
A Környezetvédelmi Minisztérium tegnap Marosvásárhelyen
ismertette az országos hulladékgazdálkodási tervet és az
ágazatra vonatkozó törvényes előírásokat. A konferencián
részt vettek a Környezetvédelmi Minisztérium képviselői, 
Mircea Duşa, Maros megye prefektusa, Ovidiu Dancu és 
Alexandru Câmpean, a Maros Megyei Tanács alelnökei, illetve
a megyei önkormányzat és a helyi önkormányzatok képvise-
lői. Az előadásokat a Környezetvédelmi Minisztérium, a Köz-
igazgatási és Regionális Fejlesztési Minisztérium, valamint a
közszolgáltatásokat szabályozó országos hatóság szakem-
berei tartották.

A konferencia fontosságáról elsőként Tóth Andreát, a Maros Ecolect
Közösségi Fejlesztési Társulás ügyvezető igazgatóját kérdeztük, aki el-
mondta, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium tájékoztató jellegű ta-
lálkozóján az önkormányzatok képviselői, a köztisztasági cégek és az
érintett intézmények képviselői vettek részt.

– A minisztériumi küldöttség az országos hulladékgazdálkodási tervet
mutatta be, illetve tájékoztatást nyújtottak ezzel kapcsolatban. A tervet
több mint egy éve állították össze, irányt szab a hulladékgazdálkodás terén
az ország valamennyi megyéje számára az integrált hulladékgazdálkodási
rendszerek tekintetében. Ennek alapján állítják össze a megyénkénti hul-
ladékgazdálkodási tervet a közeljövőben – mondta Tóth Andrea, a Maros
Ecolect Közösségi Fejlesztési Társulás ügyvezető igazgatója.

Csatornahálózat
épül Jedden
Márciusban megkezdődik a jeddi csa-
tornahálózat kiépítése. A község törté-
netének legnagyobb beruházására
vonatkozó kivitelezési szerződést
szerda délben a felújított kultúrotthon-
ban írta alá Bányai István polgármes-
ter és a versenytárgyalást megnyert
cég illetékese.
____________2.
A csúfolódástól 
a tettlegességig
Bár törvény tiltja Romániában is az is-
kolai bullyingot, azaz a csúfolkodást,
sértést, megalázást, megfélemlítést,
sajnos már az alsó tagozaton is gya-
koriak a kisdiákok között a beszólá-
sok, csúfolódások, és gyakran sem a
tanintézet, sem a szülők nem vesznek
tudomást az iskolai testi-lelki erőszak-
ról, ugyanis a bosszútól tartva az áldo-
zatok nem beszélnek róla.
____________5.
A négyes döntőbe
juthat a CSM
Magabiztosan legyőzte 1. ligás ellen-
felét a Románia-kupa nyolcaddöntőjé-
ben a Marosvásárhelyi CSM
futsalcsapata, és nagyon közel van
ahhoz, hogy bejusson a négyes dön-
tőbe.
____________9.

Közművesítés papíron

Miközben az állami költségvetés-tervezetet osztják-szorozzák, és
5,5 százalékos gazdasági növekedésre alapozva fújják az optimista
büdzsélufit, az oktatási tárcától érkeznek a hírek: mobil vécéket
helyeznek ki azoknak az iskoláknak az udvarára, ahol a tanulók
még mindig udvari, földbe ásott „illemhelyeket” használnak. Az
oktatási miniszter asszony nyilatkozatában hangsúlyozta, ezek nem
a rendezvényeken, koncerteken használt toitoi vécék lesznek,
hanem kézmosós mobil vécék vagy szaniter konténerek. Ott, ahol
már közművesítve van az iskola, vagyis a víz- és csatornahálózat
ki van építve, a konténerek rácsatlakoztathatók lesznek a vezeték-
rendszerre, ahol pedig nincs közművesítés, ott majd kutakból old-
ják meg a víz bevezetését, illetve szeptikus tartályt telepítenek az
udvarra. 

Három évtizeddel a rendszerváltás után még mindig ott tartani,
hogy mintegy 2400 romániai iskola vezetékesvíz- és csatornahá-
lózat nélkül működik, udvari vécére járnak a gyerekek, pedagógu-
sok, több mint elszomorító. A tanintézetek évről évre ideiglenes
közegészségügyi, illetve működési engedélyek alapján működnek,
nem tudják teljesíteni az ütemezési feltételekkel kiadott jóváhagyá-
sokba foglaltakat, vagyis megfelelni az alapvető higiéniai feltéte-
leknek, és mégis, tanévkezdésekkor újra meg újra kinyitnak. Az
összevissza fércelt költségvetés-tervezet vitája során eddig nem
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Márciusban megkezdődik a
jeddi csatornahálózat kiépítése.
A község történetének legna-
gyobb beruházására vonatkozó
kivitelezési szerződést szerda
délben a felújított kultúrotthon-
ban írta alá Bányai István polgár-
mester és a verseny-
tárgyalást megnyert cég illeté-
kese.

– Egy 2.483.197 euró értékű pro-
jektről van szó, amely 18.470 méter
csatornahálózatot, három szivattyúhá-
zat és 630 bekötést is magába foglal.
Így a lakosoknak nem kell fizetniük a
bekötésért. A munkálatokat a falu alsó
végétől kezdjük az első szivattyúház-
zal. Terveink szerint nem egyszerre
adnánk át az utcákat, hanem szaka-
szokban, ahogy a munkálattal hala-
dunk, mi több, azt tervezzük, hogy ezt
követően az érintett utcákban neki-
kezdjünk az aszfaltozásnak is. A mun-
kálat március elején kezdődik. A
kivitelező cég azt ígérte, hogy három
fronton indítja, és egy év alatt befejezi
a hálózat kiépítését – nyilatkozta Jedd
polgármestere. 

Bányai István arra is kitért, hogy a

pályázati kiírás nem tette lehetővé,
hogy a községhez tartozó három ki-
sebb falut – Marosagárdot, Kebelét és
Kebeleszentiványt – is belefoglalják a
projektbe, de már idén elkezdik ter-
vezni a csatornahálózat kiterjesztését,
hogy mire a vezeték elér az említett
falvak határába, már meglegyen az
anyagi háttér a munkálat folytatására. 

– A rendszer úgy volt megtervezve,
hogy megbírja a három település ka-
nalizálásának terhelését – tette hozzá
a községgazda.

Bányai István azt sem rejtette véka
alá, hogy a csatornázási munkálatok
kényelmetlenebbé teszik majd a jed-
diek mindennapjait, hiszen az utat kö-
zépen, illetve keresztbe fel kell törni.
Az elkövetkezőkben az egyes utcák
sorrendjének kialakítása után felkészí-
tik a lakókat a várható nehézségekre.
A polgármester azt reméli, a lakosság
partnerként áll majd a nagyméretű be-
ruházáshoz, amelyet még jelen man-
dátumában, 2020 júniusáig szeretne
befejezni.

Vécsi esték
A Vécsi esték rendezvénysorozat keretében ma, február
14-én 17 órakor „…úgy szeretem már Rodostót, hogy el
nem felejthetem Zágont…” II. Rákóczi Ferenc és Mikes
Kelemen az emigrációban címmel Böjte Lídia, a Kemény
János Művelődési Társaság elnöke, nyugalmazott ma-
gyar szakos tanár tart előadást a marosvécsi református
egyházközség új gyülekezeti termében.

XVIII. Nemzetközi 
Magyar Fotószalon 2018
Hagyományaihoz híven Marosvásárhelyen is bemutatja
aktuális Fotószalonját a Magyar Fotóművészek Világszö-
vetsége. A kiállítás ugyancsak ma, február 14-én 18 óra-
kor nyílik a Bernády Ház emeleti galériájában. A 2018-as
vándorkiállítás az előzőeknél is gazdagabb anyagból vá-
logatott. A pályázatra öt ország 114 fotósa több mint 1200
felvétellel nevezett be, a marosvásárhelyi kiállításon
ebből az anyagból látható egy reprezentatív, színes és
monokróm szelekció. A megnyitón Magdó István, az
MFVSZ alelnöke és Nagy Miklós Kund művészeti író mél-
tatja a fotósok teljesítményét. 

Érzések, élmények –
a fotózás rejtett szépségei
A fenti cím alatt, a Női Akadémia szervezésében kedden,
február 19-én 17.30 órakor a Bernády Házban (Horea
utca 6. szám) Barabási Attila-Csaba tart előadást. A
Maros Művészegyüttes igazgatójának művészfotóival
környezetünk, világunk felfedezésére hívják az érdeklő-
dőket a szervezők. Az előadást beszélgetés követi. Az
eseményre a belépés ingyenes, a szervezők további ren-
dezvények szervezése érdekében adományt elfogadnak. 

Mi van a SOROK mögött?! 
Beszélgetősorozatot indít Marosvásárhelyen a Marosvá-
sárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület örmény
származású vagy az erdélyi örmény közösséggel kap-
csolatban levő közéleti személyiségekkel. 2019-ben négy
alkalommal kerül sor személyes hangvételű beszélge-
tésre életutakról és életeket meghatározó helyzetekről,
aktuális közéleti kérdésekről – erdélyi magyar és magyar
örmény szemmel. Az első beszélgetés a SOROK mögött
keresi ez embert – a meghívott beszélgetőtárs Bodó
Márta vallási közíró, a Keresztény Szó és a Vasárnap fő-
szerkesztője, Petelei István leszármazottja. Az ese-
ményre február 20-án, szerdán, 18 órai kezdettel kerül
sor a Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János ter-
mében. A belépés ingyenes. 

Gyerekfoglalkozás a könyvesboltban
Ki vagyok én? – mesés utazás az önismeret felé címmel
kerül sor a Meselánc szervezésében a soron következő ta-
lálkozásra a marosvásárhelyi Kobak könyvesboltban. Ezút-
tal egy olyan témát járnak körül a résztvevőkkel, amelynek
az az sajátossága, hogy minél idősebbek vagyunk, annál
inkább nem értjük a működését. Ez pedig nem más, mint a
nagy, titokzatos ÉN. Játékkal és mesével fogják feltérké-
pezni azt, amit a nagyok úgy hívnak, egyéniség. A találko-
zásra február 16-án, szombaton 11 órától kerül sor. A
gyerekfoglalkozás időtartama: 1 óra. Foglalkozásvezető:
Brassai Eszter dramaturg. Elérhetőség: tel. 0756-332.608. 

Elhunyt művészek munkái 
Rendhagyó kiállítás nyílik február 14-én, ma 17 órakor a
marosvásárhelyi Bernády Házban. Ezúttal saját műgyűjte-
ményéből mutat be válogatást a Dr. Bernády György Köz-
művelődési Alapítvány. A kulturális központ közel
negyedszázada szervezi rendszeresen a kiállításait, a kiál-
lítók azóta gazdagítják a kollekciót egy-egy alkotással. Időn-
ként műgyűjtők adományaival is gyarapodott az állomány.
A 171 alkotóból, akiknek munkái a galéria gyűjteményében
szerepelnek, többen meghaltak már. A Visszatekintő cím-
mel nyíló tárlat az elhunyt festők, grafikusok, szobrászok,
textilművészek közel félszáz művét viszi közönség elé. Al-
bert Lászlótól Zsigmond Attiláig hosszú a névsor, több nem-
zedék törekvéseibe, képzőművészetünk mintegy fél
évszázadába nyújt bepillantást a rendezvény. 

A Völgyhíd az Arielben
A Völgyhíd című ifjúsági előadás látható február 14-én, ma
15.30 órától a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermek-
színházban. A középiskolásoknak ajánlott produkciót drá-
mafoglalkozás követi. Bővebb tájékoztatás és helyfoglalás
a 0747-94181-es telefonszámon, sms-ben is.

A Maros Művészegyüttes 
vendégszereplései 

A Maros Művészegyüttes február 15-én, pénteken 18 órai
kezdettel a Kicsi Svejk háborúja című táncszínházi előadás-
sal vendégszerepel a marosludasi művelődési házban.
Február 17-én, vasárnap 19 órakor a búzásbesenyői Ráto-
nyi János Művelődési Házban a Tegnap a Gyimesben jár-
tam című folklórelőadást viszik színre Varga János és Sára
Ferenc rendezésében. 22-én, pénteken 19 órától a dicső-
szentmártoni Mihai Eminescu Művelődési Házban a Kicsi
Svejk háborúja című előadással vendégszerepelnek. Ren-
dező-koreográfus: Varga János, zeneszerző: Kelemen
László.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Ma BÁLINT és VALENTIN,
holnap GEORGINA
és KOLOS napja.
GEORGINA: a Georgius (magya-
rul György) férfinév latin nőnemű
alakjának továbbképzése.
KOLOS: régi magyar személynév,
ami a német Klaus névnek a ma-
gyar formája, ez pedig a Nikolaus
(magyarul Miklós) név rövidülése.

14., csütörtök
A Nap kel 

7 óra 28 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 45 perckor. 
Az év 45. napja, 

hátravan 320 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. február 13.

1 EUR 4,7435

1 USD 4,1917

100 HUF 1,4920

1 g ARANY 176,7183

IDŐJÁRÁS
Változó idő

Hőmérséklet:
max. 30C
min. -10C

Nagy Székely Ildikó

Megyei hírek

Csatornahálózat épül Jedden
Aláírták a kivitelezési szerződést

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

RENDEZVÉNYEK

Bányai István polgármester aláírja a szerződést Fotó: Nagy Tibor 

Nem lett öngyilkos – ahogyan arról korábban bí-
rósági források hírt adtak – az a húszéves ratos-
nyai fiatalember, akinek autójára rálőttek
pénteken a rendőrök, de egy járókelőt sebesítet-
tek meg – pontosított a szászrégeni ügyészség.

A vádhatóság tegnap közölte: egy másik férfi vetett ön-
kezével véget életének, akit egy báldi nő meggyilkolásával
gyanúsítanak.

Ez utóbbi egy február 12-i esettel kapcsolatos, amikor
egy nő holttestére bukkantak, amely Báldon a patakban,
arccal lefele lebegett. A Maros megyei rendőr-főkapitány-
ság gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt
indított kivizsgálást.

Szerda délelőtt bírósági források azt közölték, hogy ön-
gyilkos lett az a ratosnyai férfi, akinek autójára rálőttek
pénteken a rendőrök, de egy járókelőt sebesítettek meg.

A 20 éves fiatalembert egy nappal korábban helyezték
30 napos hatósági felügyelet alá, és megtiltották, hogy el-
hagyja Ratosnyát.

A férfit, akit hétfőn 24 órára őrizetbe vettek, két rendben
elkövetett hatósági elleni erőszak elkövetésével gyanúsít-
ják.

Vasárnap a szászrégeni ügyészek bejelentették, hogy in
rem (a bűncselekmény elkövetésére irányuló gyanú meg-
alapozottságát vizsgáló) eljárást indítottak gondatlanság-
ból elkövetett súlyos testi sértés, valamint kétrendbeli
hatóság elleni erőszak ügyében.

Rendőrségi források szerint a szászrégeni közlekedés-
rendészet munkatársai péntek este meg akartak állítani egy
személygépkocsit, annak vezetője azonban továbbhajtott.
A rendőrök követték az autót, és mivel az Marosvécs felé
tartott, riasztották ottani kollégáikat, akik aztán Magyarón
próbálták megállítani a menekülő sofőrt, de az ő jelzése-
ikre sem állt meg. Az egyik rendőr ekkor szolgálati fegy-
verével rálőtt az autóra, az egyik golyó azonban egy
gyalogos nő fejét találta el. A rendőrök elsősegélyben ré-
szesítették a sérültet, akit aztán mentővel előbb a maros-
vásárhelyi, majd a kolozsvári kórházba szállítottak.
(Agerpres)

Nem lett öngyilkos 
a rendőrök elől menekülő sofőr
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Kevesebb pénz a SRI-nek
A parlament pénzügyi bizottsága kedden késő este
jóváhagyta a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) költ-
ségvetését, miután 150 millió lejt levágott az erede-
tileg előterjesztett büdzséből. A kormány által
előterjesztett tervezet több mint 2,4 milliárd lejt irány-
zott elő a SRI-nek, ez 4,82%-kal több, mint 2018-
ban volt. A költségvetési bizottság összesen 525
millió lejt vágott le a Román Hírszerző Szolgálat
(SRI), a Külföldi Hírszerző Szolgálat (SIE) és a kor-
mányőrség (SPP) költségvetéséből, és ezt az 
összeget az egészségügyi minisztérium javára cso-
portosította át. George Voinescu tábornok, a SRI he-
lyettes vezetője „riasztónak” nevezte a javasolt
költségvetési módosításokat, és felhívta a figyelmet,
hogy a forrásmegvonással a szolgálatok műveleti
kapacitását csökkentik. (Agerpres)

Visszavont jelöltségek
Lia Olguţa Vasilescu kedden este visszavonta kor-
mányfőhelyettesi és fejlesztési miniszteri jelöltségét.
Elmondta, a döntést azt követően hozta meg, hogy
tárgyalt Liviu Dragneával, a Szociáldemokrata Párt
(PSD) elnökével. Hozzátette: amennyiben az alkot-
mánybírósághoz fordulnának, az meghosszabbítaná
azt az időt, ameddig akadályoztatva van a szociálli-
berális kabinet munkája. Klaus Iohannis államfő csü-
törtökön levélben közölte Viorica Dăncilă
miniszterelnökkel, hogy nem nevezi ki Lia Olguţa Va-
silescut kormányfőhelyettesnek, illetve a fejlesztési
minisztérium élére. Indoklásában jelezte, nem kel-
lően felkészült, és nincs elég tapasztalata a felada-
tok ellátásához. Az államfő egyúttal új javaslatot kért
a kormányfőtől a miniszterelnök-helyettesi és fej-
lesztési miniszteri tisztségre. (Mediafax)

Hamisított oklevél
Egy újságírói egyetemet végzett fiatalember inter-
netre feltöltött oklevelét másolta le és hamisította
meg a magát orvosnak kiadó Raluca Daniela Bîrsan
– közölte szerdán Teodor Boantă, a Lucian Blaga
egyetem szóvivője. Tájékoztatása szerint a nagy-
szebeni újságírói egyetem hallgatója 2008-ban vé-
gezte tanulmányait, és egyetemi oklevelének első
és hátoldalát is lefényképezte, a képeket pedig fel-
töltötte saját blogjára. Így Raluca Daniela Bîrsan
csak letöltötte a képeket, majd Photoshoppal módo-
sította azokat. Ezzel a hamisított diplomával jelent-
kezett önkéntes orvosnak az Ilfov megyei kórháznál,
ahol már évek óta dolgozik a nőgyógyászati osztá-
lyon anélkül, hogy erre engedélyt kapott volna az or-
vosi kamarától. (Agerpres)

Magas fokozatú lavinaveszély
Magas, ötből négyes fokozatú a lavinaveszély a Fo-
garasi-havasokban, az 1.800 méternél magasabb
régiókban, valamint a Bâlea-tónál, ahol 241 centi-
méteres a hóréteg – figyelmeztetnek a szakembe-
rek. 1800 méter alatt hármas fokozatú a
lavinaveszély. A Transzfogarasi utat – éppen a lavi-
naveszély miatt – télire lezárják, ez csak a Bâlea-
vízesésig járható. A Bâlea-tó télen csak kabinos fel-
vonóval közelíthető meg. Kedd este egy hólavina le-
zárta a Kercisóra (Cârţişoara) és a Bâlea-vízesés
közötti út egyik forgalmi sávját. A karbantartók dol-
goznak az út szabaddá tételén. (Agerpres)

hallottunk arról a 10 milliárd, Liviu Dragnea PSD-
elnök szerint eurós, Viorica Dăncilă kormányfő szerint
lejes helyi beruházási alapról, amely kétféle beruhá-
zásra biztosítana pénzt az önkormányzatoknak: közmű-
vesítésre, illetve a tanintézetek felújítására. A szóban
forgó, múlt év végén bejelentett beruházási alap létesí-
tése már akkor vitát gerjesztett, hiszen az évek óta létező
helyi fejlesztési program, a PNDL éppen az ilyen mun-
kálatokat (is) finanszírozza. Igaz, hogy elpolitizáltnak
tűnik a pénzosztás a PNDL-n keresztül, és az is statisz-
tikai adatokra alapozott tény, hogy az ország nem jeles-
kedik az európai uniós alapok lehívásában sem. Ilyen
körülmények között tízmilliárdos fejlesztési alap létre-
hozását lebegtetni olyan, mint a teljes jövedelemadónak
az önkormányzatoknál maradását ígérni, és az ígéretet
aztán nem betartani. Vagy ha mégis, az intézkedés nyo-
mán az egyik zsebbe pénzt tesznek, a másikból viszont
többet kivesznek. Ez a munkastílus jellemezte az elmúlt
30 évet, és a jelek szerint 10 év múlva még mindig arra
panaszkodik majd az oktatási miniszter, hogy számos is-
kolában lavórban mossák a kezüket a gyerekek, és ud-
vari vécére járnak. 

Közművesítés papíron
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A száz legnagyobb bevételű hollywoodi filmben tavaly
több nő és alulreprezentált kisebbséghez tartozó színész ka-
pott főszerepet, mint valaha – állapította meg egy új amerikai
tanulmány.

A Dél-kaliforniai Egyetem Annenberg Kommunikációs és
Újságíró Iskolájának kutatói az Egyesült Államokban 2018-
ban bemutatott száz legnagyobb kasszasikert elemezve meg-
állapították, hogy 40 filmnek volt nő a főszereplője vagy
egyik főszereplője. Egy évvel korábban száz filmből ez 37-
ben fordult elő, 2016-ban pedig 33 produkcióban. 2007 óta,
mióta ezt a tanulmányt évente elkészítik, a tavalyi volt a leg-
magasabb szám – írta a The Guardian című brit napilap
honlapja.

A kutatók azt is megállapították, hogy a sokszínűség terén
is előrelépés történt: a 40 filmből 11-ben volt olyan vezető

karakter, aki „alulreprezentált faji/etnikai csoporthoz tarto-
zik”, és 11 filmben szerepeltek 45 éves vagy idősebb karak-
terek. Összehasonlításként: 2017-ben az említett két
csoportban 4, illetve 5 film szerepelt.

A diverzitás növekedését általánosságban is jelzi, hogy a
száz filmből 28-ban a főszerepet vagy az egyik főszerepet
alulreprezentált csoportból származó színész alakította,
2017-ben 21 ilyen film született, 2007-ben mindössze 13, a
mélypont pedig 2011 volt 9 filmmel.

Stacy L. Smith, az Annenberg Integrációs Kezdeményezés
igazgatója közleményében úgy értékelte, a tavalyi adatok
arra utalnak, hogy a filmipar döntéshozói igyekeznek olyan
tartalmakat létrehozni, amelyek jobban reflektálnak a való
világra, és úgy tűnik, hogy ez a mozikasszáknál meg is térül.
(MTI)

Hollywoodi kasszasikerek

Az Európai Központi Bank (EKB) levélben bírálta a
kormányt, hogy nem egyeztetett a romániai bankok
követeléseire kivetett úgynevezett kapzsisági adó-
ról.

A levelet a Hotnews.ro hírportál tette közzé. A február 5-
én keltezett és szerdán nyilvánosságra hozott dokumentumot
Eugen Teodorovici pénzügyminiszternek címezte az EKB.

A levél szerint az EKB elvárta volna, hogy a hatóságok
konzultáljanak az új adó bevezetéséről, amiről a bukaresti ka-
binetnek csak az EKB álláspontja ismeretében kellett volna
döntenie. Az EKB véleményének ki nem kérésével a kormány
megszegte a konzultációs kötelezettségét az európai jegybank-
kal szemben.

Felhívták a figyelmet, hogy a tavaly decemberben elfoga-
dott 114-es sürgősségi kormányrendelet nem tartalmaz hatás-
tanulmányt, amely felmérte volna a bankok eszközeire kivetett
illeték hatásait, ezért az európai jegybank szerint nem zárható
ki annak lehetősége, hogy az intézkedés jelentős következmé-

nyekkel jár majd a romániai bakrendszer stabilitására. „A jö-
vőben az EKB nagyra értékelné, ha a román kormány teljesí-
tené kötelezettségét és a jövőben konzultálna az európai
központi bankkal a törvénytervezetről” – olvasható a levélben.
A kormány által kapzsisági illetéknek nevezett adót a pénzin-
tézeteknek akkor kell fizetniük, ha a bankközi hitelkamatláb,
a ROBOR 2,0 százalék fölé emelkedik. Az illeték a bank esz-
közeinek 0,1 százalékától indul és a kamat 3 százalékot meg-
haladó szintjénél eléri a 0,3 százalékot.

Mugur Isărescu, a román jegybank kormányzója azt kérte
kedden a parlamentben, hogy az illetéket ne kössék a bankközi
hitelkamatlábhoz, hiszen a ROBOR a monetáris politikához
tartozik, így az adó a jelenlegi formájában támadás a jegybank
függetlensége ellen.

A január 1-től hatályban levő kormányrendelet a bankokra,
az energia- és a telekommunikációs cégekre vet ki új vagy je-
lentősen megemelt adókat. A rendeletről a végső szót a parla-
mentnek kell kimondania. (MTI)

Az Európai Központi Bank bírálta a kormányt
Nem volt konzultáció 

a bankadó bevezetéséről

Alin Tişe Kolozs megyei tanácselnök közigazgatási
sztrájkra hívja a helyi önkormányzatokat az állami költ-
ségvetés „visszaélései” elleni utolsó megoldásként.

A szerdai sajtóközlemény idézi Tişét, aki azt mondja, a
büdzsé a „politikai bosszú” része, miután Liviu Dragnea, a
kormány fő erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) el-
nöke Kolozs megyét feltette azoknak a megyéknek a listájára,
amelyek „nem érdemelnek költségvetési pénzeket fejlesz-
tésre”. „Soha nem látott ostromnak vagyunk szemtanúi, ame-
lyet a PSD-ALDE a jól teljesítő megyei közgyűlések ellen
indított. A rendelkezésünkre álló információk azt mutatják,
hogy jelentős mértékben megterhelik a Kolozs megyei önkor-
mányzat költségvetését olyan kiadásokkal, amelyek eddig

nem ide tartoztak, és a beruházás komoly nehézségekbe ütközik.
Ezek a pluszkiadások mintegy 35 millió eurót jelentenek, ez az
összeg pedig már nem fordítható beruházásokra. Ezt az állami
költségvetést politikai bosszúnak tartom. Amúgy Liviu Dragnea
PSD-elnök fel is tette Kolozs megyét azon megyék listájára,
amelyek nem érdemelnek pénzeket fejlesztésre. Így felhívással
fordulok a helyi önkormányzatokhoz, amelyek a miénkhez ha-
sonló helyzetben vannak, hogy reagálva a költségvetési törvény
visszaéléseire, utolsó megoldásként lépjünk közigazgatási
sztrájkba” – szögezi le az idézett közlemény.

Alin Tişe kiemelte, a 35 millió euró a kétszeresét jelenti
annak az összegnek, ami a tavaly megyei utakra rendelkezésre
állt. (Mediafax)

A Kolozs megyei tanácselnök közigazgatási
sztrájkra buzdít

Moszkva fölényt akar szerezni Európában, „második
frontot nyitna”, a nyugati demokráciáknak pedig
meg kell akadályozniuk az orosz támadásokat – je-
lentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter
szerdán Lengyelországban az ott állomásozó nem-
zetközi NATO-zászlóaljnál tett látogatásán.

Pompeo lengyel vendéglátójával, Jacek Czaputowicz kül-
ügyminiszterrel együtt látogatott az észak-lengyelországi Be-
mowo Piskiébe, a 2017 tavaszán állandó rotációs jelleggel
odatelepített NATO-zászlóalj katonáihoz, akik között ameri-
kaiak is vannak.

Az amerikai diplomácia vezetője beszédében felidézte: har-
minc évvel ezelőtt, fiatal tisztként, az akkori Német Szövet-
ségi Köztársaságban (NSZK) a vasfüggöny közelében
teljesített szolgálatot, és akkoriban a tábornokokat sokat fog-
lalkoztatta az NSZK esetleges szovjet megtámadása. „Most
pedig a NATO védelmi képességeinek növelésével kell fog-
lalkozni az esetleges orosz támadás miatt” – fűzte hozzá Pom-
peo.

„Európai földön folytatott háború az, ami Ukrajnában tör-
ténik, s ez rávilágított arra, hogy az oroszok éppen itt nyithat-
nak második frontot” – folytatta az amerikai külügyminiszter.
Szerinte Moszkvának „nagy tervei vannak Európa meghódí-
tására, a globális színtéren szerzett szerepének növelésére”.

Az Egyesült Államoknak, valamint a nyugati demokráci-

áknak minden tőlük telhetőt meg kell tenniük az olyan táma-
dások megállítására, mint amilyen az ukrajnai invázió, a Krím
megszállása, illetve az ukrán hajók indokolatlan orosz meg-
támadása a Kercsi-szorosnál – nyomatékosította Pompeo.

Szerinte az Oroszország által tett „destabilizációs próbál-
kozásoknak határozott ellenállásba kell ütközniük”. Ebben az
összefüggésben az amerikai külügyminiszter a NATO jelen-
létének növeléséről beszélt a szövetség keleti szárnyán. 

A tárcavezető méltatta Lengyelországot, amiért növeli vé-
delmi kiadásait. A NATO stratégiájának elsősorban az elret-
tentő eszközökre kell összpontosulnia – hangsúlyozta
Pompeo.

Pompeo kedden érkezett Lengyelországba a szerda este
Varsóban kezdődő, a közel-keleti helyzetnek szentelt kétnapos
globális miniszteri konferenciára, látogatása során kétoldalú
tárgyalásokat is folytatott lengyel hivatali partnerével.

Varsó és Washington az amerikai katonai jelenlét lengyel-
országi növeléséről tárgyal, és az Egyesült Államok részt vál-
lal a lengyel hadsereg korszerűsítésében is. Ennek keretében
szerdán a háromnapos lengyelországi látogatását kezdő Mike
Pence amerikai alelnök és Andrzej Dudal lengyel elnök szer-
ződést írt alá a nagy mozgékonyságú rakétatüzérségi rendszer
(HIMARS) szállításáról.

A 20 önjáró rakétarendszerről és a hozzá való munícióról
szóló szerződés értéke 414 millió dollár. (MTI)

Pompeo: a nyugati demokráciáknak 
meg kell akadályozniuk az orosz támadásokat



Az új megyei hulladékgazdálkodási
tervet az országoshoz igazítják

– Maros megye hogy áll a sze-
lektív hulladékgazdálkodási pro-
jekttel? – tettük fel a kérdést
ismételten az igazgatónak. El-
mondta, hogy minden megyében
létezett egy hulladékgazdálkodási
terv, ami lejárt. A megyei terveket
az országos hulladékgazdálkodási
terv alapján újra össze kell állítani.
Erre vonatkozóan előkészületben
vannak a jogszabályok, s ahogy
ezek megjelennek, a megyék meg-
teszik a megfelelő lépéseket, hogy
a megyei terveket kidolgozzák és
elfogadják. Tulajdonképpen arról
van szó, hogy be kell illeszkedni az
országos nagy projektbe – nyilat-
kozta az igazgató. 

Ami az integrált hulladékgaz-
dálkodási terv utolsó szakaszát il-
leti, Maros megyében óriási
erőfeszítést tettek, hogy minél ha-
marabb megkössék a hulladékbe-
gyűjtési szerződéseket a megye hét
régiójában. 

– Úgy néz ki, hogy az első szer-
ződéssel hamarosan célba érünk.
Remélhetőleg 2-3 héten belül el-
mondhatjuk, hogy 3-4 övezetre
szerződéskötési fázisba kerültünk.
Minden erőnkkel azon vagyunk,
hogy a szerződéseket minél hama-
rább megkössük, hogy teljes mér-
tékben működhessen a megyei
integrált hulladékgazdálkodási
rendszer úgy, ahogyan azt eltervez-
ték, hogy a szelektíven gyűjtött
hulladék az újrahasznosítás útjára
kerüljön – fogalmazott Tóth And-
rea, aki arról is tájékoztatott, hogy
az országban vannak olyan me-
gyék, ahol már előbbre vannak az
integrált rendszerek beindításával,
többek között Kovászna, Szeben,
Argeş, Arad és Temes megyében. 

Remélhetőleg rövidesen beszá-
molhatunk arról, hogy Maros
megye is célegyenesbe ért. 
Az országban nagy lemaradások
vannak, Maros megye jól áll 

Cosmin Teodoru, a Környezet-
védelmi Minisztérium Hulladék-
gazdálkodási, Szennyező- és
Veszélyes Anyagok Kezeléséért
Felelős Igazgatóságának vezér-
igazgatója nyilatkozott a sajtónak. 

– Az első találkozónk Suceaván
volt, a második Marosvásárhelyen
zajlott. Három megye önkormány-
zati képviselői vettek részt a ta-
nácskozáson, hogy leszögezzük a
prioritásokat az integrált hulladék-
gazdálkodási teendőket illetően, te-
kintettel arra, hogy helyi szinten

gondok vannak, melyeket orvo-
solni kell. A szelektív hulladék-
gyűjtésre vonatkozóan a
Környezetvédelmi Minisztérium
célkitűzése nagyon világos, amit
2020-ig el kell érni. Országos vi-
szonylatban elég nagy a lemaradás,
de derűlátóak vagyunk. Tekintettel
arra, hogy elfogadták az országos
hulladékgazdálkodási tervet, most
már a helyhatóságokon múlik, ho-
gyan kapcsolódnak be ebbe a
tervbe. A megyei tanácsok hatás-
körébe tartozik, hogy foglalják be
a saját tervükbe az év elején ha-
tályba lépett új törvényes előírá-
sokból fakadó kötelezettségeket,
pontosabban a 74/2018-as kor-
mányrendelet előírásait. Ebben
sokkal világosabban leszögezik a
hulladékgazdálkodási láncban sze-
replők felelősségét. Hogy konkré-
tan mit jelent ez? A megyei
tanácsok a megjelent normáknak
megfelelően kötelesek felülvizs-
gálni a saját hulladékgazdálkodási
tervüket. Minden megye uniós tá-
mogatásban részesült az integrált
hulladékgazdálkodási tervre, ezt be
kell indítani. Maros megye jó
példa, hiszen a projekt kivitelezése
előrehaladott állapotban van – fo-
galmazott a vezérigazgató. 

A szóban forgó 74-es kormány-
rendelet egyik, az önkormányzato-
kat és a lakosságot kellemetlenül
érintő előírása, hogy a nem szelek-
tíven gyűjtött hulladékra tonnán-
ként plusz 30 lejes költséget
számolnak fel, amit a hulladék-
gyűjtéssel megbízott szolgáltató-
nak kell fedeznie. Ezt minden
bizonnyal „megérzi” a lakosság is,
hiszen ki más fizetné meg a plusz-
költségeket?
Fontos a szelektív hulladékgyűjtés
tudatosítása 

– Ami a szelektív hulladékgyűj-
tés lakosságra háruló kötelezettsé-
gét illeti, a vezérigazgató

elmondta, hogy ilyen téren is lema-
radások vannak. A célkitűzés az,
hogy a hulladék felét szelektíven
gyűjtsük. A lakosságban tudatosí-
tani kell, hogy a hulladékgazdálko-
dási láncban ők az első láncszem,
így a háztartásokban szelektíven
kell gyűjteni a szemetet, s így adni
tovább, hogy ezt válogassák to-
vább újrahasznosításra. 

A lakosság egy részében már na-
gyon rég óta megvan az igény erre,
de nem létezett eddig szelektív hul-
ladékgazdálkodási rendszer. Ha
nem sikerül teljesíteni az uniós elő-
írásokat, az Európai Tanács részé-
ről szankciókra lehet számítani.
Egyelőre nincs megoldás 
a veszélyes ipari hulladéktározók
felszámolására 

Nem az integrált hulladékgaz-
dálkodási tervhez tartozik, de a ve-
zérigazgató jelenlétét kihasználva
szóba került az ipari hulladéktáro-
zók ügye is. Országos viszonylat-
ban 33 ilyen létezik, ebből három
Maros megyében található. Ezek:
az Azomureş vegyi kombinát mel-
letti tározó, a dicsőszentmártoni
Bicapaé és a Carbidfoxé. Az Azo-
mureş esetében van egy évek óta
húzódó projekt, amit a közeljövő-
ben lezárnak. A másik kettő eseté-
ben számtalan próbálkozás volt,
azonban egy sem vezetett célra.
Problémák adódnak amiatt, hogy a
hulladéklerakók magántulajdon-
ban vannak, s ebből kifolyólag fel-
számolásuk állami finanszírozása
bonyolult. Mivel az ipari vállal-
kozó nem tett eleget a kötelezettsé-
geinek, megoldást kell találni arra,
hogy ezek a tározók az állam tulaj-
donába kerüljenek, hogy felszámo-
lásuk finanszírozható legyen.
Sajnos, a Bicapa esetében – ahol
csődeljárás van folyamatban – több
mint tíz éve nem sikerült dűlőre
jutni. 
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Jövő héten Nyárádszeredá-
ban ismét megrendezik a ha-
gyományos Bocskai Napokat.
Bocskai István bihari főurat
1605-ben itt választották er-
délyi fejedelemmé a széke-
lyek, az aranybetűs
történelmi eseményre immár
huszonhatodik alkalommal
emlékeznek a kisvárosban.

Az idei ünnepség is háromnapos
lesz, de ezúttal csütörtökön, február
21-én, a fejedelemválasztás 414.
évfordulóján kezdődik. Délelőtt az
egykori uralkodó nevét viselő kö-
zépiskolában ismét megtartják a kö-
zépiskolák közötti hagyományos
történelmi vetélkedőt A fejedelem
és kora címmel, majd a Bekecs
táncszínház kétszer is bemutatja
aznap a Mátyás király igazságai
című új előadását, amelyet délben
és este 6 órától is láthat a közönség
a művelődési házban. Az esti elő-
adás előtt elhangzik Tóth Sándor
polgármester ünnepi köszöntője, a
műsor után pedig sor kerül Bocskai

mellszobrának megkoszorúzására.
Pénteken délelőtt ismét megrende-
zik a hagyományos Bocskai-kupa
focitornát, újra fellép a Bekecs
együttes, majd este a kézdivásárhe-
lyi városi színház mutatja be Yas-
mina Reza Művészet című darabját.
Vasárnap délelőtt a főtéri református
templomban tartanak ünnepi isten-
tiszteletet, amelynek keretében a kö-
zépiskolás diákok Magyarok
Mózese címmel mutatnak be zenés-
irodalmi műsort a fejedelem tiszte-
letére, este pedig a középiskola idei
végzőseinek szalagavató ünnepélyét
tartják meg a művelődési házban.

Az ünnepségen jelen lesznek
Nyárádszereda legtöbb magyaror-
szági testvértelepülésének képvise-
lői is, Aszódról, Örkényből, Mórról,
Hajdúdorogról, Simontornyáról és
Szerencsről érkeznek vendégek. 

A Bocskai Napok idején hangu-
latos borkóstolóra is sor kerül – tud-
tuk meg, azonban ez nem része az
ünnepi programnak. A rendezény
házigazdája Csige Tamás hajdúdo-
rogi polgármester, borosgazdája
Nyizsnyik József, a Tokaj Boros-
tyán Pince borásza lesz.

Közelednek a Bocskai Napok

Huszonhatodik alkalommal tartanak a fejedelem tiszteletére ünnepséget 
Fotó: Gligor Róbert László/archív

Cosmin Teodoru Fotó: Nagy Tibor

Gligor Róbert László

(Folytatás az 1. oldalról)

Bárcsak jobban figyeltem volna
annak idején Schmidt Egon tanár
úr madártani előadásaira. Nagy
tudományú férfiú, író és gyakorlati
ember – milyen is lehetne egy or-
nitológus, aki egyben halász-va-
dász és madarász, természetjáró,
megfigyelő, hangrögzítővel járó
természetbúvár – és jó tanító.
Lehet, máig vígan hallgatja a ma-
darak ficserészését, sípolását, füty-
työgetését, trilláit, csicsergését,
csivitelését, csattogását, énekét.
Bár ez utóbbi inkább költői fogás,
fogalom, versalkatrész, mintsem a
Mezzo zenetévé Intremezzójába illő
rövidebb zenemű vagy annak rész-
lete. Noha tény, hogy a hivatásos és
őstehetség zeneszerzők sokat kot-
táztak le a természet hangjaiból,
hogy mást ne mondjak, mint a leg-
klasszikusabb román zeneművet, a
Ciocârliát (Pacsirtát).

Schmidt Egon doktor, ha jól em-
lékszem, vasárnap délben a Kos-
suth rádióban – abban az óveretű

klasszikusban, ahol minden műsor-
szám megingathatatlanul a helyén
volt (?) és bátran hozzáigazíthattuk
az életritmusunkat –, szóval ebéd-
idő tájban pár perces műsorában a
legaktuálisabb madárfüttyöket tá-
lalta fel a bécsi szelet-krumplipüré-
uborkasaláta örök érvényű-ízű
hármasa mellé. Közbevetőleg jegy-
zem meg, ez volt a legaktuálisabb,
teljesen politikamentes műsorszám
az egész struktúrában. Minden más
alá volt rendelve az ideológiának,
de ahogyan Arany János mondaná,
„ilyen ügyről, madárfüttyről, mit
sem tud a corpus juris” (magyarul:
központi bizottság).

Magnóval járta a vidéket, ahol
még volt fű, fa, bokor, természet,
park, erdő-mező, és előfordultak
madarak, költözők, honmaradók,
bujdoklók és bátran kiállók, sétá-
lók, ugrabugrák, kelekótyák, fel-
röppenők, gubbasztók, hasznosak,
haszontalanok, besorolhatatlan
szabadfüttyögetők – miként van-

nak, voltak akkoriban szabadgon-
dolkodók is –, és megleste, felvette
a hangjukat, aztán azonosította, el-
magyarázta életüket, szokásaikat,
mikor, mi okon szólalnak meg, mert
hát madártanilag nem voltak kor-
látozások, cenzurális előírások,
még károgni is szabadon lehetett a

proletárdiktatúra körülményei kö-
zött a varjaknak, vagy siránkozni,
a dolgok állásán keseregni a cipő
nélkül maradt cinegének (lásd
Móra Ferenc: A cinege cipője).

Pár percet kért csupán a rádió-
ban, de az olyan megnyugtató, fel-
frissítő volt, mintha azt mondták
volna be a hazai rádióban, hogy
emberek, kenyeret, húst, útlevelet,
jó állást sor, protekció, kenőpénz
nélkül lehet beszerezni. Mára ezek
nagy része természetes, mint a ma-
dárfütty, mint a rigók rikoltozása
kora tavasztól az őszi esőkig (ha té-
vednék az időpontok tekintetében,

madarász barátaim nyugodtan ja-
vítsanak ki, nem fogok kárpálni –
eredetileg ez is egy madárhang-
utánzó kifejezés volt, a baromfiud-
varból származtatva). Talán az
állások kivételével. Ámbátor mos-
tanában aki itthon nem kap tisztes
keresettel járó munkát, ha teheti,
külföldre repülőzik, buszozik, céget
alapít nagyobb bürokratikus ne-
hézségek nélkül, vagy csak beáll a
melóba, és lakásra, túlélésre, mie-
gyebekre gyúr.

A vándormadarak nem alapíta-
nak céget, és rendszeresen hazajár-
nak. Nem felejtik el saját nyelvüket.
Ugyanis nem hallottam olyan gó-
lyáról, amely Egyiptomban időzve
télszakán, hazatérve arabul kele-
pelt volna. Bezzeg hallottam saját
magánfüleimmel oly vendégmun-
kást, ki Itáliából hazatérve az útle-
vél-ellenzőrzést végző tisztviselő
pultjáig olaszul szólt egyébiránt
hazai fogantatású gyermekéhez,
aki ugyancsak Dante és Petrarca
nyelvén nyafogott rágóért vagy
slájmért. (Ez utóbbi egy takonyál-
lagú sláger a játékok világában,

közönségesen különleges gyurma.
Több mint a mi ifjúságunk kőolaj
alapú plasztilinje.)

A madarak saját dalaikat ének-
lik nagy meggyőződéssel, nem slá-
gereket. Megunhatatlanul
ugyanazt. Ezért nem szerepelnek a
Sláger (korábban Nóta) tévében
Nótár Meri, Bunyós Pityu és a Jó
Laci betyár mellett.

Az olvasó természetesen felteszi
magának a kérdést, mi célból íro-
dott ez a kis természethízelgő jegy-
zet? Válaszom egyszerű, a néhány
napig tartó csalóka februári ta-
vaszban madárhangokat hallottam
az ablakom alatt, amelyek merőben
szokatlanul hangzottak ily korán.
Sőt már hóvirágot is árulnak a hi-
degvölgyi természetjárók. Bárcsak
figyeltem volna jobban Egon tanár
úr példafüttyeire, akkor ma tud-
nám, mitől szebbek a nappalok így
farsang táján; mely madár fújja oly
lelkesen? „Egyszerre mégis/ rezzen
a táj:/ hármat fütyül/ egy kis
madár…” Kötelező házi olvas-
mány Szabó Lőrinc: Nyitnikék.

A madarak szólásáról

Maros megye jó példa

Bálint napján, február 14-én a
szerelem témája köré épül az este 8
órai Pszichotrillák műsor. Az első
szerelemről, a kapcsolatok alakulá-
sáról, a szeretetről beszélget Kádár
Annamária pszichológussal Badics
Petra műsorvezető.

Az este fél 9 órai Kultúrcsepp-

ben arról lesz szó, hogy hogyan
lehet eljátszani a színpadon két
ember között a kémiát vagy a hite-
les színpadi csókot. Milyen gátlá-
sokkal, nehézségekkel néznek
szembe a művészek? A műsorban
színészek vallanak a szerelmes ka-
rakterek kihívásairól, szépségéről.

A szerelem pszichológiája és szerelem 
a színpadon az Erdély TV csütörtöki műsoraiban 



Bár törvény tiltja Romániában
is az iskolai bullyingot, azaz a
csúfolkodást, sértést, meg-
alázást, megfélemlítést, saj-
nos már az alsó tagozaton is
gyakoriak a kisdiákok között
a beszólások, csúfolódások,
és gyakran sem a tanintézet,
sem a szülők nem vesznek tu-
domást az iskolai testi-lelki
erőszakról, ugyanis a bosszú-
tól tartva az áldozatok nem
beszélnek róla.

Iskolai bántalmazásnak, megfé-
lemlítésnek, angol nyelven buly-
lyingnak nevezzük azt, ha valaki
hosszabb időn át ismétlődően szán-

dékosan bánt valakit/valakiket. A
csapatból való kiközösítés, a bántal-
mazással való fenyegetés, a meg-
alázás, a verés, a személyes javak
megrongálása, a lejárató pletykák
terjesztése mind zaklatásnak minő-
sül, és sajnos gyakori az iskolában,
sőt, enyhébb változatai már az óvo-
dában is előfordulnak. Egy óvodás
kislány édesanyja elmesélte, hogy
csemetéjének egy másik kislány ke-
seríti meg az oviban töltött napjait,
csípi a kezét, az étkezdében rúgja a
lábát az asztal alatt, alváskor húzza
a haját, butának nevezi, valamint
olyan megjegyzéseket tesz, hogy
„Lehúzlak a vécén!”, vagy miután
betegség miatt hiányzott: „Milyen
jó, hogy nem jöttél oviba”. Sajnos
szinte mindennaposak ezek a beszó-
lások, csípkedések, és a kislány fél
a másiktól. 

Egy nyolcadik osztályos lány
édesanyja pokolnak nevezte az éve-
ket, amelyeket gyereke az általános
iskolában töltött, mint mondta, na-
gyon bíznak abban, hogy középisko-
lában javul majd a helyzet. Szerény,
visszahúzódó lányát hatodik osztály-
ban szemelte ki egy újonnan oda ke-
rült, viselkedésproblémákkal küzdő
fiú, aki naponta zaklatta, csúfolódott
vele, megalázta, mondván, hogy
duci, „ócskák” a ruhái, a tízóraiját
rendszeresen elvette és a kukába
dobta, órákon papírgalacsinokkal
dobálta, a többiek meg nevettek
rajta. 

Négy diákból 
egyet rendszeresen megaláznak

A „Mentsétek meg a gyerme-
keket” szervezet által 2016-ban a
romániai iskolákban végzett felmé-
résből kiderült, hogy négy diák
közül egyet rendszeresen megaláz-
nak társai, minden hatodikat pedig
megvernek az iskolában. Tízből
három diákot rendszeresen kiközö-
sítenek a többiek, a megkérdezett
gyerekek 73 százaléka pedig elis-
merte, hogy volt már szemtanúja
zaklatásnak az iskolában. Az Egész-
ségügyi Világszervezet jelentése
szerint európai viszonylatban Ro-
mánia 2016-ban harmadik helyen
áll azon 42 ország sorában, ame-
lyekben a jelenséget vizsgálták. A
romániai 11 éves gyerekek 17 szá-

zaléka ismerte el, hogy
zaklatta valamely társát
az előző hónapban, a
13–15 évesek esetében
ez az arány 23 száza-
lék. A Tanügyminiszté-
rium nyilvántartása
szerint a 2014–2015-ös
tanévben országszerte
több mint 18 ezer olyan
esetet jegyeztek, ami
iskolai erőszaknak szá-
mít.

Az iskolai bántalma-
zás különböző vetülete-
iről Szövérfi Karolinát,
a Marosvásárhelyi 1-es
Számú Inkluzív Okta-
tási Központ gyógype-
dagógusát, nevelési
tanácsadóját kérdeztük. 

– Sajnos mindenna-
pos jelenségről van szó,
ami gyakorlatilag min-
den iskolában előfor-
dul. A mi iskolánkba
járó gyerekek szociáli-
san hátrányos helyzetű

közösségekből érkeznek, ahol nagy
tere van a bullyingnak. Elsősorban
különbséget kell tenni a bántás és a
bántalmazás között. Bántásról van
szó, ha a gyereknek, aki egyébként
kiegyensúlyozott, általában jól vi-
selkedik, éppen rosszabb napja van,
és meglöki a társát, vagy beszól
neki. Ennek hosszú távon semmi
maradandó következménye nincsen
a társra nézve. Ezzel szemben a
bántalmazás sokkal komolyabb
dolog, tervezést igényel a bántal-
mazó részéről, és hosszú távon sú-
lyos következményei lehetnek.
Tudni kell, hogy sokféle bántalma-
zás van: a tettlegességtől az áldozat
dolgainak a megrongálásáig, vala-
mint a szóbeli bántalmazásig, ide
tartozik a folyamatos beszólás, csú-
folódás, a kiközösítés. Minél kiseb-
bek a gyerekek, annál egyszerűbben
fogalmaznak, később aztán egyre
alattomosabb módon bántják szava-
ikkal a társukat. A bántalmazó min-
dig először megismeri az áldozatát,
nagyon jól tudja, hogy mi a gyenge
pontja, mivel tudja legjobban bán-
tani. Általában egy közösségben
nem csoportosan bántalmaznak,
hanem van egy bántalmazó és egy
bántalmazott, a többiek a szemlé-
lők, akik tétlenül végigkövetik az
eseményeket, esetleg megmoso-
lyogják, vagy félrefordulnak, és te-
szik magukat, hogy nem látják,
mondván, a kettejük dolga, intézzék
el ők. 

– Van egy adott típusú gyerek,
aki bármely közösségbe kerül,
nagyobb valószínűséggel válik
bántalmazottá? Vagy elvileg
bárkivel előfordulhat, hogy ki-
közösítik, megalázzák? 

– Hogy egy gyerek áldozattá
válik, annak megvan a személyiség-
beli háttere. Általában a bántal-
mazó, de a bántalmazott gyerek is
valamikor olyan helyzetbe került,
amivel nem tudott szembenézni,
lehet itt szó agresszivitásról, vagy
egy olyan élethelyzetről otthon,
amit nem tud feldolgozni. Esetleg
otthon nem figyelnek eléggé rá, el
van hanyagolva, vagy nem érzi a
szülei szeretetét. A bántalmazó va-
lamilyen szinten bizonyítani próbál,
felülkerekedik a helyzeten, és meg-
találja a gyengébbet, aki szorongó,
befele forduló, problémái vannak.
De mindkét eset téves énképről
árulkodik. 

– Kijelenthető, hogy mostaná-
ban gyakoribb a bántalmazás
jelensége, vagy mindig is jelen
volt a tanintézetekben, csak
esetleg nem beszéltek róla?

– Nem új keletű a jelenség, úgy
gondolom, mindig is jelen volt az
iskolákban, csak mostanában többet
beszélnek róla, mediatizáltabb.
Nem szeretnék közhelyekbe bocsát-
kozni, de tény, hogy az életvitelünk
is megváltozott, aminek hatására
súlyosbodhatott a jelenség. A szü-
lők ugyanis rohannak, stresszeseb-
bek, és ezáltal a gyerekre kevesebb
figyelem jut. 

– Már az óvodások körében elő-
fordul a beszólás, kiközösítés.
Mely életkorban a leggyakoribb
a jelenség?

– Az óvodás-, kisiskoláskorban
leginkább a bántás fordul elő, a bán-
talmazások főként serdülőkorú kö-
zösségekben gyakoriak.

– Szülőként melyek azok a jelek,
amelyekből arra következtethe-
tünk, hogy a gyerekünket bán-
talmazzák? 

– A bántalmazás általában nem
nyilvánosan történik, még nem is az
osztályteremben, hanem leginkább
szünetben az udvaron, az étkező-
ben, vagy félreesőbb helyszíneken,
ahol nincsen lehetőség arra, hogy
bárki is a bántalmazott védelmére

keljen, és ezáltal nagyobb a rá gya-
korolt hatás. A szülő szemében gya-
nús lehet, ha a gyerek nem akar
beszélni az osztálytársairól, extrém
esetekben esetleg foltok jelennek
meg a testén, vagy ha kezd másként
viszonyulni az iskolához, a tanulás-
hoz, nem akar iskolába menni. Na-
gyon fontos, hogy folyamatosan
beszéljünk a gyerekkel az iskolai
eseményekről, a barátairól, a tevé-
kenységeikről, mesélje el, hogy telt
a napja, hogy érezte magát. Az a
gond, hogy legtöbbször a családban
nem jut erre idő, de fontos lenne,
hogy legalább lefekvés előtt fél
óra–óra minőségi időt töltsünk a
gyerekkel úgy, hogy akkor teljes
mértékben rá figyeljünk. A bántal-
mazott gyerekek nagyon sokszor
magukba fordulnak, előfordul, hogy
a bántalmazás része a fenyegetés is:
hogyha szól valakinek, az követ-
kezményekkel fog járni. Éppen
ezért nagyon fontos, hogy olyan
légkör alakuljon ki otthon, hogy a
gyerek érezze, bármikor bizalom-
mal elmondhatja a problémáit, és
tudja, hogy támogatásra számíthat a
szülőtől, nem pedig őt kezdi majd
hibáztatni, hogy bizonyára ő téve-
dett valamit. Szerintem azért tudnak
ezek a bántalmazások fennmaradni,
mivel nincsen meg az a bizalmi
kapcsolat a szülő–gyerek, tanár–
gyerek, sőt a szülő–tanár között
sem. Ennek hiánya pedig nagyban
táplálja a bántalmazás jelenségét. 

– Mi a tapasztalatod: a pedagó-
gusok mennyire veszik komo-
lyan, ha a szülő próbálja jelezni,
hogy gond van? 

– Legtöbbször észreveszi a peda-
gógus is. Viszont azt látom, hogy
eszköztelenek az osztályfőnökök, a
tanítók. Maga az iskola önmagában
egy stresszfaktor, teljesítményori-
entáltság jellemzi, a pedagógusnak
óriási mennyiségű tananyagot kell
leadnia, amivel a gyerekek esetleg
nem tudnak lépést tartani, és nem
jut idő odafigyelni rájuk. Azok az
osztályok, ahol fel sem merül a bán-
talmazás jelensége, összetartóbbak,
tehát fontos, hogy jó legyen a kom-
munikáció a pedagógus és az osz-
tály között, legyen sok közös
élmény, hiszen ez jó hatással van
mind külön-külön a gyerekekre,
mind pedig az osztályközösségre.
Ennek a jelenségnek a kezelése
közös felelősségvállalást feltételez,
amiben a szülő, a pedagógus, az is-
kola, az iskolapszichológus, de még
az igazgató is szerepet kell vállal-
jon. 

– Említetted, hogy a pedagógu-
sok sok esetben eszköztelenek.
Mit tehetne ideális esetben a pe-
dagógus az áldozat védelmé-
ben?

– Elsősorban kommunikálni kel-
lene a szülőkkel. Gyakori, hogy ha
a szülő tudomást szerez arról, hogy

bántalmazzák a gyerekét, felhábo-
rodik – ami természetes –, felmegy
az iskolába, és esetleg megfenye-
geti a bántalmazó gyereket is. Vi-
szont ez nem a megfelelő
hozzáállás. A gyerekeket kellene el-
látni egy olyan eszköztárral, amely-
nek a birtokában meg tudják védeni
magukat. Fontos lenne, hogy ismer-
jék önmagukat, az erősségeiket,
gyengeségeiket, azt, hogy miként
tudnak kiállni önmagukért. És nem
arra gondolok, hogy azt kellene ta-
nácsolni neki, hogy rúgja bokán ő is
azt, aki bántja. Hallottam már
olyant, hogy beíratták a bántalma-
zott gyereket karatéra, hogy tudja
megvédeni magát. Viszont az ag-
resszivitás mindig agresszivitást
szül, ezért nagyon fontos, hogy pe-
dagógusként és szülőként se táplál-
juk tovább az agresszivitást újabb
erőszakos tettekre való biztatással.

Hosszú távú jelenségről beszé-
lünk, ami egyik napról a másikra
nem szűnik meg. A pedagógus
szembesítheti a bántalmazót az ál-
dozattal, ellenben az olyan, akár
egy fájdalomcsillapító, pillanatnyi
megoldás, ami ott és akkor hat, de
hosszú távon, ahhoz hogy megszűn-
jön maga a jelenség, tervezetten kell
fellépni, például önismereti, cso-
portkohéziós játékokat is bevethet a
pedagógus. 

– Mit tehet a szülő, hiszen nem
nézheti tétlenül, hogy a gyereke
szenved?

– Nagyon fontos alaposan körbe-
járni, megvizsgálni a teljes helyze-
tet, nemcsak a bántalmazó gyerekre
ráfogni, hogy azért teszi, mert ott-
hon ezt látja, hanem elgondolkodni,
hogy a saját gyereke miért került az
áldozat szerepébe, vajon figyelt-e
eléggé rá, meghallgatta-e, szorong-
e valami miatt. Extrémebb esetek-
ben iskolaváltásra is sor kerülhet,
viszont ha nem foglalkozunk a gye-
rekkel, azzal, hogy mi van a háttér-
ben, nagy a valószínűsége, hogy a
következő közösségben is áldozati
szerepbe kerül. Törekedni kell arra,
hogy folyamatosan erősítsük, di-
csérjük a gyereket, nem elég, ha
egy-két alkalommal leülünk és el-
magyarázzuk neki, hogy nem az ő
hibája, illetve a bántalmazó fél sem-
mivel sem jobb, erősebb nála. 

Viszont általában a gyerekek ér-
zelmi világa a szülő érzelmi világát
tükrözi, ahol a szülő gyengének érzi
magát, ott a gyerek is annak fogja.
Éppen ezért sokszor a szülő nem is
látja, mi a gond a gyerekkel. Az is
gyakori, hogy ha jelzik is feléjük, a
bántalmazó gyerek szülei nem is-
merik fel, vagy szégyellik elis-
merni, hogy gond van a
gyerekükkel, ennek a jelenségnek a
kezelésében pedig nagy szükség
van nyitásra a szülő részéről, be-
szélni kell róla. 

Szövérfi Karolina

Illusztráció
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Menyhárt Borbála

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

A csúfolódástól a tettlegességig
Megkeserített mindennapok az iskolában



„Ha már költői vannak egy eszmének,
akkor az az eszme a lelkekbe szívódott” – írja
Somogyváry Gyula egyik regényében. Ennek
a mondásnak a párja lehetne, hogy ha már le-
gendák születnek valakiről, akkor az az
ember beírta nevét a nép emlékezetébe.

Az 1800-as évek legelején egy különleges
ember bukkant fel Marosvásárhelyen.

– Ő az! – néztek vagy netán mutogattak
utána mindazok, akik értesültek hírnevéről.

Hogy miről volt híres, azt sokan csak ta-
lálgatták. Némelyek azt mondták, kertész,
mások inkább gépészként hallottak róla,
aztán olyan is akadt, aki inkább építésznek
vélte, de voltak, akik faragómester hírét kel-
tették, aztán azt is suttogták róla, hogy szél-
hámos. Honnan jött? Senki sem tudta. Mi a
célja a székely városban? Erről is sokan sok-
féleképpen vélekedtek. A városi tanács is le-
paktált vele – akkor mégis hiteles ember
lehetett. Aztán eltűnt. El is felejtették már,
mikor újra felbukkant. Hidat is épített, és cso-
dás muzsikáló szerszámot. Újra nyoma ve-
szett. S mikor ismét meglátták a városban,
csak duzzadt a legendák irodalma…

Bodor Péternek hívták ezt a rejtélyes em-
bert. Rendkívüliségében az is okot adott a le-
gendák születésére, hogy származása körül is
kérdőjelek támadtak. Csak annyit tudunk biz-
tosan róla, hogy Erdőszentgyörgyön született
valamikor 1782-1783-ban, de ezekre az év-

számokra is csak következtethetünk, mert a
korabeli egyházi levéltár 1788-ban tűzvész-
ben megsemmisült. Még anyja is kettő volt –
mert a népi emlékezet egy bizonyos Koronka
Lídiát jelöl meg anyaként, azonban maga
Bodor Péter egy örökösödési iratban Sebess
Anna néven hivatkozik az édesanyjára. Ez
utóbbi név hitelesebb, ugyanis többen Zilahi
Sebess Péter református papot jelölik meg a
gyerek törvénytelen apjaként, de a családfa
tanúsága szerint az említett prédikátor Bodor
Péter nagyapja. Édesapjáról csak annyit tu-
dunk, hogy egy bizonyos lécfalvi Bodor csa-
lád sarja, aki „zavarodott tébolygó ember
volt, bár voltak öntudatos órái is”.

Bár mindkét szülőjéről megjegyzik, hogy
nem kifogástalan elmeállapotúak, Bodor Pé-
tert hihetetlen tehetséggel áldotta meg a Te-
remtő. Tehetséges és ügyes kezű gyerek
lehetett, mert már inasként ámulatba ejtette

környezetét. Bicskájával érdekes dolgokat fa-
ragott: egy oltárt és egy varázslatos malom-
szerkezetet, melyet a patakra helyezett, és
azzal búzát őrölt.

Mivel Borosnyai Lukács Simon vártemp-
lomi pap rokona volt, hihető – bár erről sincs
hivatalos feljegyzés –, hogy a marosvásárhe-
lyi Református Kollégiumban kijárta az alsó
három osztályt. További tanulmányairól már
ismét legendák születtek. Későbbi csodálói
szerint tíz évig, 1805 és 1816 között volt
távol a hazájától, és nem akárhol tanult,
hanem a bécsi Politechnikumot járta. E mí-
tosznak a szépséghibája, hogy akkor Bécsben
nem is volt ilyen egyetem, és a Technische
Hochschule Wien is csak 1815-ben alakult.
Az idegen honban történő barangolás évszá-
mai is hibáznak néhol, mert Bodor 1806-ban
Koronkán úgynevezett „musicalis” órát javí-
tott, Nagyernyében pedig egy meghibásodott
orgonát bíztak rá helyrehozatal végett.

Egy tény és egy mesés történet mintha el-
árulna valamit Bodor tanulmányait illetően.
Bécsben nem volt műszaki főiskola, ellenben
Prágában igen – de nem valószínű, hogy a
székely legény ott tanult volna. Szárnyra ka-
pott viszont egy romantikus mese, amely a
cseh fővároshoz köthető. Valakik arról kezd-
tek suttogni, hogy az ezermester külföldi út-
járól igencsak szomorúan tért haza.
Kedvetlenségének oka, hogy heves szere-
lembe keveredett egy lengyel hercegnővel. A
hercegnő sokáig csak hitegette a székely fia-

talembert, de amikor az komolyra fordította
a szót, az úri hölgy nagyot kacagva kikosa-
razta a faragómestert. Bodor Péter hazatérte
után kieszelte, hogy készít egy csodálatos
szerkezetet, amellyel megbabonázza szerel-
mét. Így készült el a zenélő kút. A csodát még
a lengyel hercegnő is meghallotta, s hogy
megbizonyosodjon annak valósságáról, eljött
Vásárhelyre. Hiábavaló volt a vízzel zenélő
masina, a hercegnő megbámulta, és vissza-
utazott a hazájába – most már volt elegendő
hideg víz, hogy a szerelmes fiatalember le-
hűtse a fejét…

A zenélő kút esetében Bodor Péternek volt
miért fájjon a feje, ugyanis éppen kiszabott
büntetését töltötte 1820 és 1827 között. A te-
hetségét a végletekig kamatoztatni akaró fia-
talember pénzhamisításba keveredett, és
lebukott. Bodor tehát a fogházban tervezte
meg a zenélő kutat, és annak építését is fo-

golyként vezette. Legalább hozott valami
hasznot is a városnak – vélték az őt elítélők.
A fogoly ezermester nem csak egy szép és
csodálatra méltó szerkezetet eszelt ki, hanem
úgy tervezte meg a zenélő kutat, hogy az a
medencéjében nagy mennyiségű vizet tárol-
jon, amelyből feltölthetők a „vízipuskák” tűz-
vész esetén. A nagy hírű mestermű 1823-ban
már készen állt. Teljes pompájában naponta
négyszer muzsikált, a nép örömére. A zenélő
szerkezetet is maga Bodor tervezte. Az auto-
mata szerkezetet a vár melletti dombról csö-
vön levezetett víz szólaltatta meg, és ez
működtette a remekmű tetején lévő Apolló-
szobrot is. Az elhangzó dallamokkal kapcso-
latban is bonyodalmakba ütközünk, mert
azokról sincs pontos feljegyzés. Pál-Antal
Sándor kutatásai szerint török zenedarabok
voltak, mások meg úgy emlékeznek, hogy a
Himnusz, a Kossuth Lajos azt üzente és a Rá-
kóczi-induló zengett felváltva. Ez utóbb em-
lített zeneművek azonban
könnyedén kihullnak a rostán,
mert a Rákóczi-indulót kivéve
egyik sem létezett még a zenélő
kút születésekor (a Himnusz zené-
jét 1844-ben komponálta Erkel
Ferenc, a Kossuth-nóták sem lé-
teztek a szabadságharc előtt).

A zenélő kútnak messze szállt a
híre. Megalkotójáról pedig legen-
dák születtek. A nagy mesélők úgy
tartják számon, hogy a zenélő kút
mindaddig szólt, míg a mester
nagy búsultában ki nem vett egy
titkos szeget a szerkezetből, hogy
az örökre elnémuljon. És hozzá is
teszik a regemondók, hogy Bodor
ezzel bosszulta meg, hogy őt ismét
fogházra ítélték, mások meg úgy
képzelik, hogy szerelmi bánatában
hallgattatta el a zenegépet, mert az
az őt cserbenhagyó szerelmére
emlékeztette. Tény, hogy a zenélő
szerkezet 1836. december 8-ig
működött, amikor egy heves hóvi-
har megrongálta az alkatrészeket,
és az Apolló-szobrot is ledöntötte.

Ha Bodor Péter néha el is tűnt
egy időre a vásárhelyiek szeme
elől, az azt jelentette, hogy máshol
kapott munkát. Gyakran meghív-
ták a nemesi udvarokba díszkertek

kialakításához, malmok javításához. Szerte-
ágazó tehetségét bizonyítja az a feltételezés,
miszerint Oltszemen ő festette a Mikó-kas-
tély freskóit. Mikó Miklós székely huszárszá-
zados részt vett a napóleoni csatákban, majd
onnan hazatérve 1827-ben kastélyt épített
magának. A freskók nyugat-európai utcaké-
peket és a száműzött korzikai vezért is meg-
örökítik. Mivel Bodor Péter sohase láthatta
Napóleont, nem is festhette volna meg. De
volt abban a korban egy divatos képmásoló
eljárás a „laterna magica” segítségével. Ez a
bűvös lámpás a korabeli vetítő szerepét töl-
tötte be, egy üvegre festett képet vetített a
falra. Elképzelhető, hogy Bodor Péter ismerte
ezt a trükköt, és az eszköz segítségével elké-
szítette a freskókat Mikó gróf számára. Do-
kumentumok híján ez a műve sem
bizonyítható megnyugtatóan, de egyelőre az
ellenkezőjét sem lehet megerősíteni.

Az érzékiséget gyakorta a szexuali-
tással azonosítják, leggyakrabban
annak is az élvezeti aspektusával. Tá-
gabb értelemben azonban a testiség
egészét érthetjük rajta, de az érzéki
testiség ismét az élvezeti aspektusát
emeli ki. Az érzékiség érzékelés is, és
mint ilyen, sokkal messzebbre vezet. 

Arisztotelész klasszikus felsorolása szerint
az ember öt alapérzékkel bír: látás, hallás, ta-
pintás, szaglás, ízlelés. Ezek azok a kapuk,
amelyeken keresztül az ember belső világa
találkozik a külvilág dolgaival, érzékiségünk
pedig folyamat, amelyben ez a külső-belső
kapcsolat létrejön. Az érzékelés alapvető fon-
tosságú. Hogy egy élőlény mozogni, táplál-
kozni, szaporodni tudjon, egyhuzamban

kapcsolatban kell állnia a külvilággal. Folya-
matosan információkat kell begyűjtenie és ér-
tékelnie, mert saját reakcióit, viselkedését
csak ezek alapján tudja megszervezni. Hogy
a folyamat kívülről indul befelé, vagy éppen
fordítva, belülről hat kifelé, csak kevesek fe-
jében fordul meg. Realista felfogásunk sze-
rint ugyanis létezik egy külső világ,
amelynek tárgyai érzéki benyomásokat kel-
tenek bennünk, melyeket tudatunk észlele-
tekké alakít. De mi határozza meg ezeket az
észleleteket? Mi alapján szerveződik kelle-
mes vagy kellemetlen érzetté egy puszta ér-
zékszervi inger? Csak az ingerület
erősségének intenzitása meghatározó, vagy a
körülmények, amelyekben bennünket ér? Hol
és főleg miért születik meg bennünk az érzé-
kiség? A kérdések megválaszolását megnehe-
zíti, hogy akár az orvostudomány képviselői
között sincs egyértelmű egyetértés, hogy az

ember valójában hány érzékkel rendelkezik.
Ha csak a látást elemezzük, a neuroanatómiai
vizsgálatok azt mutatják, hogy legalább két
eltérő érzékelésmód játszik szerepet benne.
Külön receptorok felelnek a színérzékelésért
és a fényintenzitás érzékeléséért, sőt, egyes
kutatók szerint a tér- és mélységérzékelés is
egy külön érzék. A hallás tekintetében ott a
fülhallás és csonthallás kettőssége, az ízlelés
tekintetében a négyfajta kémiai alapíz (édes
keserű, savanyú, sós) teljesen különálló re-
ceptorai. Csak magáért a szaglásért több száz
teljesen különálló receptor felel, míg a tapin-
tásérzet sokkal többet takar, mint a puszta
nyomásérzékelést, amelyért a bőrünk felületi
receptorai felelősek. Ha a klasszikus öt érzék-
szervi tapasztalást nem is bontjuk részekre,
akkor is ott van a neurobiológiai körökben
számontartott hatodik érzék, a hőérzékelés
(termorecepció), ami egészen más receptoro-
kat jelent a bőrfelületen, mint mondjuk az
agyban. A hetedikként felsorolt fájdalomér-
zékelés (nocicepció) maga is három további

részre oszlik (bőr, szomatikus, ízületi és
csont, valamint belső szervi), a nyolcadik 
testérzékelés a propriócepció, amely azért
felel, hogy csukott szemmel is érezzük, ho-
gyan tartjuk testünket és végtagjainkat, a ki-
lencedik a belsőnyomás-érzékelés, ami tovább
bontható a légzésérzékelés, elpirulás-érzéke-
lés, a belső gyomornyomás-érzékelés (nyelés,
hányás, vizelettartás stb.) alcsoportjaira. 

A felsoroltakból levonhatjuk a következte-
tést, hogy az emberi test egy mindent átható,
érző érzékelőszerv, amelynek minden egyes
alkotóeleme, sejtje a maga szintjén érzékel.
Sejtérzékelése pedig nagyobb érzékszerv-
rendszerekéhez adódik hozzá, hogy a folya-
mat beláthatatlanul bonyolult eredőjeként
megszülessen a csoda: egy érzéki benyomá-
sok nyelvére lefordított világ! A világ, melyet
külsőnek feltételezünk, érzékelésünk által
azonban valójában bennünk van, saját tes-
tünkben kel életre.

(A folytatásban az érzékeinkről, érzékisé-
günkről lesz szó bővebben.)
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Bodor Péter zenélő kútja 

Mikó-kastély – freskórészlet Forrás: Székelyhon, 2017

Szilágyi Mihály

Vágyvilágunk, érzékiségünk

A székely Da Vinci hangja

Bogdán Emese

Mikó-kastély – freskórészlet. Forrás: Transindex, 2014



A családi programoktól elzárkózó,
unatkozó kamasz megközelítési,
megismerési lehetőségeiről esett szó
kedd délután a marosvásárhelyi Phi-
lothea Klubban. A klub Szülők iskolája
beszélgetés-sorozatának meghívottja
ezúttal Cosma István pszichológus volt.

A szakember műhelygyakorlatok, játékok
sorával tette interaktívvá az együttlétet, ame-
lyen több mint tíz édesanya és egy apa is részt
vett. Az első körben Cosma István saját ér-
deklődési körükről kérdezte a jelenlévőket,
majd a serdülőkorúak kedvenc időtöltéseire
terelődött a figyelem. A pszichológus úgy
vélte, a szülőkkel közös programok helyett
inkább az otthoni magányt választó, sokszor
csak „bambuló” tizenéveseket – a látszat el-
lenére – rengeteg minden foglalkoztatja,
éppen ezért fontos, hogy a szülő pozitív kí-
váncsisággal közelítsen a gyermek- és fel-
nőttkor között félúton járó csemete
kérdésekkel teli világához.
Ha hullámzik, akkor serdül 

– Fontos megérteni, hogy fejlődéslélektani
szempontból mi minden jellemző erre a kor-
osztályra – hangsúlyozta a pszichológus,
majd arra kérte az egybegyűlteket, hogy ki-
sebb csoportokat alkotva kulcsszavakban ha-
tározzák meg a serdülőkorral járó testi és
lelki változásokat. A válaszok kiértékelésekor
Cosma István kiemelte: jó, ha van a kamasz-
ban egyfajta lázadás, ez ugyanis segíti abban,
hogy megtalálja önmagát, ugyanakkor fontos
tudni, hol a határ, például a magány iránti

igény mikor megy át depresszióba. Az ambi-
valencia, az érzelmi változások a serdülőkor
velejárói, addig jó, amíg megvan ez a hullám-
zás, arra viszont oda kell figyelni, hogy a két
pólus mentén ne történjen leragadás.

A továbbiakban újabb fantáziajáték segí-
tette a kamaszvilág megértését, a szülőknek
azt kellett elképzelniük, mit éreznének, ho-
gyan reagálnának, ha a testük hirtelen meg-
változna. 

– Egy pattanás vagy az, ha nem úgy áll a
frizurája, ahogy szeretné, egy tini számára
komoly kihívást jelent – hangsúlyozta Cosma
István. A pszichológus szerint az önmagát ke-
reső, illetve kortársai elfogadására vágyó ser-
dülők megértéséhez fontos, hogy a szülő
tudjon reflektálni arra, hogyan élte meg a

saját kamaszkorát. A „bezzeg az én időm-
ben…” típusú mentalitás viszont kifejezetten
gátolja a közeledés folyamatát.

– Kapcsolódási felületekre van szükség. A
tini falat épít maga köré, fontos neki a saját
magányossága, de az a jó, ha a fal mellett
hidak is épülnek. Ha megvan a híd, a szülő el
tud jutni a kamaszhoz, kommunikálni tud
vele – emelte ki a szakember, és a hatékony
építkezéshez tippeket is adott: pl. azzal, ha a
szülő kopog, mielőtt belépne tizenéves gyer-
meke szobájába, kifejezi, hogy tiszteli. 

Cosma István külön kitért a pozitív vissza-
jelzések, megerősítések fontosságára, korrek-
ciós hatására. 

Ennek kapcsán a kamaszkori érdeklődési
kör kialakulására, alakítására terelődött a fi-
gyelem.

– Egy serdülő csakis olyan tevékenységet
fog szívesen végezni, amelyben sikerélménye
van – szögezte le Cosma István. A pszicho-
lógus szerint jó, ha a szülő felkínálja gyer-

mekének az érdeklődési
körének megfelelő lehető-
ségeket (ebben Gyar-
mathy Éva interneen
elérhető érdeklődéstér-
képe is segítséget nyújt-
hat), ugyanakkor az is
fontos, hogy a szülőnek is
legyen hobbija, ez
ugyanis modellértékű
lehet.
Barátokkal és egyedül

Azt, hogy hol és mivel,
illetve milyen társaságban
töltik idejük nagy részét a
tizenévesek, Cosma Ist-
ván Csíkszentmihályi Mi-
hály és Reed Larson
Kamasznak lenni című
műve néhány statisztikai

adatával igazolta. A kötetben közölt felmérés
szerint a tizenévesek idejük legnagyobb ré-
szét – 41%-át – otthon, 32%-át az iskolában,
27%-át pedig a bandázás helyszínein, par-
kokban, buszon, buszmegállóban, szórakozó-
helyeken töltik. A felmérésnek ez a része
alátámasztja a családi légkör, illetve a szülők-
kel való kapcsolatépítés fontosságát. A kama-
szok tevékenységeit illetően az alábbi
eredmények születtek: idejük 31%-át önfenn-
tartási (étkezés, testápolás, utazás), 29%-át
produktív tevékenység (iskolai feladatok, ta-
nulás), 40%-át kikapcsolódás (társasági élet,
kortárs kapcsolatok). Az elfoglaltságok kö-
zött szerepel továbbá a zenehallgatás, a mű-
vészi tevékenységek, az olvasás, 2,4%-ban
pedig pusztán a gondolkozás.

A felmérésből az is kiderül, hogy idejük
nagy részét barátokkal (29%) és egyedül
(27%) töltik a tinik, ugyanakkor jelentős időt
töltenek osztálytársaikkal (23%), a családra
pedig ennél kevesebb – (mindössze 19%) jut.
Ez azonban nem csökkenti az otthoni környe-
zet szerepét. Egy Marosvásárhelyen 17–18
évesek körében végzett felmérés is erre utal,
a 154 résztvevő 79 százaléka nagyon fontos-
nak tartja a családot, 55 százaléka a családdal
eltöltött időt. 81 százaléka gondolja úgy,
hogy a családnak meghatározó szerepe van
az értékek, normák kialakításában, abban,
hogy milyen képet alakítunk ki a világról.
Cosma István szerint ez meglepő és biztató
eredmény. A pszichológus végül hangsú-
lyozta: nem recepteket, hanem támpontokat
szeretett volna adni a hídépítésre vállalkozó
szülőknek. 

– A kamaszkor lejár, de nem mindegy, ho-
gyan, hatása ugyanis az élet későbbi szaka-
szain is elkísérheti a fiatalt – összegzett a
pszichológus, majd pozitív gondolatokat, si-
kerélményeket előhívó páros kérdezz-felelek
játékkal zárta a szülői együttlétet.

Nálunk nem telhet el úgy a farsang,
hogy legalább egyszer ne süssünk
fánkot, azaz pánkót, ahogy mifelénk
mondják. Fiatal háziasszony korom-
ban, néhány sikertelen kísérlet után,
nem is mertem hozzáfogni a fánksü-
téshez, mígnem egyszer mégiscsak
megembereltem magam, szétnéztem
néhány megbízható gasztroblogger
blogján, és a sok áttanulmányozott
recept alapján megalkottam a magam
szalagosfánk-receptjét. Azóta, ha ha-
gyományos pánkót akarok, csakis ezt
a receptet veszem elő, de persze,
szinte minden évben kipróbálok va-
lami másfélét is, mint ahogyan az
alábbiakban is látni fogják.

Szalagos fánk

Hozzávalók: 2,5 dkg friss vagy 4 g szárított
élesztő, 50 dkg fehérliszt, fél mokkáskanálnyi
só, 3 csapott evőkanál cukor, 3 tojássárgája,
6 dkg olaj, 3 dl tej, 1 citrom reszelt héja;

továbbá: kevés liszt, bő olaj (kb. 1 liter),
porcukor. 

Elkészítése: a tej felét meglangyosítjuk,
feloldunk benne egy evőkanál cukrot, és be-
lemorzsoljuk az élesztőt. Mire a többi hozzá-
valót kimérjük, az élesztő már fel is fut.
Ezután a hozzávalókat a leírt sorrendben be-
lemérjük egy tálba, és a végén hozzáöntjük
az élesztős és a maradék tejet. Alaposan meg-
dagasztjuk, kidolgozzuk, míg egynemű, hó-
lyagos tésztát nem kapunk, majd egy olajjal
vékonyan kikent kelesztőtálba borítjuk, és
langyos helyen, letakarva 1-1,5 órán át ke-
lesztjük. Amikor megkelt, enyhén lisztezett

deszkán olajos kézzel kb. 1 cm vastagra
nyújtjuk-húzzuk ki, és lisztbe mártogatott po-
hárral vagy fánkszaggatóval kiszúrjuk. A
megmaradt részeket vagy összegyúrjuk, újra
kinyújtjuk és kiszaggatjuk, vagy úgy hagy-
juk, és aranyos amorf fánkokat sütünk belő-
lük. Könnyű ruhával letakarva még 20-25
percig kelesztjük, ezalatt pedig felforrósítjuk
az olajat. Nem kell túl forrónak lennie, ami-
kor beletesszük a fánkot, csak éppen pezseg-
nie kell a széleinél. A megkelt fánkok
közepébe az ujjunkkal lyukat nyomunk, és az
üreges részükkel lefelé tesszük az olajba. A
sütőedényt lefedjük, 1 percig sütjük a fánkok
egyik oldalát, majd megfordítjuk, és fedő nél-
kül aranysárgára sütjük a másik felüket is. Pa-
pírtörlőre szedjük, majd egyenként kirakjuk
a deszkára, és úgy hagyjuk, amíg ki nem hűl-
nek teljesen. Fogyasztás előtt megszórjuk
porcukorral. 

Megjegyzés: legegyszerűbb, ha a hozzáva-
lókat kenyérsütő gépben vagy konyhai robot
dagasztóprogramján dagasztatjuk ki. A meg-
kelt tésztát vékonyan megolajozott deszkán
is kinyújthatjuk.

Tipp: lekvárt is kínálhatunk a fánk mellé. 
Csöröge 

Hozzávalók: 25 dkg liszt, 5 dkg vaj, 2 dkg
porcukor, csipetnyi só, 2 tojássárgája, 1,5 dl
tejföl, olaj a sütéshez, citromos porcukor a tá-
laláshoz.

Elkészítése: a liszthez hozzáadjuk a por-
cukrot és a sót, majd elmorzsoljuk a vajjal.
Végül hozzátesszük a tojássárgáját meg a tej-
fölt, és először fakanállal, majd kézzel jól
összekavarjuk, meggyúrjuk. Könnyű, nem túl
lágy állagú tésztát kell kapnunk. Ezután be-
csomagoljuk, és 10-15 percre hűtőbe tesszük.
A tésztát vékonyan lisztezett deszkán 3-4 mm
vastagságú, többé-kevésbé szabályos négy-
szöggé nyújtjuk. Ezután kb. 5 cm széles csí-

kokra szabdaljuk, majd ismét szabdaljuk, ré-
zsútosan, hogy rombuszokat kapjunk. A kö-
zepükbe, hosszában, egy-egy bemetszést
csinálunk (a szélén maradt kisebb háromszö-
gekkel is ugyanezt tesszük, a gyerekek na-
gyon örülnek a minicsörögéknek), majd az
egyik sarkát áthúzzuk ezen a bevágáson.
Ajánlatos az összeset elkészíteni először, és
utána látni a sütéshez. Az olajat felforrósítjuk,
óvatosan beleteszünk néhány csörögét, és
mindkét oldalát szép aranybarnára sütjük.
Még melegen megszórjuk porcukorral vagy
citromos porcukorral az alábbi recept szerint.
Citromos porcukor

Lereszeljük egy kezeletlen citrom héját, és
összekeverjük kb. 2 evőkanál kristálycukor-
ral. Ezután egyszerűen darálóba tesszük, és
porcukorrá finomítjuk. Vigyázzunk, hogy a
citromnak kizárólag a sárga héját reszeljük le,
különben keserű lesz. Csakis bio, kezeletlen
citromnak használjuk fel a héját.
Zabos-rozsos fánk 

Hozzávalók (35-40 darabhoz): 25 dkg zab-
pehely, 5 dkg teljes kiőrlésű rozsliszt, 1 pú-
pozott evőkanál kukoricakeményítő, 7 g
szárított élesztő, negyed mokkáskanálnyi só,
2 evőkanál fruktóz (vagy 3 evőkanál cukor),
2 tojás, 3 dl szója-rizs tej (vagy tej), 3 evőka-
nál olaj;

továbbá: bő olaj, 2 evőkanál finom szem-
cséjű fruktóz vagy cukor, 1 teáskanál fahéj,
esetleg valamilyen lekvár, pl. szederkocso-
nya.

Elkészítése: a zabpelyhet először konyhai
robotgépben a lehető legfinomabbra őröljük.
Ezután hozzáadjuk a rozslisztet, a keményí-
tőt, a sót, az élesztőt meg a fruktózt, és össze-
forgatjuk. Beletesszük a tojást meg az olajat,
elkeverjük, majd kicsinként adagolva hozzá-
öntünk 2 dl langyos tejet is, miközben a
masszát mindig jól eldolgozzuk. Ezután 10-

15 percig állni hagyjuk (ezalatt a zabpehely
jól megpuhul a nedvességtől), majd újra át-
keverjük, és hozzáöntjük a maradék meglan-
gyosított tejet is. Langyos helyen, letakarva
40-50 percig kelesztjük (addig, amíg észre-
vesszük, hogy a teteje már nem domború,
hanem kezd laposodni), majd két olajba már-
tott evőkanál segítségével a masszából kicsi
galuskákat szaggatunk a forró olajba, és egy-
szer megfordítva aranybarnára sütjük őket.
Papírtörlőre szedjük, majd egyenként bele-
forgatjuk fahéjas fruktózba, és szederkocso-
nyával kínáljuk.

Megjegyzés: a fruktózt lecserélhetjük 3
evőkanál cukorra, a szója-rizs tej helyett
pedig tehéntejet is használhatunk, a zab- és
rozslisztet azonban nem érdemes, ez a recept
így finom, ahogy van.

Oliebollen – a hagyományos holland fánk
Hozzávalók: 45 dkg liszt, fél mokkáskanál-

nyi só, 2 evőkanál cukor, 2,5 dkg friss
élesztő, 3 dl tej, 1 alma, 10 dkg mazsola, 1 te-
áskanál vaníliaaroma, 5 dkg kandírozott cit-
romhéj, 2 tojás;

továbbá: bő olaj, porcukor.
Elkészítése: a mazsolát tálkába tesszük, rá-

öntjük a vaníliaaromát, és felöntjük annyi
meleg vízzel, amennyi ellepi. Félretesszük. A
tejben feloldjuk a cukrot, belemorzsoljuk az
élesztőt, és hagyjuk felfutni. Az almát meg-
hámozzuk és finomra reszeljük. Kimérjük a
lisztet, hozzáadjuk a sót, majd eldolgozzuk
az élesztős tejjel meg a tojással. 10 percnyi
dagasztás után hozzáadjuk a reszelt almát, il-
letve beledolgozzuk a jól lecsepegtetett ma-
zsolát és a kandírozott citromhéjat is. A
massza eléggé lágy, amolyan galuskatészta
sűrűségű lesz. Langyos helyre tesszük, leta-
karjuk, és kb. 1 órán át kelesztjük. Ezután fel-
forrósított bő olajba két evőkanál
segítségével kis galuskákat szaggatunk, és
mindkét oldalukon aranybarnára sütjük. Pa-
pírtörlőre szedjük, hogy a fölösleges olajat
fölitassuk. Porcukorral megszórva kínáljuk. 

Illusztráció

Sütő Edith Magdolna 
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Nagy Székely Ildikó

Kamasz–szülő hidak
Ha nem kér belőlünk…



A magas sugárzást kibocsátó
mobilok károsok lehetnek az
emberi szervezetre – hívta fel
a figyelmet Hartlein Károly fi-
zikus az M1 aktuális csator-
nán szerdán.

Hozzátette: egy mobiltelefon su-
gárzása attól függ, hogy felhaszná-
lójához képest milyen messze van
a mobilállomás. Ez azt jelenti,
hogy vidéken nagyobb a telefonok

által kibocsátott sugárzás, mint a
városban – emelte ki. 

Ha telefonálva végigsétálnánk a
Boráros tér és a Jászai Mari tér kö-
zött, 70 adóantenna-váltást tapasz-
talnánk. Vidéken ennél sokkal
távolabb vannak az adók, így a mo-
biltelefonoknak ott sokkal nagyobb
energiával kell sugározniuk, hogy
„elérjék” a legközelebbi antennát –
magyarázta.

Hartlein Károly elmondta: a su-
gárdózis hatásáról vitatkoznak a
kutatók, az azonban biztos, hogy
van egy határ, amikor az elektro-
mágneses hullám energiája képes
például a DNS-molekulákra hatni.

Rámutatott: a wifihálózaton tör-
ténő hanghívásokat biztosító tech-
nológia megjelenésével egy újabb
kockázat áll fenn, a wifi sugárzása
ugyanis szintén kockázatos. (MTI)

A magas sugárzást kibocsátó mobilok 
károsak lehetnek az emberi szervezetre

Szederméretű, injekciót tar-
talmazó kapszulát fejlesztet-
tek ki amerikai tudósok, mely
a gyomron át juttatja a vérbe
az inzulint. A kapszula formá-
ját a leopárdteknős páncélja
ihlette.

A kapszula apró, összepréselt in-
zulintűt tartalmaz, így a tabletta
felválthatja az injekciót, melyet a
2-es típusú cukorbetegek naponta
adnak be maguknak – számolt be a
medicalxpress.com a Massachu-
settsi Műszaki Egyetem (MIT) tu-
dósai vezette kutatásról.

A kis inzulintű akkor fejti ki ha-
tását, amikor a kapszula a gyo-
morba ér. Állatkísérletekben
kimutatták, hogy a kapszulával elég
inzulin jut a szervezetbe a vércu-
korszint olyan csökkentéséhez,
mint amilyet a bőrön át adott injek-
cióval érnek el. Azt is bizonyították,
hogy az eszköz más gyógyszerek
beadásához is átalakítható.

„Reméljük, hogy az újfajta kap-
szula segíthet majd azoknak, akik

ma csak injekcióban vagy infúzió-
ban juthatnak orvosságukhoz” –
mondta Robert Langer, a MIT
David H. Koch Intézetének pro-
fesszora, a tanulmány egyik vezető
szerzője.

A kutatók sok évvel ezelőtt kifej-
lesztettek egy apró tűk borította tab-
lettát, amellyel a gyomor és a
vékonybél falába tudtak gyógyszert
injekciózni. Az új kapszulát úgy
alakították ki, hogy csak egyetlen
tűt tartalmazzon. Azt akarták elke-
rülni, hogy a gyógyszer a gyomor
belsejébe jusson, ahol a gyomorsa-
vak lebontanák, mielőtt kifejti a ha-
tását. A tű hegye majdnem 100
százalékban összepréselt, fagyasz-
tott és szárított inzulinból készül
ugyanazzal a módszerrel, ahogy a
tablettákat gyártják. A tű szára –
amelyik nem hatol a gyomorfalba –
lebomló anyagból készül.

A kapszulán belül a tűt egy ösz-
szenyomott rugóhoz erősítik, me-
lyet egy cukorkorong tart a helyén.
Ahogy a beteg lenyeli a kapszulát,
a gyomorfolyadék feloldja a cuk-

rot, az elengedi a rugót, és belövi
az injekciót a gyomorfalba.

A gyomorfal nem tartalmaz fáj-
dalomreceptorokat, ezért a tudósok
reményei szerint a páciens nem
érez ilyenkor fájdalmat. Úgy ter-
vezték a készüléket, hogy mindegy,
milyen pozícióban jut a gyomorba
a kapszula, úgy fordul, hogy a tű
érintkezzen a gyomorfallal.

A kapszula működéséhez a leo-
párdteknős nyújtotta az ihletet. Az
Afrikában élő teknőst magas, ku-
polás páncéljának gördülése segíti,
hogy lábra álljon, ha a hátára esne.

A kutatók számítógépen szimu-
lálták a leopárdteknős páncéljának
gördülését, hogy a kapszula alakját
olyanra tervezzék, amivel a folyton
mozgó gyomorban is „talpra áll-
hat”. A tudósok azt is meg tudják
határozni a tervezés során, hogy az
inzulin milyen ütemben szívódjon
fel a vérben, amint a tű belefúró-
dott a gyomorfalba. Ebben a kuta-
tásban nagyjából egy óra kellett,
hogy az összes inzulin a vérbe ke-
rüljön. (MTI)

Kapszulába zárt inzulininjekciót fejlesztettek ki
amerikai tudósok
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Felmérik a székelyek lelkiállapotát
Nemzetközi szinten egyre na-
gyobb figyelmet kap az orszá-
gok és népcsoportok mentális
jóllétének összehasonlítása.
Az olyan mutatók, mint a
Happy Planet Index vagy a
Social Progress Index kidol-
gozása arra utal, hogy az
egyes országok pénzügyi tel-
jesítményére vagy politikai
változására vonatkozó híre-
ken túl az emberek lelkiálla-
potának felmérése is a polgári
jóllét egyik fontos mutatója. 

Magyarországon az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem Pozitív
pszichológia kutatócsoportja 2016-
ban és 2018-ban elkészítette az or-
szág boldogságtérképét internetes
vizsgálat eredményei alapján. 

Mennyire hasonlíthatók össze az
eredmények a határon túli magyar
közösségekével? Hogyan nézne ki
Erdély, és ezen belül Székelyföld
boldogságtérképe? A válaszadás ér-
tekében a Sapientia-EMTE, a buda-
pesti ELTE – Pozitív Pszichológia
Tanszékkel együttműködve, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia támo-
gatásával elkészíti a Székelyföld
boldogságtérképét. 

A felmérésbe egy online kérdőív
kitöltésével lehet bekapcsolódni,
ide kattintva: http://boldogsag.sicu-
lorum.ro/ 

A kérdőívet kitöltők között kisor-
solnak egy kétszemélyes wellness-
alkalmat is a Bálványos Resortba,
amely április folyamán vehető
igénybe. 

Illusztráció

Február 7-i rejtvényünk megfejtése: Akit csak szépségéért szeretnek, az nem köteles viszontszeretni.

Caius Plinius Secundus
(id.) római író, 
természettudós 

egyik észrevételét idézzük 
a rejtvény fősoraiban.
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Magabiztosan legyőzte 1.
ligás ellenfelét a Románia-
kupa nyolcaddöntőjében a
Marosvásárhelyi CSM fut-
salcsapata, és nagyon közel
van ahhoz, hogy bejusson a
négyes döntőbe. A másod-
osztályban szereplő megye-
székhelyi együttes nagyon
felszívta magát erre a mér-
kőzésre, láthatóan nagyon
meg akarta mutatni az 1.
liga 7. helyén álló Jászvásár
ellen, hogy az élvonalban a
helye.

Az idény talán legmagasabb
színvonalú összecsapását láthatta
a ligeti sportcsarnok közönsége.
Meglepte vagy nem a vendégeket
(hiszen azért ők is tisztában lehet-
tek vele, hogy nem egy átlag 2.
ligás csapattal állnak szemben), a
marosvásárhelyi csapat az első
perctől kezdve támadóbb szellem-
ben lépett fel. Ádáz csata folyt
minden egyes labdáért, igencsak
pergő ritmusban, a házigazdák
azonban a védekezésre is nagy fi-
gyelmet fordítottak, így Jászvásár
nemigen tudta veszélyesen meg-
közelíteni Cătinean kapuját. A ma-
rosvásárhelyi alakulat viszont már
a 4. percben vezetéshez jutott,
amikor Szabó belepiszkált a kapu
elé érkező labdába, becsapva
ezzel a jászvásáriak ukrán hálóő-
rét. A folytatásban is a CSM volt
a veszélyesebb, és Szőcs László
egy sakk-matt akció végén nö-
velte az előnyt, majd ugyanő ke-
zelt le kiválóan egy hosszan
előrevágott labdát, és kényszerítő-
zést követően megszerezte csa-
pata harmadik gólját. Jászvásár

kénytelen-kelletlen megpróbált
építkezni, de ellentámadásból to-
vábbra is a CSM volt veszélye-
sebb, Aramă pedig éles szögből a
hosszú sarokba lőtt. Mellette to-
vábbi lehetőségek maradtak ki
Szlobodanyuk kapujánál, kétszer
a kapufán csattant a lövés.

A félidő végén aztán Jászvásár
szépített, miután Vasile Pricop az
átlagosnál erőszakosabb mozdu-
lattal lopott labdát, és – a hazai
kispad heves reklamálása ellenére
– a játékvezetők szerint szabályos
gólt lőtt.

Szünet után természetszerűleg
a jelentős hátrányban játszó ven-
dégek kezdeményeztek többet,
több lehetőséget is kidolgoztak,
mint az első félidőben, ezek azon-

ban rendre kimaradtak, míg
Aramă egy újabb ellentámadást
értékesített. 

Tíz perccel a vége előtt Jászvá-
sár megpróbált Grigoraş pótkapus
beküldésével öt fővel támadni,
azonban Aramă az üresen maradt
kapuba is lőtt egy gólt a saját tér-
feléről, végleg eldöntve a talál-
kozó sorsát.

A továbbjutás ennek a meccs-
nek az eredményétől függött, a
Marosvásárhelyi CSM így a ne-
gyeddöntőben Karácsonkőre láto-
gat, a 2. ligás Ceahlăul otthonába,
amelyet a bajnokságban idén két-
szer is felülmúlt. Ha ismét sikerül
nyernie, akkor az ország legjobb
csapatai ellen négyes döntőt játsz-
hat.
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Bálint Zsombor

Románia a nyolcadikról az ötö-
dik helyre lépett elő a Fed-kupa
rangsorában, miután a múlt hét
végén idegenben győzött a címvédő
Csehország ellen. Csehország
ennek ellenére továbbra is torony-
magasan vezeti a listát, az Egyesült
Államok és Fehéroroszország előtt.
Románia következő ellenfele, Fran-
ciaország, amely Belgiumot le-
győzve jutott a Fed-kupa
elődöntőjébe, a negyedik helyet
foglalja el.

Simona Halep, aki két ponttal já-
rult hozzá a csehek elleni 3-2-es
győzelemhez, azt nyilatkozta a
meccs után, hogy számára egy Fed-
kupa-forduló éppen olyan fontos,
mint egy Grand Slam-torna. „Kis

ország vagyunk, nincs kifejlődött
teniszhálózatunk, s egy ilyen siker
segíthet abban, hogy közelebb
hozza a gyerekeket a sporthoz” –
nyilatkozta Simona. 

Európai focikörkép
* Angol Premier Liga, 26. forduló: Huddersfield – Ar-

senal 1-2, Liverpool – Bournemouth 3-0, Brighton &
Hove Albion – Burnley 1-3, Southampton – Cardiff 1-
2, Manchester City – Chelsea 6-0, Watford – Everton
1-0, Tottenham – Leicester 3-1, Fulham – Manchester
United 0-3, Wolverhampton – Newcastle United 1-1,
Crystal Palace – West Ham United 1-1; 27. forduló:
Everton – Manchester City 0-2. Az élcsoport: 1. Man-
chester City 65 pont, 2. Liverpool 65, 3. Tottenham 60.
* Spanyol Primera División, 23. forduló: Atlético

Madrid – Real Madrid 1-3, Alavés – Levante 2-0,
Athletic Bilbao – FC Barcelona 0-0, Espanyol – Rayo
Vallecano 2-1, Girona – Huesca 0-2, Valladolid – Vil-
larreal 0-0, Leganés – Betis 3-0, Getafe – Celta Vigo
3-1, Sevilla – Eibar 2-2, Valencia – Real Sociedad 0-
0. Az élcsoport: 1. FC Barcelona 51 pont, 2. Real
Madrid 45, 3. Atlético Madrid 44.
* Olasz Serie A, 23. forduló: AC Milan – Cagliari 3-

0, Lazio – Empoli 1-0, Sampdoria – Frosinone 0-1,

Bologna – Genoa 1-1, Parma – Inter 0-1, Sassuolo –
Juventus 0-3, Fiorentina – Napoli 0-0, Chievo – AS
Roma 0-3, Atalanta – SPAL 2-1, Torino – Udinese 1-
0. Az élcsoport: 1. Juventus 63 pont, 2. Napoli 52, 3.
Inter 43.
* Német Bundesliga, 21. forduló: Bayern München

– Schalke 04 3-1, Borussia Dortmund – Hoffenheim
3-3, Mainz – Bayer Leverkusen 1-5, Fortuna Düssel-
dorf – VfB Stuttgart 3-0, RB Leipzig – Eintracht Frank-
furt 0-0, Mönchengladbach – Hertha BSC 0-3, Werder
Bremen – Augsburg 4-0, Freiburg – Wolfsburg 3-3,
Hannover 96 – FC Nürnberg 2-0. Az élcsoport: 1. Bo-
russia Dortmund 50 pont, 2. Bayern München 45, 3.
Mönchengladbach 42.
* Francia Ligue 1, 24. forduló: Amiens SC – Caen 1-

0, Dijon – Olympique Marseille 1-2, Guingamp – Lille
0-2, Montpellier HSC – AS Monaco 2-2, Nantes –
Nimes 2-4, Nice – Lyon 1-0, Paris St. Germain – Bor-
deaux 1-0, Stade Rennes – St. Etienne 3-0, Strasbourg
– Angers 1-2, Toulouse – Reims 1-1. Az élcsoport: 1.
Paris St. Germain 59 pont, 2. Lille 49, 3. Lyon 43.

Románia az ötödik helyre lépett
elő a Fed-kupa rangsorában

A négyes döntőbe juthat a CSM

A Paris Saint-Germain (PSG) 2-0-ra nyert
a Manchester United vendégeként a labda-
rúgó Bajnokok Ligája (BL) nyolcaddöntős
párharcának első, kedd esti mérkőzésén.

A találkozó első félidejében nagy küzdel-
met és kevés gólhelyzetet láthatott a közön-
ség. A hazaiaknál Anthony Martial és Jessie
Lingard is megsérült, így helyettük a máso-
dik félidőre Alexis Sánchez és Juan Mata állt
be. A szünet után egy szögletet követően
hamar vezetéshez jutott a PSG, amely az
előny birtokában azonnal berendezkedett a
biztos védekezésre, és hét perccel később egy
gyors ellentámadás végén megduplázta fölé-
nyét.

A folytatásban változatlanul sok hibával és
jellemzően pontatlanul futballoztak a ven-
déglátók, akiknek erejéből még a szépítésre
sem futotta, sőt, vezérük, a francia világbaj-
nok Paul Pogba a hajrában megkapta máso-
dik sárga lapját, így a játékvezető kiállította.

A Manchester Unitednak ezzel megsza-
kadt a 11 mérkőzés óta tartó veretlenségi so-
rozata, mióta decemberben kinevezték Ole
Gunnar Solskjaer vezetőedzőt, először kapott

ki az együttes. A Manchester United az euró-
pai kupaporondon először szenvedett egygó-
losnál nagyobb vereséget az Old Traffordon.
A PSG olasz kapusa, Gianluigi Buffon a ne-
gyedik játékos lett a BL történetében, aki 41
évesen vagy idősebben pályára lépett a legran-
gosabb európai kupasorozatban.

A másik kedd esti mérkőzésen az AS
Roma hazai pályán 2-1-re győzte le az FC
Portót, amely az idegenben szerzett góljának
köszönhetően egyáltalán nem várja remény-
telen helyzetből a második összecsapást. A
visszavágókat március 6-án rendezik.

Bajnokok Ligája: Manchesterben szerzett kétgólos előnyt a PSG, 
hazai győzelem Rómában

Eredményjelző
A teremlabdarúgó-Románia-kupa nyolcaddöntőjében: Csíkszeredai Imperial

Wet – Temesvári Informatica 6-2, Bukovina Vicov – Székelyudvarhelyi FK 6-
12, Kolozsvári Clujana – Dévai Autobergamo 4-12, Bodzavásári Fortius –
Dunărea Călăraşi 1-12, Gyergyóremetei Kereszthegy – Karácsonkői Ceahlăul
5-6, Marosvásárhelyi CSM – Jászvásári Poli 6-1, Gyergyószentmiklósi Inter –
Bodzavásári Gloria 2-4. A Kézdivásárhelyi SE – Galaci United meccs lapzárta
után ért véget.

A negyeddöntős párharcok: Dévai Autobergamo – Csíkszeredai Imperial
Wet, Karácsonkői Ceahlăul – Marosvásárhelyi CSM, Bodzavásári Gloria –
KSE/Galac, Dunărea Călăraşi – Székelyudvarhelyi FK.

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1.
mérkőzések:
* Manchester United (angol) – Paris Saint-Ger-
main (francia) 0-2 (0-0)
gól: Kimpembe (53.), Mbappé (60.)
piros lap: Pogba (89., Manchester United)
* AS Roma (olasz) – FC Porto (portugál) 2-1 (0-0)
gól: Zaniolo (70., 76.), illetve Adrián López (79.)

jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó-Románia-kupa, nyolcaddöntő: Marosvásárhelyi CSM –

jászvásári Poli 6-1 (4-1)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Bálint Attila 

(Székelyudvarhely), Constantin Popescu (Ţicleni). Ellenőr: Ion Săvulea (Zsil-
vásárhely).

Gólszerzők: Szabó (4.), Szőcs L. (9., 13.), Aramă (17., 29., 35.), illetve V. Pri-
cop (18.).

Sárga lap: V. Pricop (9.), Dengra (18.), Grigoraş (40.).
Marosvásárhelyi CSM: Cătinean – Iszlai, Aramă, Szőcs L., Szabó (Nagy,

Ţipău, Crişan, Küsmödi, Boroş).
jászvásári Poli: Szlobodanyuk (Grigoraş) – Ruxandari, Despan, V. Pricop,

Tudorache (Rafael, Paşnicu, Dengra, A, Pricop).

A Fed-kupa rangsora
1. (1.*) Csehország 31.362,5 pont
2. (2.) Egyesült Államok 23.642,5 
3. (3.) Fehéroroszország 14.770 
4. (4.) Franciaország 12.995 
5. (8.) Románia 8912,5 
6. (9.) Ausztrália 8792,5 
7. (5.) Németország 5785
8. (6.) Belgium 5395 
9. (7.) Svájc 5272,5 
10. (14.) Spanyolország 4477,5 
* zárójelben az előző helyezés

Európa-liga 
Egygólos előnyben a Fenerbahce

A Fenerbahce 1-0-ra legyőzte a Zenit Szentpétervárt a labdarúgó-Eu-
rópa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért zajló párharc első, keddi mérkőzésén.

Az isztambuli együttesből az algériai Iszlam Szlimani szerezte a meccs
egyetlen gólját, az oroszoknak pedig még úgy sem sikerült egyenlíteniük,
hogy a 44. percben büntetőhöz jutottak, mert a szlovák Robert Mak tizen-
egyesét a Fenerbahce kapusa, Harun Tekin bravúrral kivédte.

A visszavágót jövő csütörtökön rendezik.
A további program:
* 19.55 órától: Galatasaray (török) – Benfica (portugál) (TV: Telekom

Sport 4), BATE Boriszov (fehérorosz) – Arsenal (angol) (DigiSport 3, Te-
lekom Sport 3), SS Lazio (olasz) – Sevilla (spanyol) (DigiSport 1, Tele-
kom Sport 1), Olimpiakosz Pireusz (görög) – Dinamo Kijev (ukrán),
Rennes (francia) – Real Betis (spanyol), Krasznodar (orosz) – Bayer Le-
verkusen (német), Slavia Prága (cseh) – Genk (belga), Rapid Bécs (oszt-
rák) – Internazionale (olasz) (DigiSport 4, Telekom Sport 2).

* 22.00 órától: Sporting Lisszabon (portugál) – Villarreal (spanyol)
(Telekom Sport 4), Celtic Glasgow (skót) – Valencia (spanyol) (DigiSport
3, Telekom Sport 3), Sahtar Donyeck (ukrán) – Eintracht Frankfurt
(német) (DigiSport 4), Malmö (svéd) – Chelsea (angol) (DigiSport 1, Te-
lekom Sport 1), Zürich (svájci) – SSC Napoli (olasz) (DigiSport 2, Tele-
kom Sport 2), FC Bruges (belga) – Salzburg (osztrák), Plzen (cseh) –
Dinamo Zágráb (horvát)

Fotó: GSP

Mbappé sok fejfájást okozott az MU védőinek. Fotó: TASR 



Táncművészeti, táncoktatói
egyetemi alapképzést indít a
Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem (EMTE) ko-
lozsvári kara a Magyar
Táncművészeti Egyetemmel
és a budapesti Hagyományok
Házával együttműködve – je-
lentették be az intézményve-
zetők egy szerdai kolozsvári
sajtótájékoztatón.

Tonk Márton, a Sapientia kolozs-
vári karának dékánja elmondta: a
néptáncoktatásra összpontosító szak
akkreditációs iratcsomóját összeál-
lították, az ideiglenes engedély be-
szerzése folyamatban van. A
hároméves alapképzés első évfo-
lyama az őszi tanévkezdéssel indul
10 tandíjmentes és 6 költségtéríté-
ses hellyel. A dékán ugyanakkor
arról is beszámolt, hogy ősztől egy
olyan képzést is beindítanak, amely
az erdélyi magyar hivatásos nép-
táncegyüttesek táncosai számára
teszi lehetővé, hogy a Magyar
Táncművészeti Egyetem diplomáját
megszerezzék. Ez utóbbi képzés

rendjét úgy állítják össze, hogy ne
zavarja a táncegyüttesek program-
ját: résztvevőinek havonta egy há-
romnapos intenzív kurzuson kell
részt venniük.

Bolvári-Takács Gábor, a Magyar
Táncművészeti Egyetem rektora el-
mondta: a hivatásos néptáncosok
számára indított hároméves képzés-
sel egyszeri alkalmat szeretnének
biztosítani, hogy azok is felsőfokú
diplomát szerezhessenek, akiknek
eddig erre nem volt lehetőségük.
Ezen 30-40 táncos jelentkezésére
számítanak. Azt is hozzátette, hogy
az öt hivatásos erdélyi néptánc-
együttes közül a nagyváradi tánco-
sai a budapesti egyetem hasonló
nyíregyházi kihelyezett képzését
választották.

Kelemen László, a budapesti Ha-
gyományok Háza főigazgatója sze-
rint Erdély a hagyományos magyar
népi kultúra szent földje. A magyar-
országi együttesek is általában meg-
tanulják az erdélyi tájegységek
táncait. Ezért is rendkívül fontosnak
tartotta a képzés elindítását, amely-

lyel 28 év lemaradást próbálnak pó-
tolni.

Könczei Csongor néprajzkutató,
a táncművészeti szak megbízott fe-
lelőse szerint azért is fontos az
egyetemi táncoktatás beindítása,
mert – mint mondta – Erdélyben
több mint 300 néptáncegyüttes mű-
ködik, és ezek élére így diplomás
táncoktatók kerülhetnek.

A sajtótájékoztatón részt vettek
az erdélyi hivatásos néptáncegyüt-
tesek vezetői is. Barabási Attila, a
marosvásárhelyi Maros Művész-
együttes vezetője elmondta: a kép-
zéssel az erdélyi néptáncosok nagy
álma valósul meg, hiszen a romá-
niai bértörvény rendkívül kedvezőt-
len helyzetbe hozta azokat a
hivatásos táncosokat, akik nem ren-
delkeznek egyetemi diplomával.

Romániában jelenleg a bukaresti,
a jászvásári és a marosvásárhelyi
egyetemeken lehet koreográfusi
diplomát szerezni, de a táncoktatás-
sal foglalkozó egyetemek egyike
sem a hagyományos néptáncra he-
lyezi a hangsúlyt. (MTI)

Táncművészeti, táncoktatói képzést indít 
a Sapientia 

Újabb taxistüntetést rende-
zett Bukarestben és Románia
több nagyvárosában a közúti
személyszállítási vállalkozá-
sokat tömörítő COTAR konfö-
deráció szerdán, az Uber és a
hozzá hasonló internetes fu-
varmegosztó cégek betiltását
követelve.

A kormány székháza előtti teret
több mint ezer taxis foglalta el jár-
művével, forgalmi akadályt okozva
a főváros egyik legfontosabb útke-
reszteződésében. A taxisok azt kifo-
gásolják, hogy míg az ő
működésüket számos engedély be-
szerzéséhez kötik, és alapfeltétel a
kizárólag személyszállításra hasz-
nált gépkocsi, az – utas és autósok
egymásra találását segítő – interne-
tes alkalmazásokat működtető cé-
geknél bárki üzletszerű
személyszállításra használhatja au-
tóját.

A tüntetők annak a joghézagnak
a felszámolását követelik, amely el-
lehetetleníti az általuk tisztességte-
lennek tartott konkurencia
felszámolását. A hatályos jogsza-
bály szerint ugyanis Romániában
csak akkor büntethető az engedély
nélküli üzletszerű személyszállítás,
ha azt valaki „rendszeresen” végzi,
márpedig a rendszerességet egy
egyszerű közúti ellenőrzés során
nem lehet megállapítani.

A COTAR a tiltakozó akciót
meghirdető közleményében azt sé-
relmezi, hogy a kormány nem tett
eleget a korábbi tiltakozó megmoz-
dulások idején tett ígéreteinek, de
annak érdekében sem tett semmit,
hogy érvényt szerezzen az Európai
Bíróság 2017. decemberben hozott
döntésének.

A barcelonai taxisok panaszának
helyt adva az EU bírósága megálla-
pította, hogy az Uber nem digitális

szolgáltatónak, hanem – az utasok
szállításában közvetlenül részt vevő
– taxicégnek számít az Európai
Unió teljes területén. Ilyenként az
Uberre nem az internetes kereske-
delem uniós szabályai, hanem a
nemzeti vagy önkormányzati hatás-
körben megszabott személyszállí-
tási előírások vonatkoznak, tehát
mindenütt a taxiszolgáltatókkal
azonos szabályoknak, engedélye-
zési eljárásoknak és biztosítéki kö-
vetelményeknek kell megfelelnie.

A bukaresti taxisok letettek a két-
naposra tervezett megmozdulás
folytatásáról, a COTAR azonban ki-
látásba helyezte, hogy a hónap
végén a konföderáció több ezer jár-
művével bénítják meg a fővárost,
ha a kormány addig nem hozza meg
a tiltakozók által sürgetett – a szi-
gorú személyszállítási szabályokat
az internetes fuvarmegosztóra is ki-
terjesztő – rendeletet. (MTI)

Taxisok tüntettek Bukarestben
az Uber típusú fuvarozók betiltását követelve

Forrás: Ziarul financiar
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Pénzügyminisztérium 
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyek  kényszervégrehajtási osztálya
Marosvásárhely, Dózsa György utca 1-3. szám, 
tel.: 0265/262-546; fax: 0265/261-093, 
e-mail: ajfp.ms@anaf.ro

Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely,
Dózsa György utca 1–3. szám) 2019. február 26-án 11 órai kezdettel
nyilvános árverésen értékesíti az alábbi ingóságokat: 

– WV Golf Plus személygépkocsi, azonosítószáma
WVWZZZ1KZAW577652, rendszáma MS-28-DON, 2010-es, szürke,
kikiáltási ár 10.525 lej + 19% héa

– kék, 2007-es gyártású Renault Megane, 63 kW-os,        azonosító-
szám VF1BMSF0537557159, dízel, első meghajtású, 1461 köbcentis,
291.250 km-ben, kikiáltási ár 5.500 lej + 19% héa

– homlokrakodó, Toxoda automatic fbe15 típus, 11.291 lej 19% héa
– Rimoldi tc típusú varrógép, kikiáltási ár 206 lej + 19% héa
– Rimoldi 327 típusú varrógép, kikiáltási ár 160 lej + 19% héa
– Rimoldi 627 típusú varrógép, kikiáltási ár 274 lej + 19% héa
– Rimoldi 527 típusú varrógép, 4 db,  kikiáltási ár 274 lej/db + 19%

héa
– Rimoldi kéttűs varrógép, kikiáltási ár 662 lej + 19% héa
– Rimoldi kéttűs varrógép, kikiáltási ár 685 lej + 19% héa
– Pfaff gombvarró gép, kikiáltási ár 206 lej + 19% héa
– Pfaff varrógép, kikiáltási ár 206 lej + 19% héa
– Rimoldi varrógép, kikiáltási ár 320 lej + 19% héa
– Pfaff varrógép, 2 db, kikiáltási ár 274 lej/db + 19% héa
– Rimoldi tc típusú varrógép, kikiáltási ár 342 lej + 19% héa
– Jack vágógép, kikiáltási ár 297 lej + 19% héa
– Wolf Pacer vágógép, kikiáltási ár 274 lej + 19% héa
– Garudan típusú vágógép, kikiáltási ár 228 lej + 19% héa
– Rimoldi tc varrógép, kikiáltási ár 228 lej + 19% héa
– Sunstar varrógép, kikiáltási ár 342 lej + 19% héa
– Dürkopp cikcakkoló gép, kikiáltási ár 821 lej + 19% héa
– Dürkopp cikcakkoló gép, kikiáltási ár 730 lej + 19% héa
– 70 mm-es Modena feszítő, kikiáltási ár 137 lej + 19% héa
– 70 mm-es Modena feszítő, kikiáltási ár 114 lej + 19% héa
– Ayang szabógép, kikiáltási ár 411 lej + 19% héa
– szalagvágó gép, kikiáltási ár 1.255 lej + 19% héa
– Pfaff lineáris varrógép, kikiáltási ár 149 lej + 19% héa
– Mauser tc varrógép, kikiáltási ár 377 lej + 19% héa
– Attaccapizzo Rimoldi gép, kikiáltási ár 730 lej + 19% héa
– Pfaff lineáris varrógép, kikiáltási ár 434 lej + 19% héa
– Rimoldi tc varrógép, kikiáltási ár 274 lej + 19% héa
– Pfaff lineáris varrógép, kikiáltási ár 320 lej + 19% héa
– Sewmaq lineáris varrógép, 2 db, kikiáltási ár 479 lej/db + 19% héa
– Singer lineáris varrógép, kikiáltási ár 91 lej + 19% héa
– Rimoldi lineáris varrógép, 3 db, kikiáltási ár 91 lej/db + 19% héa
– Rimoldi fedőző varrógép, kikiáltási ár 570 lej + 19% héa
– gőzkazán Riello égővel, kikiáltási ár 1.209 lej + 19% héa
– kéttűs, karos Rimoldi varrógép, kikiáltási ár 890 lej + 19% héa
– Pfaff gomblyukvarró gép, kikiáltási ár 91 lej + 19% héa
– Wimex kézi szalagvágó, 2 db, kikiáltási ár 91 lej/db + 19% héa
– Sewmaq lineáris varrógép, kikiáltási ár 456 lej + 19% héa
– Rimoldi 263 varrógép, kikiáltási ár 91 lej + 19% héa
– Rimoldi gallérvarró gép, kikiáltási ár 274 lej + 19% héa
– Mauser tc varrógép, kikiáltási ár 206 lej + 19% héa
– Mauser négytűs varrógép, kikiáltási ár 228 lej + 19% héa
– Sewmaq lineáris varrógép, kikiáltási ár 342 lej + 19% héa
– 70 mm-es Modena feszítő, 2 db, kikiáltási ár 91 lej/db + 19% héa
– Brother lineáris varrógép, kikiáltási ár 57 lej + 19% héa
– Yuki lineáris varrógép,  kikiáltási ár 228 lej + 19% héa
– Brother lineáris varrógép, kikiáltási ár 114 lej + 19% héa
– Croquette Union Special varrógép, kikiáltási ár 240 lej + 19% héa
– Necchi lineáris varrógép, kikiáltási ár 80 lej + 19% héa
– s4m Zebra nyomtató, kikiáltási ár 365 lej + 19% héa
– cérnatekercselő, kikiáltási ár 1.460 lej + 19% héa
– szabógép asztallal, kikiáltási ár 3.057 lej + 19% héa
– automata szalagvágó, kikiáltási ár 251 lej + 19% héa
– légsűrítő, kikiáltási ár 913 lej + 19% héa
– Rimoldi fedőző varrógép, kikiáltási ár 685 lej + 19% héa
– Mercedes Benz 970.27 Atego 1529 haszonjármű, alvázszám

WDB9702771L358768, 2008-as gyártású, kék, rendszáma MS - 04-
ETL, kikiáltási ár 97.125 lej + 19% héa 

Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti ingó-
ságokra, hogy értesítse erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt. 

A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig
mutassák be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, az indulási ár 10%-
át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a
marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám: IBAN
RO62TREZ4765067XXX014298, adószám 4322637), ha szükséges,
az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását,  román jogi sze-
mélyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát,
külföldi jogi személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását,
román magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát. 

Jelen okirat a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon
belül megfellebbezhető az illetékes bíróságon, a 2015. évi 207-es újra-
közölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvényköny-
vre vonatkozó 260. és 261. cikkelye értelmében. 

A 2015. évi 207-es, újraközölt, módosított és kiegészített törvény
pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 9. cikkelye 2. bekezdésé-
nek d pontja értelmében a végrehajtás alatt álló adófizető meghallga-
tása nem kötelező. 

Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén,  a 0265/250-982-es tele-
fonszámon, 166, 179-es mellék. 

A közlemény kifüggesztésének időpontja: 2019. február 14. 
Zogorean Florin,  a Közpénzügyi Hivatal 

jogi személyek kényszervégrehajtási osztályának
helyettes vezetője 

Cîmpeanu Carolina osztályvezető 



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL

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

VÁSÁROLOK lakást életjáradékkal.
Tel. 0747-597-160. (16/1134-I)

ELADÓK lucernabálák, szarvas-
kerepbálák és szalmabálák. Tel.
0729-925-074. (15/1219)

MINDENFÉLE

BÁRMILYEN munkát vállalok: cserép-
forgatás, Lindab-tető-készítés, festés. Tel.
0743-799-833. (1/1254)

VÁLLALUNK tetőkészítést, javítást,
festést, vakolást, szigetelést. Tel.
0745-229-472. (4/1165-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (13/978)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (6/1152)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk a
drága jó édesanyára, anyósra,
nagymamára, BARABÁSI
ERZSÉBETRE szül. Moldován
halálának első évfordulóján.
Szép emlékét egy életen át
szívünkben őrizzuk. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Gyermekei: Meli,
István, Ági, Ildi és családjuk.
(sz.-I)

Kit őriz a szívünk, nem hal
meg soha,
Nem múlik el nap most sem
nélküled,
Szívünkben örökre ott van a te
helyed.
Kegyelettel emlékezünk
KOVÁCS GYÖNGYIRE halá-
lának kilencedik évfordulóján.
Szép emlékét szívükbe zárva
őrzik: férje, István, lánya, Adél
és családja, fia, István és
családja. (1/1256)

Jó lenne újra beszélgetni
veled,
Melléd ülni, s kezemben
tartani a kezed.
Elmesélni neked, ha boldog
vagyok,
vagy ha a bánat könnye
szememben ragyog.
Hiányzol, és néha nem igazán
értem,
miért mennek el azok, kik
fontosak nékem.
Fáj, ha rád gondolok, s
megszakad a szívem,
bár évek teltek el, de kín gyötri
a lelkem.
Szomorú szívvel emlékezünk
a legdrágább édesapára, az
iszlói születésű NAGY
ALBERTRE halálának 4.
évfordulóján. Áldott, szép
emlékét szívünkben őrizzük.
Felesége, fia, lánya és unokái.
(sz.-I)

Szeretettel és kegyelettel
emlékezünk elhunyt szeret-
teinkre, FARCZÁDI ANNÁRA
halálának 7. és FARCZÁDI
DOMOKOSRA halálának 3.
évfordulóján. Nyugodjanak
békében! Szerettei. (6/120-I)

Megpihenni tértél, a fájdalmat
elhagyva, melyet remény-
kedve viseltél magadban.
Elmentél, s veled együtt eltűnt
a remény, de lelkünk darabja
utadon elkísér. Elmentél oda,
ahonnan nincs visszatérés,
ahol tested meglelte a végső
pihenést. Pihenj csak a
csendes hant alatt, adja meg a
mennyország azt, amivel a
földi élet adós maradt.
Mély fájdalommal emlékezünk
NAGY SIMONFI ANTALRA
halálának negyedik évfor-
dulóján. Szerettei. (3/1258)

Fájó szívvel emlékezünk
február 14-én a szeretett férjre
és édesapára, CHIŞ JENŐRE
halálának 8. évfordulóján.
Emlékét szívünkben őrizzük.
Felesége, Erzsike és lánya,
Katika. Nyugodj békében!
(16/1220)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy 

özv. FÜLÖP JENŐNÉ 
szül. SZABÓ ILDIKÓ KATALIN 

türelemmel viselt, hosszú beteg-
ség után életének 77. évében ha-
zatért Megváltó Urához.
Szeretett halottunktól 2019. feb-
ruár 14-én 13 órakor veszünk
végső búcsút a marosszentgyör-
gyi új temetőben (a nagy kórház
mögött). Emléke szívünkben él. 

A gyászoló család. (4/1259)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, nagymama,

dédnagymama, nagynéni, só-

gornő, rokon, ismerős, a kisgör-

gényi születésű 

FEKETE JÚLIA  

életének 95. évében elhunyt. Te-

metése február 15-én, pénteken

13 órakor lesz a marosvásárhelyi

református temető cinterméből. 

Soha el nem múló fájdalommal

búcsúzik leánya, Irénke 

és Kristóf. 

(1/1271-I)

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett

mamánktól, 

FEKETE JÚLIÁTÓL. 

Mindig hiányozni fogsz.

Melinda, férje, Szabolcs, 

Norbika és Jázmin. 

(1/1271-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Fájó szívvel emlékezünk február
14-én FERENCZI KLÁRÁRA. 
Egy éve, hogy meggyötört szíve
megpihent.
Nyugodjon békében!
Testvérei: Nusi, Magdi, Ica.
(10/1245)

LAKATOST, BÁDOGOST és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST alkalmaz ÉPÍTKEZÉSI CÉG. Tel.
0744-511-215. (20936-I)
KERESÜNK CSŐSZERELŐKET Németországba azonnali kezdéssel. Kezdő havi bérezés 1900 euró,
szállás biztosítva Münchenben. Érdeklődni a 0747-986-398-as telefonszámon. (20934)
A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG GÉPKEZELŐT (betanítását vállal-
juk), valamint TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz (C, E kategóriás jogosítvány és gépjárművezetői
képesítési igazolvány szükséges). Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-
151-es faxszámra várják. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon lehet. (63299-I)
ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk:
munkaszerződés meghatározatlan időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok, étkezési jegyek. Mun-
kaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék
el önéletrajzukat a https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszá-
mon. (sz.)
ÉLELMISZERÜZLETBE ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679.
(20950-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Kegyelettel és fájó szívvel
emlékezünk február 14-én a radnóti
születésű SZIGETI GYULÁRA
halálának első évfordulóján. 
Őt soha el nem feledő felesége,
Emma és fia, Ferike. 
Szívünkben mindig élni fog.
(6/1262)

„Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal
önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az
Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi
vagyunk.” (Róma 14:8)
Isten akaratában megnyugodva, fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama,
unokatestvér, sógornő, anyatárs,

dr. JUHÁSZ ANDRÁS LÁSZLÓNÉ 
MOLNÁR ANNAMÁRIA

életének 74., özvegységének 26. évében néhány hétig tartó, súlyos
szenvedés után elhunyt. Az élő Istennek adunk hálát azért a
szeretetteljes, önzetlen, víg kedélyű, hittel teljes életéért, amellyel
kegyelméből szeretteit mindenkor magához ölelte.  
Drága halottunk temetésére a feltámadás örök reményében 2019.
február 16-án, szombaton 13 órakor kerül sor a marosvásárhelyi
református temetőben. 

Gyászolják őt: fia, lánya, menye, veje, unokái, unokatestvérei,
sógorai, sógornői, apatársa, anyatársai. 

Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával.
A koszorúmegváltást a család az „Együtt a Rákos Gyermekekért
Egyesület” javára ajánlja fel. (13/1263-I)

Marosvásárhelyre, BAJKÓ
BÁLINTNAK:
Mennyei szeretet járja át a
földet. Szívünk imádságát
suttogja a szeretet. Kérjük a
Jóistent, hogy óvjon, védjen
tégedet, adjon neked
egészséget, hosszú, boldog
éveket.
Ezekkel a gondolatokkal
köszöntünk névnapod
alkalmával.
Sok szeretettel szerető
családod. (9/1265)

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, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• 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 - 0758-047-604
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 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.
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2019 TUNÉZIA
Repülővel Kolozsvárról, minden illetékkel

Üdülés: 
Mahdia, Monastir, Sousse, 
Port el Kantaoui

2019. május 8. – október 6., 
minden szerdán

434 euró / fő ártól, előfoglalási kedvezménnyel, 
4* szálloda, all inclusive ellátással


