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„Amíg veszélyben magyar identitásunk, addig szabadságunk sem lehet teljes” Újból megüresedik
a főtanfelügyelői
szék?

A hősök, a bátrak emlékét őrzi a nemzet

Hogy az oktatásügyi miniszter elfogadja-e Kozak Maria főtanfelügyelő és
helyettese, Lavinia Mureşan lemondását, valószínű. A megyei oktatásügy két
vezetője március 14-én nyújtotta be lemondását a szaktárcához – erősítette
meg a hírt Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes.

____________2.
Ünneplő fiatalság

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulóján a hősök tiszteletére szervezett március 15-i ünnepi
rendezvénysorozat Marosvásárhelyen
14 órakor a Petőfi-szobornál megtartott
ünnepi megemlékezéssel kezdődött,
melyet az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete hívott
életre.

____________4.
Hiperaktív
vagy egyszerűen
mozgékony?

Manapság egyre több gyerekről állítják,
hogy hiperaktív, de vajon tényleg megnőtt ezeknek a gyerekeknek a száma,
vagy arra is rányomják a bélyeget, aki
esetleg mozgékonyabb, virgoncabb az
átlagnál? – erről beszélgettünk Kacsó
Erika pszichológussal.

Tegnap délután ezrek gyűltek össze a
Postaréten, a Székely vértanúk emlékművénél, hogy az 1848-as forradalom
és szabadságharc hőseire emlékezzenek. A magyar történelmi egyházak nevében a római katolikus egyház részéről
Oláh Dénes főesperes köszöntötte az
egybegyűlteket. A rendezvényre Szabó
László református lelkész mondott áldást.

Mózes Edith

Lelkemben félárbócon van a nemzeti lobogó
– Annyi és annyi fölemelő március 15. után
ma az én lelkemben félárbócon van a nemzeti
lobogó – mondta Oláh Dénes –, pedig ma is a
szabadságnak volna az ünnepe. Annak a szabadságnak, amely nem kiváltság, hanem Isten ajándéka.
A továbbiakban a szeretet fontosságára hívta
fel a figyelmet: „úgy gondolom, hogy minden
ép elmével rendelkező ember tudhatja, hogy
egyetlen építő erő létezik: a szeretet. Csak akik
tudtak szeretni, azok vitték előbbre az emberi-

Fotó: Nagy Tibor

ség ügyét. A szeretet épített iskolákat, hidakat
folyók fölé és népek közé. A szeretet volt képes
ledönteni a válaszfalakat és feltölteni az elválasztó sáncokat és szakadékokat. A szeretet mindig előbbre vitte az embereket”. (…) „Nekünk
előre kell menni a szeretet útján, a szabadság
útján, a haladás útján, Krisztus útján. S lám, ez
egyeseknek fáj, egyeseknek botrány.”
Mint mondta, Krisztus maga és tanítása is
botrány volt a maga idejében, de végül győzött.
„A szeretetbotrány éppen akkor győzött, amikor
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Gyertyás
felvonulás Marosszentgyörgyön

Több száz marosszentgyörgyi fiatal és
kevésbé fiatal vonult fel égő gyertyával
a kezében március 14-én délután a
római katolikus templom és a helyi művelődési otthon közötti utakon, jelezve,
hogy nem feledik elődeink bátorságát
és hősiességét.

____________9.

Életszínvonal-növekedés
vezényszóra

Kiszállítás hétfőtől péntekig 8-15 óra között. 50 lej felett a kiszállítás ingyenes!
Minden kedden és pénteken friss baromfihúst kapunk Magyarországról!
Legjobb árak a városban!
Friss pulykamellfilé 24,95 lej/kg. Friss pulykanyak 10, 95 lej/kg.
Friss pulykafelsőcomb 15,95 lej/kg. Friss pulykaszárny 9,89 lej/kg.
Friss pulykahát 2,89 lej/kg. Friss pulykazúza 17,95 lej/kg.
Tipp:
Borsodi Friss grapefruitízű alkoholmentes sör (500 ml) 2,59 lej.
Borsodi Friss citromízű alkoholmentes sör (500 ml) 2,59 lej.
Gösser grapefruitízű alkoholmentes sör (400 ml) 1,95 lej.
Soproni Radler lime-guava ízű (400 ml) 1,95 lej.
Arany Ászok alkoholmentes vérnarancs ízesítésű sör (500 ml) 2,59 lej.
Kőbányai világor sör (2 l) 7,69 lej.

Intershop, megéri nálunk vásárolni!

Antalfi Imola
A kormány nagylelkű adakozásának következményeire figyelmeztet egyre több gazdasági szakember. Az országos pénzügyi tanács elnöke például azt hangsúlyozta, hogy az
előrevetített jelentős mértékű szociális juttatásokra és a béremelésekre nincs meg a szükséges költségvetési fedezet, a gazdaság teljesítőképessége messze elmarad a várakozásoktól.
Ennek ellenére a kormány(zópárt) erőlteti a juttatásokat, és
főként arra alapoz, hogy a béremelések, illetve a fokozatos
adócsökkentések nyomán a lakossághoz jutó több pénz miatt
nő majd a fogyasztás, vagyis a gazdaság.
Nem számíthatunk dübörgő gazdaságra, a fizetésemeléseket
és az életszínvonal növekedését nem lehet kormányhatározatokkal eldönteni – fogalmazta meg következtetését a pénzügyi
szakember, aki szerint a bevételek növeléséhez nem elég csak
az „egyik oldalt” erősíteni. Vagyis az adózási fegyelmet növelni. Gazdaságélénkítő intézkedésekre is szükség lenne, és
éppen ez az „oldal”, ahol egyelőre nem sok előrelépés történt.
A pénzügyi hatóság azontúl, hogy – a nemzetközi trendeknek
való megfelelésképpen – bizottságot alakított a nagy „panamázások” felderítésére, konkrétan a sajtó által kiteregetett
(Folytatás a 3. oldalon)
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Ma HENRIETTA, holnap
GERTRÚD, PATRIK napja.
GERTRÚD: germán eredetű, jelentése: a dárdák varázslónője.
PATRIK: a Patrícius név ír rövidülése.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

A Nap kel
6 óra 34 perckor,
lenyugszik
18 óra 28 perckor.
Az év 75. napja,
hátravan 290 nap.

Időnként felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 110C
min. -10C

BNR – 2017. március 15.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,5429
4,2781
1,4622

165,3401

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

Megyei hírek

Megnyílt Lavinia Cosma irodája

Megnyílt Lavinia Cosma parlamenti képviselő irodája Marosvásárhelyen, a volt Park Szálló épületében, a Városháza (Primăriei) utca 2. szám alatt. Az érdeklődők hétfőtől
péntekig 8 és 16 óra között a 0372-651-160-as telefonszámon, illetve személyesen a Park Szálló harmadik emeleti
1-es számú irodájában kérhetnek időpontot meghallgatásra. A meghallgatásokat minden pénteken 9–13 óra között tartják.

A Látó Arany-számának bemutatója

Arany János születésének 200. évfordulójára a Látó szépirodalmi folyóirat tematikus lapszámmal jelentkezett, amiben költők, írók, irodalomtörténészek beszélnek a maguk
Arany-képéről. A 200 AranyLátónak becézett számot a lap
szerkesztői – Demény Péter és Kovács András Ferenc –,
valamint szerzői – Nagy Attila és Markó Béla – március 20án, hétfőn 18 órától mutatják be a marosvásárhelyi G Caféban.

Műfajilag újít a Spectrum Színház

A marosvásárhelyi Spectrum Színház legújabb produkciója
egy zenés bohózat, amelynek bemutatójára március 19én, vasárnap este 7 órakor kerül sor. Heltai Jenő A szekrény titka, avagy a naftalin illata című vígjátékát Kovács
Levente dolgozta át és rendezte. Az előadást a továbbiakban március 20-án, hétfőn és 31-én, pénteken este 7 órától, illetve április 2-án, vasárnap délután 5 órától játsszák.
Jegyek a Spectrum Színház jegypénztárában (Rózsák tere
13. szám), hétköznapokon 8:30–11:30 között kaphatók, telefonos helyfoglalás a 0744-301-875-ös számon, naponta
8:30–18:00 óra között, illetve a www.biletmaster.ro oldalon.

Nagy „cirkusz” a városi gólyabálon

A Mai Generáció ifjúsági szervezet (MAG) március 18-án,
szombaton délután 5 órától tartja az idei városi gólyabált.
A hetedik alkalommal tartandó rendezvény házigazdái a
hagyományhoz híven ezúttal is a marosvásárhelyi Kultúrpalotába várják a szórakozni vágyókat. A szervezők az elmúlt évek időutazásait követően visszatértek a jelenbe, a
tematika ezúttal egy fergeteges cirkuszi matinéhoz kapcsolódik. A műsort követő buli helyszíne a tavalyi helyszínnel azonos, csak a név változott: az Imperial Inn Hotel (volt
President) nagyterme. A buli este 9 órakor kezdődik, a jó
hangulatért a Bagossy Brothers company és Dj Andrei
Chelbezan felel.

Fakanállal a rászorulókkal

Jótékonysági akciót és bemutatkozó estet szervez a Trauma és válságövezet újságírói munkacsoport március 17én, pénteken 17 órától a marosvásárhelyi G Caféban. A
rendezvény résztvevői megismerkedhetnek azzal a jezidi
közösséggel, amellyel az erdélyi újságírók Délkelet-Törökországban dolgoztak, s amelynek tagjai az ISIS által 2014ben szervezett tömegmészárlás szemtanúi és túlélői
voltak. Bemutatják Fodor Zsuzsánna fotós helyszínen, valamint a török–görög menekültútvonalon készített fotóit. Az
esten jezidi-kurd hagyományos ételkóstolás is lesz: ezzel
az akcióval indítják útra a székelyföldi rászorulók számára
működtetett, önkéntesek által biztosított „Heti betevő” segítő
programot. A részletekről a helyszínen tájékozódhatnak az
érdeklődők, ugyanitt támogatásként megvásárolhatók a jezidi fiatalok által készített dokumentumfotók is. További információk a 0744-320-076-os telefonszámon.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó
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Újból megüresedik a főtanfelügyelői szék?

Hogy az oktatásügyi miniszter
elfogadja-e Kozak Maria főtanfelügyelő és helyettese, Lavinia
Mureşan lemondását, valószínű.
A megyei oktatásügy két vezetője március 14-én nyújtotta be
lemondását a szaktárcához –
erősítette meg a hírt Illés Ildikó
főtanfelügyelő-helyettes.

Bodolai Gyöngyi
Kozak Maria, akit két hónappal ezelőtt neveztek ki ideiglenes jelleggel
Raţă Nadia helyére, kinevezésekor
megoldást ígért a Római Katolikus Teológiai Líceumban kialakult helyzetre.
Sajnos, azon a fontos lépésen kívül,
hogy minisztériumi átirat alapján helyettes igazgatót nevezett ki a katolikus iskola élére, megoldásként az
osztályok szétosztását ajánlotta a szülőknek és a pedagógusoknak két iskola
(az Unirea és a Bolyai) között, amíg
tisztázódik a líceum helyzete. Ezt
azonban egyik érintett fél sem fogadta
el.
Legutóbb az iskolahálózat tervezetének és az erről szóló tanácsi határozatnak a hiányára, valamint a

tanintézmény bizonytalan jogi helyzetére hivatkozva az iskola és a szülők
által kifogásolt módon a tanfelügyelőség vezetőtanácsa által megszavazott
átiratban tiltotta meg, hogy a Római
Katolikus Teológiai Líceum cikluskezdő előkészítő osztályába beírják a
gyermekeket. A tiltást hivatali visszaélésnek minősítette az iskola, amelynek vezetősége előzetes panaszt
nyújtott be a tanfelügyelőséghez,
kérve a törvénytelen döntés visszavonását. Hasonló keresettel fordultak a
megyei törvényszék keretében működő közigazgatási bírósághoz, hogy
rendeljék el a tiltás hatályon kívül helyezését.
A lemondott főtanfelügyelő a helyi
román nyelvű lapnak adott interjúban
egy olyan 2014-es tanácsi határozatra
hivatkozva tartja törvénytelennek a
katolikus iskola létezését, amelyet
2015-ben a tanfelügyelőség szakmai
láttamozásával felülírt egy újabb,
amit az oktatásügyi tárca is jóváhagyott.
Hogy mire számíthatunk?
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke
érdeklődésünkre elmondta, hogy már-

cius 14-én tárgyalt a tanügyminiszterrel és a miniszterelnökkel, akiktől kérték, hogy a cikluskezdő osztályok
esetében a beiratkozási határidőt, ami
március 16-ig tart, halasszák el.
– Közösen kerestük a megoldást,
ugyanis arról értesültem, hogy sem az
iskolákért felelős igazgatóság vezetője, sem a polgármester nem akarja az
iskolahálózat-tervezetet aláírni. Mivel
mindenki meg van ijedve, mindenki
fél, nem tudom, hogy ebben az országban kivel lehet még beszélni, hiszen az
elmúlt hetekben, hónapokban az államelnöktől kezdve mindenkivel tárgyaltunk, aki az adminisztrációban
számít, és volt, akivel több alkalommal is. A tanügyminiszterrel folytatott
március 14-i tárgyaláson jelen volt
Novák Csaba Zoltán szenátor is, a miniszterelnökkel személyesen beszéltem. A Legfelsőbb Bírói Tanácshoz
címzett beadványunkra, amelyben a
DNA ügyészének az eljárását kifogásoltuk, azt a választ kaptuk, hogy keresetünket elküldték a jogügyi
felügyelőségre, ahonnan érdemben válaszolni fognak – tette hozzá az
RMDSZ elnöke.

Marosvásárhelyen tartják a Versünnep fesztivál
erdélyi elődöntőjét

A Versünnep fesztiválra 2017-ben is hagyományosan a
Versünnep Alapítvány, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és
a Magyar Művészeti Akadémia közös szervezésében kerül
sor.
Idén az előadók kortárs és klasszikus költeményekkel –
a 200 évvel ezelőtt született és 135 évvel ezelőtt elhunyt
Arany János, a 140 évvel ezelőtt született Ady Endre vagy
a 130 évvel ezelőtt született és 50 éve elhunyt Kassák Lajos
egy-egy alkotásával – jelentkezhettek. A döntőt április 9én rendezik meg a budapesti Nemzeti Színházban.
A megmérettetésre hivatásos színművészek és előadó-

művészek, a szakirányú felsőoktatási intézmények hallgatói
iratkoztak fel mondott vers és megzenésített művek kategóriákban. Az erdélyi elődöntőre idén Zorkóczy Zenóbia,
Demeter Helga, Laczkó Vass Róbert, Illés Alexa, Marosán
Csaba, Buchmann Wilhelm, Bajkó Edina, Kocsis Tünde
előadók és dr. Incze Gergely Katalin zeneszerző jelentkeztek.
A Versünnep fesztivál erdélyi területi elődöntőjének idén
is a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház ad otthont március
16-án, csütörtökön 17 órától a Kisteremben. A belépés díjtalan! (pr-titkárság)

Budapestről Budapestre, Erdélyen át

Az első és egyetlen valódi főszerkesztőm volt. Keze alatt
kezdtem a pályát, amelyet azóta is művelek ilyen vagy
olyan formában. A közéletiséget. Erre ő tanított, ő hívta
fel a figyelmemet arra, hogy a pálya sohasem sima, és
igazából nem vezet sehova. Hacsak a lelkiismerethez nem.
Utolsó éves egyetemi hallgató voltam, amikor magához
kéretett. A kolozsvári Continental (mit mondok, akkor már
csak azért is New Yorknak neveztük magunk között, nemcsak a nosztalgikus kávéház utáni vágyakozásból, hanem a
távolság igézetében is) előcsarnokában ültünk, ő rumot kért,
én vodkát. Ez akkoriban, a hetvenes évek legelején, a második
és harmadik Forrás-nemzedék között tátongó hajszálrepedésszakadék időben, nemzedékmeghatározó volt. Úgy tűnik,
meggyőztem, mert bevett a romániai magyar tévé, a bukaresti magyar adás kezdőcsapatába. Ott aztán hamar kifutottam
szerény formámat, mert még a második félidő előtt lecserélt. Vagy én adtam föl a
mérkőzést 17 hónap után. (Lehet, hogy csupán 17 percig
játszottam volna?)
Nem tudom, talán duzzogva váltunk el, ám az évek mindenre gyógyírt cseppentettek. Sokat beszélgettünk most
már az öltözőn és pályán kívül, ha összefutottunk valahol.
Bukarestben, Vásárhelyen, Szovátán, Budapesten vagy
Koppenhágában. Évfordulók kapcsán, baráti társaságban, fórumok szünetében vagy csak úgy, alkalomadtán.
Kötetlenül. Köteteit megvettem, elolvastam. Kerestem
benne a szóbeli élmények, elmesélések irodalmi lenyomatát. Egyszer például Szovátán, az írók villájában, ahol a
tévé fáradalmait-forradalmait pihente ki, zsidó és székely
őseiről mesélt hosszan. Akkoriban írthatta a Haldoklás
anyanyelven című regényét. Ismertem előre a fordulatokat? Dehogy, az író azért a szó és gondolat művésze, hogy
a papír előtt szigorú fegyelemmel lángoljon, elhamvadjon
és feltámadjon. Erre tanította saját műfaja, a rövidpróza,
a tárca, a glossza, az irodalmi röplap, amelynek utolérhetetlen mestere volt.
Diurnus napi jegyzetei barátokat és főleg ellenségeket
szereztek számára 1984-től, mikor már a Magyar Nemzet

hasábjain írt. Mindent tudott az újságírásról, annak műveléséről. Mindent tudott az emberi kicsinységről, a mélyben szunnyadó gyűlöletről, amelyet akkor a pártállam
felszínesen még fékezett. Pedig már a bájerkölcsű zsoltok-foltok készülődtek kiszorítani a tehetséget és lelkiismeretet a publicisztikából, a közerkölcsből.
Egyszer kaptam tőle egy halom zöld penészes nemes
sajtot és szendvicset. Alaposan felpakolták Budapestről,
és látva, hogy mi, az erdélyi magyar küldöttség elég szedett-vedetten vagyunk elengedve, megszánt. Koppenhága
és Bodor Pali örökké egybeforrott emlékezetemben.
Mert adott, mindig adott. Magából, tehetségéből, gondolataiból, tudásából, szervezőképességéből. Nyughatatlan volt. Kibírhatatlan volt, elbűvölő
volt, nagyszerű társalgó, világfi. Hiába,
Temesvár, az ifjúsága városa, a sokszínűség városa tehet mindenről. Nyelvtudásáról, arról, hogy szót tudott érteni
annyiféle emberrel. Vérbeli szerkesztő volt. Emlékszem,
miként szerelte le mesteri fogásokkal az okvetetlenkedő,
közmondásosan majrés német adás főmatadorát és a tévéelnökök változó zoológiai gyűjteményét. Bukaresti otthona egy igazi körtéren, akárcsak a Majtényi Eriké,
maga volt a menedék azok számára, akik Bukarestet nehezen tudták elviselni.
Ha az ember a születést és végpontot nézi, Budapestet
olvas. És azt gondolná, hogy soha el nem hagyta a fővárost. Holott erdélyi ember volt. Erdélyi és európai. Magyar és szefárd menekültek leszármazottja. Székely és
bánsági, budapesti és baloldali. Vétkekkel és rengeteg
erénnyel.
Egyszer azt mesélte, hogy nagyapját, lécfalvi Bodor
Pált, az Agrárbank elnök-igazgatóját és menyasszonyát Bernády György polgármester adta össze hivatalosan a cifra palotában, a városházán, és egyben
násznagyuk is volt. Ezen oknál fogva Bodor úr vásárhelyi is volt.
Nyugalma legyen csöndes és háborítatlan. Vagy mégsem, emlékezzünk rá, sokáig, jószívvel.

2017. március 16., csütörtök _____________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________________ NÉPÚJSÁG
Felvonták a nemzeti lobogót
az Országház előtt
Áder János köztársasági elnök jelenlétében, katonai tiszteletadás
mellett felvonták Magyarország
nemzeti lobogóját az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc 169.
évfordulóján, szerda reggel Budapesten, a Parlament előtti Kossuth
Lajos téren. A lobogót a Himnusz
hangjaira a Magyar Honvédség
díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a Központi
Katonazenekar és a Nemzeti Lovas
Díszegység. Az ünnepi ceremónián
Áder János mellett részt vett Kövér
László, az Országgyűlés elnöke, Simicskó István honvédelmi miniszter, Pintér Sándor belügyminiszter,
Benkő Tibor vezérkari főnök és
Papp Károly országos rendőrfőkapitány. Ott voltak továbbá az állami és
katonai szervezetek és a diplomáciai
testület képviselői.
A téren számos család, turista jelent meg. Sok nézelődő kokárdát
visel, többen magyar zászlót is tartottak a kezükben. A Kossuth Lajos
térről a Nemzeti Lovas Díszegység
és a Magyar Honvédség Központi
Zenekara vezette a díszmenetet a
Bajcsy-Zsilinszky úton a Múzeumkerthez, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet.
Állami ünnepség
a Magyar Nemzeti Múzeumnál
Március 15. a cáfolhatatlan bizonyíték, hogy mi voltunk, vagyunk és
leszünk, „ez a mi diadalunk” –
mondta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Budapesten, a Magyar
Nemzeti Múzeumnál rendezett március 15-i díszünnepségen. „Mi itt, a
Kárpát-medencében, kultúrák, birodalmak, civilizációk ütközőzónájában a lehető legnagyobb diadallal
büszkélkedhetünk. A háborút, a
haza megmaradásáért és a nemzet
fennmaradásáért vívott háborút
végül mindig megnyertük” – fogalmazott a kormányfő. A miniszterelnök kijelentette, Brüsszelt meg kell
állítani, és a kormányzati felelősséget továbbra is a nemzeti erők kezé-

Március 15. – a mi diadalunk

Díszmenet a Bajcsy-Zsilinszky úton a Múzeumkerthez

ben kell tartani. „Lehet, hogy Brüszszelnek és a nemzetközi pénztőkének nem számít sem a magyar
nemzet múltja, sem a magyar jövő.
De nekünk számít. Lehet, hogy
Brüsszelnek és a nemzetközi pénztőkének nem számít az európai emberek biztonsága. De nekünk
számít. Lehet, hogy Brüsszelnek és
a nemzetközi pénztőkének nem számít, hogy megmaradunk-e magyarnak. De nekünk számít” – mondta
Orbán Viktor. Ez a mostani európai
lázadás tétje.
Orbán Viktor kitért arra is: a betelepítést meg kell akadályozni, a
külföldi pénzből kitartott hálózatot
átláthatóvá kell tenni, az adók, a
bérek és a rezsi szabályozásának
jogát pedig itthon kell tartani. Ebben
csak magunkra számíthatunk, ezért
a kormányzati felelősséget továbbra
is a nemzeti erők kezében kell tartani – jelentette ki a miniszterelnök.
Arról is beszélt, hogy a nemzet
nemcsak közös nyelvet, kultúrát és

MPP-gálaest a Maros Művészegyüttesnél

Tisztelet a bátraknak!

Március 14-én este a Maros Művészegyüttes előadótermében került sor a Magyar Polgári Párt
(MPP) által a nemzeti ünnep alkalmából szervezett
gálaestre. Az est díszvendége Soltész Miklós, egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért
felelős államtitkár volt.

Mózes Edith

Biró Zsolt képviselő, az MPP elnöke ünnepi beszédében kiemelte: Marosvásárhelyen ma is várat magára a szabadság –
egyenlőség – testvériség hármas jelszava. Ma Marosvásárhelyen nem érezhetjük magunkat szabadnak, miután huszonhét
év után sem ismerjük a fekete március eseményeit kiprovokálókat! Biró Zsolt üdvözölte az 1990-es bukaresti bányászjárás
ügyében újraindított vizsgálatot, de kérte annak kiterjesztését
a marosvásárhelyi eseményekre is. „Maros megyei képviselőként Románia legfelsőbb ügyészéhez fordulok, kérve a vizsgálat kiterjesztését. A bukaresti bányászjárás ügyének
vizsgálata véleményem szerint együtt vizsgálandó az 1990.
március 19-i és 20-i marosvásárhelyi eseményekkel” – mondta
a politikus, hozzátéve, hogy a főügyészhez címzett levelet a
jövő héten, az események évfordulója alkalmával iktatják.
A római katolikus iskola kapcsán megjegyezte: nem beszélhetünk szabadságról, ameddig nem írathatjuk olyan iskolába gyermekeinket, amilyenbe szeretnénk. Az MPP
elnöke kijelentette: Marosvásárhelyen tovább kell mélyíteni az összefogást, „nincs helye a köldöknéző, önimádó,
kiszorító vagy kizárólagosságra törekedő politikának!”
Együttműködésre mindig készek vagyunk!
– jelentette ki Soltész Miklós, aki beszédében utalt a márciusi ifjak 12 pontjára, mely közül van néhány, amely ma
is aktuális. Emlékeztetett arra is, hogy a magyar forradalmárok sajtószabadságot kívántak, ma viszont a sajtó szabadossága, a média diktatúrája fenyeget. „Kívánták eleink
a vallási egyenlőséget. Közép-Európában ma is valljuk,
hogy a keresztény felekezetek, az ortodox, protestáns és
katolikus emberek együvé tartoznak. Tiszteljük más világvallások híveit, de nem fogadjuk el azok keresztényüldöző tetteit” – fogalmazott. Úgy vélte, hogy a politikai
foglyok szabadon bocsátásának a követelése sem vesztette érvényességét, hiszen ma is szót kell emelni az ár-

Fotó: Máthé Zoltán MTI

múltat jelent, hanem azoknak a pillanatoknak az összességét is, amikor
a történelem próbatételei egybekovácsolják a szíveket. A miniszterelnök arról is szólt: az elmúlt évben a
nemzetek újra fellázadtak „a
brüsszeli bürokraták, a liberális világmédia és a feneketlen bendőjű
nemzetközi tőke álszent szövetsége” ellen. Először az angolok,
aztán az amerikaiak – mondta, hozzátéve: ebben az évben jön a folytatás. A kormányfő szerint ma ismét
‘48-as szelek fújnak Európában, és
ma még lehetőség van arra, hogy a
lázadás felszabadító energiáit „alkotmányos kereteken belül tartsuk,
és az európai birodalmat mélyen, de
békésen és rendezetten alakítsuk át”.
Tarlós István főpolgármester az
1848-49-es forradalom és szabadságharc üzenetéről szólva kiemelte:
a magyarságnak ma is keményen
meg kell küzdenie céljaiért, álmaiért,
érdekei
képviseletéért.
A múzeum előtti teret megtöltő tö-

megben magyar, lengyel és székely
zászlókat lengettek. A Fidelitas tagjai „Soros fizet, Juhász fütyül” feliratú táblákat tartottak a magasba a
Múzeum körút Kálvin tér felőli oldalán. Az Együtt korábban az Astoriánál és a Kálvin téren sípokat
osztott. Orbán Viktor beszéde alatt
ellenzéki tüntetők végig fütyültek,
sípoltak, kereplőkkel tiltakoztak, kiabáltak. Az ünnepség idején lökdösődés alakult ki a kormánypárti
ünneplők és ellenzéki tüntetők kö-
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zött. A rendezvény után díszmenet
indult a budai Várba, ahol egész nap
ingyenes családi programokkal várták az ünneplőket. Csatlakoztak a
résztvevőkhöz azok a lengyel megemlékezők is, akik a március 15-ei
rendezvényekre érkeztek Budapestre.
A Fidesz szerint
az ellenzék alkalmatlan
„Juhász és bérfütyülői a mai
napon ismételten bizonyították az
egész ellenzék alkalmatlanságát” –
hangsúlyozta a Fidesz kommunikációs igazgatója szerda délután Budapesten tartott sajtótájékoztatóján.
Hidvéghi Balázs kifejtette: több tízezren azért mentek el a Magyar
Nemzeti Múzeumhoz, hogy méltósággal megemlékezzenek az 1848–
49-es forradalom és szabadságharc
évfordulóján. Az ünneplők között
nem csak a Fidesz-KDNP támogatói
voltak, azonban „Juhász Péter és
bérfütyülői” mindenki ünneplését
tönkretették – hangsúlyozta. Hozzátette: Juhász Péterék (Együtt) ezzel
is bizonyították: alkalmatlanok és
méltatlanok arra, hogy a magyar
nemzet ügyeit, értékeit és érdekeit
képviseljék – fejtette ki.
A rendőrség hat esetben intézkedett Budapest belvárosában, a március 15-ei állami rendezvény
helyszínén, illetve annak közelében
– közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Magyar Nemzeti Múzeumnál tartott díszünnepség után a
rendőrség honlapján. A rendőrök öt
esetben hét emberrel szemben garázdaság elkövetésének gyanúja,
egy esetben pedig egy emberrel
szemben szabálysértés miatt intézkedtek. (MTI)

Látogatók a Parlamentben Fotó: Illyés Tibor MTI

tatlanul meghurcolt, megfélemlített közösségi vezetőkért. Az
államtitkár kijelentette: mindezekért csak összefogással lehet
küzdeni. Az RMDSZ és az MPP összefogását a Fidesz és a
KDNP összefogásához hasonlította. Mint megjegyezte, a magyarországi összefogásban is eleinte a nagyobb párt nagyvonalúságára volt szükség, de mára a két párt közösen
eredményes.
A rendezvényen Vasakarat díjjal tüntették ki a Marosvásárhelyi Római Katolikus Líceumot. A díjat Székely Szilárd, az
iskola megbízott igazgatója vette át.
Műsorvezető Ritziu Ilka Krisztina volt, fellépett a Napsugár
táncegyüttes.
Marosvásárhelyen különös aktualitása van ’48 üzenetének
A Népújság kérdésére Biró Zsolt kijelentette: – Ilyenkor,
ünnep alkalmával szokás feltenni a kérdést, mit üzennek ’48
hősei a ma emberének. Azt gondolom, hogy Marosvásárhelyen sajnos van aktualitása ennek az üzenetnek: nem lehetünk
ma sem teljesen szabadok, ha nem használhatjuk szabadon
szimbólumainkat, elöljáróinkat meghurcolják vagy amikor 27
éve küzdünk egy utcanévért. Ma még inkább aktualitást ad
ennek a történetnek az, hogy a római katolikus iskola körül
kialakult helyzet miatt folyamatosan azt kell éreznünk, hogy
másodrangú állampolgárok vagyunk. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy a Magyar Polgári Párt által alapított Vasakarat
díjat az iskolának adjuk, ami jelképesen szól az iskola tantestületének, Tamási Zsoltnak és azoknak a bátraknak – gálaestünknek is ez a mottója –, akik ma kint állnak
Marosvásárhely főterén és követelik a magyar katolikus iskolát.

Fotó: Nagy Tibor

Életszínvonal-növekedés
vezényszóra
(Folytatás az 1. oldalról)
Panama Papers ügylet kivizsgálására (nemzetközi
pénzforgalom, offshore cégalapítások, külföldi bankszámlák stb.), az adózási fegyelem megerősítésére többpontos tervezettel rukkolt elő. Ebben fontos szerepet kap
az adófizetők adózási kedvének növelése, ugyanakkor a
csalások felderítése céljából a pénzügyi ellenőrzések fokozása. Olyan kulturált módszerekről olvashatunk a
tervben, amilyenek eddig nem voltak jellemzőek a pénzügyiekre. Sok téren tanácsadást helyeznek kilátásba az
adófizetők számára. Például az adóknak a törvényes határidőben való befizetését, a pénzügyi nyilatkozatok helyes kitöltését, az adósságok felosztási lehetőségét
illetően (amely a késedelmi kamatoktól való mentességet jelenti). Az is figyelemre méltó ötlet, hogy az adósok
számláinak zárolásakor a befagyasztott összeg nem szabad meghaladja a tartozást, tehát nem állna elő olyan
helyzet, hogy egy kisebb adósság miatt a számlán levő
jelentősebb összeggel tulajdonosa nem rendelkezhet
szabadon. Másfelől gyakoribb, de rövidebb ideig tartó
pénzügyi ellenőrzéseket helyeznek kilátásba (főként
olyan területeken, ahol nagy az adócsalás mértéke), növelnék a betervezett pénzügyi ellenőrzés alá vetett cégek
számát, szigorúbban ellenőriznék a nagy vagyonnal
rendelkezőket, és adott esetben a nemzetközi gazdasági
tevékenységek követése érdekében a jogszabályi kereten
is módosítanának. Mindezek után már csak a kivitelezésre vagyunk kíváncsiak. És arra, hogy a másik „oldalt” mikor és hogyan erősítenék. Azaz milyen
intézkedéseket hoznának a vállalkozások adóterheinek
könnyítése és az adminisztráció csökkentése érdekében.
Igazából ez utóbbi intézkedések, ha nem is fehérítenék,
de kiszürkítenék a feketegazdaságot, aminek következtében talán kevesebben próbálnának adót csalni (nem
érné meg a kockázat), és okafogyottá válna a pénzügyőrök kutakodása a fiktív számlák s egyebek után. Nemcsak az egészségügyben, a pénzügyben is érdemes tehát
a prevencióra fektetni a hangsúlyt. Hosszú távon eljuthatnánk odáig, hogy az adófizető polgár/vállalat és az állam
között tisztességes, bizalmi viszony alakuljon ki.
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A hősök, a bátrak emlékét őrzi a nemzet

(Folytatás az 1. oldalról)
emberileg teljesen kudarcot vallott.
Aznap éppen nagypéntek volt.”
Ám nagypéntekre húsvét, a feltámadás következett, ezért is hiszünk
a szeretet végső győzelmében, a
józan ész diadalában, „a kificamodott vagy kificamított elmék kijózaÉs
hogy
ez
nodásában”.
megtörténhessen, a főesperes imára
hívott „minden szabadságot és fajtáját szerető embert”. Végül kijelentette, ezért van félárbócon a
lelkében a nemzet zászlaja.
„Hiszem, hogy a különbségek
nem elválasztanak…”
Sorin Grindeanu, Románia miniszterelnökének üzenetét Nagy
Zsigmond, Maros megye alprefektusa olvasta fel. A román kormányfő baráti üdvözletét küldte,
hangsúlyozva, hogy március 15.
nemcsak Magyarország nemzeti
ünnepe, de egyben a világ összes
magyarjának egyik legfontosabb
ünnepe is.
„Az egység a különbözőségben
európai elv alapján őszintén hiszem, hogy a különbségek nem elválasztanak, nem tesznek egymás
ellenségeivé, hanem ellenkezőleg,
egymás kölcsönös megismeréséhez, az egymás iránti tisztelet erősödéséhez
vezetnek”
–
hangsúlyozta Grindeanu, rámutatva, hogy a jobb élet reménye és a
kölcsönös tisztelet az, ami „összeköt bennünket”. Kijelentette, az általa vezetett kormány programja
fontos vállalásokat tartalmaz a kisebbségekkel szemben, különös tekintettel a magyar közösségre.
„Azt gondolom, hogy a kölcsönös tisztelet jegyében és egy jobb
élet reményében valósággá változtathatjuk az 1848-as forradalom
eszméit: a békét, a szabadságot és a
jó megértést” – üzente a miniszterelnök, aki a magyarok történelme és
szellemi és kulturális öröksége
iránti tisztelet jegyében küldte jókívánságait.
Csak egy szívvel és egy akarattal
juthatunk előre
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének üzenetét Lukács
Bence Ákos, a csíkszeredai főkonzulátus konzulja tolmácsolta: „169
évvel ezelőtt ez a nap ébresztett rá
bennünket arra, hogy azon az ösvényen, amely az egész nemzet felemeléséhez vezet, csak egy szívvel
és egy akarattal juthatunk előre. Mi,
magyarok büszkék vagyunk arra,
hogy 1848. március 15-én vértelen
forradalommal vívtuk ki szabadságunkat, de még ennél is nagyobb
fegyverténynek tartjuk, hogy amikor meg kellett védenünk frissen
szerzett jogainkat, egy emberként
álltunk talpra.
Hét évvel ezelőtt ismét lehetőséget kaptunk arra, hogy újraalkossuk
és megszilárdítsuk a magyar nemzet egységének fundamentumát. Az
elmúlt években olyan erős és stabil
anyaországot építettünk, amely segíteni tudja a Kárpát-medencei magyarság
szülőföldön
való
boldogulását. Rajtunk áll, hogy élve

a kapott eséllyel, összefogásunkkal
és kitartásunkkal valóra váltjuk-e
’48 hőseinek álmait, büszkén hirdetve: »a magyar név megint szép
lesz, méltó régi nagy híréhez«.
Legyen tehát béke, szabadság és
egyetértés!” – zárta üzenetét Orbán
Viktor magyar kormányfő.
A mi forradalmunk a gyermekeink
jövőjéről szól
Ünnepi beszédében Péter Ferenc, az RMDSZ megyei elnöke
hangsúlyozta: „Március 15-én az
1848-as forradalomra emlékezünk,
de nemcsak az emlékezés tartja
élve ezt az ünnepet, hanem a közösségünkben élő szabadság utáni
vágy is. Ez az ünnep újra és újra ráébreszt minket arra, hogy a szabadság mekkora érték számunkra, de
egyben emlékeztet is arra, hogy milyen könnyen veszélybe kerülhet.”
(…) „Ezen a napon óhatatlanul felmerül bennünk a kérdés, hol tartunk
most, ennyi év elteltével szabad
emberekként élhetünk-e ma szülőföldünkön mi, erdélyi magyarok?”
A kérdésre nem tudott egyértelmű pozitív választ adni, hiszen
„amíg veszélyben van magyar identitásunk, addig szabadságunk sem
lehet teljes”. Az elmúlt hónapok bebizonyították, hogy a marosvásárhelyi magyaroknak ma ismét a
szabadságukért, alapvető jogaikért
kell küzdeniük.
Rámutatott, hogy az 1989-es
rendszerváltást követően sokat változott az erdélyi magyar közösség
helyzete, a kisebbségi jogok jelentős részét ma már törvény védi,
mégsem érezzük magunkat biztonságban. „Nem is érezhetjük, mert
nem lehet teljes a biztonság ott,
ahol nem tartják be a törvényeket.
Ahol nem hallgatják meg a másik
felet. Nem vagyunk biztonságban
ott, ahol a Korrupcióellenes
Ügyészség a marosvásárhelyi katolikus iskola alapítását vizsgálja,
szülőket hurcolnak meg és több
mint 400 diák sorsával játszanak”.
A szabadságharc nemcsak a múlt
emléke, hanem a jelen törekvése: az
évről évre való próbatétele annak,
hogy még mindig ki tudunk-e állni
magunkért, vagy hagyjuk, hogy eltapossanak – mutatott rá Péter Ferenc, arra szólítva a vásárhelyi
magyarokat, hogy ne hagyják magukat megfélemlíteni, ne hagyják
az iskolát! „Egy olyan küzdelem
előtt állunk, amit csak együtt tudunk sikerre vinni”. (…) „Ha kiállunk magunkért és egymásért,
akkor nem tudnak bennünket eltaposni. A mi forradalmunk a gyermekeink jövőjéről szól. Arról szól,
hogy elengedjük-e most a kezüket,
vagy kiállunk mellettük minden lehetséges eszközzel.”
Az elnök arról is beszélt, hogy
egyesek azt hiszik, hogy „a végtelenségig nyomást gyakorolhatnak
közösségünkre, hogy meg lehet
bennünket félemlíteni, hogy meg
fogunk hátrálni”. Ezért – hívta fel a
figyelmet – „összefogva, egy emberként kell kiállnunk igazunk mellett, és világosan kell állást

Könyv és gyertya

Este a Kultúrpalota nagytermében folytatódott a március 15-i ünnepi rendezvénysorozat, amelyen átadták az idei Könyv és
gyertya díjakat. A díjat olyan személyek kapják, akik „kiemelkedő munkát végeztek a
magyar közösségért, szorgalmazták az itthon
maradást, és szakmai felkészültségükkel segítették a közösség előremenetelét”.

A díjátadón Péter Ferenc, az RMDSZ megyei elnöke kijelentette: ma is küzdeni kell az 1848-as, de az
1989-es célok eléréséért is, és ahogyan bő másfél évszázada, úgy erre ma is csak a bátrak képesek. Ahol
összefogás helyett a széthúzás az úr, ott nincs erős közösség, ott nehéz eredményeket elérni. Kívánom,
hogy mindennapi küzdelmeink során legyünk ugyanolyan bátrak, mint elődeink, és maradjon meg a hitünk
közösségünk erejében.

foglalnunk a bennünket ért sérelmek kapcsán úgy, ahogyan ezt elődeink is tették. Vigyáznunk kell
azonban, hogy ne adjunk helyet az
etnikai feszültségkeltésnek és a
mindenki számára romboló gyűlölködésnek”.
Legyünk bátrak kiállni
magyarságunkért, nemzetünkért!
Magyarország kormánya részéről Soltész Miklós egyházi és civil
társadalmi kapcsolatokért felelős
államtitkár mondott ünnepi beszédet.
A ‘48-as események felidézése
után arra hívta fel a figyelmet, hogy
ma is zavaros időket élünk, még
fontosabb az összefogás, még fontosabb a bátor magatartás, és még
inkább bölcs döntésekre van szükség. Hisz amíg Európa, Brüsszel
egyes vezetői magukhoz akarják
ölelni az idegen kultúrák hódítóit,
addig eltaszítják, háttérbe szorítják
a kereszténységet még őrző középeurópai nemzeteket. Büntetni akarja
a közös Európát védő nemzeteket
ahelyett, hogy hálás lenne. „Éppen
ezért, magyarok, románok, szerbek
és horvátok, lengyelek, szlovákok,
nem engedhetjük meg, hogy újra
egymással szembefordítsanak minket. Nagyobb a történelmi felelősségünk annál, hogy ezt a luxust
megengedjük magunknak. Össze
kell fognunk a kereszténység védelmében, össze kell fognunk a recsegő-ropogó Európáért, mert
gyermekeink, fiataljaink jövője
ezen múlik”.
Mint mondta, itt, Romániában is
egy láthatatlan háttérhatalom tartja
rettegésben a minisztereket, polgármestereket, intézményvezetőket.
„A szabadságharc leverését követő
időszakot vagy a kommunista diktatúrát idézi, hogy egy katolikus iskola igazgatóját meghurcolhatják, a
szülőket és a gyermekeket pedig
teljes bizonytalanságban tartják”.
Kijelentette: a hősök, a bátrak
emlékét őrzi a nemzet, és ugyanígy
fog emlékezni a jövő nemzedék a
mostani bátrakra, de senki sem fog
emlékezni a feljelentőkre. „Legyünk bátrak kiállni magyarságunkért, nemzetünkért, hitünkért,
kereszténységünkért, az együtt élő
nemzetek békéjéért” – biztatta a
megjelenteket az államtitkár.
A rendezvényen kortársversrészletek hangzottak el fiatal költőktől, Sajó Sándor Magyarnak
lenni című versét Szabó Erzsébet
Zsófia, a Római Katolikus Teológiai Líceum 9. osztályos tanulója
szavalta. Fellépett a marosvásárhelyi Serafim Duicu Általános Iskola
Rügyezők furulyacsoportja. Dsida
Jenő Templomablak versét megzenésítette Boros Emese (ének), zongorán kísérte Fülöp Csongor,
Reményik Sándor Templom és iskola című versét Balló Krisztina, a
Római Katolikus Teológiai Líceum
10. osztályos tanuló szavalta el.
Műsorvezető Kányádi Orsolya volt.
A postaréti rendezvény ünnepi
koszorúzással, illetve a himnuszokkal ért véget.

Könyv és gyertya díjban részesült: Bocskay Vince
szovátai szobrászművész, Dénes József szászrégeni
nyugalmazott történelemtanár, Horváth Elek prímás
– Gernyeszeg, Jakab István lelkész – Mezőcsávás,
Karácsony Erdei Etel ügyvéd – Marosvásárhely, dr.
Kelemen Atilla volt parlamenti képviselő – Mezőbánd, Komán János tanár – Radnót, László János
tanár – Nyárádszereda, Magyari Károly – Marosvásárhely, Szekeres Adél pedagógus – Marosludas, Székely Ella pedagógus – Erdőszentgyörgy, Turbák
Zoltán, Backamadaras község volt polgármestere –
Ákosfalva, Veress László nyugalmazott gyógyszerész
– Segesvár.
Jékely Zoltán Az én hazám című versét Ritziu
Ilka Krisztina szavalta, fellépett a Tiberius kvartett, valamint Herczku Ágnes és a Banda.
(mózes)

Mit kíván az erdélyi magyarság?
LEGYEN BÉKE, SZABADSÁG ÉS EGYETÉRTÉS!

1. Új alkotmányt, amely államalkotó tényezőként ismeri el a romániai, az erdélyi magyar közösséget.
2. Jogállamot: a hatalmi ágak szétválasztását, a törvények betartását.
3. Etnikumközi szerződést, amely tartósan biztosítja a békés román–
magyar együttélést.
4. Az alkotmány mondja ki: Románia többnyelvű, többkultúrájú ország.
5. A személyi és közösségi jogok intézményének széles körű biztosítását.
6. Legyen a magyar a második hivatalos nyelv Erdélyben. Szabadon
használhassuk közösségi szimbólumainkat, jelképeinket.
7. Több tiszteletet a helyi közösségeknek. Nagyobb hatáskört az önkormányzatoknak.
8. Az elkobzott javak visszaszolgáltatásának gyorsítását és befejezését.
9. Minőségi anyanyelvű oktatást minden magyar gyermek számára
a bölcsődétől az egyetemig.
10. Az erdélyi autópályák befejezését, az utak és vasúti sínek korszerűsítését.
11. Jóléti államot, tisztes megélhetést minden korosztálynak.
12. Legyen március 15. hivatalos ünnep Romániában.

Egyenlőség, szabadság, testvériség!

A szabadságharc üzenete örök érvényű. A 12 pontban megfogalmazott
célok évről évre alkalmazkodnak a jelenhez. Hiszen ma is küzdenünk
kell jogainkért, szabadságunkért. A végső cél nem változik, az akadályok
és eszközök igen. Ezekhez kell alkalmazkodnunk. Ezt jelenti az erdélyi
magyarok 12 pontja 2017-ben. Ezek a legfontosabb törekvéseink.
Ez a mi szabadságharcunk.

Törvénytervezet március 15.
hivatalos ünneppé nyilvánításáról

Az RMDSZ törvénytervezetben kéri március 15. hivatalos ünneppé nyilvánítását Romániában is. A képviselőházban tegnap reggel iktatott törvénytervezet először a szenátusba kerül, ahol a szakbizottságokban vitatják meg,
majd a plénum előtt. Ezt követően a tervezetről a képviselőház plénuma szavaz döntő házként a szakbizottsági vitákat követően.

A szabadságharc baráti terén, a Petőfi-szobornál

Ünneplő fiatalság

Az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc 169. évfordulóján a hősök tiszteletére
szervezett március 15-i ünnepi rendezvénysorozat Marosvásárhelyen 14 órakor a
Petőfi-szobornál megtartott
ünnepi megemlékezéssel kezdődött, melyet az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros
megyei szervezete hívott
életre.

Szer Pálosy Piroska

A verőfényes tavaszi napsütésben szívet-lelket melengető érzés
volt tehetséges, szép és életvidám
fiataljainkat, gyermekeinket hallgatni, a jövő nemzedékében gyönyörködni.
Helyszűke
miatt
lehetetlen felsorolni az elhangzott
szavalatok, énekszámok előadóinak
névsorát, tény, hogy aki ott volt, feltöltődve, vidám és reményteljes
hangulatban távozhatott. Cseh
Gábor elnök kérdésünkre elégedettségének adott hangot, mint kifejtette, feltett szándékuk volt a
fiatalok fellépésének nagyobb teret
szentelni, akik lelkesedő kisugárzásukkal, tehetségükkel emelték a
Kossuth utcai megemlékezés színvonalát. A Református Kollégium
kórusa által előadott Kossuth-nótákat a jelenlévők a diákokkal együtt
énekelték, így egy kis időre a generációk egymásra hangolódásának
színterévé vált a Petőfi-szobor környéke. Dr. Flender Gyöngyi konzul
Orbán Viktor miniszterelnök üzene-

Fotó: Nagy Tibor

tét olvasta fel. „Azon az ösvényen,
mely az egész nemzet felemeléséhez vezet, csak egy szívvel és egy
akarattal léphetünk előre… Rajtunk
áll, hogy élve a kapott eséllyel, kitartásunkkal és összefogásunkkal
valóra váltjuk-e 1848-as hőseink álmait, büszkén hirdetve: a magyar
név újra szép lesz, méltó régi, nagy
híréhez. Legyen béke, szabadság és
egyetértés!”– állt a miniszterelnök
üzenetében. Amint ünnepi köszöntőjében Ötvös József református lelkipásztor hangsúlyozta, az 1848-as
forradalom 169 évvel ezelőtt is
szerdai napra esett – akárcsak az
idén –, azóta ez a nap, hol titokban,
hol szabadon, de ünnepnappá vált.
Petőfi Sándor szobra a Kossuth
Lajos és Arany János utcák által behatárolt háromszög alakú szigeten
áll, így a hely szelleme kötelez. A
lelkész a múlt, jelen és jövő ünnepi
megélésének nevezte az ünnepi
megemlékezést. „Ez a három négyzetméternyi terület a magyar szabadságharc baráti tere, hiszen itt
találkozik örök állandóságban Petőfi Sándor, Kossuth Lajos és
Arany János, ők, akik örök barátok, örök barátaink, és rajtuk keresztül maradunk mi is örök
barátok” – zárta ünnepi beszédét a
lelkipásztor. Az ünnepi műsorban
felléptek a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a Református Kollégium, a Művészeti Líceum és a
Római Katolikus Líceum diákjai.
Az ünnepség koszorúzással és
himnuszaink közös eléneklésével
zárult.
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Hiperaktív vagy egyszerűen mozgékony?

Nemrég a központi sajtóban
látott napvilágot egy hír, hogy
az Egészségügyi Minisztérium
adatai szerint Romániában
több mint nyolcezerre tehető
a figyelemhiányos, hiperaktív
gyerekek száma. Manapság
egyre több gyerekről állítják,
hogy hiperaktív, de vajon
tényleg megnőtt ezeknek a
gyerekeknek a száma, vagy
arra is rányomják a bélyeget,
aki esetleg mozgékonyabb,
virgoncabb az átlagnál? –
erről beszélgettünk Kacsó Erika
pszichológussal.

Menyhárt Borbála

– Nagyon sokat gondolkodtam az
utóbbi években: miért van az, hogy
miközben annyi tudatosan gyereket
nevelő szülő van, annyi képzés,
mesterkurzus, szakirodalom létezik
a gyereknevelésről, mindennek a
hatása nem érezhető akkor, amikor
egy gyerekközösségbe csöppen az
ember. Mindezek ellenére a gyerekek sem pszichésen, sem fizikailag
nem egészségesebbek, mint ezelőtt
10-20 évvel. Sőt, azt tapasztaljuk,
hogy a csoport fele problémás. Ha
viszont elkezd az ember velük beszélgetni, azt tapasztalja, hogy mégsem olyan vészes a helyzet, csupán
látszólag az.
– Mi állhat ennek a hátterében?
Miért sok a problémás gyerek?
– Szakemberek azt állítják, hogy
az utóbbi években az figyelhető
meg, hogy a gyerekközösségek tagjai nagyon különbözőek lettek,
nagy lett a diverzitás, mintha már
nem lennének jelen a hagyományos
gyerekkori sajátosságok, hanem
ahány gyerek, szinte annyiféle. Továbbá ha a gyereket mint egyént
nézzük, azt tapasztaljuk, hogy bizonyos képességei nagyon fejlettek,
más részképességei viszont alulfejlettek. Például egy négyéves gyereknek a digitális kompetenciái
tökéletesek, de önállóság, életvezetési készségek szempontjából gyengén fejlett, például nem tud egyedül
öltözködni, enni. A mai gyerekeket
azért nem köti le az iskola, azért
nem képesek figyelni, mert az óvodától az egyetemig jelenleg is
ugyanazokkal a módszerekkel tanítják őket, mint minket, szüleinket,
nagyszüleinket. És erre a gyerek így
reagál, mert unatkozik. Nyilvánvalóan unja, mert egy teljesen más társadalomba született bele. Bele sem
tudjuk igazából képzelni magunkat
ezeknek a gyerekeknek a helyzetébe. Amikor mi gyerekek voltunk,
lassan telt az idő, a környezetből
nem érkeztek folyamatosan ingerek, hanem a napot mi kellett kitöltsük tartalommal. Most egy
szempillantás alatt rengeteg információhoz jut a gyerek, és azok között kell szelektáljon. Elmegy az
iskolába, és őt, aki egy gombnyomásra mindent megtudhat a világról, olyan módszerekkel tanítják,
mint engem harminc évvel ezelőtt.
És panaszkodunk, hogy figyelmetlen. Ezeket a gyerekeket más dolgok érdeklik, más dolgok kötik le.
Valójában a gyerekek nagy része
nem problémás, nagyon is vagányak, érdeklődőek, csak másak. A
pedagógus pedig azt látja, hogy
gond van velük, nem tudnak figyelni. Egy olyan sémát, sztereotípiát húznak rájuk, amit ismernek.
És valójában nem is okolhatók

ezért, hiszen ha egy osztályban 20
gyerek van, őket húszféleképpen
próbálni lekötni, húszféle módszerrel, lehetetlen. Persze ez nem mentesít minket, paradigmaváltásra van
szükség. Ezt a nyugat-, illetve
észak-európai országok rég megtették, folyamatosan időszerűsítik az
oktatási módszereket.
– Főként a kisebb gyermekek általában igen elevenek, egyesek
pedig az átlagosnál is jobban pörögnek. Meddig könyvelhető el,
hogy egyszerűen mozgékony, az átlagnál virgoncabb a gyerek, és
mikor beszélünk hiperaktivitásról?
– Természetesen vannak temperamentumosabb, aktívabb gyerekek, és vannak szemlélődők.
Mindenik megpróbálja alkalomadtán akár csínytevéssel felhívni magára a figyelmet, egyféleképpen
viselkedik a szülőkkel, másféleképpen a nagyszülőkkel, de ha a vele
kapcsolatban állók egyformán reagálnak, mindenki következetes,
akkor látja, hogy ezzel a viselkedéssel nem ér el eredményt, és idővel
abbahagyja. Arra kell figyelni, hogy
a gyereknek van-e feladattudata, ha
kap egy feladatot, elvégzi-e, vagy
húsz másodperc múlva kilépik belőle, semmi nem jó neki, mindent
un. Instrukciókra nem reagál, impulzív, a játékszabályokat nem
tudja betartani. Ez az, ami már patológiára utal. A figyelemzavar
együtt jár a hiperaktivitással, valójában ez egy tünetegyüttes. Kóros
elváltozás, amikor a gyerek már
nem tud megfelelően működni,

Illusztráció

szétesik az iskolában, egészen
addig, hogy kizárják minden közösségből, mert a viselkedése romboló.
De ilyen gyerek nincs sok, a kóros
eseteknek számító, tipikus hiperaktív gyerekek száma, úgy látom, nem
növekedett az utóbbi években,
pedig pályafutásom során több ezer
gyerekkel találkoztam. Inkább a
másik típus a gyakoribb, amikor valamilyen helyzet miatt válik a gyerek figyelemzavarossá, vagy mert
gond van otthon, vagy másodlagos
tünetként jelentkezik. Például egy
tanulási zavarral küszködő gyerek
esetében, aki nem tudja tartani a lépést a többiekkel, megjelenhetnek a
figyelemzavar, a hiperaktivitás tünetei, mert unatkozik, így próbálja
felhívni magára a figyelmet, jelezni,
hogy nem értem, amit ti csináltok,
de én is itt vagyok, vegyetek észre.
Elkezd bohóckodni, impulzívvá
válik, nem tartja be a szabályokat,
szünetben verekszik.
– Milyen tünetek észlelhetők a hiperaktív, figyelemhiányos gyerekeknél?
– Már csecsemőkorban jelentkezhetnek a tünetek, felsír, ritmuszavara van, nem tud aludni,
nehezen kezelhető, anyuka kikészül, mert úgy érzi, nem tud mit
kezdeni vele. Mindezek ellenére
lehet, hogy nagyon éles eszű, egyévesen már beszél, jól kommunikál.
De amikor bekerül a gyerekközösségbe, ismét kezdődnek a gondok,
nem tudja lekötni magát, kontrollálni az indulatait, nem képes kapcsolatot teremteni a gyerekekkel,
csak úgy, hogy rombol. Például ha
játszanak a gyerekek, nem úgy próbál bekapcsolódni, hogy megkérdezi, játszhatok-e én is, vagy vesz
két kockát, és beáll a körbe, hanem
lerombolja, amit addig készítettek,
vagy elveszi a többiek játékát, meglöki őket. De a családban is gondot
okoz, akár szét is eshet a család egy
ilyen gyerek miatt. Az anya nem
tudja kezelni, az apa az anyát hibáztatja, mindenki tehetetlennek érzi
magát. A barátok pedig egy idő után
nem fogadják már őket, mert a gyerek ott is rombol. Rendkívül nehéz
a szülőnek, hiszen annak ellenére,
hogy mindent megtesz, a gyerek viselkedése nem változik. A figyelemzavaros gyerek feltétlenül
magára akarja vonni a figyelmet,
csak ő és ő számít. Impulzív, nem

képes játszani, egy dologra hoszszabb ideig koncentrálni, egy
székre leülni anélkül, hogy ne fészkelődne, babrálna valamit folyamatosan. Vagy rágja a ceruzáját, vagy
vakarózik, tikkjei vannak.
– Hogyan kezelhetőek ezek a
problémás gyerekek? Mit tehet a
szülő, pedagógus?
– Attól is függ, hogy te mint
szülő, vagy mint pedagógus menynyire vagy toleráns. Van ugyanis
szülő aki ha a gyerek felmászik
mindenhová, most a szekrény tetején van, két perc múlva a kádban,
legyint egyet, de olyan is, aki, ha a
gyerek megmozdul, és egy picikét
is eltávolodik tőle, az már zavarja.
Ugyanígy van a pedagógusokkal.
Vannak akik elviselik, hogy a gyerek feláll órán, van akinek a nevelési módszereibe ez nem fér bele. Ő
csak úgy tud tanítani, ha mindenki
ül, és végzi a dolgát. Nyilván ennek
a pedagógusnak sokkal nehezebb
egy ilyen gyereket kezelni.
Nagyon fontos otthon következetesnek lenni, jó, ha strukturálva van
a gyerek ideje, hogy kiszámíthatóak
legyenek számára a mindennapok.
Ugyanakkor egyszerű, érthető és
egyértelmű instrukciókat kell neki
adni, egy mondatban egyet, és viszsza is kérdezni, hogy megértette-e.
A hiperaktív, figyelemzavaros gyerek, ha van egy kedvenc tevékenysége, képes abban elmélyülni, tehát
ha a pedagógus megtalálja azokat a
tevékenységeket, amiben jól érzi
magát, nagyot tud alkotni. Pedagógusként nem ajánlott úgy viszonyulni hozzá, hogy az első vagy a
hátsó padba ültetem, mert másként
zavarja az órát meg a társakat.
Lehet, gyorsan elvégzi a feladatot,
mert nagyon okos ez a gyerek, de
utána másokat piszkál, leveri a dolgokat az asztalról. Fontos hangsúlyt
fektetni arra, amiben ez a gyerek jó.
Olyan feladatokat bízni rá, amiről
tudjuk, hogy jól meg tudja csinálni.
Ezzel az önbizalmát, önértékelését
fejlesztjük. Nem azzal a benyomással marad, hogy ő nem ér semmit,
hiszen ő az, akit szid a tanító néni,
esetleg az egész iskola ferde szemmel néz rá, mert szünetben verekszik, hanem érezze, hogy mindezek
ellenére értékes gyerek. Ellenkező
esetben olyan felnőtté válik majd,
akinek sem önbizalma, sem önértékelése nem lesz. A gyereknek nincs
önismerete, nem tudja magáról,
hogy ő jó-e vagy sem, hanem azokkal a visszajelzésekkel azonosul,
amit kap a környezetéből. Azokat a
visszajelzéseket, hogy buta, rendelten, semmit sem ér, utólag nagyon
nehéz majd leépíteni, és elhitetni
vele, hogy ő nemcsak ez, hanem
okos is, aki gyorsan megoldja a feladatokat, kreatív, segítőkész. Eleve
ezek a gyerekek felnőttkorban kockázatvállalóbbak lesznek, a negatív
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magatartásformák részben megmaradhatnak, rossz társaságba keveredhetnek, mert ott találják meg a
helyüket, ott fogadják el őket.
– Ha nem is tűnnek el teljesen,
idővel a megfelelő kezeléssel enyhíthetők a tünetek?
– Abban az esetben, ha extrém
esetről van szó, amit a szakirodalom ADHD-ként (figyelemhiányos
hiperaktivitás-zavar) emleget, orvosi, gyógyszeres kezelés szükséges, ami segít neki megnyugodni, a
figyelmét összpontosítani. Ezek
pszichiáter által előírt kezelések, és
ezt követi a kognitív viselkedésterápia.
Teljesen nem múlnak el a tünetek. De serdülőkorra a hiperaktivitás csökken, felnőttkorra többnyire
az impulzivitás marad meg. Viszont
fontos megemlíteni, hogy vannak
pozitív példák is, azok az emberek
körülöttünk, akiket csodálunk, hogy
miként képesek 24 órából 24-et dolgozni, ide-oda rohanni, pörögni,
mégsem fáradnak el. Ezek a hiperaktív gyerekek, akik kreatív, kockázatvállaló felnőttekké válnak, tele
vannak energiával. Képesek elmélyülni egy adott területen, nagyon
sokra vihetik, tehát a hátrány majd
előnyükre szolgálhat.
– Visszatérve a kezdeti gondolatra, hogy bár nem nőtt a kóros
esetek száma, mégis sok a problémás, nehezen kezelhető gyerek – hol
tévednek a szülők?
– Én azt tapasztalom, hogy a szülők elbizonyodtalanodtak. Míg
anyáink, nagyanyáink ösztönösen
neveltek bennünket, most rengeteg
információ zúdul a szülőkre, a közösségi hálón nincs olyan nap, hogy
5-10 posztolás ne szólna a gyereknevelésről. Mindeniket elolvassa a
szülő, és elveszíti önmagát, nem
érzi magát kompetensnek. Nem biztos hogy a nyugatról vagy Amerikából származó módszerek itt,
Romániában élő kisebbségi szülőnél beválnak. Inkább hallgassunk az
ösztöneinkre, a józan paraszti észre.
Ha megnézzük anyáink példáját,
nem kényeztettek túlságosan, de az
érzelmi biztonság megvolt, elérhetőek voltak, ha szükség volt rájuk.
És ez elég volt ahhoz, hogy pszichésen egészséges felnőttek legyünk.
Most azt mondják, ez a nevelési
modell már nem jó, van egy csomó
okos ember, aki megmondja, mit
hogyan kell tenni, például hogy ne
korlátozzuk egyáltalán a gyereket.
Viszont ennek alapján mindent szabad neki ebben a számára nagy, félelmetes világban, és ez bizonytalanságot szül. Ha nincsenek határok, nagy káosz lesz a kis fejében,
nem tudja majd, mihez tartsa
magát. Szüksége van arra, hogy te
mint szülő irányítsd, persze ez nem jelenti azt, hogy a viselkedését korlátozod, hanem azt, hogy olyan
körülményeket teremtesz, ahol biztonságban kipróbálhatja magát, fejlesztheti képességeit, ügyeskedhet.
A szakemberek azt mondják, egy
szülő csupán elég jó szülő kell legyen. Fontos lenne, hogy bízzanak
magukban, hallgassanak az ösztöneikre, és higgyék el, hogy csodálatos szülők. Aki lehet, hogy
időnként téved, de ezek nem olyan
hibák, amiket nem lehet orvosolni.
A gyerekek fantasztikusak, rugalmasak, ha valami nekik nem jó,
jönnek és tudomásunkra hozzák. Ha
figyelünk a gyerek igényeire, ő
megmondja, mi nem jó neki.
Ugyanakkor fontos, hogy a gyerek
érezze, hogy a szülő bízik a döntéseiben, még akkor is, ha esetleg az
nem a legjobb.
Veszélyes az is, ha a szülő arra
neveli a gyereket, hogy bármilyen
körülmények között ő kell legyen
az első, ne érdekelje semmi, még az
sem, ha másokon át kell gázolnia.
Ennek hatására a gyerekekben nem
lesz empátia, együttérzés, segítőkészség.
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Csomafalvi csokoládé belga alapanyagból

kit, nem állta meg, hogy ne térjen be. A hangulat, a készítmények sokfélesége és íze lenyűgözte, és akkor döntötte el, hogy ez az,
amivel foglalkozni szeretne – mesél a kezdetekről a fiatalember, aki Bukarestben menedzsment szakon végezte az egyetemet.
Miután megszületett az elhatározás, állandó
látogatója lett az angliai csokoládégyártó műhelyeknek, majd Franciaországban is többet
felkeresett, új ízeket kóstolt, új formákkal ismerkedett meg, végül pedig Magyarországon
sajátította el a csokoládékészítés fortélyait
egy különleges szakműhelyben. Ezt követően
Menyhárt Borbála
hozta létre szülőfalujában, Gyergyócsomafalván a saját műhelyét 2016 áprilisában, és
Már tizenkilenc évesen eldöntötte, hogy azóta azon dolgozik, hogy folyamatosan új
saját vállalkozást szeretne, de még konkrétan ízekkel, új formákkal kedveskedjek a vásárnem tudta, hogy milyen területet választ. lóknak.
Angliába ment dolgozni, hogy a kezdőtőkét
Jókívánság csokinyelven
a cégalapításhoz megszerezze. Kétkezi mun– Kezdetben kizárólag fagyasztva szárított
kával kereste meg a kenyerét, főként a mezőgazdaságban dolgozott, és szabadidejében a gyümölcsökkel ízesítettem az ét-, tej- és fehér
környéket járta, ellesni a helyi mesterembe- csokoládé kombinációjából készült táblákat,
rek sikerének titkát. Egy angliai faluban, tel- de már vannak teafüves különlegességek is,
jesen
véletlenül
akadt
rá
egy mint például a citromfüves, mentás csoki, és
csokoládéműhelyre, és mivel szerette a cso- most kísérletezünk a levendulaízesítéssel.
Tejes, fekete és fehér csoki, amelyekben eper, málna, ribizli, citromfű,
menta, na meg csilipaprika fokozza az
ízkavalkádot. Szemnek-szájnak igen
kívánatosak a Berri kézműves-csokoládék, amelyek a csomafalvi Sándor
Szilveszter fantáziáját dicsérik. A huszonéves fiatalember a Petry Látványműhely udvarán rendszeresen
megszervezett termékvásáron kínálja
az elegáns csomagolású, ínyencségnek számító édességet.

A színek varázsa életünkben

Bogdán Emese

Milyen nagy áldása a teremtőnknek, hogy
szemünk képessége folytán, a fehér fényt elemeire bontva, színesben láthatjuk a körülöttünk lévő világot! Kutatók, tudósok,
pszichiáterek bizonyítják, hogy a színek, melyek körülvesznek bennünket, különbözően
befolyásolják lelkiállapotunkat, meghatározzák hangulatunkat. Élénk, vidám hangulatot
teremthetnek, de ugyanakkor agresszívvé is
tehetnek, befolyásolhatják ízérzékelésünket,
szaglásunkat is. Izgalmas számunkra a színek
világa. A különböző színek hatására az
agyunk különböző jelző anyagokat termel,
melyek befolyással vannak a viselkedésünkre, kihatnak emberi kapcsolatainkra.
Lássuk közelebbről, egypár kutató munkáját
elemezve, hogyan aktiválják a színek a központi idegrendszert, hogyan hatnak ránk a különböző színek, és hogyan tudunk jó
hangulatot teremteni belőlük öltözködésünkkel, környezetünk átalakításával. A gyerekek
ösztönösen kedvelik az élénk színeket, mert
azok serkentik őket. Külön világban élnek, és
mozgékony természetüknél fogva vonzza
őket a pirosnak minden árnyalata, a rózsaszín, a lila, a ciklámen, a türkiz, a citromsárga, narancssárga, élénkzöld. Felmérhetjük
a színek vonzását a kisgyermek játékain is:
melyikkel játszik hosszabb időn át, melyiket
veszi észre a leghamarabb stb. Prof. dr. Axel
Buethel, a Német Színcentrum elnöke szerint
a színeknek szimbolikus erejük van, melye-

ket átélhetünk, de emellett asszociációkat is
kiváltanak az agyunkban, melyek alapján
eldől, milyen hatása van egy képnek, mit jelent nekünk a kép. A színemlékezetünk, akár
a beszédközpontunk, lassan fejlődik ki, személyiségfejlődésünkkel összhangban, de befolyásolja társadalmi, természeti és kulturális
környezetünk is. A színek nagyban befolyásolják a diákok tanulási viselkedését is. A
sárga, narancs, zöld, égszínkék falak segítik
a tanulási folyamatot. A kék és a zöld élénkítik a fantáziát, serkentik a kreativitást, a narancs pedig pozitív hatással van a szociális
viselkedésre. A sárga is jó hatással van az
osztályteremben, mert felkelti a kíváncsiságot, élénkíti a figyelmet, jó hangulatot teremt.

Ugyanakkor csilipaprikás
csokoládém is van, ami szintén különlegességnek számít
– ismerteti a termékskálát a
fiatalember.
Mint mondta, a műhelyben minden kézzel készül,
az alapanyagokat Belgiumból szerzi be, különféle kakaómasszákat vegyít össze,
hogy sajátos ízt nyerjen,
majd „megbolondítja” gyümölcsökkel, vagy amivel
épp kísérletezni szeretne.
Már tíz különféle ízvilágú
terméke van.
– Szeretek új formákkal,
ízekkel előrukkolni, kiélem
a fantáziámat, és ha úgy
érzem, jól sikerült egy-egy
darab, miért ne kóstolhatná
meg más is? Az egyik legnépszerűbb a fehér csokoládé borsmentával, ami azért
érdekes, mert zöld színe van.
Amíg meleg a csokoládé, a

A szakemberek minél élénkebb színű osztálytermeket javasolnak az iskolákba, arra is rávilágítanak, hogy a tanár ruhájának színe is
hatással lehet a diákok viselkedésére. A lusta,
passzív osztályokat, ahol a jelentkezés
gyenge, sárga vagy piros ruhában érdemes tanítani. A sárga hangulatjavító, a piros pedig
aktiválja a figyelmet. Ha egy osztály fegyelmezetlen, tiszteletlen, megoldás lehet a kék
és rózsaszín. Agresszív osztályközösségekben kerülni kell a tanárnak a fekete ruhát. A
fekete elegáns, csinos, ám az erőszak jelképe
is, a szimbolikában a halállal, az elkeseredettséggel, szomorúsággal is összekapcsolódik.
Jean Gabriel Causse színdizájner azt tanácsolja a tanároknak, mondjanak le a piros
tollról, amikor a fogalmazásokat, dolgozatokat javítják, mert a gyerekek ezt támadásnak
fogják fel és menekülnek előle. Hatásosabb

megőrölt borsmentát belekeverem, így feloldódik mind a színe, mind az aromája, és
amikor a csoki megszilárdul, zöld színű lesz.
A csilipaprikásra is van igény, persze ezt
nem úgy kell elképzelni, hogy leülünk és elfogyasztunk belőle fél táblát, hiszen egy pici
darabtól már könnyezik az ember. Ez
ínyencség. A levendulás csokoládét, amivel
most kísérletezem, Franciaországban láttam,
kóstoltam, és itthon egy levendulaház kért
fel, hogy készítsek pár táblát kóstolónak. Kiváló lett az ízvilága – árulja el Sándor Szilveszter, aki egyelőre termékvásárokon,
bioüzletekben, borászatokban értékesíti termékeit, elsősorban Gyergyószentmiklóson
és Csíkszeredában, de szeretne az udvarhelyi, sepsiszentgyörgyi és marosvásárhelyi piacra is „betörni”. Marosvásárhelyen, a Petry
Látványműhely udvarán havonta megszervezett helyi termelők vásárán rendszeresen
megtalálhatóak az édességei.
A késztermékek mellett megrendelésre is
dolgozik. Mint mondja, legtöbben azt kérik,
hogy pár szavas üzeneteket továbbítson csokinyelven, azaz feliratozza a csokoládét, és
így máris megszemélyesített ajándék lesz belőle. Ugyanakkor akadnak olyan vásárlók is,
akik virágmintát vagy nonfiguratív ábrákat
szeretnének viszontlátni a tábla csokin.
a zöld szín erre a célra. A gyerekek világával
összevetve, lássuk, mennyire színes a felnőttek élete. A statisztikák azt mutatják, hogy az
emberek nagy része otthon és a munkahelyen
is fehér falak között él, ahogy korosodik,
kiűzi életéből a színeket, leginkább kék,
szürke, fehér, fekete ruhákat vásárol, és ez
nem jó az egészségére, hangulatára, munkabírására nézve. A kutatók bebizonyították,
hogy a színeket hamarabb észrevesszük, mint
a formákat vagy egyéb látványelemeket. A
kutatások arra is rávilágítanak, hogy a színek
telítettsége, árnyalata is összefüggésben van
a kiváltott érzelmekkel. ,,Ha éberebb, egészségesebb munkahelyet szeretnénk, fessük
meleg színekre a falakat (sárga, rózsaszín,
piros), a színes bútorok is serkentően hatnak
a teljesítményre. A piros színt azért óvatosan
kell kezelni, mert bár serkenti a koncentrációs képességet, produktívabbá tesz, de
hamar túlzásba is lehet esni vele. Olyan irodában, ahol nők dolgoznak, kerülni kell a
szürke vagy bézs alapú színeket, mert csökkenti a nők hatékonyságát, a férfimunkahelyeken pedig a lilát kell mellőzni. Olyan
munkahelyen, ahol sokat kell fejben dolgozni, kreatív ötleteket hozni, a kék árnyalatok a legmegfelelőbbek – mondja Causse.
Saját otthonunkban is eredményesen variálhatjuk a színeket, attól függően, milyen a szobák berendezése, bútorzata, és milyen
beállítottságúak a lakói. Arról, hogy mit javasolnak a szakemberek az otthonunk és ruházatunk színvilágára vonatkozóan, hogy
mitől leszünk vidámabbak és boldogabbak,
a következőkben olvashatnak részletesebben.
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Végre tavaszias az időjárás, s ilyenkor nemcsak a
szabadba menni támad kedvünk, hanem a konyhában is nagyobb kedvvel sürgünk-forgunk, s ételeinkkel vidámabb hangulatban kedveskedünk a
családnak, barátoknak. Van aki a primőrök mellett
voksol, van aki a mélyhűtő és a kamra talán utolsó
rejtett tartalékait hasznosítja. A mai kínálatban
ilyen is, olyan is található. S akkor lássunk hozzá!

Mezey Sarolta

Karfiolos köménymagleves

a hagymát, a gombát és a paprikát is fűszerezzük és megdinszteljük.
A hozzávalókat tűzálló edénybe rétegesen lerakjuk, sorrendben a gombát, csirkehúst, a reszelt krumplit, reszelt sajtot, legvégén a tejfölt tesszük rá. Szép aranybarnára sütjük,
savanyúsággal találjuk.
Kakashús paradicsomszósszal

Hogy ne a gyermekkori pirított kenyér kockás változatot
készítsük, újítottam: a kenyérkockát karfiollal helyettesítettem, s nem bántam meg. Ízletes leves kerekedett ki belőle.
Készítsük el a köménymaglevest hagyományos módon:
kevés olajon dinszteljünk meg egy fej hagymát 2-3 kanál köménymaggal együtt, majd szórjunk rá egy mokkáskanál csemegepaprikát és egy kanál lisztet. Hideg vízzel engedjük fel,
mint a rántást, vigyázzunk, ne legyen csomós. Majd sózzuk,
enyhén borsozzuk és főzzük addig, amíg a hagyma megpuhul. Ezt követően szűrjük le, hogy a hagymát és a köménymagot eltávolítsuk. Tegyük bele a karfiolrózsákat, és addig
főzzük, amíg megpuhul. Petrezselyemmel, esetleg jó paniti
tejföllel tálaljuk.
Csirkés, gombás rakott krumpli
Az ötletet és a receptet a világhálóról „halásztam”, de nagyon megtetszett, talált a mi erdélyi ízlésünkkel, így hát kipróbáltam.
Hozzávalók: egy jó nagy csirkemell (kb. 40-50 dkg), 25
dkg csiperkegomba, egy fej hagyma, két cikk fokhagyma,
egy fél kaliforniai paprika, 5-6 főtt krumpli, 10-15 dkg sajt,
három-négy kanál zsíros tejföl, só, bors, petrezselyemzöld.
A csirkemellet csíkokra vágjuk, fűszerezzük, félórára állni
hagyjuk, majd kevés olajon megdinszteljük, azaz kifehérítjük. A csirkecsíkokat egy másik edénybe félretesszük, majd

carpone), három tojás. (A recept módosítható, hiszen a csokik
általában 10 dkg-osak, ehhez igazítható a mennyiség.)
Ebből a mennyiségből háromcsészényi sütemény lesz, nagyobb családnak vagy vendégseregnek ennek a többszörösét
kell készíteni.
Elkészítés: a fehér csokit gőz fölött felolvasztjuk, majd kanalanként hozzáadjuk a krémsajtot, egyenként a tojássárgákat, és simára dolgozzuk. A legvégén a tojásfehérjék felvert
habját keverjük a masszába. Kibélelt formákba (esetleg tepsibe) töltjük. A formákat egy nagyobb tepsibe helyezzük,
amibe vizet teszünk. Így a tortánk gőzben sül, amíg a teteje
szép aranysárga nem lesz. Csokival, gyümölccsel tálaljuk.
Üdítő saláta
Ilyenkorra kiürül szervezetünk ásványianyag- és vitamintartaléka, amit pótolni kell. Ehhez nagyon ajánlottak a friss
zöldségből, gyümölcsből készült saláták. Íme egy nagyon
egyszerű és finom saláta receptje.
Hozzávalók: egy alma, egy murok, egy kisebb zeller vagy
egy szelet a nagyobbik fajtából, egy kicsi cékla fele, egy fél
Fotó: Mezey Sarolta citrom leve.
A hozzávalókat lereszeljük, az almát azonnal citromlével
A házi szárnyashús a kedvenc, amikor ilyenhez jutunk, ízemeglocsoljuk,
hogy ne barnuljon meg, s az egészet könnyesebb lesz a vasárnapunk. Finom húsleves, sóbafőtt, sült készül belőle. Most éppen egy kakas „tévedt” a konyhámba, s dén összevegyítjük. Nagyon finom salátát kapunk.
Jó sütés-főzést!
ismét elkészíthettem nagyanyánk jól bevált fogásait.
A húsleves után második fogásnak krumplipürét, jó mezőségi paradicsomszószt és kakassültet készítettem. A szószhoz
kevés olaj, egy kanál finomliszt, pici csemegepaprika, só és
cukor, házi paradicsomlé és tejföl szükséges. A lisztet forró
olajba tesszük, majd amikor felhevült, jöhet a paprika, majd
folyamatos kevergetés közben a paradicsomlé, ízlés szerint
cukor és só. Legvégén a tejföl kerül bele.
A sült hagyományos módon készül, a kakashúst sóval,
borssal, fokhagymával fűszerezzük, és kevés olaj, víz és fehérbor keverékével puhára pároljuk, majd zsírjára sütjük.
Vajas krumplipürével tálaljuk.
Japán sajttorta
Először sütöttem, ez is internetes szerzemény. Három hozzávaló szükséges: 13 dkg fehér csoki, 13 dkg krémsajt (mas-

Idén Nagyszebenbe költözött a GastroPan

Március 23-25. között, Nagyszebenben kerül sor Délkelet-Európa legjelentősebb nemzetközi sütőipari,
cukrászati, gasztronómiai, fagylalt-,
kávé- és vendéglátóipari szakmai kiállítására, a GastroPanra.

A 9. alkalommal megszervezett kiállítás
professzionális megoldásokat és technológiákat mutat be, amelyeket a legjobb világszintű beszállítók hoznak el a romániai
piacon tevékenykedő szakmabelieknek: a
legújabb technológiáktól és felszerelésektől
kezdve, innovatív alapanyagokon és eszközökön, szoftvermegoldásokon és professzionális higiéniai megoldásokon át a
csomagolásokig és a tortadíszítő elemekig
mindent megtalálnak a látogatók. A kiállítás

idén is gazdag és színes programmal várja látogatóit: versenyekkel, bemutatókkal, kóstolókkal.
A GastroPan kiállítás egyedi Romániában,
B2B jellegű esemény, szakmai üzleti találkozókra ad lehetőséget. A szakmai kiállítás
egyik legnagyobb előnye, hogy összehozza a
szakembereket, a beszállítókat a sütőipari,
cukrászati és vendéglátóipari egységek üzemeltetőivel, a keresletet a kínálattal, és olyan
közeget teremt, amelyben a beszállítók bemutathatják termékeiket, megoldásaikat és
technológiáikat célzottan potenciális klienseiknek, a szakembereknek, és amelyben az
ipar vállalkozói közvetlenül a szakma legjobbjaitól tanulhatnak, és megismerhetik a
legújabb nemzetközi piaci trendeket.

A kiállítás mindhárom napja gazdag és érdekes programmal várja a
látogatókat. A kiállítók standjainál
mindennap technológiai bemutatók,
workshopok, kóstolók lesznek, de a
GastroPan-versenyek és a bemutatóshow-k is a program kiemelt részei.
Március 23-án, csütörtökön, a kiállítás első napján a cukrászkategória versenyei zajlanak. A legszebb
cukrászművészeti alkotások mellett
díjazzák a 2017. Év tortáját is. Március 24-én, pénteken, a második
napon a pékkategória versenyeire
kerül sor. A látogatók megcsodálhatják a leggyönyörűbb kenyértésztából készült művészeti alkotásokat, a
legjobb kenyereket és péksüteményeket. A zsűri átadja 2017 legjobb
ipari módon készült Év kenyere és
a legjobb kézműves Év kenyere díjakat.
Március 25-én, szombaton, a kiállítás utolsó napján a gasztronómia
kategória versenyei zajlanak. A látogatók megtekinthetik a legszebb
hidegtál-kompozíciókat, a gyümölcs- és zöldségfaragásokat. Ezenkívül megcsodálhatják a GastroPan
versenyein készült összes művészi alkotást és
terméket.
A GastroPan látogatóinak száma évről évre
gyarapszik, az elmúlt három évben szervezett
kiállítás mindegyike több mint 20 ezer látogatót vonzott. A kiállítás minősége, a nemzetközi kiállítók és az új, innovatív megoldások
és technológiák, melyeket hoznak, új termékek és technológiák piacra dobása, a legújabb
trendek, és a lehetőség, hogy új technikákat

tanulhatnak profiktól, az, hogy helyben kipróbálhatják a kiállított megoldásokat, illetve
a gyakorlati bemutatók biztosítják, hogy
egyre több látogató érkezzen a kiállításra
minden évben.
A GastroPan szakmai kiállítás március
23-25. között, naponta 10-től 18 óráig várja
látogatóit. A kiállítás meghívóval és belépőjeggyel
látogatható.
A
belépő
a
kiállítás
hivatalos
honlapján
(www.gastropan.com) tölthető ki és le.
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A kettős csillagok harmóniája (2.)

A kettős csillagok sajátos világának egy másik rendkívüli fénypontja Werner Karl Heisenberg.
Olyan fizikus volt, akinek már huszonévesen bekerült a neve a halhatatlanok névsorába. De az is
megfontolandó, hogy e tündöklés
zenéléssel kezdődött.
Ha találós kérdéseket gyártanék,
akkor azt kérdezném, ki az a zeneszerző, aki pontosan száztíz évvel
Heisenberg születése előtt halt meg,
és akinek sok művét zongorázta?
Segítségképpen annyit hozzáteszek,
hogy Heisenberg 1901. dec. 5-én
született, a zeneszerző pedig 1791ben ugyanezen a napon hunyt el.
Máskülönben nevezetes ez a nap arról
is, hogy 1837-ben ekkor mutatták be
Hector Berlioz Rekviemjét. Tehát a
fizikus születésnapja két nagy zenetörténeti eseménnyel esik egybe.
Nos, aki mégsem tudná, az se
maradjon a puszta kíváncsisággal,
ezért elárulom, hogy Wolfgang
Amadeus Mozart volt az a rendkívüli zeneszerző, aki december 5-én
hunyt el. Mintha egyensúly lenne a
világ rendjében: egy zseni halála
megköveteli egy másik zseni születését. És ami valóban figyelemre
méltó, hogy Heisenberg is tehetséges zenésznek bizonyult. Talán számunkra is figyelmeztető lehet a
tudós életútja zenei szemszögből is.
Mikor kezdődjön a gyermek
zenei nevelése? Kodály Zoltán már
az anya születése előtti időszakhoz
köti a gyermek zenei nevelését. Valahogy így történt ez Heisenberg
életében is, mert családi hagyo„Minden jó zene a békét

hirdeti és követeli, még ha

szót sem ejt róla a szövege,
vagy ha nincs szöveg...”
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mányként már a szülei is muzsikáltak. Édesanyja híres történész, apja
a görög nyelv professzora volt. A
gyerek pedig már négyévesen zenei
oktatásban részesült – akár társcsillaga, Max Born. A közös családi
muzsikálások életre szóló útravalóként szolgáltak.
Lánya, Barbara Blum részletesen
beszámolt Heisenberg zenei világáról. Mint írja, a zene zenekarrá forrasztotta össze a családot, melyben
mindenki érezte a maga felelősségét,
fontosságát. Heisenberg húszévesen
írja édesapjának Göttingenből, hogy
türelmetlenül várja a hazatérést és
az újbóli együtt muzsikálást, ünneplést és sakkozást.
Mozart szelleme talán új életre
kelt Heisenberg képében. A fiú már
tizenhat évesen Liszt-rapszódiákkal

q

GALLY

NAURU
FŐVÁROSA

Werner Karl Heisenberg (1901 –1976)

készült tündökölni. De Liszt virtuóz
művei előtt már alaposan ismerte
Bach, Haydn, Mozart és Beethoven
műveit. Mozart csillaga megtalálta
a párját ebben a fiúban, és igyekezett mielőbb felbátorítani őt olyan
magasságba, ahova csak kevesen
jutnak el.
A csillagok hunyorogva bámulhatták, miként halad a feléjük vezető úton ez a fiatal, álmodozó
tehetség. Egyszer aztán a heisenbergi
csillagösvény kitaposott út mellé vezetett. Ezen az úton Max Born haladt,
aki szintén zenész, vagy – ne sértsünk meg senkit! – szintén fizikus. A
21 éves egyetemi hallgató Göttingenből írt levelében többek között arról is
beszámolt testvérének, hogy végigzongorázta Chopin összes szerenádját,
de ami még fontosabb: ekkor zenélt
először együtt professzorával, Max
Bornnal. Előadásuk során Mozart és
Beethoven versenyműveiből adtak
elő többet is két zongorán. Lám,
mennyire kifürkészhetetlen a csillagok világa: a nagy zeneszerzők
vonzásában harmonikus rendszerré
fejlődött a fizikusok csillagpárosa
is.
Alig volt 24 éves, és már úgy emlegették, ugyanolyan jelentőségű,
mint Galilei, Newton vagy Max
Born. Saját felfedezésével sikerült
behatolnia az atomok részecskéinek
világába. Azok is hasonlóak a csillagrendszerekhez, csak szinte
felfoghatatlan kis méretben. Heisenberg nevéhez fűződik az atommagelmélet kidolgozása. 1927-ben
végre sikerült megmagyaráznia a
mágneses jelenséget, mely titok az
elemi részecskék sajátosságaiban
rejlik.

kottaolvasónak számított, mert már
első látásra képes volt úgy lejátszani egy-egy zeneművet, hogy
sokan szeretnének sok gyakorlás
után így zongorázni.
Heisenberg híres volt analitikus
gondolkodásmódjáról. Talán ezért
is fedezhette fel a zenei szépség
mellett a muzsika rejtett észszerűségét. És ekkor kibontakozott előtte
egy újabb univerzum, a zenei struktúra világa. Rájött, hogy a zenei
szerkezet mennyire szoros kapcsolatban áll a matematika törvényeivel. A szimmetria, az egyensúly, az
ok-okozat mind ott bujkálnak a harmóniákban, a szólammozgásokban,
az imitációkban, a díszítésekben, a
disszonanciákban és azok feloldásában. E különös felfedezésekben
viszont csak a kiváltságosak részesülhetnek, azok, akik kellő részletességgel megismerik a zene
világát. Aki pedig nem is hajlandó
a zene tanulmányozására, annak
csak részleges szépséggel szolgál a
hangzó világ.

1927-ben meglepő jelenség lehetett a lipcsei egyetemen, amikor Heisenberg megérkezett. Az új
professzor első gondja az volt, honnan szerezhetne egy zongorát.
Aztán újabb meglepetés érhette a
kollégákat, amikor a hangszer után
már zongoratanár kerestetett. Van
valami titokzatos dolog a zenében,
ha annyi tudós igyekszik ihletet, ötletet nyerni belőle. A tudományos
kísérletek ötletekből, lehetőségek
kipróbálásából állnak. Hasonló a
muzsika is, de annyival azért mégis
több, hogy a zenének nem csak
pontos struktúrának kell lennie,
hanem egyúttal szépnek is. Zene
által a képzeletünk rengeteg variációt próbál ki, ezáltal fejlődik ez a
képességünk is, és ez visszahat teljes gondolkodásmódunkra. Éppen
emiatt keresett zongoratanárt Heisenberg. És aki keres, az talál is.
Egy Hans Beltz nevű zongorista segítségével a fizikaprofesszor
Beethovennek több zongoraversenyét megtanulta. Igaz, tehetséges
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Ahol összefogás van, ott az ünneplés is szép

Több száz marosszentgyörgyi fiatal és kevésbé fiatal vonult fel égő
gyertyával a kezében március 14-én
délután a római katolikus templom
és a helyi művelődési otthon közötti
utakon, jelezve, hogy nem feledik
elődeink bátorságát és hősiességét.
A méltóságteljes emlékezés a katolikus templom udvarán a tavaly felavatott
Hősök
sziklakövénél
kezdődött, ahol a helyi kórusok és
közösségek énekeltek együtt hazafias dalokat, Pataki Ágnes szavalt,
Orbán Balázs, Vas Lajos és Incze
Mária citerázott.
Sófalvi Szabolcs polgármester
lelkes beszédében az összefogásra,
a keresztény értékek, a család és a
szent házassági kötelék megvédésére, a nemzeti öntudat erősítésére

ség, Jubilate Deo és Kolping énekkar, valamint Kakucs Eszter és Kakucs Tibor kis dalosok. Az
ünnepség a magyar és székely himnusz éneklésével zárult.

bizonyították, amit eddig is gondoltunk, amire készültünk, hiszen tudtuk, hogy ezt az irányt, ezt a
jövőképet nem fogják tálcán kínálni, küzdenünk és harcolnunk kell
érte. Tudtuk, hogy megpróbálnak
derékba törni, tudtuk, hogy jönni
fognak. És jöttek is, és még fognak
jönni, hogy féljünk, hogy megtörjék
egységünket, hogy lehetetlen helyzetbe hozzanak minket” – utalt a
közelmúltban ellene és a közösség
ellen irányult államhatósági megnyilvánulásokra a polgármester.
Ezekben a napokban tehát a 169
évvel ezelőtti eszmékből kell meríteni, erősíteni, bátorítani kell egymást, s „ha egyikünk elesik, tízen
lépjünk a nyomába”. Petőfi tette
nem annyi volt, hogy megírta és elszavalta a Nemzeti dalt, hanem az
első sorban küzdött a katonák mellett. „Az első sorokban azok az emberek állnak ma is, akik merik
vállalni sorsunkat, és tudják, hogy
nem adhatják fel” – mutatott rá az
elöljáró, aki úgy véli: a megfélemlítés, meghurcoltatás megérinti a
zászlóvivőket, de fel kell vállalnunk
identitásunkat, az ütésektől pedig
nem szabad szétesnünk, hanem ellenkezőleg, meg kell erősödnünk.
Ma is van, ami összetart
Nyárádszeredában már napokkal
ezelőtt elkezdődött a megemlékezés: vasárnap a székelytompai forradalmárok emlékművénél, kedden
délután az andrásfalvi szőlősdombon nyugvó Deák Farkas forradamár sírjánál hajtottak fejet. Szerdán
Szász Károly forradalmár lelkész
szeredai sírjánál tisztelegtek a diákok, délben pedig Deák főtéri szobránál és a róla elnevezett iskola előtt
gyülekeztek az ünneplők. Trufán
József igazgató és az iskola volt diákja, Novák Zoltán szenátor egyaránt azt emelte ki, hogy bár a
szabadságharc fegyveres részét leverték, a kiegyezés után következő

fejlődésben megvalósult a forradalom legtöbb eszméje, és megszületett a magyar nemzet. A
szabadságharc küszöbén másként
képzelte el a magyarság jövőjét az
arisztokrácia, a polgárság, a székelység, a parasztság, de a nemzet
egészének boldogulása reményében
mindenki lemondott valamiről, kialakult egy közös érzés, amely egy
táborba sodort mindenkit – mutatott
rá a történész-szenátor, aki arra is kereste a választ, hogy a mai fogyasztói
társadalomban, amikor mindenki a
maga kis boldogulását keresi, létezik-e olyan ügy, amely egy táborba
terelne mindenkit. Pedig a közelmúlt
történései megkövetelnék ezt, mint a
koronkai és a marosvásárhelyi római
katolikus iskola ügye. És bár mindkét esetben vannak kárörvendők,
mégis az összefogás szép példája jött
létre, „ez a küzdelem megerősít,
összeforraszt bennünket” – nyugtázta Novák Zoltán, aki elmondta:
kedden este ő maga is tárgyalt az
oktatási miniszterrel a katolikus iskola ügyének rendezése érdekében.
Petőfi, Kossuth, Széchenyi,
Wesselényi
A megye más településein is ünnepeltek, emlékeztek a magyar közösségek: Szovátán és Marosludason
Petőfi, Havadon Kossuth szobránál.
Jobbágyfalván, Csíkfalván, Nyárádszentmártonban az emlékműveknél,
Vadadban az unitárius templomnál
emlékeztek, koszorúztak a községbeliek. Makfalván az ünnepi istentisztelet után a templomkertben álló
emlékművet koszorúzták meg, majd
dr. Cserháti László Gábor, a budapesti Széchenyi Társaság alelnöke
tartott előadást Széchenyi és Wesselényi mának szóló üzenetéről, de kiállítást is bemutattak a két egykori
államférfi relikviáiból. Előzőleg
hétfőn az Alsó-Nyárád mente, Lukafalva vendége volt az anyaországi
előadó.

biztatta a jelenlevőket, kiemelve beszédében, hogy ahol összefogás és
felebaráti szeretet van – mint például Marosszentgyörgyön –, ott az
ünneplés is szép.
Nekünk is követnünk kell bátor
polgármesterünk kiállását az általa
említett ügyekben, és nem kell
megijednünk, ha szimbólumainkat,
iskoláinkat vagy vezetőinket igazságtalan támadások érik – hangsúlyozta beszédében Mureşan Kilyén
Emma műsorvezető.
A helyi lelkészek áldása után a
helyi elöljárók, egyházak, csoportok, a fiatalok és a gyerekek is koszorúztak, majd a magyar és
székely zászló mögé csoportosulva
égő gyertyával a kezükben a helyi
művelődési otthonba vonultak a

Nem megtántorodni, hanem zászlót ragadni

előtti és a mai helyzet között vont
párhuzamot ünnepi beszédében.
1848-ban a márciusi ifjaknak elegük lett abból, hogy nem élhetnek
annak, aminek születtek, nem
mondhatják ki azt, amit gondolnak,
és meghurcolják, bebörtönzik azokat, akik hangot mernek adni elkeseredésüknek. Szembeszálltak az
elnyomóval. Ma is márciusi ifjakra
van szükség, új nemzedékre, amely
Gligor Róbert László
megvívja a maga győztes kulturális
Erdőszentgyörgyön Csibi Attila forradalmát. Mert a nemzethalál veZoltán polgármester a 169 évvel ez- szedelme, amellyel a reformkor siMegyeszerte a vidéki településeken is emlékezett a magyarság az 1848-49. évi
forradalom eseményeire, de a
szabadságharc mának szóló
üzenetét sem hallgatták el: a
megfélemlítés ellenére is vállalnunk kell identitásunkat, és
helyt kell állnunk gyermekeink jövője érdekében.

marosszentgyörgyiek. Ott tartalmas
ünnepi program kezdődött. Színpadra lépett a helyi kis, közepes és
felnőtt Táltos néptánccsoport, az
Öreg Fenyő tánccsoport, a Remény-

kerrel vette fel a küzdelmet, ma is
itt van előttünk, s ha a mai folyamatokat nem sikerül visszafordítani,
akkor csak néhány évtized a vég. S
a sírt, hol egy nemzet süllyed el,
népek veszik körül, türelmetlenül
várva, hogy helyünkre állhassanak.
Az 1848-as forradalomnak és március 15-ének nagyon fontos üzenete
van az erdőszentgyörgyi és az erdélyi magyarság számára: meg kell
küzdenünk önmagunkért és gyermekeink magyar jövőjéért. „Az elmúlt
napok
történései
azt

Emlékezett, fejet hajtott a magyar vidék, de mának szóló üzenete is van az ünnepnek. Nyárádszeredában is a mai veszélyekre figyelmeztettek,
a helytállásra intettek Fotó: Gligor Róbert László
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Európai focikörkép

* Angol Premier Liga, 28. forduló: Manchester City – Stoke 0-0, Bournemouth – West Ham United 3-2, Everton – West Bromwich 3-0, Hull
– Swansea 2-1, Liverpool – Burnley 2-1. A többi mérkőzést elhalasztották. Az élcsoport: 1. Chelsea 66 pont, 2. Tottenham 56 (53-20), 3.
Manchester City 56 (53-29).
* Spanyol Primera División, 27. forduló: Espanyol – Las Palmas
4-3, Valencia – Sporting Gijón 1-1, Sevilla – Leganés 1-1, Málaga – Alavés 1-2, Granada – Atlético Madrid 0-1, Real Sociedad – Athletic Bilbao
0-2, Deportivo La Coruna – Barcelona 2-1, Celta Vigo – Villarreal 0-1,
Real Madrid – Betis 2-1, Osasuna – Eibar 1-1. Az élcsoport: 1. Real
Madrid 62 pont/26 mérkőzés, 2. Barcelona 60/27, 3. Sevilla 57/27.
* Olasz Serie A, 28. forduló: Juventus – AC Milan 2-1, Genoa –
Sampdoria 0-1, Sassuolo – Bologna 0-1, Inter – Atalanta 7-1, Fiorentina
– Cagliari 1-0, Napoli – Crotone 3-0, Chievo – Empoli 4-0, Pescara –
Udinese 1-3, Palermo – AS Roma 0-3, Lazio – Torino 3-1. Az élcsoport:
1. Juventus 70 pont, 2. AS Roma 62, 3. Napoli 60.
* Német Bundesliga, 24. forduló: Bayer Leverkusen – Werder Bremen 1-1, Hertha BSC – Borussia Dortmund 2-1, Darmstadt – Mainz
2-1, RB Leipzig – Wolfsburg 0-1, Freiburg – Hoffenheim 1-1, Bayern
München – Eintracht Frankfurt 3-0, Ingolstadt – 1. FC Köln 2-2,
Schalke 04 – Augsburg 3-0, Hamburger SV – Mönchengladbach 2-1.
Az élcsoport: 1. Bayern München 59 pont, 2. RB Leipzig 49, 3. Borussia
Dortmund 43.
* Francia Ligue 1, 29. forduló: Nice – Caen 2-2, Olympique Marseille – Angers 3-0, AS Monaco – Bordeaux 2-1, Guingamp – SC Bastia
5-0, Montpellier HSC – Nantes 2-3, Nancy – Lille 1-2, Stade Rennes –
Dijon 1-1, St. Etienne – Metz 2-2, Lyon – Toulouse 4-0, Lorient – Paris
St. Germain 1-2. Az élcsoport: 1. AS Monaco 68 pont, 2. Paris St. Germain 65, 3. Nice 63.

BL: Folytatódik a leicesteri álom

Az angol bajnok Leicester City
hazai pályán 2-0-ra legyőzte az
Európa-ligát sorozatban háromszor megnyerő Sevillát a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének keddi visszavágóján,
így továbbjutott.
A szigetországi együttes már az
első félidőben előnybe került Wes
Morgan találatával, mivel így idegenben lőtt góllal máris jobban
állt. A folytatásban a spanyolok
csak kapufáig jutottak, a Leicester
City viszont megduplázta előnyét,
ezzel az andalúziai gárda már csak
a hosszabbítás reményében támadott a szépítésért. A hajrára ráadásul Samir Nasri kiállítása miatt
emberhátrányba is került, pár perccel később pedig 11-est rontott, így
nem járt sikerrel. Amióta a Leicester City menesztette az együttest

tavaly csodaszámba menő bajnoki
címig vezető Claudio Ranieri vezetőedzőt, mindhárom meccsét
megnyerte, azaz Craig Shakespeare
irányításával százszázalékos: a Premier League-ben a Liverpoolt és a
Hull Cityt egyaránt 3-1-re múlta
felül, ezúttal pedig a BL-ben aratott
kétgólos sikerrel a legjobb nyolc
közé jutott.
A Juventus a várakozásoknak
megfelelően könnyedén búcsúztatta az FC Portót. Az olasz bajnok
már idegenben kétgólos előnyre
tett szert, s a párharc végérvényesen a 40. percben dőlt el, amikor
Maximiliano Pereira kézzel hárított, így a portugálok emberhátrányba kerültek, a Zebrák pedig az
értékesített büntetővel vezetéshez
jutottak. A lefújásig több gól nem
esett.

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók:
* Juventus (olasz) – FC Porto (portugál) 1-0 (1-0). Továbbjutott: a Juventus kettős győzelemmel, 3-0-s összesítéssel.
Gól: Dybala (42., 11-esből).
Piros lap: Pereira (40., FC Porto).
* Leicester City (angol) – Sevilla (spanyol) 2-0 (1-0). Továbbjutott: a
Leicester City 3-2-es összesítéssel.
Gól: Morgan (27.), Albrighton (54.).
Piros lap: Nasri (74., Sevilla).

Ma az Európa-ligában
A nyolcaddöntő visszavágós párharcainak műsora (zárójelben az első
mérkőzés eredménye):
* 20 órától: Besiktas (török) – Olimpiakosz (görög) (1-1, TV: DolceSport 1), FC Krasznodar (orosz) – Celta Vigo (spanyol) (1-2, TV: DolceSport 2), Genk (belgiumi) – Gent (belgiumi) (5-2, TV: DolceSport 3);
* 22.05 órától: Ajax (holland) – FC Koppenhága (dán) (1-2), Anderlecht (belgiumi) – APOEL (ciprusi) (1-0, TV: DolceSport 3), Borussia
Mönchengladbach (német) – Schalke 04 (német) (1-1, TV: DolceSport
4), Manchester United (angol) – FC Rosztov (orosz) (1-1, TV: RTL II,
DolceSport 2), Roma (olasz) – Lyon (francia) (2-4, TV: DolceSport 1).

Marosvásárhelyi rendezvényajánló

* Idén is megrendezik Marosvásárhelyen az Azomures Aqua Speed Marathont a Maros Megyei Sport- és
Ifjúsági Igazgatósággal, valamint az Iskolás Sportklubbal partnerségben, tájékoztatta lapunkat a szervező Bulldogs
úszóklub nevében Kisgyörgy Evelin.
Helyszín a víkendtelepi úszósátor, a
sporttalálkozó napja március 18-a, a díjkiosztást 18.15 órai kezdettel tervezik
megtartani. A 8 órás versenyre 18 csapat
iratkozott be Kolozs, Hargita és Maros
megyéből, a 8+1 fős alakulatok 400 m
(8 hossz) után kötelezően váltják egymást. Remélik, hogy ezáltal dinamikusabb és látványosabb lesz a verseny,
mint volt a korábbi alkalmakkor. A részvevők három kategóriában – leigazolt
úszók, leigazolt sportolók, akik kötődnek az úszáshoz (vízilabdázók, triatlonisták) és amatőrök – versengenek majd
az első helyekért. A szabályzat és további információk a rendezvény honlapján: www.aquamarathon.ro.
* Március 18-án, szombaton 10 órakor rendezik meg a Dr. Pongrácz Antal
vívóemlékversenyt Marosvásárhelyen.
A város egykori kiváló sportembere,
dr. Pongrácz Antal emlékére meghirdetett torna helyszíne az Orvosi és

Gyógyszerészeti Egyetem róla elnevezett sportcsarnoka. Dr. Pongrácz Antal
ifjúsági világbajnok, háromszoros
olimpiai győztes és számos bel- és külföldi verseny győztese volt másfél évtizeden át. A marosvásárhelyi Egyetemi
Sportklub vívószakosztályának elnökeként meghatározó szerepe volt a fiatal,
tehetséges amatőr sportolók képzésében, versenyeken való részvételének támogatásában.
* Március 18-án elkezdődik az országos
amerikaifutball-bajnokság,
amelyen idén is öt alakulat vesz részt.
A csapatok körmérkőzéses rendszerben
találkoznak, majd az első négy együttes az elődöntőben mérkőzik meg egymással. A Mureş Monsters csapata a
tavalyi ezüstérmes Kolozsvári Crusaders ellen kezd, a mérkőzést szombaton,
március 18-án déli 12 órakor kezdik a
meggyesfalvi pályán. A bajnokságra
való felkészülés során a Monsters
három barátságos mérkőzést játszott,
amelyeket a kiegyenlített játék ellenére
elveszített. Eredmények: Bucharest
Warriors – Mureş Monsters 36-19, Jászberény Wolverines – Mureş Monsters
20-12, Debrecen Gladiators – Mureş
Monsters 24-23.

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-

621. (59617)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-

258. (59617)
TŰZIFA

eladó.

(59354)

Tel.

0746-189-919.

ELADÓ lucernamag. Tel. 0742-461959. (59669-I)

KIADÓ hosszú távra 4 szobás, I.

emeleti tömbházlakás a Víkend és a

November 7. piac mellett (2 fürdő,

konyha, öltöző). A lakás bútorozat-

lan, de kérésre bebútorozzuk. Tel.

0744-850-656. (sz.-I)

ELADÓ 2002-es Dacia Super Nova,

vizsgáztatva 2018 áprilisáig. Tel.

0743-923-773. (59759-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0754-886-182.

(59765-I)

Hálát adva az Úrnak, hogy ő a miénk
volt 55 évig, és emléke miénk örökre,
szomorúan, de szeretettel emlékezünk
KISS JÁNOSRA, aki már két éve nincs
velünk. Emlékét kegyelettel őrizzük.
Bánatos édesanyja, nővére, unokahúga, unokaöccsei és azok családja,
akik őszintén gondolnak rá. (59750)

„Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él, és örökké itt marad.”
(Reményik Sándor)
Kegyelettel emlékezünk és emlékeztetjük mindazokat, akik ismerték és szerették özv. SOÓS TIBORNÉT, hogy ma
van halálának első évfordulója. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei. (59746-I)
Életed elszállt, mint a virágillat, de em-

léked ragyog, mint a fényes csillag.

Szomorú szívvel emlékezem március

16-án BÁLINT ERZSÉBETRE halálának

8. évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét őrzi sze-

rető fia, Viktor. (59708)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.

(59765-I)

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0753-628139. (59771)

MINDENFÉLE

anyag redőnyöket, szalagfüggönyöharmonikaajtókat,

termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.

(58941)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,

garanciával. Eladók használt hűtők,
fagyasztók, kombináltak. Tel. 0722-

846-011. (59698)

MEGEMLÉKEZÉS

Mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet,

Szívünkben az örök emlékezet.

Kegyelettel és soha el nem múló

szeretettel emlékezünk GERŐTZ
LÁSZLÓRA március 16-án, halá-

lának második évfordulóján. Álszép

emléked

örökre

szívembe zárva őrzöm. Nyugodj
békében! Feleséged, Erzsike.
(59666)

Szomorú szívvel emlékezünk

NAGY PÁLRA március 16-án, ha-

lálának 12. évfordulóján. Emlékét
őrzi felesége és három gyer-

meke. (59637)

id.

MUNZLINGER

10. évfordulóján. Szép emléke

mindörökre szívünkben él. Nyugodjon

békében!

(59709)

Szerettei.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédmama, rokon és

jó szomszéd,

özv. DOBOS GYÖRGYNÉ
szül. PÁNCZÉL ILONA

hosszú szenvedés után 84. évében csendesen megpihent. Örök

nyugalomra március 17-én 13
Fájó szívvel emlékezünk március

16-án a búzaházi születésű id.

órakor helyezzük a marosvásár-

helyi református temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma

BÁRDOS JÁNOSRA halálának

csendes!

áldott, nyugalma csendes! Bána-

unokái és dédunokái. (59770-I)

első évfordulóján. Emléke legyen
tos felesége, fia, menye, unoka-

Búcsúzik két fia, három menye,

lánya és annak családja. (59744)

Minden mulandó ezen a világon,

dott,

16-án

FERENCRE (FRÁNCI) halálának

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műket,

Fájó szívvel emlékezünk március

Fájdalommal

ELHALÁLOZÁS

tudatjuk,

hogy

hosszú szenvedés után elhunyt
SZÉLL LEVENTE

49 éves korában. Temetése már-

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

cius 17-én, pénteken 13 órakor

após, nagytata, dédtata, barát,

temetőben.

a nagyon szeretett férj, édesapa,

szomszéd, rokon és ismerős,

lesz a magyarzsákodi unitárius
A gyászoló család. (sz-I)

id. NAGY LÁSZLÓ

életének 86., házasságának 61.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

évében csendesen megpihent.

Temetése 2017. március 16-án,
csütörtökön 14 órakor lesz a ma-

rosszentgyörgyi (községi) új katolikus temetőben, a református

A

dott, nyugalma csendes! Bú-

közössége

ravatalozóból. Emléke legyen ál-

csúznak

tőle:

felesége,

fiai,

leánya és azok családja, unokái.

(59740-I)

marosvásárhelyi

Szász

Adalbert Sportlíceum munkaőszinte

részvétét

fejezi ki Fángli Ildikó tanárnőnek

szeretett ÉDESAPJA elhunyta
alkalmából. (59767)
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A Népújság
hirdetési

irodájában
felveszünk
APRÓ-

HIRDETÉST
a kolozsvári

SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai

HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A csíkszeredai RITAB TECHNIK&SUPPORT KFT. munkatársakat keres a következő állások betöltésére: 1. SZERELŐ. Feltétel: alapfokú német- vagy jó angolnyelv-tudás, hajtási jogosítvány, hajlandóság
külföldi kiszállásokra, a targoncás-hegesztő engedély előnyt jelent. Feladatok: gépek, gyártósorok szét-,
illetve összeszerelése, telepítése Európa területén. 2. ENGEDÉLYEZETT VILLANYSZERELŐ. Feltétel:
alapfokú német- vagy jó angolnyelv-tudás, szakmai tapasztalat, hajlandóság külföldi kiszállásokra. Feladatok: gépek, gyártósorok elektromos berendezéseinek ki- és bekötése. A fényképes önéletrajzokat a
toroksandor79@gmail.com vagy a sandor.torok@ritab.ro e-mail-címre várjuk. Csak a kiválasztott személyeket értesítjük. (59490)

REKLÁMGRAFIKUS. Fiatal, dinamikus, gyors munkavégzésre képes reklámgrafikust alkalmazunk.
Elvárások: grafikai tervezőprogramok ismerete, kreativitás. Feladatkör: offline és online anyagok szerkesztése, kreatív reklámgrafika: logók, prospektusok, szórólapok, plakátok tervezése. Fényképes önéletrajzával és portfóliójával jelentkezzen a cv@petry.ro e-mail-címen. (sz.)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható hölgyeket és urakat hosszú távra, könynyebb és nehezebb BETANÍTOTT MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése).
Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és
írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába járás autóbusszal. Érdeklődni a
0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon. (59537)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás és utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar nyelv
ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-290 telefonszámon. (59537)

BUCSINON TALÁLHATÓ VENDÉGHÁZBA HÁZVEZETŐT keresünk, házaspárok előnyben. Tel.
0745-696-055. (18706-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT. Tel. 0745-696-055. (18706-I)

FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-666-544. (18701-I)

A CURIE PUB PIZZÁZÓBA alkalmazunk PINCÉRLÁNYOKAT és BÁROSLÁNYOKAT. Tel. 0771652-673. (59719-I)

FRANCIA CÉG BÚTORFÉNYEZŐ MŰHELYÉBE készre dolgozásra alkalmaz SZAKKÉPZETT SZEMÉLYEKET. Ingyenes szállítást, étkezési jegyeket és kedvező fizetést ajánlunk. Tel. 0748-111-797, 0748111-796. (18707-I)

A TIMKO PÉKSÉG ELADÓLÁNYOKAT alkalmaz. Az önéletrajzokat a Bodoni utca 83. szám alá lehet
benyújtani. (18710-I)
ÉPÍTKEZÉSBE MUNKÁSOKAT keresünk. Tel. 0740-789-236. (59733-I)

MUNKATÁRSAKAT keresünk KERTÉPÍTÉSI MUNKÁKRA, jogosítvánnyal rendelkezők előnyben.
Tel. 0743-037-857. (59762-I)
A TRANZIT PIZZÁZÓ FUTÁRT alkalmaz. Tel.: 0740-070-516. (sz-I)
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A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály

nyilvános árverést szervez 2017. március 29-én 10 órai kezdettel az
intézmény Köztársaság utca 30. szám alatti székhelyén a következő javak
értékesítésére:

1. – 2002-es évjáratú Mercedes haszonjármű, kikiáltási ár 6.283 lej. A BT ALL
TEHNOLOGY KFT. tulajdonát képező járművet az állami adósságok behajtása
céljából értékesítik.
2. – 1000 W-os légkalapács, kikiáltási ár 172,5 lej
– 800 W-os légkalapács, kikiáltási ár 123,75 lej

– 777 W-os légkalapács, 3 db, kikiáltási ár összesen 371,25 lej
A MIFOR KFT.-D
céljából értékesítik.

tulajdonát képező javakat az állami adósságok behajtása

3. – elektromos főzőlap, kikiáltási ár 2.820 lej
– hűtőasztal – 1.260 lej

– videoprojektor – 1.050 lej
– jéggép – 810 lej

– szállodai televíziók, 4 db, 1580 lej/db, összesen 6.320 lej
– Apple Mac 2,5 GHz, 2.160 lej

– Apple Mac 1,6 GHz, 1.984 lej. A TRANSCARP TOURISM KFT. tulajdonát
képező tárgyakat az állami adósságok behajtása céljából értékesítik.
4. – 1500 négyzetméteres beltelek Kund 27. szám alatt, kikiáltási ár 12.850 lej.

Az ACUM KFT. tulajdonát képező ingatlant az állami adósságok behajtása
céljából értékesítik.
5. – 2007-es évjáratú Volkswagen N1 haszonjármű, kikiáltási ár 36.150 lej
– Assus laptop, kikiáltási ár 2.670 lej.

Az OLIMP CURIER KFT. tulajdonát képező tárgyakat az állami adósságok
behajtása céljából értékesítik.
6. – 2004-es évjáratú Dacia RTR haszonjármű, kikiáltási ár 2.200 lej.

A VODAS DESIGN KFT. tulajdonát képező járművet az állami adósságok
behajtása céljából értékesítik.
7. – 120 cm-es képernyőjű LG tévé, kikiáltási ár 1.200 lej
– barna bőrutánzat huzatú kanapé – 1.250 lej

– kávéfőző, 5 lej

– Tecno grillsütő, 1.000 lej

– háromelemes konyhabútor, 450 lej

– 138 cm-es Samsung tévé, 1.800 lej
– keverőgép üsttel, 2.000 lej

– KYMCO robogó, 500 lej
– melegítőpult, 800 lej

– hűtő munkaasztal, 6 részes, összesen 6.000 lej
– keverőgép üsttel, 20 lej

– BAXI hőközpont, 800 lej

– hibás Renault Clio, 1.800 lej.

Az ARTA PRODCOMTET KFT. tulajdonát képező javakat az állami adósságok
behajtása céljából értékesítik. (A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát.)

A 2015. évi 207-es, a pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó törvény 250.
cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások értelmében felkérjük
mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy
értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.

A fent említett jogszabály 250. cikkelyének 4. bekezdése j) pontja, valamint 7.
cikkelye értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább egy
nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási
ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a
pénzt a Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN RO84TREZ4795067XXX001785
számlára kell átutalni, címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám
4322637 – vagy banki garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és
időben részt vehessenek az árverésen.

A BT All Tehnology Kft., Mifor Kft.-D, Transcarp Tourism Kft., Acum Kft., Olimp
Curier Kft., Vodas Design Kft., Arta Prodcomtet Kft. javainak árveréséről szóló
közlemény kifüggesztésének időpontja: 2017. március 16. A közleményt
kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, a Dicsőszentmártoni
és Bonyhai Polgármesteri Hivatal, az adós cégek székhelyén és megjelenik a
Közpénzügyi Minisztérium weboldalán.
Bővebb felvilágosítás a végrehajtói irodában (Baltatu Gheorghe felügyelő) vagy
a 0265/443-312-es telefonszámon.
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FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.
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