
Olvasóink jelezték, nézzünk utána, igaz-e, hogy a külföldön
dolgozó román állampolgárok annak a veszélynek vannak ki-
téve, hogy a román pénzügyi hatóságok büntetéssel sújthat-
ják őket egy nyilatkozat elmulasztásáért. Ugyanis a külföldi
munkavállalók kötelesek Romániában bejelenteni, hogy kül-
földön dolgoznak, ott fizetnek adót és illetéket. A hatályos
szabályozást a hatóságok nem verték nagy dobra, pontosab-
ban: nem tájékoztatták az érdekelteket. 

Hírforrások arról számoltak be, hogy mostantól azon román állampol-
gárok, akik külföldön dolgoznak és adóznak, de elmulasztják bejelenteni
az új adóilletőségüket, nemcsak megbírságolhatók, hanem annak a ve-
szélye is fennáll, hogy mindkét országban adó- és illetékfizetésre köte-
lezik őket. 

Azok, akik külföldre költöznek, és hat hónapnál – 183 napnál – többet
tartózkodnak ott, kötelesek tehát az adóilletőség megváltoztatásáról nyi-
latkozni, amit utazás előtt 30 nappal kell megtenniük. A procedúra egy-
szerű, az adóhivatalban (ANAF) egy formanyomtatványon meg kell

2017. november 9., csütörtök
LXIX. évfolyam 
257. (19746.) sz. 
Ára: 2 lej 
(előfizetőknek 1 lej) 

Vehemencia 
és mítoszrombolás

A minap egyik kormánypárti képviselő állásfoglalást tett közzé,
amelyben arra emlékeztet, hogy Románia egységes és oszthatatlan
nemzetállam, nem régiók alkotják, mint más európai országokat. Az
állásfoglalás tulajdonképpen az egyik magyar képviselőnek a közös-
ségi oldalán megjelent nyilatkozatára volt válasz, amelyben a katalán
függetlenedési kísérletre érkezett reakciók kapcsán azt a következtetést
vonta le, hogy Európa nem támogatja ugyan az elszakadást, de az au-
tonómiát igen, és a kisebbségek ügyét a nemzetállamoknak kell ren-
dezniük. Megoldásnak az autonómiát nevezte, amire a romániai
magyarság száz éve vár. 

A PSD-s képviselő ettől borult ki, vehemensen tiltakozott, és olyan
kijelentéseket tett, amelyeket a szomorú emlékű diktátor, ha felébredne,
bizonyára kitörő örömmel fogadna. A képviselő szerint ugyanis szé-
kelyek nem léteznek, amint Székelyföld sem. Romániában csak külön-
böző etnikumú román állampolgárok élnek, és nem kellene az
RMDSZ-nek „mesterséges feszültséget szítania”.

Sajnos nem egyedi esetről van szó, ez csak egy epizód a szinte me-
netrendszerűen fel-fellángoló magyarellenes megnyilvánulások soro-
zatában. 

Sokatmondó az is, hogy azt az RMDSZ által javasolt törvényterve-
zetet, amely lehetővé tenné a magyarlakta települések, valamint a me-
gyei önkormányzatok és intézmények számára, hogy ünnepségeket

(Folytatás a 3. oldalon)

Mózes Edith

Puigdemont: 
Puccsal 
távolítottak el 
Carles Puigdemont leváltott katalán
elnök kedden azt állította, hogy a spa-
nyol állam „illegális puccsal” távolította
el posztjáról, az Európai Bizottság el-
nöke, Jean-Claude Juncker szerint vi-
szont nem sértik a jogállamiság elveit
a madridi kormány intézkedései.

____________3.
Tudose: egyes
multik idegesek 
lettek 
Mihai Tudose miniszterelnök az adó-
ügyi intézkedésekről döntő szerdai
kormányülésen közölte, a szakszerve-
zetek és a munkáltatói szövetségek
eredetileg egyetértettek a módosítá-
sokkal, de aztán reagáltak a profit kivi-
telére, és „egyes multik idegesek
lettek”.

____________4.
Hogyan neveljünk 
olvasni szerető
gyerekeket? 
Manapság egyre inkább kiszorul az ol-
vasás a gyermekek szabadidejéből,
ahelyett hogy leemelnének egy köny-
vet a polcról, órák hosszat ülnek a
tévé, számítógép vagy táblagép előtt.

____________5.
Ikszeltek 
a riválisok
Nem bírt egymással Jedd és Nyárád-
gálfalva a Maros megyei 6. labdarúgó-
liga elmúlt hétvégi fordulójában, és
botlásukat Somosd sem tudta kihasz-
nálni.

____________9.

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás a 4. oldalon)

Nyilatkozni kell az adóügyi illetőségről 

Bírság és dupla adózás

Mezey Sarolta



A marosszentgyörgyi önkormányzat még
az idén decemberben felállítaná a község köz-
pontjában Petőfi Sándor, az egyik legnagyobb
magyar költő köztéri szobrát. Bálint Károly
marosvásárhelyi szobrászművész alkotását a
Szent György Általános Iskola előtti térre ter-
vezik, az ott található Constantin Romanu
Vivu-mellszobor közelébe, és ezáltal kulturá-
lis szempontból kiegyensúlyoznák a község-
ben lévő szobrok számát – nyilatkozta Sófalvi
Sándor Szabolcs polgármester.

A szobor közadakozásból készül, hogy
minél több helyi – és nem csak – lakos a ma-
gáénak érezze. Aki szívügyének érzi, és anya-
gilag támogatná a szoborállítást, még
megteheti november 15-ig. Az önkormányzat
kérése, hogy az érintettek támogatási szándé-
kukat jelezzék a 0744-525-134 telefonszá-
mon. A támogatók névsora megjelenik a
szoboravatásra kinyomtatandó Aranyköny-
vecskében. (menyhárt)

F.M. Dosztojevszkij – Richard Crane Karamazovok című színpadi
adaptációja negyedik évada szerepel a Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Tompa Miklós Társulatának műsorán. A darab nem egyszerűen
színpadi adaptáció Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij remekművéből;
Richard Crane kiemelte a történetből a regény központi szereplőit, a
négy főhőst, és velük játszatja el a többi figurát is. Az Albu István ren-
dező irányításával színre vitt mű cselekménye bölcseleti-etikai mon-
danivaló köré csoportosul, hősei az orosz társadalom archetipikus
egyéniségei, nagy esélyek hordozói, egymás spiritualizált tükörképei
– mindez kortárs színpadi nyelven megfogalmazva. 

„A színművészek fantasztikus játéka méltó módon teszi egésszé
Albu István rendezői koncepcióját. A Tompa Miklós Társulat négy igen
tehetséges, fiatal színésze hihetően, hitelesen formálta nemcsak a saját
»fő szerepét«, hanem az intenzíven változó mellékszerepek sokaságát
is. Nagy színészi feladat ez, az alakítások pedig nem nőtték túl a Kis-
terem adta tér bensőséges voltát, az agresszió, az impulzív érzelemki-
törések nem harsányak, sem túljátszottak, inkább visszafogottak és
felbugyogóak voltak, méltóak ahhoz a mély, szinte torokszorongató,
dohos reménytelenséghez, amelytől szinte dániai történetként »bűzlött«
az előadás.

Utóbbinak gyönyörű ívet adott a rendező, szinte szimfóniaként bom-
lik tételekre a produkció és jelenik meg a bűn és a bűnhődés, a büsz-
keség és a balítélet kérdésköre, a testvéri szeretet és gyűlölet, a menny
és a pokol, a hitetlenség és a bigott vallásosság, a betegség és a meg-
bocsátás emberi lényeken keresztül megvalósuló kivetülése” – írta kri-
tikájában Kaáli Nagy Botond http://helikon.ro/s/bunok-templomabol/

A Karamazovok szereposztásának tagjai: Bokor Barna, Galló Ernő,
László Csaba és Tollas Gábor. Jelmeztervező Bocskai Gyopár. Dísz-
lettervező: Tenkei Tibor. Rendező: Albu István.

Az előadással november 25-én, szombaton este 7 órától vendégsze-
repelnek Gyergyószentmiklóson a Figura Stúdió Színház Nagytermi
Stúdiójában.

Ezt megelőzően a produkció Marosvásárhelyen is megtekinthető no-
vember 10-én, pénteken este fél 8-tól a Marovásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Kistermében. 

A 12 éven felülieknek ajánlott előadás román nyelvű feliratozással
követhető.

Jegyek válthatók a színház Kultúrpalotában működő jegyirodájában
(hétköznap 12–17.30 óra között, telefon: 0372-951-251) és a színház-
ban működő jegypénztárban (hétköznap 9–15 óra között és előadás
előtt egy órával, telefon: 0365-806-865), valamint online, a www.bi-
letmaster.ro honlapon.

Naprakész információk a színházak honlapjain: www.nemzetiszin-
haz.ro és http://figura.ro/event/hu. (pr-titkárság)

Egyszervolt lányok 
a Kultúrpalotában

Döbrentei Sarolta Egyszervolt lányok című művéből ké-
szült felolvasószínházi előadást hallgathatnak meg a
Havi Dráma 24. rendezvényének résztvevői ma 18 óra-
kor a Kultúrpalota kistermében. Rendező: Sebestyén
Aba, szereplők: Badics Petra, Gecse Ramóna, Tompa
Klára, Sebestyén Aba. A rendezvény a 25. Alter-Native
Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál programjának része,
belépés a fesztiválos karszalaggal lehetséges.

Koncertek a Jazz Clubban
Ma 19 órakor a Falusi Mariann–Sárik Péter duó Szép
az élet, csak el ne dzsesszük! című koncertjére kerül
sor a marosvásárhelyi Sinaia/Sörház utcai Jazz Club-
ban. 10-én, pénteken szintén 19 órakor a Hollywood
Rose koncertezik a klubban.

Duha László kiállítása
Duha László Virágok című fafaragászati kiállításának
megnyitójára kerül sor november 12-én, vasárnap déli
12 órakor a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egy-
házközség tanácstermében. A kiállítás november 24-ig
tekinthető meg.

Tiberius fesztivál Szászrégenben
A The Tiberius Festival Egyesület szervezésében, a
Maros Megyei Tanáccsal partnerségben többnapos
koncertsorozatra kerül sor a szászrégeni Eugen 
Nicoară művelődési ház nagytermében. A Tiberius vo-
nósnégyes mellett számos együttes, illetve hazai,
svájci, német, holland, magyar és ukrán vendégművész
lép fel. Műsoron: Mozart-, Brahms-, Haydn-, Beethoven-
, Schumann-, Hacsaturján-, Bartók-, Krenek- és Schu-
bert-művek. A koncertekre november 9-én, csütörtökön,
11-én, szombaton, 12-én, vasárnap, 13-án, hétfőn, 15-
én, szerdán, 16-án, csütörtökön és 19-én, vasárnap dél-
után 6 órakor kerül sor, a belépés ingyenes.
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Állásbörze a Nemzeti Színházban
Állásbörzét tartanak november 14-én, kedden 10 és 17 óra
között a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban. A börzén
30 munkáltató és szervezet vesz részt, az érdeklődők az
állásajánlatok mellett szakmai gyakorlati lehetőségekről és
önkénteseknek szóló programokról is tájékozódhatnak.
Bővebb információk a www.targuldecariere.ro honlapon.

Sopronban a János vitéz
János vitéz című mesejátékával november 13–24. között
Sopronban vendégszerepel a Maros Művészegyüttes. A
társulat a Soproni Petőfi Színház felkérésére mutatja be a
magyarországi városban a mesejátékot. 

XV. Kárpát-medencei 
Gyöngykoszorú folklórtalálkozó

November 11-én, szombaton 16 órakor a marosludasi mű-
velődési házban tartják a XV. Kárpát-medencei Gyöngy-
koszorú folklórtalálkozót. A találkozón több határon túli
csoport, a szerbiai Ludasról (Supljak) érkező Ludas Matyi
Asszonykórus, illetve magyarországi néptánccsoportok is
részt vesznek. Maros megyét a marosvásárhelyi Napsu-
gár, a mezőbándi Csipkebogyó, a mezőbergenyei 
Kincsásó, a szabédi Fürge Lábak és a kibédi Piros Ko-
szorú néptánccsoportok képviselik, mellettük medgyesi, to-
rockói, kolozsvári csoportok is fellépnek. Vendéglátók: a
Haricska, Tatárka, Pohánka, Hajdina néptánccsoportok. 

Kötet Csiha Kálmánról
D. dr. Csiha Kálmán, Erdély egykori püspöke halálának ti-
zedik évfordulója alkalmából könyvbemutatóval egybekö-
tött megemlékezésre kerül sor november 11-én,
szombaton, a Gecse utcai Kistemplomban 18 órakor kez-
dődő istentisztelet keretében. Az És mégis fennmaradtunk
című könyvet Heumann Erzsébet, Csiha Kálmán távoli ro-
kona írta és szerkesztette, közös emlékek és dokumentu-
mok alapján. Megjelentetése adomány a szerző részéről.
A kötetet dr. Ősz Sándor Előd egyháztörténész mutatja be.

A gyertyák csonkig égnek 
A gyertyák csonkig égnek című előadás november 11-én,
szombaton este 7 órakor és 12-én, vasárnap délután 5
órakor látható újra a marosvásárhelyi Spectrum Színház-
ban. Márai Sándor művét Pozsgai Zsolt állította színpadra,
rendező: Kincses Elemér. Jegyek a színház Rózsák tere
13. szám alatti jegypénztárában hétköznapokon 9 és 14
óra között válthatók, telefonos helyfoglalás a 0744-301-
875-ös telefonszámon naponta 9 és 18 óra között, illetve
a www.biletmaster.ro honlapon. 

Gépkocsilopás
Hétfőn autólopásról érkezett bejelentés a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőséghez. A járművet a hétfőre virradó éjjel
egy erdőszentgyörgyi ház udvaráról vitték el. Kedden a
nyárádszeredai rendőrök azonosították a gyanúsítottat,
egy 31 éves erdőszentgyörgyi férfit. Az eltulajdonított gép-
kocsit Marosvásárhelyen találták meg. A gyanúsítottat 24
órára őrizetbe vették.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma TIVADAR,
holnap RÉKA napja.
RÉKA: török eredetű név,
amelyet Attila hun uralkodó
első felesége viselt, ez az udva-
rában járt Priszkosz rétor fel-
jegyzéseiben olvasható Rekan
forma magyaros alakja. Jelen-
tése ismeretlen. 

9., csütörtök
A Nap kel 

7 óra 14 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 56 perckor. 
Az év 313. napja, 
hátravan 52 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. november 8.

1 EUR 4,6198
1 USD 3,9810

100 HUF 1,4804
1 g ARANY 163,9971

IDŐJÁRÁS
Esős idő
Hőmérséklet:

max. 120C
min. 40C

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

Gyergyószentmiklóson vendégszerepel
a Tompa Miklós Társulat

Karamazovok előadásával

Közadakozásból
épül Petőfi-szobor

Marosszentgyörgyön

Kétszer is vetítik 
a Kincsem című filmet

A nagy érdeklődésre való tekintettel két alkalommal vetítik le az
Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon Herendi Gábor Kin-
csem című filmjét. Az eredetileg betervezett időponton (november 11.,
szombat 20 óra) kívül november 12-én, vasárnap 14.30 órától is meg-
tekintheti a közönség a nagy sikernek örvendő alkotást. A helyszín
mindkét esetben a Kultúrpalota nagyterme. A szervezők felhívják
mindazok figyelmét, akik a szombati vetítést választják, hogy 19 óra
30 percig foglalják el helyüket a teremben. E változás miatt Cristi If-
timie Mariţa című filmjét a Palota kistermében nézhetik meg az ér-
deklődők vasárnap 12 óra 30 perctől.



szervezzenek március 15-én, és ezek költségét az általuk
kezelt költségvetésből fedezzék, illetve kérésre ezen a
napon szabadnapot kaphassanak a magyar alkalmazot-
tak, kedden a felsőház közigazgatási szakbizottsága má-
sodjára is elutasította. Annak ellenére, hogy amikor a
kormánypártnak szüksége volt az RMDSZ támogatására
saját kormányfője menesztéséhez, ugyanaz a szakbizott-
ság elfogadásra javasolta.

A kormány is „mossa kezeit”. Múlt heti véleménye-
zésében úgy értékelte, az RMDSZ tervezete „pontosí-
tásra szorul”, ugyanakkor alkotmányossági aggályt is
kifejezett, mert szerinte sérülhet a jogegyenlőség, ha
egyes román állampolgárok etnikai alapon részesülnek
munkaszüneti napban. Ezért bízta a parlamentre a dön-
tést. 

Szerencsére, ha ritkán is, de akad higgadt, kiegyen-
súlyozott vélemény. Jó példa erre Lucian Boia történész,
a „mítoszromboló”, aki szerint nem lehet kötelezni a
magyarokat, hogy örvendjenek a trianoni döntésnek, hi-
szen a magyarok számára szomorú időszak volt. Érthető,
hogy miközben Románia az egyesülés centenáriumának
megünneplésére készül, a magyarok nem tudnak velük
együtt örülni. Boia szerint az lenne az egyedüli kiút, ha
a két nemzet a múltjáról beszélve a jelenre és a jövőre
koncentrálna. Hiszen a jövő a tét, nem a múlt. 

Disszonáns felhang, és heves nacionalista hullámokat
kavar az egyre hangosabb, pátosszal teli „hazafias”
keblekben. De érdemes lenne megszívlelni.

Carles Puigdemont leváltott kata-
lán elnök kedden azt állította,
hogy a spanyol állam „illegális
puccsal” távolította el posztjáról,
az Európai Bizottság elnöke,
Jean-Claude Juncker szerint vi-
szont nem sértik a jogállamiság
elveit a madridi kormány intézke-
dései.

„Mindannyian tudjuk, hogy börtön-
ben végezhetjük, ha engedélyezik a kia-
datást. Készen állunk erre, ha kiadnak
bennünket” – fogalmazott Puigdemont a
Catalunya Radiónak adott, Brüsszelben
rögzített interjúban, amelyben részt vett
egykori kormánya szintén Brüsszelben
tartózkodó négy tagja is.

Mint mondta, ők maguk nem akarták
elkerülni a felelősséget, szerinte ezt iga-
zolja, hogy önként mentek el a belga ha-
tóságokhoz, miután Spanyolország
kiadta az európai elfogatóparancsot elle-
nük. Hangsúlyozta: ügyükben készek el-
menni a végsőkig, és a nemzetközi
bíróságokhoz fognak fordulni.

Puigdemont bírálta az európai uniós
intézményeket, amelyek szerinte „kö-
zömbösek” ebben a kérdésben. „Euró-
pának nem lehetnek politikai foglyai,
nem lehet egy legitim kormány börtön-
ben vagy száműzetésben” – érvelt.
Hozzátette: a téma nemzetközi szintre
emelése segít azokon a volt kormány-
tagokon, akik börtönben vannak, és
akiknek emberi jogait szerinte meg-
sértik.

Megismételte, hogy a katalán függet-
lenségi pártoknak közösen kellene indul-
niuk a december 21-i katalán parlamenti
választásokon. „Egységesnek kell len-
nünk a spanyol állam agressziójával
szemben” – jegyezte meg. A katalán vá-
lasztási együttműködések bejelentésének
határideje kedden éjfélkor járt le.
A madridi kormány nem sérti 
a jogállamiság elveit

Nem sértik a jogállamiság elveit a
madridi kormány intézkedései, éppen
hogy azok járnak el törvénysértő módon,

akik nem tartják tiszteletben a spanyol
alkotmányos előírásokat – fogalmazott
Jean-Claude Juncker a katalán függet-
lenségi mozgalom elmozdított vezetőire
utalva. A VRT flamand közszolgálati te-
levíziónak adott interjújában az Európai
Bizottság elnöke leszögezte: bízik a
belga és a spanyol bíróságok független-
ségében, illetve abban, hogy Puigde-
mont és korábbi kormánya négy, szintén
Belgiumban tartózkodó tagja tisztessé-
ges eljárásban fog részesülni.

A brüsszeli testület vezetője azon vé-
leményének adott hangot, hogy a katalán
válság nem európai szintű ügy, és meg-
ismételte korábbi kijelentését, miszerint
a konfliktus kizárólag a spanyol alkot-
mányos és jogi kereteken belül rendez-
hető. Hozzátette, hogy a bizottság
„óvatos álláspontot” képvisel a kérdés-
ben, és ez talán nem szimpatikus min-
denki számára, „az Európai Unió
ugyanakkor olyan jogszabályokon ala-
pul, amelyeket tiszteletben kell tartani”.

Szakértők rámutattak, hogy a katalán
vezetők erőfeszítései eddig rendre ku-
darcot vallottak az ügy nemzetközi

szintre emelését illetően, az Európai
Unió ugyanis a jelek szerint szilárdan
kiáll Madrid mellett.
A polgármesterek támogatják 
a leváltott katalán elnököt

A belga sajtó eközben arról számolt
be, hogy megérkezett az a mintegy két-
száz katalán polgármester Brüsszelbe,
akik a leváltott barcelonai kormány ott
tartózkodó egykori tagjaival kívánnak
megbeszélést folytatni, illetve fel szeret-
nék hívni a figyelmet Katalónia ügyére.
A katalán polgármesterek az Európai Bi-
zottság és az Európai Tanács épületei
előtt található téren gyülekezve kijelen-
tették: azt akarják elérni, hogy Brüsszel
meghallgassa a katalánokat és lépjen fel
a bebörtönzött vezetőik szabadlábra he-
lyezése mellett.

Szomorúnak nevezték, hogy 2017-
ben, az Európai Unió demokratikus or-
szágában előfordulhat egy legitim
kormány tagjainak bebörtönzése és az,
hogy szabadon választott vezetőikkel
egy másik országban kénytelenek talál-
kozni.

A polgármesterek teljes támogatá-
sukról biztosították a leváltott katalán
elnököt és korábbi kabinetje négy tag-
ját.

Az önkormányzati képviselők a belga
fővárosban az öt katalán politikussal is
találkozót terveznek, ezen megbeszélést
folytatnak a Katalóniában kialakult hely-
zetről, a spanyol rendőrség fellépéséről,
a további jogi és politikai lehetőségekről.
Elmondásuk szerint az egynapos talál-
kozó alkalmával megvitatják a spanyol
alkotmány 155-ös cikkét, amelyre hivat-
kozva Madrid feloszlatta a katalán kor-
mányt. 

Lapinformációk szerint a spanyol
ügyészség száznál is több katalán pol-
gármester ellen tervez eljárást indítani,
azzal vádolva őket, hogy együttmű-
ködtek a leváltott katalán kormányzat-
tal az október 1-jén tartott füg-
getlenségi népszavazás megszervezé-
sében. (MTI)

A cím giccses, közhelyes, a valóság annál izgatóbb. Le-
nyűgöző. Hetedszer utaztunk rövid tíz év alatt Olaszor-
szágba, ezúttal Toscana volt a cél. A repülő még
Emilia-Romagna tartományban, Bolognában szállt le, de
rögtön továbbutaztunk a frecciarossa (vörösnyíl) expressz-
vonattal Firenzébe. A föld alatt/alagutakban futott jórészt
vonatunk, a csodás toszkán tájból ezúttal alig láttunk vala-
mit. Majd később, biztattuk magunkat,
hiszen öt nap alatt rengeteg dolog tör-
ténhet velünk, a látványok között ked-
vünkre válogathatunk, csak elhatározás
kérdése: elcsámbolyoghatunk, nincs
semmi kötöttség. Aki útra kel, az tulajdonképpen szakít a ru-
tinnal, a megszokott semmivel. Újat keres, és Itáliában
bőven talál is. (Firenze mellett kiruccantunk Pisába és Sie-
nába is. Vonattal pár euróba kerül, egy nap alatt megjárható
remek kis utak.)

Firenze október végén, november elején ugyanolyan, mint
a legforrongóbb turistaidényben. Ugyanaz a nemzetközi
hangzavar, ugyanaz a nyüzsgés, csoportok, egyéni bámé-
szok, iskolák vonulnak egyenruhában, elnyűtt tanárokkal és
fegyelmezetlen tanulókkal, akiknek nem is olyan fontos az
egész olasz reneszánsz, vagy Giotto csodás képei, Botticelli
Tavasza, mint inkább a szabadság, a kiengedhető szertelen
kedvtelés, vidámság, viháncolás, fényképek, szelfik, egymás
piszkálása, a külföld, a más város, más emberek meghök-
kentése, a más táj, más szállás. A szomszédos szobába osz-
tottak be három leányt, a kora esti zaj felért egy
leánygimnázium teljes hangállományával. Mégsem lehetett
haragudni reájuk. Kedvesek voltak. Különben is Itáliában
mások a csend és a zaj viszonyítási fokozatai. 

Az ősz még csak alig legyintette meg a fákat, a parkokban
és turistalátványosságok körül felmagzott kávéházakban
emberek üldögéltek késő este is. A legalacsonyabb hőmér-
sékletek még két számjegyűek voltak. Na persze plusz elő-
jellel.

Firenze folyton építészettörténeti óráinkra emlékeztetett.
Minden nagyobb építménynél azt gondolod, erről tanultál,
erről magyarázott valamit Borghida tanár úr a képzőben,
ahová bejártunk vendéghallgatóként ötven évvel ezelőtt, és
most szégyenszemre nem tudjuk azonosítani a palazzo egy-

kori tulajdonosát a híres toszkán családok valamelyikével;
fényképezünk abban a reményben, hogy majd este a szállo-
dában megnézzük az interneten vagy a bédekkerben (úti-
könyv); aztán sorba állunk az egykori festészeti és
szobrászati akadémia bejárata előtt, hogy lássuk az igazi,
az eredeti Dávidot, hiszen a másikat, ami kint áll a Signoria
előtt, azt négy évvel ezelőtt már megcsodáltuk, tudtuk, má-

solat, de akkor is… Csodák csodája, közel
lehet férkőzni, az afro-eurázsiai és újvilági
fényképezők között is lehet találni helyet a
látvány zavartalan szemléletéhez, a fotó
képzéséhez. (Minden porcikájáról készül-

nek részletek, a turisták nem szégyenlősek, boldogan meg-
vásárolják a szuvenírboltokban a Dávid hímtagjáról készült
képeslapot, van aki a napszemüveggel felszerszámozottért
sem sajnálja az egy eurót.)

Az Uffiziban száz lépcsőt kell megmászni (az értőbbje
megtalálta a felvonót), hogy az ember a legfelső szinten
kezdje a módszeres ámulatba esést. A festett mennyezetű ter-
mekből egyebekben pompás kilátás nyílik az Arnóra és a vá-
rosra. Remekművek fogadnak lépten-nyomon a kora
keresztény művészettől a cinquecentóig és a kora barokkig,
elsősorban Itália művészete, de persze megtekinthetők ott
az antikvitás emlékei és a nyugat-európai reneszánsz reme-
kei (pl. Dürer) is. Ottjártunkkor nyitották meg a reformáció
ötszázadik évének szentelt kiállítást, amelyen a pápás Itália
és a protestáns Európa viszonyáról mutattak be vegyes, ko-
moly és szatirikus ábrázolásokat, írásokat, művészi doku-
mentumokat.

A Dóm, a Santa Maria Novella és a Sante Croce körül
koldusok seregelnek. Távolról sem olyan népes had, mint
Párizsban vagy Rómában. Hiába, a fővárosiaknak több
dukál. Az Új Miasszonyunk székesegyház előtti hatalmas
teret, amit a Firenzébe vonaton érkező látogató legelőször
tekinthet meg, testes szőke koldusasszony uralja konkuren-
cia nélkül. Szlávnak néztük – mit tesz a közhelyes tipizálás,
a civilizációs ártalom –, és mondtam is neki maradék orosz-
tudásommal, hogy nincs pénzem („u menya nyet gyengi”),
mire ő megátkozott egy mindannyiunk által ismert neolatin
nyelven. Bár azt kívánta, hogy a tűz lángja vessen fel, egy
pillanatra mintha sápadtabbá lett a napfény. 
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Több mint 120 bevándorlót 
mentett meg a román parti őrség

Ismét életveszélyben lévő bevándorlókat mentett
meg az Égei-tengeren szolgálatot teljesítő román őr-
hajó – közölte szerdán a határrendészet. A román
parti őrség MAI 1104-es jelzésű, az európai uniós ha-
tárőrizeti ügynökség (Frontex) megbízásából a görög
felségvizeken járőröző hajóját múlt hét végén riasz-
tották két kisméretű, túlzsúfolt gumicsónakhoz, ame-
lyek bármikor elsüllyedhettek volna. A csónakokon
szorongó, életveszélyben lévő 126 embert – köztük
41 gyermeket és 26 nőt – felvették a román hajó fe-
délzetére, ahol élelmet és vizet kaptak, majd biztonság-
ban partra tették őket a híoszi kikötőben, hogy a görög
hatóságok a bevándorlókkal kapcsolatos eljárásokat
(egészségügyi ellátás, azonosítás, nyilvántartásba
vétel, ujjlenyomatvétel) elvégezhessék. (Mediafax)

Érzéstelenítőszer-hiány
Fogytán vannak az érzéstelenítő szerek a Maros me-
gyei fogorvosi rendelőkben, egyes orvosok rendel-
kezésére alig néhány fiola áll, miután a forgalmazó
cégek készletei kimerültek. A problémát a jövő hét
folyamán orvosolhatják, azonban drágábbak lesznek
az érzéstelenítők. Dr. Mirela Gaston, a Maros megyei
fogorvosi kamara elnöke szerdán elmondta, riadal-
mat okozott a fogorvosok körében a hiány, hiszen ér-
zéstelenítő nélkül nem tudnak dolgozni. Hozzátette:
a rendelkezésére álló információk szerint jövő héten
a forgalmazók elkezdhetik a rendelők ellátását Fran-
ciaországban gyártott érzéstelenítőkkel, azonban ezek
drágábbak lesznek. „Franciaországban a saját kész-
letükből utalják ki, nem az exportra szánt készletből”
– mondta a fogorvosi kamara elnöke.  (Mediafax)

Az üdülési jegyeket belefoglalják
a 2018-as költségvetésbe

A közintézmények és az állami tulajdonban lévő vál-
lalatok, amelyek nem osztották ki 2017-ben az üdü-
lési jegyeket, 2018. január 1-jétől teszik ezt meg, az
összegeket a jövő évi költségvetésbe foglalják majd
bele, nyilatkozta szerdán Mircea Dobre turisztikai mi-
niszter a szenátus gazdasági, ipari és szolgáltatási
szakbizottságának ülésén. A 2017. június 30-án elfoga-
dott sürgősségi kormányrendelet szerint a közalkalma-
zottak számára egyszeri alkalommal 1.450 lejes
üdülőjegyet kell biztosítani a 2017 július 1. – 2018. no-
vember 30. közötti időszakra. Ez nem veszett el, néhány
intézmény vagy állami tulajdonban lévő vállalat már ki-
osztotta ezeket, amelyek nem, azok január elsejétől kez-
dődően teszik meg – magyarázta Dobre.  (Agerpres)

Több mint tíz medvét kergettek
vissza az erdőbe 

A Prahova megyei csendőrség arról számolt be,
hogy kedd este négy hívás érkezett a 112-es segély-
hívó számra, mert sötétedés után medvék jelentek
meg Buşteni-ben. Először az 1-es országútról (DN1)
érkezett jelzés, hogy egy medvét láttak, amely meg-
ijedt a gépkocsi fényszóróitól, és beszaladt egy mel-
lékutcába. Később egy anyamedve tűnt fel két boccsal
a Cezar Petrescu negyedben, további hét medve
pedig a Cezar Petrescu utca másik végében. Ezt kö-
vetően egy helyi lakos jelezte, hogy az anyamedve és
kölykei behatoltak az udvarára. A hatóságok kérik a la-
kosságot, hogy a 112-es sürgősségi hívószámon je-
lezzék, ha medvét látnak a települések közelében,
mert a nagyvadak „veszélyesek lehetnek” – fogal-
maz a közlemény. (Agerpres)

Katalán válság 
Puigdemont: Puccsal távolítottak el 

Ország – világ

Vehemencia 
és mítoszrombolás

(Folytatás az 1. oldalról)

Napfényes Itália



jelölni, hogy melyik országban te-
lepednek le, hol fognak adót és ille-
téket fizetni. 

Sok esetben a külföldi munkavál-
lalók tanácstalanok, hiszen az adó-
fizetőknek nincs tudomásuk az
előírásról, sem a pénzügyminiszté-
rium, sem az ANAF nem adott ki
közleményt ezzel kapcsolatban.
Azok a külföldi munkavállalók,
akik elmulasztják benyújtani az új
adóilletőségükről (rezidenţă fiscală)
szóló nyilatkozatot, arra ébredhet-
nek, hogy 50 és 100 lej közötti bír-
ságot rónak ki rájuk, ami nem olyan
nagy összeg, de bosszantó. Ami
ennél súlyosabb, hogy a román adó-
hatóság duplán adózhatja meg őket,
így nemcsak a befogadó országban,
hanem Romániában is adózniuk
kell, ugyanis a munkát vállalók ada-
tait automatikusan közlik a román
hatóságokkal. 

Ha valaki külföldön kamatból,
osztalékból, szabadfoglalkozásból,
bérbeadásból jövedelemhez jut,
ezeket is megadózzák Romániában. 

A külföldön munkát vállalók el-
mondták, hogy tartanak ettől az in-
tézkedéstől, annál is inkább, mert
tisztességes adókat – legtöbb eset-
ben jövedelem- és profitadó, vala-
mint hozzáadottérték-adó –,
illetékeket fizetnek a befogadó or-
szágban, s most még itthon is meg-

adózhatják őket, mert nem jelentet-
ték be az adózási hely megváltozta-
tását. Ez sokakat felháborít, mert
nem jószántukból, hanem megélhe-
tési kényszerből kellett távozniuk
Romániából, ahol nem biztosítottak
számukra munka- és kereseti lehe-
tőséget. Ami az új adózási szabá-
lyozást illeti, erről nem volt
tudomásuk. 

A Maros Megyei Közpénzügyi
Hivataltól nem kaptunk hivatalos
választ a kérdéseinkre. Ha magán-
személyként kérdezem, akkor el-
mondja, mi az eljárás, ha
újságíróként, akkor nem.

Így kifordultunk az irodából. 
Viszont az ANAF honlapján na-

gyon sok ezzel kapcsolatos kérdésre
válaszolnak, amelyből egyértel-
műen kitűnik, hogy a 183 napnál,
azaz hat hónapnál tovább külföldön
munkát vállalók, beleértve a külföl-
dön tanulókat is, akik részmunka-
idős (part-time) munkát vállalnak,
kötelesek kitölteni a formanyomtat-
ványt, amely alapján a pénzügyi ha-
tóság megállapítja az adóilletőséget.
Ezt írásban közli az adófizetővel.

Tekintettel arra, hogy sokan nem
tudnak csak azért hazautazni, hogy
nyilatkozatot nyújtsanak be ANAF-
nál, felvetődött a kérdés, van-e le-
hetőség arra, hogy elektronikus
úton nyújtsák be a nyilatkozatot. 

Az ANAF leszögezte, hogy a

nyilatkozatot pillanatnyilag postán
tértivevényes levélben lehet elkül-
deni, illetve egy meghatalmazott
személy által az iktatóban lehet le-
adni. A nyomtatvány az ANAF
https://static.anaf.ro/…/formu-
lare/A2_OMFP_1099_2016.pdf
honlapjáról tölthető le, s a törvény
értelmében elektronikus formában
is elküldhető. 

A Megyei Közpénzügyi Hivatal
ügyfélfogadási részlegén azonban
szívesen nyújtották át a forma-
nyomtatványt, sőt egy útmutatót is,
ami tartalmazza a szükséges iratok
jegyzékét. Többek között: a hazai
személyi igazolvány másolatát, a
külföldi személyi igazolvány máso-
latát, a munkaszerződés másolatát,
amelyet hitelesített fordítással kell
mellékelni, a meghatalmazást a
nyomtatvány benyújtására, illetve
az értesítés átvételére, továbbá a
külföldi adóilletőséget igazoló ira-
tot, amelyet hitelesített másolatban
és fordítással kell mellékelni. 

Az adóilletőséget a 2016. évi
1099-es számú pénzügyminisztéri-
umi rendelet alapján állapítják meg. 

Nem mellékes megjegyezni,
hogy becslések szerint az elmúlt tíz
évben a külföldi munkavállalók
több mint 55 milliárd eurót küldtek
haza, ami több, mint amit Románia
támogatás gyanánt az Európai Uni-
ótól kapott. 

Változó hévvel folyik a magyar-
országi ellenzék berkeiben a vég
nélküli rögeszmecsere. Csupa illú-
zió, hiszen valójában, hogy ne
mondjam, „objektíve” ellenérdekel-
tek a sűrűn emlegetett összefogás-
ban. Minden kis és még kisebb párt
pillanatnyi célja megmutatni
magát. Hol ezzel, hol azzal. A lesz,
ami lesz „halált megvető” bátorsá-
gával készülnek harcba szállni. 

Nekem a változó hevességgel
dúló előkampányban eddig a leg-
jobban a momentumos fiatalember
beszólása tetszett, aki az egyik vita-
műsorban azt „vállalta”, hogy „mi
soha nem leszünk korruptak”.
Nahát! Ennek az eredetiségét nem
csak az adja, hogy senki sem hiszi
el, hanem az is, hogy lehetetlen vitát
nyitni róla. Ha valaki azt állítaná,
hogy „dehogynem, lesztek”, önma-
gát leplezné le.

Gyurcsány mostanság mintha azt
játszaná, hogy „aki mer, az nyer!”,
gyakorlatilag önállósították magu-
kat, amibe a hol megegyeztek, hol

nem is belefér. Kevésbé, hogy ala-
posan megjárta a „nullás liszttel”!
Most várhatja, amíg leülepszik, s
tisztábban látszik majd, hogy mit
nyertek és mit veszítettek a határon
túli kettős állampolgárok szavazati
jogának a megkérdőjelezésével.

Az LMP egyelőre kint van a „fu-
tottak még” zónán. Ezután derül ki,
hogy elnökjelöltjükre, Szél Berna-
dettre mekkora árnyékot vethet a
visszavonult Schiffer András.

A Momentumról: számomra,
innen madártávlatból, egyelőre a
„ki tudja, honnan jön, s valójában
merre tart?” kérdése merül fel. A
sűrűn (köz-) szereplő Együtt s a
Párbeszéd sem rúghat labdába a
maguk éppen hogy 1-1 százaléká-
val, noha vezetőik népszerűek. Min-
dent egybevetve, az ellenzéki
kilátások, mondhatni, pillanatnyi-
lag kilátástalanok. 

A Fidesz felől mégis érezni némi
nyugtalanságot. Feltették a Gyur-
csány-lemezt, s újra előszedték a
sufniból az előző választások után
„csontvázkereséssel” megbízott
Budai Gyulát. S fogyó „áru” lett –
mert gyakran váltogatják őket – a

szóvivőnek nevezett hangulatme-
nedzser.

A Fidesz egyik be nem vallott
gondja, hogy nem jött be a Botkával
kötött hallgatólagos egyezség, mi-
szerint a Fidesz a Jobbikot „veszi
kézbe”, az MSZP pedig Gyurcsá-
nyozva próbál fogást találni a De-
mokratikus Koalíción (DK),

előrevetítve egy – ha minden kötél
szakad – Fidesz–MSZP hatalom-
megosztást, ami ígéretes lehet ez
utóbbinak. Botka ebbe meg másba
belebukott, így ez a „feladat” is a
Fideszre maradt. Több mint kelle-
metlen szerintem, mert változatla-
nul úgy gondolom, hogy Orbán
Viktor Gyurcsány Ferencet tartja
igazi kihívójának. 

Jelzésértékű, hogy Orbán Viktor
hallatlan energiával, mondhatni,
valósággal kisajátította a választási
kampányt. Egyetlen alkalmat sem
mulaszt el a megszólalásra. Elég,
ha csak arra gondolunk, hogy a re-
formáció ötszázadik évfordulójához
társított kampányszerepléseket sem

engedte át a „témában” illetéke-
sebb KDNP-nek. Igaz, Semjén Zsol-
tot kockázatos lenne aktiválni,
hiszen maholnap már alig lesz ko-
molyan vehető. Legutóbbi remek-
lése: „A nőket ért zaklatások
legjobb ellenszere a tömeges iszlám
bevándorlás megfékezése”!

Vannak érdekességei, vagy egye-
nesen különlegességei a magyaror-
szági politikának. Hogy mindjárt az
imént idézett Semjén Zsoltnál ma-
radjak, nem egészen értem, hogy
miért ragaszkodik hozzá Orbán Vik-
tor. Nincs a közelében „karaktere-
sebb” KDNP-s? Esetleg azért, mert
szóban forgó bárhogy erőlködne,
nem nőhetne a fejére? Az se min-
dennapi, hogy mi szüksége például
Németh Szilárdra, aki erősen kilóg
a sorból. Még nyomokban sem látni
benne olyan képességeket, amelyek
a nélkülözhetetlensége mellett szól-
nának. Az udvariatlan a szóban for-
gót megillető legenyhébb jelző. Így
talán elnézhető nekem, ha azt mon-
dom: ha egy témahiányban szen-
vedő szobrász megpróbálná kőbe
vésni a bunkót, tudják, azt, amivel
az atavisztikus emlékek szerint az
ősember hadonászott, igazán alkal-
mas modell lehetne…

A magyar politika furcsasága,
hogy hol megbocsátja a „profilvál-
tást”, hol nem. Nem nyelik le Gyur-
csány Ferencnek, hogy megjárta a
„damaszkuszi utat”, s pálfordulását
azzal hitelesítette, hogy törvénysze-
rűen mindent bevallott, „hazud-
tunk…”. Talán azért tagadták/
tagadják meg tőle a bölcs felmen-
tést, mert nem képesek ezt általános
erkölcsi törvénnyé emelni? A Job-
bik múltjáért is (jobbára!) feloldo-
zás jár, s a Fidesz is ejnye-bejnyével
„megússza” a szembefordulást ős-,
vagy, miért is ne, hőskorszakbeli va-
lójával.

Végül itt van egy igazán eredeti
kampányesemény: a „megtépés”. A
hírek szerint lelkes Fidesz-hívők
fül- és hajhúzogatással akarták rá-
venni kézügyben lévő polgártársu-
kat, hogy regisztráljon… Lássuk
be, ez nem csak egy fokkal jobb,
mintha ugyanezt a „kopaszok” tet-
ték volna. A Fidesz persze tagadja,
de kampányban ezt tagadás helyett
cáfolni kell, azaz bizonyítani. Nem
tudom, hogy Lázár János valami-
kor április végén, május elején
ilyesmikre gondolt-e, amikor őszire
durva eseményeket vizionált. Nem
hiszem.
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Kampányszemle
Makkai János

(Folytatás az 1. oldalról)

Másodjára is elutasítóan véleményezte a szenátus
közigazgatási szakbizottsága kedden azt a tervezetet,
amely hivatalos ünneppé nyilvánítaná március 15-ét a
romániai magyarok számára.

Ugyanaz a szakbizottság júniusban még elfogadásra
javasolta a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) törvénykezdeményezését, olyan körülmé-
nyek között, amikor a kormánypártoknak nagy szük-
ségük volt az RMDSZ voksaira a posztjáról önként
lemondani nem hajlandó Sorin Grindeanu akkori mi-
niszterelnök leváltásához.

A jobbközép ellenzék akkor éles nacionalista hang-
vételű támadást intézett a nemzeti érdekeket a magyar
voksokért „áruba bocsátó” szociálliberális koalíció
ellen, amely emiatt elnapolta az RMDSZ-es törvény-
kezdeményezések megvitatását, és végül is a magyar
szövetség voksai nélkül is sikerült megszabadulnia
„túlságosan önállóvá vált” miniszterelnökétől.

A tervezet október 16-án került napirendre a szená-
tus plénumában, de az RMDSZ kérésére visszautalták
a szakbizottsághoz, miután a szövetség úgy értékelte:
most már nincs meg a törvény elfogadásához szüksé-
ges többségi támogatás.

Az Agerpres hírügynökség beszámolója szerint a
közigazgatási bizottság keddi ülésén már nemcsak az
ellenzék támadta az RMDSZ kezdeményezését. Ioan
Denes Beszterce-Naszód megyei szociáldemokrata

szenátor azt mondta: pártja messzemenő nyitottságot
tanúsít minden nemzeti kisebbség iránt, de nem léphet
túl bizonyos dátumok jelképes töltetén, március 15. ün-
neppé nyilvánítása roppant kényes kérdésnek számít
Erdélyben.

Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője
úgy vélekedett, ez a törvénytervezet a júniusi politikai
csatározások eszközévé vált, és a körülötte szított in-
dulatok miatt ma már sokkal kényesebb ügynek számít,
mint júniusban.

A tervezet lehetővé tenné a magyarlakta települések,
valamint a megyék önkormányzatai és intézményei
számára, hogy ünnepségeket szervezzenek ezen a napon,
és ezek költségét az általuk kezelt költségvetésből fedez-
zék. A romániai munkáltatók kérésre szabadnapot adhat-
nának március 15-én magyar alkalmazottaiknak, a
magyarság ünnepéről pedig különkiadásokban számolna
be a román közszolgálati televízió és rádió.

A kormány a múlt héten elfogadott véleményezésé-
ben úgy értékelte, az RMDSZ tervezete – az esetleges
szabadnap, illetve a közmédiára háruló feladatok te-
kintetében – pontosításra szorul, ugyanakkor alkotmá-
nyossági aggályát is kifejezte, mert szerinte sérülhet a
jogegyenlőség, ha egyes román állampolgárok etnikai
alapon részesülnek munkaszüneti napban. A kormány
ezért nem foglalt állást a tervezet elfogadása vagy el-
utasítása mellett, a parlamentre bízva a döntést.

Elutasították március 15. ünneppé nyilvánítását

Tudose: egyes multik 
idegesek lettek 

Átszerveznék a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Minisztériumot

Bírság és dupla adózás
Mihai Tudose miniszterelnök
az adóügyi intézkedésekről
döntő szerdai kormányülésen
közölte, a szakszervezetek és a
munkáltatói szövetségek ere-
detileg egyetértettek a módo-
sításokkal, de aztán reagáltak
a profit kivitelére, és „egyes
multik idegesek lettek”.

Tudose úgy látja, hogy akkor
hangzottak el a kormány terveivel
kapcsolatos első bírálatok, amikor
szóba került a profit kivitele az or-
szágból. „A kormány határozott in-
tézkedéseket akar foganatosítani a
profit kivitelét illetően. (…) Egyes
multik idegesek lettek, de szeren-
csére, azt hiszem, hogy megértet-
ték, hogy nincs erre szükség” –
mondta Tudose.

A pénzügyminiszter szerint a tár-
sadalombiztosítási hozzájárulás ter-
hének az alkalmazottakra történő
átruházása jótékony hatással lesz a
polgárokra. Nőni fog az alkalmazott
fizetése, és a munkáltató nem fog
többet befizetni az államkasszába a
jövedelemadó csökkentése és a tár-
sadalombiztosítási járulékok mun-
kaadóról munkavállalóra való
áthárítása következtében. A sokat
vitatott tervezet előnyös lesz a la-
kosság számára, de a Romániában
működő cégek számára – jelentette
ki Ionuţ Mişa pénzügyminiszter. 

Ionuţ Mişa elmondta: az első mó-
dosítás értelmében 16%-ról 10%-ra
csökkentik a jövedelemadót az al-

kalmazottak, nyugdíjasok, vállalko-
zói engedéllyel rendelkező magán-
személyek számára, valamint a
szerzői jogdíjakból, magánrende-
lők, albérletek, kamatok, díjak, me-
zőgazdasági tevékenységek révén
szerzett jövedelmek esetében. Kivé-
telt képez az osztalékadó, amely
5%-os marad. 

A társadalombiztosítási hozzájá-
rulások 39,25%-ról 37,25%-ra csök-
kennek, és ezentúl nem a
munkáltatót, hanem a munkavállalót
terheli a fizetésekből származó jöve-
delem esetében. „Le akarom szö-
gezni, hogy ez a három intézkedés
összességében az alkalmazott nettó
jövedelmének növekedéséhez vezet,
anélkül hogy a munkáltatónak több
pénzt kéne fizetnie az államkasz-
szába” – magyarázta a pénzügymi-
niszter. 
Néhány százan tüntettek

A kormányülés közben néhány
százan tüntettek a Victoriei téren az
adótörvénykönyv módosítása ellen.
A tiltakozók kormányellenes és a
Szociáldemokrata Pártot bíráló szlo-
geneket skandáltak, arra kérve az
embereket, hogy csatlakozzanak
hozzájuk. A tüntetők szerint az adó-
ügyi módosítások miatt csökkenni
fognak a fizetések, és nem szeretné-
nek ők fizetni a választási kam-
pányban tett ígéretekért. 

A Nemzeti Liberális Párt elnöke
bejelentette: a PNL bizalmatlansági
indítványt nyújt be. (hírösszefoglaló)

Nemrég a képviselők és szenáto-
rok egy csoportja olyan törvényter-
vezetet nyújtott be a szenátushoz,
amelynek javaslatai alapján átszer-
veznék a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Minisztériumot és a hozzá
tartozó intézményeket. A tervezet
szerint visszaállítanák önálló jogi
státussal a korábbi megyei és a bu-
karesti mezőgazdasági igazgatósá-
gokat – mint a szaktárcához tartozó
hatóságokat – és az összes eddigi, a
szakterületen tevékenykedő, külön-
álló egységek visszakerülnének az
igazgatóságok irányítása alá. Így a
jelenleg egymástól függetlenül mű-
ködő intézmények, mint például az
állategészségügyi, vagy az állami tu-
lajdonalap-kezelő ügynökségek el-
tűnnének. E lépéssel a
kezdeményezők elsősorban a bürok-
ráciát csökkentenék, hiszen eddig ha
bármilyen – a mezőgazdálkodással

kapcsolatos – okirat szükséges volt
a farmok beindításához vagy mű-
ködtetéséhez, a gazdának több hely-
ről kellett iratokat beszereznie. Az
sem titkolt szándék, hogy az össze-
vonással csökkentenék a különálló
egységekben dolgozók létszámát,
így jelentős költségvetési pénzösz-
szeget is megspórolnának, amelyet
a szaktárca másra fordíthatna. 

A törvénytervezetet még a két
ház szakbizottságában is meg kell
vitassák, azután kerül a plénum elé,
majd természetesen az államelnök-
nek is ellenjegyeznie kell, ha elfogad-
ják a törvényt. Mindezek mellett
kérdéses, hogy mennyire sikerül ha-
tékonyabbá tenni az intézmény mű-
ködését, hiszen a PSD kormányra
kerülése után átszervezték az igazga-
tóságokat, amelyek továbbra sem
tudnak kellő eredményeket felmu-
tatni.  (v. gy.)



Manapság egyre inkább ki-
szorul az olvasás a gyermekek
szabadidejéből, ahelyett hogy
leemelnének egy könyvet a
polcról, órák hosszat ülnek a
tévé, számítógép vagy tábla-
gép előtt. Mit tehet a szülő
annak érdekében, hogy ezt
valamelyest megelőzze, hogy
már egészen zsenge korban
megszerettesse a könyvet a
gyermekével, és a későbbiek-
ben azt ne kényszerből,
hanem szívesen vegye kézbe?
– erről beszélgettünk Makkai
Kinga pedagógussal, az olva-
sóvá nevelés szakértőjével
most, amikor alig egy hét vá-
laszt el a Marosvásárhelyi
Nemzetközi Könyvvásártól, a
nyomtatott könyv ünnepétől. 

– Hogyan és mikor kezdjük az ol-
vasóvá nevelést?

– Ma az olvasás egyre inkább
háttérbe szorul a gyerekek szabad-
idős tevékenységét illetően. Egyre
kevesebb idő jut olvasásra – ezt ag-
godalommal tapasztaljuk mi, akik a
neveléssel foglalkozunk. Az olva-
sóvá nevelésnek, ahogy Kodály
Zoltán is mondta, a zenei nevelés-
hez hasonlóan, már a születés előtt
el kell kezdődnie. Tehát, akárcsak a
zenei nevelést, az olvasást sem lehet
elég korán kezdeni, a gyermekkor
ugyanis a legérzékenyebb kor a ne-
velési vagy kulturális hatások szem-
pontjából. Minél korábban kezdjük
kialakítani az elsődleges vagy a kul-
turális szokásokat, azok annál mé-
lyebben beépülnek a
személyiségükbe. Ezért fontos,
hogy járjunk jó példával mi is a
gyerekek előtt, lássa a gyerek, hogy
a könyvnek értéke van a családban,
tapasztalja meg, hogy az olvasás,
irodalomhallgatás fontos szabad-
idős tevékenység otthon. A másik
tanács, hogy olvassunk a gyereknek
rendszeresen, mindennap. Lefekvés
előtt legyen annyira természetes a
mese, akárcsak a fogmosás. Gon-
doljunk csak bele, ha az év 365 nap-
jában mindennap olvasunk, mire a
gyerek óvodába megy, már több
mint ezer mesét hall. És ez nemcsak
a szókincset fejleszti, nemcsak ér-
telmi, erkölcsi síkon fejleszti a gye-
reket, vagyis nemcsak pedagógiai
érvekkel támasztjuk alá ennek a je-
lentőségét, hanem lélektanilag is
ugyanolyan fontos. A szülő példája
és a rendszeres meseolvasás mellett
több feltétele is van annak, hogy va-
lakiből olvasó lesz-e vagy sem. A
statisztikák, az olvasásszociológiai
felmérések azt bizonyítják, hogy a
szülők végzettsége, példája, az ott-
honi könyvtár megléte, ennek a
nagysága, a közvetlen szociokultu-
rális környezet, az iskola, a kortár-
sak stb. mind-mind az olvasóvá
válás feltételei. Később óvodás- és
kisiskoláskorban a pedagógus sze-
repe válik hangsúlyossá. Tulajdon-
képpen 10 éves korig alapozzuk
meg az olvasóvá nevelést, utána
már csak fenntartjuk az olvasási
kedvet. Természetesen az is előfor-
dul, hogy valaki 10 éves koráig na-
gyon szeretett olvasni, de a kötelező
olvasmányokkal elriasztjuk, és egy

buzgó olvasó, egy könyvmoly az ol-
vasást elhanyagoló gyerekké válik. 

– A könyvesboltokban gazdag és
igen színes a kínálat tárul a szülő
elé, de tudomásom szerint az első
fontos dolog, amire oda kell figyel-
nie, hogy mindig az adott korosz-
tályhoz szóló könyvet válasszon...

– Minden korszaknak megvan a
maga szerepe, mely meghatározza
az olvasóvá válás folyamatát. Na-
gyon fontos, hogy mindig az élet-
kornak megfelelő könyvből
olvassunk a gyereknek, vagy ké-
sőbb, ha már olvas, a korosztá-
lyának megfelelő könyvet ajánljuk.

Csecsemőkorban,
amikor a gyerek
már tud ülni, akkor
a könyvre mint já-
téktárgyra tekint,
megtanul az anya
ölében ülve egy la-
pozót, leporellót
nézegetni, képekről
olvasni, a hallotta-
kat értelmezni.
Ilyenkor az Első
szótáram, Első
képes könyvem jel-
legű babaszótára-
kat, kemény lapú
könyveket, lapozó-
kat, leporellókat,
böngészőket adunk
a gyerek kezébe.
Ez a szakasz a
könyvvel való is-
merkedés időszaka.
A gyermek a köny-
vekben ismerős tár-
gyakat fedez fel, s
ez a felismerés örö-
met nyújt számára.
Az első években
tehát az anya a fő
felelőse az olva-

sóvá válásnak, ő vezeti be a köny-
vek világába a csecsemőt ebben a
korai szakaszban. Amíg az anya ott-
hon van, a nap bármely pontjában
nézegethetnek könyvet, mesélhet-
nek közösen a könyvből. Ilyen meg-
hitt pillanatokban a gyerek megérzi,
hogy kiemelt figyelmet kap. Ha az
anya ölbe veszi, és úgy olvas neki,
biztonságot és örömet nyújt szá-
mára, hangja megnyugtatja, és ezál-
tal kellemes élmény társul a
könyvhöz, ami a későbbiekben az
irodalom megkedvelésének, az ol-
vasókedv felkeltésének fontos té-
nyezőjévé válik. 

A kisgyermekkorban, az első
három évben elkezdődik a mondó-
kázás, illetve a kisebb terjedelmű
mesék korszaka. A mondókázás na-
gyon fontos, hiszen ez alapozza
meg tulajdonképpen a vers szerete-
tét. A gyermekvers a mondókák
mintájára keletkezett műköltészeti
alkotás. A gyermek alapélménye a
ritmus, így a mozgással kísért ritmi-
kus szövegek örömet és élvezetet
nyújtanak számára. A sok ismétlés
pedig biztonságérzetet kelt. A népi
mondókák és gyermekversek mel-
lett a 2-3 éves gyermek figyelmét
szép lassan leköti egy-egy történet,
a tér és időérzék fejlődésével párhu-
zamosan képes meséket, egysze-
rűbb történeteket befogadni,
követni. Jó, ha az anya a gyereknek
minél többet mesél, elmeséli egy
napját, vagy séta közben mesél a
természetről, az állatokról, olyan
dolgokról, amelyek a gyerek köz-
vetlen környezetében megfigyelhe-
tők, a gyermek életéről stb.
Tulajdonképpen az epika iránti ér-
deklődése a gyereknek kiscsoportos
korban alakul ki, amikor ajánlott
olyan könyvek világába elkalau-
zolni, mint a Boribon-történetek,
Berg Judit Maszat-sorozata, mely
egyetlen történetet mesél el, cselek-
ménye lineáris, könnyen követhető.
Nagyon egyszerű történetekkel
kezdjük el megszerettetni a mesét a
gyerekkel. Tévedés két-három éves
gyereknek nagyobb terjedelmű
klasszikus mesét olvasni! Ne te-
gyük. Válasszunk életkorának meg-
felelő kisebb hétköznapi
történeteket. Hagyjuk a klassziku-
sokat későbbre. Örökre elriaszthat-
juk a mesék világától a gyereket, ha
nem megfelelő mesét olvasunk
neki. Később, 4-5 éves korban nö-
veljük a mesék terjedelmét, a nép-
mese műfajai közül óvodáskorban
olvassunk sok állatmesét, láncmesét
és a novellamesék egyszerűbb faj-
táit, melyek természeti jelenségek-
ről, szélről, évszakokról,
testrészekről stb. szólnak. 

– Manapság sokhelyütt a gyere-
kek órák hosszat töltenek a rajzfilm-
csatornákon sugárzott mesék előtt.
Mennyiben nyújt más élményt szá-
mukra, ha a tévében nézik a mesét,
mint ha az anya olvassa azt nekik?

– A hallott és a látott mese között
az a lényeges különbség, hogy mi-
közben a gyerek hallja a mesét,
akkor egyrészt van ideje ráhango-
lódni, befogadni, feldolgozni a hal-

lottakat, másrészt az anya hangja
nyugtatóan hat rá, harmadrészt
pedig azért fontos, mert ő maga ren-
del képet képzelete segítségével a
hallottakhoz. Ez az elaborációs,
belső képteremtő folyamat a gyer-
mek egész pszichikumát mozgósítja
a megfigyeléstől a gondolkodásig.
Ezzel szemben a tévében követett
rajzfilm vonzó, színes, de kész és
gyorsan pörgő képek befogadására
invitálja a gyereket. A tévé bűvöle-
tében élő gyermek, mivel nincs
ideje megemészteni, feldolgozni a
látottakat, hatalmas lappangó ag-
resszivitást, feszültséget halmoz fel,
holott kisgyermekkorban hihetetlen
mértékben megnövekszik a moz-
gásigénye. Persze, hogy a hallott
mese nem tudja felvenni a versenyt
azzal a vonzó képi világgal, amit a
tévé nyújt, de ha minél jobban kitol-
juk azt az időpontot, amikor a gye-
rek tévénézővé válik, akkor már jó
úton járunk. Én azt szoktam aján-
lani, hogy hároméves korig a gye-
rek ne nézzen tévét, legfeljebb
közösen bábfilmeket nézzünk. Bár-
mit is diktál ma a divat, ne feledjük,
hogy a gyermek nevelése a mi fele-
lősségünk, mi neveljük a gyereket,
és nem fordítva. Mi szabunk határt
azoknak a negatív társadalmi folya-
matoknak, melyek a családokat
érintik manapság. Ha azt látja, hogy
anyáék sem tévéznek, ő sem fog té-
vézni. Valójában a szülő szoktatja rá
a gyereket a tévénézésre. Mint
ahogy az olvasásra szoktatás is a
szülő felelőssége.

– Ha igyekszünk is a tévét kizárni
a gyerek mindennapjaiból, egy
klasszikus mesében is, mint például
a Piroska és a farkas vagy a Hü-
velyk Matyi, agresszív, számára
ijesztő élethelyzetekkel találkozik a
gyerek. 

– Nagyon nagy szükség lenne a
szülőket felvilágosítani arról, hogy
5 éves kor előtt semmiféle Grimm-
mesét ne olvassanak a gyereknek.
Ezzel sajnos sokan nincsenek tisz-
tában. A Grimm-mesék a középkor-
ban vagy még régebbről ránk
maradt, a feudális társadalom visz-
szásságait tükröző, felnőtteknek ke-
letkezett mesék, akkoriban
elrettentő példaként funkcionáltak.
Elérkezik 5-7 éves korban megis-
mertetni a klasszikus tündérmesék-
kel. Addig, mint említettem, a
népmese más alfajait, mint az állatme-
séket, a láncmeséket, novellameséket

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Menyhárt Borbála

 

2017. november 9., csütörtök __________________________________________ HARMÓNIA ___________________________________________________ NÉPÚJSÁG 5

(Folytatás a 6. oldalon)

A mese ugyanolyan fontos, mint az esti fogmosás
Hogyan neveljünk 

olvasni szerető gyerekeket? 



Jövő héten, november 13–17. között
egészen pici babák fényképei lesz-
nek megtekinthetőek a marosvásár-
helyi Deus Providebit Házban, a
Gyulafehérvári Caritas Korai Nevelő-
és Fejlesztőközpontja idén is színes
programmal készül a koraszülöttek
világnapja alkalmából. 

November 13–17. között a koraszülöttek
világnapja alkalmából a Gyulafehérvári Ca-
ritas Korai Nevelő- és Fejlesztőközpontjának
munkatársai idén is megszervezik a kora-
szülöttek hete rendezvénysorozatot. Ezúttal
Székelyudvarhely és Marosvásárhely mel-
lett Gyergyószentmiklóson is programokkal
készülnek. 

Talán azok a szülők, akiknek az előírt
időpontban születik meg az egészséges
csecsemőjük, el sem tudják képzelni, mi-
lyen emberpróbáló helyzettel szembesül
az a család, ahol a várva várt baba a ter-
hesség 30. hete előtt jön a világra, mek-
kora harc áll amögött, hogy a csecsemő
elinduljon a fejlődés útján. A rendezvény-
sorozatok révén elsősorban a koraszülött
kisbabát/gyereket nevelő családok min-
dennapos küzdelmeiben szeretnének se-
gítséget és egyben támaszt nyújtani,
ugyanakkor felhívni a figyelmet azokra a
megpróbáltatásokra, amelyeken ezek a
családok keresztülmennek. 

Mezei Borbála, a Caritas munkatársa
lapunknak elmondta, világszerte átlagosan
10 csecsemőből egy korábban születik,
mint kellene, és ilyenkor a szülővé válás
folyamata is felgyorsul, ami igencsak
megterhelő lehet a család számára. Romá-
niában évente 20 ezer koraszülött látja
meg a napvilágot, ez a szám szinte kétsze-
rese a nyugati átlagnak. Hazánkban a ko-
raszülött babák egy-másfél százaléka még
a terhesség 28. hete előtt jön a világra. A
Maros Megyei Sürgősségi Kórházban

évente kétezer gyerek születik, ezeknek a
16-18 százaléka időnap előtt – mutatott rá
Mezei Borbála. 

Marosvásárhelyen november 13–17.
között egész héten megtekinthető lesz a
Pici baba, nagy lépés… című fotókiállítás
a Deus Providebit Ház előterében,
amelyre november 10-ig várják a „kora-
babák” fényképeit. A szülőktől két képet
várnak, egyet a babáról koraszülöttként és
egy jelenlegi fotót, mintegy bizonyíték-
ként, hogy a hosszadalmas és kitartó küz-
delemnek meglesz az eredménye,
egészséges, fejlett gyerekekké válnak a
koraszülött csecsemők is. A számos meg-
lepetést tartogató kiállítás hétfőn 17 óra-
kor nyílik meg, ez alkalommal kerül sor a
Művészeti Líceum VI. osztályos diákjai-
nak a kóruselőadására Kerekes-Szász
Emese kórusvezető irányításával. Szintén
hétfőn 17.30-tól családi programra várják
elsősorban a koraszülött babákat és csa-
ládjukat, ahol akadálypálya, ügyességi já-
tékok szerepelnek a műsorban, illetve a
hasonló hajóban evező szülőknek lehető-
ségük lesz kötetlen beszélgetésre. A szer-
vezők arra kérik a résztvevőket, hogy ezen
az alkalmon viseljenek valami lilát. 

November16-án, csütörtökön 14 órától
a Mozgásfejlesztési lehetőségek a baba
mindennapi gondozása során című foglal-
kozásra kerül sor Nagy Annamária moz-
gáskompetencia-fejlesztővel, amelyre 0-9
hónapos koraszülött babákat és szüleiket
várják.

Pénteken 17 órától A zene hatása a ko-
rababák és kisgyermekek fejlődésére,
közös zenélés kisgyermekek és szüleik
számára Halmen Emese gyógypedagógus-
sal szerepel a programban.

A programok a Deus Providebit Házban
zajlanak, és mindenikre előzetes bejelent-
kezés szükséges. Érdeklődni és jelent-
kezni a 0736-004-369-es vagy a
0753-056-928-as telefonszámon lehet.
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részesítsük előnyben. A népmesék mellett fel-
tétlenül olvassunk műköltészeti meséket, illetve
kortárs meséket, olyanokat, amelyek mai nyel-
ven íródtak, róluk és a mai korról szólnak. Ez
utóbbiak érthető nyelvezetükkel, friss temati-
kájukkal közelebb hozzák az irodalmat a gyer-
mekek lelkéhez.

– Gyakori, hogy heteken keresztül esténként
ugyanazt a mesét kéri a gyerek. Mi állhat ennek
a hátterében?

– Ez teljesen természetes dolog, azt jelenti,
hogy az a mese még valamilyen kíváncsiságot,
megválaszolatlan kérdést, lelki problémát, 
hiányérzetet próbál megoldani gyerekben.
Addig olvassuk neki, amikor kéri, vagyis igény
szerint. Nem lehet erőltetni. A mese mindig ott
és úgy hat a gyermeki lélekre, ahol éppen szük-
sége van rá – mondta Bruno Bettelheim pszi-
chológus, aki elsőként alkalmazta a gyermeki
személyiség fejlesztésére, a lélek gyógyítására
a meséket. Mivel a népmesék nyelve szimboli-
kus, a mesét hallgató gyerek a mesehallgatás
során feldolgozza, értelmezi a hallottakat, a tör-
ténetbe kódolt jelképeket, szimbólumokat le-
fordítva saját élethelyzetére. Ez segít levezetni
a lelki feszültségeket, az életükben felmerülő
kérdések megoldását.

– Több alkalommal említetted, mennyire fon-
tos, hogy az életkornak megfelelő könyvekkel
találkozzon a gyerek. Hol tájékozódhatnak a
szülők, hogy mi az, ami az adott korosztálynak
ajánlott?

– Ma már nagyon sok gyermekirodalmi
fórum létezik az interneten, ahol könyveket
ajánlanak, korosztályoknak megfelelően. Meg-
említeném a hat évvel ezelőtt indult Könyvmu-
tatványosok internetes magazint, de a
Csodaceruza vagy Gyermekirodalom portálok
is eligazításul szolgálnak azoknak a szülőknek,
pedagógusoknak, akik tájékozódni szeretnének
a rendkívül gazdag magyar gyermekkönyvpia-
con. Ezenkívül a rangosabb gyermekkönyvki-
adók (Móra, Pagony, Csimota, Cerkabella,
Kolibri, Naphegy stb.) oldalán is életkorokra le-
bontva találunk könyvajánlókat. Maguk a
könyvkiadók is próbálnak segítséget nyújtani
vásárlóiknak a kiadványaik hátlapján feltünte-
tett korosztály-megjelöléssel. 

Lényeges, hogy legyen otthon a gyereknek
már a kezdetektől kis könyvtára, melyet évről
évre új könyvekkel bővítünk. Születésnapokra,
neves napokra ajándékozzunk könyvet. Láto-
gassunk el a gyerekkel a könyvtárba, könyvvá-
sárra, hogy megtapasztalhassa: azon túl, hogy
a könyv kulturális érték, élményt és örömet
nyújthat a válogatás, böngészés, a „kulturális
séta” a könyvek világában. Ha van nagy testvér,
aki már olvas, olvasson a kicsinek. Ha a gyerek

megtanult már olvasni, olvassunk felváltva,
megegyezés szerint. Ne hagyjuk abba az esti
felolvasást, míg a gyerek igényli. 

– Általános iskolás korban gyakran az egész
család kínlódik, amíg a csemete végigrágja
magát a vakáció idejére kiosztott két-három kö-
telező házi olvasmányon. A kötelező szó pedig
már önmagában keserű szájízt hagy a gyerek-
ben…

– Fontos, hogy a könyvvel való találkozás
pozitív élmény, a gyermek kedvére való fogla-
latosság, ne pedig kötelezettség legyen. De
hosszú az út, míg elérkezünk odáig. Kezdjük
kortárs művekkel az olvasóvá nevelést, ame-
lyek mai nyelven íródtak, a mai kor problémái-
ról szólnak, a mai gyerekek olvasói igényét
veszik figyelembe. 

A klasszikus művek, amelyek 50-100 évvel
ezelőtt születtek, sok esetben nyelvezetük miatt
nehézséget jelentenek a szöveg megértésében,
így a kezdő olvasóknak nem tudjuk az olvasás
sikerélményét, örömérzetét biztosítani, érdek-
lődését felkelteni. Ellenkező esetben kialakul
benne egy negatív viszonyulás a könyvekkel
szemben, és elriasztjuk a későbbiekben az ol-
vasástól. 

Az olvasás egyeseknek nagy erőfeszítést
igénylő folyamat. Azzá teszi az olvasás techni-
kájának nehézkes volta, a szókincs szegény-
sége, amely mind a szövegértés gátját képezi.
A pedagógusoknak ismerniük kell a gyermeket,
képességeit, érdeklődését, és ennek megfele-
lően kell ajánlaniuk olvasnivalót. Hangsúlyo-
zom: ajánlaniuk, és nem kötelezővé tenniük. Az
olvasási kedv felkeltésének számos eljárása,
módszere létezik, amire most nem áll módom-
ban részletesen beszélni. Tény, hogy a tanító fe-
lelőssége 1-4. osztályban felkelteni az olvasás.
iránti vágyat. Az olvasás elsajátítása és ezzel
párhuzamosan az olvasás megszerettetése hosz-
szú, idő- és türelemigényes feladat. Ha gyen-
gébben olvas a gyerek, akkor tegyük fel, neki
egy egyhetes vakációban egy mesét adjunk házi
olvasmányként, és azt kérjük számon. Aki na-
gyon szeret olvasni, mert ugye könyvmolyok is
vannak, annak ajánljunk két-három könyvet, de
válasszon ő. Ajánljunk többféle tematikájú és
típusú könyvet, hogy legyen miből választania.
Nem lehet minden gyerekre ugyanazt a mércét
alkalmazni, hiszen minden gyerek más nyelvi
környezetből érkezik, már érdeklődésű, más ké-
pességekkel rendelkezik. Fontos, hogy a tanító
beiktasson olvasmányórákat, ahol a gyermekek
közösen megbeszélhetik olvasmányélményei-
ket, egymásnak ajánlhatják az elolvasott műve-
ket, és ne csak a háziolvasmány-füzeteket
kérjük be a vakáció után. Ennek kitöltése gyak-
ran kényszermunkát követel részükről, amely
elveheti kedvüket az olvasástól. 

Hogyan neveljünk olvasni szerető gyerekeket?

Megbarátkoznak velünk, ha nyitottak va-
gyunk irányukban. Kutya, macska, ló, hör-
csög, nyuszi, mindannyian pajtásaink
lehetnek, ha őszinte, megfelelő bánásmódban
részesítjük őket. Emberemlékezet óta a kutya
az ember barátja, a ló az igahúzó munkatársa,
a macska a kedvence, mégis számos esetben
– még manapság is – az ember visszaél velük.
Hányszor látjuk az utcákon, a szerencsétlen
kóborokat. Az emberi felelőtlenség miatt el-
szaporodtak, és nincs életterük; parkokban,
régi épületekben húzódnak meg, szeméten
tengődnek, az emberek pedig lépten-nyomon
üldözik őket. Szomorú tény, hogy a juhászok
útjukra eresztik kiszolgált kutyáikat, mikor
már nincs szükség rájuk, szintén szomorú,
hogy a falusi ember a kutyáját rabláncon
tartja, és ha nem elég „hamis”, elcsapja vagy
felakasztja. Tudom, drasztikusan hangzik, és
nem is általánosítható mindenkire (tisztelet a
kivételnek), de az emberek nagy hányada így
bánik a kutyával falun. A másik véglet a vá-
rosban, hogy csak a fajkutyákat értékelik.
Státusszimbólumként mutogatják, a kutya
fajtája alapján minősíttetik magukat. Azért
van egy arany középút is manapság hál’isten-
nek. Egyre több kutyatartó mutat pozitív pél-
dát az állatszeretetről. A négylábúak társaink,
mellettünk vannak a szükségben, bajban,
gyászban, örömben, feltétel nélkül árasztják
szeretetüket ránk, türelmesek, elviselik rigo-
lyáinkat és még sorolhatnám. Pozitív tapasz-
talat, hogy a mai gyerekek mennyire szeretik
a kutyákat, cicákat, házi kedvenceket, aján-
dékba azt kérnek szüleiktől, és alkalmazkod-
nak hozzájuk, sétáltatják, játszanak velük,
pajtásként kezelik, hozzájuk alakulnak. A ta-
pasztalat azt bizonyítja, hogy azok a gyere-
kek, akik állatok mellett nőnek fel, sokkal

felelősségteljesebben viselkednek, szavatar-
tóbbak és segítőkészebbek azoknál a társaik-
nál, akik nem tapasztalták meg az állatok
közelségét. A felelősségteljes gazdi pedig
rendszeresen beoltatja, féregteleníti a ked-
vencét, így az nem árthat a gyereknek sem.
Téved, aki azt vallja, hogy az állatnak csak
ösztönélete van, de nincs lelke. Erre elég bi-
zonyíték, ha betekintünk a nyugati országok-
ban alkalmazott kompenzatív állatterápiába,
ahol a kezelések kiegészítői, úgymond segítői
négylábú barátaink. Számos példa igazolja,
hogy a kutyák életet menthetnek, mozgássé-
rülteknek, vakoknak segíthetnek. A lovakat
gyakran jó eredménnyel alkalmazzák a kü-
lönféle testi fogyatékkal élők edzésénél, de

megtaláljuk őket az iskolában, óvodában is.
Hogyan magyarázzuk azt, hogy az autista
gyerek kommunikál egy hörcsöggel vagy ci-
cával? Hogy egy kutya képes ellátni kerekes
székben élő gazdáját, bevásárol neki?! Az
ilyen, ehhez hasonló kérdések megválaszolá-
sához a magyarázatot az állatok érzékenysége,
feltétel nélküli szeretete és tanulékonysága
szolgáltatja. Egyre több terapeuta, gyógytor-
nász, logopédus integrálja az állatokat min-
dennapi praxisába, és arról számol be, hogy az
állatok segítsége nélkül sokkal több időre
volna szükség a sikeres gyógyuláshoz, de az
is lehet, hogy a várt eredmény soha nem kö-
vetkezne be. Az állatok célzott terápiás alkal-
mazása testi és lelki bántalmak
gyógyításában bevált és elfogadottá vált. Az
állatok segítségével végzett munka során ér-
zelmi kötődés alakul ki a páciensben az állat

iránt, ami erősíti a jó közérzetet, a reményt,
javítja az életminőséget. Ilyen szempontból
nem is az a fontos, milyen állatot alkalmaz-
nak a terápiában. Egy hallgatásba burkolózó
gyermek megszólaltatásában, belső gátlásai-
nak feloldásában még egerekkel is sikert le-
hetett elérni. Az állattal folytatott játék a
gyermekben annyira erős motiváló tényező
volt, hogy ennek érdekében hajlandó volt
megszólalni. Németországban léteznek olyan
pszichológiai intézmények, amelyeknek van
saját (kis) állatkertjük, ahol a páciensek ki-
elégítő munkára lelnek. Az állatok etetése és
ápolása alkalmas arra, hogy az érintettek
megtanulják a felelősségvállalást másokért.
Az ilyen terápia, főként pszichés fogyatéko-
sokon vagy egyéb pszichés zavarokban szen-
vedőkön tud segíteni. Az állatterápiáról
bővebben a következő részben. 

Barátaink, a négylábúak 

Aprócska hősök a figyelem középpontjában
Koraszülöttek hete Marosvásárhelyen

Menyhárt Borbála

Bogdán Emese

(Folytatás az 5. oldalról)



Kolozsvár után másodikként Maros-
vásárhelyen nyitott adományboltot a
rákos gyerekeket felkaroló Little 
People Egyesület. Ide bárki beviheti
már nem használt, de még jó állapot-
ban lévő dolgait, legyen az ruhanemű
vagy használati tárgy, az ezek értéke-
sítéséből befolyt összegeket pedig a
rákos gyerekek javára fordítják.

Az adománybolt az a hely, ahol a régi hol-
mikat egy nemes cél érdekében értékesítik. A
közösségi oldalakon is számtalanszor kerül
szóba, hogy hová vihetjük a ruhaneműt, láb-
belit, amit kiselejtezünk a szekrényből,
ugyanis általában tökéletes állapotban van-
nak, amiket már nem hordunk, de sajnálunk
a kukába dobni, és szeretnénk, ha jó helyre
kerülnének. Erre nyújtanak kiváló megol-
dást az adományboltok, amelyeknek Nyu-
gaton hagyományuk van, az emberek
előszeretettel viszik oda be a dolgaikat, mert
tudják, hasznos célt szolgál az ezek értéke-
sítéséből származó jövedelem. Ugyanakkor
a vásárló is jól jár, hiszen jelképes összegért
jut hozzá jó állapotban lévő, minőségi dara-
bokhoz. 

A Little People Egyesület alig fél éve nyi-
totta meg az első adományboltot Kolozsvá-
ron, majd nemrég Marosvásárhelyen, a Tudor
negyedben, az 1918. December 1. út 206.
szám alatt nyílt meg a második ilyen bolt,
ahol hétfőtől péntekig 9-17 óra között várják
az adományozókat, illetve a vásárlókat. A kö-
zösségi oldalon közzétett felhívásuk szerint
adományozni lehet jó minőségű ruhát, köny-
veket, illetve olyan használati tárgyakat,

amelyeket az emberek tovább szeretnének
adni. – Ezen tárgyak értéke mások számára
segítséget jelent. Szervezhetsz gyűjtést az is-
koládban, a munkahelyeden vagy a lakóne-
gyedben, az adományboltban értékesítjük az
adományozott tárgyakat, a bevételt pedig a
Little People Egyesület tevékenységeire for-
dítjuk – áll a felhívásban. 

Bölöni Edit Éva, a bolt munkatársa la-
punknak elmondta, igen pozitív fogadtatás-
ban részesült a bolt Marosvásárhelyen,
ugyanis alig három hete nyitottak, és máris
sokan látogattak el hozzájuk. Az eddigi ado-
mányozók zömében ruhaneműt, lábbelit vit-
tek be, de akadt olyan is, aki a már nem
használt gyereküléstől vagy kerékpártól vált

meg. Mi több, voltak olyan nagylelkű adako-
zók is, akik, miután felszámolták az üzletü-
ket, a megmaradt árukészletből címkével
ellátott, vadonatúj ruhadarabokat vittek be a
boltba. Viszont nemcsak ruhaneműt várnak a
kezdeményezők, hanem játékokat, dísztár-
gyakat, de még festményeket is szívesen fo-
gadnak. Az egyedüli elvárás, hogy jó
állapotban legyenek. A beérkező adományo-
kat jelképes áron, pár lejért értékesítik. 

A Little People Egyesület tevékenysége
Románia kilenc gyermekonkológiai központ-
jában zajlik, az adománybolt bevétele a rákos
gyerekekkel folytatott mindennapi munká-
jukhoz szükséges anyagi támogatást bizto-
sítja. 

Francia ízek
Eddig is készítettem quisht, beufsalátát, galette-et,
használtam provence-i fűszereket, de most még in-
kább a francia konyha bűvöletében láttam hozzá
sütni-főzni, hogy ezáltal is emlékeket idézzek fel, s
állandósítsam azokat az ízeket, amelyeket nagy él-
vezettel tapasztaltunk meg. És, láss csodát, sike-
rült! Ugyanis, ha betartjuk a recepteket,
ugyanolyan kulináris élményben lesz részünk, mint
Franciaországban. Nem kell attól tartani, hogy ka-
cifántos ételek, a receptek egyszerűek és nagysze-
rűek. Semmi különleges nem kell hozzájuk. Minden
alapanyag megterem nálunk is. Élvezzük hát közö-
sen a francia ételeket!

Hagymaleves 

A francia konyha elmaradhatatlan fogása a hagymaleves.
Én a legegyszerűbb paraszthagymalevest főztem meg, na-
gyon ízletes. 

Négy-öt fehér vagy sárga hagymát megtisztítunk, felsze-
leteljük, és 5 dkg vajon, kevés olívaolajon megdinszteljük,
kissé karamellizáljuk. Meghintjük egy kanál liszttel, sózzuk,
borsozzuk, szerecsendióval ízesítjük, felöntjük vízzel, és egy
deciliter vörösbort adunk hozzá. Pár percet főzzük csak, hogy
a hagyma ne pépesedjen. 

Kenyeret, ha lehet, francia baguette-et pirítunk, a tetejére
tesszük, és megszórjuk reszelt sajttal. 

Du Barry-szelet 
Több változatban készülhet a Madame Du Barryról, XV.

Lajos szeretőjéről elnevezett karfiolos hússzelet, amelyhez
sertés-, borjú- vagy csirkehúst is használhatunk. 

Most csirkemellből készítettem. 
Hozzávalók két személyre: egy szép csirkemell, egy ki-

sebb karfiol, só, bors, 2 evőkanál olaj. 
A besamelmártáshoz: 5 dkg vaj, 2 kanál liszt, kb. 4 dl tej,

a sűrítéshez egy fél marék reszelt sajt, csipetnyi szerecsendió. 
A szóráshoz: 10 dkg sajt. 
A csirkemellből nyert négy filét fűszerezzük, majd kevés

olajon hirtelen megsütjük. Tűzálló edénybe helyezzük. Rá-
halmozzuk a sós vízben főtt karfiolrózsákat, majd rátesszük
a sűrű besamelmártást, amire még reszelt sajt jár. Az egészet
előmelegített sütőben aranybarnára sütjük. 

Krémes
Igazán jót a franciák készítenek. Ennek egyik változatát

készítettem el, annyi különbséggel, hogy kihagytam belőle a

tejszínhabréteget, mert a sütemény enélkül is nagyon finom
és kalóriadús. 

A laphoz: egy csészényi liszt, 15 dkg margarin vagy vaj.
(Ezeket összegyúrjuk és félretesszük.) Még egy csésze liszt,
1 egész tojás, 2 tojássárgája, pici só, 1-2 evőkanál tejföl. Eze-
ket hólyagosra dolgozzuk, majd 10 percet pihentetjük. 

Ezt a tésztát kinyújtjuk, s a vajas tésztát rákenjük. Össze-
tűrögetjük, majd kettéosztjuk, elserítjük, és a tepsi hátán két
lapot serítünk belőle. A tészta tetejére kerülő lapot érdemes
a tepsi hátán késsel négyzetrácsozni, hogy a szeletelés köny-
nyebb legyen. 

A krémhez: 1 liter tejből, 5 tojássárgájából, 5 evőkanál
lisztből, 4-5 evőkanál cukorból és 4 csomag vaníliás cukorból
sűrű krémet főzünk. Az 5 tojásfehérjét 5 kanál cukorral ke-
mény habbá verjük, és ezt a forró masszával összekeverjük. 

A krém a lapok közé kerül. Ha franciásabbra szeretnénk,
egy réteg tejszínhabot is tehetünk a krémre. Az összeállított
süteményt hűtőben legalább egy napot állni hagyjuk. Tála-
láskor vaníliás porcukorral hintsük meg.

Tipp: ha nem szeretnénk bajlódni a lapok sütésével, a ke-
reskedelemben kapható réteslap is kitűnő. A 400 grammos
kiszerelésű, két lapot tartalmazó csomag tökéletesen megfelel
a célnak.

Sajttál 

Ezt a főétel és a desszert között illik feltálalni, de egy pohár
bor mellé vendégvárónak sem megvetendő. Legalább három-
féle sajt, szőlő, dió kerül rá. Jelen esetben a brie, fehér pené-
szes, lágy sajt, a szintén fehér penészes camembert és füstölt
sajt. Ennél jobb csemege nem is kell. A franciák órákig csi-
pegetik, s borozgatnak mellette. Élvezik az ízeket. Érdemes
kipróbálni. 
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A bevétellel a rákos gyerekeket segítik
Adománybolt Marosvásárhelyen

Mezey Sarolta

Fotó: Mezey Sarolta

Mellrákszűrési
programot indít 
az egészségügyi

minisztérium
Jövő év elején kísérleti jelleggel elindulhat

a mellrákszűrési program, amelyet egy 21
millió eurós vissza nem térítendő pályázatból
finanszírozna az állam, tájékoztatott az egész-
ségügyi tárca. 

Az egészségügyi minisztérium közlemé-
nye szerint a mellrák megelőzését, korai fel-
ismerését, diagnosztizálását és korai
kezelését lehetővé tevő program öt éven ke-
resztül fog zajlani és 30.000 nő vehet részt
benne. A szűrővizsgálat kedvezményezettjei
elsősorban hátrányos helyzetű térségekben,
vidéken élő, munkanélküli vagy hátrányos
helyzetű etnikai közösségek női tagjai lesz-
nek.  A közlemény szerint az egészségügyi
minisztérium 191 millió euró EU-s támoga-
tásból öt országos szűrőprogramot indít el:
méhnyakrák, mellrák, tuberkulózis, B, C, D
típusú hepatitisz és terhességi szűrővizsgálat. 

A projekt az ország négy régióját, az
északnyugati és nyugati, valamint az észak-
keleti és délkeleti régiót érinti. 

Az egészségügyi minisztérium közlemé-
nye szerint ezekből az uniós alapokból az in-
gyenes mammográfiás szűrést, a felfedezett
daganatok ultahangos kiértékelését, a daga-
natok biopsziáját és az eredmények kiértéke-
lését, valamint a korai stádiumú mellrákkal
diagnosztizált páciensek kezelését fogják fe-
dezni.  A közlemény rámutat, hogy a kísérleti
jellegű program elindítása alapján fejlődhet
az infrastruktúra és az orvosi személyzet is
tapasztalatra tehet szert, valamint kidolgoz-
nak majd olyan szűrési, diagnosztizálási és
kezelési procedúrákat, amelyek segítségével
a későbbiekben országos szinten is kiterjeszt-
hetik a szűrővizsgálatot. 

Az egészségügyi minisztérium szerint a
szaktárca prioritásként kezeli a betegségek
megelőzését, amely által javulhat a társada-
lom életminősége és egészségi állapota. 

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor



(Folytatás október 26-i lapszámunkból)

Bay Zoltán zenei ismereteit a tudomány-
ban is kamatoztatta. Felismerte, hogy kétfé-
leképpen lehet egy fontos mondanivalót
elkülöníteni: „A zongorista a dallamot úgy
tudja kiemelni, hogy azt más billentéssel
játssza, a kíséretet pedig halkan, hangsúly-
talanul. Ugyanígy a fizikában: a hasznos
jelet azzal tudom kiemelni, hogy felerősí-
tem vagy lecsökkentem a háttérzajt” – fo-
galmazott a felismeréssel kapcsolatosan
Kovács László. Szegeden az orvoskollégák
kérésére egy különleges kardiográfberende-
zést tervezett, mely a különböző háttérzajok
kiszűrésével tiszta képet mutatott a szívmű-
ködésről. Továbbá Bay Zoltán fektette le a
szívritmus-szabályozó készülék működési
alapjait, de már nem sikerült kiviteleznie a
műszert, mert új munkahelyén, az Egyesült
Izzólámpa és Villamossági Rt. laboratóriu-
mának igazgatójaként más kutatások foglal-
ták el.

A világon elsőként Bay Zoltán készített
atomszámláló berendezést. Érdekes módon
itt is a hangok és zajok analógiájából kiin-
dulva sikerült kiszűrnie a hasznos informá-
ciót a zaj közül.

Aki nem énekelt, nem tudja, milyen az
igazi szeretet. Bay Zoltánnak szüksége volt
erre az élettapasztalatára is, mert 1944-ben a
nácik elhurcolták több zsidó származású
munkatársát. A magyar tudós viszont érezte,
hogy ez a tett elfogultságon alapszik, és sike-
rült egy légvédelmi rádióprogramra hivat-
kozva 13 tudóstársát kiszabadítania a

valószínű halálból. Talán ezért kellett az a sok
kórus és hangszeróra… 

Bay Zoltán számára elfogadhatatlanná vál-
tak a második világháború elvei, ezért Szent-
Györgyi Alberttel, „a Nobel-díjas kémmel”
ellenállási mozgalmat szerveztek. Legna-
gyobb szerencséjükre a sikertelenség volt a
mentségük. Mivel nem jutottak fegyverekhez
a háborúból való kiugrás elősegítése érdeké-
ben, Bay Zoltán rövid fogsággal megúszta a
letartóztatást. A rádiótechnikában jártas tudós
egy titkosított rádióadót akart építeni, mellyel
az angolokkal szándékozott kommunikálni.

Terve nem sikerült. Szent-Györgyi
Albert ezt a kudarcot szerencsésnek
ítélte: „Kezdeményezésünk külső
okok miatt összeomlott, ez volt a
szerencsénk. Ha folytatni tudtuk
volna, Bay Zoltánnal kötött barát-
ságunk úgy zárult volna, hogy egy-
más mellett lógunk a kötélen…”

Amikor diákkorában „a zongo-
ratanár a stílusjegyeket tanította
Zolinak, akkor Haydn komoly-
sága, Mozart játékossága és 
Beethoven nemes egyszerűsége
közül talán a klasszikus korszakot
lezáró mester hatott rá legjobban:
ha van igazi mondanivaló, ha van
mély tartalom, akkor bátran lehet
azt egészen egyszerű eszközökkel
megjeleníteni. Mély elméleti meg-
fontolások és sok-sok alapozó kí-
sérlet után egészen egyszerű
eszközök és módszerek alkalma-
zása – ez jellemzi Bay Zoltán va-
lamennyi világra szóló kísérleti
eredményét” – foglalja össze Bay

Zoltán életművét Kovács László.
Bay Zoltán 1948-ban elvi megfontolásból

elhagyta Magyarországot, de előbb ellátoga-
tott kedves osztálytársához és barátjához,
Szabó Lőrinchez. A különleges látogatásról
ekképp írt a tudós: „Akkor egy szép tavaszi
vasárnapon egész nap náluk voltunk, s míg
Lőrinc beszélt, én csak bólintgattam, mert a
torkomat fojtogatta a tudat, hogy én bú-
csúzni jöttem, de ő nem tudja. Nem volt
szabad, hogy tudja, mert a rendőrségen mit
mondott volna később, hogy nem jelentette
a szökésemet. Ez volt az én búcsúm abban

az időben testvértől, baráttól. Hogy miért
jöttem el? Mert semmiképpen sem akartam
részt venni olyan rendszer munkájában,
amely az emberi jogok, a szabadság és be-
csület ellen volt. Kivonni pedig nem tud-
tam volna magam, ha otthon maradok”.

Szabó Lőrinc az igazi barátság jegyében
egy verssel örökítette meg barátja emberségét
a Tücsökzene című versciklusában:

Első tízpercben a
nagy udvaron, ahol a fiúkat
bámultam, árván, vad játékukat,
jött valaki, s halkan objektíven
így szólt hozzám: „Ha nem játszol te sem,
ne nézzük együtt a többieket?”
Megörültem. Kezeltünk. „A neved?”
„Bay Zoltán.” Szép arca, szeme volt.
Az első barát? Magányom oszolt.
Távozása miatt megfosztották magyar ál-

lampolgárságától és a Magyar Tudományos
Akadémia tagságától is. A rehabilitációra
részlegesen csak 1989 után kerülhetett sor: az
akadémia tiszteletbeli tagjává fogadta, de ál-
lampolgárságát csak halála után kapta vissza,
2016-ban.

A tudomány és a zene egységes egésszé ol-
vadt össze a református tudós életében. Élete
végéig hűséges társa volt egy barna pianínó
washingtoni otthonában. Ez volt az a hang-
szer, amely megszólaltatta a derűs és a söté-
tebb életérzéseket is.

A Gondviselés 1994. október 4-ig tervezte,
hogy Bay Zoltán közöttünk éljen. Küldetése
befejeztével a nagy mű elvégeztetett, a tudós
megpihent. Emberségének, tudományos mun-
kájának dallama élő visszhangként tovább él
az érző, a tudni vágyó emberek szívében. 

Egy református tudós zenei háttere
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November 2-i rejtvényünk megfejtése: A szépség mindenütt ott van, nem rajta múlik, hogy nem látjuk meg. Rodin.

Marcus Tullius Cicero
(órómai író, politikus, 

kiváló szónok) 
egyik észrevételét idézzük 

a rejtvény fősoraiban.
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Nem bírt egymással Jedd és Nyárád-
gálfalva a Maros megyei 6. labdarúgó-
liga elmúlt hétvégi fordulójában, és
botlásukat Somosd sem tudta kihasz-
nálni.

Mindkét csapat nagy ambícióval lé-
pett pályára, s a mérkőzés elején a ven-
dégek rögtön kézbe vették a játék
irányítását, Kristófnak már a 3. percben
tornáznia kellett, hogy a léc alól kitolja
Szövérfi lövését. A vendégek jó kezde-
ményezéseivel szemben a jeddiek nem
tudtak mit kezdeni, sokat kapkodtak,
improvizáltak, első próbálkozásukra így
a 20. percig kellett várni, amikor Tálas
jó lövése elszállt a kapu mellett. A ven-
dégek Szőcs közeli lövésével próbál-
koztak, de Kristóf a helyén volt. A
következő negyedórában a hazaiak kez-
deményeztek többet, támadójátékuk ala-
posabb lett, de eredménytelen: Kiss A.
szabadrúgását Prodán elcsípte, a követ-
kező percben Kiss A. egyedül bevezette

a labdát a kapu elé, a kapust is lekö-
rözte, de az utolsó pillanatban mentet-
tek a vendég védők, majd Tálas
próbálkozott egy éles szögből küldött
lövéssel. A vendégek a szünet előtt ke-

rültek ismét helyzetbe, ekkor Csíki lö-
vését Kristóf kiöklözte, a sarokrúgást
követően pedig Bartha kapu fölé küldte
a labdát.

A második játékrész sokkal kiegyen-
lítettebb, élénkebb volt, mindkét térfélen
egymást követték a támadások. A haza-
iak Lengyel jó indulásával kerültek a
kapu elé, de Prodán elcsípte a labdát,
majd egy sarokrúgást követően Tálas lö-
vését hárította az alsó sarokból. Nagy R.
lövése is elkerülte a vendégkaput, amire
a túloldalon Bartha válaszolt. A jeddiek
Hărăstăşan révén egy 25 méteres lövés-
sel a lécet találták el, a gálfalviak Takács
J. révén próbálkoztak, de lövése elke-
rülte a hálót. Az utolsó tíz percben
mindkét kaput heves támadásokkal cé-
lozták, egymást váltogatták a helyzetek:
Prodán hárította Magyari H. 40 méterről
küldött lövését, a másik kapunál Bartha
erőtlen lövéssel próbálkozott. A hazaiak
Csányi lapos lövésével jelentkeztek, de
Prodán elcsípte a labdát, míg a másik
kapunál Takács B. 30 méteres lövése a
lécet találta el. Az utolsó helyzeteket a
hazaiak jegyezték, de Hărăstăşan elől
mentettek a gálfalvi védők, majd Tálas
fejelt kapu mellé. 

A végső sípszónak a vendégek örül-
tek, akik pontot szereztek a rivális pá-
lyáján. Az élboly azonban továbbra is
nagyon szoros, a két csapat 22 ponttal
követi egymást, kettejüket csak jobb
gólkülönbségének köszönhetően előzi
meg Somosd, amely vasárnap ugyan-
csak döntetlent ért el hazai pályán a jó
formában levő Csíkfalvával szemben –
utóbbi a maga 20 pontjával ott van a do-
bogósok sarkában. A játéknap meglepe-
tését Mezőpanit szerezte, amely 5-1-re
verte az idény meglepetéscsapatát, Ko-
ronkát, és említésre méltó az eddig
gyengélkedő Székelybere és Kibéd győ-
zelme is.
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* Angol Premier Liga, 11. forduló: Stoke – Leicester 2-2,
Huddersfield – West Bromwich 1-0, Newcastle United – Bo-
urnemouth 0-1, Southampton – Burnley 0-1, Swansea –
Brighton & Hove Albion 0-1, West Ham United – Liverpool
1-4, Tottenham – Crystal Palace 1-0, Manchester City – Ar-
senal 3-1, Chelsea – Manchester United 1-0, Everton – Wat-
ford 3-2. Az élcsoport: 1. Manchester City 31 pont, 2.
Manchester United 23, 3. Tottenham 23.

* Spanyol Primera División, 11. forduló: Betis – Getafe 
2-2, Valencia – Leganés 3-0, Deportivo La Coruna – Atlético
Madrid 0-1, Alavés – Espanyol 1-0, Barcelona – Sevilla 2-1,
Levante – Girona 1-2, Celta Vigo – Athletic Bilbao 3-1, Real
Sociedad – Eibar 3-1, Villarreal – Málaga 2-0, Real Madrid
– Las Palmas 3-0. Az élcsoport: 1. Barcelona 31 pont, 2. Va-
lencia 27, 3. Real Madrid 23.

* Olasz Serie A, 12. forduló: Bologna – Crotone 2-3,
Genoa – Sampdoria 0-2, Inter – Torino 1-1, Cagliari – Hellas
Verona 2-1, Chievo – Napoli 0-0, Fiorentina – AS Roma 2-4,

Juventus – Benevento 2-1, Lazio – Udinese (elhalasztva),
Atalanta – SPAL 1-1, Sassuolo – AC Milan 0-2. Az élcsoport:
1. Napoli 32 pont, 2. Juventus 31, 3. Inter 30.

* Német Bundesliga, 11. forduló: Eintracht Frankfurt –
Werder Bremen 2-1, RB Leipzig – Hannover 96 2-1, Freiburg
– Schalke 04 0-1, Mönchengladbach – Mainz 1-1, Augsburg
– Bayer Leverkusen 1-1, Hamburger SV – VfB Stuttgart 3-1,
Borussia Dortmund – Bayern München 1-3, 1. FC Köln –
Hoffenheim 0-3, Wolfsburg – Hertha BSC 3-3. Az élcsoport:
1. Bayern München 26 pont, 2. RB Leipzig 22, 3. Borussia
Dortmund 20.

* Francia Ligue 1, 12. forduló: Stade Rennes – Bordeaux
1-0, Angers – Paris St. Germain 0-5, AS Monaco – Guingamp
6-0, Troyes – Strasbourg 3-0, Nantes – Toulouse 2-1, Mont-
pellier HSC – Amiens SC 1-1, Nice – Dijon 1-0, Metz – Lille
0-3, Olympique Marseille – Caen 5-0, St. Etienne – Lyon 
0-5. Az élcsoport: 1. Paris St. Germain 32 pont, 2. AS Mo-
naco 28, 3. Lyon 25.

Felváltva támadott a két csapat, végül egyikük sem volt eredményes. Fotó: gligor Róbert László

győzelmet reméltek a marosvásárhelyiek, sokgólos vereség lett belőle.
Fotó: Nagy Tibor

gligor Róbert László

Eredményjelző
* 5. liga, Északi csoport, 10. forduló: Lövér – Mezőkirályfalva 2-1, Köhér

– Marosfelfalu 2-0, Görgénysóakna – Nyárádremete 7-3, Alsóidecs – Szász-
régeni Testvériség 0-3, Magyaró – Bátos 0-2 (a 79. percben félbeszakadt).
Abafája állt. Az élcsoport: 1. Nyárádremete 22 pont, 2. Bátos 21, 3. Köhér
21.

* 5. liga, Közép csoport, 10. forduló: Galambod – Tuzson 4-2, Balavásár
– Harasztkerék 2-2, Gernyeszeg – Mezőrücs 1-1, Csittszentiván – Kerelő-
szentpál 3-0, Kerelő – Cikmántor 5-1. Segesvár állt. Az élcsoport: 1. Ha-
rasztkerék 25 pont, 2. Segesvár 18, 3. Csittszentiván 17.

* 5. liga, Déli csoport, 9. forduló: Mezőceked – Mezőtóhát 5-1, Mezőzáh
– Marosludas II 3-4, Radnót II – Maroskece 6-2, Vámosgálfalva – Magyar-
sáros 3-3, Marosugra – Küküllődombó 0-1. Az élcsoport: 1. Mezőceked 21
pont, 2. Radnót 19, 3. Marosludas II 19.

* 6. liga, 9. forduló: Somosd – Csíkfalva 2-2, Jedd – Nyárádgálfalva 0-0,
Mikefalva – Székelybere 1-2, Kibéd – Küküllőszéplak 5-2, Mezőpanit –
Koronka 5-1, Uzdiszentpéter – Egrestő 7-3.

Ranglista
1. Somosd 9 7 1 1 56-17 22
2. Jedd 9 7 1 1 35-3 22
3. Nyárádgálf. 9 7 1 1 32-6 22
4. Csíkfalva 9 6 2 1 22-10 20
5. Koronka 9 5 1 3 27-17 16
6. Mezőpanit 9 5 0 4 28-24 15
7. Uzdiszentpéter 9 3 2 4 23-28 11
8. Székelybere 9 3 0 6 15-30 9
9. Egrestő 9 3 0 6 19-50 9
10. Kibéd 9 2 1 6 11-28 7
11. Mikefalva 9 1 1 7 17-32 4
12. Küküllőszépl. 9 0 0 9 5-45 0

Jegyzőkönyv
Maros megyei labdarúgó 6. liga, 9. forduló: Jeddi FK – Nyárádgálfalvi

Törekvés 0-0
Jedd, sportpálya, mintegy 70 néző. Vezették: Géczi Lóránd, Vescan Ste-

lian, Petrean Florin (Marosludas).
Sárga lap: Hărăstăşan, Lengyel, illetve Prodán, Nagy, Raşcu, Józsa.
Jedd: Kristóf – Magyari H., Magyari N., Kiss B., Baltész (85. Csányi),

Szilágyi, Nagy Z. (78. Orbán), Nagy R., Hărăstăşan, Kiss A. (40. Lengyel),
Tálas

Nyárádgálfalva: Prodán – Nagy, Márkus, Császár, Raşcu, Bartha, Szö-
vérfi, Csíki, Takács B., Szőcs (64. Takács J.), Szilágyi (56. Józsa).

Ikszeltek a riválisok Lejátszotta bajnoki mérkőzését
a city’us – ez a jó hír…

Végül mégis megrendezték a City’us – Csíkszeredai Im-
perial Wet teremlabdarúgó mérkőzést – ez a pozitív hír a
marosvásárhely szurkolók számára, miután hétfő délig kér-
déses volt, hogy egyáltalán beütemezik-e a találkozót. Si-
került azonban az utolsó pillanatban kiegyenlíteni az előző
hazai mérkőzés játékvezetői díját, ami a feltétele volt az
újabb meccsnek, így a pályán dőlhetett el a győztes kiléte.

Erre a mérkőzésre a marosvásárhelyi csapat szinte vala-
mennyi játékosa a szakvezetés rendelkezésére állt, és okkal
reméltek pozitív eredményt a bajnokság egyik újoncával
szemben. Aki hiányzott, az Răzvan Cătinean, ő az előző –
Sepsiszentgyörgy elleni – hazai meccsen a szünetben ott-
hagyta a csapata kispadját, hogy a lelátón ülő Cosmin
Gherman mellett foglaljon helyet. Mint megtudtuk, a téli
szünettől ő is Galacra igazol. Nem feltétlenül emiatt kapott
ki a City’us, azonban biztosan jól fogott volna egy tapasz-
taltabb hálóőr, amikor az első félidőben a csapat sorozatban
kapta a gólokat.

Az Imperial Wet már az első percben betalált, majd 3.
percben megkétszerezte az előnyt. Ez nagyon megtörte a
City’us lendületét, viszont Szőcs Loránd tanítványai szár-
nyakat kaptak. Kacsó Endre úgy próbált változtatni a ven-
dégfölényen, hogy lehozta a kapust, azonban a csíkiak
betaláltak az őrizetlen kapuba, majd még kétszer olyankor,
amikor Tătar is a pályán volt.

Hogy mennyire kár ezért az első félidőért, azt a második
játékrész mutatta meg, amikor a City’us nem csupán kie-
gyensúlyozta a meccset, de 5-3-ra meg is nyerte a játék-
részt. Az Imperial Wet 3-6-nál megijedt egy kicsit, de Pavel
szinte azonnal válaszolt. A 37. percben három gól is esett,
egy Dospinescu, kettő pedig Tătar kapujába, és a győztes
kiléte már nem volt kérdéses.

A City’us ezzel az eredménnyel egy győzelem – nyolc
vereség mérleggel zárta a bajnoki odavágókat, de -1 pontja
van, mert négy büntetőponttal sújtották a tartozásai miatt.
Szombaton újabb meccs következik, szokatlan időpontban,
12 órától fogadják a Galaci United csapatát, ugyancsak a
meggyesfalvi Serafim Duicu iskola sporttermében. Ezt a
meccset biztosan megrendezik, de a klub jövője továbbra
is bizonytalan.

Európai focikörkép

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 1. liga, 9. forduló: Marosvásárhe-

lyi City’us – Csíkszeredai Imperial Wet 5-9 (0-6)
Marosvásárhely, Serafim Duicu iskola sportterme,

50 néző. Vezette: Răzvan Dincuţă (Ploieşti), Radu Da-
nielenco (Ploieşti). Tartalék: Romulus Pop (Marosvá-
sárhely). Ellenőr: Florea Frusin (Bukarest).

Gólszerzők: Boroş (22., 30.), Pop (29., 37.), Küs-
mödi (39.), illetve Tankó (1., 15.), Pavel (14., 14., 31.,
37.), Birtalan (17., 20.), Szőcs László (37.).

Sárga lap: Küsmödi (31.).
kiállítva: Kovács (32.).
City’us: Tătar (Coman) – Boroş, Pop, Küsmödi,

Togan (Luduşan, Kiss, Iszlai, Szabó, Nagy, Coldea).
Imperial Wet: Martin Rubio (Dospinescu) – Szőcs

László, Tankó, Pavel, Birtalan (Szőcs Loránd, Ko-
vács, Aramă, Sándor, Kurkó, Tifán, Stan, Dobri).

Eredményjelző
A teremlabdarúgó 1. liga 9. fordulójában a követ-

kező eredmények születtek: Sepsiszentgyörgyi Sepsi
Futsal – Dévai Autobergamo 0-8, Székelyudvarhelyi
FK – Dunărea Călăraşi 9-3, Resicabányai Munkás –
Jászvásári Poli 3-8, Marosvásárhelyi City’us – Csík-
szeredai Imperial Wet 5-9. A Temesvári Informatica
– Galaci United mérkőzést elhalasztották.

Ranglista
1. Déva 9 7 2 0 69-13 23
2. Székelyu. 9 7 2 0 62-28 23
3. Temesvár 8 6 2 0 46-10 20
4. Galac 7 5 0 2 22-17 15
5. Călăraşi 9 4 1 4 30-29 13
6. Jászvásár 9 3 2 4 44-40 11
7. Csíksz. 9 3 1 5 44-40 10
8. Resicab. 8 2 0 6 19-60 6
9. Sepsisztgy. 9 0 0 9 8-55 0
10. City’us* 9 1 0 8 18-70 –1
* 4 büntetőpont levonva



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓK: 3-4 kg közötti kacsák (10
lej/kg), valamint 8-11 kg közötti puly-
kák (9 lej/kg). Érdeklődni 8-16 óra kö-
zött a 0265/331-016 és a
0730-713-205-ös telefonszámon.
(60570)

KVÁRTÉLYT keresek sürgősen. Tel.
0746-819-274. (4965)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(4926)

VASTAG tűzifa eladó. Tel. 0740-278-
920. (4969)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(4969)

TÉLI TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-
792. (4969)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(4968)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Farkas István
névre szóló utazási igazolványom.
Semmisnek nyilvánítom. (4993)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(4942)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (4781)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (4608)

HEGESZTŐT és lakatost alkalmazok.
Tel. 0766-519-187. (19519)

VÁLLALUNK tetőfedést, tetőjavítást,
külső-belső munkálatokat, festést, padló-
és falicsempe-lerakást, készítünk
csatornát. Tel. 0741-790-452. (4834)

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő múlik, szállnak az évek, az
én szívemben megmarad emlé-
ked.
Szomorúan emlékezem drága
unokámra, SILLÓ KÁLMÁN 
ZOLTÁNRA (Tutty) halálának 17.
évfordulóján. 
Emlékét őrzi a bánatos Ica
mama. (4967-I)

Az élet nagy megpróbáltatás,
Az ember küzd, tervez,
Aztán jön egy pillanat,
S minden csak álom marad.
Mint a villám, úgy mentél el
Egy szomorú ködös reggelen.
Bánatom végtelen, mert itt hagy-
tál hirtelen.
Szomorúan emlékezem drága
gyermekemre, SILLÓ KÁLMÁN
ZOLTÁN – TUTTYKÁRA halálá-
nak 17. évfordulóján. 
Bánatos mámád. (4967-I)

Szomorú nap számomra novem-
ber 9-e. Immár 17 év telt el azóta,
hogy ezen a napon örökre eltávo-
zott közülünk SILLÓ KÁLMÁN
ZOLTÁN (Tutty). Emléke mindig
élni fog szívemben. 
Edit. (4967-I)

A régi szeretettel emlékezünk
Tuttykára, SILLÓ KÁLMÁN 
ZOLTÁNRA, aki 17 éve távozott
közülünk. Szeretettel gondolja-
nak rá ismerősei, barátai. 
Szerettei: nénje, Cica, férje, 
István és unokatestvére, Noémi.
(4967-I)

A pótolhatatlan veszteség örök
fájdalmával emlékezem drága
gyermekemre, SILLÓ KÁLMÁN
ZOLTÁNRA (Tuttika) halálának
17. évfordulóján. Szép emléke
nem halványul el soha, szívem-
ben féltve őrzöm egy életen át.
Emléke legyen  áldott, nyugalma
csendes! 
Szerető édesapád és Mimi
mama. (4990-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesanya, nagymama,
anyós, rokon és jó szomszéd, az
iszlói születésű 

MÁRKUS BORBÁLA 
született Nagy 

november 7-én, életének 91. évé-
ben eltávozott szerettei köréből.
Temetése november 9-én 13 óra-
kor lesz az iszlói családi háztól.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (4982-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Nagy bánattal búcsúzunk
ILIKÉTŐL, őszinte részvétünk
Ferinek és Rékának. Szí-
vünkben mindig élni fogsz.
Miki, Buba, Péterke és családja
Münchenből. (v.)

Varga Sándornak ÉDESAPJA
elhunyta alkalmából kívánjuk
Isten vigasztalását. A Philothea
Klub közössége. (4992)
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Fájó szívvel emlékezünk november 9-én
a drága jó anyósra, nagymamára és
dédmamára, STUPAR EMMÁRA szül.
Toth halálának huszadik évfordulóján.
Nyugodjon békében! 
Menye, Dódi, unokái: Karcsi, Izabella,
Attila, dédunokái: Emese és Noémi.
(4936-I)

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.

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

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

Közlemény
A 207/2015-ös közpénzügyi törvény 250. cikkelyének (2.) bekezdése értelmében
nyilvános árverésen értékesítik az alábbi eladósodott cégek javait:
– MARK EDY PAN KFT. – adószám 32023592, Magyaró 98. szám, Maros
megye, végrehajtói dossziészám: xx 
– BRANDY DEEP INSTAL KFT., adószám 31679298, Déda 180. szám, Maros
megye, végrehajtói dossziészám Deda_124
– RAI TRANS JUNIOR KFT., adószám 27088161, Marosoroszfalu 11. szám,
Maros megye, végrehajtói dossziészám RM 61
– LIVMAR TAXI KFT., adószám 23358734, Szászrégen, Állomás utca 8/56.,
Maros megye, végrehajtói dossziészám SC L_106
Az árverés 2017. november 28-án 11 órától lesz a Szászrégeni Adó- és
Pénzügyi Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén az xx, Deda_124,
RM 61  és az SC L_106 számú végrehajtói dossziék alapján. 
A MARK EDY PAN KFT. eladásra szánt ingósága:
– Matador kenyérsütő fás kemence öt tűzhellyel,  kikiáltási ár 13.860 lej. 
A BRANDY DEEP INSTAL KFT. eladásra szánt javai:
– polietilén-hegesztő készülék, kikiáltási ár 3.375 lej
– Bruder MS 210F Turbo hegesztőkészülék, kikiáltási ár 1.394 lej
– 2001-es gyártású BMW X5-ös személygépkocsi, rendszáma MS-15-JNR,
kikiáltási ár 14.235 lej
– Schaeff 28/0729 típusú buldózer, kikiáltási ár 3.600 lej
A  RAI TRANS JUNIOR KFT. eladásra szánt ingósága:
– 2004-es gyártású BMW 346X/Ed71 330XD személygépkocsi, rendszáma MS-
11-SWT, kikiáltási ár 15.600 lej
A LIVMAR TAXI KFT. eladásra szánt ingósága:
– 2008-as gyártású Dacia Logan, rendszáma CJ-67-CRL, kikiáltási ár 3.891 lej
A kikiáltási ár a MARK EDY PAN KFT. és a RAI TRANS JUNIOR KFT. esetében a
felértékelési árat jelenti (első árverés),  a többi cég esetében pedig a felértékelési
ár 75%-át (második árverés), héa nélkül. A javak nincsenek megterhelve. 
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy
értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja előtt. 
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen
és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a
következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám 4322637; 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, saját felelősségre tett nyilatkozatot,
hogy az ajánlattevő nem közvetítő, ahhoz, hogy a megszabott helyen 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 hirde-
tés kifüggesztésének időpontja: 2017. november 9. 

Zogorean Florin hivatalvezető

Pénzügyminisztérium 
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyek adóbehajtó és értékesítő osztálya 

Közlemény 
A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3.
szám) 2017. november 20-án 11 órától az 5-ös számú irodában
ajánlatválogatást szervez a 14/2007-es kormányrendelet alapján az állami
magántulajdonba került, vagy elkobzott vagyontárgyak bizományi rendszerben
történő értékesítésére. 
A versenyvizsga kötelező feltételei:
1. A Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési bizonylat. 
2. A Cégbíróság által a 30 napos határidőn belül kibocsátott igazolás (certificat
constatator), amelyből kiderül, hogy a cég bizományi tevékenységet folytathat. 
3. A 731/2007-es kormányrendelet alapján kibocsátott dokumentum (jegyzék),
amelyből kiderül, hogy milyen bizományi díjat (comision) ajánl a cég. 
4. Kötelezvény arról, hogy az eladott javakból származó pénzösszeget az
eladástól, illetve a kibocsátott számla dátumától számítva öt munkanapon belül
átutalják a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal számlájára. 
5. Kötelezvény arról, hogy az eladásra szánt javakat megőrzik olyan állapotban,
amelyben átvették, nem rongálják meg szállítás és raktározás közben. 
6. A bizományi tevékenységre szánt helyiség tulajdonjogát igazoló okirat
másolata. 
7. Kötelezvény, amelyből kiderül, hogy a bizományba bevett javakat vagy
legalább egyet-egyet az árukészlet darabjaiból kiállítanak. 
8. Saját felelősségre tett nyilatkozat, amiből kiderül, hogy az érintett cégnek nincs
adóssága az állami és a helyi költségvetés felé. 
9. Héakötelezettséget igazoló okirat. 
10. További okiratok, amiből kiderül: 
a) az átvett áru mennyisége 
b) a cég kereskedelmi vonzereje 
Bővebb felvilágosítás a részvételi feltételekről a hivatal 5-ös számú irodájában
vagy a 0265-250-982-es és a 0265-250-983-as telefonszámon, a 194-es
mellékállomáson. 

Dénes Irén hivatalvezető 
Olivia Sîntean, az adóbehajtó és értékesítő osztály vezetője 
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A Népújság hirdetési  irodájában felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári  SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai HARGITA  NÉPÉBE,

a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE  
és az aradi NYUGATI JELENBE.

NAPPALI BÁR BÁROSNŐT alkalmaz a Kövesdombon. Érdeklődni a 0741-284-447-es telefonszámon.
(4950)
RÉGI AJTÓK ÉS ABLAKOK MINŐSÉGI HŐ-, POR- ÉS HANGSZIGETELÉSÉT vállaljuk Német-
országban kifejlesztett technológiával. Új és egyszerű megoldás, tiszta munka, nagytakarítást nem igényel.
Tel. 0721–255-006. (H.N.)
ROMÁN TŐKÉJŰ ÉPÍTKEZÉSI CÉG alkalmaz KÉPESÍTETT  KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT,
VASBETONSZERELŐKET, minimum 3 éves tapasztalattal. Az önéletrajzokat a következő faxszámon:
0265/266-067, e-mailben az  office@moragroind.ro címen, vagy személyesen Marosvásárhelyen, az 1848.
út 50/6. szám alatti irodánkba várjuk. (60562)
AJÁNDÉKTÁRGYAK ÉS DEKORÁCIÓS ELEMEK KÉSZÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ CÉG 2017-
ben végzett, legalább érettségivel rendelkező FIATALOKAT alkalmaz gyártási részlegére. A cég vállalja
az alkalmazottak ingyenes betanítását. Érdeklődni és önéletrajzokat küldeni az office@norand.ro e-mail-
címen lehet. (60569)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, gyermekek
számára ANIMÁTORT; PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391-I)
FŐTÉRI HELYISÉG SZAKÁCSOT, PIZZÁST, MOSOGATÓT alkalmaz előnyös bérezéssel. Tel. 0746-
251-010, 0743-087-373, 0733-910-351. (19542)
ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmazunk ABC-be. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Tel. 0740-034-622.
(19548)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (19549-I)
A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és SEGÉDMUNKÁST. Tel. 0744-644-026. (19549-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony
segíteni tud Önnek abban, hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi  a vállalkozást, elűzi a
szerencsétlenséget, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb betegség
esetén, sikert hoz a szerelembe. Minden problémáját
megoldja, az eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni
Klarának, hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból;
Corina Bukarestben kétévi különélés után kibékült
kedvesével; Németországban Klaus ismét feleségével él,
és sikeres üzletember lett; Ferenc Olaszországban kigyógyult a depresszióból, 7
év után megnősült; Constantin Kolozsváron újra a családjával van; Cristian
Nagyváradon összeházasodhatott szerelmével; az amerikai George sikeres
vállalkozás tulajdonosa. 
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

ŞTEFANIA JÓS és JAVASASSZONY Marosvásár-
helyen tartózkodik. A legtöbb sikeresen megoldott
ügye van, az egyedüli, akit az egyház is  elismer.
Segíteni tud a problémák megoldásában: szétvált
párokat összebékít, jólétet visz a házhoz és a vállal-
kozásba, feloldja a kötést, átkot, megszabadít a dep-
ressziótól, a csontfájdalmaktól, a fejfájástól, a stressztől,
az alkoholizmustól, az impotenciától, a szerencsejáték-
szenvedélytől, összehozza a szerelmeseket, segít
vizsgák esetén stb.
Köszönetnyilvánítások:
Ioana Régenből hálás Ştefania asszonynak, mert férje
visszatért hozzá; Ismeretlen köszönetét fejezi ki, mert
a segítségével megszabadult a csődtől és az alkoholizmustól; Enikő hálás, mert
levette róla a rontást, ami miatt 40 éves koráig nem tudott férjhez menni; Mária
Marosszentkirályról köszöni, hogy fiát kigyógyította az epilepsziából és a tébécéből;
András hálás Ştefania asszonynak, mert a  felesége visszatért hozzá. 
Hívja Ştefania asszonyt a 0743-854-205 és a 0733-044-424-es telefonszámon.
100% garancia.
(Fizetett hirdetés: 4953)

Álláshirdetés
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata a

21/2007. sz. rendelkezés 13. cikkelyének 3. sz. bekezdése értelmé-
ben felvételt hirdet 

színházi ügyelő 
munkakör betöltésére.

Az állás betöltésének feltételei:
– középiskolai végzettség
– az előadóművészeti intézményben szerzett tapasztalat előnyt

jelent.
Képességek és készségek:
• Jó szervező- és kommunikációs készség
• Hosszabbított munkaidőre való hajlandóság, a Munkatörvény-

könyv rendelkezéseinek betartásával
• Csapatmunkára való készség
Tájékoztatás és beiratkozás a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház

humánerőforrás- és jogi irodáján 2017. november 10-ig. Telefon:
0265-219-261, 0365-806-862/113.

A Siletina Impex 
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt. 

személyzetválogatást  szervez autóbuszsofőri 
állások betöltésére

Követelmények: 
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély (atestat)
– legkevesebb két év tapasztalat személyszállításban

A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély, a végzettséget igazoló iratok má-
solatával, esetleges ajánlással  a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán  nyújt-
hatók be hétfőtől péntekig 9–15 óra között. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es  telefonszámon.
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Őszi nagytakarítás
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezésében a nagytakarítás 2017. október

16. – november 20. között zajlik. 
November 13–18. között a következő utcákból 

szállítják el a szemetet: 
– november 13.: Borzeşti, Kelemenhavas, Fenyő, Vulkány, Papiu 
– november 14.: T. Vladimirescu –  a közpénzügyi hivataltól a Budai negyed felé –, Liliom, Agyag,

Petrila, Árvácska, Nárcisz, Mimóza, Bábolna, Borona, Ibolya, Vető, Kertész, Budai Nagy Antal, Dâm-
boviţa, Sas, Bucegi, Zernyest, Hárs, Alkony, Nyárád

– november 15.: Moldova park, Moldova, Kovászna sétány, Hátszeg sétány, Vráncsa sétány, 
Sellemberk, Năvodari, Szelistye, Păltiniş, Bazsalikom, Vadász, Bucsin, Cserealja, Királykút, T. 
Vladimirescu – a Budaitól az 1918. December 1. út felé –, Brassói, Arató

– november 16.: Pandúrok sétány, Pandúrok útja, Erdély, Cernavoda, Bánát, Máramaros, Munté-
nia, Zsidó Vértanúk, Bodoni Sándor, Eke, Szorgalom, Gyümölcskertész, Méhész, Erdész, Segesvári
út

– november 17.: 1918. December 1. út, Tisztás, Ferdinánd király, Erzsébet királyné, Jeddi, Szent
István, Szent János, Ágacska, Rügy, Negoiu, Erdőalja, Diamant park, Merészség, Áldás, Haladás,
Munka, Jövő, Testvériség, Harmónia, Dicsőség, Tulipán, Barátság

– november 18.: Remeteszeg, Bese, I. Vescan, V. Săbădeanu,  Éden, Csángó, Alsóforduló, Lóhere,
Lucerna, Len, Görgényi

Az ingatlantulajdonosok, tulajdonosi társulások kötelesek időben kitakarítani a háztáji gazdasá-
gokat, udvarokat, a tömbházak körüli területet és a zöldövezetet. 

• A hulladékot a járdaszélre, a szállítójárművekkel könnyen megközelíthető helyre kell kitenni egy
nappal a meghirdetett időpont előtt.

• A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal felkéri azokat, akik most metszik a fákat, hogy az ága-
kat külön csomóba rakják, másként ezeket nem viszik el a helyszínről. 

• A szemetet a meghirdetett napon szállítják el a polgármesteri hivatal illetékesei.
• Az utólag kihelyezett hulladék elszállítását a Salubriservtől külön kell igényelni, és ezért a tulaj-

donosi társulásnak díjat számolnak fel.
• Bontásból származó, illetve építkezési törmeléket (tégla, beton) ne helyezzenek ki, mert ezt nem

szállítják el. Az illyen hulladékot csak magán- vagy jogi személy által leadott rendelésre szállítja el a
Salubriserv Rt. 

A program az időjárás, illetve objektív okok függvényében módosulhat. Ez esetben újraközlik az
időpontot. 

Moldovan Florian mérnök, a Közterület-kezelő Igazgatóság igazgatója

Marosvásárhely felkerült 
Európa fesztiváltérképére
A marosvásárhelyi VIBE Fesztivál két jelölést ka-

pott az Európai Fesztiválok Díjára (European Festival Awards): a
Legjobb Kis Fesztivál és a Legjobb Új Fesztivál jelöltjei között
lehet szavazni rá.

A European Festival Awards a kontinens legkiemelkedőbb fesz-
tiváljait és azok stábjait díjazza. A 2009-ben alapított díj évente
közel 350 fesztivál közül válogat, a tizenöt kiosztott díjból hét kö-
zönségszavazás alapján dől el minden év januárjában Gröningen-
ben (Hollandia). Az előző évek nyertesei között a magyarországi
Sziget, Volt és Balaton Sound, a szerbiai Exit Festival, a belga To-
morrowland, az angliai Glastonbury Festival, illetve a romániai
UNTOLD is szerepel.

„A VIBE Fesztivál jelölése nagy megtiszteltetés Marosvásárhely-
nek, a szervezőknek és a vájbolóknak egyaránt. Láthatóvá váltunk
az európai fesztiválok nemzetközi palettáján, és Marosvásárhelyt
is visszahelyeztük a fontos fesztiválok térképére” – mondta Rés
Konrád Gergely fesztiváligazgató.

A VIBE-ra szavazni a következő linken lehet, november 30-ig:
http://eu.festivalawards.com/vote/

A VIBE második kiadása 2018. július 5. és 8. között lesz.
Polacsek Péter

kommunikációs igazgató
office@vibefesztival.ro

+40 746 307 775


