” – nyilatkozta.
A lipcsei együttes már a BL-csoportkör ötödik fordulójában bebiztosította
továbbjutását,
majd
kedden, az Olympique Lyon vendé-

A Lipcsei RB magyar válogatott párosa nagy lehetőség előtt áll. Fotó: HF

geként elért 2-2-es döntetlennel a
csoportelsőséget is megszerezte.
Gulácsi közölte: a sorsolás pillanatában nyilvánvalóvá vált, hogy
nagyon kiegyensúlyozott csoportba
kerültek, amelyben jó esélyük volt
a továbbjutásra. „Mert ugye voltak
olyan csoportok, ahol az első két
kalapból érkező csapatok kiemelkedőek voltak, és azok mellett a továbbjutási esélyeink nem lettek
volna ennyire reálisak. Nekünk az
első mérkőzéstől kezdve az volt a
célunk, hogy továbbjussunk a csoportkörből, amelyben egy mérkő-

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének párosításai
Borussia Dortmund (német) – Paris Saint-Germain (francia)
Real Madrid (spanyol) – Manchester City (angol)
Atalanta (olasz) – Valencia (spanyol)
Atlético Madrid (spanyol) – Liverpool (angol)
Chelsea (angol) – Bayern München (német)
Olympique Lyon (francia) – Juventus (olasz)
Tottenham Hotspur (angol) – Lipcsei RB (német)
Napoli (olasz) – FC Barcelona (spanyol)

zéstől eltekintve végig meggyőző
teljesítményt nyújtottunk. Ez a
Lyon elleni hazai találkozónk volt,
amelyen több hibát is elkövettünk,
ezért kikaptunk” – mondta. Hozzátette: a mostani már a második BLidénye a lipcsei gárdának, és a
legnagyobb különbséget abban
látja, hogy játékban ugyan már elsőre is felnőttek az ellenfeleikhez,
de mégsem sikerült a döntő pillanatokban megnyerniük a meccseket.
A Lipcsei RB szintén magyar válogatott játékosáról, a másfél hónapja sérült Willi Orbánról a kapus
azt mondta: jól halad a védő rehabilitációja, de nehéz pontos időpontot mondani a visszatérésével
kapcsolatban. „Talán januárban,
február környékén már a csapattal
tud készülni” – mondta. Hozzátette:
ebben az esetben csapattársa március végére, a válogatott Európabajnoki pótselejtezőjére – vagy
pótsejtezőire – már biztos csúcsformába tud kerülni.

Európai focikörkép

* Angol Premier Liga, 17. forduló: Arsenal – Manchester City
0-3, Burnley – Newcastle United
1-0, Chelsea – Bournemouth 0-1,
Crystal Palace – Brighton & Hove
Albion 1-1, Leicester – Norwich
1-1, Liverpool – Watford 2-0,
Manchester United – Everton 1-1,
Sheffield United – Aston Villa 20, Southampton – West Ham United 0-1, Wolverhampton –
Tottenham 1-2. Az élcsoport: 1.
Liverpool 49 pont, 2. Leicester 39,
3. Manchester City 35.
* Spanyol La Liga, 17. forduló:
Alavés – Leganés 1-1, Athletic
Bilbao – Eibar 0-0, Atlético Madrid – Osasuna 2-0, Celta Vigo –
Mallorca 2-2, Espanyol – Betis 22, Getafe – Valladolid 2-0, Granada – Levante 1-2, Real Sociedad
– FC Barcelona 2-2, Sevilla – Villarreal 1-2, Valencia – Real Madrid 1-1. Az élcsoport: 1. FC
Barcelona 35 pont (43-20), 2. Real
Madrid 35 (33-12), 3. Sevilla 31.
* Olasz Serie A, 16. forduló:
Bologna – Atalanta 2-1, Brescia –
Lecce 3-0, Cagliari – Lazio 1-2,
Fiorentina – Inter 1-1, Genoa –
Sampdoria 0-1, Hellas Verona –
Torino 3-3, Juventus – Udinese 3-

1, AC Milan – Sassuolo 0-0, Napoli – Parma 1-2, AS Roma –
SPAL 3-1. Az élcsoport: 1. Inter 39
pont (32-14), 2. Juventus 39 (2916), 3. Lazio 36.
* Német Bundesliga, 15. forduló: Bayern München – Brémai
Werder 6-1, Wolfsburg – Mönchengladbach 2-1, Hoffenheim –
Augsburg 2-4, Fortuna Düsseldorf
– Lipcsei RB 0-3, Hertha BSC –
Freiburg 1-0, Mainz – Borussia
Dortmund 0-4, Schalke 04 – Eintracht Frankfurt 1-0, 1. FC Köln –
Bayer Leverkusen 2-0, Paderborn
– Union Berlin 1-1; 16. forduló:
Borussia Dortmund – Lipcsei RB
3-3. Az élcsoport: 1. Lipcsei RB
34 pont, 2. Mönchengladbach 31,
3. Borussia Dortmund 30.
* Francia Ligue 1, 18. forduló:
St. Etienne – Paris St. Germain 04, Metz – Olympique Marseille 11, Toulouse – Reims 0-1,
Bordeaux – Strasbourg 0-1, Nimes
– Nantes 0-1, Lyon – Stade Rennes
0-1, Lille – Montpellier HSC 2-1,
Amiens SC – Dijon 1-1, Angers –
AS Monaco 0-0, Brest – Nice 0-0.
Az élcsoport: 1. Paris St. Germain
42 pont, 2. Olympique Marseille
35, 3. Lille 31.

Sporttáncos seregszemle Marosszentannán

Bálint Zsombor

Tizenegyedik alkalommal szervezte meg a Dance Art-kupát sporttáncban
a
hasonló
nevű
sportegyesület. Erre az eseményre
az idén a marosszentannai sportcsarnokban került sor, miután a korábbi években a sportcsarnokban, a
Pongrácz Antal csarnokban, sőt a
President szálloda egyik rendezvénytermében is táncoltak az ország minden sarkából érkező
sporttáncosok. Ennek minden bi-

zonnyal anyagi okai voltak, hiszen
mint Somodi Katalin, a Dance Art
társtulajdonosa és a verseny főszervezője elmondta, energia van arra,
hogy tizenegy év után is megrendezzék a versenyt, most már tapasztalat is, hogy mire kell figyelni,
azonban minden évben az anyagi
háttér megszerzése jelenti a legnagyobb kihívást.
Az idei versenyen nem vettek
részt a klub eddigi legeredményesebb neveltjei, hiszen már nem a
Dance Art színeiben versenyeznek.
Az ifjúsági világbajnok Cristina

Tătar/Paul Moldovan páros, amely
most már a felnőtt világelitbe tartozik, és az idén szerzett Európa-bajnoki címmel a napokban vett át
elismerést a megyei sportgálán,
saját klubot alapított. Vaszi Tünde
és Fodor Csanád Magyarországon
versenyeznek, többszörös magyar
bajnokok. Igaz, ők még mindig itt
készülnek, a klub fiatal tehetségeit
edzik, és ha nem is versenyeztek,
fergeteges bemutatóval szórakoztatták a nézőket.
A klub azonban újabb és újabb
tehetségeket próbál elindítani az
eredményesség útján, abban bízva,
hogy a Dance Artnak lesznek még
világbajnok táncosai – mondta el
Somodi Katalin, aki néhány nevet
is felsorolt azok közül, akik jó úton
haladnak. A 14-15 éves korosztályban Szatmári Antónia és Demeter
Dániel, Cseke Krisztina és Szőts
Dávid, a 12-13 éves korosztályban
Cezara Duca és Rareş Pleşa, valamint a 10-11 évesek között reménységre ad okot a Gombos
Hanna/Nagy Arnold páros.
A Dance Art klub az idén volt
húszéves – tette hozzá Somodi Katalin, és azért dolgoznak, hogy még
legalább a negyvenedik évfordulón
is újabb és újabb generációk útjának
egyengetésén munkálkodhassanak.

Dopping: Beszterce helyettesíti Brassót
az EHF Kupában
Fotó: Somodi Katalin közösségi oldala

A Brassói CSM Corona kizárása után az ugyancsak
román Besztercei CS Gloria 2018 kap lehetőséget a női
kézilabda EHF Kupa csoportkörében.
Az európai szövetség honlapjának beszámolója emlékeztet rá, hogy a selejtező harmadik fordulójában a
besztercei csapatot búcsúztatta a brassói együttes, ezért
esett rá a választás a csoport feltöltésekor.
A négyesben a magyar Érd, a lengyel MKS Lublin
és a dán Odense HB szerepel még. Az első kört január
4-én és 5-én rendezik, a negyeddöntőbe az első két helyezett jut.

Az EHF doppingvétség miatt zárta ki a brassóiakat,
miután a felnőtt keret minden tagját azzal gyanúsítják,
hogy intravénás lézerkezelésen vettek részt. A sérülésekből, kimerültségből felépülést elősegítő kezelést
tiltja a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség
(WADA) szabályzata.
Korábbi román médiaértesülés szerint a doppinggyanú beigazolódása esetén valamennyi játékosra négyéves eltiltás vár. Ezt a kézilabdázók abban az esetben
tudják a felére csökkenteni, ha az eljárás során bizonyítják, hogy nem tudtak a kezelés tiltott voltáról.

A Manchester City hármat vágott az Arsenalnak. Fotó: FFT

Magyar tulajdonos
a kassai futballban

Meghatározó tulajdonrészt szerzett a magyar tulajdonosi háttérrel
rendelkező Arago Csoport az FC
Kassa futballklubban. A nagy hagyományokra visszatekintő, jelenlegi cégjogi formájában 2018 óta
működő egyesület a szlovák bajnokság másodosztályában szerepel.
„Az Arago Csoport az elmúlt
években nemcsak Magyarországon, hanem a környező országokban is kialakított egy jelentősebb
befektetési portfóliót. A sport,
azon belül is a futball ráadásul ismerős terep számunkra, hiszen
nyolc éve az egyik legnépszerűbb
magyar futballklub, a DVTK többségi tulajdonosai is vagyunk” –
idézte a cég közleménye az Arago
Holding ügyvezetőjét. Sántha Gergely hozzátette: kassai szerepvállalásukat
több
dolog
is

alátámasztotta, de leginkább a tulajdonostársaik elhivatottsága, a
klub komoly hagyományai, valamint Kassa és vonzáskörzetének
sportban rejlő lehetőségei miatt
született meg a döntés. „Miskolc
és Kassa földrajzi közelsége, testvérvárosi volta, illetve közös kulturális és sportmúltja csak ráadás
volt” – fogalmazott.
Az FC Kassa elnöke, Dusan
Trnka azt mondta, nagyon örülnek
magyar partnereiknek, a mostani
fontos lépés a klub financiális hátterének biztosításában. „A magyar
tulajdonosok ráadásul hozzák magukkal azt a tapasztalatot, amit az
új, modern miskolci stadion üzemeltetése során eddig szereztek.
Együtt dolgozunk azért, hogy a
kassai futball ismét méltó legyen a
korábbi sikereihez” – fogalmazott
a klubvezető.

Fotó: Ma7
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ösztönzi-e az iskolai testnevelés
a szabadidős sporttevékenységeket?(*)
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VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT, VILLANYSZERELŐT.
Tel. 0734-123-877. (21799-I)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

MINDENFÉLE

A BBTE Testnevelés és Sportkarának két munkatársa, dr. Boros-Bálint Julianna és dr. Szabó Péter
működött közre annak a kutatásnak az elkészítésében,
amely azt vizsgálja, hogy a testnevelő tanárok, szülők
és barátok testmozgásra ösztönzésének van-e hatása
a szabadidős, önállóan végzett sporttevékenységekre.
A kutatás keretében a 11-18 éves korosztályból 974
romániai, magyarországi, egyesült királyságbeli, illetve szlovákiai diákot kérdeztek meg.
A felhasznált keretmodell követhetővé teszi, hogy
a testnevelésórákon a szakpedagógusok részéről észlelt autonómiatámogatás (Perceived Autonomy Support) milyen áttéteken keresztül válik konkrét
szabadidős viselkedéssé a diákoknál. A modell első
lépésben azt írja le, hogy ez az autonómiatámogatás
hogyan alakul önmotivációvá a testnevelésórákon.
Ezt követően a szülők és a barátok autonómiatámogatása önmotivációra gyakorolt hatását vizsgálja, illetve azt, hogy az önmotiváció miként alakul
szubjektív normává, attitűddé, észlelt magatartáskontrollá (Perceived Behavioural Control). Utolsó lépésben e három változó szándékká, majd konkrét
viselkedéssé alakulását veszi górcső alá. A modell a
szelfdeterminációs elméletre (Deci és Ryan, 1985)
alapoz, amelynek homlokterében az egyén autonómiája áll. Az elmélet szerint az egyén motiváltságához
az szükséges, hogy kompetensnek érezze magát, lehetősége legyen döntéseket hozni a saját jövőjét
illetően, tudjon kapcsolódni a társaihoz, testnevelő
tanárához, azaz kialakuljon benne a kötődés igénye.
A kutatás során kiderült, hogy a barátok és a család
részéről érkező autonómiatámogatás mind a négy országban szoros összefüggésben áll az önmotiváció ki-

(A kép illusztráció. Forrás: https://educacion2.com/educacion-fisica/)

alakulásával, ugyanakkor a testnevelésórai autonómiatámogatás általában annyira gyenge, hogy szinte alig
hat a szabadidős önmotivációra, leszámítva néhány
egyesült királyságbeli tanintézményt, ahol nagyobb
hangsúlyt fektetnek az önmotiváció ösztönzésére. A
lányok inkább otthon és a barátoktól kapnak jelentősebb autonómiatámogatást, és a fiúknál erősebb önmotivációval és szubjektív normákkal bírnak. A fiúk
a lányoknál nagyobb autonómiatámogatást észlelnek
a testnevelő tanárok részéről.
Országos bontásban vizsgálva a kérdést, az egyesült királyságbeli diákok részesültek a legjelentősebb
autonómiatámogatásban a testnevelő tanárok részéről,
míg a magyarországi diákok kapták a legtöbb autonómiatámogatást családjuktól, barátaiktól. A három
kelet-közép-európai ország közül a szabadidős testmozgás végzésére irányuló szándék a magyarországi
diákoknál volt a legerősebb.
A szerzők arra figyelmeztetnek, hogy a keletközép-európai testnevelésórák gyakran túlzottan rigurózus tanmenete gátolja, hogy a diákok a
szabadidős testmozgáshoz szükséges önmotivációt
ebből a közegből merítsék. A testnevelés-oktatásnak
az önmotiváció olyan alapvető forrásává kellene válnia, ami szülői és baráti támogatással megalapozza a
diákok önkéntes szabadidős testmozgását.
(*) Istvan Soos, Ibolya Dizmatsek, Jonathan Ling,
Adedokun Ojelabi, Jaromir Simonek, Iulianna BorosBalint, Peter Szabo, Attila Szabo, Pal Hamar (2019):
Perceived Autonomy Support and Motivation in
Young People: A Comparative Investigation of Physical Education and Leisure-Time in Four Countries.
Europe’s Journal of Psychology, 2019, 15(3), 509530.

A szilveszteri petárdázás veszélyeire
figyelmeztetik a kutyatartókat

A szilveszteri petárdázás és tűzijátékok veszélyeire figyelmeztetik a kutyatartókat: az erős fény- és hanghatások sokkolóan hatnak az állatokra, amelyek emiatt
rémülten elkóborolhatnak.

Az állatbarátoknak az év végi ünnepléskor ajánlatos odafigyelniük arra, hogy lehetőség szerint este 6 és másnap reggel 6 óra között engedjék be kedvenceiket a lakásba. Ne hagyják őket egyedül,
és ha sétálni indulnak, kizárólag bilétával ellátott nyakörvvel és
pórázon tegyék – közölte az MTI-vel a MOL, amelynek Magyarországon 123 benzinkútján található mikrocsip-leolvasó. A társaság 2018 májusában kezdte meg együttműködését a Vigyél Haza
Alapítvánnyal, azóta több mint ezer elkóborolt kutyának segítettek.
Az összegzés felidézi, hogy tavaly szilveszter éjszaka 91 kutyát
vittek be a töltőállomásokra, közülük 71-nek volt csipje, így a sikeres leolvasás után visszajutottak gazdáikhoz. A mikrocsippel
nem rendelkező kutyákat vagy örökbe fogadták, vagy a helyi menhelyre kerültek. (MTI)

KIADÓ 16 személyes víkendház szilveszterre. Tel. 0722-728-117, 0743085-185. (sz.-I)

Nyugszik a szív, mely
értünk dobogott,
pihen a kéz, mely
értünk dolgozott.
De te számunkra
sosem leszel halott,
örökké élni fogsz,
mint a csillagok.
Szomorú szívvel emlékezünk
a marosbogáti BARANYAI
ÁRPÁDRA
halálának
11.
évfordulóján.
Szerettei. (sz.-I)

AUTOMATA mosógépeket és hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-825502. (5717-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

ALKALMAZUNK hegesztőt és lakatost. Tel. 0744-572-889. (21684-I)

retett

MEGEMLÉKEZÉS

tésű

Nem vársz már minket
ragyogó szemekkel, nem
örülsz már nekünk szerető
szíveddel. De bennünk él egy
arc és a végtelen szeretet.
Fájó
szívvel
emlékezünk
december
19-én
KOVÁCS GYULA halálának
3. évfordulójára. Emlékét őrzi
felesége, fia és leánya
családjukkal együtt. (5765)

nagymama,

dédmama, jó testvér, rokon és is-

merős, a szentháromsági szüleözv. TRUFÁN IRMA
szül. Sipos

életének 85. évében december 9én elhunyt. Hamvait december

20-án, pénteken 13 órakor he-

lyezzük örök nyugalomra az új

kórház mögötti temetőbe, refor-

mátus szertartás szerint. Emléke

legyen áldott, nyugalma csen-

des!

Gyászoló szerettei. (5736-I)

Életed oly váratlanul és gyorsan ért
véget,
Itthagytál minket, kik úgy szerettünk
téged.
Emléked örökké szívünkbe égett.
Ha rád gondolunk, szemünk megtelik
könnyel,
Amíg élünk, szeretünk, és soha nem
felejtünk el!
Nélküled üres és szomorú a házunk,
és nem hisszük el, hogy hiába várunk!
Isten akaratában megnyugodva, fájó szívvel emlékezünk
SOMODI MARGITRA (született Baranyai), a Metalotehnica volt
dolgozójára, halálának 11. évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Szerettei. (sz.-I)

Mély

fájdalommal

emlékezünk

FAZAKAS ISTVÁNRA, a szeretett

férjre, apára, nagyapára, dédapára,

testvérre, az egykori számológépgyár

lakatosára halálának első évfordulóján. Nyugodjon békében!

Fotó: Antalfi Imola

édesanya,

A gyászoló család. (5676-I)
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