
Több mint egy hete fokozatosan csök-
kentik a vízszintet a Bözödi-tóban. Feb-
ruár közepén beszakadt a gáttól a
toronyhoz vezető gyaloghíd egy szaka-
sza, és a szakemberek számára megkö-
zelíthetővé kell tenni a tartóoszlopok
talapzatát, hogy kiderítsék, milyen meg-
hibásodás történt, illetve miként lehet
helyreállítani. 

Călin Fokt, a Maros Megyei Vízügyi Igazga-
tóság sajtószóvivője lapunknak elmondta, feb-
ruár 13-án történt az eset, az irányítótoronyhoz
vezető 80 méter hosszú gyaloghídnak egy 20
méteres szakasza, közvetlenül a torony melletti
rész beszakadt. Szerencsére amikor ez bekövet-
kezett, sem a hídon, sem pedig a tartóoszlopok
alatt, a vízfelületen nem tartózkodott senki, így
nem történt baleset. A szakemberek még aznap
visszakötötték az áramot, majd március első
napjaiban elkezdték leengedni a vizet. Erre azért

van szükség, hogy megközelíthető legyen a tar-
tóoszlop talapzata, és országos szakértők bevo-
násával átfogó műszaki vizsgálatot lehessen
végezni, hogy kiderítsék, mi okozta a híd besza-
kadását és milyen jellegű javítási munkálatokra
van szükség ahhoz, hogy helyreállítsák az épít-
ményt. Ezt a problémát sürgősen meg kell ol-
dani, ugyanis jelenleg a vízügyi igazgatóság
alkalmazottai csupán a vízen keresztül tudják
megközelíteni az irányítótornyot. 
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Autópályán, motorfékkel 
Bár a legtöbb kormány (az újat is beleértve) prioritásnak

nevezte az úthálózat fejlesztését, kiemelten a Nagyvárad–
Brassó–Bukarest autópálya megépítésének befejezését, a vá-
rakozásokkal ellentétben mintha csak araszolnának a dolgok
e téren. Bár az Országos Útinfrastruktúra-fejlesztési Vállalat
megkezdte az Aranyosgyéres–Marosvásárhely közti sztráda-
szakaszon az eddig elvégzett munkálatok kifizetésére a kiszám-
lázott összegek átutalását, ez még nem jelenti azt, hogy jövőre
már közlekedhetünk a szóban forgó úton. Az optimista véleke-
désekkel ellentétben, akik 2018-at emlegetnek, az illetékesek
sokkal visszafogottabban nyilatkoznak, van, aki 2026-ról be-
szél. 

Az elmúlt években számtalanszor változtatták a nyomvona-
lat és az építési terveket, és továbbra is azt lehet érzékelni,
hogy szakaszonként szerződik az útügyi hatóság a kivitelezők-
kel. Még így, szakaszosan is állandóan bonyolódnak a dol-
gok... Az Aranyosgyéres–Marosvásárhely példánál maradva,
az 56 kilométeres sztrádarészt öt szakaszra osztották fel, a li-
citeket megnyert cégek által ajánlott építési ár kilométerenként
5 millió euró alatt van, ami jó ár még európai viszonylatban
is. (Az Aranyosgyéres–Gyalu közötti 52 kilométeres autópá-
lya-szakasz félmilliárd euróba került, a kilométerre számított
9,6 millió euró már drágának számít.) A gond az, amikor egy

(Folytatás a 3. oldalon)

Antalfi Imola

Veszélyes 
avartüzek
A száraz növényzet, az avar égetése
miatt minden tavasszal tüzek keletkez-
nek, amelyek sok kellemetlenséget és
munkát adnak a tűzoltóknak. A Maros
Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelő-
ség szerint ez az „idénymunka” nagy
erőbevetést és jelentős költségeket je-
lent.
____________2.
A székely 
szabadság napja 
a Postaréten
Pénteken, március 10-én délután 4
órakor a Postaréten, a Székely vérta-
núk emlékművénél kezdődik a székely
szabadság napi rendezvény-
sorozat – jelentette be tegnap László
György, a Marosszéki Székely Tanács
elnöke Szűcs Péterrel, a Marosszéki
Székely Tanács alelnökével tartott
közös sajtótájékoztatón.
____________4.
A kanyaró 
terjedésétől félnek
Európában 
Az Európai Betegségmegelőzési és
Járványvédelmi Központ (ECDC) sze-
rint az Európai Unió más országaira is
átterjedhet a romániai kanyarójárvány. 
____________5.
Zene 
és építészet
Jogos büszkeséggel és örömmel viseli
a kitüntető címet a kolozsvári építőmér-
nök, sikeres vállalkozó, a Weberbau
Kft. vezetője, aki felesége, Csíky Borka
Boglárka, a Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia csellistája révén Marosvásár-
helyhez is kötődik. 
____________6.

Fotó: Maros Megyei Vízügyi Igazgatóság

Menyhárt Borbála (Folytatás a 4. oldalon)

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

Legjobb árak a városban!
Friss pulykamellfilé 24,95 lej/kg.  Friss pulykanyak 10, 95 lej/kg. 

Friss pulykafelsőcomb 15,95 lej/kg.  Friss pulykaszárny 9,89 lej/kg. 
Friss pulykahát 2,89 lej/kg. Friss pulykazúza 17,95 lej/kg.

Tipp: 
Bref vécéillatosító, többféle illatú 4,95 lej 

Domestos vécéfertőtlenítő folyadék (750 ml) 6,49 lej
Flóraszept konyhai zsíroldó (750 ml) 9,49 lej

Flóraszept fürdőszobai tisztítószer (750 ml) 9,49 lej 
Clin ablaktisztító folyadék (500 ml) 6,95 lej 

Jar platinum folyékony mosogatószer (720 ml) 7,95 lej
Szírisz súrlópor (500 g) 3,49 lej (fenyő-/ citromillatú)

Coccolino öblítőkoncentrátum, többféle illatú (1 l) 8,49 lej
Vanish oxi action folteltávolító folyadék (színes/fehér ruhákhoz) (1 l) 10,95 lej

Sensil folyékony mosószer 4 l (színes/fehér ruhákhoz) 16,95 lej 

Intershop, megéri nálunk vásárolni!

Tizenöt méterrel csökken a Bözödi-tó vízszintje

Beszakadt a gyaloghíd egy szakasza



A száraz növényzet, az avar ége-
tése miatt minden tavasszal
tüzek keletkeznek, amelyek sok
kellemetlenséget és munkát
adnak a tűzoltóknak. A Maros
Megyei Katasztrófavédelmi Fel-
ügyelőség szerint ez az „idény-
munka” nagy erőbevetést és
jelentős költségeket jelent.

A legnagyobb veszélyt az okozza,
hogy az emberek nem tartják be a biz-
tonsági távolságot a tűz és a gazdasági
épületek, lakóházak, takarmánytáro-
lók, továbbá az erdő, a villany-, tele-
fon-, gázhálózatok vagy az utak
között, ami nagy veszéllyel jár, hiszen
jelentős anyagi károk keletkeznek, s
hosszabb-rövidebb időre leállhatnak a
szolgáltatások. 

A megelőzés érdekében a tűzoltók
felhívják a lakosság figyelmét, hogy
tartsák be a törvényes előírásokat. És-
pedig: szeles időben ne rakjanak tüzet,
száraz növényi maradványokból csak
annyit rakjanak csomóba, amennyinek
az elégetését ellenőrizni lehet, a tűz
kellő távolságra legyen az épületektől,
vezetékektől vagy üzemanyag leraka-
toktól, hogy ne terjedhessen át ezekre.
A tüzet csak nappal ajánlatos meggyúj-
tani úgy, hogy mindig legyen kéznél
tűzoltó eszköz vagy anyag. A tüzet
nem szabad felügyelet nélkül hagyni,
csak akkor szabad elhagyni a terepet,
miután a lángok teljesen kialudtak. A

füstölgő gócokat elföldelni tilos!  Vas-
utak mentén a száraz és korhadt nö-
vényzetet kötelező módon a terület
tulajdonosa kell eltakarítsa. Úgyszin-
tén az utak mentén is az útkezelő és a
karbantartók, illetve a területek tulaj-
donosai felelnek a takarításért. 

A tűzoltók felhívják a figyelmet,
hogy üzemanyag-lerakatoktól, gyúlé-
kony anyagtól csak 40 méternél, fa,
papír, textil, bitumen, olaj vagy más
gyúlékony anyagtól 10 méternél na-

gyobb távolságra szabad tüzet gyúj-
tani.  A száraz növényi hulladék, avar,
szemét engedély és óvintézkedés nél-
küli, illetve épületekhez, mezőgazda-
sági területekhez, erdőkhöz,
ültetvényekhez közeli égetése a kor-
mány 2007. évi 537-es határozatának
értelmében kihágásnak minősül és
1000 lejtől 2500 lejig terjedő bírsággal
sújtható. 

Február folyamán a tűzoltókat 38 
tűzesethez riasztották. (mezey) 
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Online előjegyzés a gépjármű-
bejegyzési hivatalban

Március 13-ától Marosvásárhelyen is lehetőség nyílik a
gépkocsi-bejegyzést igénylők számára az online előjegy-
zésre. A Maros Megyei Prefektusi Hivatal közleményében
tájékoztat, hogy jövő hétfőtől azok, akik gépjárművüket for-
galomba akarják íratni, online is időpontot kérhetnek. A
szolgáltatás a prefektúra www.prefecturamures.ro   hon-
lapján lesz elérhető a gépkocsik bejegyzése/online prog-
ramálás (Înmatricularea vehiculelor/Programări online)
menüpontok alatt.

Történelmi előadás 
és kokárdakészítés

A Női Akadémia március 10-én, pénteken a történelem
iránt érdeklődőket várja a marosvásárhelyi Deus Providebit
Házba, ahol Az erdélyi arisztokrácia és az 1848–49-es for-
radalom címmel hangzik el előadás. A 17.30-kor kezdődő
rendezvényen Kálmán Attila történelemtanár kalauzolja
végig a jelenlevőket a forradalmi események útvesztőjén,
kiemelve az erdélyi arisztokrácia szerepét. A marosvásár-
helyi Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai verses-
zenés összeállítást mutatnak be. Az előadás előtt egy
órával, 16.30-tól az érdeklődők a hagyományos, illetve ne-
mezelt, horgolt kokárda készítésének fortélyait is elsajátít-
hatják.

Szavalóverseny a szabadságharc
emlékére

A Szász Adalbert Sportlíceum szavalóversenyt szervez a
reformkor és az 1848–49-es szabadságharc költőinek em-
lékére a Maros megyei vokacionális és szakközépiskolák
diákjai számára. A szavalóversenyre március 10-én, pén-
teken délelőtt 11 órától kerül sor a marosvásárhelyi Deus
Providebit Tanulmányi Házban. A versenyzők szabadon
választott költeménnyel jelentkezhettek, iskolánként 4–5
tanuló nevezhetett be.  

Hagyományőrzés és kísérleti régészet 
A Bernády Közművelődési Egylet és a szovátai önkor-
mányzat szervezésében március 9-én, ma 18.30 órai kez-
dettel a városháza dísztermében Márton Levente, a
magyarországi Kurultáj rendszeres, aktív résztvevője Ha-
gyományőrzés a kísérleti régészet tükrében (lehetőségek,
irányvonalak, megoldások) címmel, vetítéssel és rekonst-
ruált tárgyak (fegyverek) bemutatójával egybekötött elő-
adást tart. Fellép a Tűzvarázs együttes.

Évadnyitó biciklitúra
A Pro Biciclo Urbo civil szervezet március 12-én, vasárnap
tartja hagyományos évadnyitó biciklitúráját. A túra könnyű,
bárki számára teljesíthető, ideális program családok szá-
mára is. Útirány: Marosvásárhely – Koronka – Backama-
daras – Nyárádgálfalva – Nyomát – Kebele –
Marosvásárhely. Össztávolság: 32 km, amiből aszfaltút 22
km, köves út 10 km. Találkozó vasárnap reggel 10 órakor
a Favorit buszmegállóban, hazaérkezés a délutáni órák-
ban. Szükséges felszerelés: jó műszaki állapotban levő ke-
rékpár, tartalékbelső, megfelelő ruházat, pénz igény szerint
és élelem (a nyomáti tetőn megállnak sütni). Túrázási fel-
tételek: http://probiciclourbo.ro/node/20. Tizenhat éven alu-
liak felnőtt felügyeletével vagy szülő írásos
beleegyezésével vehetnek részt a túrán.

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Ma FRANCISKA és FANNI,
holnap ILDIKÓ napja. 
ILDIKÓ: germán eredetű név, a
Krimhilda rövidített becézése.

9., csütörtök
A Nap kel 

6 óra 47 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 18 perckor. 
Az év 68. napja, 

hátravan 297 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. március 8.

1 EUR 4,5512
1 USD 4,3105

100 HUF 1,4672
1 g ARANY 168,1443

IDŐJÁRÁS
Időnként felhőátvonulá-
sok
Hőmérséklet:
max. 170C
min. 30C

Molière Tartuffe című színművét
Keresztes Attila rendezésében a
2014/2015-ös évadban mutatta be a
Tompa Miklós Társulat. A harmadik
évada sikeresen műsoron tartott elő-
adásban a címszerepet Bokor Barna és
László Csaba váltakozva játsszák
(amelyikük éppen nem Tartuffe-öt ala-
kítja, az Lőrincet, a szolgáját játssza).
Hozzájuk csatlakozik Bíró József, Bi-
luska Annamária, Varga Andrea,
Bartha László Zsolt, Kádár Noémi,
Csíki Szabolcs, Gecse Ramóna, Galló
Ernő, Varga Balázs és Korpos András.
Díszlet: Fodor Viola, jelmez: Bianca
Imelda Jeremias, zene: Boros Csaba,
rendezőasszisztens: Keresztes Fran-
ciska. 

Az előadást a Nagyterem színpadán
kialakított stúdiótérben játsszák, ami
sajátságos intimitást kínál az előadók-
nak és a nézőknek egyaránt.

A Fidelio.hu oldalon megjelent kri-
tikában Papp Tímea így ír a produkció-
ról: „Szépen komponáltak a képek
ebben a szűk, kis mélységű fekete do-
bozban, gyönyörűek benne a sötétek,
szinte thrillerszerűen égnek a gyertyák
és világítják meg a hamuszín arcokat.

Még némi – stílszerűen fekete – humor
is felsejlik (benne)”.

A hangsúlyozott érdeklődésre
való tekintettel a Tartuffe előadás
március 24-én, pénteken 19 órától
rendkívüli műsorra tűzésben tekint-
hető meg a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház nagytermi
stúdióterében. 

Jegyek válthatók a színház Kultúr-
palotában működő jegyirodájában
(hétköznap 12-17.30 óra között, tele-
fon: 0372 951 251) és a színházban
működő jegypénztárban (hétköznap 9-
15 óra között, valamint előadás előtt
egy órával, telefon: 0365 806 865), to-
vábbá online, a www.biletmaster.ro
honlapon. (pr-titkárság)

Ünnepeljünk együtt a magyar szabadság napján!
Idén is rendkívüli rendezvény-
sorozattal ünnepli március 15-
ét az RMDSZ Maros megyei és
marosvásárhelyi szervezete.

Az 1848–49-es szabadságharc és
forradalom emlékére a Maros megyei
központi rendezvény március 15-én 16
órakor kezdődik a marosvásárhelyi
Postaréten, a Székely vértanúk emlék-
művénél. A színes kulturális műsort és
ünnepi beszédeket koszorúzás követi.

Délután 6 órától a Könyv és gyertya
ünnepi gálával folytatódik a március
15-i rendezvénysorozat a Kultúrpalo-
tában. A rendezvényen azokat a Maros
megyei személyeket tüntetik ki, akik

kiemelkedő módon segítették a ma-
gyarságot, szorgalmazták az itthon
maradást, szakmai felkészültségükkel
segítették a közösség előremenetelét,
valamint kiemelkedő munkát végeztek
közösségünkért. A Könyv és gyertya
díjat a Maros megyei RMDSZ fennál-
lásának 25. évfordulója alkalmából
alapította. A kitüntetés 1990. február
10-én, a kisebbségi jogok védelméért
meghirdetett könyves-gyertyás néma
tüntetés emléke előtt tiszteleg. A díj-
átadó kulturális műsora keretében fel-
lép a Tiberius Quartet valamint Ritziu
Ilka Krisztina színművésznő. A gálát a
neves magyarországi előadó, Herczku

Ágnes és a Banda koncertje zárja. A
belépés díjtalan.

Felkérjük mindazokat a személye-
ket és szervezeteket, akik koszorút kí-
vánnak elhelyezni az emlékműnél,
hogy szándékukat jelezzék az RMDSZ
Maros megyei székházánál (Dózsa
György utca 9. szám), illetve telefonon
a 0265-264.442 számon, legkésőbb
március 14-én 14 óráig.

Ünnepeljük idén is együtt március
tizenötödikét, a magyar szabadság
napját! 

Az RMDSZ Maros megyei 
szervezetének sajtóirodája

Tartuffe – rendkívüli műsorra tűzésben

Megyei hírek

Fotó: ISU-facebook

Veszélyes avartüzek



A többsebességes Európa az Eu-
rópai Unió végét jelentené – je-
lentette ki szerdán Witold
Waszczykowski lengyel kül-
ügyminiszter, aki óvott egy unión
belüli „kemény mag” intézménye-
sítésétől.

Az RMF FM lengyel kereskedelmi
rádiónak nyilatkozva Waszczykowski a
német, francia, olasz és spanyol állam-,
illetve kormányfők hétfői versailles-i ta-
lálkozójára reagált, melyen a többsebes-
séges Európa beindítását szorgalmazták,
és ahol Francois Hollande francia elnök
kijelentette: „az egység nem jelent
egyöntetűséget”.

Lengyelország megérti, hogy az EU
tagállamai „különféle formában együtt-
működhetnek, ahogy ez ma történik: lé-
tezik az euróövezet, a schengeni övezet,
melyeknek nem minden EU-tagállam a
tagja, és léteznek az elmélyített együtt-

működés más formái is” – mondta
Waszczykowski.

Amennyiben azonban a tagállamok
között egy „kemény mag” kezdene ki-
alakulni, vagyis létrejönne egy önálló in-
tézményekkel, önálló költségvetéssel,
pénzügyminiszterrel rendelkező uniós
csoport, akkor ez „az EU szétrombolá-
sának receptje lenne” – vélekedett a mi-
niszter.

Úgy értékelte, hogy jelenleg a nyugat-
európai államok próbálják lebontani az
EU-t új formátumok, intézmények létre-
hozása révén. „Ez az egész uniónak árt,
mert szétveri a közös piacot, a gazdasági
versenyképességet, a végeredmény
pedig az lesz, hogy az EU szétesik” – fi-
gyelmeztetett.

Megjegyezte: Lengyelország csatla-
kozása az euróövezethez most „a gazda-
ság elpusztítását” jelentené. Az övezet
jelenleg nem valamiféle ideológiai meg-

fontolásból, hanem egyszerű gazdasági
számításból nem vehető tekintetbe Varsó
számára – fejtette ki.

Waszczykowski már a tavaly január-
ban mondott parlamenti programbeszé-
dében ellenezte a többsebességes
Európa akkoriban újból feléledő kon-
cepcióját. Ezt az álláspontot megerősí-
tette a lengyel kormánypárt, a Jog és
Igazságosság (PiS) is Angela Merkel
német kancellár és Beata Szydlo lengyel
kormányfő február eleji varsói találko-
zója után, mivel a téma felvetődött a tár-
gyalásokon.

Azt, hogy Lengyelország „elutasít
minden, az EU különféle sebességek
szerinti megosztására irányuló projek-
tet”, Marek Kuchcinski, a szejm elnöke
is hangsúlyozta a visegrádi országok
parlamenti külügyi bizottsági elnökei-
nek február végi varsói egyeztetésén.
(MTI)
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Felújítják a vajdahunyadi várat
Ötmillió eurós vissza nem térítendő támogatásra pá-
lyázott Vajdahunyad önkormányzata a vár felújításá-
nak érdekében. A pályázat elérte az előírt
pontszámküszöböt, így támogathatónak nyilvánít-
ható. A terv megvalósítása során felújításra kerülhet
a Hímes-torony, a Lovagterem, az Országház terem,
a Kapisztrán-torony, a régi és új, valamint a Neboj-
sza-torony is. A város polgármestere elmondta, a
szóban forgó pályázat mellett egy középkori park
építése is tervben van, amelyre más forrásokat kell
keresniük, ugyanakkor a vár külső udvarát is rendbe
tennék, valamint egy sétányt is szeretnének kialakí-
tani a régi főtértől a várig. A 14. századi műemléket
Hunyadi János építtette. A várat az évszázadok
során többször felújították, a legfontosabb restaurá-
lás a 19. században Steindl Imre nevéhez köthető,
1955 óta folyamatos helyreállítási munkálatok zajla-
nak az épületben. (Agerpres)

Egyre több lakás épül
Tavaly 52 206 lakás épült, 5222-vel több, mint egy
évvel korábban. Ezek 53,4 százaléka városon épült
meg, ami arányaiban véve növekedést jelent, a vi-
déki 46,6 százalék pedig visszaesést – derül ki az
Országos Statisztikai Intézet (INS) által szerdán nyil-
vánosságra hozott adatsorokból. Az INS kitér arra is,
hogy magánberuházásból 5291-gyel több lakás
épült, mint 2015-ben, miközben 69-cel kevesebb ál-
lami finanszírozásból. (Mediafax)

Újabb Ryanair-járatok 
Nagyváradról

Októbertől a hollandiai Eindhovenbe is indít járatokat
a nagyváradi repülőtérről a Ryanair. Az ír légitársa-
ságnak ezzel négy külföldi járata lesz Bihar megye
központjából, ahonnan Milánóba, Barcelonába és
Londonba is lehet repülni március végétől. Milánóba
(Bergamo) március 26-án, Barcelonába (Girono)
március 29-én indul az első járat a nagyváradi nem-
zetközi repülőtérről. Londonba (Stansted) és Eind-
hovenbe októbertől indít gépeket Nagyváradról a
Ryanair. Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács el-
nöke sajtótájékoztatóján úgy nyilatkozott: fontosnak
tartja, hogy ezek a járatok meg is maradjanak, mert
szeretnék, ha több turista menne Bihar megyébe.
(Agerpres)

Elfogták a szökött rabot
Az országos börtönigazgatóság tájékoztatása szerint
Vrancea megyében találták meg és fogták el a szö-
kött rabot a focşani-i büntetés-végrehajtási intézet
munkatársai. A rahovai börtön vezetősége belső
vizsgálatot rendelt el a fogvatartott megszökése kö-
rülményeinek kiderítésére. A 28 éves, Bákó megyei
elítélt minősített emberölés miatt kirótt, 13 év és 4
hónapi szabadságvesztését tölti a rahovai börtön-
ben. (Agerpres)

Rövidzárlat miatt kigyúlt autók 
Négy személyautó gyúlt ki keddről szerdára virradóra
egy temesvári parkolóban, a Mártírok útja 37. szám
alatt. Két jármű teljes mértékben a lángok martalé-
kává vált, egyik gépkocsi 40 százalékban égett el,
egynek pedig csak az abroncsai és a tükre károso-
dott. A tűzoltóknak 30 perc alatt sikerült eloltaniuk a
tüzet. Bogdan Mutu, a Temes megyei Bánsági Ka-
tasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU Banat) szóvivője
szerdán a Mediafax tudósítójának elmondta, a tüzet
valószínűleg rövidzárlat okozta.

köztes szakaszon az építő visszamondja a szerződést,
mint ahogy történt tavaly a fent említett sztrádarész ese-
tében, hiszen ilyenkor általában újraterveztetés követ-
kezik, aminek eredményeképpen szinte mindig
kiigazítják az árakat (természetesen felfele), és emiatt
lassulhat az építkezés. Jelenleg az Aranyosgyéres–Ma-
rosvásárhely útvonalon kijelölt négy autópálya-szakasz
esetében napokon belül várható a környezetvédelmi ha-
tóság általi engedélyek kibocsátása, a Szállítási Minisz-
térium illetékesei szerint ezután valóban
felgyorsulhatnak a munkálatok. Igaz, 2004 óta már op-
timistábbnál optimistább nyilatkozatok láttak napvilá-
got az illetékesek részéről a használatba adás
határidejének tekintetében, a jelenleg éppen a PSD el-
nökével, Liviu Dragneával civakodó, a pártból való ki-
lépéssel fenyegetőző Victor Ponta legutóbbi,
Marosvásárhelyen tett ígéretei szerint már 2016 végétől
szélsebesen kellene haladjunk az autópályán Marosvá-
sárhelyről Budapestig. 

Kétségtelen, megmozdulni látszik valami autópálya-
ügyben. Ideje, hiszen a sztrádakilométerek tekintetében
Románia sereghajtó Európában. Pedig, ha kiszámol-
nánk, lehet, kiderülne, a sok érvénytelenített, újrakészí-
tett megvalósíthatósági elő- és „utó”-tanulmány,
kivitelezési terv, menedzsmentterv és mindenféle felmé-
rések, valamint a részben megépített, de borsos áron ki-
fizetett autópálya-építési munkálatok árából akár két
autópálya is megépülhetett volna. 

Autópályán, motorfékkel 

Fenyegető méreteket öltött a ke-
resztényüldözés a Közel-Keleten
és Észak-Afrikában, a kereszté-
nyeket elüldözik szülőföldjükről –
figyelmeztetett szerdán kiadott
közleményében az orosz kül-
ügyminisztérium.

A moszkvai diplomáciai tárca beszá-
molója szerint az ENSZ Emberi Jogi Ta-
nácsának 34. ülésszaka alkalmából
kedden Genfben orosz-örmény-vatikáni-
libanoni szervezésben magas szintű ta-
nácskozást tartottak a vallások békés
egymás mellett éléséről, valamint a ke-
resztények és más vallások képviselői-
nek támogatásáról. A fórumon
Magyarország, Horvátország, Szerbia,

Görögország, Ciprus, Spanyolország és
Brazília is képviseltette magát.

A tanácskozás résztvevői felhívták a
figyelmet arra, hogy a Közel-Keleten és
Észak-Afrikában szélsőséges csoportok
elüldözik szülőhelyükről, sőt fizikailag
megsemmisítik a keresztényeket, barbár
módon pusztítva a keresztény kulturális
örökséget is. Ennek eredményeképpen a
térségben rohamosan csökken a keresz-
tények jelenléte.

A felszólalók több alkalommal hivat-
koztak Ferenc pápa és Kirill orosz pátri-
árka Havannában kiadott közös
közleményére, amelyben a két egyházfő
haladéktalan fellépésre szólította fel a
nemzetközi közösséget annak érdeké-
ben, hogy megállítsák a keresztények tö-

meges elvándorlását a Közel-Keletről.
Az orosz külügy közleménye szerint a
fórumon nagy figyelmet kapott a moszk-
vai patriarchátus „üldöztetése” az ukrán
ortodox egyház által Ukrajna területén,
valamint több olyan probléma is, ame-
lyekkel a keresztényeknek európai or-
szágokban kell szembenézniük.

A dokumentum szerint a tanácskozás
résztvevői külön kiemelték: a radikális
keresztényellenes hangulat felerősödése
több esetben reakció arra, hogy a társa-
dalomra idegen „értékeket” és normákat
próbálnak meg ráerőltetni. Ezzel kapcso-
latban hangsúlyozták, hogy a vallási ne-
velés hatékony eszköze a szélsőségesség
megelőzésének. (MTI)

Fenyegető méreteket öltött a keresztényüldözés

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A többsebességes Európa 
az Európai Unió végét jelentené

Kefirrel és zöld színű fertőtlenítő oldattal öntötték le szer-
dán Kijevben a nőkkel szembeni erőszak ellen tiltakozó fel-
vonulás résztvevőit.

Feministák egy csoportja vonult fel az ukrán fővárosban
a nemzetközi nőnapon, hogy felhívja a figyelmet az ország-
ban zajló nők elleni erőszakra. Okszana Bliscsik, a kijevi
rendőrség szóvivője elmondta, hogy négy támadót vettek őri-
zetbe. A hatósági közlemény szerint a rájuk támadó fiatalok
egyetemisták, akik elmondásuk alapján így akarták kifejezni
tiltakozásukat a demonstráló nőjogi aktivisták állításaival
szemben, valamint felhívni magukra a figyelmet.

A szóvivő a 112 Ukrajina hírtelevíziónak elmondta, hogy
az őrizetbe vett fiatalokat garázdaság vádjával eljárás alá
vonják, és valószínűleg pénzbírságot szabnak ki rájuk.

A felvonulás szervezői – mint elmondták – akciójukkal az
erőszak minden formája ellen tiltakozni kívánnak, „a szülő-
szobától a katonai sorozóirodákig”. Már előző nap jelezték,
hogy fenyegetéseket kaptak ismeretlenektől.

A nőjogi demonstrálók egyebek között követelték a csalá-
don belüli erőszakot tiltó isztambuli konvenció ratifikálását
az ukrán parlamenttől, valamint a nemek közötti jogi egyen-

lőtlenségek ellen szólaltak fel. Az akció résztvevői „a mun-
kám az én választásom”, „az emberi jogok mindenkit megil-
letnek”, „az ököl a gyengék fegyvere”, a „nők helye (nem) a
konyhában van” és hasonló feliratú transzparensekkel vo-
nultak fel.

Ezenkívül a szervezők felhívták figyelmet arra, hogy Uk-
rajnában a nők kevesebbet keresnek a férfiaknál, miközben
ingyen házi munkát végeznek. Tiltakoztak az ellen, hogy a je-
lenlegi ukrán vezetés tervei között szerepel a nemzetközi
nőnap ünnepének eltörlése, amelyet a „dekommunizáció”
jegyében a szovjet múlt maradványának minősítenek. A nem-
zetközi nőnap jelenleg még munkaszüneti nap, egyike a tár-
sadalmi ünnepek legjelentősebbjeinek. Egyes tervek szerint
a jövőben át akarják keresztelni a család ünnepnapjává.

Hírforrások nem hoztak nyilvánosságra becsléseket arról,
hogy hányan vettek részt a nők jogaiért rendezett demonst-
ráción, a helyszínen készített videofelvételek alapján egy-két
százan lehettek.

Sajtójelentések szerint szerdán több ukrán nagyvárosban
is rendeznek hasonló demonstrációt a nőnap alkalmából.
(MTI)

Leöntötték a nőnap alkalmából felvonuló feministákat
Kijevben

Hatáskörének elbitorlásával vádolja a parlament
Klaus Johannis államfőt

Hatáskörének jogtalan elbitorlá-
sával vádolta szerdán elfogadott
politikai nyilatkozatában a román
parlament Klaus Johannis állam-
főt, a legfelsőbb bírói tanácsot
(CSM) és a legfőbb ügyészséget.

A nyilatkozatot Călin Popescu Tărice-
nau szenátusi elnök kezdeményezésére,
203 szavazattal 94 ellenében fogadta el
a kétkamarás parlament együttes ülése.

A jogi következmények nélküli doku-
mentum leszögezi: a parlament kizáróla-
gos hatásköre, hogy felelősségre vonja a
kormányt, ezért elfogadhatatlannak és al-
kotmányellenesnek tartja azokat az állás-
foglalásokat, amelyekkel az elnök vagy
az igazságszolgáltatás szervei a kormány

döntéseit bírálták. A nyilatkozat a bünte-
tőjog korrupcióellenes szigorán enyhítő,
országos tüntetéssorozatot kiváltó sür-
gősségi kormányrendelet elleni, azóta el-
utasított alkotmányos óvásokra utal.

Az alkotmánybíróság az államfő és a
CSM óvását elutasítva megállapította,
hogy a kormánynak joga volt azonnal
hatályba lépő sürgősségi rendelettel mó-
dosítani a Btk.-t. A taláros testület – il-
letékességét elhárítva – nem vizsgálta a
vitatott kormányrendelet tartalmi vonat-
kozásait és azt sem, hogy indokolt volt-
e a kormány sürgősségi beavatkozása. A
jobboldali elnök és tüntetők azt állítot-
ták, hogy a kormány csak azért sietett –
az azóta hatálytalanított – rendelet életbe

léptetésével, hogy korrupcióval vádolt
politikusokat, köztük Liviu Dragnea
szociáldemokrata pártelnököt mentsen
meg a felelősségre vonástól.

A tiltakozási hullám elültével és több,
álláspontját igazoló alkotmánybírósági
döntés birtokában a szociálliberális
többség ellentámadásba lendült, vissza-
éléssel vádolva a korrupcióellenes
ügyészséget (DNA).

Az alkotmánybíróság Tăriceanu óvá-
sának helyt adva a múlt héten megálla-
pította, hogy a DNA túllépte hatáskörét,
és a hatalmi ágak szétválasztásának
elvét sérti, ha az igazságszolgáltatás be-
avatkozik a törvényalkotás folyamatába.
(MTI)
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Victor Ponta vezette az egyik
legsikeresebb kormányt 1989 után,
és azt gondolom, hogy neki to-
vábbra is a Szociáldemokrata Párt-
ban (PSD) van a helye – nyilatkozta
szerdán Sorin Grindeanu miniszter-
elnök. „Victor Pontának a pártban
kell maradnia. Ő vezette az egyik
legsikeresebb kormányt 1989 után,
elnöke is volt a pártnak. Szerintem
a pártban kell maradnia, és remé-

lem, hogy ez így is lesz” – mondta
Grindeanu. 

Victor Ponta volt miniszterelnök
azt nyilatkozta szerdán, hogy nem
szeretné, hogy bárki is kitegye a
pártból, ezért elküldi Liviu Dragnea
pártelnöknek biankó felmondóleve-
lét. Utólag Dragnea azt nyilatkozta,
hogy nem ért egyet azzal, hogy
Ponta távozzon a pártból. 
(Agerpres)

Felmondólevelet írt Victor Ponta

„A korrupcióellenes harc leple
alatt karaktergyilkosság történik Ro-
mániában, ezt bizonyítja a tegnap a
Legfelső Semmítő- és Ítélőszék által
a DNA-nak visszaküldött dosszié is,
amely alapján az ügyészség vádat
emelt Markó Attila és még kilenc
személy ellen, amelyben kimondja,
nem elégségesek a dossziéban össze-
állított iratok a vádemelésre, hiszen
nem bizonyított az a tény, hogy az
ANRP (a kártérítéseket megállapító
bizottság) tagjai túlbecsülték egy
visszaszolgáltatott telek értékét. Ez
azt jelenti gyakorlatilag, hogy Markó
Attilát az elmúlt évben és az előző
években is jogtalanul vádolták, hi-

szen az ügyészség által összeállított
dosszié nem tükrözi a valóságot, és
nem meríti ki a vádemeléshez szük-
séges jogi érvelés minimális elvárá-
sait. Ki fogja felelősségre vonni az
Országos Korrupcióellenes Ügyész-
séget azért, mert emberek életét és
karrierjét forgatja fel, lehetetleníti
el?!” – mutatott rá Porcsalmi Bálint,
az RMDSZ ügyvezető elnöke azt
követően, hogy a Legfelső Semmítő-
és Ítélőszék visszaküldte az ügyész-
ségnek azt a dossziét, amelyben
Markó Attilát és még kilenc embert
azzal vádolt, hogy túlértékelte a visz-
szaszolgáltatott földterületet az
ANRP tagjaként. (RMDSZ-hírlevél)

Jogtalan vád alapján hurcolták meg
Markó Attilát

Pénteken, március 10-én délután 4
órakor a Postaréten, a Székely vérta-
núk emlékművénél kezdődik a szé-
kely szabadság napi rendezvény-
sorozat – jelentette be tegnap László
György, a Marosszéki Székely Tanács
elnöke Szűcs Péterrel, a Marosszéki
Székely Tanács alelnökével tartott
közös sajtótájékoztatón.

Elmondták, hogy a Székely vértanúk em-
lékművénél tartandó megemlékezésen a Szé-
kely Nemzeti Tanács üzenetét Szűcs Péter
fogalmazza meg, a társszervező Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács részéről Tőkés László
elnök, európai parlamenti képviselő mond
beszédet. A külföldi vendégek közül a Baszk
Nemzeti Párt képviselője, Aitor Esteban
Bravo, az Európai Szabad Szövetség (EFA)
igazgatója, Günther Dauwen, valamint Sza-
bolcs Attila, Budafok polgármestere szól
majd az egybegyűltekhez.

Mivel jelenleg a vásárhelyi magyar közös-
ség legégetőbb problémája a
Római Katolikus Teológiai Lí-
ceum ügye, felszólal majd a szülői
bizottság képviselője is. Fontos-
nak nevezték az SZNT és több
magyar ifjúsági szervezet közötti
párbeszédet, ezeknek a szerveze-
teknek az üzenetét Sorbán Attila
fogja közvetíteni a résztvevőknek. 
Az utcán vagy a járdán 
vonulhatnak?

Az idén az SZNT petícióját az
emlékműnél Ferencz Csaba alel-
nök olvassa fel, utána koszorúzás
következik, majd félpályás ható-
sági útlezárás biztosításával a
megjelentek a prefektúra elé vo-
nulnak.

László György bejelentette, hogy biztosí-
tékot kaptak arra, hogy a prefektúra képvise-
lője átveszi a petíciót, amelybe – a korábbi
követelések mellé – a katolikus iskola ügye
is bekerült. Ezután a Kultúrpalotában átadják
az idei Gábor Áron-díjat, amelyet az Európai
Szabad Szövetség, az SZNT régi szövetsé-
gese és támogatója kap, majd kultúrműsorral
zárul az esemény.

László György szerint estére az autóbuszo-
kat is beengedik a főtérre, hogy a rendezvény
végén elszállítsák a más településekről érke-
zett résztvevőket.

A csendőrséggel folytatott egyeztetések
nyomán, illetve a kellemetlen helyzetek elke-
rülése végett a Marosszéki Székely Tanács el-
nöke arra kérte a résztvevőket, ne hozzanak
kihegyezett végű zászlórudakat, fehér fegy-
vernek minősülő tárgyakat, mert kettős mér-
cét használnak velünk szemben, „sokkal
szigorúbban kezelnek minket, mint másokat,
például a Grindeanu-kormány ellen tüntető-
ket. Mi a törvényeket eddig is betartottuk, to-
vábbra is betartjuk, remélhetőleg elkerüljük
azokat a kellemetlen helyzeteket, hogy alap-

talanul, ártatlan embereket megbírságoljanak,
mint ahogy a tavaly történt, és aztán megint
bírósági határozatokkal kelljen kivívnunk az
igazunkat” – mondta végül László György.
Ugyanakkor arra kért mindenkit, hogy csak
olyan jelszavakat használjanak, olyan táblá-
kat hozzanak magukkal, amelyek az SZNT
üzenetét tükrözik: Székelyföld területi auto-
nómiáját kérik, tiltakoznak a kormány területi
átszervezési terve ellen, illetve a marosvásár-
helyi katolikus líceum helyzetének rendezé-
sét követelik.

„Megkérjük, hogy olyan szervezetek,
amelyeknek esetleg más óhajaik lennének,
szervezzék meg a saját rendezvényeiket, ne
próbálják kisajátítani és más színezetet adni
a mi rendezvényünknek.” 
A prefektúra átveszi a székelyek beadványát

Lucian Goga prefektus tegnap délelőtt az
újságíróknak azt nyilatkozta, hogy a főispáni
hivatal a Belügyminisztériumhoz tartozó ha-
tóságokkal közösen mindent megtesz annak
érdekében, hogy a rendezvények rendben zaj-
lódjanak le. Közölte, a prefektúra egy képvi-
selője átveszi a szervezők beadványát, iktatja
és továbbítja a kormányhoz, „amelynek is-
mernie kell a polgárok igényeit”. A megem-
lékezés résztvevőit a törvényesség betartására
szólította fel.

A csendőrség közlemény-
ben intette kulturált viselke-
désre a megemlékezés részt-
vevőit, és arra, hogy határo-
lódjanak el az olyan erősza-
kos cselekményektől,
amelyek incidenseket okoz-
hatnak. 
Tíz személy vonulhat 
a prefektúrára

Tegnap délután sajtóköz-
leményben értesítette lapun-
kat a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal arról,
hogy jóváhagyta a Székely
vértanúk emlékművéhez ter-
vezett megemlékezést, a
résztvevők gyülekezését.
Felajánlotta a szervezőknek,

hogy a székely szabadság napja alkalmából
szervezett kulturális rendezvényekhez ren-
delkezésükre bocsátja a Mihai Eminescu
Központ termét. A közleményben ugyanak-
kor hangsúlyozzák, az 1991R/60-as törvény
értelmében legtöbb tíz személy részére enge-
délyezik a prefektúrához való vonulást bead-
vány benyújtása céljából, a megemlékezés
résztvevői pedig kizárólag a járdán távozhat-
nak a helyszínről. 
„Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala úgy
gondolja ma is, hogy a törvény fölött áll” 

A polgármesteri hivatal közleményére
László György, a Marosszéki Székely Tanács
elnöke reagált. 

A Népújságnak nyilatkozva kijelentette:
„Visszautasítjuk a marosvásárhelyi láttamozó
bizottság, illetve a polgármesteri hivatal nyi-
latkozatát, hiszen nekünk egyrészt törvény-
széki határozatunk van, amely egyértelműen
kimondja, hogy megtarthatjuk a megemléke-
zést, felvonulhatunk az úttesten, és a prefek-
túra intézménye előtt átadhatjuk a
petíciónkat. 

Ennél is érdekesebb, hogy Maros megye
prefektusa mai sajtótájékoztatóján bejelen-
tette, hogy minden intézkedést megtettek a
Belügyminisztériumhoz tartozó szervek
annak érdekében, hogy a székely szabadság
napjára, március 10-re tervezett felvonulás jó
körülmények között és a törvény betartásával
folyjon le. 

Ugyanakkor a csendőrséggel, illetve a
rendőrség főnökével folytatott tárgyaláson
megegyeztünk – ők mondták, nem mi –, hogy
biztosítják az úttest jobb oldali sávját annak
érdekében, hogy a felvonulás a legnagyobb
rendben történjék. Eddig erről senki nem be-
szélt, senki velünk nem közölte, hogy ne
lenne ebben a kérdésben egyetértés. Nem ért-
jük ezt a közleményt, sajnálatos módon Ma-
rosvásárhely Polgármesteri Hivatala úgy
gondolja ma is, hogy a törvény fölött, illetve
a román kormány döntése fölött áll. Mi nem
értjük, az illetékes hatóságoknak kell eldön-
teniük, hogy rendben van-e ez vagy nincs” –
nyilatkozta kérdésünkre László György, a
Marosszéki Székely Tanács elnöke.

A székely szabadság napja a Postaréten
Átadják a Gábor Áron-díjat

Mózes Edith

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Évekkel ezelőtt volt egy tévéreklám, mely fölöttébb
felbosszantott. Sok minden bosszant, ebben nincs fo-
gyatkozás az évek során, sőt inkább azt mondhatnám,
növekedett a bosszúságot kiváltó és bosszankodásra
okot adó jelenségek tömege. Ez már együtt jár a sors-
sal, korral, Donald Trump győzelmével, a porral és
kosszal, ami közösségi kukáink (kukáitok, kukáik)
körül fogadja a jámbor és törvénykerülő bennszülöt-
tet. Az idegen ugyanis csak átutazik
és vagy szemetel, vagy nem, vagy
feltűnik neki a tömbházak körül a
fizikai hulladék, vagy maga is tit-
kon hullajtmányt szaporít. Elvégre
másutt van, rá nem vonatkoznak a helyi szabályok.

Ez csak egy volt tehát azok közül a dolgok közül,
amelyek kapcsán elmondhatom én is azt a kissé már
kopott, de annál jobban hangzó jelmondatot: „Fel-
háborodom/bosszankodom, tehát vagyok”, ami a des-
cartes-i alapeszme XX. századi továbbfejleménye.

A mondott reklámban arról volt szó, hogy egy férfi
– kora után ítélve inkább apa, mint nagy- vagy déd-
szülő – kora hajnalban fölkel, kosarat ragad vagy lét-
rát, kimegy a piacra vagy gyümölcsösbe (esetünkben
a narancsligetbe), és szed – jobb esetben vásárol –
egy teli kosár narancsot. Szépek és hívogatóak, fel-
tételezhetően még nem száradtak ki, szálkásodtak-
rostosodtak ehetetlenné, és becipeli a kosarat
tartalmával együtt... meglepetés: kis műhelyébe. Ami
lehet a pincében, a fészerben, különálló épület a tel-
ken, mindenesetre nem egy átlagbérház konyhája a
hetedik emeleten, hol örökké guta üti a felvonót.

Beindítja villany- vagy atomerőre átállított modern
gépsorát, és facsarni kezdi a narancsok, mandarinok,
minolák, grapefruitok (pardon, citrancsok) levét. Szé-
pen, egyenletesen, ahogy a csillag halad az égen,
gyűl a finom lé kis edénykébe, majd egyre testesebbe.
Az emberünk arra gondol, hogy ez aztán minden ízé-
ben természetes, friss, zamatos, tartosítószertől ga-
rantáltan mentes, egészséges, étvágyfokozó,
vitamindús, emberi fogyasztásra alkalmas, probioti-
kum. Emberünk arra gondol, hogy ezt helyezi majd
gyermekei és hitvese reggelizőasztalára, metszett
kristálykorsóban, kancsóban, vödröcskében, palack-
ban, nem számít a tárolóedény anyaga vagy formája,
csupán a benne található, látható narancssárga va-
lódiság.

Gyermekeire gondol, arra, hogy örömet és megle-
petést szerez nekik, arra, hogy majd szinte fellökik az
asztalt, szétverik a konyhát, csak hogy elsőként kap-

janak, hogy apjuk nekik töltsön poharukba minél töb-
bet. Elképzeli az arcokat, különösen a legkisebbikét,
aki a legkedvesebb, a legkésőbb jött kislányét, aki
még csak ötéves, és olyan édesen, selypítve ejti a sza-
vakat... (Tisztában vagytok, vagyunk a kép giccsessé-
gével, de az élet tele van giccses helyzetekkel, amit
csak azt ment, hogy évtizedekkel később kellemes em-
lékké nemesednek, azok lesznek igazán a sajátjaink,

és talán rólunk – nekik...)
Dolgozik, erőfeszítéseket tesz,

tele van jó szándékkal és tettvágy-
gyal, az örömszerzés egy sajátos
módját lelte meg, úgy érzi, elége-

dett önmagával, már-már a rusnya világgal is, sze-
retnivalónak látja tágabb környezetét, hivatali ronda
főnökét, matt beosztottjait és az ügyfeleket, akikkel
egész nap bajlódik, merthogy az apa aktív, dolgozik,
de nem sajnálja az időt, a korai felkelést, csak hogy
az örömet előállítsa, működésbe hozza. Még védő-
szemüveget és szikraálló bőrköpenyt is felvesz a na-
rancsfejtés, -fejés műveletéhez, mintha egy
kovácsműhelyben hegesztene. Fél óra alatt megvan
az egésszel, két liternél is többet sajtolt ki, viszi dia-
dalmasan föl a workshopból a természetazonos csi-
nálmányt, kedvtelve nézegeti az itt-ott még elpukkanó
kis buborékokat.

Benyit a konyhába, ahol a család már felkelt, nyü-
zsög, a legkisebb maszatosan apjához szaladt, a na-
gyobb fiúk stresszelik magukat és a környezetet,
keresik a tornabugyit, és összevesznek azon, ki vigye
ma az iskolába a plazmatöltetű szorzótáblát. 

Apa a háta mögül előveszi a meglepetést, a hajnali
felkelés eredményét, munkáját, a világ aznapi értel-
mét, szeretetének a jelét, kézügyességét, találékony-
ságát, amikor a felesége, negyven körüli migrénes,
elkínzott családanya és esti líceumban tanító fizika-
tanárnő, józan és unott, azt mondja:

– Kár volt úgy repesztened, Lajosom, hiszen van
ennél jobb is, ide nézz! És a semmiből, a végtelen
bornírtságból elővarázsol egy doboz/palack/rahedli
gyári narancslevet, a reklám tárgyát. Szinte bele-
nyomja a férj arcába, miközben megmondja Kevin-
nek, hol van a tornabugyija, Nétennek (Náthán), hogy
ma ő viszi a plazmatöltetű szorzógépet a Waldorf-
Asztória iskolába...

Hát ne bosszankodnék fel ezek után, ennek lát-
tán?!! 

Magamat képzelem a balfácán atya helyébe, és az
ajándékozás öröme megsavanyodik az ínyemen.

Narancsos

  r

A sajtószóvivő kifejtette: ahhoz,
hogy el lehessen végezni a műszaki
vizsgálatot, tizenöt méterrel kell
csökkenteni a vízszintet, és ez a mű-
velet egy hete, fokozatosan zajlik,
másodpercenként 4 köbmétert en-
gednek le. Ötméterenként szünetet
tartanak, tehát három szakaszban
történik ez az eljárás, és várhatóan
egy hónapba telik, amíg a bukaresti
szakemberek bevonásával végzett
vizsgálathoz hozzáfoghatnak. 

Érdeklődésünkre Călin Fokt nem
tudta megmondani, hogy a nyári
idényben is leengedve marad-e a
vízszint, mint hangsúlyozta, minden
a vizsgálat eredményétől függ,
ennek nyomán dől el, hogy milyen
típusú beavatkozásra van szükség a
helyszínen. Tény, hogy idén el kell
végezni a szükséges javításokat,
tehát sürgősségi beavatkozásról van
szó, így remélhetőleg nem húzódik
majd el a folyamat az engedélyez-
tetések miatt. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Beszakadt 
a gyaloghíd egy szakasza



Létük természetes, és sokszor,
talán épp ezért, észrevétlen. Pedig
akkor is ott vannak a közelünkben,
amikor nem
látjuk vagy
nem akarjuk
látni őket. Ami-
kor úgy érez-
zük, már nem
kell megigazí-
taniuk rajtunk
éjszaka a taka-
rót, amikor
zavar, ha reg-
gel szendvicset
csempésznek a
táskánkba, és ha sokadjára hívnak
fel ugyanazzal a kérdéssel. Kar-
nyújtásnyira vannak mindig, és őr-
ködnek. Eresedő kézzel igazgatják
előttünk az utat, dagadó lábbal
szaporáznak utánunk, hogy meg-
érintsenek, megállásra késztesse-
nek, ha látják, tudják, hogy nem jó
az irány. Azt mondta nemrég egy

édesanya, az igazi élete a gyerme-
kei születésével kezdődött. Ezt én
is pontosan így érzem, és biztos
vagyok benne, hogy még sokan így
gondolják. De az már ritkábban

jut eszünkbe,
hogy a mi érke-
zésünk is épp
ennyire sors-
fordító volt va-
lakik – édes-
anyánk, nagy-
mamánk – élet-
ében. Nem
csak ők vállal-
tak értünk fele-
lősséget akkor,
mi is elkötele-

ződtünk. Ne hagyjuk hát, hogy
megszakadjon ez a felhők színében
született kapcsolat. Engedjük,
hogy az egykor magasba emelő
karok akkor is gondoskodjanak ró-
lunk, ha már a saját erőnkből is
felemelkedünk. Örök őrzőink ők,
és ezt megköszönni egyetlen nap
nagyon kevés.

A húgyúti fertőzések egyik leggyako-
ribb kórokozója az Escherichia coli
(kólibaktérium, kólibacillus), ami
minden korosztályban és mindkét
nemnél gyakran előfordul. 

– Hogyan, miért alakul ki a betegség? –
kérdeztem dr. Mártha Orsolya urológus fő-
orvostól, egyetemi tanártól, a Megyei Kórház
Urológiai Klinikájának vezetőjétől, aki címé-
nek megnevezése kapcsán megjegyezte,
hogy nemrégiben valóban sikeresen pályázta
meg a professzori állást, de azt követően vi-
selheti a címet, ha az oktatási minisztérium is
jóváhagyta a vizsga eredményét. Majd a kér-
désre a következőket válaszolta:

– Mindkét nemnél előforduló panaszról
van szó. A férfiaknál két jobban érintett cso-
port van, a szexuálisan aktív fiatalok, akiknél
lehet egy prosztatagyulladás következtében
előforduló, gyakran visszatérő, alsó húgyúti
panaszokat okozó fertőzés. A másik cso-
portba azok az idősebb férfiak tartoznak,
akiknél a jóindulatú prosztata-megnagyobbo-
dás következtében vizeletelfolyási akadály
alakul ki, és a hólyagban keletkező pangó vi-
zelet felülfertőződik. 

Idősebb hölgyeknél gyakrabban fordul elő,
mivel a női húgycső sokkal rövidebb, egyhar-
mada csupán a férfihúgycső hosszának. A fer-
tőzés kialakul fiatal, szexuálisan aktív
hölgyeknél is.

– Gyakori inger, égő fájdalom árán nehe-
zen, szinte csak cseppenként ürülő vizelet
– ebben a kellemetlen állapotban mit
tehet a beteg, azonkívül, hogy megfogadja
az általános tanácsot, és sok folyadékot
iszik?

– Legelőször a kiváltó, elősegítő okokat
kell feltérképezni, és azt követően lehet ha-

tásosan kezelni. Az okok többfélék: székre-
kedés, a női szervek gyulladása, ösztrogénhi-
ányos állapot, ami azzal jár, hogy a hüvely
nyálkahártyája szárazabb lesz, és nem tud
annyira hatásosan védekezni a fertőzésekkel
szemben, mint a hormonálisan aktív hölgyek-
nél. Előfordul a genitális prolapszusokban,
amikor a hólyag vagy a méh és a végbél elő-
reesik, lecsúszik. Az anatómiai viszonyok
megváltozása elősegíti a vizelet pangását a
hólyagban. 

A fertőzések kezelésében az egyik legfon-
tosabb kihívás a rezisztens kólibaktérium tör-
zsek kialakulása. Egy idő után, ha nem
eléggé helyesen, nem elég hosszú ideig, vagy
nem a fertőzést okozó törzs érzékenységének
megfelelő gyógyszerekkel folyik a kezelés,
kialakul egy rezisztencia. Ez elősegíti, hogy

a kórokozó és a hólyagnyálkahártya között
olyan reakció, letapadás, biofilm alakuljon ki,
aminek az oldása, megszüntetése eléggé
nehéz. Először is a kiváltó okot kell meg-
szüntetni. A vizelet üledékvizsgálata mellett
szükséges a vizelettenyésztés (antibiogram)
is, amely kimutatja, hogy milyen gyógysze-
rekre érzékeny a kórokozó, és ennek ismere-
tében célzottan kell kezelni a pácienst.
Visszatérő fertőzések esetében azt szoktuk ja-
vasolni, hogy kezdetben ne ágyúval, azaz an-
tibiotikummal próbáljunk a betegen segíteni.
A növényi kivonatok a kialakult biofilmet, re-
akciót próbálják megszüntetni. Erre a célra
nagyon jó a tőzegáfonya-kivonat, hosszú
ideig szedve hatásos vizeletfertőtlenítő szer,
azonkívül, hogy antioxidáns és magas a C-vi-
tamin-tartalma is. A tőzegáfonya használatát
szoktuk akár hat héten át is ajánlani, ami jó
eredményekhez vezet. Árulják folyadékként,
teaként, kapszulában is. 

A kólibaktérium-fertőzéseknél fontos ren-
dezni a székletet, hogy naponta egy és egész-
séges állagú legyen. A különböző
epehólyag-bántalmak, az irritábilis vastagbél
is előidézheti a visszatérő vizeletfertőzéseket.
A vesekő, a különböző veleszületett rendel-
lenességek, a húgycsőszűkületek is a kiváltó
tényezők között szerepelhetnek.

– Mit javasol az orvos genitális prolap-
szusok, azaz a hólyag és a nemi szervek
előreesése esetén?

– Ilyenkor a vizelet pang, mert nem tud ki-
ürülni a hólyagból. A prolapszusnak külön-
böző fokozatai vannak, és a nőgyógyász
dönti el, hogy mennyire súlyos az előrecsú-
szás. Ha indokolt, műtéttel oldják meg az elő-
reesést, utána azáltal, hogy visszakerülnek
eredeti helyükre ezek a szervek, a hólyagban

nem marad pangó vizelet, és a fertőzések is
megszűnnek. 

– Tudomásom szerint, ha a fertőzés mel-
lett az akaratlan vizeletvesztés is előfor-
dul, azzal az urológus foglalkozik. 

– Kialakulóban van egy új szakág, az uro-
ginekológia, ami urológiai és nőgyógyászati
felkészülést is jelent. A nagyváradi urológiai
klinika vezetője, dr. Gheorghe Bumbu pro-
fesszor, aki az első számú szaktekintély ezen
a téren, elindított egy képzést, ami urológu-
soknak és nőgyógyászoknak szól. Négy kol-
légával közösen vállaltuk a résztvevők
képzését, aminek az a célja, hogy mindkét
szakterületen járatosak legyenek azok, akik a
műtenek. Ezt az intenzív tanfolyamot ősszel
tartjuk, urológusok és nőgyógyászok közösen
bemutató műtéteket végzünk, Marosvásár-
helyről részt vesz dr. Szabó Béla professzor
és van egy egyesült államokbeli vendégelő-
adó. A beteget alaposan kivizsgáljuk, amibe
beletartozik az urodinamikai vizsgálat is,
amit Bukarest mellett itt Marosvásárhelyen
végzünk a legjobban, és ez volt doktori dol-
gozatom témája is. A vizsgálat – a szív EKG-
jához hasonlóan – megmutatja, hogy a hólyag
milyen erővel üríti ki a vizeletet, hogyan hú-
zódik össze, és milyen nyomásviszonyok van-
nak benne. Megállapítható vele, hogy a pangó
vizeletet akadály okozza- e, amit műteni kell,
vagy a retenció oka az, hogy a hólyag elveszí-
tette összehúzódó képességét. Ez előfordulhat
idős korban, okozhatja a cukorbetegség, lehet
egy agyi történés következménye, ami miatt
nem tud összehúzódni a hólyag, ezért nem ta-
nácsos az operáció. Nőknél az akaratlan vize-
letvesztés esetében kimutatja, hogy milyen
nyomáson veszítődik a vizelet, ami fontos
támpont a kezelésben. (bodolai)

Őrzőink

Az Európai Betegségmegelő-
zési és Járványvédelmi Köz-
pont (ECDC) szerint az
Európai Unió más országaira
is átterjedhet a romániai ka-
nyarójárvány. 

Az ECDC honlapján megjelent
figyelmeztetés szerint szeptember-
től február közepéig több mint há-
romezer megbetegedést regiszt-
ráltak országos viszonylatban, ami
azt jelzi, hogy az oltási kampány el-
lenére folyamatosan nő a kanyarós
esetek száma. A svédországi szék-
helyű szervezet a romániai járvány
más országokra való átterjedésének
lehetőségére figyelmeztet – írja Ba-
ranyi László, az MTI tudósítója.

Adriana Pistol, az Országos Köz-
egészségügyi Intézet (INSP) igaz-
gatója szerint az ECDC által kiadott
európai tájékoztatás mindenkinek
szól azzal a céllal, hogy a járvány
megelőzése érdekében erősítsék
meg az oltási kampányt. A hárome-

zer romániai megbetegedésen kívül
Európa-szerte további mintegy 
négyezer kanyarós esetről tudnak.

A Makón is megjelent járvány
feltételezhetően romániai forrásból
terjedt át a magyarországi város
kórházának egészségügyi dolgozó-
ira. Korábban a belgiumi egészség-
ügyi hatóságok állították, hogy egy
Romániából visszatért személytől
származik a kanyarófertőzés, ame-
lyet több mint hetvenen elkaptak.

Az egészségügyi minisztérium a
„felelőtlen oltásellenes kampányt”
teszi felelőssé a járványért. A 2003-
as betegjogi törvényre alapozva
ugyanis egyre több szülő tagadja
meg a védőoltások beadatását gyer-
mekének abban a meggyőződésben,
hogy sok oltás nagyobb kockázattal
jár, mint amekkora valószínűsége
van a fertőzésnek.

A kanyaró elleni vakcina beadá-
sát 2014-ben kezdték tömegesen

megtagadni egyes televíziós szemé-
lyiségek és az ortodox egyházhoz
közel álló alapítványok hatására. Az
ellenkampány nyomán a kanyaró
ellen beoltott gyerekek aránya egy
év alatt országos viszonylatban 97-
ről 80 százalék alá csökkent. Az
egészségügyi minisztérium a járvány
megfékezése érdekében leszállította
az olthatóság alsó határát egy évről
kilenc hónapra.

Megyénkben hétről hétre öt-hat
esettel növekedik a kanyarós gyer-
mekek száma, a legutolsó adatok
szerint 56-ról 62-re – tájékoztatott
dr. Stelian Caraghiaur, a Közegész-
ségügyi Igazgatóság szóvivője. A
légúti fertőzések száma tovább
csökken, de az elmúlt héten még
4.485 esetet regisztráltak, 52 sze-
mély kórházi ellátásra szorult. A tü-
dőgyulladás szövődményét 1.051
esetben jelentették, a betegek közül
104 személyt utaltak kórházba. 

A kanyaró terjedésétől félnek Európában 

Nagy Székely Ildikó
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Jogos büszkeséggel és örömmel viseli
a kitüntető címet a kolozsvári építő-
mérnök, sikeres vállalkozó, a Weber-
bau Kft. vezetője, aki felesége, Csíky
Borka Boglárka, a Marosvásárhelyi Ál-
lami Filharmónia csellistája révén Ma-
rosvásárhelyhez is kötődik. A
példaértékű határon túli vállalkozá-
sért járó fődíjat Weber Tibor Rudolf a
Pesti Vigadóban tartott január 20-i
ünnepségen vette át.

A cím adományozója a Példakép Alapít-
vány, amely 2013 óta készít „látleletet” a si-
keres fiatal magyar vállalkozókról. Mivel a
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtit-
kársága a gazdaságfejlesztésre összpontosítva
2016-ot a külhoni fiatal magyar vállalkozók
évének nyilvánította, az alapítvány közöttük
kereste a sikertörténeteket. Tette ezt azért,
mert „a tehetségen kívül kell egy olyan tár-
sadalom is, amelyik ezt méltányolni tudja” –
idézte Szent-Györgyi Albertet Valentínyi 
Katalin, a Példakép Alapítvány megteremtője
abban a kiadványban, amely a példáértékű 30

határon túli fiatal magyar vállalkozó munká-
ját és életútját ismerteti. „…Olyan fiatalokkal
dolgoztunk együtt, akik szülőföldjükön sze-
retnének boldogulni, tájékozottak, munkájuk
kiemelkedő színvonalú”, akik „a tehetetlen-
ség helyett a cselekvést, az alkotást választ-
ják, meglátják a gyakran kilátástalannak tűnő
helyzetben a kivételes lehetőséget” – fogal-
mazott Potápi Árpád János, nemzetpolitiká-
ért felelős államtitkár. 

Bár a beszélgetésre készülve igencsak fur-
dalt a kíváncsiság, hogy a legkülönbözőbb te-
rületeken dolgozó 80 pályázóból kiválasztott
30 felvidéki, délvidéki, kárpátaljai és erdélyi
vállalkozó közül hogyan lehet az élre kerülni,
néhány mondat után szinte fölöslegesnek tar-
tottam a kérdést. A velem szemben ülő, meg-
jelenésében is megnyerő, sokoldalú, művelt,
a szaknyelvet magyarul is kiválóan beszélő

építőmérnök egész lényéből biztonság, türe-
lem, derű és nyugalom árad. Annyira, hogy
abban az esetben, ha házat, otthont szeretnék
építtetni, teljes bizalommal fordulnék hozzá. 

Erről még inkább meggyőz a pályázati kér-
dőívben megfogalmazott önjellemzése, mi-
szerint a családi házak felépítésénél rendkívül
fontosnak tartja, hogy megrendelőik megta-
pasztalhassák az otthonteremtés egyedi élmé-
nyét. „Általános meggyőződésem, hogy az
építkezés kultúránk része, identitástudatunk
egyik meghatározó kivetülése. Igényessége-
met szándékomban áll vállalkozásom szint-
jén is kamatoztatni. Sikerélményként élem
meg, mikor ezt az igényességérzetet munka-
társaim körében is sikerül felkelteni”– fogal-
mazta meg építőmérnöki „ars poeticáját”.

– Honnan és hogyan jutott el idáig a sike-
res kolozsvári vállalkozó? – terelem a beszél-
getést a gyermek- és ifjúkori benyomások
irányába.

– Bár édesapám építőmérnök, és a mellette
átélt élmények fontosak voltak a pályaválasz-
tásomat illetően, gyermekkori éveimet a zene
töltötte ki. Gyermekként édesapám is zongo-
rázott, édesanyám fiatalkorában énekelt, és
nagymamám ragaszkodott ahhoz, hogy zenei
nevelést kapjak, ami már a zeneóvoda szint-
jén elkezdődött. A szüleim ráéreztek, hogy ez
egy jó dolog, és felnőttként én is fontosnak
látom, még akkor is, ha a gyermekből nem
lesz zenész. Iskolai éveimet két intézmény-
ben töltöttem, délelőtt az Apáczai Csere
János Elméleti Líceum 1-8. osztályos tanu-
lója voltam, délután a Horea úti zeneiskola
diákja, ahol a fuvola mellett zongorázni, ze-
neelméletet, zenetörténetet tanultam. 

– Milyen többletet adott a zenei nevelés?
– Érzékenységet, kreativitást, a rendszere-

zésre való hajlamot, csapatmunkában pedig
az egymásra figyelés, egymásra hangolódás
képességét… Bár voltak szép élményeim –
ötödik osztályos koromban egy karácsonyi
koncerten szólista voltam, amit egyéb fellé-
pések is követtek –, nyolcadik végén mégis
úgy döntöttem, hogy nem gyakorolok elég
szorgalmasan, ezért kilencedik osztálytól a
matematika-fizika szakon tanultam tovább. A

felszabaduló időmben sportolni, kosarazni
jártam. 11. osztály végén merült fel a kérdés,
hogy merre tovább. Édesapám a kolozsvári
tervezőintézetben dolgozott, majd 1990-től
tervellenőrként folytatta a mesterséget. Lát-
tam tervet készíteni, terepezni is magával vitt,
és az ő példájából kiindulva úgy gondoltam,
hogy férfinak illő, látványos szakma, ha épí-
tőmérnök leszek. 

2002-07 között jártam ki a kolozsvári Mű-
szaki Egyetem Építőmérnöki Karát. Az egye-
temi évek alatt eladási ügynökként, majd
marketingesként egy irodaszékeket gyártó
cégnél dolgoztam.

– A műegyetemen nem könnyű helytállni,
hogyan sikerült a tanulást és a munkát
összeegyeztetnie?

– Megtörtént, hogy hiányoztam egy-egy
óráról, voltak elmaradt vizsgáim is, de sike-
rült pótolni. A nagykereskedelmi vállalatnál
szerzett tapasztalatok birtokában egyre job-
ban körvonalazódott bennem, hogy a cégnél
és a tanulmányaim során szerzett tudást fel-
használva magánvállalkozást indítsak az épí-
tészeti kivitelezés területén. 2007-ben
jegyeztettem be a Weberbau Kft.-t. A fizeté-
seimből félretett pénzből vettem meg a szer-
számokat, amelyek az első munkához
szükségesek voltak. 2008-ban egy régi ga-
rázst újítottunk fel három munkással, aztán
egy családi ház következett, majd egyik meg-
bízás követte a másikat. Időközben a gazda-
sági válság hatására a nagy építőipari cégek
közül sok bezárt, de kisebb munkák a válság
ellenére is voltak, és lesznek a jövőben is.
Különösen akkor, ha minőségi, biztonságos
és időtálló az eredmény, amit vállalkozásom-
ban a legfontosabb szempontnak tartok.
Előnyt jelent, ha a vállalkozó megtalálja azt
a piacrést, amit legjobb tudása szerint ki tud
szolgálni. A minőségi építkezésre való törek-
vés, a megrendelők iránti tisztelet jó hírünket
keltette, és ennek köszönhetően egyre igé-
nyesebb és jelentősebb feladatokkal bíztak
meg.

– Ehhez bővülni, növekedni kellett. Mi-
képpen gyarapodott a csapat?

– Fontos állomás volt a cég történetében az
első mérnök alkalmazása, 2011-ig ugyanis a
könyvelésen kívül rám hárult minden feladat.
Én mentem hajnalban a munkásokért, fel-
ügyeltem a munkát az építőtelepen, intéztem
a banki ügyleteket, beszereztem a szükséges

anyagokat, tartottam a felekkel a kapcsola-
tot… Az első mérnök átvette a munkásokkal
való foglalkozást. Egy évre rá jött a második
(ma is nálam dolgoznak mindketten), három
év múlva a harmadik, és ennek megfelelően
szaporodott a munkások száma is. A mérnö-
kök a munkavezetéssel foglalkoznak, és min-
dennel, ami ehhez tartozik, hogy átlátható és
igényes munkát hagyjunk magunk után. A ki-
vételes és szerencsés helyzetek ellenére, ami-
kor a munkás tökéletesen végzi a dolgát, a
mérnöki jelenlétet azért tartom fontosnak,
mivel rendszerezettebb, igényesebb rálátást
biztosít az elvégezendő munkára.

– Milyen feladatok maradtak a cégveze-
tőre?

– A munka leosztása és számbavétele, a
csapatépítés és a jövőbeli tervek kidolgozása,
hiszen látni kell, hogy mi lesz a következő
lépés, milyen irányban fejlődhetünk tovább.
Ezenkívül új ügyfeleket keresek, tartom
velük a kapcsolatot, az igényes munkák hát-
terében ugyanis olyan tulajdonosok állnak,
akiknek nagyok az elvárásaik.

„Fontos számunkra egy átlátható és haté-
kony rendszer működtetése, ahol minden egy
jól kigondolt rend szerint működik, semmi
sincs a véletlenre bízva, így nagyobb valószí-
nűséggel lehet előre látni az esetleges várat-
lan helyzeteket... Csapatunk motivált, az
alkalmazottaink közötti munkaviszony a köl-
csönös tiszteleten alapszik, megrendelőink
elégedettek, ezért vállalkozásunk fejlődőké-
pes, és készen áll újabb kihívásokra” – tehet-
jük hozzá a mondottakhoz a pályázatban
megfogalmazott megállapításokat.

– A Weberbau honlapja a portfólió folya-
matos bővüléséről tanúskodik. Mondjon
néhány szót erről!

– Igényes, egyedi tervezésű családi háza-
kat, irodaépületeket, ipari munkákat, na-
gyobb támfalakat kiviteleztünk. Nagy
örömömre szolgál, hogy egyre több restaurá-
lási munkával bíznak meg, ami azt jelenti,
hogy részt vehetünk Kolozsvár értékes építé-
szeti örökségének a megőrzésében és átmen-
tésében. Ez nagyon igényes feladat, az
alapoktól az épületek jellegzetes esztétikai
elemeinek a helyreállításáig, amihez alázat
kell. Jól sikerült munkáink közé tartozik egy
neo-brâncoveanu stílusú ház restaurálása, a
neves Gio Ponti olasz építész munkájának, a
Tătaru-villának a korhű felújítása, és leszer-
ződtük már egy Kós Károly által 1921-ben
tervezett villa restaurálását is a volt Rákóczi
utcában. 

– Mit ajánl a cég azoknak, akik a lehető
leggyorsabban és nem túl drágán családi
házat szeretnének? 

– Két évvel ezelőtt indítottunk el ajánla-
tunkat a csaladihaz.ro (casefamiliale.ro) web-
oldalon. Megterveztünk négy típusházat, az
építész, az épületgépész és a statikus munká-
ját összehangolva. Ez egyszerűbbé teszi a te-
lekkel rendelkező megrendelő dolgát, aki a
négy ház közül kiválasztja azt, amelyik a
kedvére való. A típustervnek a telekhez való
alkalmazása a mi feladatunk, és a szükséges
engedélyek beszerzése is. A színeken, a bur-
kolatokon változtatni lehet, majd a jól kidol-
gozott háttér alapján kulcsrakészen felépítjük
a házat, ami kevesebbe kerül, mint egy azo-
nos felületű tömbházlakás. Az építkezés 
rémálmától pedig megszabadítjuk a megren-
delőt.
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A díjátadó gálán

A négy típusház egyike

Munka közben

Zene és építészet
Weber Tibor Rudolf az Év Példaképe díj nyertese 2016-ban

Bodolai Gyöngyi 



– Az ünnepi öltözetek közül a legemlékeze-
tesebb, hiszen maga az esemény is különle-
ges, amikor felvesszük. Szerinted honnan
ered örök varázsa, amit igazából a modern
kornak sem sikerült a lényeges elemeket ille-
tően átrajzolnia? – kérdeztem Bandi Kati
iparművésztől.

– Minden kislány királykisasszony akar
lenni, de legalábbis menyasszony. Ösztönös
megfogalmazódása ez a koncentrált szépség-
nek! A szép anyagok és díszítmények halmo-
zását a szimbolika tudorai azzal
magyarázzák, hogy azok távol tartanák az
ártó, negatív energiákat a menyasszonytól.
Ezzel indokolják a menyasszonyi ruha fehér
színét is.

Modern korunk modern menyasszonyai is

szívesen viselik a fodros-bodros-csipkés,
gyöngyökkel hímzett ruhakölteményeket, de
egyre gyakrabban érzik szükségét az újítá-
soknak is.

– Melyek ezek?
– Ez a bizonyos „újítás” sokszor a még ré-

gebbihez való visszanyúlást jelenti: ősma-
gyar öltözékben kelnek egybe a párok
(megfelelő szerepjátékkal körítve) egy nagy
jurtában például. Más esetben középkori vár

úrhölgye lép frigyre lovagjával sima vonalú,
bő és nagyon hosszú ujjú ruhájában. Nem
ritka az antik görögök puritán, redőzött vise-
lete sem. Sorolhatnánk itt a különböző korok
és izmusok hatását (nekem pl. a hippi nagyon
szimpatikus). A személyes hobbi is meghatá-
rozó lehet: motorkerékpározás, biciklizés, ej-
tőernyőzés, íjászkodás stb.

Az újítások másik módja a színes meny-
asszonyi ruhák térhódítása.

Mivel a ruhakölcsönzők és az esküvőbiz-
nisz kiállításai megszámlálhatatlan gyönyö-
rűséges tündérmenyasszonyi ruhával
szolgálnak, én most inkább azon magyar
arákhoz fordulnék, akik a díszmagyarból ins-
pirálódnának.

– Tudom, hogy gazdag képanyagod gyűlt
ilyen típusú ruhákból össze, melyek a fő
jellemzői a „menyasszonyosított” díszma-
gyarnak?

– Gazdag díszítménye jellegzetesen az öl-
tözék meghatározott részeit emeli ki. Legha-
gyományosabb az óarany (skófium) hímzés
vagy zsinórozás, mellényrésze sujtással, vi-

tézkötéssel, szalagos fűzéssel
vagy sűrű gombolással záró-
dik. Nem ritka, hogy a ruha
mellényrészének színe nem
azonos a szoknyáéval, de leg-
alább anyagában mindenkép-
pen különbözik. Így történik,
hogy a díszmagyar ruha már a
felhasznált anyagok változa-
tosságától is alkotássá válik:
brokát szoknya, díszes bársony
mellény, selyem vagy csipke
ingváll és minderre arany súj-
tás. A pluszszínnek köszönhe-
tően a menyegző után majd báli
ruhaként is újra élvezhetjük vi-
selését, mint ahogy a párunk is
megtarthatja ünneplőnek a vő-
legényi „bocskait”.
– Végül beszéljünk az egészen
új elképzelésekről!

– Az újítások közé sorolhat-
nánk a vászon jellegű anya-
gokból készült menyasszonyi
ruhákat, amilyeneket a manap-
ság dívó szabadtéri nyári eskü-
vőkön szívesen visel a
kényelem jegyében minden fő-
és mellékszereplő is.
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A tavasz és nyár az élénk, erős színek
időszaka, a zamatos zöldé, az azúrszínű
égé, melyek nemcsak a természetben,
hanem immár a pódiumon is tündököl-
nek.

A 2017-es tavaszi-nyári szezonban a tompa
kéket – ide tartozik a tengerkék, a denim és a me-
tálkék – „újfeketének” is nevezhetjük.

Ez a semleges, sötét, nagyon kifejező szín min-
den bőrárnyalattal talál, és bármilyen alkalomnak
megfelelő ruházati cikk
készülhet a sötétkék
anyagból, főleg casual
stílusú.

A ragyogó sárga
(mint a kanárisárga és a
citromsárga) komplikált
szín, főleg vékony al-
katú, lebarnult bőrű höl-
gyeknek áll jól.

Az égszínkék, a ko-
baltkék és az acélkék
élénk, erős árnyalatai
főleg koktél- és estélyi
ruhákon mutatnak jól,
és nem szükséges hoz-
zájuk semmilyen deko-
ráció vagy kiegészítő.

Az élénkpiros és
mandarinpiros piros-na-
rancs nyárias, égető ár-
nyalata főleg casual
ruhák, koktélruhák, blúzok és tunikák készítésére
alkalmas.

A szenvedélyes piros (vagy őszi piros, anilin-
piros), ez a harsány, forró, provokáló szín főleg
a bátor nők kiváltsága.

A zamatos narancsszín (ilyen a sárgadinnye-
szín, a murokszín és a terrakotta) erős, meleg, ét-
vágygerjesztő árnyalata is egyike az idei

divatszíneknek. Főleg sötét bőrszínen vagy lebar-
nult bőrön mutat jól.

A világos rózsaszínt (amilyen a barackszín, a
lazacszín és a korallszín) a világos bőrűek is nyu-
godtan viselhetik. 

Az egzotikus tengeri hangulatot árasztó vilá-
gos türkiz (mint a cián, az akvamarin és a topáz)
a legszebben lenge, könnyű anyagokon mutat,
mint a tüll és a fényes anyagok, melyekből főleg
estélyi ruhák készülnek.

A hideg és meleg sápadtrózsaszín, ha elég vi-
lágos és pasztell árnyalatú, semleges, nyugodt
bájt kölcsönöz viselőjének. Ez a majdnem észre-

vehetetlenségig menő árnyalat lányos megjele-
nést sugall.

Az erős rózsaszínek, mint a fukszia, a Holly-
wood és a magenta árnyalatai – a hideg acéltól a
forróig, a rágógumiszíntől a fukszia és a magenta
legélénkebb neonárnyalatáig – mind divatosak.
Ezek az élénk színek egyetlen fiatal nőnek sem
hiányozhatnak a ruhatárából.

Tavaszi-nyári színlecke
A segesvári múzeum 14 darab pa-
tikai állványedényén szerepel a
tinctura, mint gyógyszerforma
megnevezés, amelyet magyarul
korábban „festvény”, manapság
tinktúra néven ismerünk.

A tinktúra növényi részekből (ritkáb-
ban vegyi anyagokból) készülő alkoho-
los vagy vizes-alkoholos oldat.
Előállítása áztatással kezdődik, amely
néhány (rendszerint 6-8) napig tart, az
áztató folyadék ajánlott hőmérséklete
10-30 Celsius-fok, mivel magasabb hő-
mérsékleten az alkohol elpárologhat, és
az oldat veszíthet hatékonyságából. Áz-
tatás után a folyadékot át kell szűrni.
Különböző töménységű alkohollal ké-
szültek az úgynevezett spiritusok is, ez
a megnevezés is szerepel a múzeum
anyagában, 7 darab üvegedényen.

A gyógyszerészetben az alkohol fon-
tos segédanyag volt és maradt. Előállí-
tása és árusítása a gyógyszerészek
privilégiuma volt, csak a XVI. század-
ban jelentek meg a pálinkafőzők és
mérők, de például az Alpokban tilos volt
gyógyszertárokon kívül előállítani még
a XVII. században is.

Az alkoholt nevezik még etil-alkohol-
nak, borszesznek, szesznek és régiesen
borlangnak (borból forralással készült,
részegítő folyadék).

A könnyű szesztartalmú, erjesztett ita-
lokat (sör, bor, mézsör) az emberiség a
legrégebbi időktől – legalább 10 ezer
éve – használja szomjoltónak, élelem-
nek, különösképpen olyan vidékeken,
ahol kevés vagy rossz minőségű víz ál-
lott az ott lakók rendelkezésére. A
XVIII. században, amikor a múzeum
anyaga keletkezett, többen is feljegyez-
ték, hogy sörlevesen (sörből, lisztből,

cukorból és tojásból készült leves) nőt-
tek fel. A katonák, akiket sörlevessel
tápláltak, számos csatából kerültek ki
győztesen.

Az ókor neves orvosai az alkoholt
fontos gyógyszernek tekintették. A bib-
liai irgalmas szamaritánus olajat meg
bort nyújtott a sérült kereskedőnek, be-
kötözte sebeit. A gyógyszeres borokat
(vina medicamentosa) széles körben al-
kalmazták egész Európában, készítésük-
höz gyakran a tokaji bort tekintették a
legalkalmasabbnak. 150 – 200 évvel ez-
előtt az alkohol csaknem az egyetlen fáj-
dalomcsillapító volt. Tehát az alkohol
hosszú időkön át még a gyógyszer sze-
repét is betöltötte.

Az utóbbi két évszázadban lassan fel-
ismerték az alkohol egészségromboló
hatását is, ennek ellenére fontos segéd-
anyag maradt a gyógyszerészetben. Se-
gítségével újszerű kivonatokat tudunk
készíteni, a növényi hatóanyagokat az
alkohol jobban oldja, kivonja, mint a
víz, és tartósítja is.

Az alkoholos kivonatokat belsőlege-
sen is használják, hiszen nagyon kis
mennyiségek jutnak belőle a szerve-
zetbe. Például egy 50 százalékos alko-
holtartalmú gyógyszeres oldat 20
cseppje kevesebb szeszt tartalmaz, mint
100 gramm gyümölcslé vagy rozske-
nyér.

Tilos alkoholos gyógyszerek adása al-
koholfüggő betegeknek, súlyos májbe-
teg pácienseknek és gyerekeknek.

A segesvári múzeumban látható felira-
tokon levő extraktumok és tinktúrák
közel fele manapság is használatos. Ezek
a szerek mintegy kapcsolatot teremtenek
a XVIII. – XIX. századi készítmények és
a jelenlegiek között, azzal a különbség-
gel, hogy elődeink elsőként nyúltak ezek-
hez a szerekhez, a jelenben csak
kiegészítő szerekként használjuk.

Tinktúrák (VI./1)

Veress LászlóCasoni Szálasi Ibolya 

Ötletelő Bandi Katival (5.)
A menyasszonyi ruháról
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– Milyen a cégvezető építőmér-
nök háza?

– Terület már van, s bár családi
ház még nincsen rajta, eljön annak
is az ideje.

– Tervek, elképzelések?
– Ingatlanfejlesztésben gondol-

kozunk, amihez Kolozsvár kedvező
terepet jelent. Az idén elkezdtük
már egy négyszintes tömbház épí-
tését, ezenkívül családi házak meg-
tervezése, felépítése mellett
értékesítésüket is tervezzük. Újabb
típusházak megtervezésében és ki-
vitelezésében gondolkozunk az el-
következő építkezési és restaurálási
tervek kivitelezése mellett, amelyek
értéket teremtve méltóak lesznek
korábbi munkáinkhoz.  

– A pályázat egyik kérdése azt
volt, hogy milyen szociális sze-
repvállalásban vesz részt a vál-
lalkozás. E téren volt amiről
beszámolnia, hiszen fiatal vál-
lalkozóként sem feledkezett meg
arról, hogy mennyire fontos a
tehetséges fiatal művészek, szín-
vonalas rendezvények támoga-
tása. Miért tartja fontosnak a
„kulturális mecenatúrát”?

– A zene iránti kötődésem a mai
napig megmaradt. Mivel hálás va-
gyok azért, amit gyermekkoromban
kaptam, úgy gondolom, hogy nem-
csak a falakat, a művészetet és a
kultúrát is építeni kell. 2013-tól er-
refelé, amikor a cégnek volt egy ke-
rete erre a célra, azt a Kolozsvári
Magyar Napok, a Kolozsvári Ál-
lami Magyar Színház, a Transilva-
nia Állami Filharmónia, a fil-
harmónia kamarazenekara, zenei
események, volt iskolám, az Apá-
czai Csere János Elméleti Líceum

különböző rendezvényeinek, köny-
vek kiadásának, fesztiváloknak,
együtteseknek, alapítványoknak a
támogatására fordítottam.

– El is felejtettem kérdezni, ho-
gyan szerzett tudomást az Év
Példaképe pályázatról? 

– 2016 májusában jelen voltam
egy fiatal vállalkozóknak szervezett
konferencián, amelynek végén szo-
kás szerint kitöltöttünk egy részvé-
teli ívet az adatainkkal és
elérhetőségünkkel. Júniusban érte-
sítettek, hogy részt vehetek azon a
pályázaton, amelyet a Példakép
Alapítvány hirdetett meg 40 év
alatti külhoni magyar vállalkozók
számra. Tetszett a levél hangulata,
regisztráltam, majd elküldték a kér-
dőívet, amelyben a cég adatait kér-
ték. Ebből arra következtettem,
hogy komoly szakmai zsűri állt a
pályázat hátterében. A számbeli
adatok mellett egy rövid bemutat-
kozást is kellett írnom, és válaszolni
a kérdésre, hogy miért tartom pél-
daértékűnek a vállalkozásom. Au-
gusztus végén kellett benyújtani a
pályázatot, novemberben gratulál-
tak, hogy bekerültem a 30 példakép
közé. Utaltak arra, hogy a januárban
sorra kerülő gálán jelentik be, hogy
ki nyeri meg a fődíjat és a különdí-
jakat. Nagyon meglepődtem, ami-
kor a Pesti Vigadóban rendezett
ünnepségen kiderült, hogy a fődíjat
nekem ítélte a zsűri. Izgalmas volt
több száz ember előtt felmenni a
színpadra, és beszélni, amihez nem
vagyok szokva. Örültem, hogy a
díjat haza tudtam vinni a szülőváro-
somba, Kolozsvárra, és az összeget,
ami az elismeréssel jár, cégfejlesz-
tésre fordíthatom, tovább folytatva
azt a tevékenységet, amit példaérté-
kűnek ítélt meg a zsűri. 

Zene és építészet
(Folytatás a 6. oldalról)

A bőség zavarával küszködve, első gondolatként a
névadások kérdése jelent meg előttem. Az emberek
személynevével kapcsolatosan sokkal egyszerűbb a
valóság: mi olyan névvel éljük végig életünket, ami-
lyeneket a szüleink szeretnek, hiszen azokat ők vá-
lasztják, ők adják nekünk. A neveknek is megvan a
maga divatja, s így elkerülhetetlenül sodródunk a tu-
datos vagy tudatalatti hatások között. Azt mondják,
hogy Kárpát-medencei viszonylatban talán Erdélyben
élt legtovább a bibliai nevek divatja, főleg a Székely-
földön, ahol a nagy székely író neve, Áron, és hőse,
Ábel is népszerű volt. Ott még gyakran lehet hallani
a megszólításban a bibliai Áron testvérének a nevét
is, általában így: Mózsi bácsi, s az öreg Mózes erre
megsodorva bajszát, rámosolyog a világra, s megsi-
mogatja unokája, Vivien fejét. 

Aztán mifelénk volt egy időszak, amikor a gyakor-
latban elvették önazonosságunk egyik külső jelét, sze-
mélyneveink igazi alakját. Ekkor és erre találták ki
válaszként ősmagyar neveink egyre gyakoribb hasz-
nálatát, így került elő a feledésből a lázadó Koppány,
a lovával száguldó Bulcsú vagy a kapudöngető Bo-
tond, s elevenedett meg előhozott régi magyar nevek-
ben ezer évvel ezelőtti dicsőségünk
Ajtony, Álmos, Előd, Lehel, Tétény
alakjában.

Itt állok most egy főtéri épület-
sor előtt, amely a nevek, elnevezé-
sek nélkül semmit sem jelentene,
semmit sem mondana nekem. Leg-
feljebb egy kérdés szólalna meg:
mit keresnek itt mindezek a barokk
és a szecesszió szép csillogásá-
ban? A nevek, elnevezések viszont
elgondolkoztatnak: Westfalia,
Benvenuti, Rosenberg, Germanos.
Micsoda internacionalizmus ke-
rült itt egymás mellé: a németek
római kori megnevezése – germa-
nos, egy dallamos olasz név –

Benvenuti, a Német Szövetségi Köztársaság egyik tar-
tományának elnevezése – Westfalia, fölötte a Galíci-
ából eredő Rosenberg. (Ne tévesszük össze a
budapesti Rózsadombbal!); s mindezek között, szépen
középen egy ősmagyar név: LEHEL.

Nemcsak ezért léptem be e női ruhásboltba, csalo-
gatott a szépen rendezett kirakat, meg a kíváncsiság
is. Ott, e nagyon kellemes hangulatú üzletben tudtam
meg, hogy a tulajdonos fiának a neve Lehel.

Talán nem emlékszik mindenki Lehel kürtjének
mondájára, ezért e főtéri üzlet neve kapcsán elmesél-
jük. A portyázó magyarokat 955-ben Nagy Ottó német
császár az Augsburg melletti Lech-mezőn legyőzte,
vezetőiket: Lehelt, Bulcsút és Súrt elfogták. A császár
felajánlására megválaszthatták haláluk formáját.
Akkor Lehel annyit kért, hogy még egyszer fújhassa
meg kürtjét. Amikor kezébe adták a kürtöt, Lehel ha-
lálos ütést mért vele a császárra, aki a szittyák hite
és szokása szerint a másvilágon majd az ő szolgája
kell legyen.

E főtéri Lehel most békésen megvan két Westfalia
és egy-egy Benvenuti vagy Rosenberg között, csend-
ben azt is elfogadja, hogy a szélen nemrég megjelent
egy bibliai név, János, a szeretett tanítvány, igaz, Ioan
alakban, de azért békében megvannak ők is együtt. 

ötvös József

Negyvenkilencedik nyelvlecke
Nemzetközi névdömping a főtéren

Fotó: Nagy Tibor

Március 2-i rejtvényünk megfejtése: Ide beszúrunk az energiaválságról egy mondatot, hadd borzongjanak a nézők.

A rejtvény fősoraiban 
a 200 éve született 

Arany János 
egyik versének 

első két sorát idézzük.
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Két újabb sikert aratva élre állt a
Hargita megyei kézilabda-bajnok-
ságban a Marosvásárhelyi Active 7
amatőr női kézilabda-együttes. Az
alakulat a Szász Albert Sportlíceum
sporttermében február 26-án, vasár-
nap látta vendégül a mezőnyt, és
előbb a Zetelakát múlta felül 30-28
(12-12) arányban, majd Székelyke-
resztúr együttesénél 28-23 (19-12)
arányban bizonyult jobbnak. 

A két találkozón a következő já-
tékosok léptek pályára: Zsók
Gyöngyvér és Babó Melinda kapu-
sok; Moldovan Anna Mária (csapat-
kapitány), Biró Zita, Veronica
Ormenişan, Loredana Conţiu,
Kozma Emőke, Vasilescu Erzsébet,
Marina Cerghizan, Farkas Krisz-

tina, Andreea Iuga, Marie Dreger,
Orbán Mária, Raluca Rău és Teo-
dora Bucur. Edző: Kulcsár László.

A találkozókat nézőként kísérte
végig a csapat tagja, Dan Melinda
(aki sérülés miatt még harcképte-
len), Iambor Margareta, Dana Tul-
bure, Ana Sălăgean (a csapat volt
tagjai), továbbá Borsa Mária, Né-
meth Enikő és Bukaresti László
egykori kézilabdázók, a csapat
szimpatizánsai. 

További eredmények: SZNKK
Székelyudvarhely – Székelykeresz-
túr 42-33 (20-15), Felcsík – Bányai
Székelyudvarhely 25-7 (14-3),
Szentegyháza – Felcsík 28-22 (15-
7), Bányai – Zetelaka 10-35 (4-16).
(C.A.)

A címvédő Real Madrid, vala-
mint a Bayern München is
kettős győzelemmel jutott
tovább a Bajnokok Ligája
nyolcaddöntőjéből.

A nápolyi szurkolók közül nagy-
jából tízezren már öt órával a Real
elleni visszavágó kezdete előtt el-
foglalták helyüket a Stadio San Pa-
olóban, hogy aztán a kezdő
sípszóra teljesen megteljen az
aréna.

A Napoli kezdte jobban a talál-
kozót, az első negyedórában szinte
csak az olaszoknál volt a labda, a
madridiak a visszatérő Cristiano
Ronaldo–Gareth Bale páros révén
elsősorban az ellentámadásokból
tudtak veszélyt kialakítani a hazai
kapu előtt. A nápolyi fölény a 24.
percben érett góllá, a belga Dries
Mertens találatával elérhető közel-
ségbe került a házigazdák számára
a továbbjutás. Négy perccel ké-
sőbb Ronaldo a kapufát találta el,
a 38. percben Mertens ugyanezt
tette, de a szünetig már nem válto-
zott az állás.

A második játékrész elején Ser-
gio Ramos két gyors góllal nyug-
tatta meg a Real Madrid szurkolóit,
ráadásul mindkettőt szöglet után
fejelte: a Real csapatkapitányának
ez volt a 67. és 68. gólja a csapat
színeiben, ezekből 45-öt szerzett
fejjel. A legvégén Álvaro Morata
állította be a végeredményt (1-3).

A Real sorozatban 47. mérkőzé-
sén talált a hálóba, ezzel tovább ja-
vította a klubrekordot, ami egyben
spanyol csúcs is.

A londoni mérkőzést annak elle-
nére nagy lendülettel kezdte az Ar-
senal, hogy az első találkozót a
Bayern München nyerte 5-1-re. A
hazaiak Theo Walcott révén meg is
szerezték a vezetést, de a szünet
után a Laurent Koscielny szabály-
talansága miatt megítélt büntetőből
Robert Lewandowski egyenlített,
ráadásul a francia védőt kiállította
a játékvezető. Emberelőnyét hamar
gólokra váltotta a Bayern, és mivel
Arjen Robben és Douglas Costa is
betalált, Arturo Vidal pedig duplá-
zott, a németek ugyanúgy 5-1-re
győztek, mint az első meccsen.

A negyeddöntő sorsolását jövő
pénteken rendezik.
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BL: Kettős győzelemmel nyolc között 
a Real és a Bayern

A marosvásárhelyi csapat

éllovas lett az Active 7

Európai focikörkép
* Angol Premier Liga, 27. forduló: Manchester United – Bournemouth 1-1, Leicester – Hull 3-1, Stoke –

Middlesbrough 2-0, Swansea – Burnley 3-2, Watford – Southampton 3-4, West Bromwich – Crystal Palace
0-2, Liverpool – Arsenal 3-1, Tottenham – Everton 3-2, Sunderland AFC – Manchester City 0-2, West Ham
United – Chelsea 1-2. Az élcsoport: 1. Chelsea 66 pont, 2. Tottenham 56, 3. Manchester City 55.

* Spanyol Primera División, 26. forduló: Betis – Real Sociedad 2-3, Leganés – Granada 1-0, Eibar – Real
Madrid 1-4, Villarreal – Espanyol 2-0, Barcelona – Celta Vigo 5-0, Sporting Gijón – Deportivo La Coruna
0-1, Atlético Madrid – Valencia 3-0, Las Palmas – Osasuna 5-2, Athletic Bilbao – Málaga 1-0, Alavés –
Sevilla 1-1. Az élcsoport: 1. Barcelona 60 pont/26 mérkőzés, 2. Real Madrid 59/25, 3. Sevilla 56/26.

* Olasz Serie A, 27. forduló: AS Roma – Napoli 1-2, Sampdoria – Pescara 3-1, AC Milan – Chievo 3-1,
Atalanta – Fiorentina 0-0, Empoli – Genoa 0-2, Cagliari – Inter 1-5, Udinese – Juventus 1-1, Torino – Palermo
3-1, Crotone – Sassuolo 0-0, Bologna – Lazio 0-2. Az élcsoport: 1. Juventus 67 pont, 2. AS Roma 59, 3. Na-
poli 57.

* Német Bundesliga, 23. forduló: Augsburg – RB Leipzig 2-2, 1. FC Köln – Bayern München 0-3, Borussia
Dortmund – Bayer Leverkusen 6-2, Mainz – Wolfsburg 1-1, Hoffenheim – Ingolstadt 5-2, Werder Bremen –
Darmstadt 2-0, Mönchengladbach – Schalke 04 4-2, Eintracht Frankfurt – Freiburg 1-2, Hamburger SV –
Hertha BSC 1-0. Az élcsoport: 1. Bayern München 56 pont, 2. RB Leipzig 49, 3. Borussia Dortmund 43.

* Francia Ligue 1, 28. forduló: Bordeaux – Lyon 1-1, Paris St. Germain – Nancy 1-0, SC Bastia – St. Eti-
enne 0-0, Caen – Angers 2-3, Dijon – Nice 0-1, Metz – Stade Rennes 1-1, Montpellier HSC – Guingamp 1-
1, Lorient – Olympique Marseille 1-4, Toulouse – Lille 1-1, AS Monaco – Nantes 4-0. Az élcsoport: 1. AS
Monaco 65 pont, 2. Paris St. Germain 62 (56-19), 3. Nice 62 (45-21).

A bajnokság állása

1. Active 7 6 0 1 256-146 18
2. SZNKK 6 6 0 0 246-163 18
3. Zetelaka 7 6 0 1 251-163 18
4. Szentegyháza 7 4 0 3 191-217 12
5. Székelykeresztúr 7 1 0 6 188-217 3
6. Felcsík 7 2 0 5 152-196 3
7. Bányai 6 0 0 6 108-280 0

Az Európa-liga műsora
A második számú európai kupasorozatban a nyolcaddöntő első mérkőzései következnek. A mai műsor (záró-

jelben a meccset közvetítő televízió):
* 20 óra: APOEL (ciprusi) – Anderlecht (belgiumi), Koppenhága – Ajax, 
Rosztov (orosz) – Manchester United (angol) (RTL II); 
* 22:05 óra: Celta Vigo (spanyol) – Krasznodar (orosz), Gent (belgiumi) – Genk (belgiumi), Lyon (francia) –

Roma (olasz) (Sport.ro), Olimpiakosz (görög) – Besiktas (török), Schalke 04 (német) – Borussia Mönchenglad-
bach (német)

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók:
* Napoli (olasz) – Real Madrid (spanyol) 1-3 (1-0). Továbbjutott: a Real

Madrid, kettős győzelemmel, 6-2-es összesítéssel.
Gólszerzők: Mertens (24.), illetve Ramos (52., 57.), Morata (91.).
* Arsenal (angol)-Bayern München (német) 1-5 (1-0). Továbbjutott: a

Bayern München, kettős győzelemmel, 10-2-es összesítéssel.
Gólszerzők: Walcott (20.), illetve Lewandowski (55., tizenegyesből),

Robben (68.), Costa (78.), Vidal (80., 82.).
Kiállítva: Koscielny (53., Arsenal).

Toalettpapírral tiltakoztak a müncheni
szurkolók a magas jegyárak ellen

A Bayern München szurkolói vécépapír-gurigák pályára dobálá-
sával tiltakoztak a magas jegyárak ellen csapatuk keddi, Arsenal el-
leni, idegenbeli labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzésén. A német
drukkerek egy drapériát is kifeszítettek, amelyen a „Futball szurkolók
nélkül egy pennyt sem ér” felirat volt látható. A keddi BL-nyolcad-
döntőre egy vendégszektorba szóló jegy 80 fontba (kb. 420 lejbe)
került, ezt sokallták a müncheniek.

A Bayern fanatikusainak londoni tiltakozása nem újdonság, hiszen
az előző idényben is találkozott a két csapat, igaz, akkor a csoport-
körben. A 2015. október 20-i, 2-0-s Arsenal-győzelemmel zárult ang-
liai mérkőzésen a német szurkolók a találkozó első öt percében nem
mentek be a lelátóra, csak a most használt drapériát feszítették ki.
Akkor egy vendégjegy 64 fontba (335 lejbe) került, míg a Bayernnél
59 eurót (310 lejt) kértek az angol szurkolóktól.

A BBC szerint drukkerei keddi akciója miatt a Bayernt minden bi-
zonnyal megbünteti az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA), hiszen
a kezdő sípszó után néhány percig állt a játék, amíg a pályamunkások
letakarították a pályáról a bedobált tárgyakat.

Cristiano Ronaldo (j) közel állt a gólszerzéshez, azonban tiszta helyzetben a kapufát találta
el.                                                                                                                                      Fotó: AP

Az oroszokkal játszik felkészülési
meccset a magyar labdarúgó-válogatott

Június 5-én az Oroszország elleni felkészülési mérkőzésen szerepel
legközelebb hazai közönség előtt a magyar labdarúgó-válogatott. A szö-
vetség (MLSZ) honlapjának tájékoztatása szerint a következő világbaj-
nokság házigazdája a Groupama Arénában lép majd pályára. Előtte
március 25-én, Portugáliában, világbajnoki selejtezőt játszik a FIFA-
rangsorban 27. magyar csapat, az oroszok elleni találkozó után pedig
június 9-én Andorrában vív vb-selejtezőt Bernd Storck együttese.

Eddig négyszer játszott a két együttes, a magyarok mérlege egy dön-
tetlen mellett három vereség. Legutóbb 2014 novemberében, ugyancsak
felkészülési mérkőzésen találkozott a magyar csapat a jelenleg Szta-
nyiszlav Csercseszov irányította oroszokkal, és akkor – még Dárdai Pál-
lal a kispadon – 2-1-es vereséget szenvedett a Groupama Arénában.

A „győzelem kanalai” elneve-
zésű hangszer lesz a hazai szurko-
lók „vuvuzelája” a jövő évi
oroszországi labdarúgó-világbaj-
nokságon. A Vlagyimir Putyin
elnök által februárban kiírt pályáza-
tot a szurkolói nemzeti hangszer el-
készítésére Rusztam Nugmanov
nyerte meg. Az eredetileg jogi vég-
zettségű Nugmanov népihangszer-
készítő elmondta, hogy az általa
kitalált eszköz két kanálból áll,
amelyeket egy „v” alakú, rugalmas
nyéllel erősítettek össze. Ez az al-
kotó szerint a gyakorlati funkciója
mellett egyúttal a victory, azaz a
győzelem jelképe is.

Nugmanov hozzátette: 2010 óta
gondolkodik egy olyan szurkolói
eszköz előállításán, mint amilyen az
előző vb-házigazdák közül Dél-Af-
rikában a vuvuzela, Brazíliában a
caxirola – a szemcsékkel töltött mű-
anyag dobozokat a nemzetközi szö-
vetség végül kitiltotta a
stadionokból –, Dél-Koreában
pedig a felfújható és egymáshoz
verhető rúdpár volt, amely bangers
néven később Amerikát is meghó-
dította. Oroszországban eddig nem
létezett ilyen eszköz.

A domború oldalukkal összekop-
pintott fakanalak az orosz népzene
hagyományos kísérő „hangszerei”.

Nugmanov beszámolója szerint egy
olyan szurkolói eszközben gondol-
kodott, amely kicsi, egyszerű, köny-
nyen előállítható és használható,
valamint történelmi értéket képvisel
és visszaadja az orosz kultúra gaz-
dagságát is.

A létező hangszerek között nem
talált ilyet. A fúvós hangszereket az
alkotó – főleg a vuvuzelát ért bírá-
latok miatt – eleve kizárta mint le-
hetőséget. Később ugyanerre a
sorsra jutottak a nagyobb méretű és
a húros zeneszerszámok is. Végül a
nyelüknél összefogott kanalaknál
állapodott meg.

Nugmanov úgy nyilatkozott,
hogy a „győzelem kanalai” gyártha-
tóvá tételéhez még további kutatá-
sokra van szükség, de hangot adott
meggyőződésének, hogy munkatár-
saival az egymillió rubeles – mint-
egy 73.720 lejes – pályázatban
megszabott október 1-i határidőig
meg tud birkózni a feladattal. 

Vb-2018: A „győzelem kanalai”
lesz az orosz vuvuzela



ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa. Tel. 0757-883-361.
(59474)

CSEREFA eladó – 150 lej. Tel. 0740-
530-278. (59534)

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

KEMÉNY tűzifa eladó – 130 lej. Tel.
0740-919-662. (59535)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (59617)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (59617)

MINDENFÉLE

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

VÁLLALUNK háztetőjavítást, szere-
lünk bármilyen típusú tetőlemezt, ké-
szítünk teraszt fából, csatornát,
lefolyót. Nyugdíjasoknak 15% ked-
vezmény. Tel.  0758-639-258.
(59453-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szívünk mély fájdalmával
emlékezünk március 8-án
BIRÓ ÁRPÁDRA (1928-2015)
halálának második évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Bánatos
szerettei. (59557-I)

Már hét éve tied a csend, a
nyugalom, az enyém a bánat
és a fájdalom. Mint ván-
dormadár, itt hagytad fész-
kedet, hiába jön a nyár, nem
hoz vissza tégedet. Életemnek
legfájdalmasabb napjára em-
lékezem március 9-én, amikor
hét éve, hogy itt hagyott a
drága jó férjem, MEZEI IOAN
(Jani). Emléked legyen áldott,
nyugodjál békében! Fele-
séged, Olga. (59560)

Fájó szívvel emlékezünk már-
cius 9-én drága halottunkra,
id. SÁNTA LÁSZLÓRA
halálának első évfordulóján.
Bánatos családja. (59532)

Dr. KOVÁCS DEZSŐ két évvel
ezelőtt távozott szerető
családja és barátai köréből.
Hiánya pótolhatatlan szá-
munkra. Drága emléke
szívünkben mindig élni fog.
(580-I)

Fájó szívvel emlékezünk a
marosszentgyörgyi LÁSZLÓ
MÁRIÁRA, aki 5 éve eltávozott
közülünk. Pihenése legyen
csendes, emléke áldott!
Szerető két lánya és azok
családja. (59604-I)

Fájó szívvel emlékezünk
március 9-én MEZEI IOANRA
halálának hetedik évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Anikó és
Magdi. (59618)

ELHALÁLOZÁS

„Újra látlak majd titeket, a szíve-
tek örülni fog, és örömötöket
nem veszi el tőletek senki.”
(Jn. 16,22)
Az Úr akaratát fájó szívvel fo-
gadva, de Őbenne töretlenül bi-
zakodva tudatjuk, hogy az
Istentől nekünk ajándékozott férj,
édesapa, fiú, testvér, rokon és
barát, 

ORBÁN MIHÁLY ATTILA 
2017. március 7-én, 37 éves ko-
rában visszaadta lelkét a Terem-
tőnek. Drága szerettünk
temetése 2017. március 10-én 14
órakor lesz a marosszentgyörgyi
római katolikus templomnál. 

Szerettei. (59605-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
drága férj, édesapa, testvér,
nagyapa, após, jó barát, szom-
széd és ismerős, a kerelőszent-
páli

CZAKÓ ALBERT 
életének 85. évében méltósággal
viselt szenvedés után csendesen
megpihent. Temetése március
10-én 14 órától lesz Kerelőszent-
pálon. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

Búcsúzik tőle a nagy család
apraja-nagyja. (59612-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

„Aki ember volt, küzdő, tiszta
ember, változzék át bár porló
rögökké, az élőkben tovább él –
mindörökké.”
(Csepeli Szabó Béla)
Megrendülten búcsúzunk drága
jó szomszédunktól, DESI
ŞEULEAN IOANTÓL. Család-
jának ezúton fejezzük ki
részvétünket. Nyugodjál bé-
kében! A Moldovei utcai 9B
tömbház lakói. (59608)

Őszinte részvétem Czakó
Máriának ÉDESAPJA elhunyta
alkalmából. Asztalos Enikő. (-)

Együttérzésünket fejezzük ki
kollégánknak, Kántor András-
nak ezekben nehéz percekben,
szeretett VEJE elhunyta miatti
gyászában osztozunk. Őszinte
részvétünk a gyászoló csa-
ládnak. A Gedeon Richter
Románia Rt. munkaközössége.
(sz.-I)

Őszinte részvétemet fejezem ki a
gyászoló családnak a kerelő-
szentpáli CZAKÓ ALBERT
elhunyta alkalmával. Özv.
Bükkösi Anna. (59624)

Őszinte együttérzésünket fejez-
zük ki a gyászoló családnak
ORBÁN ATTILA korai elhunyta
miatt. Csapat- és kiránduló-
társai, barátai az Örökmozgó
Természetjáró Egyesülettől.
Emlékét visszük magunkkal
túráinkon. (-)  
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Szomorú szívvel emlékezünk
március 10-én ŞUTEU ÉVÁRA
(1958-2016) halálának első
évfordulóján. 
Velünk marad szép emléked. 
Emlékét őrzik szerettei. (59557-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Háborúk által sújtott terüle-
teken fényképezett nőket
Nick Danziger világhírű brit
fotós, aki tíz ével később utá-
najárt, mi lett a sorsa képei-
nek szereplőivel. Az Eleven
Women Facing War (Tizen-
egy nő a háborúval szem-
ben) című tárlat a nem-
zetközi nőnap alkalmából
szerdától látható a brüsszeli
Parlamentariumban.

Az 58 éves fotós, filmes, író és
utazó a Nemzetközi Vöröskereszt
támogatásával a 2000-es évek ele-
jén tizenegy nőt fotózott világ-
szerte a háború által sújtott
területeken. A 32 fotót és tizenegy
rövidfilmet felvonultató tárlat,
amely már a világ több pontját be-
járta, szöveges kísérettel is bemu-
tatja a különböző történeteket.

A kiállítás arca, az afgán Mah-
Bibi tízéves volt 2001-ben, árva-
ként, az elképzelhető legnagyobb
szegénységben mégis ő gondosko-
dott kisebb testvéreiről. Sajnos
Danziger tíz évvel később már
nem talált rájuk. A szintén afgán
Nasrinnak a lábát robbantotta fel
egy akna, évek teltek el, mire pro-
tézishez tudott jutni. A szerbiai
Olja a férjét veszítette el nyomta-
lanul a balkáni háborúban, csak
évek múlva jutott hozzá holttesté-
hez. A Sierra Leone-i Mariatunak
13 évesen vágták le a karját fegy-
veresek, ő azóta Kanadába emig-
rált; a szintén Sierra Leone-i
Sarah-t 15 évesen megerőszakol-
ták, férjét meggyilkolták, gyer-
mekét egy olasz szervezet
segítségével tudta maga mellett tar-
tani. A kolumbiai Amanda gyerek-
ként sodródott egy gerillacsapathoz,
ami a börtönbe juttatta, és a hosszas
fogságból kiszabadulva tudott új
életet kezdeni. Az izraeli Efratnak a
bátyját rabolták el és gyilkolták meg
a közel-keleti konfliktus során. Mint
Nick Danziger kifejtette, az elmúlt
évtizedekben fotósként, filmesként
és újságíróként számos háború súj-
totta helyen, például Afganisztán-
ban, Sierra Leonéban, a
Közel-Keleten, Ruandában járt, és
mindenütt azt tapasztalta, hogy
még azoknak is rendkívül nehéz
elmenekülniük, akik tanult, képzett
és módosabb emberek.

„Mindig igyekeztem a szemé-
lyes történetekre fókuszálni, és
ezeket nem könnyű kívülről meg-
találni. A mostani gyűjtemény kap-
csán az volt a kiindulópontom, mi
történik a nőkkel a háborúkban.
Nem konkrét országokban gondol-
kodtam, eljutottam Európa, Ázsia,
Afrika és Amerika különböző he-

lyeire, és különböző dolgokat ta-
pasztaltam. Volt, ahol a szexuális
erőszak került előtérbe, volt, ahol
a szegénység, másutt a társadalmi
konvenciók” – mondta Nick Dan-
ziger. Megjegyezte, hogy festőként
kezdte, könyveket írt, majd doku-
mentumfilmeket készített, és csak
utána talált rá a fotózásra, amiben
a legjobban megtalálta a kifejezési
szabadságot a maga számára. Hoz-
zátette: ez a legintimebb vala-
mennyi közül, csak az alany van,
ő és a gépe. 

„A főszereplő nők mellett több
képen ott vannak a testvérek, az
anyák, a lányok, az unokák is. A
világ gyújtópontjain élnek, és túl
akarják élni a háborút, a szexuális
erőszakot, az éhezést, a megaláz-
tatást. Bepillantást engedtek
nekem drámai sorsukba, később
aztán megpróbáltam felkutatni
őket, megtudni, mi lett velük.
Egyre inkább úgy érzem, a csalá-
dom részeivé váltak. A nőnapon
ünnepeljük a nőket, miközben alig
vagyunk tudatában annak, milyen
nyomorúságos élet jut az emberek
többségének ezen a bolygón. Ha
be is köszönt a béke ezekbe az or-
szágokba, a nők tovább viselik a
stigmát: sokszor nem térhetnek
vissza falujukba, a megerőszakol-
takat kiközösítik. Minden férfi mö-
gött ott áll egy nő, és a világ nem
lesz jobb, ha nem támogatjuk a
nőket: ők tartják egyben a közös-
ségünket” – fogalmazott a kiállítás
kapcsán a fotós.

Nick Danziger szerint a délről
és keletről érkező mostani mene-
külthullám is hasonló történeteket
hordoz magában.

A fotós dolgozott Tony Blair
volt brit miniszterelnök mellett is,
2003-ban egy hónapon át közelről
fényképezhette a politikust az iraki
háborús konfliktus napjaiban. Egy
Blairről készült portréjával érde-
melte ki a World Press Photo nagy-
díját 2004-ben.

Nick Danziger beszámolt arról,
hogy egy újabb tízéves projekten
dolgozik, amiből könyvet is tervez.
A téma ezúttal az idős emberek
élete a Föld négy kontinensén.

A világ területének 14 százalé-
kát sújtja háborús konfliktus, a ru-
andai mészárlás idején a becslések
szerint csaknem félmillió nőt erő-
szakoltak meg. A nőknek hasonló,
valamint egyéb fizikai bántalma-
zást manapság is gyakran el kell
szenvedniük például Szíriában,
Irakban vagy Dél-Szudánban,
nemcsak fegyveresek, hanem ide-
genek, de saját környezetük által
is. (MTI)

Nőkről és háborúról – Nick Danziger
brit fotós képei Brüsszelben

Kétezer éves, kiváló állapot-
ban fennmaradt utat találtak
Izraelben régészek a Jeruzsá-
lemtől nyugatra lévő Bét
Semes városnál.

Már februárban felfedezték a
széles római kori utat a mai 375-ös
országút közelében az Izraeli Régé-
szeti Hatóság (IAA) szakemberei és
az őket önkéntes munkában segítő
diákok. Az archeológusok akkor
bukkantak az útra, amikor egy Jeru-
zsálembe vezető, épülő vízvezeték
lefektetése előtt az ilyenkor szoká-
sos ásatásokra hívták őket. Irina
Zilberbod, az IAA feltárásokat ve-
zető régésze elmondta, hogy az út
eredetileg hat méter széles és más-
fél kilométer hosszú volt.

Valamikor egy leágazás lehetett

a központi, „császári útról” a mai
Bét Natif nevű helynél lévő kisebb
római kori településhez. A három
kilométer hosszú császári út, a ko-
rabeli főút Jeruzsálemből tartott az
egykori Eleutheropolisba, más
néven Bét Gurvinba, a kor jelentős
kereskedelmi központjába.

Hadrianus császár idején, i. sz.
130 körül épülhetett vagy talán ke-
véssel később, az i. sz. 132-től 135-
ig tartó Barkochba-felkelés idején.
Hadrianus szerepét igazolja a kö-
zelben már régebben megtalált út-
jelző kő, amely a császár nevét
viseli. Az út kövei közé szorulva
réges-régen lepottyant pénzérméket
is találtak: egyiküket i. sz. 67-ben,
a zsidó felkelés idején verték, de
akadt Poncius Pilátus idejéből, i. sz.

29-ből való, és Agrippa császár ko-
rában, i. sz. 41-ben vert érme is.

Az utak minőségében Izrael föld-
jén is a római uralom hozott átütő
erejű változást, mert korábban csak
rögtönzött ösvények voltak. Azon-
ban a rómaiak hadjárataikhoz és a
kereskedelem fejlesztéséhez világ-
szerte kiváló utakat építettek, és
ezen a területen is megreformálták
ily módon a korabeli közlekedést.

A mezőgazdasági termékeket,
olajat és bort előállító kisebb tele-
pülésektől másodlagos utak vezet-
tek a nagyobb városokba, ahonnan
pedig még szélesebb utakat építet-
tek, hogy a többi regionális köz-
ponthoz, vagy akár külföldre
szállíthassák az árukat. (MTI)

Kétezer éves utat találták régészek Izraelben

Madárinfluenzás megbete-
gedés miatt el kellett altatni
egy pelikánt a schönbrunni
állatkertben. Az eset miatt
néhány részleget bezártak –
közölte a bécsi állatkert or-
vosa szerdán.

Az európai pelikánfajhoz tar-
tozó borzas gödény (Pelecanus
crispus), egy nagyméretű vízima-
dár, még hétfőn betegedett meg.

A madárinfluenza miatt már
decemberben óvintézkedéseket ve-
zettek be a bécsi állatkertben, a pe-
likánokat és a flamingókat
sátorban különítették el, valamint
fertőtlenítették az egyes termeket.

Egyelőre nem tisztázott, hogy a
madár mégis hogy fertőződhetett
meg. Az állatkert orvosa, Thomas
Voracek feltételezése szerint a
vadon élő madaraktól kaphatta el
a betegséget. Voracek tájékozta-
tása szerint a többi állat nincs ve-
szélyben, a vírus csak a
madarakra, elsősorban a víz körül
élőkre veszélyes. Az állatkertben
lakó többi húsz borzas gödényt
megvizsgálták, és egyelőre nem
találtak betegségre utaló jeleket.

A beteg állat elaltatása után a
városvezetés illetékes osztálya
szakértőkkel együtt további intéz-
kedéseket javasol. (MTI)

Madárinfluenzás megbetegedést
észleltek a bécsi állatkertben
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A Népújság
hirdetési 

irodájában 
felveszünk  

APRÓ-
HIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI 
JELENBE.

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható hölgyeket és urakat hosszú távra, köny-
nyebb és nehezebb BETANÍTOTT MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése).
Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és
írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyar-
országra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába járás autóbusszal. Érdeklődni a
0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon. (59508-I)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bó-
nuszrendszer, ingyenes szállás és utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar nyelv
ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-290 telefonszámon. (59508-I)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon vagy
személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt. (sz.-I)
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. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ SÍRÁSÓT alkalmaz. Érdeklődni a temető iro-
dájában, a következő telefonszámokon: 0265/215-875, 0365/448-734. (18658)
AUTÓSZERVIZ alkalmaz tapasztalattal rendelkező AUTÓSZERELŐT. Tel. 0722-577-240. (18644)
FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-666-544. (18701-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

FONTOS  
TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Közpénzügyi Minisztérium 
Adó- és Pénzügyi Hivatal 
Brassó Megyei Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Szászrégeni Adó-és Pénzügyi Osztály 
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám 
tel: 0265/512-591, 0265/512-592

Eladási közlemény 

Az adóügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének (2) bekezdése ér-
telmében nyilvános árverésen értékesítik az alábbi adós ingó javait: 
– FĂGET ERDŐ-KÖZBIRTOKOSSÁG, CUI 14107814, Magyaró 656. szám, Maros megye, végrehajtási
dosszié száma OB.IIL33
– ILIEŞ IOAN, CUI 1681110261457, Maros megye, Dédabisztratelep, Dédabisztratelep utca 91. szám, vég-
rehajtási dosszié száma 261457
Az árverésre 2017. március 29-én 11 órától Szászrégenben, a Petru Maior utca 33. szám alatt  kerül sor,
az OB.IIL33 és  261457 számú végrehajtási dossziék alapján. 
A  FĂGET ERDŐ-KÖZBIRTOKOSSÁG eladásra szánt javai:
– Stihl 270 típusú motoros fűrész, kikiáltási ár 400 lej
– FS 310 típusú kaszálógép,  kikiáltási ár 500 lej
– FS 310 típusú kaszálógép,  kikiáltási ár 500 lej
– FS 550 típusú kaszálógép,  kikiáltási ár 900 lej
– Schaeff SKB 600 típusú buldoexkavátor,  kikiáltási ár 23.800 lej
ILIEŞ IOAN adós eladásra szánt javai: 
– D2611X/pick up 19D Dacia haszonjármű, 1870 köbcentis, fehér, 2003-as évjáratú, kikiáltási ár 3.200 lej
– LIE QM50T-10V típusú motoros jármű, fekete-sárga, 49 köbcentis, 2008-as évjárat, kikiáltási ár 1.500 lej
A kikiáltási árak a becsült érték 100%-át képezik (első árverés).  A javak nincsenek terhelve. 
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fent említett javakra, hogy értesítsék erről a
végrehajtót az árverés napja előtt. 
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen és időben, és legkésőbb
egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár
10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell utalni, adószám 4322637; az ajánlattevőt képviselő személy
meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi
jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági
igazolvány  másolatát, pénzügyi igazolást arról, hogy nincsenek adósságaik, ahhoz, hogy a megszabott he-
lyen és időben részt vehessenek az árverésen.  
Bővebb felvilágosítás  a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior  utca 33. szám alatt vagy a
0265/512-592-es telefonszámon. Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2017. március 9. 

Zogorean Florin hivatalvezető

KLARA gyógyító és javasasszonynak márciusban van a
legerősebb kötésfeloldó és gyógyító ereje.
Bármilyen egészségi, szerelmi és egyéb problémát
megold.
Köszönetnyilvánítások: 
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert segített
epilepsziás fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét
együtt lehet feleségével, hosszú és szomorú távollét
után; Márton Ákosfalván az alkoholizmusból, az
impotenciából gyógyult ki a segítségével; Elena Régenből hálás, hogy ismét
sikeres az üzleti élete, a gazdasági válság ellenére is.
Hívják bizalommal Klara asszonyt! 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)



Marosvásárhely municípium
versenyvizsgával felvesz két munkást a Maros 
szabadidő-komplexumi (víkendtelepi) uszodát

karbantartó  és működtető osztályára

Az állást olyan jelentkezők tölthetik be, akik  eleget tesznek a  2011.
évi, utólagosan módosított és  kiegészített 286-os kormányhatározattal
elfogadott keretszabályzat 3-as cikkelyében előírtaknak. 

Sajátos követelmény:
– középfokú vagy általános iskolai végzettség 
A versenyvizsgát  a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám

alatti székhelyén tartják, az alábbiak szerint:
– 2017. március 22-én 12 óra – a dossziék benyújtásának határ-

ideje
– 2017. március 30-án 10 óra – gyakorlati vizsga.
A meghallgatás időpontját később közöljük. 
A beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet listája  a

www.tirgumures.ro weboldalon tanulmányozható. 
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mel-

lékállomásán vagy a székhelyen: Győzelem tér 3. szám, 87-es iroda.
Dr. Dorin Florea polgármester

Marosvásárhely municípium
versenyvizsgát hirdet referensi állás betöltésére 

a közterület-kezelő igazgatóságon
Az állást olyan jelentkezők tölthetik be, akik  eleget tesz-

nek a  2011. évi, utólagosan módosított és  kiegészített 286-
os kormányhatározattal elfogadott keretszabályzat 3-as cikkelyében
előírtaknak. 

Követelmények:
– középfokú  végzettség érettségi diplomával
– legkevesebb egy év szakmai gyakorlat
– számítógép-kezelési ismeretek (Word, Excel, Outlook, Intranet)
A versenyvizsgát  a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám

alatti székhelyén tartják, az alábbiak szerint:
– 2017. március 23-án 12 óra – a dossziék benyújtásának ha-

tárideje
– 2017. március 31-én 10 óra – írásbeli vizsga.
A meghallgatás időpontját később közöljük. 
A beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet listája  a

www.tirgumures.ro weboldalon tanulmányozható. 
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mel-

lékállomásán vagy a székhelyen: Győzelem tér 3. szám, 87-es iroda.
Dr. Dorin Florea polgármester
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