
Tegnap késő délután a marosvásárhelyi Deus Providebit Ta-
nulmányi Házban a Caritas alkalmazottai és önkéntesei élel-
miszercsomagokat állítottak össze azokból a
pénzadományokból, amelyeket az Egymillió csillag a szegé-
nyekért akció keretében gyűjtöttek össze. A társult Maros
megyei településeken – Marosvásárhelyen, Marosszentgyör-
gyön, Erdőszentgyörgyön és Szovátán  –  több mint 220 cso-
mag készült el, amelyeket karácsonyra eljuttatnak a
nélkülözőkhöz.  

Az Egymillió csillag a szegényekért gyűjtőakció során megyénkben
több mint 16.600 lejt adományoztak a jóakaratú emberek, akik fontosnak
tartották, hogy mécsest gyújtsanak, adakozzanak és szolidaritást vállal-
janak a nélkülözőkkel.  Az október 14-i rendezvény során  Marosvásár-
helyen 8166 lej, Erdőszentgyörgyön 1373 lej, Marosszentgyörgyön 1642
lej, Szovátán 5501 lejt gyűlt össze a mécsesekkel megvilágított tereken.
A Caritas akkor is, most is háláját fejezte ki minden adományozónak, 
hiszen az adományok  – bármilyen értékűek – összeadódva megsokszo-
rozódnak, örömet szereznek és segítséget nyújtanak a nehéz sorsú em-
bereknek. Ünnepek előtt még jobban fog a segítség, hiszen nagyon sok
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Terv, az van!
Az országos közlekedési mestertervet a lehető „legkar-

csúbbra” tervezték: az elkövetkező két évtizedben a tervek
szerint 11 új autópályán közlekedhetünk. Hosszabbakon-
rövidebbeken, majd kiderül. Hiszen ha az elmúlt évek ta-
pasztalatából indulunk ki, jól látható, hogy a nagy tervek
mifelénk igen gyakran füstbe mennek. Mint ahogy az idén
is: a beharangozott 95 (hű de sok!) kilométer autópálya
helyett mindössze 66-ot adnak át. A minap – kampányidő-
szakban avatták fel a 15 (!) kilométeres sztrádaszakaszt
Lugos–Déva között. 

Az illetékes hatóságok szerint jelenleg mintegy 700 ki-
lométer autósztrádán lehet közlekedni Romániában, két
éven belül még hozzáépítenek 300 kilométert. A szeptem-
berben elfogadott mestertervet megjelenítő térképen jól
látható: a történelmi régiók autópályákkal való összekap-
csolása még jó pár évet várat magára. Kétéves bontásban
kiderül, autópályát legkevesebbet 2018-ban építenek,
ennél többet 2020-ban, a legtöbbet pedig 2022-ben. 2036-
ig 11 sztráda épülne összesen.

Egyes hírforrások azt emelik ki, hogy 2018-ra az Észak-
Erdély autópálya Kolozsvár–Nagyvárad szakasza lesz tel-
jesen kész, 2020-ra pedig megépítik a Craiova–Piteşti

(Folytatás a 3. oldalon)

Antalfi Imola

Ingyencsúszdák
A megyeszékhely polgármesteri hiva-
talának szakosztályához fordultunk
azzal a kérdéssel, hogy mikorra vár-
ható a főtéri „ingyenes jégpálya” elta-
karítása.
____________2.
A főtanfelügyelő
nem ígért meg-
nyugtató megoldást
Dr. Nadia Raţă megyei főtanfelügyelő
és Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes
kedden délután megbeszélést folyta-
tott a marosvásárhelyi Római Katoli-
kus Teológiai Líceum szülői és tanári
közösségével, ez utóbbiak kérésére.
____________3.
Újranyomtatják
a szenátusi 
szavazólapokat
A szavazólapon átütött a nyomdafes-
ték, ami megtévesztheti a választókat.
Az érintett pártok a szavazólapok újra-
nyomtatását kérték. 
____________4.
Régi darabok 
szerelmesei
Olyanok alkotják a célközönségünket,
akiknek az értékrendje hasonló a mi-
énkhez, akik felismerik az ebben rejlő
lehetőségeket, és nekik is van otthon
néhány kedves bútordarabjuk. 
____________5.
Időben be kell 
oltani a kisgyereke-
ket rotavírus ellen
A gyermekorvos hangsúlyozta, nem
szabad félvállról venni ezt a betegsé-
get, hiszen évente mintegy kétezer
gyerek szorul sürgősségi vagy kórházi
ápolásra rotavírus-fertőzés miatt, több
mint 60 százalékuk két éven aluli kis-
gyermek.
____________8.

Fotó: Nagy Tibor 

(Folytatás a 2. oldalon)Mezey Sarolta 
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Marosvásárhely közterületeit helyenként még min-
dig vastag jégréteg borítja, mely a két hete lehullott
és el nem takarított hórétegből alakult ki. A baleset-
veszélyes közterületeken csoszogó gyalogosok láb-
törő mutatvány nélkül próbálnak közlekedni, vagy
amennyiben lehetséges, elkerülni a hanyatt esést. 

A Színház téren vagy a Maros Művészegyüttes köves-
dombi székháza körüli tereken, illetve a lakónegyedekben
is helyenként vastag jégréteg borítja a járdákat, a felszín a
napsugarak hatására megolvad, éjszakánként a mínusz fo-
kokban pedig újra megfagy, ezáltal egyre csúszósabbá válik
és ellenállóbbá szilárdul. 

A megyeszékhely polgármesteri hivatalának szakosztá-
lyához fordultunk azzal a kérdéssel, hogy mikorra várható
a főtéri „ingyenes jégpálya” eltakarítása. Ugyanakkor arra
is választ kerestünk, hogy esős időben a színházba igyek-
vők miért kell jókora tócsákon átgázolva araszoljanak, amit
a felújítási munkálatok során végzett szakszerűtlen kivite-
lezés rovására írnánk.

Florian Moldovan, a helyi közterület-kezelő igazgatóság
vezetője kérdésünkre elmondta, a Színház téren kialakult

jégréteg eltávolítása az alacsony hőmérséklet miatt egyelőre
nem kivitelezhető. A gyalogosoknak ösvényeket alakítottak
ki, valamint csúszásgátló anyaggal szórták le a teret. Amint
hangsúlyozta, azért nem lehet teljes egészében letisztítani
a színház előtti felületet, mert a nemrég felújított téren ösz-
szetörnék a térköveket, amennyiben a  klasszikus módszer-
rel próbálnák eltávolítani a jégpáncélt. Amint az időjárás
megenyhül és a jégréteg olvadni kezd, remélhetőleg sikerül
megtakarítani a balesetveszélyes tereket is a megtapadt jég-
rétegtől. A meredekebb oldalakon, a Papiu és Ştefan cel
Mare utcai járdákon csúszásgátló anyagot szórtak le, és ígé-
retet kaptunk arra is, hogy a kövesdombi csúszós terekről
is gondoskodnak. Az önkormányzat szakosztályának igaz-
gatója kifejtette, hogy minden információ hasznos, ezért a
balesetveszélyesnek minősülő csúszós felületekről értesít-
sék a közterület-kezelő igazgatóságot. Florian Moldovan
igazgató szerint a felújítási munkálatokat a Színház téren
szakszerűen végezték el, de időnként a lefolyók eldugulnak,
és ezért alakulnak ki a térkövezett felületen víztócsák.

A helyi tanács 2008. évi 20-as számú határozata értelmé-
ben a közterületeket a városháza által megbízott cég, a ma-
gánházak, üzletek előtti részt a tulajdonosok, bérlők kell tisztán
tartsák. Ennek elmulasztása esetén a bírság 100–500 lej. 

Jézus-váró ünnepély
December 12-én, hétfőn  10 órától a marosvásárhelyi
Deus Providebit Tanulmányi Ház Szent Mihály termében
Jézus-váró műsort szervez a Diakónia Keresztény Alapít-
vány és a Pro Cristo et Ecclesia Egyesület. Áhítatot mond
Kovács Tibor mezőpaniti lelkipásztor, a vendégeket Hal-
men István és Ábrám Noémi ügyvezető igazgatók köszön-
tik. Énekel Domahidi Kata, verset mond Bíró Bernadette,
táncolnak a Napsugár együttes fiatal táncosai. Az ünnepé-
lyen közösen karácsonyi dalokat énekelnek, majd szere-
tetvendégségre kerül sor. Az eseményre a szépkorúakat
várják szeretettel. 

A marosvécsi művészetterápiás
csoport kiállítása

December 10-én, szombaton 11 órakor megnyílik  a ma-
rosvécsi Neuropszichiátriai Rehabilitációs Központ Para-
Helikon művészetterápiás csoportjának kiállítása a
marosvásárhelyi Gecse utcai református  egyházközség
gyülekezeti termében. A kiállításnak és vásárnak hagyomá-
nya van, a rendezvényre immár 15. alkalommal kerül sor. 

Lemezbemutató
Miért adnánk fel? címmel jelent meg Tamás Gábor legú-
jabb lemeze, amelyet  koncerten mutat be december 14-
én este 7 órától a Kultúrpalotában. A koncertre jegyek a
Kultúrpalota jegypénztárában kaphatók. Ezt megelőzően
december 13-án önéletrajzi könyvbemutatójára kerül sor
a Bernády Házban. 

Bemutatkozik 
az Eufónia pedagóguskórus

Adventi koncertre várja az érdeklődőket az Eufónia női kar
december 11-én, vasárnap este 6 órától a Bolyai téri uni-
tárius templomba. Műsorán karácsonyra hangoló magyar,
angol, francia, katalán szerzők dalai szerepelnek. Karve-
zető: dr. Strausz Imre István. 

Jótékonysági hangverseny 
Ma 18 órától a marosvásárhelyi Privo szállodában jóté-
konysági hangverseny lesz a Marosvásárhelyi Művészeti
Szaklíceum diákjainak közreműködésével. Az előadás
zenei szerkesztője Gyarmati Andrea Katalin, a líceum zene
szakos tanára, az Egyenlő Esély Egyesület elnöke. Az
adományokat az Együtt a rákos gyerekekért! egyesületnek
ajánlják fel. 

Karácsonyváró citerakoncert 
A Fagyöngy citerazenekar következő karácsonyváró kon-
certjére a Vártemplomban december 11-én, a délelőtti is-
tentisztelet után kerül sor. 

Az igazi karácsony
Karácsony békéjére hangoló dalok és tanítások hangza-
nak el Az igazi karácsony című rendezvényen, amelyet
december 15-én,  csütörtökön este 6 órakor tartanak a ma-
rosvásárhelyi Maros Művészegyüttes  termében. Közre-
működik többek között Szénégető István, Boros Emese és
Szövérfi Mihály.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Jégpáncél a tereken
Ingyencsúszdák

Ma MÁRIA, 
holnap NATÁLIA napja. 
NATÁLIA: latin eredetű női
név, a dies natalis Domini kifeje-
zésből származik, aminek a je-
lentése: az Úr Jézus szüle-
tésnapja.  

8., csütörtök
A Nap kel 

7 óra 53 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 34 perckor. 
Az év 343. napja, 
hátravan 23 nap.

Mint arról korábban beszámoltunk, számos érdekesnek
és nívósnak ígérkező koncertnek ad otthont az esztendő
utolsó hónapjában a marosvásárhelyi Jazz&Blues Club. A
lista azóta több további eseménnyel is bővült, amelyek
közül kettőre ezen a héten kerül sor. 

A sorrendben első produkciónak ma, december 8-án este
ad otthont a Sörház utcai klub – csütörtökön a klasszikus
rockmuzsikáé a főszerep. A méltán híressé vált hazai Des-
perado együttes ezúttal névadója, a legendás Eagles emléke
előtt tiszteleg. A Desperado 1998-ban jött létre, és mind-
máig az egyetlen hazai country-rock zenét játszó banda,
amelynek tagjai kedvenc formációjuk, az Eagles egyik da-
láról, a Desperado című egykori country-rock világsláger-
ről nevezték el együttesüket. Számos híressé vált saját
szerzeményük is van, de ezúttal úgy döntöttek: az Eagles-
alapító Glen Frey halála után a néhai zenész emléke előtti
tiszeteletadásként turnéra indulnak egy olyan produkcióval,
amelynek első felében Eagles-számokat adnak elő, a má-
sodikban pedig a saját dalaikat. Fellép Sandy Deac (ének,
gitár), Kovács László (gitár), Vlad Spătar (ének, basszus-
gitár), Edi Raita (ének, billentyű), Răzvan Rotis (dobok,
ütőhangszerek), Marius Precup (gitár, ének). 

December 9-én, péntek este a kemény rockzenét kedve-
lőket várják a Dzsesszklubba. Ekkor a Guerillas és a Kre-
puskul együttesek lépnek fel, a koncerten a Guerillas a
második, The Fire Revolution című LP-jét mutatja be, míg
a Krepuskul azon új dalait játssza, amelyek a jövő év tava-
szán bemutatandó albumán szerepelnek majd. 

December 14-én a marosvásárhelyi Defender együttes
évadzáró koncertje következik a Dzsesszklubban: este 7
órától Diós Brigitta és egy gyerekkórus társaságában lép
fel az ismert vásárhelyi formáció, asztalt foglalni a 0724-
400-322-es telefonszámon lehet. 

December 15-én ismét a dzsesszmuzsikáé a főszerep: az
East2East nevű gitárduó koncertjére látogathatnak el az ér-
deklődők: a két kiváló magyar dzsesszgitáros, Eichinger
Tibor és Keri Gábor duója többnek ígérkezik egyszerű
dzsesszstandardok két gitárra adaptált változatánál. Mind-
ketten több zenekar számára és természetesen a sajátjai-
kénak is komponálnak, így műsorukban saját
szerzemények és tradicionális magyar népzenei elemek
adaptációi is felcsendülnek. A két művész nemrégiben
rögzített koncertanyaga két erdélyi magyar zeneszerző-
óriás, Kurtág György és Ligeti György zongoradarabjai-
nak két gitárra átdolgozott saját átiratain alapszik – és
természetesen rengeteg szabad improvizációnak is helyet
ad.

A duó fellépését három karácsonyi koncert követi: de-
cember 20-án, kedden délután 5 órától a Les Papillons gi-
táregyüttes lép fel Kováts Anna Tünde vezénylése alatt.
Közreműködik egy fuvolaszextett (mentor: Geréb Jolán),
egy csellótrió (mentor: Kováts István), egy zongora-hegedű
duó (mentor: Vass Edit), illetve egy gyermekkórus (ve-
zényli Szász Emese). 

December 21-én, szerdán este 8 órakor kerül sor a
Christmas Jazz Night című estre, amelyen a hazai és nem-
zetközi dzsesszélet legendás alakja, Harry Tavitian zongo-
rista lép fel – a művészt ezúttal is Cserey Csaba
dzsesszdobos kíséri. Marosvásárhelyi karácsonyi koncert-
jén avantgárd dzsesszt és archaikus bluesmuzsikát játszik.

A decemberi sorozatot egy hagyományos rendezvény
zárja: ez ugyancsak karácsonyi koncert, de a nehezebb
súlycsoportból – ez évben is sor kerül az Eurock Christ-
masre az Oli!Management szervezésében. A december
23-án este 7 órától tartandó Rockkarácsonyon fellép a
helyi S.P.A.W.N. és az Emberi Dolgok nevű Ossian-tri-
bute formáció, valamint egy GBOB-nyertes együttes, il-
letve a főzenekar – utóbbiak kilétéről a későbbiekben
olvashatnak.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2016. december 7.

1 EUR 4,5007
1 USD 4,1980

100 HUF 1,4381
1 g ARANY 158,1688

IDŐJÁRÁS
Napos idő
Hőmérséklet:
max. 10C
min. -60C

Kaáli Nagy Botond

Megyei hírek

Színjátszó-találkozó 
December 17-én 15 órától a szászrégeni Eugen Nico-
ară Művelődési Ház és a Humana Regun Egyesület
szervezésében a nyolcadik alkalommal tartják meg a
Kemény János Műkedvelő Színjátszók Találkozóját.
A rendezvényre meghívást kapott a kovásznai
Pódim színjátszó csoport,  az erdőszentgyörgyi
Bodor Péter Színkör,  a gyergyószentmiklósi Szin-
kron csoport és a Fábián Ferenc Társulat. Szászré-
gent az Eugen Nicoară Művelődési Ház keretében
tevékenykedő Mini Csim-Bumm, a Csim-Bumm Ifjú-
sági és Gyermekszínház, a Népszínház Kemény

János Társulatának ifjúsági csoportja és a Petru
Maior Műszaki Középiskola Rosszcsontok csoportja
képviseli. Mesejátékok, iskolavígjátékok, Horváth
Péter drámája és Rejtő Jenő-bohózatok szerepelnek
a programban. 

Egyetemisták 
országos táncfesztiválja

A Diákház a Maros Megyei Tanács támogatásával
szervezi meg december 9-11. között Marosvásárhe-
lyen  az egyetemisták országos táncfesztiválját és ver-
senyét. Az esemény pénteken 20 órakor kezdődik,
szombaton 17 órakor kezdődnek a fellépések. A  gála-
műsorra és a díjazásra a Kultúrpalotában kerül sor. A
belépés ingyenes. 

RENDEZVÉNYEK

Koncertek a Dzsesszklubban
Az Eagles-től karácsonyig

Szer Pálosy Piroska

Élelmiszercsomagok karácsonyra
családban még ilyenkor sem tudják beszerezni az alapélel-
miszereket. 

A csomagokba  két kg liszt, cukor, rizs, puliszkaliszt,  két
liter olaj, két sertés- és két csirkepástétom, húskonzervek,

hal-  és borsókonzerv, tésztafélék,  fűszerek, édességek –
csoki, nápolyi – , sőt fogkrém is került. Egy csomag értéke
64 lej – tájékoztatott Márton Kinga Izabella. 

A Caritas munkatársai az adventi időszakban, kará-
csonyra juttatják el a csomagokat a  címzettekhez.

(Folytatás az 1. oldalról)
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Honlap vakoknak 
A Brassó megyei prefektúra nemlátóknak készíttetett
webes felületet, ez a kormányhivatal az első az or-
szágban, amely ilyen jellegű honlapot indított. Cip-
rian Băncilă prefektus szerint a kezdeményezést az
indokolta, hogy a vakok és gyengénlátók számára
nemcsak a helyváltoztatás lehetőségei korlátozottak,
hanem a közérdekű információk megszerzése is
gondot jelent. A projekten négy hónapon át dolgoz-
tak, és a nemlátók mellett az idősek igényeit is figye-
lembe vették. (Agerpres)

Halasztás a közalkalmazotti 
bérekről

December 14-ére halasztotta az alkotmánybíróság a
döntést a közalkalmazotti bérekről. Ekkor tárgyalja
érdemben a béremelésekkel kapcsolatos alkotmá-
nyossági kifogásokat, és ugyanezen az ülésen ke-
rülnek majd napirendre a Klaus Johannis államfő
által a Szociáldemokrata Párt (PSD) javaslatára el-
törölt 102 adó és illeték kapcsán emelt kifogások is.
A 2016/20-as sürgősségi kormányrendeletbe bele-
foglalt indítvány szerint 15 százalékkal nőnének a fi-
zetések az oktatásban és az egészségügyben.
(Mediafax)

Kevés erdélyi településen 
alkalmazzák a rendeletet

Kevés erdélyi településen alkalmazták azt a minisz-
teri rendeletet, amely előírta, hogy 2015 végéig a
magyar vonatkozású műemlékeket magyar nyelvű
felirattal is el kell látni – mondta Hegedüs Csilla, aki
2014-ben kulturális miniszterként írta alá a rendele-
tet. A volt tárcavezető szerint Nagyváradon, Kolozs-
váron és Tordán kerültek ki a rendelet kihirdetése óta
többnyelvű feliratok a műemlékekre. Hegedüs Csilla
hozzátette: a minisztérium jogászai nem járultak
hozzá, hogy a rendelet szankciókat is tartalmazzon,
és elfogadása óta olyan kormányai voltak Romániá-
nak, amelyek nem kérték számon a jogszabály be-
tartását, sok önkormányzat pedig arra hivatkozva
nem hajtja végre a rendeletet, hogy nincsen erre
pénze. (MTI)

Batthyaneum könyvtár 
– tárgyalás január 17-én

A gyulafehérvári Batthyaneum könyvtár visszaszol-
gáltatásáról szóló perben a gyulafehérvári táblabíró-
ság január 17-re tűzte ki a következő tárgyalást,
egyben felszólította az egyház által javasolt szakér-
tőt, Buzogány Dezső kolozsvári egyetemi tanárt,
hogy akkorra készítse el a perdöntőnek tekintett latin
nyelvű dokumentum fordítását. Komáromi Attila, a
gyulafehérvári római katolikus érsekség jogásza sze-
rint ezzel ítélethirdetéshez közeledik a per alapsza-
kasza. A Batthyány Ignác erdélyi római katolikus
püspök által a 18. században létesített gyulafehérvári
könyvtár és csillagvizsgáló a legnagyobb értékű in-
gatlan és gyűjtemény, amelyet az erdélyi magyar
egyházak visszaigényeltek a román államtól. A 65
ezer kötetes, 1650 középkori kéziratot magában fog-
laló könyvtárban őrzik a Romániában fellelhető kó-
dexek és ősnyomtatványok háromnegyed részét. A
kódexek egyikét, a 810-ből származó Codex Aureust
25 millió dollárra biztosították, amikor 2002-ben rövid
időre Németországba szállították. (MTI) 

közötti utat (amit a Ford cég sürget), a Nagyszeben–
Brassó, valamint a Németvásár–Jászvásár közötti au-
tósztrádát, az elsőt Moldvában. Az autópályaszakaszok
kivitelezésére a közbeszerzést a legtöbb esetben 2017–
2018-ra tervezik, ami igencsak megkérdőjelezi a fent
említett határidők betartását, tekintve, hogy egy-egy
ilyen nagy értékű beruházás odaítélésére szervezett li-
citet szinte biztos, hogy megóvnak, perelnek stb., nem
szólva a nyomvonal-változtatásokról, a kisajátítási fo-
lyamat miatti fennakadásokról. Hiszen csak a marosvá-
sárhelyi terelőút esetében közel egy évig felfüggesztették
a kivitelezést a területkisajátítások kapcsán indított
perek miatt, a kerelőszentpáli, megközelítőleg 50 millió
eurós hulladéktároló esetében jó pár évig eltartott az
óvások miatti pereskedés. Az autópályák építése pedig
eurómilliárdokba kerül, a tét tehát nagy. Ha visszaem-
lékszünk a volt kormányfő, Victor Ponta derűlátó, 2014
októberében tett kijelentésére, miszerint 2016-ban Ma-
rosvásárhelyről autópályán utazhatunk Biharkereszte-
sig – kétségeink megsokszorozódnak.  

A kormány egy új, kizárólag az autópálya-építésekkel
foglalkozó országos vállalat létrehozásáról is döntött
(az Országos Útügyi és Autópálya-vállalat, a CNADR
csupán az utak karbantartásával foglalkozna), ami a
beruházásokat elvileg gyorsíthatná, de nem biztos, hogy
új seprű jobban seper. Mint általában lenni szokott, egy
új hatóság megalakítása, persze politikai alapon kine-
vezett vezetőséggel, elbonyolítja a folyamatokat. A fen-
tiek alapján úgy véljük, nincs túl sok okunk az
optimizmusra. 

Terv, az van!

A külügyminisztérium szerint a magyar vezető poli-
tikusok utóbbi időben elhangzott nyilatkozatai nem
felelnek meg az európai értékek szellemének, ame-
lyeket Románia védelmez – közölte az Agerpres hír-
ügynökség tegnap, Ionuţ Vâlcu külügyi szóvivőt
idézve.

A szóvivő elmondta: kifogásait diplomáciai csatornákon,
Magyarország bukaresti nagykövete révén világosan a magyar
fél értésére adta, másfelől Lazăr Comănescu, a román diplo-
mácia vezetője észrevételeit személyesen is magyar partnere
tudomására hozta a NATO brüsszeli miniszteri értekezletén.

A szóvivő hozzátette: a 21. század szellemében kell a kér-
déshez viszonyulni.

„Mindannyian láthatták, hogy a magyar külügyminiszter a
romániai médiának nyilatkozva azt mondta, hogy Románia
stratégiai partnere Magyarországnak. Nos, reméljük, hogy ez
a nyilatkozat konkretizálódik, és a tettekben is megnyilvánul.
Könnyű egy témát felszítani, építkezni már nehezebb” –
idézte az Agerpres a külügyi szóvivőt.

A hírügynökség Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek
a román médiában nagy visszhangot keltő hétfői kijelentésére
emlékeztetett, miszerint a megromlott viszonyban a magyar

diplomáciának nincs felelőssége, ha kritika illetheti, csak
azért, hogy „nem vágott előbb az asztalra”.

„Mindig engedtünk a románoknak és soha nem éleztük ki
a dolgot, de most a falnál vagyunk” – idézte az Agerpres Sem-
jén Zsoltot. Hozzátette: a miniszterelnök-helyettes az Index.hu
szerint azzal vádolta a román államot, hogy a romániai ma-
gyar közösség vezetőire „igazságszolgáltatásnak álcázott” po-
litikai nyomást gyakorol.

A bukaresti külügyminisztérium múlt héten meglepetésé-
nek és értetlenségének adott hangot, amiért Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminiszter megtiltotta a magyar
diplomatáknak, hogy részt vegyenek a Románia nemzeti ün-
nepe alkalmából szervezett fogadásokon és ünnepségeken.

A magyar embereknek nincs mit ünnepelniük december 1-
jén, furcsa lenne, ha a Magyarországot képviselő diplomaták,
külügyminisztériumi alkalmazottak román nemzeti fogadá-
sokra járkálnának ezen a napon – mutatott rá Szijjártó Péter
aznap a közmédiának nyilatkozva.

Románia 1990-ben tette meg nemzeti ünnepévé december
elsejét: 1918-ban ezen a napon rendezték meg Gyulafehérvá-
ron azt a román nemzetgyűlést, amelynek résztvevői kimond-
ták Erdély egyesülését a Román Királysággal. (MTI)

Román külügy: a magyar fél nyilatkozatai nem tartják be
az európai értékek szellemét

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világNem értenek egyet a felelősöket illetően 
A főtanfelügyelő nem ígért megnyugtató megoldást 

Dr. Nadia Raţă megyei főtanfelügyelő és Illés Ildikó
főtanfelügyelő-helyettes kedden délután megbe-
szélést folytatott a marosvásárhelyi Római Katoli-
kus Teológiai Líceum szülői és tanári közösségével,
ez utóbbiak kérésére. 

Az első felszólaló a szülők nevében azt kérdezte, hogy
mehet-e másnap nyugodtan iskolába a gyermeke. Erre kitérők
után végül is azt a választ kapta, hogy az iskola működésének
a törvényességét eldönteni nem a tanfelügyelőség feladata.
Majd elhangzott, hogy törvényesnek tekinthető-e, hogy peda-
gógusok, akiknek a kinevezését nem vonták vissza, akik min-
dennap tisztességesen elvégzik a munkájukat, a téli 
ünnepek küszöbén az októberi bérüket sem kapták meg. És
mi lesz, ha számonkérik, hogy a kötelező adót, járulékokat
nem tudták kifizetni? És mit tegyen az a tanár, aki orvosi el-
látásra szorul, de munkaviszonyát nem tudja igazolni, hogy
az egészségbiztosítási rendszer keretében ellássák, mert nincs,
aki az iskolában aláírja az igazolványát. És a diákoknak sem
adhatják ki a szükséges igazolásokat, mert senki nem rendel-
kezik aláírási joggal az iskolában. 

A megoldás a felügyelet alá vont igazgató helyettesítése
lenne – vélték a jelenlevők, és erre a választ a tanfelügyelőség
vezetőitől várják. Nadia Raţă kifejtette, hogy a tanfelügyelő-
ség vezetőtanácsa megtalálta a megoldást, és határozatot ho-
zott a hatósági felügyelet alá vont dr. Tamási Zsolt
iskolaigazgató leváltásáról, amit a főtanfelügyelő-helyettes-
nek kellett volna aláírnia. Illés Ildikó hangsúlyozta, hogy
ebben nem értenek egyet, ugyanis a törvény szerint, ha a fe-

lettese akadályoztatva van feladata elvégzésében, neki nin-
csen joga aláírni helyette. Azonkívül formai hibák miatt is
megkérdőjelezhető a tanfelügyelőség november 4-i vezetőta-
nácsi ülésének és az ott hozott határozatnak a törvényessége.
A szülők felvetették, hogy a vezetőtanácsi határozatot egy
újabb ülés összehívásával kellene érvényteleníteni, és a teo-
lógiai líceum egyik tanárának a hatáskörét kiterjesztve lehe-
tővé tenni, hogy az iskola által kibocsátandó dokumentumokat
aláírja. Ami azért is sürgős, mert hamarosan el kell készíteni
a beiskolázási tervet is, ami lehetővé teszi, hogy az iskola to-
vábbra is a megye tanintézményeinek a sorában maradjon.

Nadia Raţă azonban kitartott álláspontja mellett: a tanfel-
ügyelőség vezetőtanácsában a döntést meghozták az igazgató
leváltásáról, csak alá kellene írni, hogy érvényes legyen. Az
is elhangzott, hogy a teológiai líceum vezető testülete is fel-
bonthatná az igazgató munkaszerződését, majd azt ígérte,
hogy segíteni fog abban, hogy a felelősök megfizessenek a
kialakult helyzetért. Ígéretével kapcsolatosan a jelenlevők
egyértelműen azon a véleményen voltak, hogy a felelősök
személyét illetően nem érthetnek egyet az újonnan kinevezett
főtanfelügyelővel. Dr. Tamási Zsoltot visszavárják az iskola
élére, mert semmi olyan törvénytelenséget nem követett el,
amiért felelősség terhelné. 

Sajnos a többórás beszélgetés nem vezetett megnyugtató
eredményre, és a tanárok, szülők azzal az ígérettel maradtak,
hogy a főtanfelügyelő minden cselekedetében a törvényes elő-
írások szerint fog eljárni – tudtuk meg a jelen levő pedagógu-
sok és szülők képviselőitől. (bodolai)

Megint tudnék ajánlani egy foga-
dást, amit én nyernék meg. A szövetségi
elnök nyilvánosan arra szólítja fel a
kulturális minisztert, a románt – aki
semmilyen formában sem szeretné a
magyar kultúrát hazánk színeiben kép-
viselni, irányítani, befolyásolni – libe-
rális álláspont – , hogy mondjon le.

Hát nem fog. Sőt valószínűleg el sem
ér Şuteu meghatalmazott és rendkívüli
füléhez a felkérés. Nem közvetítik szá-
mára, bár van valahol egy érdekelt saj-
tófigyelő iroda, ami mindent feljegyez,
megjegyez, hogy alkalomadtán demokra-
tikusan betartson, amennyiben még hata-
lomban marad az igazhívő hölgyemény.
Ui. most a választásokig, a kormányala-
kításig egy nő árthat továbbra is sokat
és maradandót a kisebbségi kultú-
rának. 

Mit jelent ez?
Sok más mellett a bizonytalanságról

és a kényelmetlenségről árulkodik, amit
a román államnacionalizmus érez Erdély
és az erdélyi magyar kulturális jelenlét
vonatkozásában már kilencvennyolc éve.
Tüske az oldalában, hiszen nem sikerült
elsorvasztani, nem sikerült hatályon
kívül helyezni, láthatatlanná tenni. Sőt,
voltak évek a rendszerváltás előtt és
után – nem azonos mértékben, de soha-
sem jó szándéktól vezérelve, hanem
kényszerűségből, muszájparancsra, eu-
rópai uniós nyomásra (?) –, amikor
kompromisszumokra, engedményekre
kényszerült, ott kellett állni (fogcsikor-
gatva) az intézmény alapításánál, a

szerzett és elorzott jogok visszaadásá-
nál, bár legszívesebben egészen mást
tett volna, elment volna pecázni (de u-
val is mondható) vagy Párizsba divatot
majmolni, NATO-hadgyakorlaton fi-
togtatni harcrakészségét a Nyugatnak.

Még mindig nem sikerült a magya-
rokat mind útra tenni, kilökdösni, elke-
verni, mint tették a némettel és zsidóval,

és utóbb korokodilkönnyeket hullajtani
hiányukért az általános és a speciális
humanizmus törvényei szerint. 

Ami viszont minden alkalommal
pompásan bejön a hatalomnak, az a
bontás, bontogatás, bosszantás, a
fricska: ma itt fosztunk egy csöppet a
jogaitokból, holnap ott lehetetlenítünk
el egy magyar iskolát, tegnap ott tar-
tottunk be, ahol a legkevésbé sem vár-
tad volna, ma elszabotálunk valamit,
egy jogos kérést, ma itt másítjuk meg a
játékszabályokat, a törvényeket, az
adott (őszintétlen) szót, holnap ott hi-
vatkozunk bükoratikus akadályokra,
adatkiegészítési kényszerre, elnapo-
lásra, tegnaptól máig semmi sem érvé-
nyes, az emlékezet kiesett az ablakon,
hiányzik a hivatalvezető, egy pecsét, 
leginkább pedig a becsület. A nemzet-
politika már csak ilyen, mondja az ud-
vari bolond.

Ami a csíksomlyói búcsút illeti, aki

ismer, tudja, hogy nincs sok közöm
ehhez a nagyszabású egyházi ünneplés-
hez, de azt gondolom, hogy Mexikó és
Ausztria többé-kevésbé katolikus or-
szág, amelyeknek, úgy látszik, nem tűnt
fel, hogy Romániában egy katolikus in-
tézményt (eseményt, összejövetel védel-
mét) fosztanak meg a világörökségi
rangtól Románia támogatásával, a
döntés elnapolására történő rábólintá-
sukkal. Ciprusnak édesmindegy, hiszen
ott ortodox a hívők döntő többsége. De
Ausztriának, mely legközelebb fekszik,
talán ismernie kellene egykori birodal-
mának keleti végeit, s a székelyeket,
akikkel szemben rengetegszer vétett
(Madéfalva; 1849), legalább itt tehetett
volna jót azokkal, akik egykor testükkel
és vérükkel védték.

Bukarest részéről nincs miért csodál-
koznunk – a minisztérium államtitkára
talán miniszteri utasítás nélkül is úgy
cselekedett, ahogy elvárja tőle a har-
kovi ortodoxia, amely mégiscsak fonto-
sabb, mint a Kárpátok két oldalán élő
magyarok, katolikusok, akik egyre ke-
vésbé számítanak, akikkel szemben a
világ közömbös vagy elnézően hanyag
és nagyvonalúan be nem avatkozás
párti.

Ferenc pápa jöhet, a csíksomlyói
búcsú egyelőre meg lesz tartva, szem-
szúrás, színjáték eljátszva pompával, s
ha majd hazatér Rómába, akkor min-
den szépen leülepszik. Tenni sem kell
semmit. 

A fogadás még áll. 

Egy fogadás, amelynek végső soron 
csak vesztesei vannak
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A Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó  Hivatal
felhívja mindazok figyelmét, akiknek lejárt a sze-
mélyazonosságija, vagy megrongálódott, illetve 
elveszítették, hogy a választások napjáig újítsák 
meg. 

A képviselőházi és szenátusi képviselők választásá-
nak napjáig, december 11-éig a személyazonossági
igazolványok kibocsátása érdekében a megye 16 ki-

rendeltségében a következő munkaprogram szerint fo-
gadják az ügyfeleket:

December 7– 9-e között hosszított munkaprogram
lesz a hivatalokban, amit minden településen kifüg-
gesztenek. Szombaton, december 10-én 8–16 óra kö-
zött, vasárnap, december 11-én 7–21 óra között
jelentkezhetnek azok, akik új személyit igényelnek –
áll a Codruţa Sava igazgató által aláírt közleményben.

A lakosság-nyilvántartó hivatal választások
előtti nyitvatartása 

2016. december 11-én Romániában parlamenti választások lesznek.
Ma, december 5-e, a nemzet gerincét törő 2004-es népszavazás évfordu-
lója különösen az összefogásra figyelmeztet.

Az érdekeink együttes képviselete és az egységes álláspont érdekében
az európai gyakorlatnak is megfelelő autonómia kérdésében a több mint
egy éve Kolozsváron megkezdett egyeztetést a politikai, társadalmi szer-
vezetekkel tovább folytatjuk. 

A nemzet mindenekfelett álló érdeke, hogy az erdélyi magyarság erős
képviselettel rendelkezzen az elkövetkező időszakban Románia parla-
mentjében. Ez irányba mutató szükséges, de nem elégséges lépés volt,
hogy egy magyar listára lehessen szavazni. 

Fontos volt az erdélyi szervezetek közötti azon nyilatkozat is, amely
arról szólt, hogy önmagában az autonómia részletkérdései ne legyenek a
választási küzdelem magyar–magyar vitáinak kereszttüzében. Ezzel is meg-
gátolva az egymással szembenállást, de elősegítve a békés kampányolást
az autonómia mint az elérendő közösségi megmaradás eszköze mellett. 

Kérem ezért Erdély magyarságát, hogy közös célunk, az európai
gyakorlatoknak megfelelő közösségi érdekeink képviselete és az
ennek megfelelő célok elérése érdekében vegyenek részt a válasz-
táson és támogassák a magyar listát, a magyar jelölteket.

Újranyomtatják a szenátusi szavazólapokat

A magyar közösség ellen irányuló támadáso-
kat együttes erővel kell kivédeni Bukarestben
és a nemzetközi fórumokon – nyilatkozta Ma-
rosvásárhelyen Vincze Lóránt, a FUEN elnöke.

„A romániai magyarság biztos jövőt kíván építeni
szülőföldjén: ezért jogainak teljes körű elismerésére,
esélyegyenlőségre, hivatalos magyarnyelv-haszná-
latra, közösségi intézményekre és azok igazgatására
van szüksége. Céljainak eléréséhez azonban nem ele-
gendő az elszántság és a világos program, erős parla-
menti képviseletnek kell társulnia hozzá, amely
többséget szerez a döntések mögé. Ez a választás sors-
döntő az erdélyi magyarok számára, vasárnap minden
leadott egyéni szavazat befektetés a közösség jövő-
jébe. Kérem az erdélyi magyarokat, menjenek el sza-
vazni, és ezzel támogassák közös erdélyi terveink
megvalósítását” – mutatott rá Vincze Lóránt, a FUEN
elnöke tegnap délelőtt Marosvásárhelyen azt követően,
hogy Péter Ferenccel, Maros megye tanácselnökével,
az RMDSZ Maros megyei szervezetének politikai al-
elnökével és Biró Zsolttal, a Magyar Polgári Párt el-
nökével találkozott.

Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának
(FUEN) elnöke a találkozón kitért a marosvásárhelyi
római katolikus iskola helyzetére: „A katolikus líceum
működésének jogszerűségét vizsgáló ügyészségi eljá-
rás is azt bizonyítja, hogy Romániában igencsak nagy
gondok vannak a visszaszolgáltatással. A visszaszol-
gáltatási folyamat csak akkor zárul le, amikor újraindul
az egyházi iskola, és annak jogszerűségét nem támad-
ják sem a hatóságok, sem más csoportok”.

Péter Ferenc, az RMDSZ Maros megyei politikai al-
elnöke úgy értékelte, az ilyen jellegű törekvések az
egész romániai magyarság és intézményrendszere
ellen vannak, éppen ezért együttes erővel kell fellépni
minden hazai és nemzetközi fórumon: „Elfogadhatat-
lan, hogy bizonytalanságban tartják a hatóságok a ka-

tolikus iskola diákjait és tanárait, miközben az
RMDSZ jogászai szerint jogszerűen működik a tanin-
tézet. Nem írhatja felül egy ügyészségi eljárás az anya-
nyelvi oktatást Romániában, amely alkotmány által
biztosított jogunk. Nem lehet egy tollvonással meg-
vonni az anyanyelven való tanuláshoz való hozzáfé-
rést. Idén már nemcsak az a kérdés, hogy bővíthetjük-e
megszerzett jogainkat, hanem az is, hogy visszaveszik-
e azokat tőlünk, ezért van szükség az összefogásra, egy
erős magyar képviseletre”.

Péter Ferenc arra kérte Vincze Lórántot, a FUEN el-
nökét, hogy nemzetközi szinten is ismertesse az erdé-
lyi magyar közösség ellen irányuló hatósági
túlkapásokat.

„Akkor, amikor az RMDSZ és ennek ellenzéke ösz-
szefog, azt mutatja, hogy komoly támadások érik ma-
gyar közösségünket. Össze kell fognunk, és együttes
erővel kell kivédenünk az ellenünk irányuló törekvé-
seket” – mutatott rá Biró Zsolt, az MPP elnöke, majd
hozzátette, hogy a FUEN tagszervezetének képviselő-
jeként meggyőződése, hogy a magyar közösség szá-
mára fontos ügyekben, nemzetközi szinten csakis
együttes erővel lehet fellépni. 

A FUEN elnöke üdvözölte a két romániai magyar
tagszervezet, az RMDSZ és az MPP közti együttmű-
ködést. Véleménye szerint az RMDSZ jele alatt induló
közös jelöltlista a közösség erejét és összetartását bi-
zonyítja, és a lehető legjobb megoldás országos poli-
tikai súlyának megőrzésére. Az őshonos kisebbségeket
tömörítő szervezet határozottan támogatja a december
11-i választásokon induló RMDSZ-t, hiszen jórészt
megújult, erős és jó szakembereket felvonultató jelölt-
listára kéri a választók bizalmát, és olyan célokat és
megoldásokat fogalmaztak meg a magyar közösség és
egész Erdély számára, amelyek jól illeszkednek az eu-
rópai keretbe, hiszen más uniós tagállamokban már be-
váltak.

Sorsdöntő választás az erdélyi magyarok számára
Biztos jövőt a szülőföldön Dr. Szili Katalin miniszterelnöki

megbízott közleménye

Orbán Viktor csütörtökön
Szatmárnémetibe látogat

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök délelőtt Szatmárnémetibe láto-
gat Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) elnöke meghívására – erősítette meg Havasi Bertalan, a mi-
niszterelnök sajtófőnöke az MTI-nek az erről szóló sajtóhírt.

A Főtér.ro kolozsvári portál szerdai cikke szerint a kormányfő az
RMDSZ kampányhajráját erősíti majd Szatmárnémetiben.

Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke az MTI-nek megerősí-
tette a látogatást. A találkozó a Kossuth Kertben lesz.

Romániában vasárnap tartanak parlamenti választást. (MTI)

Most ingyenesen utazhatnak 
a tanulók és egyetemisták 

Ingyenesen utazhatnak lakhelyükre és vissza a szavazati joggal ren-
delkező diákok arról a településről, ahol tanulnak, december 8-a és 12-e
között. Az ingyenes utazási lehetőséget vasúton, a Régió és InterRégió
járatok másodosztályán lehet igénybe venni. A kizárólag menettérti jegye-
ket – a személyi igazolvány és a diákigazolvány felmutatásával – a vas-
útállomásokon lehet váltani oly módon, hogy a visszautazásra jogosító
jegynek december 11-ére vagy 12-ére kell szólnia. A vonatok pontos me-
netrendjét a www.cfrcalatori.ro honlapon, a 021/9521-es telefonszámon
vagy az állomásokon dolgozóktól lehet megérdeklődni. (Agerpres) 

„Úgy tűnik, a marosvásárhelyi
római katolikus iskola körül kiala-
kult helyzet tisztázása csak a ma-
gyar embereknek, magyar
szervezeteknek fontos. Értetlenül
állunk a Római Katolikus Líceum
épületében működő Unirea Főgim-
názium szülői közösségének felje-
lentése előtt, amelyben a magyar
iskolát létrehozó tanácsi határozat
jogszerűségét támadták meg a
Maros megyei törvényszéken. Úgy
gondolom, hogy az Alkotmány elő-
írásaival mennek szembe az ilyen
jellegű intézkedések, amelyek egy
magyar iskola beszüntetését céloz-
zák közigazgatási perekkel” – mu-
tatott rá Novák Csaba Zoltán, az
RMDSZ Maros megyei szenátorje-
löltje Marosvásárhelyen. Hozzá-
tette: „közösségünket folyamatosan
újabb és újabb támadások érik. Már
nemcsak az a kérdés, hogy bővít-
hetjük-e megszerzett jogainkat,
hanem az is, hogy visszaveszik-e
azokat tőlünk. Folyamatosan kísér-
letet tesznek arra, hogy megfélem-
lítsenek, hogy különböző bírósági,
közigazgatási eszközökkel, tör-
vénykezésekkel megszerzett joga-
inkat megvonják, megcsorbítsák,
akár a nyelvhasználatról, akár a
szimbólumhasználatról, akár egy
iskoláról van szó.”

Novák Csaba Zoltán, az RMDSZ
szenátorjelöltje továbbá hangsú-
lyozta, hogy mindamellett, hogy a
romániai intézményrendszerek egy-

másra hárítják az ideiglenes iskola-
igazgató mielőbbi nevesítését, az
oktatók és a kisegítő személyzet bé-
rezését még mindig nem sikerült
megoldani. „Jelenleg a római kato-
likus líceumban dolgozó pedagógu-
sok és a kisegítő személyzet nem
kap fizetést azért a munkáért, amit
az elmúlt hónapban, illetve most
végeznek. Az ügyészségi vizsgálat
nem befolyásolja a jelenlegi iskola-
évet, az iskola jogszerűen működik
és a kiadott oklevelek is érvényben
vannak” – fejtette ki Novák Csaba
Zoltán.

A szenátorjelölt úgy értékelte,
hogy mind magyar, mind pedig
román vonalon arra kell törekednie
a közösségnek, hogy együttműköd-
jön, és egymást tiszteletben tartsa.
„Ez az eset is az bizonyítja, hogy
erős magyar képviseletre van szük-
ség. Ha nincs magyar képviselet,
akkor a szövetség 27 éves tevé-
kenysége alatt felépített intézmény-
rendszer kerül veszélybe. Az
RMDSZ a rendszerváltás óta küzd
a parlamentben, kormányon és el-
lenzékben azért, hogy több jogot,
nagyobb biztonságot és a magyar
közösségnek több tiszteletet vívjon
ki. Az RMDSZ idén felfrissült erő-
vel vág neki a munkának. Szükség
lesz erre az erőre, hogy az előttünk
tornyosuló akadályokkal bátran és
nagy erővel szembe tudjunk
menni” – tette hozzá Novák Csaba
Zoltán szenátorjelölt.

Novák Csaba Zoltán: 
erős közösségként kell 

fellépnünk december 11-én
Vasárnap parlamenti választásokat tartanak
Romániában. A választások előtt pár nappal
problémák merültek fel a szenátori listákat
tartalmazó szavazólapok körül. A szavazóla-
pon átütött a nyomdafesték, ami megtéveszt-
heti a választókat. Az érintett pártok a
szavazólapok újranyomtatását kérték. A pre-
fektus óvást nyújtott be a megyei kerületi vá-
lasztási iroda erről szóló határozata ellen,
amelyet a Központi Választási Iroda (BEC) el-
utasított, és a szavazólapok újranyomtatását
rendelte el.

Az ügyről Kovács Leventét, az RMDSZ Maros me-
gyei ügyvezető elnökét és kampánybiztosát kérdeztük. 

– Mi történt a szavazólapokkal? 
– Amikor az RMDSZ Maros megyei szervezetének

képviselői megvizsgálták a szavazólapokat a kerületi
választási irodában, kiderült, hogy a szenátusi szava-
zólap hibás. Valószínűleg a nyomtatás után nem várták
meg, hogy a nyomdafesték megszáradjon, összecsuk-
ták, ennek következtében átütött a festék a szemben
levő oldalra, ami megtévesztheti a választókat, és meg-
történhet, hogy a szavazó rossz helyre pecsétel. Ezért
nyújtott be óvást az RMDSZ és az összes többi politi-
kai párt is, amely a szavazólap első oldalán szerepel,
a szenátusi szavazólapok újranyomtatását kérve, amit
a prefektus  megtámadott a Központi Választási Iro-
dánál. Ez elutasította a prefektus óvását, és elrendelte
a szavazólapok újranyomtatását.

– A képviselőházi szavazólapok rendben vannak?
– Ezek kapcsán is merültek fel kisebb problémák,

például a szavazólapok rossz minőségűek, de egy szú-
rópróbaszerű vizsgálat után úgy döntöttek, hogy nem
kell újranyomtatni őket. Azonban felhívtuk a szavazó-
irodák RMDSZ-es képviselőinek a figyelmét arra,
hogy alaposan ellenőrizzék a szavazólapokat, hiszen
volt rá példa, hogy rosszul vágták fel, és kétoldalt
össze voltak ragadva. 

Rendkívül sajnálatos, hogy újból Maros megyében

fordul elő ilyen kellemetlen eset, hiszen még nem telt
el túl sok idő a nyári helyhatósági választások óta, ami-
kor a szükségesnél jóval kevesebb szavazólap érkezett
a megyébe.

– Egy másik probléma, amit több olvasónk is felve-
tett az, hogy az RMDSZ-es jelöltek neve nem a magyar
helyesírásnak megfelelően jelenik meg a szavazóla-
pon.

– Ez országosan így jelenik meg, idejében jeleztük
az illetékes hatóságoknak, de  azt a választ kaptuk,
hogy a 208/2015-ös törvény 61/6. cikkelye így rendel-
kezik. De az Állandó Választási Hatóságnak is van egy
erre vonatkozó határozata.

– Pár nap van a választásokig. Mit kell tudniuk
azoknak, akik mozgóurnát igényelnek?

– A törvény értelmében beteg vagy mozgásképtelen
szavazók esetében, írott kérvény alapján, a szavazó-
körzet elnöke elrendelheti a mozgóurna használatát: 

• A mozgóurna-igénylést a mozgásképtelen vagy
beteg állampolgár tartózkodási helyéhez legközelebb
eső szavazókörzethez kell benyújtani, azzal a feltétel-
lel, hogy állandó vagy ideiglenes lakhelye ugyanabban
a megyében legyen.

• Az írott kérvényhez mellékelni kell a betegséget
vagy mozgásképtelenséget igazoló orvosi dokumen-
tumok másolatát. Ennek nem muszáj tartalmaznia a
„netransportabil” kifejezést. 

• Az írott kérésen ott kell legyen az igénylő neve,
személyi száma, állandó vagy ideiglenes lakhelye, a
személyi igazolvány adatai, valamint a dátum és az
aláírás eredetiben. A kérést nem kell személyesen be-
nyújtani, megteheti más személy vagy az orvosi sze-
mélyzet is a kérvényező helyett.

• Kórházakba, öregotthonokba beutalt szavazók igé-
nyelhetik a mozgóurnát, amennyiben állandó vagy ide-
iglenes lakhelyük az adott megyében található. Ezek
esetében, amennyiben számuk meghaladja a 200-at, az
igényléseket a szavazás előtti napon este 8 óráig kell
benyújtani azokhoz a szavazókörzetekhez, amelyeket
kijelölt az adott megyei választókerületi iroda. A ké-
résnek tartalmaznia kell a fent megjelölt adatokat.

Mózes Edith



Mindenkinek van otthon egy-
két bútordarabja, ami talán
évek óta a lomtárban hever,
mert ódivatú, de valahogy
nincs szívünk kidobni. Vagy
egyszerűen unjuk már a
konyha-, szobabútort, újra
vágyunk, de valójában még jó
állapotban van, vagy annyira
a szívünkhöz nőtt, hogy nem
szívesen válnánk meg tőle.
Ezekben a helyzetekben kínál
megoldást a négy tehetséges
és kreatív lányból álló, Vinte-
rio Furniture nevet viselő csa-
pat, amely régi bútorokat
varázsol újjá. Hogy honnan
jött az ötlet, és miként szüle-
tik újjá a kezük alatt egy-egy
ósdi darab? – erről beszélget-
tünk Bardosán Sheila Tímea öt-
letgazdával.  

– Képzőművészeti szakot végez-
tem a marosvásárhelyi Művészeti
Líceumban, majd Kolozsváron, 
a Sapientia egyetem film, fotó, 
média szakán folytattam a tanulmá-
nyaimat, az egyetemi évek után
pedig hazakerültem Marosvásár-
helyre. Emlékszem, volt egy régi
szekrényünk a teraszon, és édes-
anyám évek óta kért, hogy fessem
le, mert szerette volna, ha jellegze-
tes népies külsőt kap. Akkor kezdett
érlelődni bennem az ötlet, mivel na-
gyon jól telt az a hónap, amíg a
szekrényt felújítottam. Hosszas
volt, mert akkor még semmiféle is-

meretem nem volt arról, hogy mi-
lyen anyagokkal érdemes dolgozni,
hogyan is fogjak neki. A lehető 
legocsmányabb technikával, olajfes-
tékkel festettem le ezt a szekrényt,
utána kerültek alternatív megoldá-
sok erre is, de valahol el kellett kez-
deni. Azért is költöztem haza, mert
albérletben nincsen lehetőség ilyen
jellegű tevékenységre, más, amikor
otthon, egy kertes házban van egy
kis műhely, ahol nyugodtan dolgoz-
hatok. Kezdetben saját használatra,
vagy barátoknak, ismerősöknek
kezdtem el bútorokat restaurálni.
De valójában nem is restaurálásról
van szó, mert nem értékes búto-
rokra kell gondolni, amit szakem-
berhez viszünk, hanem eldobandó,
elhanyagolt masszív bútorokra, ami
minden házban megtalálható.
Mindannyian örököltünk legalább
két-három széket, ami ugyan ked-
ves, de nem költenénk rá sokat. 

A tavaly egyik barátnőm, egy je-
lenlegi csapattársam meghívott ma-
gához egy hétvégére, hogy segítsek
neki felújítani egy kis komódot.
Csatlakozott még két barátnő, és
nagyon jó hangulatban telt a hét-
vége, a két nap alatt négy kis bútor
készült el. A nap végén, látva a kész
munkákat, arra jutottunk, hogy
ezzel érdemes lenne komolyabban,
vállalkozásszerűen foglalkozni.  

– Kik alkotják a csapatot? 
– Nagyon színes a társaság, négy

lány van, én képzőművész vagyok,
van dizájnerünk, Püspöki Adél,
utazó-bloggerünk, Takács Adrienn
és jogászunk, Radu Tímea.  Amikor

összeállt a csapat, elkezdtünk keres-
gélni, az interneten rengeteg segít-
séget kap az ember különböző
bútorfestő csoportokból. Főleg kül-
földi szakemberektől, mert itthon
nem mondanám, hogy éppen gye-
rekcipőben jár, de nem túl elterjedt
a bútorfestés. Magyarországi szak-
emberektől kaptam segítséget a házi
krétafesték technikájával kapcsolat-
ban, és most kizárólag ezzel dolgo-
zunk. Az a különlegessége, hogy
nem kell a bútort előkészíteni, azaz
nem kell csiszolni, alapozni, ami
nagyon nagy munka lenne. A házi
krétafesték egyből kenhető a felü-
letre. 

– Hogyan dől el, hogy milyen
külsőt kap egy-egy darab?

– Mindig azt mondom, hogy nem
kell ráerőltetni sem a színt, sem a
mintát, ha nem azt „követeli” a for-
mai világa, hanem kell hagyni,
hogy „beszéljen” a darab. Igyek-
szünk belevinni a saját ízlésünket,
és a megrendelő elképzelését figye-
lembe véve a kettő között megta-
lálni a legjobb megoldást. Kreatív
munkakörben ez mindig így műkö-
dik. 

– Milyen darabokkal dolgoztok?
Kizárólag régi, vagy a mostanában
igen népszerű, préselt lemezből ké-
szült bútorokat is elvállaltok?

– A festéknek éppen az a külön-
legessége, hogy egy sima PAL-bú-
torból is készíthetünk egy vintage
hatású, személyesebb darabot. A
padlástól kezdve az istállóig, a „ke-
mence torkáig” és az ócskapiacig
mindenhonnan kerültek úgymond
halálra ítélt bútordarabok. Például a
saját ruhásszekrényem is az istálló-
ból került elő. Kinevettek, amikor
mondtam, hogy be akarom vinni a
házba, viszont amikor elkészült,
szinte sajnálták, hogy csak úgy ide-
adták nekem. Nem titkolt szándé-
kunk, hogy rávezessük az
osztályközösségeket, a szülőket,
hogy ne rohanjanak a nagyáru-
házba, amikor bútort szeretnének,
hanem először nézzenek körül ott-
hon vagy az ismerősüknél, hogy mi
az, ami megmenthető. 

– Kik fordulnak hozzátok?
– Olyanok alkotják a célközönsé-

günket, akiknek az értékrendje ha-
sonló a miénkhez, akik felismerik
az ebben rejlő lehetőségeket, és

nekik is van otthon néhány kedves
bútordarabjuk. Van, aki elhozza a
bútort, de akad, aki csak tanácsot
kér, mert ő maga szeretné felújítani.
És ennek örülünk, mert nem az a
célunk, hogy kisajátítsuk ezt a tech-
nikát. Éppen ezért számos worksho-
pot szerveztünk, utoljára a Petry
látványműhelyben volt egy több-
órás foglalkozás, ahol az alapoktól
kezdve tanácsokkal segítettünk, il-
letve eszközt adtunk az emberek ke-
zébe, ők csak a bútort kellett
hozzák. Igazából a Vásárhelyi For-
gatagon indult be minden, akkor ke-
rültünk a nagyobb nyilvánosság elé.
A Szféra udvaron zajló foglalkozást
hozd magaddal stílusban képzeltük
el, de kétségek támadtak, hogy az
emberek szórakozni jönnek, nem
fogják magukkal cipelni otthonról a
kisszéket. Ezért arra gondoltunk,
hogy legyen egy kis jótékonykodó
része is a kezdeményezésnek, be-
szerzünk néhány bútordarabot, az
ócskapiacról sámlikat, kis polcokat,
fadobozkákat, hogy legyen amit
festeni azoknak, akik arra tévednek,
és ezeket jelképes összegért meg le-
hetett vásárolni. Illetve volt egy hű-
ségkassza is kitéve, a bevételt a
havadtői gyermekotthonnak szán-
tuk. Tanszereket vásároltunk a
pénzből, és egy napot a gyerekekkel
töltöttünk, amikor az adományba
kapott fekete íróasztalaikat felújí-
tottuk közösen, ami hatalmas él-
mény volt számukra. Többen
mondták, hogy ha megnőnek, ők is
bútorfestők lesznek. 

– Nemrég pedig a kebelei osz-
tálytermet varázsoltátok újjá…

– Bodoki Lili, a kebelei iskola ta-
nítónője, aki a Forgatagon ismert
meg bennünket, kis időre rá megke-
resett, hogy szeretné felújítani a tan-
termet. Kapott erre egy bizonyos
keretet a helyi polgármesteri hiva-
taltól, és ránk gondolt. Tudni kell,
hogy nyolc év után most kerültek új
helyszínre, addig a kultúrotthonban
tanultak a gyerekek, gyenge körül-
mények között. Tizenkét nehéz

helyzetben élő gyerek jár oda. Öt
nap állt a rendelkezésünkre és öt-
száz lejes keret. A mai napig nem
tudom, hogy sikerült „beleférni”, de
elkészültünk vele, és igazából egy
új osztálytermet kaptak. Lefestettük
a székeket, asztalokat, a falat népies
motívumokkal díszítettük. És utó-
lag mesélte a tanítónő, hogy a gye-
rekek azóta sokkal jobban
odafigyelnek a környezetükre. 

Azóta a marosvásárhelyi 8-as
számú óvoda is megkeresett min-
ket, ott kisszékeket festettünk, de
van felkérésünk a marosszentgyör-
gyi tanintézet részéről is. 

– Bizonyára nagyon sok bútor
született újjá a kezed alatt. Van-e
kedvenc darabod?

– Igen, egy régi kis szekrény,
amihez nem mindennapi úton jutot-
tam hozzá. Talán a  legviccesebb él-
ményem volt, amikor néhány hete
elmentem valakihez gardróbszek-
rényt festeni. A lépcsőházban meg-
láttam egy régi szekrénykét, amit
virágtartóként használtak. Mond-
tam a megrendelőnek, hogy nem
tudom, kié, de nekem ez a darab
kell. Több helyre is bekopogtunk,
amíg megtaláltuk a tulajdonost. Fel-
ajánlottam, hogy kifizetem, sőt
hozok helyette másikat, amire a vi-
rágokat tegye.  El nem tudom mon-
dani, hogy milyen volt a reakciója,
nem értette, minek kell nekem ez a
„vacak”. De szerencsére sikerült
megegyezni. Úgy működik, hogy
meglátom a darabot, és egyszerűen
beleszeretek. Az is előfordul, hogy
jön egy felkérés, hoznak egy bútor-
darabot, és a munkafolyamat során

annyira a szívem-
hez nő, hogy fájó
szívvel adom visz-
sza a gazdájának. 

Szintén érdekes
történet volt, ami-
kor a Forgatag
előtti vasárnap ki-
mentünk az ócska-
piacra, hogy
vásároljunk né-
hány darabot, amit
majd lefesthetnek
az érdeklődők. Van
egy bácsi, aki szinte
minden vasárnap ott
van, sámlikat árul, a
kis szekerével
húzza maga után.
Tíz darab volt aznap
a szekerén, és
mondtam, hogy
kérem mind a tízet.
Furcsán nézett rám,
kérdezte, hogy óvo-
dába kell-e, mond-
tam, nem, majd
afelől érdeklődött,
hogy ilyen fiatalon
ilyen sok gyere-
kem van-e. 

A Forgatagon
nagyon sokan fordultak meg a mű-
helyünkben, idősek is betértek, és
mondták, milyen jó érzés látni,
hogy vannak fiatalok, akik értékelik
a múltat, a régi tárgyakat. Szá-
munkra is elégtétel, hogy egyre
több pedagógus és szülő kapja fel
erre a fejét, hogy ők is szeretnék,
hogy a gyerekeik ilyen osztályte-
rembe járjanak, és kreatívabb kö-
zegben töltsék el a napi 6-7 órát. 

Menyhárt Borbála
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Régi darabok szerelmesei 
Újjászületnek a kidobandó bútorok 

Szerkesztette: Menyhárt Borbála
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Mottó: „Úgy játssz a hegedűn,
mintha a kóták rezgő tűkön volná-
nak beleszúrva az öt vonalba”.
(Megjegyzés Gárdonyi Géza titkos
naplójából)

A pesti gimnáziumból Gézát
Egerbe vezették a csillagok. 1878-
ban kezdő diákként lépett a messze
földön híres tanítóképzőbe. Itt min-
den rögnek, minden kőnek évszáza-
dos története volt. A várfalak hősi
legendákat suttogtak, a templomtor-
nyok a hit és a megmaradás felkiál-
tójelei, a szőlődombok mámoros
szőlőszemei szerelmekről csillogtak
régi hőstetteket. Kész mesevilág
volt Eger, csak tudni kellett olvasni
a jelekből…

Amit eddig nem kapott meg
Géza zenéből, Eger mindent pótolni
igyekezett. A tanítóképző két híres
zenetanárral is büszkélkedhetett a
Zsasskovszky Ferenc és Endre test-
vérpár személyében. E két tanárnak
személyes életpéldája adott erőt a
csüggedőknek. Népes család gyere-
kei voltak, a szülők önerőből nem
tudták volna biztosítani a tanulás
költségeit, de a két fiú zenei tudá-
sával előmuzsikálta a megfelelő
összeget a kiadások fedezéséhez.
Zenei tanulmányaikat Prágában tö-
kéletesítették. Prága akkoriban Eu-
rópa egyik legfontosabb kulturális
központja volt. Gazdag város lévén,
megengedhette magának, hogy csak
a legnevesebb művészeket engedje
szerepelni. Éppen ezért a legtöbb
nagy muzsikus itt igyekezett elis-
merést, dicsőséget és – tegyük
hozzá – tekintélyes jövedelmet sze-
rezni. Zsasskovszkyék tehát nélkü-
lözés és erőfeszítések árán
szerezték tudásukat, ezért példaként
tekinthet rájuk minden fiatal. E két
zenemester tekintélyt és megbecsü-
lést érdemelt ki magának. Az 1880-
1881-es kollégiumi értesítőben a

következőket írják róluk: „Ferenc
világi, főegyházi aranyérdemérmes
karnagy, a prágai egyházi zeneegy-
let, a Zsófia Zeneakadémia, a salz-
burgi Mozarteum, s Rómában a
pápai zeneakadémia mester-szerzői
és tanáregyletének valóságos tagja
(…) Endre világi, főegyházi másod-
karnagy és orgonász, a Pápai Zene-
akadémia mester-szerzői és tanári
egyletének valóságos tagja, a taní-
tóképezdében az egyházi nép- és
műének, s az orgona tanára”. Endre
valóban kitűnő orgonista lehetett,
mert maga a nagy hírű Liszt Ferenc
is csak elismeréssel beszélt róla, sőt
azt tervezte, hogy elintézi, Endre le-

gyen az 1886-os
londoni ipari és
művészeti világki-
állítás magyar 
képviselője. A be-
tegség azonban át-
húzta Liszt nemes
tervét, mert Endre
nem vállalhatta a
hosszú utazást.

Egernek tehát
újabb csillagai is
tündököltek. E
neves tanárok euró-
pai hírűvé tették a
tanítóképzőt. Csak
a zene terén olyan
alapos képzést
nyújtott, hogy azt
ma egy zenetanár-
képző intézet sem
szégyellhetné. Ér-
demes részleteseb-
ben megem-
lítenünk, mit kínált
zenéből ez az intéz-
mény! Először is
magyar nyelvterü-
leten talán a leg-
jobb zeneoktatást
biztosította. Első
éven heti négy órát
tett ki a zongora, az

ének, a római karének és az egy-
házi népének. Másodéven már ötre
bővült a zenei tárgyak óraszáma:
orgona, hegedű, többszólamú
karéneklés, zeneelmélet és 
összhangzattan. Harmadéven a
hangszertanulás és az összhang-
zattan apró részleteire is kitér-
tek.

Gézának kedvezett az egri csil-
lagok állása. Tehetsége is volt, és
megfelelő pedagógusok irányítot-
ták. A hegedű is vidáman trillázott
a kezében, az orgona is könnyedén
vette a futamokat Géza ujjai alatt.
Tanárai vezetésével alaposan meg-
ismerte az európai zeneirodalmat. A

Zsasskovszky testvérektől tanulta
meg, hogy nemcsak cigánymuzsi-
kából áll a világ, hanem „létezik a
világon Bach, Mozart és Beethoven
is”. Míg Európában úgy emlegették
Liszt Ferencet, mint ördöngösen
virtuóz zongoristát, Egerben már
arról beszéltek, hogy a legnagyobb
zeneszerzők egyike. Zsasskovsz-
kyék még Schumann előtt felismer-
ték Liszt zeneszerzői zsenijét. Úgy
is mondhatnánk, Liszt zeneszerzői
csillagát Egerből pillantották meg
először.

Különösen érdekes, hogyan véle-
kedtek a tanítóképző zenetanárai a
magyar népzenéről. Bár minden
kortárs szerzőt és irányzatot ismer-
tek, a magyar népzenét tévesen ítél-
ték meg. Azt hitték – ahogyan Liszt
is –, hogy a népies műdal és a nép-
színművek műzenéje az igazi nép-
zene. Kár, hogy a közfelfogás miatt
Liszt nem kerülhetett direkt kap-
csolatba a magyar népzenével, így
egy időre megtorpant a népzene-
gyűjtés is. A mai folkloristák bizony
megcsóválnák a fejüket, amint
Zsasskovszkyék nevetségesnek íté-
lik a siratóénekeket. A bécsi klasz-
szikus rendszeren nevelődött két
zenetanár 1855-ben kiadott dal-
gyűjteményében még „megszelídí-
tett” egy vadóc népi dallamot, a
Fölszállott a páva kezdetűt, és csil-
logó C-dúr letéttel alkalmazták
gyerekkarra az amúgy lá végű pen-
taton dallamot. E tettüket a gyűjte-
mény előszavában szépen meg is
magyarázták. Azért őrizkedtek a
népi dallamoktól, „mert a critica
valamint az irodalomban szabály-
talan, úgy a zenében helytelen és
hangidom nélküli zenéket nem tűr-
het meg”.

Az 1881-es esztendő több szem-
pontból is különleges. Ekkor már
végzős diák Géza. A hangszerekkel
játszi könnyedséggel bánik, így hát
a tollat is egyre gyakrabban próbál-

gatja. Az egri Füllentő című lapban
mókás írásai jelennek meg. 1881.
május 5-én először úgy írja alá a
nevét, hogy Gárdonyi Z. Géza.
Talán diákszeszély volt a névváltoz-
tatás? Úgy is mondhatnánk. De in-
kább az a valószínű, hogy ez az a
pillanat, amikor Ziegler Géza tuda-
tosan és büszkén felvállalja ma-
gyarságát, ekkor született meg
lelkében a nemzeti hovatartozás.
Természetes, hogy régi okai vannak
ennek az elhatározásnak. Édesapja,
Ziegler Sándor szász származású
gépészmérnök és feltaláló volt. Az
1848-1849-es forradalom és sza-
badságharc idején minden vagyonát
a szabadság kártyájára tette fel, Pes-
ten fegyvergyárat alapított hatvan-
fős személyzettel, így igyekezett
szolgálni a magyar szabadságot.
Úgy emlegették, hogy ő „Kossuth
fegyvergyárosa”, később mások
meg epésen a „világosi fegyvergyá-
ros” kifejezéssel illették. Tény,
hogy alig sikerült megúsznia a ha-
lálos ítéletet. Álruhában menekült
Aradról a letartóztatás elől, de ha-
marosan elfogták, és haditörvény-
szék elé állították. Életét
barátainak köszönhette, akik kiáll-
tak mellette és hamis tanúságtétel-
lel megmentették a hóhér kezétől.
Emiatt Géza szörnyen meggyű-
lölte az osztrákokat, és ahogy csak
tehette, kifejezte ellenszenvét.
Nevét is azért változtatta meg, hogy
még az se emlékeztesse német szár-
mazására. Tanítójelölt lévén, értett
a lélek működéséhez. Egy ideig
még feltüntette neve mellett az
árulkodó Z betűt, de hamarosan
megszabadult tőle, így alig volt
feltűnő a névváltozás. Tovább már
a Gárdonyi vezetéknevet hasz-
nálta, amely anyakönyvezési 
helyére emlékeztette. Később
Hentzi névre keresztelte a házőrző
kutyáját, jelezve ezzel is állásfog-
lalását…

Muzsika az egri csillagok lámpásánál (2.)

Két érdekes fogalom, melyek
egyként és külön is magyarázhatók.
Mielőtt ezekről a fogalmakról be-
szélnénk a gyermekekkel kapcsola-
tosan, nézzük meg, mit tudunk a
saját testünkről mi, felnőttek? Hát a
magasságunkat, a testsúlyunkat, a
betegségeinket, a kinézetünket; az
adottságainkat, a hiányosságainkat
már kevésbé, nagyvonalakban eny-
nyit. A testtudat az önismeret szer-
ves része. Testünk fizikai valónk,
melyben létezünk, s melynek jó
vagy rossz működése befolyásolja a
lelkiállapotunkat. A test és lélek
kapcsolata ma már zöld téma, tud-
juk, hogy harmóniában kell legyünk
magunkkal, erre utal a divatos mon-
dás, hogy „jól érzem magam a bő-
römben”. A sportközpontok
többségében kiragasztott jelmondat,
a „Mens sana in corpore sano” (ép
testben ép lélek) sem fedi teljesen a
valóságot. A vicc kedvéért szokták
mondani: „ép testben épp hogy
élek”, de viccen kívül ezt az ókori
költő, Juvenalis Krisztus előtt 27-
ben úgy fogalmazta meg, hogy
„Orandum est ut sit mens sana in
corpore sano”, vagyis „Imádkozni
csak azért érdemes, hogy ép lélek
ép testben lakozzék”. Milyen szép
kívánság volt ez már az ókorban,
kifejezésre jut benne a harmóniára
való törekvés. A test és lélek harmó-
niája, a mai „jól érzem magam a bő-
römben, szeretem és elfogadom a
testemet úgy, ahogy van, gyengesé-

geivel, erősségeivel”. Sokszor fel-
nőttként is rá kell döbbennünk arra,
hogy nem ismerjük eléggé önma-
gunkat, s ezt mások visszajelzései-
ből vesszük észre. Hogyan látnak
mások, és hogyan látjuk mi magun-
kat? Nem bízunk eléggé magunk-
ban, nem tudunk az elvárásainknak
megfelelően teljesíteni, nem bízunk
képességeinkben, vagy ellenkező-
leg, éveken keresztül úgy élünk,
hogy felülértékeljük magunkat, s
ezt a külvilág negatív visszajelzése-
iből sem vesszük észre. Nem tudjuk
érzékelni és értékelni saját testi
funkcióinkat, pedig mindez ben-
nünk zajlik, mindez mi vagyunk.
Nem árt tehát saját érdekünkben be-
felé fordulni, magunkba szállni és
búvárkodni saját testünkben, saját
magunkban, fejlődésünk, haladá-
sunk érdekében. Ugyanezt az ér-
deklődést, búvárkodást rávetíthet-
jük gyerekeinkre is, a saját példán-
kon keresztül. De mi is tulajdon-
képpen az önismeret? Lássuk, mit
mond az önismereti fogalomtár
ezzel kapcsolatban: az önismeret tu-
lajdonképpen az önmagunkról alko-
tott képünk, önmagunkról alkotott
tudás. Az énkép az, amit az ember
elképzel magáról. Az én fogalma,
az énről való tudásunk, az önma-
gunkkal kapcsolatos ismereteink,
melyek egyidejűleg magukba fog-
lalják testi énünket, szociális szere-
peinket, vágyainkat, értékrend-
szerünket. Alakulását a társadalmi
kapcsolatok, a szülők, társak, taná-
rok visszajelzései, egyéni tapaszta-

latok határozzák meg. Az önértéke-
lés az önismeret alapja, és folyama-
tos önmegfigyelésen, önellenőr-
zésen alapszik. Az ember kritikai
megítélése önmagáról, képességei-
ről magatartásáról. Persze ez a sok
ön mind mi vagyunk. Az önértéke-
lés egy olyan értékítélet, amit ön-
magunkkal kapcsolatban alkotunk,
fogalmazunk meg, és tartunk fenn
hosszabb ideig, és énfelfogásunk-
hoz hasonlóan, a társas összehason-
lítástól függ. Mert feltehetjük a
kérdést a szülőknek: ki ismeri iga-
zából önmagát? Testi jellemzőit,
erős oldalát, tehetségét, gyengéit,
hibáit (melyekre leghamarabb a
gyermekek figyelnek fel). A gyer-
mek a legtisztább, legőszintébb és
legkegyetlenebb tükör. (Mennyire

találóak, és generációkon keresztül
maradandóak a tanárokra ragasztott
nevek!) A manapság annyira diva-
tos önismereti tréning valóban hasz-
nos, mert mintegy szembefordít
önmagunkkal, felfedezőútra visz,
mely önmagunk reális megismeré-
séhez vezet. Amennyiben ez vala-
melyest sikerül, gyermekünket is
jobban megismerjük, az egyes fo-
lyamatokat önmagunkból kiindulva
jobban megértjük, önismeretünket
fejleszthetjük. Beszélnünk kell a
testsémáról, mely szintén kulcsfo-
galom. A testséma működése nem
örökletes adottságunk, de a meg-
születés pillanatától alakul ki, nem
tudatosan és fokozatosan. Feldol-
gozza, rendszerezi és tárolja a
saját testünkből és a külvilágból
érkező információkat, ingereket.
Ennek a feldolgozórendszernek

az alapján jön létre a test idegrend-
szeri háromdimenziós modellje,
egy belső térkép saját testünkről és
mozgásos eszközeinkről. Ahhoz,
hogy a térben helyesen tájékozód-
junk, egyensúlyban tartsuk magun-
kat a különböző mozgások végzése
közben, pontos testséma szüksé-
ges. A mozgásfejlődés során a
gyermek fokozatosan, mondhatni
ösztönösen rájön, hogyan használ-
hatja testét a különböző szituáci-
ókban. Ha követjük a kisbaba
mozgásfejlődését, napról napra
tapasztaljuk, hogyan használja
kezét, lábát, hogyan fedezi fel a
testét a különböző mozgásminták
gyakorlása közben. A gyermekek
testi tudati folyamatainak harmó-
niájáról, az önismeret-fejlesztő
módszerekről a folytatásban bőveb-
ben szólunk.

Testtudat, éntudat

Szilágyi Mihály

Bogdán Emese

Gárdonyi fiatalkori képe



Adventi melegedő
Mivel is kényeztessük a családot ilyen hideg téli  időben? Levest mindenkép-
pen főzzünk, mert melege átjárja a testet-lelket. De mi is legyen az, amivel
meglepetést okozunk? Nem kell bonyolult ételekre gondolni, sütőtök,
krumpli, alma, dió a  legkézenfekvőbb ilyenkor, hiszen bőséggel van belőle a
piacon és a falusi pincékben. Azt mondják,  addig nem is jó a sütőtök, amíg a
hóharmat meg nem csípte, s mivel ez jócskán megtörtént, hát főzzünk levest
belőle, süssük a lerben, készítsünk finom desszertet belőle. A krumplis étele-
ket pedig variáljuk, így soha nem unhatók meg. S akkor lássunk hozzá!

Sütőtök krémleves gombával

A leveshez egy kilogramm megtisztított, meghámozott és felkockázott sütőtökre, egy fej
sárga hagymára, egy jókora krumplira, két cikk fokhagymára, sóra, borsra, csipetnyi őrölt
szerecsendióra, 3-4 kanál zsíros tejfölre, pici olívaolajra s személyenként egy csiperkegom-
bára van szükség.

A tököt, a krumplit, a hagymát és fokhagymát annyi sós vízben főzzük meg, amennyi el-
lepi. Majd leszűrjük, hűlni hagyjuk és botmixerrel pépesítjük. A léből annyit töltünk hozzá,
hogy kellően krémes legyen. Tálalás előtt borssal, szerecsendióval fűszerezzük, és hozzáad-
juk a tejfölt. 

Felkockázott kenyeret megpirítunk, a gombát felszeleteljük, s kevés olívaolajon a szele-
teket megsütjük. A tányér közepébe helyezzük a pirított kenyeret, rá a sült gombaszeletet, s
a levest a tányérba töltjük. Petrezselyem zöldjével, esetleg csilipaprikával szórjuk meg.
Kolbászos rakott krumpli

Személyenként két-három krumplit héjában főzzünk meg, majd pucoljuk meg és vágjuk
karikára. A füstölt házi kolbászt – amiből tetszés szerinti mennyiséget kell használni, de fi-
nomabb, ha minél több van – szeleteljük fel, és a krumplival rétegeljük: egy réteg krumpli,
egy réteg kolbász. Amikor ez megvan, két deciliter tejfölt ecetes tárkonnyal, borssal fűsze-
rezzünk, és öntsük rá a rakottasra. Tetejére 15-20 dkg reszelt sajtot szórjunk. 

Az egészet tegyük sütőbe, és süssük aranysárgára. Kiadós, finom második fogás vagy va-
csora kerekedik belőle. 
Töltött krumpli

Bár a lerben sült pityóka is nagyon finom, vajjal, tejföllel, ez a fogás azért ínyencebb és
ízesebb. Személyenként két krumplit héjában – sós vízben  – megfőzünk. Arra kell odafi-

gyelni, hogy körülbelül egyenlő nagyságúak és formájúak legyenek. Miután a krumplit meg-
hámozzuk, a két csücskét levágjuk, hogy a krumplik a sütőben lábukon állhassanak. Ezt kö-
vetően a krumpli felső felét késsel kifúrjuk úgy, hogy ne lyukadjon át, majd bacon- vagy
vékony sonkaszeletekkel (Fekete erdő vagy prosciuto) a krumplikat körbetekerjük. A belse-
jébe egy kis vajat teszünk, kockára vágott sonkával és sajttal megtöltjük. Sütőpapírral bélelt
tepsiben sütőben aranysárgára sütjük. Közben serpenyőben pár szelet füstölt sonkát vagy
nyakas karajt megsütünk, s a krumplival tálaljuk. Nagyon mutatós és finom, érdemes kipró-
bálni. 
Dióbundás csirkemell hagymás pityókával

Két személyre egy csirkemellet kell számítani. A csirkemell szeleteket enyhén kipotyoljuk,
enyhén  megsózzuk, beborsozzuk, majd állni hagyjuk. A „bunda” a szokásostól eltér, a liszt,
tojás marad, de a prézlit fele-fele arányban vagdalt (nem darált!) dióval  vegyítjük.  A húst
tehát először fehér lisztbe, aztán felvert tojásba, majd a diós prézlibe forgatjuk, és forró olaj-
ban aranysárgára sütjük. A sült dió adja majd a bunda és a hús különlegesen finom ízét. Mel-
léje hagymás pityókát tálalunk. Ezt nagy előszeretettel készítem télidőben. A hagymát olajon
megdinsztelem, s a villával vagy törővel megtört főtt pityókát beleforgatom, összerotyogta-
tom, a hagymától nagyon finom ízt kap a krumpli. Fehér borssal, sóval fűszerezem. Ünnepre
is kiváló. 
Sütőtökös rétes

Ehhez a süteményez egy csomag üzleti réteslap szükséges – jelen esetben Morăriţát hasz-
náltam, nekem ez vált be. A töltelékhez egy kg sütőtök,  4-5 alma, 3 tojás, 10 dkg cukor, 6
bő kanál tejföl, egy-két csomag vaníliás cukor szükséges. A tetejére vagdalt dió jár. 

Elkészítése egyszerű. A tököt megfőzzük és összetörjük, az edényben négyfelé osztjuk. A
tojást, a cukrot, a tejfölt és a vaníliás cukrot  jól eldolgozzuk. Ezt ötfelé kell osztani.  A ré-
teslapokat (12 darab szokott benne lenni) hármasával emeljük ki a csomagból és kenjük meg
a tejfölös tojás egyötödével. A  tojásra kerül a sütőtök és a reszelt alma. A lapot szépen fel-
göngyöljük és a sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük. Ezt négyszer megismételjük. A tekercsek
tetejére jön a tojásos tejföl utolsó ötöde, amit kis ecsettel kenünk fel. Vagdalt dióval  meg-
szórva  aranysárgára sütjük. Amikor langyosra hűl, porcukorral meghintjük, és máris fo-
gyasztható. 
Almás morzsasüti

Eredetileg almás crumble, de jobban hangzik a magyaros változat. Ez is egyszerű, gyere-
keknek nagyon jó csemege. 

Egy kerek – 25-28 cm-es átmérőjű – tűzálló kerámiaedényben 7-8 kanál kristálycukrot a
főzőlapon karamellizálunk, majd három, héjával együtt lereszelt almát adunk hozzá, amivel
összekeverjük és  összerotyogtatjuk. Újabb három almát kockákra vágunk, s ezeket is bele-
forgatjuk a karamellás masszába. Darált fahéjjal ízesítjük, majd kicsit állni hagyjuk, amíg
elkészítjük a morzsát. Ehhez 15 dkg liszt, 10 dkg vaj, 3 kanálnyi zabpehely, két kanál prézli,
egy marék vagdalt dió szükséges. Ezeket jól eldolgozzuk, amíg morzsaállagú anyagot ka-
punk. Rászórjuk az almára, és megsütjük. Mazsolával is lehet dúsítani. Tetejére nagyon jól
illik a vörös áfonya. 

Jó sütés-főzést!
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November 29-i rejtvényünk megfejtése: Milyen jól elrendezte a Jóisten, a maga részét már meg is tartotta.

Az autizmus spektrumzavar (ASD) egy új
genetikai okát és gyógymódját fedezte fel
egy osztrák tudósok vezette nemzetközi
kutatócsoport.

Az ASD nagyjából a világ népességének egy
százalékát érinti, és a társas kapcsolatokban, va-
lamint a kommunikációban okoz különböző fokú
nehézségeket – idézte a medicalxpress tudomá-
nyos-ismeretterjesztő portál a Cell című szaklap
friss számában ismertetett kutatást, melyet Gaia
Novarino, az osztrák Tudományos és Műszaki In-
tézet (IST) munkatársa vezetett.

„Sok olyan génmutáció van, amely autizmust

okoz, mindegyik igen ritka. Sokféleségük miatt
nagyon nehéz ellenük hatásos gyógymódokat ki-
fejleszteni. Elemzésünkkel feltártunk egy új, au-
tizmussal kapcsolatos gént, és azonosítottuk, hogy
a mutációi milyen mechanizmusok útján vezetnek
a kórhoz” – magyarázta Novarino.

A kutatócsoport vérrokonok házasságaiból szü-
letett, autizmussal diagnosztizált pácienseknél
azonosította a SLC7A5 jelű gén mutációit. Ez a
gén szállítja az agyba az úgynevezett esszenciális
elágazó láncú aminosavakat (BCAA).

Az adott gén mutációi működésének megérté-
séhez a kutatók olyan egereket vizsgáltak meg,
melyeknek agy-vér gátjánál eltávolították az
SLC7A5-t. Ezzel csökkent a BCAA koncentráci-
ója az agyban, ami befolyásolta az idegsejtek fe-
hérje-előállítását.

Az egerek ezután sokkal kevesebbszer léptek
kapcsolatba a társaikkal, és más olyan változás is
beállt a viselkedésükben, amit autizmus modelle-
zésére módosított génállományú egereknél már
megfigyeltek.

A kutatóknak sikerült meggyógyítani a
SLC7A5 nélküli felnőtt egerek egyes idegrend-
szeri problémáját azzal, hogy három héten át
BCAA-t juttattak közvetlenül az agyukba. Ezután
javulást vettek észre a viselkedési zavarokban.

Dora Tarlungeanu, Gaia Novarino csoportjának
PhD-hallgatója, a tanulmány vezető szerzője sze-
rint sikerült gyógymódot találniuk az ASD ezen
formájának egyes tüneteire, de sokéves kutatás
szükséges még ahhoz, hogy a kezelés embereknél
is alkalmazható legyen.

Az eredmények ellentétben állnak azzal a né-
zettel, hogy az autizmus mindig visszafordíthatat-
lan, az SlC7A5 géntől megfosztott egerek egyes
idegrendszeri zavarai ugyanis enyhíthetők voltak,
tehát lehetséges, hogy autista pácienseken is lehet
az új módszerrel segíteni egyszer.

Az autizmus egyik okát fedezték fel 
osztrák kutatók

Időben be kell adatni a rotavírus
elleni oltást a kisgyerekeknek –
figyelmeztetett a magyarországi
Házi Gyermekorvosok Egyesüle-
tének elnöke az MTI-hez eljutta-
tott közleményében. A szúrás
nélkül, szájon át adható oltás
már 6 hetes kortól alkalmazható,
választható a két- vagy három-
adagos vakcina.

Póta György kiemelte: a súlyos
kiszáradással fenyegető fertőzés a téli,
kora tavaszi időszakban a leggyako-
ribb, a tünetek a kisgyermekek, csecse-
mők esetében olyan erősek lehetnek,
hogy akár infúziós kezelésre
is szükség lehet.

A gyermekorvos hangsú-
lyozta, nem szabad félváll-
ról venni ezt a betegséget,
hiszen évente mintegy két-
ezer gyerek szorul sürgős-
ségi vagy kórházi ápolásra
rotavírus-fertőzés miatt,
több mint 60 százalékuk két
éven aluli kisgyermek. Az
Országos Epidemiológiai
Központ idén már több mint
ötezer igazolt rotafertőzést
regisztrált, szakemberek
szerint a be nem jelentett
megbetegedések száma
ennél jóval magasabb.

A betegség legsúlyosabb
szövődménye a kiszáradás,
ez pedig különösen a 2 év
alatti korosztályra veszé-
lyes, hiszen ők néhány óra
alatt súlyos, akár életveszé-
lyes állapotba kerülhetnek.

A kétadagos vakcinával
akár már a 12. hétre kiala-
kítható a csecsemők rota-
vírus elleni védettsége, míg

a háromadagossal 4 héttel később. A
legtöbb védőoltással ellentétben a ro-
tavírus elleni vakcina beadásának nem-
csak alsó, hanem felső életkori határa
is van, amit be kell tartani. A kétadagos
oltóanyag beadását mindössze 24 hetes
életkorig be kell fejezni, idősebb élet-
korban már nem alkalmazható.

A szakember hozzátette, érdemes
időben érdeklődni az oltásokról, hogy
a megfelelő védelem kialakulhasson a
6-24 hónapos életkorra, amikor a leg-
nagyobb a kockázata a súlyos szövőd-
ményekkel járó fertőzésnek.

Időben be kell oltani 
a kisgyerekeket rotavírus ellen



Játszmát lopott a bajnoktól és
hozta a kötelezőt a Craiova ellen –
ezek a pozitívumai a CSU Medicina
legutóbbi három mérkőzésének. A
mostani állás szerint azonban a ma-
rosvásárhelyiek éppen csak elkerü-
lik a kiesést, a rájátszásba jutás
elérhetetlenül távolinak tűnik. A
csapat edzője ennek dacára elége-
dett az eredményekkel, azt mondja,
ezzel a fiatal kerettel ez a legtöbb,
ami elérhető. 
Zucović megmutatta

Annak ellenére, hogy a bajnok
Balázsfalva győzelme borítékolható
volt a női röplabdabajnokság 9. 
fordulójában, a Marosvásárhelyi
CSU Medicina elleni mérkőzésen,
a Pongrácz Antal-csarnokban, a ta-
lálkozó egyáltalán nem volt egysíkú
vagy unalmas. A marosvásárhelyi
lányok nagyot küzdöttek a szinte
biztos bajnokesélyes ellen, amely az
idénre is jobbnál jobb játékosokat
szedett össze a világ minden tájáról.
Ilyen körülmények között pedig va-
lóságos csodának számít, hogy a
harmadik játszmát a házigazdák
nyerték, hiszen Balázsfalva eddig
mindössze két játszmát veszített az
idei bajnokságban, a legnagyobb ri-
válisa, a Bukaresti CSM ellen. Más
csapat nem tudta megszorítani.

A marosvásárhelyi edzőnek,
Predrag Zucovićnak azonban jó oka
volt arra, hogy maximálisan moti-
válja a lányokat, hiszen éppen a
szombati ellenféltől érkezett Ma-
rosvásárhelyre. Zucović korábban a
Balázsfalvát edző Zoran Terzić má-
sodedzője volt évekig, s utóbbi na-
gyon megharagudott rá, amikor úgy
döntött: önállósítja magát a Medi-
cina kispadján. Ezért Zucović na-
gyon meg akarta mutatni, s
többnyire sikerült is neki. Csupán a

második szettben volt egyértelmű a
vendégfölény, a többi játszma sok-
kal kiegyensúlyozottabb volt. Bár
az első játszmát 16-ra, a negyediket
15-re nyerte az Alba Volei, a játék
maga nem mutatott ekkora fölényt,
sok labdamenetet szerencsével,
mentések sorozata után nyertek a
vendégek. A harmadik játszma sor-
sáról már szóltunk.

Pedig a CSU Medicinától négyen
is hiányoztak az alapkeretből,
Varga, Cauc, Buterez és Rancz
ugyanis inkább az ifjúsági csapatot
erősítette azon a hétvégén. 
Leszámolás az illúziókkal

A karácsonkői siker után még
úgy tűnt, a marosvásárhelyi CSU
Medicina női röplabdacsapata
képes lehet felvenni a küzdelmet a
rájátszás felsőházába jutásért, azon-
ban ebbe a tervbe nem fért bele egy
lugosi vereség. Arra, ami történt,
ahogy az eredmény alakult, elég
nehéz magyarázatot találni. A két
csapat egészen hihetetlen sorozato-

kat produkált, sajnos, a házigazdák-
nak a játszmák végén jött össze
mindez. Az első szettben például 8-
2-re és 11-4-re is vezetett a Medi-
cina, hogy innen 13-12-re fordítson
Lugos, majd 16-15 után állva
hagyja a marosvásárhelyieket.

A második játszmában pont for-
dítva történt: Lugos vezetett, a Me-
dicina fordított, és 20-16-os
vendégvezetésnél úgy tűnt, ki-
egyenlítheti a játszmák arányát.
Innen kapott el a házigazda csapat
egy 9-1-es parciálist, és húzta be a
második szettet is. A Medicina a
harmadik játszmában is ledolgozott
egy hatpontos hátrányt, és 17-17-ig
tartotta magát. Lugos azonban egy
8-0-val zárta le a meccset.

Predrag Zucović ezúttal is min-
den lehetséges kombinációt kipró-
bált a csapatával, azonban a
rendkívül fiatal játékosoknak egy
dolgot nem tudott nyújtani: tapasz-
talatot. Mert csak ennek a hiánya
magyarázhatja ezeket az összerop-
panási időszakokat.
Kötelező siker az alapszakasz felénél

Papírforma-eredmény született a
sereghajtó Craiova elleni mérkőzé-
sen a bajnoki alapszakasz első felé-
nek zárófordulójában. A két csapat
közötti különbség azonban csak a
harmadik szettben volt nyilvánvaló,
amikor egyrészt a marosvásár-
helyi játékosok kicsit jobban
összpontosítottak, másrészt a
vendégek mintha teljesen fel-
adták volna a küzdelmet. Az
első két játszmában a házigaz-
dák mintha olyan grundszabá-
lyokat alkalmaztak volna, hogy
adnak egy kis fórt a sokkal
gyengébb ellenfélnek, hogy
aztán izgalmasabb legyen a
hátrány behozása. A craiovaiak
legtöbb pontja egyébként sem
háríthatatlan támadásokból,

hanem inkább a marosvásárhelyi já-
tékosok (néha egészen alapvető) hi-
báiból született. Ez pedig azt az
érzést erősítette meg a szemlélőben,
hogy igen alacsony színvonalú ta-
lálkozót lát – tulajdonképpen ami-
lyenre számított, tekintve a küzdő
felek rangsorban elfoglalt helyét.

A mérkőzés után Predrag Zuco-
vić marosvásárhelyi vezetőedző rö-
viden értékelte az alapszakasz első
felét, és úgy tűnik, belülről egészen
másként látja a dolgokat, mint ahogy
a lelátóról látszik. Elmondta, a jelen-
legi fiatal csapattal ennél sokkal töb-
bet aligha érhetett volna el, ezért
elégedettnek mutatkozott. Hozzá-
tette: hozták azokat a mérkőzéseket,

amelyeket kötelező módon meg kel-
lett nyerni, s az idénre a bennmara-
dás mellett a fiatal játékosok
nevelése, tapasztalat gyűjtése a cél,
jövőre pedig egy jobb képességű
csapat felépítése. 

A bajnokságban a visszavágók
szünet nélkül, szombaton már meg
is kezdődnek, és a Medicina első el-
lenfele a SCMU Piteşti lesz, az az
újonc, amely az első fordulóban
meglepetésre legyőzte a marosvásár-
helyieket. A revans találkozója lesz,
hiszen a Medicina még így is jobb
képességűnek tűnik, s egy siker ese-
tén ismét közelebb kerül az utolsó
rájátszást érő 6. hely, mint a kiesési
övezet.

A Napoli a Benfica legyőzésé-
vel csoportelsőként, ugyanakkor
veresége ellenére a portugál
együttes a második helyen tovább-
jutott a B jelű kvartettből a labda-
rúgó Bajnokok Ligája
csoportküzdelmeinek záróforduló-
jában, kedden.

A Benficát a Dinamo Kijev „lőtte
tovább” azzal, hogy hazai pályán 6-
0-ra kiütötte a Besiktast.

Az A csoportban az Arsenal vég-
zett az élen, mivel rendkívül köny-
nyedén diadalmaskodott a Basel
vendégeként. A londoniaknál Lucas
Pérez mesterhármast szerzett, ezzel
a BL történetének első spanyol fut-
ballistája lett, aki kezdőként az első
találkozóján háromszor is eredmé-
nyes volt.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 6.
(utolsó) forduló:

* A csoport:
FC Basel (svájci) – Arsenal

(angol) 1-4 (0-2) / gól: Doumbia
(78.), illetve L. Pérez (8., 16., 47.),
Iwobi (54.)

Paris Saint-Germain (francia) –
Ludogorec (bolgár) 2-2 (0-1) / gól:
Cavani (61.), Di María (93.), illetve
Misidjan (15.), Wanderson (69.)

A csoport végeredménye: 1. Ar-
senal 14 pont, 2. Paris Saint-Ger-
main 12, 3. Ludogorec 3, 4. Basel 2.

* B csoport:
Dinamo Kijev (ukrán) – Besiktas

(török) 6-0 (4-0) / gól: Besegyin
(9.), Jarmolenko (31., 11-esből),
Bujalszkij (33.), González (45+3.),
Szidorcsuk (60.), Moraes (77.); ki-
állítva: Beck (29., Besiktas), Abou-
bakar (56., Besiktas)

Benfica (portugál) – SSC Napoli
(olasz) 1-2 (0-0) / gól: Jimenez (87.),
illetve Callejón (60.), Mertens (79.)

A csoport végeredménye: 1. Na-
poli 11 pont, 2. Benfica 8, 3. Besik-
tas 7, 4. Dinamo Kijev 5.

* C csoport:
FC Barcelona (spanyol) – Borus-

sia Mönchengladbach (német) 4-0
(1-0) / gól: Messi (16.), Arda Turan
(50., 53., 67.)

Manchester City (angol) – Celtic
Glasgow (skót) 1-1 (1-1) / gól: Ihe-
anacho (8.), illetve Roberts (4.)

A csoport végeredménye: 
1. FC Barcelona 15 pont, 2. Man-
chester City 9, 3. Borussia Mön-
chengladbach 5, 4. Celtic
Glasgow 3.

* D csoport:
Bayern München (német) – Atlé-

tico Madrid (spanyol) 1-0 (1-0) /
gól: Lewandowski (28.)

PSV Eindhoven (holland) –
Rosztov (orosz) 0-0

A csoport végeredménye: 1. At-
lético Madrid 15 pont, 2. Bayern
München 12, 3. Rosztov 5, 4. PSV
Eindhoven 2.

Az első és a második helyezettek
a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjé-
ben, a harmadik helyezettek az Eu-
rópa-liga kieséses szakaszában
folytatják, a negyedikek pedig kies-
tek.

Mesterhármasok 
a Bajnokok Ligájában
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CSU Medicina: Rájátszás a cél, 
vagy a kiesés elkerülése?

Bálint Zsombor

Eredményjelző
A női röplabda A1 osztály 9. fordulójának eredményei: SCM Piteşti –

Bukaresti Dinamo 0:3, Jászvásári Penicilina – SCMU Craiova 3:0, Bákói
Ştiinţa – Lugosi CSM 3:0, Galaci CSU – Karácsonkői Unic 0:3, CSM Târ-
govişte – Bukaresti CSM 3:1, Marosvásárhelyi CSU Medicina – Balázsfalvi
Alba Volei 1:3.

A 10. fordulóban: Bukaresti Dinamo – Bukaresti CSM 1:3, Karácsonkői
Unic – CSM Târgovişte 1:3, Lugosi CSM – CSU Medicina 3:0, SCM U
Craiova – Bákói Ştiinţa 0:3, SCM Piteşti – Jászvásári Penicilina 0:3, Ba-
lázsfalvi Alba Volei – Galaci CSU 3:0 (korábban játszották).

A 11. fordulóban: Jászvásári Penicilina – Bukaresti Dinamo 2:3, Bákói
Ştiinţa – SCM Piteşti 3:0, CSU Medicina – SCM U Craiova 3:0, Galaci
CSU – Lugosi CSM 0:3, CSM Târgovişte – Balázsfalvi Alba Volei 0:3, Bu-
karesti CSM – Karácsonkői Unic 3:1.

Ranglista
1. Balázsfalva 11 10 1 0 0 33-3 32
2. Bukaresti CSM 11 8 0 1 2 27-11 25
3. Bákó 11 8 0 1 2 26-12 25
4. Târgovişte 11 8 0 0 3 26-12 24
5. Dinamo 11 6 2 1 2 27-14 23
6. Lugos 11 4 2 0 5 19-20 16
7. Karácsonkő 11 4 0 2 5 19-22 14
8. Jászvásár 11 4 0 1 6 16-21 13
9. CSU Medicina 11 3 1 0 7 14-23 11
10. Piteşti 11 3 1 0 7 13-25 11
11. Galac 11 1 0 0 10 4-31 3
12. Craiova 11 0 0 1 10 3-33 1

Jegyzőkönyvek
* Női röplabda A1 osztály, 9. forduló: Marosvásárhelyi CSU Medicina

– Balázsfalvi Alba Volei 1:3 (16:25, 10:25, 25:22, 15:25)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal-csarnok. Vezette: Marius Şanta (Ko-

lozsvár), Alina Suciu (Nagyvárad). Ellenőr: Mihai Vlădescu (Brassó).
CSU Medicina: Pucarević, Petra, Dobriceanu, Rusu, Klarić, Teianu (Ar-

niceru, Iancu, Babaş). Liberó: Molnar.
Alba Volei: Salaoru, Djurić, Onyejekwe, Markevics, de Almeida, Grbać

(Ninković, Berdilă). Liberó: Vujović.
* Női röplabda A1 osztály, 10. forduló: Lugosi CSM – Marosvásárhelyi

CSU Medicina 3:0 (25:20, 25:22, 25:17)
Lugosi sportcsarnok. Vezette: Tudor Pop (Kolozsvár), Marius Lazăr

(Zilah). Ellenőr: Adrian Pustiu (Brassó).
Lugosi CSM: Bălae, Warren, DeGeest, Rus, Ciocian, Canea (Kraszteva).

Liberó: Rotaru.
CSU Medicina: Pucarević, Iancu, Dobriceanu, Rusu, Klarić, Varga (Ar-

niceru, Petra, Teianu, Ioan, Cauc). Liberó: Molnar (Rancz).
* Női röplabda A1 osztály, 11. forduló: Marosvásárhelyi CSU Medicina

– SCM U Craiova 3:0 (25:18, 25:21, 25:9)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal-csarnok, 200 néző. Vezette: Cristian

Ouatu (Karácsonkő), Ovidiu Diaconiţă (Karácsonkő). Ellenőr: Ioan Bu-
hăţel (Dés).

CSU Medicina: Pucarević, Iancu, Dobriceanu, Rusu, Klarić, Varga
(Babaş, Petra, Teianu, Ioan, Cauc). Liberó: Molnar (Arniceru).

SCM U Craiova: Gagea, Jakšić, Misonova, Geoge, Costea, Stanciu
(Matei, Truţă, Cojocaru). Liberó: Popovici.

A továbbjutásért játszik a FCSB és az Astra is
A Bukaresti FCSB és az Astra Giurgiu egyaránt továbbjuthat a

labdarúgó-Európa-liga csoportköréből, de ehhez mindenképpen
meg kell nyerniük mai mérkőzésüket. Elsőként (18 órától, élő TV-
közvetítés: Pro TV, DolceSport 1) a FCSB játszik, a bukarestiek a
spanyol Villarreal otthonában vendégszerepelnek, majd a bajnok
Astra este 8-tól a már biztos továbbjutó AS Romával méri össze
erejét (DolceSport 1).

Lucas Pérez, az angol Arsenal játékosa (hátul, középen) és csapattársa, Mesut Özil ünnepel.
Fotó: MTI

Csupán a második szettben volt egyértelmű a vendégfölény az éllovas elleni összecsapáson,
a többi játszma sokkal kiegyensúlyozottabb volt. Fotó: Nagy Tibor

A Craiova elleni mérkőzés első két játszmájában a házigazdák mintha olyan grundszabályokat
alkalmaztak volna, hogy adnak egy kis fórt a sokkal gyengébb ellenfélnek, hogy aztán izgal-
masabb legyen a hátrány behozása. Fotó: Nagy Tibor
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ADÁSVÉTEL

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

ELADÓ pianínó. Tel. 0740-527-205.
(57837-I)

ELADÓ száraz tűzifa. Tel. 0757-883-
361. (57861)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (57864)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (57864)

LAKÁS

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a fő-
téren. Tel. 0740-856-644. (57911-I)

MINDENFÉLE

HŰTŐK, FAGYASZTÓK javítását
vállalom lakásán, és eladok használt
hűtőket garanciával. Tel. 0722-846-
011, 0365/801-517. (57900) 

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (57854)

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-
tost. Tel. 0766-519-187. (18297-I)

FESTÉST, mázolást, parkettezést,
csemperakást, gipszkartonszerelést
vállalunk. Tel. 0741-762-701. (18289)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
testvér, rokon és ismerős, a
nagyadorjáni születésű 

BÍRÓ ÁGOSTON 
életének 80. évében december 6-
án, hosszú, de türelemmel viselt
szenvedés után csendesen meg-
pihent. Temetése december 9-én
13 órakor lesz a remeteszegi te-
metőben. Búcsúzik tőle szerető
fia, menye, leánya, veje, négy
unokája, testvérei és ismerősei.
Nyugalma legyen békés, emléke
áldott! 

A gyászoló család. (57923-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett 

NAGY MARIKA 
hosszú betegség után, 75 éves
korában megpihent. Drága halot-
tunkat december 8-án 13 órakor
helyezzük örök nyugalomra a
marosvásárhelyi református te-
metőbe. Emléked örökre szí-
vünkbe zárjuk. 
Élettársa, Józsi, szomszédai a
Gyulafehérvári utcából. (57927-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa
és dédnagytata, jó testvér, rokon,
barát és szomszéd, 

MOLNÁR JÁNOS 
életének 70. évében rövid szen-
vedés után szíve megszűnt do-
bogni. Felejthetetlen halottunk
temetése a református temető-
ben lesz 2016. december 9-én
délután 3 órakor. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (57935-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett nagymama, anyós,
nagynéni, rokon, ismerős és jó
szomszéd, 

özv. HŐGYES KÁROLYNÉ 
szül. KÓSA ESZTER 

életének 87. évében december 6-
án súlyos szenvedés után meg-
pihent. Temetése december 9-én
14 órakor lesz a református te-
metőben, református szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (57940-I)

Mély fájdalommal és szomorú
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
férj, testvér, keresztapa, sógor, jó
barát és jó szomszéd, 

ANDA LÁSZLÓ-JÁNOS 
a vegyi kombinát volt dolgozója 
életének 71. évében hosszas be-
tegség után elhunyt. Temetése
december 9-én 13 órakor lesz a
református temető ravatalozójá-
ból, katolikus szertartás szerint.
Emléke legyen áldott és nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (57953-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély fájdalommal búcsúzunk
szeretett osztálytársunktól,
KISS ILONKÁTÓL szül. Buláth,
aki tragikus hirtelenséggel
távozott közülünk. Az 1976-ban
végzett óvónőosztály közös-
sége és osztályfőnöke fájó
búcsút vesz tőled. 
Te, aki a szerénység, jóság
példaképe voltál, csendben
éltél, csendben távoztál.
Őszinte részvétünk gyászoló
szeretteidnek. (57939-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

5.

Hargita, Kovászna és Maros
megye tanácsa is csatlakozott
ahhoz a megállapodáshoz,
amelyet az RMDSZ kötött no-
vemberben a Romániai Ma-
gyar Gazdák Egyesületével
(RMGE). A három megyeelnök
– Borboly Csaba, Tamás Sán-
dor, Péter Ferenc – december
6-án, kedden írta alá az Ösz-
szefogás a vidékért című do-
kumentumot a csíkszeredai
megyeházán Sebestyén
Csaba RMGE-elnökkel. Az
egyezményben a felek vállal-
ják, hogy együttműködnek az
erdélyi magyar vidék érdeké-
ben a falu kulturális érté-
keinek megmentésében és
gazdasági megerősödésében,
valamint  egy erdélyi vidék-
fejlesztési stratégia kidolgo-
zásában.

Sebestyén Csaba szerint az erdé-
lyi vidék megmentése érdekében
társadalmi összefogásra van szük-
ség. Az utóbbi időszakban a falunak
mostoha sors jutott, a gazdák a ter-
mékeiket egyre nehezebben értéke-
sítik, a támogatásokat későn 
kapják meg, a pályázati pénzek
csak egy elérhetetlen álmot jelente-

nek a legtöbbjük számára. Ezért
egyszerre kell megvalósulnia a
szakmai és a politikai érdekvéde-
lemnek, mellérendelve az önkor-
mányzati és – lehetőség szerint – a
kormányzati eszközöket is. Az élel-
miszer-ellátás mellett fontosnak ne-
vezte a környezet, a táj, a víz
minőségének és biztonságának
megőrzését is. Ettől válik a vidék
problémája az egész társadalom
problémájává. „A csatlakozó intéz-
ményekkel együtt erdélyi vidékfej-
lesztési politikát kell kidolgozni, a
családi kis- és középgazdaságokra
építve, hiszen ezek azok, amelyek a
környezet, a táj, a víz biztonságát
legkevésbé veszélyeztetve termel-
nek. Ugyanakkor ki kell szűrni a
spekulatív célú földszerzést, a ter-
mőföldet meg kell őrizni a helyi kö-
zösségek számára. Akkor
telepednek haza fiataljaink, ha úgy
érzik, itthon meg tudnak élni. A
nemzet túlélése a vidék túlélésén
múlik. Aki meg akarja menteni a
nemzetet, a falu megmentésének
stratégiájával kell kezdje” – jelen-
tette ki az RMGE elnöke.

Borboly Csaba, Hargita Megye
Tanácsának elnöke elmondta, hogy
az egyezményből, amit Kelemen

Hunor szövetségi elnök aláírt Se-
bestyén Csabával, a székelyföldi
szeletért szeretnének felelősséget
vállalni mint megyeelnökök, és azt
szeretnék elérni, hogy a törvényho-
zók ne csak a román alföld gazdái-
nak érdekeit tartsák szem előtt.
Ugyanakkor az egyezménybe be-
vonnák a gazdaegyesületeket, szö-
vetkezeteket, hogy ne csupán az
önkormányzatok vállaljanak részt
benne. „Hargita Megye Tanácsa
részt vállalt tagdíjak és különféle tá-
mogatások formájában, hasonló-
képpen a helyi önkormányzatok is
segíthetik a gazdatársadalmat a LE-
ADER-ek, közösségi fejlesztési tár-
sulások révén. Bízom benne, hogy
a Hargita és Kovászna megyei ag-
rárstratégiát sikerül kiterjeszteni
Maros megyére, a Nyárád és Kü-
küllő mentére, ami által megvaló-
sulhat egy egységes székelyföldi
stratégia. Fontos, hogyan tesszük
vonzóvá a mezőgazdaságot a fiata-
loknak. Növelni kell a kis- 
és közepes gazdaságok verseny-
képességét, mi teret adunk 
nekik vásárokon, testvérmegyék-
ben, nagy beszerzőkkel való tárgya-
lásokon” – mondta a Hargita
megyei elnök.

Tamás Sándor, Kovászna Megye
Tanácsának elnöke kijelentette: az
elmúlt 98 évben a romániai magyar-
ság megtanulhatta, hogy ha nem
képviseli saját érdekeit, akkor
mások fogják meghatározni az
életét, amiből nem kérünk. „Szé-
kelyföld nemcsak kultúrájában,
nyelvében, hanem mezőgazdaságá-
ban is egy régiót alkot. A szövetke-
zeti rendszer elindítása – főleg a
tejfeldolgozás és -értékesítés terén
– az egyik legnagyobb eredmény
Székelyföldön: Keresztúron indult,
Szépvízen folytatódott, majd Kéz-
diszéken is megvalósult, amit me-
gyeszinten kiterjesztünk.
Bebizonyosodott, hogy a jó érte-
lemben vett szövetkezésnek gazda-
sági eredménye van. Egyenként
nem tudtuk volna megoldani, csakis
a székelyföldi települések, megyék
együttműködésével. Ez nemzetpo-
litikai kérdés”– hangsúlyozta a há-
romszéki elnök.

Könczei Csaba, a Kovászna Me-
gyei Mezőgazdasági Igazgatóság
vezetője szerint a gazdák nem érzik
magukat biztonságban, sokaknak
elment a kedve a mezőgazdaságtól,
a most aláírt megállapodás szerepe
pedig éppen e biztonság megterem-
tése, ami a politikum kötelessége.

Becze István Kovászna megyei
tanácsos szerint a megállapodás alá-
íróinak, köztük az önkormányza-
toknak az a szerepük, hogy minél
több kisgazda fel tudjon zárkózni és
sikeres tudjon lenni, ezek az intéz-
mények pedig számos olyan tevé-
kenység beindításában segíthetnek,
ami pluszjövedelmet biztosít a me-
zőgazdaságban dolgozóknak.

Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke kijelentette: élhető
vidéket szeretnének, amelynek
megteremtésében az önkormányza-
toknak jelentős szerepük van. „’90
után a gazdatársadalom kompakt
módon megmaradt, együttműkö-
dött, ezt kell megőriznünk és to-
vábbfejlesztenünk, és megfelelő
feltételeket kell teremtenünk a vidé-
ken dolgozni, vállalkozni szándé-
kozó fiatalok számára. Többször
találkoztam és beszélgettem gaz-
dákkal a problémáikról. Tudom,
hogy nagy a bizonytalanságérzetük,

egyre kevésbé mernek vállalkozni.
Megoldást kell találnunk arra, hogy
kiszámíthatóvá tegyük a mezőgaz-
dasági támogatások kifizetését, il-
letve egy olyan törvényi hátteret
teremtsünk, amely ösztönzi és védi
a gazdákat meg a vidéki vállalkozá-
sokat. Ehhez erős önkormányzatok
mellett erős parlamenti képviselet
kell, hogy beleszólhassunk azokba
a döntésekbe, amelyek feltételeket
teremtenek az itthon maradáshoz”–
fogalmazott az aláírást követően,
majd lapunknak nyilatkozva hozzá-
tette: „A megyei tanács elnökeként
az a célom, hogy a megye minden
lakójának javítsuk az életkörülmé-
nyeit, és Maros megye újra a gaz-
dasági fejlődés útjára lépjen. Ebben
a folyamatban különös figyelmet
kell fordítani a vidék fejlesztésére.
A megye lakosságának fele vidéken
él. Tisztes megélhetést kell biztosí-
tani számukra, és a fiataloknak
megfelelő perspektívát kell felmu-
tatnunk, hogy itthon maradjanak, ne
költözzenek el a falvakból. Megyei
tanácselnökként támogatom egy er-
délyi vidékfejlesztési stratégia ki-
dolgozását, és fontos jelzésnek
tartom, hogy az »Összefogás a vi-
dékért« megállapodást ma közösen
írtuk alá Hargita és Kovászna
megye tanácselnökeivel. Igazán
eredményesek azonban csak akkor
lehetünk, ha erős parlamenti képvi-
seletünk lesz Bukarestben, hogy be-
leszólhassunk azokba a döntésekbe,
amelyek feltételeket teremtenek a
vidék fejlesztéséhez” – nyilatkozta
Péter Ferenc a vidékfejlesztési meg-
állapodás aláírása után.

Lázár Zoltán, Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusának
külgazdasági attaséja a helyszínen
gratulált a megállapodáshoz. El-
mondta, hogy a Magyar Nemzeti
Kereskedőház helyi irodái, vala-
mint a főkonzulátus is partner tud
lenni az erdélyi gazdatársadalom
fejlesztésében, és ebben előnyt je-
lent az, hogy a Kárpát-medencei
Magyar Gazdák Egyeztető Fórumá-
nak minden megyéből van tagja,
ami hatékonyabbá teheti az együtt-
működést az anyaországgal – tájé-
koztatott a Hargita Megyei Tanács
sajtóosztálya. 

Erősítenék a gazdák biztonságérzetét
A székelyföldi tanácselnökök is aláírták a megállapodást az RMGE-vel
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A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RECEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen,
sportos alkat), SZAKÁCSOT, SZOBALÁNYT,  MEDENCESZERELŐT/SZAKEMBERT, KARBAN-
TARTÓ MUNKÁST, SOFŐRT. Tel. 0722-268-866. (59071)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT és KASSZÁSNŐT. Tel. 0744-681-
130. (18294)
MAROSSZENTGYÖRGYI TELEPHELYŰ LEMEZMEGMUNKÁLÓ ÜZEMBE alkalmazunk
argon WIG/TIG (AWI) HEGESZTŐT rozsdamentes bútorok összeszerelésére, valamint tapasztalattal és
targoncavezetői engedéllyel rendelkező RAKTÁROST. Érdeklődni a 0728-328-881-es telefonszámon 9-
től 17 óráig. Várjuk önéletrajzát a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre. (59077)
A KREATÍV KIADÓ sürgősen alkalmaz előkönyvelési ismeretekkel rendelkező MUNKATÁRSAT. Az
önéletrajzokat az office@kreativkiado.ro e-mail-címre várjuk. (59075)
A PC HOUSE SZÁMÍTÁSTECHNIKA IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ FIATALOKAT alkalmaz. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt lehet.
(sz.-I)
KIHAGYHATATLAN AJÁNLAT! Ingyenes SZÁMÍTÓGÉPES VEZÉRLÉSŰ FÉMFORGÁCSOLÓ
(CNC)-KURZUST indít a Marosvásárhelyi Kulturális Tudományegyetem. A képzés elvégzése után mun-
kahelyet kínálunk, azonnali kezdéssel.  Bővebb információért hívja a 0265/251-118-as telefonszámot,
vagy írjon a contact@ucstgm.ro e-mail-címre. (59083)
VÉDŐ/ŐRZŐ CÉG alkalmaz sürgősen DISZPÉCSERT. Tel. 0733-008-775. (18304)
MAGYARORSZÁGRA keresünk megbízható FÉRFI MUNKAERŐT állatgondozásra (tehenészetbe).
Tel. 00-36-209-467-704. (57929-I)
A CASA MUREŞANA VENDÉGLŐLÁNC alkalmaz: SZAKÁCSOKAT, PIZZAKÉSZÍTŐKET, CUK-
RÁSZOKAT, PINCÉREKET és FUTÁROKAT. Az alkalmazáskor 100 euró juttatást adunk és vonzó fi-
zetést. Az önéletrajzokat küldjék a casamuresana@gmail.com e-mail-címre. Érdeklődni a
0740-084-090-es telefonszámon. (59086)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Közlemény
a környezetvédelmi 

engedély igénylésével 
kapcsolatban

Szováta Város Polgármesteri
Hivatala értesíti az érdekelte-
ket, hogy kérvényezte a kör-
nyezetvédelmi engedélyt a
következő tervhez: A Doina
mozi körüli többfunkciós sza-
badidő-övezet rendezése: I.
szakasz – egy tömbház lebon-
tása, II. szakasz – többfunkciós
szabadidő-övezet rendezése a
Doina mozi körül, amelyet
Szovátán, a Rózsák tere, szám
nélküli területen, Maros me-
gyében kívánnak kivitelezni. 
A tervezett projekttel kapcso-
latos információk  a Maros
Megyei Környezetvédelmi
Ügynökségnél tekinthetők át,
Marosvásárhelyen, a Hídvég
utca 10. szám alatt hétfőn  9-15
óra között, keddtől péntekig
naponta 9-12  óra között, to-
vábbá Szovátán, a Fő út 155.
szám alatt, a projekt kezdemé-
nyezőjénél. 
A megjegyzéseket a Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez
lehet benyújtani, Marosvásár-
helyen, a Hídvég utca 10. szám
alatt, hétfőn 9-15 óra között,
keddtől péntekig 9-12 óra kö-
zött. 

A Maros Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara 

szakképző osztálya 
a következő tanfolyamokat szervezi 

Kezdő/továbbképző szaktanfolyamok:
• Tűzvédelmi műszaki asszisztens (136 óra ) –  850 lej 
• Munkaegészségügyi és -biztonsági felügyelő (60/80 óra) –

400/800 lej 
• Projektmenedzser (60 óra) – 1.000 lej 
• Közbeszerzési szakértő (40 óra) – 750 lej 
• Humánerőforrás-felügyelő (40 óra) – 500 lej 
• Polgári védelmi felügyelő (136 óra) – 900 lej 
• Környezetvédelmi felelős (50 óra) – 750 lej 
• Oktatóképző (40 óra) – 400 lej 
• Vállalkozói készségek (60 óra) – 600 lej 
• Kereskedelmi dolgozó (120 óra) – 700 lej

Szakképesítések: 
• Otthoni beteggondozó (360 óra) – 1100 lej 
• Asztalos – kézi asztalosmunka (360 óra) – 1100 lej 
• Asztalos – műhelyi dolgozó (360 óra) 1100 lej 
• Közélelmezési dolgozó – szakácssegéd (360 óra) – 1100 lej 
• Közélelmezési dolgozó – pincérsegéd (360 óra) – 1100 lej 
• Készruha-összeállító – (360 óra) – 1100 lej 
• Gépkocsihuzal-gyártó (360 óra) – 1100 lej 

A tanfolyamok órarendje a Maros Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara honlapján tanulmányozható. A szakképző osztály díj-
mentesen vizsgáztat és nem kell fizetni az oklevél kiváltásakor. 

Fontos!
A Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagjai a tagsági

időtől függően 5-20%-os kedvezményben részesülnek minden tan-
folyamon. 

Szeretettel várjuk Önöket! 
Marosvásárhely, Városháza utca 1. szám, 106. számú iroda 

Telefon: 0265/269-218, fax: 0265/269-219
E-mail: cursuri@cciams.ro 

www.cciams.ro 

A Siletina Impex Kft. 
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt.

Társulás –  
személyzetválogatást szervez 

TAXISOFŐRI  állások betöltésére:
Követelmények: 
– érvényes  taxisengedély 
– legalább két év tapasztalat
Amit ajánlunk: 
– dinamikus munkakörülmények
– motiváló bérezés
A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély, a

végzettséget igazoló iratok másolatával, esetleg ajánlással  a cég
Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti székhelyén, a titkárságon
nyújthatók be hétfőtől péntekig 9–15 óra között. 

Csak a követelményeknek megfelelő személyeket hívják meg-
hallgatásra. Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077, 0733-090-691-es
telefonszámon.



A Petry cég, valamint a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának
kommunikáció és közkapcsolatok szakahallgatóinak társszervezésében
idén is cipősdoboz-akciót szerveznek november 28. és december 19.
között. Járuljon hozzá Ön is a rászoruló gyerekek karácsonyának bol-
dogabbá tételéhez! Nincs más dolga, mint egy cipősdobozba belepa-
kolni a gyerekeknek örömet okozó tárgyakat, majd gondosan
becsomagolni a dobozt. A doboz tartalmazhat játékokat (kisautó, baba,
plüssállat, társasjáték, világító vagy hangot adó játék – elemmel!), is-
kolai eszközöket (tollak, tolltartó, színes ceruza, számológép, zsírkréta,
kifestő, jegyzettömb), higiéniai eszközöket (fogkefe, fogkrém, szap-
pan, fésű), illetve egyéb tárgyakat (például CD, DVD, puzzle, legó,
kis képeskönyv, meséskönyv, cukorka, nyalóka, játék ékszer, óra). A
dobozba ne kerüljenek agyonhasznált játékok, ruhák, agresszivitásra
késztető képek, játékok (játékpisztoly, kés), konzervek, romlandó éte-
lek, gyümölcsök, folyékony dolgok (sampon, testápoló), gyógyszerek,
törékeny tárgyak (tükör, porcelánbaba), illetve semmilyen alkoholtar-
talmú ital. Ha szeretné szebbé tenni legalább egy gyermek karácso-
nyát, családjával, barátaival, osztálytársaival vagy munkahelyi
közösségével együtt töltsenek meg egy vagy több cipősdobozt aján-
dékokkal és szeretettel, ezt pedig juttassák el az Önökhöz legközelebb
található PETRY üzletbe. Az ajándék célbaéréséről a Petry cég mun-
katársai gondoskodnak. Bővebb információkért érdeklődni az alábbi
e-mail-címen lehet: petry.sapientia.team@gmail.com
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Várják a kántálókat 
a polgármesteri hivatalba

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal idén is fogadja a kán-
tálókat Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, december 19-én,
20-án és 21-én.

Feliratkozni december 8-áig kell a hivatal bel- és külkapcsolati
osztályán, az első emeleten, a 47-es irodában. Kapcsolattartó Vlaic
Mirela. Telefon: 0265/268-330, 144-es mellék. 

Mindenkit szeretettel várunk!
A polgármesteri hivatal bel- és külkapcsolati osztálya

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

Legjobb árak a városban!
Friss egész csirkecomb 7,49 lej/kg, friss felső és alsó csirkecomb 7,95 lej/kg,
friss farhátas csirkecomb 5,49 lej/kg, friss csontos csirkemell 11,95 lej/kg, 

friss csirkeszárny csak 6,95 lej/kg, friss csirkemáj 7,95 lej/kg,
friss csirkefarhát 1,89 lej kg.

Tipp:
Pampers Giant Pack pelenka különböző méretben csak 64,90 lej. Korpovit teljes

kiőrlésű keksz hozzáadott cukor nélkül (174 g) 4,19 lej. Étcsokoládés szójadrazsé (75 g) 4,49 lej.
Ezerédes folyékony édesítőszer fruktózzal (210 ml) 4,95 lej. Haas gluténmentes puding több-
féle ízben (40 g) 1,19 lej. Cerbona gluténmentes szelet (35 g) 1,49 lej. Detki diabetikus omlós

keksz édesítőszerekkel (kakaós/édes, 200 g) 3,95 lej. Cerbona epres müzli (200 g) 4,95 lej. Sweetab
cappuccino fruktózzal (10 tasak/doboz) 6,95 lej. Xilit 100% (600 g) 25,49 lej. Haas glukonon (250 g)

9,95 lej. Haas gluténmentes szőlőcukor (330 g) 6,75 lej. Haas tortazselé (11 g) 0,95 lej. 
Gluténmentes termékek: süteményhez való liszt (1 kg) 10,95 lej. Kenyérsütéshez való liszt

(hajdina – rizslizst keverék, 500 g) 19,95 lej. Zsemlemorzsa (500 g) 13,95 lej. 
Szaloncukor többféle ízben 9,95 lej/kg.

Intershop, megéri nálunk vásárolni!

Fizetett hirdetés




