
Közvita a fák kivágásáról

Szabad az út a láncfűrésznek

„Ötszáz leadott kérésből kétszázat teljesítettek, még három-
száz fát kell kivágjanak Marosvásárhely közterületein, de a
lista nyitva, bárki jelezheti óhaját” – hangzott el azon a no-
vember 6-i közvitán, amely vitának semmiképp sem nevez-
hető. Ezúttal sem voltak jelen azok, akik a közösségi
médiában következetesen tiltakoznak a fák megcsonkítása
és kivágása ellen, illetve kétségbeesetten kérik a média se-
gítségét olyankor, amikor a láncfűrészek fogai alatt sírnak a
halálra ítélt fák. 

A Mihai Eminescu Kulturális Központban tartottak közvitát a fák ki-
vágásáról, a vita azonban ezúttal sem azok megvédéséről szólt, nem kap-
tak hajba a fák megvédése és kivágása mellett kardoskodók, egyáltalán

nem vitáztak. Ellenben az önkormányzati listára bárki feliratkozhatott,
a számára kényelmetlennek tartott lombkorona soron kívüli megcsonkí-
tását vagy bármelyik élő fa eltávolítását kérve. Egy közvitától azt vár-
nánk, hogy valami mellett érveket és ellenérveket sorakoztatnak fel, és
az egyre hatalmasabb járműparkkal szennyezett környezetünkben fon-
tosnak tartják megvédeni az oxigént termelő fák némelyikét. Tévedés,
mert, akárcsak az előző években, ezúttal sem vitáztak a zöldövezetekért
küzdő civilek a húsz-harmincéves fák kivágását szorgalmazókkal. 

Harmincéves „öreg fák” helyett dísznövények
A marosvásárhelyi lakószövetségi elnök felszólalásában azt a tervet

vázolta a jelenlévőknek, hogy reményeik szerint előbb-utóbb eltűnnek
a lakótelepekről a tölgyfák és a 30-40 éves fák, mert a lakásokat 

Egyetemmustra 
November 9-11. között mozgalmas
hétvége volt a marosvásárhelyi felső-
oktatási intézményekben. Több mint
350 középiskolás diák vett részt az
egyetemi nyílt napokon, ami a megye-
központunkban működő egyetemek,
egyetemi karok bemutatását jelentette
immár a 15. alkalommal.
____________4.
Rejtett kincsek 
feltárói
A Rejtett kincseink tehetségkutató ve-
télkedőt immár a harmadik alkalommal
szervezzük meg a Bethlen Gábor Alap
támogatásával. A vetélkedőn három
kategória van: népdal, tréfás mese
vagy anekdota, valamint meseilluszt-
ráció. Azért szól a hátrányos helyzetű,
vidéken élő gyerekeknek, mert ők le-
maradnak ezekről a versenyekről.
____________5.
Önkéntesként 
Kenyában
Kenyában önkéntesként szerzett, igen
érdekes tapasztalatait osztotta meg a
hét végén  Marosvásárhelyen a segítő
foglalkozásúak konferenciáján dr.
Szőcs Katalin pszichiáter szakorvos.
____________7.

Egy jelentés margójára

Az Európai Parlament a minap megszavazott egy, a
román kormány és a parlament jogállamisághoz való vi-
szonyulását élesen elítélő határozatot, és „súlyos aggo-
dalomának” adott hangot a tervezett igazságügyi és
büntetőjogi reform egyes elemei miatt, amelyek „aláás-
hatják a hatalmi ágak szétválasztását és a korrupcióel-
lenes fellépést az országban”. 

A módosított igazságügyi törvények alkalmazásának
azonnali felfüggesztését, illetve a jogszabályokba foglal-
tak felülvizsgálatát ajánlja Romániának az Európai Bi-
zottság az igazságügyi reformot nyomon követő
Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus (MCV) ke-
retében, amelyet ugyanaznap ismertetett jelentésében. 

A szavazás és az MCV ismertetése újra felkavarta az
amúgy is bűzös hazai politika mocsarát. És, tegyük
hozzá, remek alkalmat szolgáltatott az államelnöknek,
hogy államfőhöz méltatlan stílusban támadja újból a kor-
mányt, amelyet – tévedés ne essék, semmi szín alatt nem
akarjuk védeni – megválasztása óta próbál megbuktatni.
Az elnök szerint Románia tizenegy évet lépett vissza, az
EU-hoz való csatlakozása előtti állapotába, a Dragnea–
Dăncilă-kormány pedig spongyával törölte el 
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Mózes Edith

Fakivágás a C. R. Vivu utcában Fotó: Nagy Tibor

Tisztelt 
előfizetők!
Felhívjuk figyelmüket,

hogy a hó végi 
munkaszüneti nap miatt 

legkésőbb november 27-éig,
keddig szíveskedjenek 
megújítani Népújság-

előfizetésüket.
Érdeklődni 

a szerkesztőségben, 
telefon: 0742-828-647. 

Köszönjük megértésüket!
Népújság

Szer Pálosy Piroska



Minden bizonnyal érdekes és nívós koncerten ve-
hetnek részt ma este 8 órától a dzsesszmuzsika
kedvelői a marosvásárhelyi Jazz&Blues Clubban.
A Sörház utcai klub nagytermében ezúttal a ma-
gyar dzsessz egyik legnevesebb képviselője,
Sárik Péter és együttese lép fel, a trióhoz pedig
egy hasonlóképpen ismert énekesnő csatlakozik. 

A Jazzkívánságműsor című koncert a Sárik Péter Trió
sikersorozata, legújabb kiadásában pedig kizárólag magyar
dalok hallhatók: a csapat az elmúlt évtizedek legnagyobb
hazai slágereiből válogatott és dolgozta át azokat a saját
stílusára.

Amint azt a koncert ismertetőjében olvashatjuk, a trió-
hoz most Falusi Mariann csatlakozott, akit senkinek nem
kell bemutatni, minden stílusban
otthonosan mozog, énekelt már
klasszikus zenét, dzsesszt, musi-
calt és természetesen popzenét is.
A Jazzkívánságműsor című leme-
zen 15 dal található, mindegyik
más időszakból és más stílusban.
A közös bennük, hogy ebben a for-
mában még soha sehol nem voltak
hallhatók. Falusi Mariann és Sárik
Péter 2009 óta játszik együtt. Első
műsorukat, annak magyarországi
premierje után, New Yorkban mu-
tatták be, hatalmas sikerrel.

Mariann és a trió az elmúlt évti-
zedben számtalan közös műsort
hozott létre, ezek megkoronázása
a mostani: szabad csapongás mű-
fajok és stílusok között olyan
dalok segítségével, amelyeket tele
torokból énekel a közönség, mi-
közben valójában dzsesszt hallgat
vagy akár táncol rá.

Eddig két Jazzkívánságműsor
lemez jelent meg, az első 2014-
ben Az év dzsesszfelvételeként
Fonogram-díjat kapott, a második
2016-ban volt jelölt ugyanerre a

címre. A Sárik Péter Trió az elmúlt tíz évben Magyaror-
szág egyik legnépszerűbb és legmeghatározóbb dzsessz-
zenekarává vált. Sikerük egyik záloga, hogy mindhárman
nagyon nyitott, sokoldalú muzsikusok, így a közönség sok-
kal szélesebb rétegét szólítják meg, mint a dzsesszzeneka-
rok többsége. Az együttes koncertjeinek hangulata sokszor
inkább pop- vagy rockkoncerthez hasonlatos, még akkor
is, ha a zeneakadémián vagy a legkomolyabb koncertter-
mekben játszanak. A zenekar közvetlenségével, energiájá-
val sok új rajongót szerez a dzsessznek – írják a koncert
szervezői. A ma esti, dzsesszklubbeli koncerten fellép tehát
Falusi Mariann (ének), Sárik Péter (zongora), Fonay Tibor
(bőgő) és Gálfi Attila (dob). (Knb.) 

Egyetem, magyarul –
KZST-est
A Kemény Zsigmond Társaság november
27-én, kedden 18 órakor tartja soron követ-
kező összejövetelét a marosvásárhelyi Ber-
nády Házban. A meghívott, Kása Zoltán, a
Sapientia EMTE professzora, a Babeş–Bo-
lyai Tudományegyetem volt rektorhelyet-
tese A romániai magyar felsőoktatás
helyzetének évtizedes tanulságai címmel
tart előadást.

Betonpárnák – slam 
poetryvel az erőszak ellen
Az RMDSZ Nőszervezetének szervezésé-
ben tizenegy erdélyi városban mutatja be
új, Betonpárnák – slam poetryvel az erő-
szak ellen című előadását a Nest–Erdélyi
Összművészeti Gyűjtőpont. A Nők Elleni
Erőszak Elleni Mozgalom (NEEEM) kereté-
ben szervezett turnén olyan közlési formát
választottak a kezdeményezők, amely sze-
mélyes vallomásokon keresztül, erős és
explicit módon beszél a családon belüli erő-
szakról. Előadók: Tófalvi Előd, Burján Kinga
és Járai Richárd. Koncepció és vizuális ele-
mek: Banga Szilárd. Maros megyében no-
vember 25-én, vasárnap két helyszínen
látható az előadás: Szászrégenben, a Petru
Maior Városi Könyvtár előadótermében
(volt T-Klub) 16 órakor, Marosvásárhelyen
a Jazz and Blues Club Piano termében 19
órakor.

Flamencokoncert
Az András Lóránt Társulat marosvásárhelyi,
Brăila utca 10. szám alatti székhelyén ma
19 órakor flamencokoncertre kerül sor. Gi-
táron játszik: Varga András, táncol: Deák
Orsolya. Jegyfoglalás a 0754-78-216-os te-
lefonszámon.  

DR. MERCEA CĂLIN általános sebész, 
onkológus Kolozsvárról 
ELEKTROSZENZOROS, 

HÁROMDIMENZIÓS, TECK SYSTEM
orvosi diagnosztikát biztosít

Ez egy új módszer, melynek segítségével teljes egészében fel-
mérhető egészségi állapota. Gyors eljárás, tűszúrás és fájda-
lom nélkül, eredménykimutatással.
E vizsgálat eredményeként:
– teljes körű információt kaphat minden egyes szerve működé-

séről (idegrendszer, érrendszer, emésztőrendszer stb.)
– értékes információkat szerezhet arról, hogy milyen öröklött

vagy nem öröklött betegségekre hajlamos
– megelőzheti vagy korai stádiumban kiszűrheti a rákbetegséget

(rákmegelőzés)
– szakorvosi vizsgálatok (second-opinion) a már máshol kezelt

betegségek esetén
A kezelés alapja a hagyományos orvosláson, valamint 

természetgyógyászati terápiákon alapszik. 
A klinikai vizsgálat és kiértékelés 

Marosvásárhelyen történik.

Egy cipődoboznyi szeretet
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar
Néppárt Maros megyei szervezete hatodik alkalommal
szervezi meg Egy cipődoboznyi szeretet nevű akcióját. A
gyűjtés során összegyűlt adományok minden évben sok
szegény sorsú és árva gyermek ünnepét teszik melegebbé,
hangulatosabbá. A szervezők december 18-ig várják az
adományokat, főként nem romlandó élelmiszert, édessé-
get, játékot, ruhaneműt.  A dobozra rá kell írni, hogy hány
éves gyermeknek, illetve fiúnak vagy lánynak szánja-e az
adományozó. A csomagokat Marosvásárhelyen a Mihai Vi-
teazu (Klastrom) utca 10. szám alatt fogadják minden hét-
köznap 10-13 óra között. Bővebb tájékoztatás a
0365-430-902-es, 0762-248-657-es telefonszámon.

Lezárták a Victor Babeş utcát
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a la-
kosságot, hogy a Victor Babeş utcát aszfaltozás miatt teg-
naptól november 24-én, szombaton 17 óráig lezárják a
közúti forgalom elől. A hivatal illetékesei arra kérik a gép-
kocsivezetőket, hogy tartsák be a kihelyezett útjelző táblák
jelzéseit, és vezessenek körültekintően a környéken.

Pályázati bemutató és felkészítő
körút

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati bemutatót és fel-
készítő körutat szervez Erdélyben leányvállalata, a BGA
Pro Transilvania vezetőinek segítségével. A szervezett ta-
lálkozókon az érdeklődők megismerhetik a BGA ZRT. nyílt
pályázati programjait, a pályázás és az elszámolás folya-
matát a NIR rendszeren keresztül, és tájékoztatást kapnak
az alapkezelő tevékenységének bővüléséről. Marosvásár-
helyen november 28-án, szerdán délelőtt 11 órakor kerül
sor a bemutatóra a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem C épületének C07 előadótermében. 

Kirándulás Gyergyószentmiklósra
Az Erdélyi Magyar Baloldal kirándulást szervez december
8-án Gyergyószentmiklósra, a Szent Miklós Napok alkal-
mából szervezett rendezvényre. Érdeklődni és feliratkozni
a marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti szék-
helyen (I. emelet) lehet hétfőtől csütörtökig naponta 9–11
óra között. Bővebb tájékoztatás a 0744-928-299-es tele-
fonszámon.

Barokk divatbemutató
November 26-án, hétfőn délután 5 órától a marosvásárhelyi
Kultúrpalota nagytermében tizedik alkalommal szervezi
meg a Phoebo Egyesület korszakokat felidéző divatbemu-
tatóját. Az eseményen idén is számos tervező vesz részt
Erdély több városából, iskolásoktól, egyetemistákon át a
tapasztaltabbakig. Az inspirációs forrás ezúttal is a barokk
művészet, akárcsak a sorozatot indító alkalommal. A szer-
vezők a régi korszakok értékeit szeretnék átörökíteni mai
ízléshez igazított alkotásokban. Az előtérben művészetis
diákok, kézművesek és művészek alkotásai lesznek meg-
tekinthetők. A belépés díjtalan.

Társasjátékvásár 
a Nemzeti Színházban

A hét végén, péntektől vasárnapig a Nemzeti Színház elő-
csarnokában negyedszer tartanak társasjátékvásárt. A Já-
tékNap (Boardgamers Convention) nevű rendezvényre a
legfontosabb hazai játékforgalmazók hozzák el kínálatukat,
a programban bemutatók és versenyek is szerepelnek, il-
letve tombolasorsolás is lesz. A vásár péntek délelőtt 10
órakor nyílik.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma CECÍLIA, 
holnap KELEMEN, 
KLEMENTINA napja.
KELEMEN:  latin eredetű, je-
lentése: jámbor, szelíd.
KLEMENTINA:  a Kelemen
női változata.

22., csütörtök
A Nap kel 

7 óra 33 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 42 perckor. 
Az év 326. napja, 
hátravan 39 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. november 21.

1 EUR 4,6644
1 USD 4,0999

100 HUF 1,4502
1 g ARANY 161,1722

IDŐJÁRÁS
Borús égbolt, eső várható

Hőmérséklet:
max. 90C
min. -30C

Megyei hírek

Léphaft Pál rajza

A Sárik Péter Trió és Falusi Mariann Marosvásárhelyen 
Jazzkívánságműsor

RENDEZVÉNYEK

Hívja bizalommal
dr. MERCEA CĂLIN kolozsvári általános sebészt 

és onkológust, urológus szakorvost programálásért, 
kérdései megválaszolásáért a következő telefonszámok

egyikén:
0741.029.271  vagy 0735.221.260

Orvosi újdonság most 
Marosvásárhelyen is!
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Mézet kaphatnak 
az óvodások és elemisták

Étrend-kiegészítőként havonta mézet kapnak majd
az óvodások és az elemi osztályokba járó iskolások
– az erről szóló törvénytervezetet szerdán fogadta
el a képviselőház, döntő kamaraként. A tervezet ér-
telmében havonta legfeljebb 350 gramm vegyes vi-
rágméz jár majd az óvodásoknak és
kisiskolásoknak. A méz beszerzése és a tanintéze-
tekhez való kiszállítása a megyei, illetve a helyi ta-
nácsok fealadata, és a megyei mezőgazdasági
igazgatóságok segíthetnek a program lebonyolítá-
sában. A kiosztásra szánt méz kizárólag engedélye-
zett termelőktől származhat, és 250 ml-es
kiszerelésben kapják meg a gyerekek. (Agerpres)

Tajani sikeres román elnökséget
szeretne

Az Európai Parlament (EP) Románia és az Európai
Unió számára egyaránt sikeres román EU-elnökséget
szeretne – jelentette ki szerdán Antonio Tajani, az EP
elnöke. Tajani egy brüsszeli küldöttség élén részt vett
Bukarestben az EP Elnökök Értekezlete és a román
kormány közötti tárgyaláson, amelyre a román uniós
elnökség január 1-jei átvétele kapcsán került sor. Ta-
jani szerint a tanácskozás pozitív eredményekkel zá-
rult, „a román kormány felvállalta, hogy támogatja az
EP bizonyos kezdeményezéseit”. (Agerpres)

Nem találta viccesnek a DIICOT
a Picasso-festmény ügyét

A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyész-
ség (DIICOT) in rem (a bűncselekmény elkövetésére
irányuló gyanú megalapozottságát vizsgáló) eljárást
indított bűnpártolás és az elkövető támogatása miatt,
miután olyan hírek jelentek meg a sajtóban, hogy a
Tulceán megtalált Picasso-festmény csak tréfa
lenne. A vádhatóság az elkövetkezendőkben elren-
deli, hogy a Mira Feticu írónő által megtalált fest-
ményt vessék alá szakértői vizsgálatnak. Az
ügyészek várhatóan az írónőt is kihallgatják az
ügyben. A sajtó a hét végén közölte, hogy egy Hol-
landiából ellopott, mintegy 800.000 euró értékű Pi-
casso-festményt találtak meg Tulcea megyében. A
festményt, hét másik műtárggyal együtt, még 2012-
ben lopta el egy román tolvajbanda. (Agerpres)

Macedónia kérte 
volt kormányfője kiadását

Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök kia-
datását kérte Szkopje Budapesttől – közölte a ma-
cedón sajtó szerdán. A hírportálok beszámolója
szerint a macedón kormány kedden délután küldte
el a kiadatási kérelmet Magyarországnak. Renata
Deszkoszka igazságügyi miniszter kedden a sajtó-
nak azt mondta: a kiadatáshoz szükséges dokumen-
tumok egy részét már lefordították, egy másik részét
pedig utólag küldik el. „Szerepelnek benne mind-
azok az eljárások, amelyekben vizsgálat vagy vizs-
gálati előkészület folyik, és amelyek alapot nyújtanak
arra, hogy letartóztassák (Nikola Gruevszkit), ha ki-
adják” – tette hozzá. (MTI)

a csatlakozás érdekében tett erőfeszítéseket, és egyetlen
célja célja megszabadítani Dragneát a büntetőügyi el-
járástól. 

Hasonlóan vélekednek egyes „politológusok” és
elemzők is. Ám érdekes megfigyelni, hogy kommentár-
jaikba néhányan ármányosan beleszövik az RMDSZ-t
is, úgy állítva be a dolgokat, hogy a romániai magyar-
ság érdekvédelmi szervezetével együtt, miatta és általa
tért le a hatalom „az európai útról”, és az ország ha-
marosan „Magyarország és Lengyelország sorsára jut-
hat”. Szinte eszelősen emlegetik a „PSD-ALDE-UDMR
koalíciót”, mintha az RMDSZ is kormányban lenne.

Persze, nem újdonság, csak arra akartunk figyelmez-
tetni, hogy mennyire erős egyesekben a magyargyűlölet.
Történjék bármi hazai vagy nemzetközi téren, mindenért
a magyarokat lehet hibáztatni. Nyilván, sokkal egysze-
rűbb így, nem kell felelősséget vállalnia a saját tehetet-
lenségéért sem az ellenzéknek, amely a kritikán és az
egymást érő bizalmatlansági indítványokon kívül sem-
mit sem tud felmutatni, sem az elnöknek, aki „elfelejti”,
hogy a feladata az egyenlő távolságtartás lenne a poli-
tikai pártoktól, és közvetítenie kellene közöttük, nem
uszítania, amint azt is, hogy miközben folyamatosan
„tolvajt” kiált a politikai ellenefeleire, naponta próbál-
kozik a hatalom megbuktatásával, hogy saját kormányt
alakíthasson, egyre dagad a saját bűnügyi dossziéja.
Ennek ellenére azt állítja holdudvarával együtt, hogy a
kormány miatt úgymond rendszerszintű veszélynek van-
nak kitéve az emberi jogok, a jogállamiság, a demok-
rácia. Az egyszerű pórnép pedig sztoikus beletörődéssel
szemléli a dolgokat. Nemrég mondta valaki, hogy telje-
sen mindegy minden, „egyik rablóbanda megy, a másik
jön”, és soha nem lesz Romániából jogállam. 

Egy jelentés margójára
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Az euróövezeti csatlakozás erőltetése és halogatása 
egyformán káros

Az euróövezethez csatlakozás és az ehhez szükséges kon-
vergencia erőltetése, illetve halogatása egyaránt káros – jelen-
tette ki szerdán Mugur Isărescu, a Román Nemzeti Bank
kormányzója. A tisztségviselő egy bukaresti konferencián fej-
tette ki álláspontját, amelynek témája a Románia és Nyugat
közötti leszakadás ledolgozása volt. Úgy vélte, alapvető fon-
tosságú a gazdasági növekedés hosszú távú fenntartása anél-
kül, hogy a makrogazdasági egyensúlyok felboruljanak.

Isărescu elmondta: még vita tárgyát képezi, hogy milyen
szintű konvergencia biztosít sikeres csatlakozást az euróöve-
zethez, de úgy vélte, a konvergencia felé vezető helyes irány
tartása, illetve a fenntarthatóság még ennél is fontosabbak.

Szerinte Románia felzárkózása nem százméteres sprint,
hanem sokkal inkább maraton kell legyen, ezért Bukarestnek
jól be kell osztania energiáját, elsősorban kitartásra és türelemre

van szüksége – mondta Isărescu. Hozzátette: a lassú felzárkó-
zásnál vagy a helyben topogásnál csak rosszabb lehet, ha letér-
nek a helyes útról, jelenleg ugyanis Romániát ez fenyegeti.
Közölte, hogy a román kormány által márciusban létesített bi-
zottság, amelynek feladata előkészíteni az euró bevezetését,
várhatóan decemberben teszi közzé első jelentését. 

A kormány fő erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD)
rendkívüli kongresszusa március 10-én szavazta meg Liviu
Dragnea pártelnök javaslatára, hogy 2024-ig bevezetik Romá-
niában az európai közös fizetőeszközt. A 2008-as nemzetközi
gazdasági válság előtt 2019 szerepelt lehetséges céldátumként,
de a krízis miatt a politikai döntéshozók meghatározatlan időre
elhalasztották a csatlakozást. Az állami intézmények által el-
fogadott hivatalos céldátum még mindig nincs kitűzve, ezt vár-
hatóan a kormányzati bizottság fogja megszabni. (MTI)

Antiszemitizmussal vádolta Klaus Iohannis államfőt
Ilan Laufer szociáldemokrata (PSD) politikus ked-
den, miután az elnök nem volt hajlandó kinevezni
őt a – kormányban miniszterelnök-helyettesi rang-
gal társuló – regionális fejlesztési miniszteri
posztra, a Viorica Dăncilă vezette kormányba.

Laufer, aki tavaly fél évig volt üzleti szféráért felelős mi-
niszter a – szintén Iohannis által kinevezett – Mihai Tudose
vezette kormányban, a PSD székházában tett sajtónyilatkoza-
tában éles kirohanást intézett az államfő ellen. A politikus ki-
fejezte meggyőződését, hogy Iohannis egy „újabb antiszemita
megnyilvánulása” volt az, hogy elutasította az ő kormányfő-
helyettesi kinevezését, azzal vádolva az elnököt, hogy ezzel
is a Románia és Izrael Liviu Dragnea PSD-elnök által szor-
galmazott közeledését akarja szabotálni. „Fontos adalék, hogy
Iohannis német nemzetiségű, és minden szempontból gyanús
kapcsolatot ápol a Romániai Németek Demokrata Fórumával,
egy náci szervezet örökösével, amelyet törvényen kívül he-
lyezett a második világháború után megkötött párizsi béke-
szerződés” – jelentette ki Laufer. Hozzátette: nemcsak Nicolae
Ceauşescu román kommunista diktátor „adott el zsidókat”
(pénzért engedélyezte kivándorlásukat), szerinte most már be-
bizonyosodott, hogy Klaus Iohannis elnök is „eladott egy
román zsidót, bár nem tudja kinek és mennyiért”. Laufer azzal
fejezte be nyilatkozatát, hogy az Országos Diszkriminációel-
lenes Tanácshoz (CNCD) fordul jogorvoslatért.

A CNCD októberben tárgyalt már egy hasonló tematikájú
ügyet: akkor megbírságolta Darius Vâlcovot, a kormányfő ta-
nácsadóját, és megrótta Liviu Pop szociáldemokrata szenátort,
amiért náci szervezetnek minősítették a Romániai Németek

Demokrata Fórumát (FDGR), arra alapozva, hogy a kisebb-
ségvédelmi szervezet pert indított annak az egykori Romániai
Német Népcsoport nevű szervezetnek a vagyonáért, melyet a
II. világháború után náci szervezetté nyilvánítottak.
Iohannis felelőtlenségnek minősítette 
az antiszemitizmus belekeverését a politikai csatározásokba

Klaus Iohannis államelnök elítélte és felelőtlenségnek mi-
nősítette egy szerdai nyilatkozatában az olyan érzékeny témák
belekeverését a belpolitikai csatákba, mint az antiszemitizmus
és a nácizmus. Az államfő veszélyesnek nevezte az antisze-
mitizmus relativizálását, mivel az zsidóellenes, diszkrimináló
megnyilvánulásokhoz vezethet, gyűlöletet szíthat.

„Ilan Laufer éretlenségét bizonyította, amikor minden ala-
pot nélkülöző, nevetséges vádaskodásával a PSD kártékony
propagandaszócsövévé szegődött. Aki ilyen botrányos vádak-
kal dobálózik, automatikusan alkalmatlanná válik a román
állam bármilyen magas rangú köztisztségének betöltésére” –
olvasható az elnöki hivatal közleményében.

Az államfő szerint a PSD hosszú ideje, következetesen
használ gyűlöletszító retorikát. Iohannis elfogadhatatlannak
nevezte, hogy szűk látókörű, önös érdekeket szolgáló vádas-
kodásokkal sározzák be a holokauszt emlékét, és ezzel a tár-
sadalmi békét is veszélybe sodorják.

Románia elsődleges célkitűzései közé tartozott az utóbbi két
évtizedben a holokauszt megismertetése, az antiszemitizmus
visszaszorítása és a történelmi igazság feltárása, az államfő pedig
beiktatása óta szorgalmazza a zsidóság és a holokauszt nemzeti
múzeumának megalapítását – mutat rá a közlemény, hozzátéve,
hogy Iohannis tavaly megkapta a Light Unto the Nations kitün-
tetést az Amerikai Zsidó Bizottságtól. (MTI) 

Antiszemitizmus vádjában keveredett szópárbajba
az elnök és az elutasított miniszter

Adva van az egyetemes emberiség, ami az én magánértel-
mezésemben az emberiségnek azt a részét jelenti, amely va-
lamilyen főiskolára vagy egyetemre bejutott, behatolt – nem
tüntetőként és nem terroristaként – egyszerű mezei hallgató
gyanánt. Vagy korengedéllyel, ui. korán felfedezték, hogy
kilóg a sorból elmeszinten, és ezzel ellopva a gyermekkorát,
átugorva 5–6 osztályt, egyenesen a zseniképzőben köt ki a
mérhetetlen szülői ambíciók tárgyaként.

Azzal az önök csütörtöki embere is tisztában van, hogy az
egyetemes emberiség mellett létezik középiskolás és elemi
emberiség is, sőt vannak írástudatlanok és csecsszopók is.
Nem elhanyagolható számban. Egyébi-
ránt a középkorban az egyetem, az uni-
versitas a tanárok és diákok
közösségét, zárt univerzumát jelentette.
Az alapító herceg, fejedelem, király/ki-
rálynő, szerzetesrend számára ez presztízs, büszkeség kérdése
volt. Szellemi érdeklődésének tanújele. A befektetett privilé-
giumok és anyagi támogatás százszorosan visszafizetődött,
ugyanis az egyetemekről kikerült értelmiségiek – papok, or-
vosok, gyógyszerészek, jogászok, tanárok –, a társadalom
hasznos tagjaivá válva, az adott régió, ország irányításában,
szellemi-anyagi fejlesztésében aktívan részt vállaltak. Honi
példákkal illusztrálva, elég, ha Apáczai Csere Jánosra vagy
Mátyus István doktorra, Bernády Györgyre vagy a vásárhelyi
egyetemek alapító professzoraira gondolunk.

Az egyetemalapítás gondolata bárhonnan jöhetett. Az el-
érendő célhoz eleinte csupán jó tanárok, figyelmes hallgatók,
egy épület kellett. Az orvosi egyetemeken a boncolást maguk
a hallgatók oldották meg hullalopással, a professzorok sze-
met hunyása mellett. A jogi értekezésekhez a peres-pörös em-
beriség bőven szállított esetanyagot. Könyveket már akkor
is bőségesen írtak a grafomán emberiség nagyobb dicsősé-
gére (ad majorem gloria). Meg természetesen pénz kellett, a
közvélemény támogatása, a törvénykezés egyetembarát, 
-pártoló, -támogató hozzáállása.

Ebből következik, hogy az universitas belső rendjébe –
pontosan az említett kiváltságok, jóindulatú törvényalkotás,
az egyetemek működési szabályzata, alkotmánya értelmében
– a külvilágnak nem volt beleszólása. Az egyetemek elmélet-
ben és a legtöbb esetben gyakorlatban is tanszabadságot él-
veztek, az egyetemi hallgatókat pedig az érinthetetlenség és
nemesi (a szellem lovagjai, apródjai) előjogok illették meg.
A feudalizmus világában a tanult embert előjogok és megbe-

csülés övezte egy nagyobbára írástudatlan, jogismereti hiá-
nyokkal küzdő, erőszakos világban. 

Mátyás király is próbálkozott egyetemalapítással, a ben-
cések is, de Magyarországon csak a Pázmány Péter alapí-
totta nagyszombati, majd Budára költöztetett egyetem érte
meg a nagykorúságot, szépkorúságot. 1871-ben Kolozsváron
is életre hívták az egyetemet, mely az alapító csász. kir. nevét
viselte. Érthető módon ezek a nemzeti büszkeség alapelemei
közé tartoznak. Minden újabb universitas pedig ezt a kivált-
ságos világot, a szellemi elitnevelést szolgálja. A közért van.

Egy egyetem álszent ellehetetlenítése ideológiai okokból,
kiutálása az országból káros gyakor-
lat. Vérszemet kapnak ettől a még
rejtőzködő antiintellektuális indula-
tok, melyek Közép-Kelet-Európában
a múlt században oly tág teret nyer-

tek a különböző előjelű hatalmaktól. Ha a hatalomnak nem
tetszik az egyetem tanrendje, stílusa, ideológiája, liberális
szabadgondolkodása, a közép-kelet-európaiság eszméje, a
demokrácia bővülése, sokszínűsége, akkor olyan törvényeket
hoz(hat), amelyeknek látszatával takarózva eltávolítja az or-
szágból az éppen soros egyetemet. (A gázszerelők alapította
egyetemek még csak ezután fognak feltörni a stadionok gye-
péből.)

Arra sem gondolnak kitudók, hogy a Trianonban megcson-
kított országba, fővárosába éppen a Trianon haszonélvezői-
nek (déd)unokái jönnek/tanulnak, és szinte rajongásig
megszeretik a várost, ahol az egyetem negyedszázad óta mű-
ködik. Talán egy kicsit megtanultak magyarul, megértettek
valamit az ország szellemiségéből. Barátságok, szerelmek
szövődtek magyarok és nem magyarok között. A nemzetek fe-
letti tudományos együttműködés melegágya volt az egyetem. 

Viszont a kiutasítás után számolni kell jó esetben a ma-
gyarokkal szembeni közönyösség növekedésével, az előítéle-
tek tartósításával. A jó hírnév csökkenésével. De ami még
ennél is fájdalmasabb, a magyar és európai, ázsiai fiatal ér-
telmiségiek Bécset választják a hatalom kuruckodása folytán.
Bécs azt a szerepet fogja újra játszani, mint régen, mint a
Monarchia idején: igazi szellemi fárosz lesz. Holott minden-
féle nemzetközi felmérés szerint a kilökdösött universitas volt
az egyetlen versenyképes felsőoktatási intézmény Magyaror-
szágon, amely minden tekintetben felvehette a versenyt a
nagynevű egyetemekkel. 

Miként már máskor is írtam: kár, nagy kár.

Egyetemes



beárnyékolják, és a hulló falevelek
ősszel szemetelnek. Sorra kaptak
szót azoknak a tulajdonosi társulá-
soknak a képviselői, akik a lakók
által zavarónak tartott fák kivágását

szorgalmazták. A végkövetkeztetés
a helyi koncepció megerősítése,
amely szerint a magas fák elveszik
a fényt az emeleti lakásoktól és a
falak penészedését okozzák, veszé-
lyesek, ki kell vágni őket, a lista

nyitott, bárki jelent-
kezhet, aki újabb fa
kivágását vagy meg-
csonkítását szorgal-
mazná. A tudósítók
sorra szivárogtak ki a
teremből, talán azt
érezték, hogy ez már
nem az ő terepük,
mivel csak a sajátos
érveket sorolták: ár-
nyék, falevelek, kor-
hadás, kivágás. És a
legszomorúbb, hogy
egyetlen szakembert
ültettek az önkor-
mányzati plénumba,
de az erőviszonyok
miatt esélye sem le-
hetett volna a fák
megmentése mellett
kardoskodni, a jelek
szerint nem is ez volt
a tét. 
A Kövesdombot 
„támadjuk” elsőként

Vetített képeken
mutatták az eddigi
„eredményeket”: a
megcsonkított, víz-
hajtásos fákat, ame-
lyek sorra korhadnak
ki, és senki sem pi-
rult el a szakszerűt-
len munka miatt,
nem beszélve arról,

hogy a felelősségre vonásról sem
ejtettek szót. Járdajavítások, csator-
nahálózat miatti gyökérelvágás
vagy csak a lombkorona tőből le-
metszése okozta korhadásoknak, az
anyagi károknak vagy emberélete-
ket követelő tragédiáknak sincs
gazdája, mindent az anyatermé-
szetre lehet fogni. Mi lehet az oka
ennek az új divatnak? Miért nem
kell az árnyék azoknak a többnyire
nyugdíjas társulási elnököknek
sem, akik gyermekkorukat valószí-
nűleg nagy fák árnyékában tölthet-
ték. A közvitán jelenlévők
egyöntetű véleménye az volt, hogy
Marosvásárhelynek új arculatot
akarnak, ki kell vágni az árnyékot
adó magas fákat, helyükbe pedig
alacsony növésű bokrokat kell ül-
tetni, amelyeket könnyű kezelni, és
ősszel nem szemetel a lombozat.
Kész agyrém, mondaná az, aki tisz-
tában van a lombkoronák légtisztító
hatásával.

Mihai Sava, a polgármesteri hi-
vatal zöldövezetekért felelős osz-
tályának igazgatója szerint két
csapat nyesi és vágja a fákat a me-
gyeszékhelyen. Egyik a hivatal által
kiszervezett csapat, a másik az ön-
kormányzat fennhatósága alatt mű-
ködő melegházak és zöldövezetek
alkalmazottaiból áll. A munkaerőhi-
ány miatt lelassult a fakivágások
üteme, de ígéretet tett arra, hogy va-
lamennyi kérést megvizsgálják és
eleget tesznek mindenkinek. „Újít-
sák fel a kéréseket, mert nem ellen-
őrizhetjük az elődeimnek leadott
kéréseket, azok már archívumba ke-
rültek, és nem keresgélhetjük, hogy

mit vágtak ki azóta és mit nem” –
mondta. Az önkormányzat zöldöve-
zetekért felelős igazgatója szerint a
két csapat közül a magáncég mun-
káját nem tudják „kontrollálni”.
Tessék? Talán nem hallottam jól?!
Ebben a kijelentésben valami sántít.
A Kövesdomb fáival kezdik majd a
kivágásokat, ahol a lakóbizottságok
elnökei szerint sok a „veszélyes” fa.
„A Kövesdombon indítjuk a táma-
dást”, hangoztatta több ízben is a
zöldövezetekért egy éve felelő – a
saját bevallása szerint katonai pá-
lyáról érkezett – igazgató, meg-
nyugtatva az igénylőket, hogy a
kérésüket rövidesen teljesítik.
Ugyanakkor arról biztosította a je-
lenlévőket, hogy ezután már nem
kell illetéket fizetniük a közterüle-
ten található fák kivágásáért az ön-
kormányzatnak. „Milyen gyakorlat
az, amikor közterületen lévő fák ki-
vágását fizettetik meg a lakótársu-
lásokkal? Tulajdonképpen az
önkormányzat feladata és köteles-
sége tisztán tartani a közterületet” –
mondta.
Ötszáz éves fa is élhet

Szakács László, a Rhododendron
Környezetvédelmi Egyesület el-
nöke ezúttal nem az önkormányzat
fakivágást ellenőrző testületének
szakembereként vett részt a közvi-
tán, abban a bizottságban ugyanis
már nem igénylik a közreműködé-
sét. A Kárpátok sétány lakóbizott-
sági elnökeként volt jelen, és arra
figyelmeztette a jelenlévőket, hogy
a veszélyessé vált korhadt törzsű
fák a korábbi szakszerűtlen korona-
igazítások és gyökércsonkítások
eredményei, ugyanis a zöldöveze-
tekben végzett beruházási munkála-

tok előtt nem egyeztették a terveket
a szakbizottsággal, többnyire kész
tények elé állították, vagy csak utó-
lag értesült a testület a zöldöveze-
tekben végrehajtott pusztításról. A
csatornázási és járdaépítési munká-
latok, útszélesítések, a járdáknak
térkővel való helyettesítése során a
fák gyökerei is sérültek, mindez
korhadáshoz vezetett, ezért sok
esetben tettek kárt az egészséges
növényekben, a gyökércsonkításo-
kat azonban csak évekkel később
lehet észlelni. A Nicolae Iorga utca
teljes hosszában kivágták az előző-
leg megcsonkított fákat, még a 25-
30 éves hársfákat is, pedig azok
még fiatalnak számítanak, abban az
életkorban kezd kialakulni a koro-
nájuk. A közvitán elhangzó végkö-
vetkeztetés: a harmincéves fáknak
alacsony növésű dísznövényekkel
való helyettesítése, ami azonban
nem pótolhatja az egyre forróbb
nyarak idején természetes árnyékot
biztosító lombkoronát, hisz lassan a
város terein és a buszmegállókban
sem lehet árnyékot nyújtó fák alá
húzódni a tűző nap sugarai elől. 

Az idős fa még nem öreg fa,
ennek egyik példája a szovátai, 400
évet meghaladó tölgy, amelynek
törzse a mérések szerint 60%-ban
üreges, ennek ellenére a biztonsági
faktor 747, ami azt jelenti, hogy egy
120 km/h sebességű szélviharnak is
ellenáll. A példákat sorolhatnánk a
román költő, Mihai Eminescu 540
éves kedvenc hársfájával, amelynek
lombkoronája a jászvásári Copou
kertben ellentmond mindazoknak,
akik a huszonéves fákat a gattere-
ken vagy tüzelőnek látják szíveseb-
ben.

November 9-11. között moz-
galmas hétvége volt a maros-
vásárhelyi felsőoktatási
intézményekben. Több mint
350 középiskolás diák vett
részt az egyetemi nyílt napo-
kon, ami a megyeközpon-
tunkban működő egyetemek,
egyetemi karok bemutatását
jelentette immár a 15. alka-
lommal. Az eseményt a Ma-
rosvásárhelyi Magyar Diák-
szövetség (MMDSZ) és a Sapi-
entia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem Marosvásár-
helyi Karának Hallgatói Ön-
kormányzata (HÖK) szer-
vezte. 

A nyílt nap humoros receptje az
érkezőnek kiosztott programfüzet
szerint a következő volt:

„A diákokat kora reggel forró ká-
véban hagyjuk feloldódni, majd a
Sapientiához adagoljuk. A délutánt
a művészeti egyetemmel fűszerez-
zük. A hangulatot esti koncerttel he-
vítjük: a nyíltnapozókat jól
összerázzuk, majd másnap reggelig
pihentetjük. Miután kelni hagytuk,
csoportosítva MOGYE-ba szórjuk

őket. A nap elteltével a diákokat
újra buszokba csomagoljuk, és
útnak indítjuk. Fogyasztása egy
kanál kíváncsisággal és egy nagy
kanál lelkesedéssel ajánlott”. 

A vidám ajánló után, komolyra
fordítva a szót, az MMDSZ székhá-
zában a szervezőkkel foglaltuk
össze a 15. nyílt napok krónikáját és
tanulságait. Érdeklődésemre Mar-
ton László, a diákszövetség elnöke
elmondta, hogy próbálták lefedni a
magyarok lakta területeket. Külön-
böző iskolákban hirdették meg a
rendezvényt, interneten vagy telefo-
non teremtve kapcsolatot a végzős
diákok osztályfőnökeivel, az iskolai
diáktanácsokkal. Arra kérték őket,
hogy állítsák össze a jelentkezők
listáját, majd összesítették, hogy
melyik helységből, iskolából hány
diákot tudnak fogadni, megszervez-
ték a buszjáratokat, és csoportosí-
tották, hogy ki honnan, melyik
busszal utazik. A résztvevőknek
annyi volt a dolguk, hogy a regiszt-
rációs díjat befizessék, utazásukat,
itt-tartózkodásukat a szervezők me-
nedzselték. Két részletben napi
170-180 diák érkezett erdélyi és
partiumi iskolákból (Szováta, Sep-
siszentgyörgy, Székelyudvarhely,

Csíkszereda, Gyergyószentmiklós,
Barót, Székelykeresztúr, Brassó,
Szatmár, Zilah, Nagybánya stb.). 

– A MOGYE és Sapientia iránt
érdeklődtek a legtöbben – veszi át a
szót Berecki Előd harmadéves or-
vostanhallgató, majd hozzáteszi,
hogy meglepően sok diák vonzódik
a színművészet iránt, és volt, akit
kifejezetten a BBTE kihelyezett ta-
nítóképző főiskolája érdekelt – így
hát elmondhatjuk, hogy mindenki
számára sikeres volt a 15. nyílt
napok.

A két-két nap eseményeiről Pap
Noémi harmadéves orvostanhall-
gató számolt be.

– A diákok két tömbben jöttek,
mindkettőnek ugyanaz volt a prog-
ramja. Az első csoport pénteken ér-
kezett a Sapientiára, ahol
regisztrálták őket, és kaptak egy kis
csomagot mappával, programfüzet-
tel, golyóstollal és reggelivel. 12
órakor köszöntötték őket, majd ta-
nárok vagy diákok bemutatták a
szakokat. A diákokat körbevezették
az egyetemen, megnézték a HÖK-
irodát. A látogatás a Művészeti
Egyetemen folytatódott, ahol két
harmadéves hallgató egy bábjátékot
mutatott be. A diákok betekinthet-
tek a színfalak mögé, bejárták a kü-
lönböző termeket. Innen a
Babeş–Bolyai Tudományegyetem
tanítóképző főiskolájára mentek,
ahol az óvodai és elemi oktatás pe-
dagógiája szakról hallhattak érde-
kes bemutatót. A szállás a
pedagógiai líceum és a Sapientia
bentlakásában volt, majd vacsora
után a Jazz and Blues Clubhoz tar-
tozó Bunkerben nyílt lehetőségük a
kikapcsolódásra, és a felsőévesek-
kel való kötetlen beszélgetésre, ami
segíthet eldönteni, hogy hol folytas-
sák tanulmányaikat. Másnap reggel
a MOGYE bemutatása következett.
Körbevezettük őket az egyetemen.
Tíz ponton tanárok, orvosok, diá-

kok ismertették a sürgős-
ségi rohammentő szolgá-
latnál, a szimulációs
központban, a toxikoló-
gia, ipari kémia, anatómia
és morfopatológia kated-
rákon, valamint a fogor-
vosi tanszéken folyó
tevékenységet, bemutató
hangzott el a Studium–
Prospero Alapítványról,
és meglátogatták a diák-
szövetség székházát.
Ebéd után hazautazott az
első széria. Szombaton és
vasárnap ugyanez volt a
sorrend. 

Az idei rendezvény szer-
vezői között volt, aki évek-
kel ezelőtt középiskolás
diákként vett részt a nyílt
napokon. A negyedéves or-
vostanhallgató Fábián
Emese is közéjük tartozik,
ő 11. osztályos diákként járt
Marosvásárhelyen.

– Nagyon jó benyomá-
sokkal tértem haza, a Sapientián a
hangulat ragadott meg, a MOGYE-
n az egyetemet bemutató diákok lel-
kesedése és a szimulációs központ
keltette fel leginkább a figyelmem,
amit nagy örömömre a tavalyi nyílt
napokon én mutattam be. A legjob-
ban az MMDSZ-székházbeli baráti
hangulatú beszélgetés tetszett, ahol
személyesebb kérdésekről is szó
volt. Arról például, hogy milyen
érzés egyetemistának lenni, s hogy
a tanulás mellett szükség van arra,
hogy egy közösséghez tartozzunk,
amelyben olyan társak vannak,
akikre bármikor számítani lehet,
mint egy nagy családban. 

– Milyen mértékben sikerült min-
den településre, középiskolába el-
jutni? 

– Sok magyar 11-12. osztály van
Erdély-szerte és a Partiumban, saj-
nos nem tudunk mindenikkel kap-
csolatot teremteni és a
túljelentkezés miatt minden diákot
fogadni. Ahol többen voltak, a vég-
zősöknek volt elsőbbségük, a kiseb-
beket reményeink szerint jövőben

fogadhatjuk – mondta Pap Tímea
negyedéves orvostanhallgató. 

Berecki Előd hozzátette, hogy
akik nem jutottak el Marosvásár-
helyre, azok a MOGYE- karaván
során tájékozódhatnak, ami azt je-
lenti, hogy a hallgatók mennek el volt
iskolájukba, és osztják meg élménye-
iket, eddig 40 diák jelentkezett erre.
Így próbálják lefedni a kisebb telepü-
léseken levő osztályokat. 

Tegyük hozzá, hogy ebben segít-
séget jelent a jól összeállított prog-
ramfüzet, amely részletesen
bemutatja a marosvásárhelyi egye-
temeket és az ott működő szakokat. 

Hogy a XV. egyetemi nyílt napo-
kat az idén is sikeresen megszervez-
hették, a benevezési díj mellett
Marosvásárhely városi tanácsa, a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a
Studium–Prospero Alapítvány, a
Sapientia egyetem, a MOGYMTE,
a Genesis és az Eldi pékség, a Scor-
pion Trans valamint a Hargita
Gyöngye cégek támogatásának kö-
szönhető – összegeztek a szerve-
zők.
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A Talentum Alapítvány halla-
tán azonnal a tehetséggondo-
zás jut eszünkbe, hiszen
közismert arról, hogy változa-
tos szabadidős programokat
kínál  óvodás és kisiskolás
gyermekeknek képességfej-
lesztő, tehetségfeltáró és -fej-
lesztő foglalkozások révén.
Azt azonban talán keveseb-
ben tudják, hogy emellett
évek óta személyiségzavarok-
kal, tanulási problémákkal
küszködő, hátrányos helyzetű
gyermekeket is felkarolnak. 

A hét végén ilyen vidéki gyer-
mekeknek szerveznek tehetségku-
tató vetélkedőt Rejtett kincseink
címmel, lehetőséget biztosítva ezál-
tal a kevésbé szerencséseknek is,
hogy talán életükben először szín-
padra álljanak, megvillantsák tehet-
ségüket, a bennük rejlő kincset. A
kezdeményezésről, valamint az ala-
pítványnál zajló  színes és komplex
tevékenységekről, amelyeken he-
tente rendszerességgel mintegy 
százötven gyerek vesz részt, Kacsó
Erika pszichológus-logopédussal
beszélgettünk.

– Honnan jött a hátrányos hely-
zetű gyerekeknek szóló vetél-
kedő ötlete?

– A Rejtett kincseink tehetségku-
tató vetélkedőt immár a harmadik
alkalommal szervezzük meg a
Bethlen Gábor Alap támogatásával.
A vetélkedőn három kategória van:
népdal, tréfás mese vagy anekdota,
valamint meseillusztráció. Azért
szól a hátrányos helyzetű, vidéken
élő gyerekeknek, mert ők lemarad-
nak ezekről a versenyekről, egy-
részt azért, mert hiányzik otthon a
szülői támogatás, a tanító tudja,
hogy egy ilyen gyereknek a felké-
szítése a pedagógusra hárul, hiszen
hiába adja haza a népdalt, a mesét,
otthon nincsen aki megtanítsa a
gyereknek. Sajnos van egy réteg,

amelyiknek soha nincs alkalma
színpadra állni, mert például be-
szédhibás, és a vetélkedőkön ez ki-
záró jellegű feltétel, viszont jól
tudjuk, hogy a legtöbb vidéki gye-
reknek nem adatik meg a lehetőség,
hogy logopédushoz járjon, és kija-
vítsák ezt a hibát. Tulajdonképpen
egy esélyt szeretnénk adni ezeknek
a gyerekeknek, hogy megmutassák
önmagukat, színpadra álljanak, át-
éljék ennek az örömét. Ha nem is
nyernek, de óriási élmény számukra
felmenni a színpadra, az, hogy meg-
tapsolják őket, örülnek nekik. Az
előző alkalmakkor közel száz gye-
reket sikerült megmozgatni. Ezelőtt
két évvel, amikor megszerveztük a
vetélkedőt, Nyárádszeredában, el-
képesztő volt megtapasztalni, hogy
milyen körülmények között élnek
ezek a gyerekek. Mélyszegénység-
ben élő roma családokból is érkez-
tek, és díjjal tértek haza, olyan
ügyesen szerepeltek. Közöttük is
vannak, akik jó teljesítményre len-
nének képesek, ha valaki felkarolná
őket, de ha nincs szülői támasz,
akkor elvesznek, rejtve maradnak
ezek a kincsek.  November 24-én a
nyárádkarácsoni iskolában szervez-
zük meg a vetélkedőt, szép új épü-
let, tágas terekkel, és készségesen
felajánlották a helyszínt, nagyon
gyerekcentrikus ez az iskola. Jön-
nek gyerekek a környékről, de érte-
süléseink szerint más megyéből is,
az iskolák általában rendelkeznek
iskolabusszal,  ezekkel oldják meg
a  szállítást. Viszont ha valaki
anyagi gondok miatt nem tudna el-
jönni, abba is besegítünk. Azoknak
a gyerekeknek, akik díjat nyernek,
felajánljuk a lehetőséget, hogy in-
gyenesen részt vehetnek a Talen-
tumnál zajló tevékenységeken.

– Az eddigi tapasztalat alapján
élnek-e ezzel a lehetőséggel?

– Egyik évben meghívtak a rá-
dióhoz a nyertesekkel, de sajnos na-
gyon keven  tudtak eljönni, holott
óriási élmény lett volna számukra a
rádióban énekelni. A szülőkre saj-

nos ebben az esetben sem lehet tá-
maszkodni. Volt egy gyerek, aki
Nyárádszeredában első díjat nyert,
és a négy gyermekét egyedül nevelő
apuka nem tudta megoldani, hogy
behozza. Ilyenkor fáj a lelkünk,
mert esélyt adunk, de az még min-
dig nem elegendő. Felajánlottuk,
hogy valamit kezdenénk a gyerek-
kel, mert igen tehetséges, de nem
tudtak élni a lehetőséggel. De leg-
alább a vetélkedőnek köszönhetően
tudatosul ezekben a gyerekekben is,
hogy értékesek, nő az önbizalmuk.

– A vetélkedőn kívül több szoci-
ális programotok is van, ame-
lyek a hátrányos helyzetű
gyerekeknek, fiataloknak szól-
nak...

– A Talentumot mindenki tehet-
séggondozó alapítványként ismeri,
és valóban így is indult 1993-ban,
de egy alapítványnak mindig az a
célja, hogy gyorsan reagáljon a tár-
sadalmi változásokra, igényekre.
1999-ben egy hátrányos helyzetű
közösségben dolgoztam az iskolá-
ban, és akkor tapasztaltam meg a
személyiségfejlesztő tevékenysége-
ken, hogy milyen értékek vannak
ezen gyerekek között is, de ha nem
karolja fel őket valaki, akkor el-
vesztődnek. Akkor született a gon-
dolat, hogy ezt a réteget is hozzuk
be az alapítványhoz. Így indult az
első szociális programunk, ahol jó
képességű, de hátrányos helyzetű
gyerekekkel foglalkozunk. A hátrá-
nyos helyzet valójában tág kategó-
ria, mert nemcsak a
mélyszegénységben élő családok
gyerekei járnak hozzánk, hanem
például szomatikus betegségben
szenvedők is. Tegyük fel, ha van
egy cukorbeteg gyerek a családban,
már az gyakran hátrányos helyzetet
teremt, mivel igen sokba kerül az
ellátása,  az állami támogatás na-
gyon kevés, tehát őket is fel kell ka-
rolni. Ugyanakkor egyedülálló
szülők gyerekeinek is próbálunk
esélyt adni arra, hogy felzárkózza-
nak, és úgy tudjanak helytállni,
mint a szerencsésebb társaik.

Különböző korcsoportoknak
szóló, sokrétű tevékenységeink
vannak. Személyiségfejlesztés zaj-
lik különböző kreatív módszerek-
kel, például művészetterápia által.
Van ugyanakkor támaszcsoport szü-
lőknek, ami kiválóan működik, va-
lóságos varázslat, ami itt történik,
úgy emlegetik, hogy jönnek a gyü-
lekezetbe. Itt megosztják a problé-
máikat, a saját tapasztalataikból
kiindulva próbálnak segíteni egy-
máson, nagyon elfogadó, nyitott a
légkör, ahol mindenki egyforma,
senki sem jobb a másiknál. Erőfor-
rássá váltak egymás számára, évek
óta tartó barátságok alakultak ki.

A sokéves tapasztalat azt mu-
tatja, hogy a leghatékonyabb az a
tevékenység, ahol kimegyünk az
alapítvány falai közül, ezért folya-
matosan pályázunk, hogy ezt meg-
tehessük. Egy projekt révén, amely
tinédzsereknek szólt, és amelynek a
célja a nemzeti öntudat fejlesztése
volt, sokat beszélgettünk a magyar
kultúráról, irodalomról, színészek-
ről, és sikerült  a fiatalokat elvinni
Budapestre  szeptemberben. Él-
mény volt elmenni 15 hátrányos
helyzetű fiatallal, megmutattuk
nekik kulturális örökségünket, mú-
zeumba vittük őket. Életvezetési

készségeiket is fejlesztettük, megta-
nultak közlekedni. Ezt a pályázatot
is a Bethlen Gábor Alap támogatta.

– Ezek a gyerekek, fiatalok óri-
ási hátránnyal indulnak a kör-
nyezet miatt, ahonnan érkeznek.
Mennyire sikerül  felzárkózniuk
a  korosztályukhoz?

– Mi esélyt adunk nekik, de
mind a gyerek-, mind a felnőttcso-
portokban a tanulásnak, az iskolá-
nak a jelentőségére kell felhívni a
figyelmet, mert fáj a lelkem, amikor
azt látom, hogy például az 1-4. osz-
tályosok nagyon jó képességekkel
rendelkeznek – a tanító néniktől is
ez a visszajelzés érkezik –, majd
ötödik osztályban hatalmasat zu-
hannak, és utána  csak csúsznak le-
fele. Mert nem érték számukra az
iskola, a tanulás. Az a gyerek, aki
nagyon jó minősítéssel végezte az
1-4. osztályt, a 9.-ben már csak egy
gyengébb szakiskolába kerül.
Látom a különbséget köztük és
azok között, akik bekerülnek pél-
dául egy elméleti líceumba. Mert
más a környezet, más emberekkel
találkoznak nap mint nap.

Sajnos sok gyerek a képességei
alatt teljesít. Ezért idéntől külön-
böző meghívottak révén próbáljuk
őket ösztönözni, meghívtuk az E-
ON vállalatnak az igazgatóját, aki
saját életútjáról fog beszélni, arról,
hogy miként lehet sikeres pályát be-
futni, illetve egy fiatalembert, aki
önerőből jól menő céget hozott
létre. Pozitív példák arra, hogy vagy
tanul az ember, vagy pedig dolgo-
zik, hiszen csupán így lehet ered-
ményt elérni.

2007 óta működik egy másik
szociális programunk, amelynek
keretében állami gondozásban lévő
gyerekek életvezetési készségeit
fejlesztjük. Hatvanan részesülnek
ezekben a csoportos, fejlesztő tevé-
kenységekben, jönnek Szentkirály-
ról, Sámsondról, Mezőrücsről,
Mezőfeléből, Szászrégenből, vala-
mint a marosvásárhelyi sürgősségi
elhelyezési központból hetente. Na-
gyon interaktív gyakorlati tevé-
kenységekről van szó, és köztük is
vannak igen tehetségesek.

Képességfejlesztő tevékenysége-
ket tartunk óvodások számára, bar-
kácsolás, zene, mesemondás, rajz,
képzőművészeti oktatás zajlik.
Iletve drámacsoport is működik kis-
iskolásoknak. Szerintem a legjobb,
leghatékonyabb személyiségfej-
lesztő módszer  a dramatizálás.

Fantasztikus eszköz, mivel minden
gyerek tud és szeret improvizálni,
ezen alkalmakkor teret adunk
annak, hogy  megmutassák magu-
kat. Ezáltal fejlődik a kommuniká-
ciós készség, az önérvényesítési
készség, a kreativitás, az expresszi-
vitás, a konfliktuskezelés. Hatására
rövid időn belül a gyerekek nagyon
sokat fejlődnek, bátrabbak lesznek,
jobban ki tudnak állni magukért, ki-
próbálják magukat bizonyos hely-
zetekben.

– Említetted a kommunikációs
készséget. Sok pedagógus pa-
naszkodik, hogy akár óvodai, de
kisiskolás szinten is tapasztal-
ják, hogy a gyerekek nem tudják
kifejezni magukat...

– Sok a beszédhibás gyerek, az
tény, de attól lehet valakinek rend-
kívül jó verbalitása, azaz választé-
kosan beszél, csak éppen pösze. A
mindennapok tapasztalata sajnos
azt mutatja, hogy a gyerekek nem
beszélnek eleget. Például az iskolá-
ban, az osztályban, akinek a hangját
hallani lehet, az a tanár. Ha a gyer-
meket éppen nem feleltetik,  eltelhet
egy óra is, hogy meg sem szólal.
Vannak pedagógusok, akik tényleg
igyekeznek interaktívvá tenni a ta-
nulási folyamatot, de nagyon kevés
az a tér, az a helyzet, amikor a gye-
rek beszélhet, és őszintén beszélhet.
Otthon általában nincs idő eleget
kommunikálni. Amikor bekerül az
óvodába egy olyan gyerek, aki
egyébként sem beszédes, előfordul,
hogy egy szót sem szól. Harmincas
létszám mellett esetleg idő sincsen
arra, hogy beszéltessék. Ellenben
hogyan tudja a verbalitását fejlesz-
teni, ha igazából senki sem kíváncsi
rá, senki sem kérdezi, hogy mi a vé-
leménye adott dolgokról. Pedig
minden gyermeknek van vélemé-
nye. A Talentumnál szempont, hogy
minél többet beszéltessük őket.

– Tudomásom szerint anyagilag
is próbáljátok támogatni az ala-
pítványhoz járó hátrányos hely-
zetű gyerekeket…

– Azok a gyerekek, fiatalok, akik
az Esély programunk haszonélve-
zői, anyagi támogatásban is része-
sülnek havi rendszerességgel,
élelmiszercsomagokat, tisztálkodási
szereket, tanfelszerelést biztosítunk
számukra. Eddig negyven gyerek-
nek juttattunk csomagokat, január-
tól negyvenötre nő ez a szám.
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Menyhárt Borbála

Tehetséggondozás és -fejlesztés a Talentum Alapítványnál
Rejtett kincsek feltárói



A XVII. században nagy lendülettel fej-
lődni kezdenek a természettudományok.
Ennek a lendületnek az előzménye jóval ko-
rábbra,  1202-ig nyúlik vissza, amikor Leo-
nardo Fibonacci javasolja a nullás számjegy
használatát, ő is nevezi el zérónak az új szám-
jegyet. A névadásban az arab „szifr”
szót használta fel, amely üreset, sem-
mit jelent. Az igaz, hogy a nullás
számjegyet már 500 körül használták
Indiában, onnan lassan eljutott az arab
világba, de keresztény területre „nem
tehette be a lábát”, mert akkoriban
eretnek tudománynak számított a nem
keresztény szerzők műve. Így a nulla
Fibonacci javaslata után széles körben
csak a XV. században terjedt el. A
zérós számjegy használata hihetetle-
nül megkönnyítette a bonyolultabb
matematikai számításokat.

Az 1600-as években a tudósok szó
szerint élet-halál harcot vívtak az el-
fogult vallásossággal. Bár Giordano
Bruno máglyán lelte halálát, Galileo
Galilei visszavonta tanai egy részét, a
lavinát már nem lehetett megállítani,
a tudósok egyre több csodálatos meg-
állapítással lepték meg a világot.

Giordano Bruno máglyájának
füstje még érezhető volt a tudomá-
nyos levegőben, amikor 1601-ben
vagy 1602-ben egy újabb tudós szüle-
tett: Athanasius Kircher. Nevét szüle-
tése napjáról kapta, ugyanis május
2-án éppen Szent Athanasius ünnepét
ülték. Nevével együtt mintha egy vé-
dőszentet is kapott volna. Kircher
többször került életveszélybe, de cso-
dával határos módon mindig meg-
úszta. Tizenöt évesen csatlakozott a
jezsuitákhoz, mert a jezsuiták rendkí-
vül színvonalas képzést biztosítottak.
Apja javaslatára egy rabbi tanította

idegen nyelvekre. A tehetséges fiúból később
híres nyelvész is lett.

Életvidám ember volt, mert érezte, hogy
elpusztíthatatlan. A harmincéves háború ide-
jén pedig akkor is papi ruhában járt, amikor
az felért az öngyilkossággal. Fel is figyeltek
a csuhás fiatalemberre a protestáns katonák,
és csak azon múlt az élete, hogy halálmeg-
vető bátorsággal állt a fa alatt, amely épp az

akasztófája lett volna. Az egyik katona szíve
megrendült, amint a bátor szerzetesre tekin-
tett, és szabadon engedte Kirchert.

A würzburgi jezsuita rend a fiatalembert
Bécsbe rendelte. A háború miatt azonban túl
kockázatosnak bizonyult a szárazföldi út,
ezért a terv szerint nagy kerülővel, a Föld-
közi-tengeren hajózva ment volna Bécsbe. Az
útitervben azonban valaki hibát vétett, mert
már az út elején kifizették a hajóskapitánynak
a teljes útiköltséget. A kalózhajlamú tenge-

rész aztán nem várt sokáig, az első szi-
getnél kirakta a papokat a hajóból, és
továbbállt. Kirchernek és sorstársai-
nak minden aprópénzüket össze kel-
lett szedniük, hogy egy ócska
halászbárkán valaki visszavigye őket
a kikötőbe. A következő hajó erős vi-
harba keveredett, így a tudós pap csak
Rómáig jutott el. Ekkor döbbent rá
arra, hogy az ő küldetése Rómába
szól, nem Bécsbe. 1634-ben le is tele-
pedett Rómában.

Nem háborgott a sorsa ellen, mert
meggyőződése volt, hogy semmi sem
történt véletlenül. Beszámolt arról is,
hogy egyszer elsodorta egy folyó,
aztán túlélt egy pestisjárványt, majd
vágtató lovak lábai közül került ki ép
bőrrel.

Tudós papként mindennel foglalko-
zott. Kitűnő nyelvérzékének köszön-
hetően ez első egyiptológusok egyike.
Nagyon közel állt az egyiptomi hie-
roglifák megfejtéséhez – később azon-
ban kiderült, hogy néhány helyen
tévedett. Megállapította, hogy az
ókori egyiptomi és a kopt nyelv között
szoros a kapcsolat. 

Kircher a vulkánokat is tanulmá-
nyozni kezdte. Alig érkezett Rómába,
rendkívül aktív tevékenységet muta-
tott az Etna és a Stromboli vulkán. Ezt
a kalandot túlélte, miközben legalább
négyezer ember halt meg a kitörések
következtében. Földtani munkássága
pontosnak számított abban a korban,
ezért 2012-ben egy geológuscsoport

kircheritnek nevezett el róla egy 2010-ben
felfedezett ásványt. Kircher védőszentjének
a vulkánok tanulmányozásakor is résen kel-
lett lennie, mert a tudós egy heves kitörést kö-
vetően egy istenkísértéssel felérő ötlettől
vezérelve leereszkedett a fortyogó Vezúv krá-
terébe. Egy másik alkalommal csodával ha-
táros módon szabadult meg a halál markából,
ugyanis belezuhant az Etna vízgyűjtő kráte-
rébe. 1638-ban a vulkánok tanulmányozása
idején túlélt egy rendkívüli földrengést is, mi-
közben közel tízezren pusztultak el a kataszt-
rófában.

Valódi polihisztor volt. Azt vallotta, hogy
a világot nem lehet megismerni, ha csak egy
részletére figyelünk; a világ minden jelensége
együtt jelenti a nagy egészet. Csillagászati is-
meretei is naprakészek voltak. Nem véletlen,
hogy őt hívták meg Galileo Galilei pere után,
hogy megcáfolják Galilei állításait. Kircher
kényes helyzetbe került, mert sejtette, hogy
Galileinek igaza van, de nem mondhatott el-
lent a pápának sem. A veszélyes helyzetet
időhúzással sikerült megoldania, ugyanis
abban a korban egy könyv kinyomtatása (ez
esetben Galilei könyvéről van szó) nemcsak
a technikán múlt, hanem a jezsuita cenzorok
belátásán is.

Kircher az orvostudomány terén is beírta
nevét a történelembe. Rómába érkezése után
hamarosan egy kezdetleges mikroszkóppal
ajándékozták meg. Az eszköz segítségével a
tudós pap a láthatatlan világ tanulmányozá-
sába kezdett. Ő volt az első orvoslással fog-
lalkozó ember, aki mikroszkóppal dolgozott.
Ugyancsak ő fogalmazta meg először, hogy
a betegségek terjedését szemmel láthatatlan
kis élőlények okozzák. Amikor 1656-ban
pestisjárvány dúlt Rómában, úgy vélte, hogy
mikroszkóp segítségével azonosítani tudja a
kiváltó okot. Látott is valami apró kis „férge-
ket”, sőt egymáshoz tapadó vörös vérsejteket,
és azt a következtetést vonta le, hogy a beteg-
ség terjedését kórokozók segítik elő. Csodá-
val határos módon Kircher megúszta a
pestises kísérleteket is, miközben a betegség-
gel küzdő orvosok közül többen is meghal-
tak.

Az ásványvíz elnevezés engedélyezéséhez
hivatalos követelményeknek kell megfelelni,
és itt a határértékek különbözhetnek az ivó-
vízre vonatkozó minősítéstől. Bizonyos anya-
gokra (például növényvédő szerek) nézve
nincsenek is előírások, mivel a szabályalko-
tók abból indulnak ki, hogy az ásványvíz föld
alatti szennyeződésektől mentes raktárakból
származik, és természetes tisztaság jellemzi.
Feltevődik a kérdés: vajon ma is így van ez?
Az elmúlt években a Foodwatch nevű szer-
vezet 435 ásványvízmárkát vizsgált meg, és
minden nyolcadik esetben nagyon magas ér-
tékeket talált. Az Ökotest című német lap
2008-ban 149 ásványvizet vett górcső alá, és
némelyikben nemcsak uránból, hanem arzén-
ből, bórból és fluorból is magas koncentrációt
találtak. A nagy része azonban veszélytelen-
nek bizonyult, és nagyon jó minősítést kapott.
Az ásványvíz mára a legkedveltebb itallá
vált, és folyamatosan nő a fogyasztása, csak
a palackozásába lehet belekötni. Problémát

jelenthet ugyanis a csomagolóanyag. A német
Áruteszt Alapítvány a nagy diszkontáruházak
nyolc ásványvízmárkájánál az íznek nem
megfelelő minősítést adott, mivel túl sok volt
benne az acetaldehid. Ez a vegyület a mű-
anyagok gyártásánál keletkezik, és a palac-
kozást követően kerül a vízbe. A frankfurti
Goethe Egyetem munkatársai üveg-, illetve
műanyag palackból származó ásványvizeket
hasonlítottak össze, és 20 mintából 12-ben
hormonhoz hasonló vegyületeket találtak,
amelyek feltételezhetően a felhasznált mű-
anyagból származtak. Kérdés, hogy mindez
kockázatot jelent-e az ember egészségére. A
szakemberek véleménye szerint mindene-
setre biztonságosabbnak tűnik, ha előnyben
részesítjük az üvegpalackban tárolt vizet.
Ezenkívül számtalan ásványvíz létezik, és a
legjobb minőségűekről sem mondható el,
hogy mindenkinek egyaránt optimálisak. Na-
gyon fontos megfigyelni, hogyan reagálunk
egyénileg az egyes ásványvizekre, melyik
ízlik, melyik nem, hogyan érezzük magunkat
tőlük. Hogy szükséges-e szomjunkat ásvány-

vízzel csillapítani, illetve fontos-
e a mindennapi ásványvíz-
használat, ezt vidékenként más-
képp gondolják. Az ásványvizek
hazájában, szűkebb pátriánkban,
természetesen az emberek nagy
hányada azt iszik, azt szokja
meg, annál is inkább, mert
gyógyhatásukkal is tisztában
van. Összetételüknél, sokféle ha-
tásuknál fogva kiválaszthatók, és
fogyaszthatók a különböző
egészségi problémák kezelésére
is, de ezek már gyógyvizekként
is nyilván vannak tartva. Sok
ember arról számol be, hogy
egészségi panasza enyhül vagy
megszűnik az ásványvíz fogyasz-
tásával. A szakemberek nagy
része javasolja a fogyasztást az
egészség megőrzése szempontjá-
ból, de vannak ettől eltérő véle-
mények is, melyek szerint
szervezetünk ásványianyag-
szükségletét fedezhetjük kie-

gyensúlyozott táplálkozással is. Pezsgő jel-
legzetességénél fogva az ásványvizet a szé-
kelyek borvíznek hívják, s tájegységenként
nagy előszeretettel fogyasztják, gyógyhatá-
sára esküsznek, fürdőterápiaként is alkalmaz-
zák. Nagy Imre csíkzsögödi festőművész
számára a világon a legfinomabb volt a zsö-
gödi borvíz. De ezt állítják a homoródiak a
homoródi borvízről, a csíksomlyóiak a som-
lyói borvízről, és sorolhatnánk Erdély-szerte
százszámra a források sokféleségét, finom,
frissítő, pezsdítő hatását. Ilyen szempontból
fel sem tudjuk mérni, mennyire gazdagok va-
gyunk, s milyen kiváltság, hogy a Jóisten ide,
erre a mesebeli tájegységre rendelt minket,
ahol a vizeket kiküldte nekünk a föld alól. In-
gyen, bérmentve ihatjuk a finom, élő borvizet,
korlátlanul folyik a csorgón, míg más vidéke-
ken a víz aranyat ér, mert hiánycikk. Szo-
morú, hogy ingyen kapjuk, de nem használjuk
ki. Inkább pénzért üdítőkkel, palackozott,
cukros, ízfokozós, szénsavas löttyökkel he-
lyettesítjük.

(A folyatásban vizeink tisztításáról és a víz
különleges mivoltáról.)

   6 NÉPÚJSÁG ____________________________________________________________ HARMÓNIA _________________________________ 2018. november 22., csütörtök

Illusztráció. Forrás: sulinet.hu

Bogdán Emese

Szilágyi Mihály

Az ásványvizek megoldást jelentenek

Orgonamuzsika orgonista nélkül (1.)



A reggelik vagy vacsorák akkor is ki-
hívást jelentenek a háziasszonynak,
ha éppen nincs iskoláskorú gyereke,
hiszen mindennap változatos és kel-
lően egészséges ennivalót kitenni az
asztalra nem kis dolog. Alapanyag is
kell hozzá természetesen, de kellő
fantázia és kreativitás is, hogy az ott-
hon általában fellelhető alapanyagok-
ból finom ennivalót lehessen kihozni. 

Tudom, a majonéz nem sorolható az egész-
séges vagy könnyű ételek közé, de úgy gon-
dolom, hogy ha házilag készítjük el, amiben
csupán tojás, olaj, só és mustár van, nem fog
összedőlni a világ, ha beletesszük egy-egy
ételünkbe. Különben sem eszünk naponta
majonézt, tehát néha-néha megengedhetjük
magunknak. Aki viszont nem eheti, az se ke-
seredjen el, mert helyettesítheti görög jog-
hurttal, amit kevés mustárral, sóval és pici
cukorral ízesít. 
Félperces majonéz

Ehhez a majonézhez majdnem ugyanazok
a hozzávalók kellenek, mint a hagyományos-
hoz, illetve az alapanyagokon kívül egy jó
botmixerre van szükségünk. Attól kezdve,
hogy az alapanyagokat beleraktuk a pohárba,
tényleg 30 másodpercen belül kész a majo-
néz. 

Hozzávalók: 1 egész tojás, 2-2,2 dl olaj, 1
teáskanál mustár, 1 teáskanál citromlé, fél
mokkáskanál só. 

Elkészítése: magas falú pohárba mérünk 2
dl olajat, majd beleütjük az egész tojást – fon-
tos, hogy egész tojást használjunk! –, bele-
tesszük a többi hozzávalót, és botmixerrel fél

perc alatt majonézzé dolgozzuk. A botmixert
először lenyomjuk a pohár aljára, elindítjuk,
hagyjuk dolgozni néhány másodpercig, és
csak akkor kezdjük el lassan fel-le mozgatni,
amikor a pohár alján a massza sűrű majo-
nézzé kezd összeállni. Ezután addig mozgat-
juk fel-le, amíg az összes olajat fel nem veszi.
Ha netán túl híg lenne, még hozzáöntünk 1-2
evőkanál olajat, és újra összedolgozzuk. Ha
nagyobb tojással dolgozunk, általában elkél
még a pluszolaj. 
Majonézes hal

Hozzávalók: egy 170 g-os tonhalkonzerv,
3 közepes főtt krumpli, 3 közepes ecetes
uborka, 2 nagy evőkanál majonéz, 2 evőkanál
görög joghurt vagy tejföl, só, bors, citromlé.

Elkészítése: a halkonzervet leszűrjük, de a
levét nem dobjuk el. A főtt krumplit meghá-
mozzuk, lereszeljük az apró lyukú reszelőn
az ecetes uborkával együtt. A halhúst villával
összetörjük (ha darabos), összekeverjük a re-

szelt krumplival és uborkával, hozzáadjuk a
majonézt meg a joghurtot, majd alaposan el-
kavarjuk. Sóval, borssal, citromlével ízesít-
jük, tetszés szerint, illetve ha továbbra is túl
sűrű, 1-2 evőkanál halkonzervlével hígítjuk.
Kenyérre kenve, bármilyen friss zöldséggel,
citromos teával télen-nyáron finom reggeli
vagy vacsora.
Túrókrém

Hozzávalók: 40 dkg tehéntúró vagy házi
krémtúró, 5 dkg lágy vaj, 1 közepes sárga-
répa, 2 kisebb alma, 1 közepes lila hagyma
fele vagy 2 szál újhagyma, 1 teáskanál mus-
tár, só, bors, 1 evőkanálnyi apróra vágott pet-
rezselyemzöld vagy kapor, esetleg tejföl vagy
joghurt a lazításhoz.

Elkészítése: a túrót villával vagy botmixer-
rel összetörjük, majd habosra kavarjuk a puha
vajjal, illetve, ha szükséges, a tejföllel vagy
joghurttal. Ezután beletesszük a finomra re-
szelt sárgarépát, a nagy lyukú reszelőn lere-
szelt almát, az apróra vágott lila hagymát és
a petrezselyemzöldet. Elkeverjük benne a
mustárt is, majd sóval és ízlés szerinti borssal
ízesítjük.

Tipp: aki hozzájut nyers házi tejhez, elké-

szítheti magának a krém alapjául szolgáló
krémtúrót úgy, hogy a tejet megalvasztja,
majd csak egyszerűen vászonzacskóba vagy
gézdarabba önti, és néhány órán át hagyja le-
csepegni. Az így készített krémtúró hidegen
használható csupán, mert hevítésre folyóssá
válik. 
Tojásos, krumplis padlizsánkrém

Hozzávalók: 50-60 dkg padlizsánhús, 5-6
apróbb krumpli, 2 tojás, 1 adag félperces ma-
jonéz, 1 kicsike hagyma, só, citromlé ízlés
szerint.

Elkészítése: a krumplit és a tojást megfőz-
zük, a hagymát meghámozzuk. Elkészítjük a
félperces majonézt. A padlizsánhúst, a
krumplit és a hagymát tálba tesszük, és bot-
mixerrel pürésítjük. Vagy a padlizsánt fakés-
sel összevagdossuk, a krumplit és a hagymát
finomra reszeljük. Összekeverjük a majonéz-
zel, hozzáadjuk a nagy lyukú reszelőn lere-
szelt tojást, majd ízlés szerint sózzuk és
citromlével ízesítjük. Paprikával, paradi-
csommal, langyos teával egyaránt kitűnő ke-
nyérre való.

Kenyában önkéntesként szerzett,
igen érdekes tapasztalatait osztotta
meg a hét végén  Marosvásárhelyen a
segítő foglalkozásúak konferenciáján
dr. Szőcs Katalin pszichiáter szakorvos. 

Dr. Szőcs Katalin Marosvásárhelyen szü-
letett, és itt is nevelkedett. A Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem hallga-
tója volt, majd szakképzését Budapesten, a
Semmelweis Egyetemen szerezte. Jelenleg
pszichiáter szakorvosként dolgozik Budapes-
ten, de – mint mondta – hobbija az önkéntes-
kedés, így jutott el Afrikába, valamint
Ázsiába, ahol mélyszegénységben élő gyere-
kekkel, fiatalokkal is dolgozott. Nepálban
egy árvaházban segédkezett, Kenyában pedig
egy olyan szervezet munkáját segítette,
amely az emberkereskedelem áldozatait pró-
bálta felkarolni. 

Az önkéntes szakorvos elmondta, a kelet-
kenyai régió az egyik legszegényebb rész,
ahol magas a bűnözési arány, ami annak is
tudható be, hogy a régió határos a sok prob-
lémával küszködő Szomáliával. A több törzs
alkotta midzsikenda népcsoport körében la-
kott, akik kis falvakba tömörülve élnek, me-
zőgazdaságból, állattenyésztésből próbálják
fenntartani magukat. Érdekességképpen hoz-

zátette, jellemző, hogy együtt laknak az álla-
tokkal, teljesen természetes dolog, hogy a há-
zaikban egyik sarokban fekszik a kecske, a
másikban pedig költ a tyúk. Szegénységben
élnek, akiknek van fedél a fejük fölött és a
gyerekeiket iskolába tudják járatni, azok sze-
rencsésnek mondhatják magukat. Általában
az jellemző az ott élőkre, hogy nem gondol-
kodnak hosszabb távon, ha aznap van amit
enniük, akkor már elégedettek, nem gondol-
nak arra, hogy mi lesz másnap. Dr. Szőcs Ka-
talin szerint megszokott dolog a többnejűség,
előfordul, hogy egy hetvenéves férfinak öt fe-
lesége és harminc gyereke van.  Kenyában
nem biztosított az ingyenes oktatás, a csöppet
sem csekély összegű tandíjat a szülőknek kell
előteremteniük, emiatt nagyon sok gyerek
nem jár iskolába. Mint mondta, sajnos szem-
besült olyan helyzetekkel, amikor gyerekek
haltak éhen, mivel nem volt pénz ennivalóra.
Mivel nehezen tudják eltartani a gyerekeket,
előfordul, hogy a család 12-13 évesen férjhez
adja a leánygyermeket egy jóval idősebb fér-
fihoz, arra számítva, hogy az majd eltartja. 
Nem mindenki bírja el a bödönt a fején

Az orvosnő mosolyogva árulta el: látva,
hogy az ott élők húszliteres bödönöket visz-
nek a fejükön, kíváncsiságból ő is kipróbálta,
de rájött, hogy bizony nem alkalmas erre. Az
étkezési szokások kapcsán elmondta, több al-
kalommal is hívták magukhoz a családok,

akik egy úgynevezett ugari nevű étellel sze-
rettek volna kedveskedni neki. Bár a neve
alapján érdekesnek ígérkezett, a végén kide-
rült, hogy közönséges puliszkáról van szó. 
Néhány kővel jól eljátszanak

Dr. Szőcs Katalin elismerte, számára is
maradandó élményt jelentettek azok a foglal-
kozások, amelyeket a gyerekeknek, fiatalok-
nak, valamint az édesanyáknak szerveztek.
Létrehoztak egy horgolóklubot, amivel az is
volt a cél, hogy a kézimunkákból majd hátha
némi jövedelemre sikerül szert tenniük az
asszonyoknak. Hat könyvvel létrehoztak egy
könyvtárat, kertészkedtek a családokkal, a
gyerekek számára pedig óriási élmény volt,
hogy megtanította őket gumizni, ugróköte-
lezni. 

– Nagyon kreatívak a kicsik, néhány kővel
kiválóan el tudnak játszani – jegyezte meg.
Ottléte során tábort szerveztek mintegy het-
ven gyereknek, ahol például életükben elő-
ször láttak vízfestéket. Annyira érdekesnek
találták, hogy órákig festettek. Az
önkéntes orvosnő szerint megdöb-
bentő volt a táborban az étkezés:
látni, amint egy tál rizsért, amiben
néhány szem bab is el volt rejtve,
tolongtak a gyerekek. A fiatalokat
elvitték kirándulni, húszévesen
akkor volt életükben először ré-
szük ilyen élményben.

Az előadás során az emberke-
reskedelemről is szó esett, amely

manapság is aggasztó méreteket ölt világ-
szerte. Elhangzott, hogy a leginkább veszé-
lyeztetettek a mélyszegénységben,
rendezetlen családi körülmények között élő,
általában iskolázatlan személyek. A nőket
rendszerint prostitucióra, a gyerekeket koldu-
lásra, az időseket pedig munkára kényszerí-
tik.  Dr. Szőcs Katalin röviden bemutatta a
Solwodi Egyesületet, amely az emberkeres-
kedelem áldozatainak a megsegítéséért jött
létre. 

A Solidarity with Women in Distress (szo-
lidaritás a szükségben lévő nőkkel)  szerve-
zetet dr. Lea Ackermann nővér hívta életre
1985-ben Mombasában, Kenyában, mivel
szerzetesnőként szolgálata során találkozott
olyan lányokkal és nőkkel, akiket a szegény-
ség prostitúcióra kényszerített.  Kenya után
Németországban, Romániában, Ausztriában
is létrehoztak tanácsadó központokat, védett
házakat, illetve prevenciós tevékenységet
folytattak. 

Sütő Edith Magdolna 

2018. november 22., csütörtök _________________________________________ HARMÓNIA  ___________________________________________________ NÉPÚJSÁG 7

Reggelire, vacsorára

Önkéntesként Kenyában

Menyhárt Borbála



Az elmúlt időben egyre töb-
ben kezdenek különböző,
egyedi kézművesalkotásokat
készíteni. Van, aki a hobbiját
emeli magasabb szintre, van,
aki belső indíttatásból fog
neki valami egyedit alkotni,
és van, aki hivatásnak, terápi-
ának vagy csak egy jól fizető
lehetőségnek tekinti. 

A handmade (kézműves-)termé-
kekben benne van az egyediség, az
alkotás, a tehetség, a kreativitás és
nem utolsósorban a képzelet. 

– Számomra ez az alkotás öröme,
ezt olvasom, hallom többnyire min-
denkitől, hogy az az érzés, amit
tudsz, hogy megcsináltad, benne
van a lelked egy darabkája, a
munka, az idő, a tervezés. Nemrég
tanultam, hogy várjam meg, míg az
eufória elmúlik, s ha akkor is
ugyanaz az érzés, akkor jó az irány
– nyilatkozta Zsuzsi, egy igen tehet-
séges kézműves, aki személyre sza-
bott táskákat, párnákat varr. 

– De miért válasszuk a kézműves-
dolgokat a tucattermékek helyett?
Mik az előnyei a kézművestermé-
keknek azokkal szemben, amelyeket
tömegesen gyártanak?

– Elsősorban a továbbadott sze-
retet, ebben hiszek. Meg a lélek;
úgy gondolom, aki szívvel-lélekkel
alkot, azokon a termékeken érződik
is. További előnye lehet az egyedi-
ség, különlegesség és hogy nem tu-

cattermék – mondta el véleményét
Zsuzsi.

Amikor kézművesterméket vásá-
rolunk, akkor nem csupán egy áru-
cikket kapunk, hanem egy kis
szeretetet is mellé ajándékba, hiszen
az alkotó szívét, lelkét beleteszi,
hogy a megrendelőjének, vásárlójá-
nak igényeit, elképzeléseit kielé-
gítse.

Gondoljunk csak bele, a tömeg-
gyártásban az alapanyagot nagy té-
telben, sokkal kedvezőbb áron
szerzik be, míg egy alkotó ehhez
képest sokkal magasabb áron jut
hozzá. A tömeggyártásnál minden
optimalizálva van, erre egy alkotó-
nak nincs lehetősége. Továbbá a tö-
meggyártásban készülő terméknél
minden felmerülő költséget, mun-
kát beleszámítanak az árba, míg a
kézműves sok mindent kevésbé tud
számszerűsíteni, ezért sok munka,
utánajárás, itt egy kicsi, ott egy kicsi
költség sokszor nem kerül megmé-
résre, nem számítódik bele.

Általában azt gondolják az em-
berek, hogy amikor kézművesdol-
gokat vásárolnak, akkor igazából
egy másik ember hobbijáért fizet-
nek, amit az illető személy szórako-
zásból, mindenhonnan összeszedett
cuccokból alkot, olyan valamiért fi-
zetnek, amit akár mindenki meg
tudna csinálni magának otthon. 

Amiért valójában fizetnek, az a
kísérletezéssel, tanulással töltött
idő, a minőségi alapanyagok ára és
az ezek megkeresésére, megismeré-

sére fordított energia, a különleges,
egyedi dolgok kigondolása, a piac-
kutatás, annak felmérése, hogy mire
is vágynak a megrendelők, a vevők-
kel való kapcsolattartással eltöltött
idő, továbbá a befizetett adók és
egyéb költségek.

Képzeljük el, mennyi idő és ener-
gia kell, hogy felkerüljenek a tás-
kákra a különböző nevek,
különböző színekkel, a cipzár, a
pánt. Az alkotó  idejét áldozza arra,
hogy megtalálja az anyagokat, a
megfelelő kiegészítőket, cipzárakat,
gombokat.

A kézművestermékekben az a
szép, hogy a fogyasztó, a megren-
delő a saját ízlése szerint kérheti az
adott darab elkészítését. Mindenki-
nek nagy élményt jelent, amikor
megkapja az adott terméket úgy,
ahogy ő elképzelte, megálmodta.
Egy táskánál például a határ a csil-
lagos ég. Lehet rá gyöngyöket
varrni, hímezni, kötni, ragasztani,
lyukasztani, fonni vagy bármivel
díszíteni, amit a megrendelő kér.
Olyan méretben készíthető el, ami-
lyenépp szükség van, legyen az
válltáska, övtáska, hátitáska, ovis-
táska, neszesszer vagy akár írószer-
tartó.

A  kézművestermékek tárháza ki-
meríthetetlen, hiszen a mai világban
csak azt nem lehet elkészíteni, meg-
álmodni, amit nem akarunk. A kéz-
műveskedés nem csak a
táskavarrásról szól, hanem gyöngy-
fűzésről, fadíszek, dobozok  készí-

téséről, megrajzolásáról, kifestésé-
ről, személyre szabott babzsákok
készítéséről, újrahasznosításról, kö-
tött babákról, kreatív csípődíszek-
ről, hajdíszekről és még más sok
ötletes, bolondos, egyedi dolgot
foglal magába.

A kézművestermékekkel emléke-

zetessé lehet tenni az ajándékozás
pillanatait, közölni lehet a másik
féllel, hogy fontos nekünk, hiszen
időt szántunk arra, hogy megtalál-
juk a megfelelő személyt, aki elké-
szíti a régóta keresett személyes
tárgyat, valamint értékhordozó sze-
repük van.
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Handmade vagy inkább tucattermék?

A november 15-i rejtvény megfejtése: A beszéd és a zene násza a legnemesebb házasság, mely valaha köttetett.

A nagy német író, 
Johann Wolfgang 

von Goethe 
egyik szakvéleményét 

idézzük a rejtvény
fősoraiban

IDÉZET
1. ÖVEZET

BALZSAM
ENNÉL 

LENTEBBI
HELYRE

Ð KÖZEL-
KELETI
ÁLLAM

A NíLUS
NÉMET
NEVE

A TANTÁL
VEGYJELE

MARTIN... 
(J. LONDON

MűVE)

FRANCIA
RT.

ERŐGÉP

Ð A FARKA-
SOK... (PE-

TŐFI)
UTCA

(FRANCIA) KERESZTüL
GARÁZDA

FŐúR
(LÁSZLó,
xVI. SZ.)

OL. NÉVELŐ
INDIAI 

KIRÁLY
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Ð
...ALKOHOL
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GÖRÖG ÉS
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Ï
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u
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2.

Ð
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...EKBERG
(SZíN.NŐ)
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IDEGEN
ÁRON

uq
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DONíT u

q q SODRÁS

PARIPA

u A KRóM
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HAwAII 
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uq FÁBA 
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A SZA-
BADBA

u ATTóL
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JEGYZŐ
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u
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u
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uq SKÁLA-
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u q

LOPAKODóu
q q PÉNZ-

HOZAM
MEZTELEN
MűALKOTÁS

u q q ROMULUS
TESTVÉRE

FONTOS
FÉM

u q q HASAD
GOND, BAJ
(FRANCIA)

u q

JAPÁN 
MAFFIA u

q BOLGÁR KÖL-
TŐ (HRISZTO)
KICSINYíTŐ

KÉPZŐ
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l.n.j.
Ê

q q q
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Győzelemmel zárta szereplését a
Nemzeti Ligában a román labda-
rúgó-válogatott: a Cosmin Contra
irányította együttes 1-0-ra nyert
kedden este Montenegróban. Az
egygólos siker azonban kesernyés:
nem bizonyult elegendőnek ahhoz,
hogy a csapat megnyerje a C osz-
tály 4. kvartettjét, sem ahhoz, hogy
a csoportmásodikok rangsorában el-
kerülje az utolsó helyet, sem ahhoz,
hogy az Európa-bajnoki irányított
sorsolásnál használt kalapok kiala-

kításánál Izraelt megelőzve a ne-
gyedik helyett a harmadik értékcso-
portba kerüljön.

A román csapat támadó szellemű
focit játszva végig irányítói szerepet
töltött be Podgoricában, azonban a
házigazdáknak is megvoltak a
maguk helyzetei, büntetőt hibáztak
(Tătăruşanu remekül védett), és gólt
is lőttek, a találatot azonban les
okán nem érvényesítette a játékve-
zető.Ţucudean kevéssel a szünet
előtt egy távoli lövéssel járt túl Pet-

kovici eszén, a gól-
ban azonban vasta-
gon benne volt a
kapuvédő, aki nem
vette számításba,
hogy az esős időben
a gyepen megpattanó
labda ívet változtat.

Románia így vere-
ség nélkül zárta a
Nemzetek Ligája
csoportküzdelmeit és
az évet is: a váloga-
tott hét győzelmet és
három döntetlent
számlál idén, Monte-
negró ellen pedig tör-
ténete első sikerét
érte el. A csoport
másik mérkőzésén
Szerbia 4-1-re nyert
Litvánia ellen. 
(F.A.)

Legyőzte a címvédő az éllo-
vast a labdarúgó 6. liga hét-
végi fordulójában, így a
nevető harmadik(ok)
ugrott(ak) az élre.

Szervezetlenül, szétesetten ját-
szott az első félidőben az éllovas
Csíkfalva vasárnap a címvédő So-
mosd otthonában, kivéve az első
perceket, amikor két szögletrúgást
is kiharcolt, míg a hazaiak csak egy
kapu mellé küldött szabadrúgással
válaszoltak. A vendégek kapusa
azonban semmi ellenállást nem ta-
núsított az első félidőben, így a ha-
zaiak nem is sokat tétováztak: a 11.
percben Papp tévedett a védelem-
ben, Kapás pedig a hosszú sarokba
lőtt (1-0), a következő percben
pedig ugyanő továbbította Dávid
hálójába Kiss sarokrúgását (2-0). A
csíkfalviakat még ez sem rázta fel,
Kapás és Kiss könnyelműen játszot-
ták át a védelmüket, de pontatlan-
kodtak, míg a vendégek csak a 28.
percben kerültek kapuhelyzetbe, ám
Kovács sarokrúgását Simon kapu
mellé fejelte, a következő percben
Kovács közeli próbálkozását men-
tette a hazai kapus, a szögletet kö-
vetően Aszalós lőtt kapu mellé.
Nem haboztak azonban a hazaiak,
akik a 30. percben ismét megörven-
deztették a közönséget, Kiss és
Kapás összjátéka után ez utóbbi gu-
rított a csíkfalvi kapuba (3-0), s mi-
után a hazai kapus ismét elcsípte
Kovács próbálkozását, a 40. perc-
ben már felszabadultan örülhetett a
hazai közönség, ugyanis Kiss meg-
szabadult az alvó csíkfalvi védők-
től, és a rosszul kilépő Dávid fölött
a hálóba emelt (4-0), míg a vendé-
gek részéről csupán Papp kapu fölé
küldött lövését jegyezhettük a szü-
netig.

A második játékrész sem kezdő-

dött jól a csíkfalviaknak, a 48. perc-
ben Kiss lövésénél is tehetetlennek
bizonyult Dávid, így a somosdiak
már a hihetetlen 5-0-at ünnepelhet-
ték. Talán ekkor ébredtek fel a csík-
falviak, de a 49. percben Novák
közelről nem talált be a hazaiak ka-
pujába, míg az 50. percben már si-
került bekotornia a labdát (5-1). Két
perc múlva ismét a vendégek kerül-
tek helyzetbe, de Nagy hárította
Papp közeli fejesét, míg a túlolda-
lon a felébredő Dávid mentette
Kapás és Kiss lövéseit. A csíkfal-
viak az 57. percben váratlanul ismét
gólt szereztek, Csoma szabadrúgá-
sát követően Novák közelről a há-
lóba továbbított (5-2), majd a
hazaiak a 60. percben Henter Cs. ki-
állítása után emberhátrányba kerül-
tek. A vendégek elkezdtek
igényesen passzolgatni, de gólt
ismét a hazaiak szereztek, a 65.
percben Simon meglépett a közép-
pályán, és meg sem állt, amíg az
alsó hosszú sarokba nem lőtt (6-2).
A vendégeknek azonban sikerült
enyhíteniük a csúfos álláson, a 70.
percben Kovács beadását Novák az

üres kapuba juttatta (6-3), majd
ismét a hazaiakon volt a sor, azon-
ban Henter A. és Gidófalvi tévedett,
az egyedül maradt Kiss pedig a ka-
pufát találta el, így a 90. percben
ismét a csíkfalviak szereztek gólt: a
Novák buktatásáért ítélt büntetőt
Aszalós értékesítette (6-4).

A somosdi eredménynek Széplak
és Nyárádgálfalva örülhetett, ame-
lyek azonos pontszámmal, de jobb
gólarányuknak köszönhetően az
élre ugrottak, Csíkfalva a harmadik,
Somosd pedig a negyedik helyen
várja az utolsó őszi fordulót.

Az 5. ligában már egy héttel ko-
rábban zárófordulót játszottak,
mindkét csoportban nyárádmenti
együttesek lettek őszi bajnokok: az
északiban Nyárádremete, a déliben
Harasztkerék végzett az élen.
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Gligor Róbert László

Ranglista
1. Küküllőszéplak 10 8 0 2 45-13 24
2. Nyárádgálfalva 10 8 0 2 44-14 24
3. Csíkfalva 10 8 0 2 43-13 24
4. Somosd 10 7 1 2 32-18 22
5. Jedd 10 5 2 3 25-12 17
6. Csittszentiván 10 4 2 4 28-23 14
7. Mezőpanit 10 4 2 4 21-17 14
8. Egrestő 10 4 0 6 23-32 12
9. Sáromberke 10 3 0 7 16-29 9
10. Kibéd 10 2 0 8 10-66 6
11. Székelybere 9 1 2 6 13-25 5
12. Hármasfalu 9 0 1 8 4-42 1

Berekesztették az ifibajnokságokat az időjárás miatt
A téliesre fordult időjárás miatt szinte valamennyi gyermek- és ifjúsági bajnokság berekesztéséről ha-

tározott a Maros megyei labdarúgó-egyesület (AJF) sürgősségi bizottsága. A háromtagú testület úgy dön-
tött, hogy azokat a mérkőzéseket, amelyeket már nem játszanak le idén, jövő márciusban pótolják. Kivételt
csak a hétvégére tervezett Interliga-forduló jelent, amellyel felavatják a nyárádszeredai új műfüves pályát,
azonban itt is változtattak, az eredetileg péntekre tervezett mérkőzéseket vasárnap rendezik majd meg.

A 4. csoport végeredménye
1. Szerbia 5 3 2 0 7-3 11
2. Románia 5 2 3 0 7-3 9
3. Montenegró 5 2 1 2 7-5 7
4. Litvánia 5 0 0 5 2-12 0

A C osztály csoportmásodikjainak rangsora
1. Bulgária – 7 pont, 4-3-as gólkülönbség
2. Izrael – 6 pont, 6-5-ös gólkülönbség
3. Magyarország – 6 pont, 4-3-as gólkülönbség
4. Románia – 6 pont, 3-2-es gólkülönbség

jegyzőkönyv
labdarúgó nemzetek ligája, C osztály, 4. csoport, 6. forduló: Montenegró –

Románia 0-1 (0-1)
Podgorica, Gradski stadion, vezette: Felix Zwayer (német).
Gólszerző: Ţucudean (44.).
Sárga lap: Kosovic (10.), Jovivic (29.), Jankovic (34.), Ivanic (61.), Simic (67.),

Vesovic (89.), illetve Keserü (28.), Manea (53.), Chipciu (70.).
Montenegró: Petkovic – Marusic (88. Klimenta), Kopitovic, Simic, Vesovic –

Kosovic, Ivanic – (81. Djordjevic), Mugosa, Jovovic – Beciraj (64. Boljevic).
Románia: Tătăruşanu – Manea, Săpunaru, Moţi, Toşca – Anton, Stanciu – Chip-

ciu (82. Deac), Maxim, Keserü (88. Băluţă) – Ţucudean (74. Puşcaş).

Eredményjelző
A négyes döntőben már biztos résztvevő portugál labdarúgó-válogatott 1-1-es döntetlent játszott a vendég Lengyelország

csapatával a Nemzetek Ligája csoportküzdelmeinek keddi zárónapján. A négyes döntőnek – amelyben Anglia, Hollandia és
Svájc szerepel még – éppen Portugália ad otthont: a Portóban és Guimaraesben sorra kerülő torna elődöntőit június 5-én
és 6-án, a bronzmérkőzést és a döntőt pedig június 9-én vívják.

Keddi eredmények:
* A osztály:
3. csoport: Portugália – Lengyelország 1-1; a végeredmény: 1. (és továbbjutott) Portugália 8 pont, 2. Olaszország 5, 3. (és

kiesett) Lengyelország 2
* B osztály:
2. csoport: Svédország – Oroszország 2-0; a végeredmény: 1. (és feljutott) Svédország 7, 2. Oroszország 7, 3. (és kiesett)

Törökország 3
* C osztály:
1. csoport: Skócia – Izrael 3-2; a végeredmény: 1. (és feljutott) Skócia 9 pont, 2. Izrael 6, 3. Albánia 3
4. csoport: Szerbia – Litvánia 4-1, Montenegró – Románia 0-1; a végeredmény: 1. (és feljutott) Szerbia 14 pont, 2. Románia

12, 3. Montenegró 7, 4. (és kiesett) Litvánia 0
* D osztály:
3. csoport: Málta – Feröer-szigetek 1-1, Koszovó – Azerbajdzsán 4-0; a végeredmény: 1. (és feljutott) Koszovó 14 pont, 2.

Azerbajdzsán 9, 3. Feröer-szigetek 5, 4. Málta 3

Fotó: GSP

jegyzőkönyv
Maros megyei labdarúgó 6. liga, 10. forduló: Somosdi Csillag – Csíkfalvi Mil-

lenium 6-4 (4-0)
Somosdi pálya, mintegy 70 néző. Vezette: Preda Florentin, Marcu Gecu, Nistor

Sergiu (mindhárman Dicsőszentmártonból), ellenőr: Maier Marius
(Marosvásárhely).

Gólszerzők: Kapás (11., 12., 30.), Kiss (40., 48.), Simon (65.), illetve Novák (50.,
57., 70.), Aszalós (90., büntetőből).

Sárga lap: Henter A., Henter Cs., illetve Aszalós.
Piros lap: Henter Cs.
Somosd: Nagy – Szőcs P., Rozsnyai, Henter A., Szőcs Sz., Henter Cs.,

Benedekfi, Kapás, Simon (65. Sălăghie), Kiss, Gidófalvi (Szőcs K. 85.).
Csíkfalva: Dávid – Novák, Aszalós, Kiss, Nagy B., Papp (68. Nagy Sz.), Kovács,

Márton, Simon, Csoma, Szabó.

Eredményjelző
* 4. liga klasszikus csoportja, 10. forduló: Görgénysóakna – Küküllődombó 3-

2, Magyaró – Mezőceked 1-0, Kerelő – Kerelőszentpál 0-0, Mezőzáh – Mezőrücs
0-2, Gernyeszeg – Radnót II 1-3. Az élcsoport: 1. Magyaró 21 pont, 2. Mezőrücs
19, 3. Radnót II 17.

* 5. liga, Északi csoport, 9. forduló: Nyárádremete – Köhér 1-1, Szászrégeni
Înfrăţirea – Mezőkirályfalva 4-0, Galambod – Marosfelfalu 7-0, Tuson – Lövér 0-3
(a házigazda csapatot adósságai miatt nem programálták a mérkőzésre). 
Az élcsoport: 1. Nyárádremete 16 pont, 2. Köhér 15, 3. Alsóidecs 14.

* 5. liga, Déli csoport, 9. forduló: Balavásár – Mezőgerebenes 9-2, Marosludas
II – Mezőtóhát 4-1, Harasztkerék – Mezőméhes 2-0. Az élcsoport: 1. Harasztkerék
21 pont, 2. Balavásár 21, 3. Magyarsáros 15.

* 6. liga, 10. forduló: Nyárádgálfalva – Egrestő 4-1, Sáromberke –
Küküllőszéplak 0-3, Somosd – Csíkfalva 6-4, Jedd – Csittszentiván 1-0, Mezőpanit
– Kibéd 6-1. 

Bukott Csíkfalva, Széplak az élen

Román siker Montenegróban, de marad a 4. kalap

Gólgazdag mérkőzésen csapott össze a címvédő és az éllovas. Fotó: Gligor Róbert László



A magyar labdarúgó-válogatott a
C osztály harmadik legjobb cso-
portmásodikjaként fejezte be az
első alkalommal kiírt Nemzetek Li-
gája csoportküzdelmeit, így a ne-
gyedik kalapból várhatja az
Európa-bajnoki selejtezők jövő va-
sárnapi dublini sorsolását. Marco
Rossi szövetségi kapitány együtte-
sét a másodikok összevetésében a
bolgár és az izraeli együttes előzte
meg, míg a román mögötte maradt. 

A nemzeti csapat így megőrizte
az esélyét arra, hogy részt vehessen
az Eb-helyekért zajló 2020. márci-
usi rájátszásban, ugyanis a Nemze-
tek Ligájában négy kontinens-
bajnoki helyet is meg lehet szerezni.

Alapesetben minden osztályban
a csoportgyőztesek 2020 márciusá-

ban elődöntő–döntő rendszerben
mérkőznek meg az Európa-bajnok-
ság indulási jogáért. Valójában vi-
szont azok a csapatok szerepelnek
majd a rájátszásokban, amelyek az
adott osztályban a legelőkelőbb he-
lyen zártak, de a 2019 őszén záruló
hagyományos Eb-selejtezők során
lemaradnak a részvételt garantáló
első és második helyekről.

Ez azt jelenti, ha van egy olyan
csoportgyőztes, amely sikerrel vette
a hagyományos Eb-selejtezőt,
akkor a csoportmásodikok közül a
legjobb kerül a helyére a ráját-
szásba. Ott a legelőkelőbb helyen
rangsorolt válogatott fogadja a le-
galacsonyabb besorolásút – a máso-
dik a harmadikat –, s a továbbjutás
egy meccsen dől el.

Csipke, kagyló, kő, gyöngy,
újság- és csomagolópapír,
gipsz álarc – néhány Gyarmati
Izabella különleges kompozí-
cióinak alkotóelemeiből. Az
érzelmekről, hangulatokról,
égi és földi világok találkozá-
sáról mesélő munkákból – ké-
pekből, üvegekből – péntek
délután 4 órakor nyílik kiállí-
tás Marosvásárhelyen, a Bo-
lyai utca 3. szám alatt, ahol
Izabella használtruha-keres-
kedést működtet. Az ajándék-
tárgyakat aznap este 9 óráig
lehet megtekinteni és megvá-
sárolni.

– Hogyan kezdődött ez az egész?
– kérdeztük látogatásunkkor.

– Másfél éve kaptam édesapám-
tól egy varrógépet. Nem sokkal ez-
után varrtam egy neszesszert (sz.
m.: piperetáska), majd kis időre rá
egy-egy játékcicát a két lányomnak.
Azután következett a gyöngyfűzés.
Egyre jöttek az újabb ötletek, szinte
láttam magam előtt a kész munká-
kat. Nyakéket, széles, merev karkö-

tőket készítettem. Később burkolt
üvegekről készült képekre leltem,
és internetes videókból azt a techni-
kát is megtanultam. Az üvegek után
a bizsudobozok következtek.
Ahogy telt az idő, egyre többet,
egyre újabbat akartam.

– Honnan az indíttatás? Koráb-
ban már volt valamilyen kötő-
dése a művészetekhez?

– Semmilyen. Szakmámat te-
kintve könyvelő vagyok. Minden
előzetes felkészültség, tudás nélkül
nyílt meg előttem ez az új világ.

– Beszéljünk az alapanyagokról.
– Számomra minden, ami régi,

„rossz”, kincset ér. Svájcban élő
édesapámtól például régi, megsár-
gult újságpapírt hoztam el az egyik
munkámhoz, de abroszdarab, far-
merszoknya tartozéka és sokféle sál
is felkerült már a képeimre. Az
egyik első munkámon egy kibontott
plüssjáték belső töltelékét használ-
tam fel. A kedvenc képemet az
egyik barátnőmtől kapott kincsek,
gyöngyök és egyéb apró csecsebe-
csék alkotják, egy másikon görög-
országi kagylók láthatók. A gipsz
álarcokat magam öntöm. Egyes
munkákkal egy egész hetet eltöltök,

mások két nap alatt elkészülnek. Az
is előfordult, hogy eldobtam egy
munkát, mert úgy éreztem, nem si-
került, a kisebbik lányom azonban
kiszedte a szemétből, és azt hajto-
gatta, hogy én azzal még tudok kez-
deni valamit. Mint kiderült, neki
volt igaza.

– Mi a témájuk, üzenetük az al-
kotásoknak?

– A pillanatnyi lelkiállapotomat
fejezik ki. Azt szeretném, ha min-
denki mást látna meg bennük.

– Hogy jött a kiállítás gondo-
lata?

– A munkáimról készült fotókat
rendszerint feltöltöm a Facebookra,
és a nyáron valaki rákérdezett, hogy
mikor láthatná élőben az alkotáso-
kat. Viccesen azt válaszoltam, hogy
majd, ha nyílik belőlük kiállítás.
Akkor még azt hittem, hogy legfel-
jebb évek múlva valósulhat meg ez
az elképzelés.

Gyarmati Izabella munkái a
Bell’s Art Facebook-oldalon is
megtekinthetők. Kiállítása novem-
ber 23-án, pénteken 16 és 21 óra kö-
zött látogatható a Bolyai utca 3.
szám alatt.

Fotó: Nagy Tibor

Nagy Székely Ildikó 

10 NÉPÚJSÁG ______________________________________________________SPORT – KÖZÉLET_______________________________ 2018. november 22., csütörtök

A negyedik kalapból várhatja az Eb-selejtező sorsolását a magyar válogatott

Dzsudzsák Balázs (j) kapura lő a finn Paulus Arajuuri mellől a labdarúgó Nemzetek Ligája csoportkörének utolsó fordulójában játszott Magyar-
ország – Finnország mérkőzésen.

MTI/Koszticsák Szilárd

Gyarmati Izabella kiállítása 
Kacatból kincs



ADÁSVÉTEL

ELADÓ Marosvásárhelyen, a No-
vember 7. negyedben 40 m2-es, két-
szobás lakás, második emeleten
saját hőközponttal és termopán abla-
kokkal. Ár: 38.000 euró. Tel. 0751-
999-084. (11491-I)

ELADÓ 3 szobás, I. osztályú tömb-
házlakás a Tudor negyedben. Tel.
0748-020-982. (11443-I)

I. OSZTÁLYÚ garzon eladó a Kárpá-
tok sétányon, 35.000 euró. Tel. 0745-
330-565. (2138-I)

KEMÉNY tűzifa eladó, 150 lej métere.
Tel. 0755-315-234. (11240)

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0755-
439-394. (11346-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0741-491-922.
(11346-I)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0749-707-
713. (11346-I)

ELADÓ Vario 5-ös váltóeke. Tel.
0745-404-666. (3-I)

MINDENFÉLE

ALKALMAZUNK lakatost termopán-
műhelybe; C, D kategóriás sofőrt. Tel.
0744-572-889. (20683)

CSERÉPTETŐ-JAVÍTÁS, lefolyók,
csatornák, fali- és padlócsemperakás.
Tel. 0751-471-965, 0726-638-909.
(2133)

BÁRMILYEN munkát vállalunk:
cserépforgatást, levelek összeszedését,
szemételhordást, tetőjavítást.
Nyugdíjasoknak 30% kedvezmény. Tel.
0743-799-833. (11416)

GYULÁN, fürdőövezetben kiadó ven-
dégház. Tel. 00-36-70-363-6817.
(10/34-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szeretettel emlékezünk no-
vember 22-én SZÉKELY
KATALINRA (Manyi) halálának
3. évfordulóján. Köszönet
mindazoknak, akik emlékét
kegyelettel őrzik és szeretettel
gondolnak rá. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (11362-I)

„Ma is, mint oly sokszor, rád
emlékezünk, régi idők fénye itt
ragyog bennünk. Nem
feledünk soha, amíg szívünk
dobban, velünk voltál mindig
jóban és rosszban.
Szomorú szívvel emlékezünk
november 22-én id. BORDOS
JÓZSEFNÉRE született
SIMON MÁRIA, a szeretett
feleségre, édesanyára, nagy-
mamára, dédmamára, test-
vérre, anyósra halálának
második évfordulóján.
Nyugodj békében, drága
mama! A gyászoló család.
(11430)

Mély fájdalommal értesítjük
azokat, akik ismerték és
szerették MUSZKA
PIROSKÁT, hogy ma három
éve, 2015. november 22-én
dobbant utolsót fáradt szíve.
Nyugalma legyen csendes és
békés! Emléke mindig élni
fog. Gyászoló élettársa,
édesanyja, testvérei. (8/31-I)

Fájó szívvel emlékezünk a
kisadorjáni születésű
SZILÁGYI JÓZSEFRE, aki egy
éve távozott el szerettei
köréből. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Felesége,
fia, unokái és családja. (9/33-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szerető férj, édesapa, nagyapa,
dédapa, nagybátya, sógor és is-
merős, 

HAVADTŐI DÉNES 
gálfalvi lakos életének 89. évé-
ben visszaadta lelkét Teremtőjé-
nek. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Temetése
november 22-én délután 2 órakor
lesz a ravatalozóból. 

Szerettei. (0001-I)

Annyira fáj, hogy el sem mond-

hatom,

Nem látom többé, s nem is hall-

hatom.

Hiába érzem őt itt belül élénken,

Kezét felém nyújtva esdőn, félén-

ken.

Mardos a kín, hogy meg nem

menthettelek,

S mikor elmentél, nem fogtam a

kezed.

Drága édesapám, nyugodjon bé-

kében!

Mély fájdalommal tudatom, hogy
szeretett édesapám, 

MIHÁLY JÓZSEF 
életének 70. évében hosszú
szenvedés után elhunyt.

Emlékét őrzi drága felesége,
Gizi, aki gondosan és önfeláldo-

zóan ápolta, két gyermeke:
Jóska és Hajni, veje, Viorel, két

unokája: Orsolya és  Vioka.
Örökké szeretni fogunk téged!

(7/30-I)

Mély fájdalommal tudatom, hogy
a drága jó férj, édesapa, nagy-
tata, testvér, vő, sógor, 
a Prodcomplex volt dolgozója, 

NOVÁK IMRE 
72 éves korában hosszú beteg-
ség után elhunyt. Temetése no-
vember 22-én 13 órakor lesz az új
kórház mögötti temetőben. Fájó
szívvel búcsúzom drága jó fér-
jem, IMRE. Nyugodj békében! 
Bánatos feleséged, Joli. (11/35-I)

Fájó szívvel búcsúzunk a drága
jó édesapától, apóstól, nagytatá-
tól, 

NOVÁK IMRÉTŐL. 
Szép emlékedet szívünkbe zár-
juk. Nyugodjál békében, drága
édesapám! 

Bánatos fiad, Lacika 
és családja.  (11/35-I)

Fájó szívvel búcsúzunk a drága
jó édesapától, apóstól, nagytatá-
tól, 

NOVÁK IMRÉTŐL. 
Szép emlékedet szívünkbe zár-
juk.  Nyugodjál békében, drága
édesapám! 

Bánatos leányod, Réka 
és családja. (11/35-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A MAROS KÖZBIRTOKOSSÁG az erdőkitermelésben szakosodott és
minősített cégek tudomására hozza, hogy 2018. december 6-án nyílt
árverésen 2019-ben kitermelhető, lábon álló fát értékesít. Az
árajánlatokat legkésőbb 2018. december 5-én 15 óráig kell benyújtani a
közbirtokosság Szováta,  Iszujka utca 1. szám alatti székhelyén. Az
árajánlatok elbírálása 2018. december 6-án 10 órai kezdettel, az
ajánlattevő cégek jelenlétében történik a közbirtokosság székhelyén. Az
árverésre kerülő fatömeg jegyzéke, valamint az árveréssel kapcsolatos
egyéb tudnivalók a közbirtokosság fenti címén, valamint a 0744-610-213-
as és a 0744-248-686-os telefonszámon hozzáférhetők. (20696)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz attesztáttal rendelkező SOFŐRT 7,5 tonnás kamionra. Ajánlatunk:
jó bérezés, rugalmas időbeosztás. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0744-500-962. (20693)

VÁSZON ALAPANYAGÚ FALIKÉPEK NYOMTATÁSÁVAL, KERETEZÉSÉVEL ÉS FORGAL-
MAZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ CÉG MUNKATÁRSAKAT keres az előállítási osztályra. Jelentkezni na-
ponta 9-16 óra között az office@norand.ro e-mail-címen vagy a 0748-238-740-es telefonszámon lehet.
(62950-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél a tesztelő csa-
patunk tagja lenni, jelentkezz most! Az átlagosnál jobb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük e-ma-
ilben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá
benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (62948)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására.  Az átlagosnál jobb
kereseti lehetőség!  Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy szemé-
lyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszá-
mon. (62948)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csí-
pőproblémák); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím:
Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (sz.-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz üzletébe ELADÓNŐT és KISEGÍTŐ SZEMÉLYZETET. Tel. 0744-681-130.
(20716)

A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (20716)

A GRANADA PRODCOM KFT. a Primăverii utcai Delicatesse cukrászlaboratóriumba alkalmaz CUK-
RÁSZT és KISEGÍTŐ SZEMÉLYZETET. Érdeklődni személyesen vagy a 0746-985-481-es telefonon 8-
16 óra között. (10755-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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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, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

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

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

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

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

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

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

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.
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Ha szereted a kihívásokat,
szeretsz egy jó csapatban

dolgozni, 
akkor nálunk a helyed. 

Munkádért cserébe 
megbecsülés, bónuszok 

és versenyképes juttatás jár. 
Küldd önéletrajzodat 

a hr@kovacs.ro címre, 
vagy érdeklődj 

a 0727-092-727-es 
telefonszámon. 

Maros Megye Prefektúrája 
– Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám – 

versenyvizsgát hirdet  
az alábbi megüresedett közalkalmazotti  állások betöltésére: 
– két  I. besorolású, felső szakmai fokozatú jogtanácsos, valamint

egy I. besorolású, felső szakmai fokozatú tanácsadó a közigazgatási–
jogi osztályra.

A beiratkozási iratcsomók benyújtásának határideje: decem-
ber 11., 16 óra.

Bővebb felvilágosítás a pénzügy-könyvelési, humánerőforrás-,
közbeszerzési és közigazgatási osztályon: III. emelet, 151-es, 
152-es iroda, telefon: 0265/269-201, valamint a 
https:/ms.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/organizare/cariera honlapon. 

Mircea Duşa prefektus

A LOCATIV RT.
– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A – 

nyilvános, kikiáltásos versenytárgyaláson bérbe adja 
Marosvásárhelyen, a Székely Vértanúk utca 10–12. szám alatti
87,28 négyzetméteres felületet orvosi rendelőnek és egyéb fizetéses
egészségügyi szolgáltatás végzésére.

A versenytárgyalásra 2018. december 10-én 10 órától kerül sor
a dokumentáció alapján, amelyet a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók
Béla utca 2A szám alatt, a 7-es  irodában  lehet megvásárolni   (ára
100 lej) novemberber 22-étől, naponta 8–12 óra között. Feliratkozni
és az iratokat  benyújtani december 7-én 12 óráig lehet.  

A versenytárgyaláson azok vehetnek részt, akik  a határidőig be-
nyújtják a részvételi dossziéjukat és licitálnak. 

Bővebb felvilágosítás  naponta a székhelyen és a 0265/260-375
(25-ös mellék) telefonszámon vagy a www.locativmures.ro honla-
pon.


