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Még lehet iratkozni az előkészítő osztályokba

Az iskolák többségében van hely
Homokóra,
láncostól

Mesék életről és halálról, szerelemről
és házasságról, együttélésről, egyensúlyról, annak elvesztéséről és megtalálásáról, gyermeknevelésről és
hokiról – talán röviden így lehet összefoglalni Csata Éva, a Hifa Románia
igazgatója Homokóra, láncostól című
könyvének a tartalmát.

____________5.
Digitális kütyük
hálójában

Félidőnél tart a beiratkozás az iskolakezdő előkészítő osztályokba. Ősztől
megyénkben 5488 kisgyermek kezdi
meg a nulladik osztályt, 1947-en a magyar tagozaton.

Bodolai Gyöngyi

Az iskolák egy részében – mint például a Művészeti Líceumban, a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, a Bălcescu iskolában működő
Waldorf-osztályban – már beteltek a helyek. Már
biztosan indulhat kezdő osztály a Dacia, a Coşbuc és a Tudor Vladimirescu iskolákban. Van
még hely, be lehet iratkozni a Tudor negyedbeli

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Romulus Guga, a kövesdombi Rebreanu, a Bălcescu, az Egyesülés negyedbeli Cuza iskolába,
a Református Kollégiumba és a Római Katolikus Teológiai Líeum előkészítő osztályába, az
Európa Általános Iskolába és a Dr. Bernády
György általános iskolába, ahol két-két osztály
(Folytatás a 4. oldalon)

A különböző digitális eszközök: az
asztali számítógép, a laptop, a táblagép, az okostelefon és az internet a
fénykorát éli. Ezeknek az óvodások és
iskolások életére gyakorolt hatásáról,
a sport fontosságáról és a változások
feldolgozásáról Pápai Annamária iskolapszichológust, a 2012-ben alakult
Maros Megyei Neveléslélektani és
Erőforrás Központ pszichológusát kérdeztük.

____________8.

Mi kell a boldogsághoz?

Mózes Edith

Pénz, siker, szerelem? Sokan, sokféleképpen fogalmazták már
meg, de pontos választ még senki sem talált a kérdésre. A Magyar
értelmező szótár szerint a boldogság a belső harmónia és a lelki
béke elérése.
Nos, aki a tegnap elolvasta a marosvásárhelyi liberálisok közleményét, láthatta, hogy nekik egészen más dolog jelenti – vagy
legalábbis jelentette – tegnap a boldogságot. Mégpedig az, hogy
a prefektus kibocsátotta a régen várt rendeletet, amely szerint egy
kivételével, aki nem volt jelen az ominózus tanácsülésen, megszűnt
azoknak a liberális városi tanácsosoknak a mandátuma, akiket február közepén ebrudaltak ki a pártból, mivel állítólag szembementek a városi politikai büró határozatával. A politikai bizalom
megvonása után egymást követő nyilatkozatokban sürgette a városi
elnök a prefektusi rábólintást, úgymond azokért a marosvásárhelyi
polgárokért, akik a legutóbbi helyhatósági választásokon a liberálisokra adták a voksukat.
Ezekre a felszólításokra érkezett meg tegnap a prefektusi válasz,
hogy a szófogadatlan tanácsosoknak megszűnt a mandátuma.
Ennyi elég is volt a liberálisok boldogságához. A párt megyei
elnöke ugyancsak közleményben reagált a prefektusi rendeletre,
hogy „a marosvásárhelyi politika egy szomorú időszaka zárult le”,
mert a prefektusi rábólintás véget vet a renitens tanácsosok – akik
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 38 perckor,
lenyugszik
18 óra 25 perckor.
Az év 73. napja,
hátravan 292 nap.

Ma MATILD,
holnap KRISTÓF napja.
KRISTÓF: a görög Krisztoforosz rövidülése, jelentése:
Krisztust hordozó.

IDŐJÁRÁS

Változó idő

Hőmérséklet:
max. 100C
min. 10C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. március 13.

1 EUR

4,7632

100 HUF

1,5133

1 USD

1 g ARANY

4,2175
177,3664

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Helyi termékek vására

Pénteken, március 15-én 8 és 19 óra között ismét megszervezik a marosvásárhelyi Petry Látványműhely és Múzeum
udvarán, valamint a Rákóczi lépcső alatti kis utcában a hagyományos termékvásárt, ahol minden hónap harmadik
péntekén a helyi termelők az évszaknak megfelelő, minden
érzékszervet csiklandozó termékekkel várják a látogatókat.
A vásárlóknak rendszeresen lehetőségük nyílik egészséges, helyi termékeket beszerezni, többek között finomabbnál finomabb kézműves sajtokat, hentestermékeket,
szemet gyönyörködtető ékszereket vagy illatos szappanokat, teákat, fűszereket.

Március 15-höz kapcsolódó
programok Marosszentgyörgyön

Március 15-én, pénteken 17 órára koszorúzási ünnepségre
várják a marosszentgyörgyieket az iskola előtt álló Petőfiszoborhoz. A koszorúzási ünnepség után 18 órai kezdettel
a marosszentgyörgyi kórusok, ének-, tánccsoportok és a
hagyományőrző együttesek műsorára kerül sor a helyi kultúrotthonban. Március 19-én, kedden 18 órától a budapesti
Szent Mihály Szekere Vándorszínház Honszerelem! Vess
tiszta lángot! című, a forradalom és szabadságharc emlékére összeállított színházi produkcióját tekinthetik meg az
érdeklődők a marosszentgyörgyi római katolikus plébánián.
Az előadást március 20-án, szerdán 11 órától a marosszentgyörgyi kultúrotthonban megismétlik, így azok is megtekinthetik, akik a 19-i előadáson nem tudtak részt venni.

Irodalmi pályázat 5–8. osztályos
diákoknak

A marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat irodalmi pályázatot hirdet 5–8. osztályos tanulók részére. Olyan dolgozatokat várnak, amelyek a mindennapi élet eseményeit
tükrözik és amelyek rávilágítanak ennek a korosztálynak a
sajátos lelkivilágára. A pályázat címe: Szeretnék én is találkozni Ferenc pápával. Az írásnak őszintének kell lennie,
ugyanakkor ki kell hangsúlyoznia az esemény jeletőségét
minden keresztény életében, felekezeti hovatartozástól függetlenül. Az írásokat a Máltai Szeretetszolgálat Berek utca
1. szám alatti székhelyére kell beküldeni május 15-ig. A jól
sikerült pályamunkákat díjazzák.

Luca-napi mesék

Imre Eszter fiatal marosvásárhelyi író első prózakötetét
(Luca-napi mesék) mutatják be március 18-án este 6 órától
a marosvásárhelyi Ariel bábszínház Nyomda utcai stúdiótermében.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála
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Művészek a művészekért

– Kampány a művészkollégák támogatására –

A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színháznak mindkét társulata
csatlakozik idén is az UNITER
(Romániai Színházi Szövetség) által meghirdetett Művészek a művészekért országos
kampányhoz, amely 2019-ben
a 18. kiadásához érkezett, és
az egészségi, valamint életviteli gondokkal küzdő művészek támogatását szolgálja.

Ennek jegyében a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház társulatai egy-egy
nagytermi produkciót tűztek műsorra: március 15-én, pénteken 19
órától Agatha Christie A láthatatlah
hóhér „…és már senki sem!” című
krimije szerepel a Tompa Miklós Társulat műsorán (rendező: Gáspárik Attila), míg március 17-én, vasárnap 19
órától a Liviu Rebreanu Társulat előadásában a Presnyakov testvérek
Floor covering. Terminál című fekete
komédiája tekinthető meg a
Nagyteremben (rendező: Sorin Militaru).
Agatha Christie A láthatatlah hóhér
„…és már senki sem!” című remekművét Gáspárik Attila rendezésében
mutatta be Tompa Miklós Társulat. A
krimikirálynő darabja első ízben sze-

A láthatatlah hóhér

repel marosvásárhelyi színpadon. Fellépnek: Meszesi Oszkár, Kovács Botond, P. Béres Ildikó, Simon Boglárka
Katalin, Varga Balázs, Kádár L. Gellért, Galló Ernő, Tollas Gábor, Moldován Orsolya, Kilyén László és László
Csaba. Díszlettervező: Maria Miu; jelmeztervező: Moldován Orsolya; zene:
Boros Csaba; videó: Sebesi Sándor;
rendezőasszisztens: Fülöp Bea.

Fotó: Bereczky Sándor

A Művészek a művészekért országos kampány az UNITER szervezésében
zajló
rendezvény,
a
jegybevételekből, adományokból és
szponzori támogatásokból származó
összegeket a Raiffeisen Bank Amzei
téri kirendeltségénél megnyitott Színházi Szolidaritási Alap számlájára
utalják: RO40 RZBR 0000 0600 0780
1286.

Az Erdély TV csütörtöki műsorajánlója: erdélyi kulturális körkép
a Kultúrcseppben, Magyarország külügyminisztere a Mérlegenben

A Tompa Miklós Társulat Patkányok című előadásának
bemutatóján, a Tamási Áron Színház és Művészeti Egyetem a Sam, avagy felkészülés a családi életre című közös
produkciójának premierjén, a Boróka néptáncegyüttes gáláján és a Képeslapok a nagy háborúból című baróti kiállításon járt a Kultúrcsepp kamerája. Kövessék a műsort
ma 20.30 órakor.

Máig nem derült ki, mikor és mi lesz a végleges, illetve
jó megoldás a marosvásárhelyi magyar orvosképzés helyzetére. Ahogyan azt sem tudni, hogy a közelgő európai parlamenti választásokon lesz-e együttműködés az erdélyi magyar
politikai érdekképviseleti szervezetek között vagy sem.
Ezekre a kérdésekre is válaszol Szijjártó Péter, Magyarország
külügyminisztere a Mérlegen műsorban ma 21.30 órakor.

A nehéz anyagi helyzetben élő állattulajdonosokat mozgósítják annak érdekében, hogy csökkentsék a kidobott, gazdátlanul hagyott állatok
számát. A Marion Löcker által létesített ausztriai
székhelyű Robin Hood Egyesület március 16-án
10 órától ingyenes ivartalanítást tart Erdőcsinádon.

Amint az osztrák egyesület képviselője hangsúlyozta, a
beavatkozást követően is figyelemmel kísérik majd az állatok utógondozását, akár tanácsadás formájában, akár
úgy, hogy a gazdátlan ebeknek a lábadozásuk idejére megfelelő szállást biztosítanak egy menhelyen. A sterilizálás
és az állattartók tájékoztatása nyomán abban reménykednek, hogy érezhetően csökkenni fog a környék kóbor állatainak, de azoknak a kölyökkutyáknak vagy cicáknak is
a száma, amelyek falun születtek és a városszéleken hagyják őket a tulajdonosok.
Azok, akik támogatni szeretnék az osztrák egyesület
munkáját, adományaikat a marosvásárhelyi Last Chance
Rescue Egyesület alábbi bankszámlaszámára utalhatják:
RO 54 INGB 0000999908950517. A támogatásokból begyűlt összeget a közeljövőben kifejezetten ingyenes ivartalanítási akciókra fordítják, és a nehéz anyagi helyzetben
élő állattartókat, valamint a gazdátlan, kóbor állatokat szeretnék segíteni, megelőzni az ismételt vemhességet és a
nemkívánatos kölyökkutyák megszületését – mondta a
Robin Hood Egyesület marosvásárhelyi képviselője.

A nehéz anyagi helyzetben élő állattartókat mozgósítják

Ivartalanítás Erdőcsinádon

Szer Pálosy Piroska

Amint az egyesület képviselője, Morariu Sotiria megkeresésünkre elmondta, a céljuk az, hogy az általános
felvilágosító kampány mellett csökkenjen a kóbor kutyák és macskák száma; ezek többnyire vidéki településekről kerülnek a városokba. Az akciót a Gernyeszegi
Polgármesteri Hivatal támogatja. A rendelkezésre álló
szűkös anyagi keret miatt ezúttal a szociálisan hátrányos
helyzetű családok állatait (szuka kutyák és nőstény
macskák) ivartalanítják szombaton a kultúrház melletti
sátorban Borka-Vitális Levente és Gál Gergely állatorvosok.

RENDEZVÉNYEK

Reményik Sándorról
a KZST estjén

A Kemény Zsigmond Társaság legközelebbi összejövetelére kedden, március 19-én délután 6 órakor kerül sor a
Bernády Házban. 75 éve jelent meg a két világháború közötti Erdély egyik legjelentősebb folyóiratának, a Pásztortűznek az utolsó száma; az évforduló kapcsán a
társaság a folyóirat egyik vezéralakja, Reményik Sándor
előtt szeretne tisztelegni. A meghívottak közreműködésével a költő életének és művészetének a köztudatban kevésbé jelen levő vonásait kívánják megismertetni a
hallgatósággal. Balázs Imre József költő, irodalomkritikus, kolozsvári egyetemi tanár Reményik mai megítéléséről beszél, Nagy Béla kolozsvári mérnök és

helytörténész a költő édesapja által tervezett hatalmas
építészeti örökségünkről tart vetítéssel egybekötött előadást, a költő és orvos dr. Nagy Attila Reményik utolsó
napjairól beszél dr. Olosz Egon orvosprofesszor lejegyzett, személyes emlékei alapján. Reményik-verseket
olvas fel Boros Csaba színművész, dr. Láni Oszkár
Reményik-versre 1936-ban komponált dalát Kercsó
Anna zeneakadémiai hallgató és Bordos Nagy Kinga
zongoraművész adja elő.

Szimfonikus hangverseny

Március 14-én, ma 19 órakor szimfonikus hangversenyre
várják a klasszikus zene barátait a Kultúrpalota nagytermébe. Vezényel Shinya Ozaki japán karmester, zongorán
közreműködik Alexei Nabioulin. Műsoron: Bartók-, Rimszkij-Korszakov-, Szkrjabin-művek. A hangversenyre a 20as számú hangversenybérletek érvényesek.
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Idén is elindul a Székely Gyors–Csíksomlyó
Expressz a csíksomlyói búcsúba

Idén is elindul a Székely Gyors – Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói búcsúba. A zarándokvonat június 7-én indul, és 10-én, pünkösdhétfőn érkezik
vissza – közölték a szervezők szerdán Budapesten.

A négynapos program legfontosabb eseménye a csíksomlyói Mária-ünnep, a pünkösdi búcsú, valamint a zarándoklat
Gyimesbe, a történelmi Magyarország ezeréves határához.
Mező Tibor, az utazást szervező Kárpáteurópa Utazási
Iroda ügyvezetője elmondta: a Csíksomlyó Expressz az előző
évekhez hasonlóan Szombathelyről indul, és a Sopron, Győr,
Komárom, Tatabánya útvonalon érkezik Budapestre.
A Keleti pályaudvarról a Székely Gyorssal összekapcsolva,
16 kocsiból álló „össznemzeti zarándokvonatként” indul tovább Erdélybe. A zarándokok szombaton a csíksomlyói
Mária-kegyhelyen részt vesznek a búcsúi szentmisén, vasárnap pedig Gyimesbe, az ezeréves határhoz zarándokolnak. Itt
szintén szentmisén vesznek részt – mondta.
A vonatúton Böjte Csaba ferences szerzetes gyermekotthonai javára gyűjtenek. Vasárnap a zarándokok egy része az

ezeréves határról az alcsíki Csíkszentsimonba megy, ahol átadják a gyűjtött adományokat az ottani otthon lakóinak. A
program lovasbemutatóval, sörkóstolóval, majd Dévai Nagy
Kamilla Liszt Ferenc-díjas énekes koncertjével fejeződik be
– ismertette. A zarándokok másik fele Madéfalvára megy, ahol
részt vesznek a madéfalvi „pünkösdi forgatagon”.
Kerékgyártó József, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója
arról beszélt, a zarándokvonatot idén a Szent István király tiszteletére felmatricázott Bobardier Traxx mozdony húzza majd.
A kocsik modernek, a vonaton lesz hangosítás és büfékocsi.
Kitért arra is: a zarándokvonat kiemelten fontos a MÁVStartnak, és a jövőben is mindent meg fognak tenni a 2008ban elindult együttműködésért.
A zarándokvonat fontos küldetése, hogy erősíti a nemzeti
összetartozást, „összeköti a külhoni magyarokat az anyaországban élőkkel” – tette hozzá Kerékgyártó József.
A zarándoklat fővédnöke Böjte Csaba ferences szerzetes.
Csíksomlyón az első búcsújárást a legenda szerint 1567ben tartották. (MTI)

A román uniós elnökség folytatja a megállapodás nélküli
kilépésre kidolgozott cselekvési terv végrehajtását

Románia folytatja a Nagy-Britanniában élő románok és a Romániában élő britek védelmét célzó
erőfeszítéseit, az EU soros elnökeként pedig folytatja a megállapodás nélküli Brexit esetére kidolgozott
rendkívüli
uniós
cselekvési
terv
végrehajtását.

Ezt George Ciamba, az uniós elnökség lebonyolításáért felelős, európai ügyekben illetékes román tárca nélküli miniszter
írta szerdán közösségi oldalán, miután előző este a londoni alsóház két hónapon belül másodszor is nagy többséggel elutasította a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről
szóló megállapodást.
„Láttam, mi történt a brit parlamentben. Ez nem jó hír. Sajnálattal kell megállapítanom, hogy most már egyre nagyobb
az esélye egy megállapodás nélküli kilépésnek. Meg kell vizs-

gálnunk, milyen lehetőségeink maradtak” – írta Twitter-oldalán a román miniszter.
Ciamba rámutatott: az Európai Unió egésze nyitottságot tanúsított a mindkét fél számára legjobb megoldás megtalálására, de ezek után egy konkrét, belső politikai támogatással is
rendelkező válaszra van szükség London részéről ahhoz, hogy
meg lehessen találni egy realista megoldást.
Az Európai Bizottság tavaly decemberben kezdte meg a
megállapodás nélküli kilépés esetén alkalmazandó, rendkívüli
helyzetre szóló cselekvési tervének végrehajtását. A csomag
14 intézkedést tartalmaz azokon a területeken, ahol a megállapodás nélküli Brexit jelentős zavart okozna a 27 uniós tagország polgárai és vállalkozásai számára. E területek közé a
többi között a pénzügyi szolgáltatások rendszere, a légi közlekedés, az éghajlat-politika és a vámügyek tartoznak. (MTI)

Egyet-mást a forradalomról és szabadságharcról

A pesti és bécsi forradalom híre, a
március 15-i események csupán március 21-én este érkeztek el Marosvásárhelyre. Másnap már az egész székben
tudomást szereztek a nagy eseményről.
Ma már tudjuk, hogy a néhány nap
alatt forradalmivá váló pesti ifjúság
(nyugodtan mondható országos ifjúságnak sokrétű összetettsége miatt)
március 19-én a József-napi vásáron
akarta kirobbantani a forradalmat,
ugyanis ekkor sokan összegyűlnek, rengeteg vidéki népség fordul meg a vásáron, az ügy biztos földrázkódást fog
előidézni. Ám a Bécsből érkező hajóról
leszálló utasok Pest városában már a
császárvárosi megmozdulásokról tudósítottak – szörnyülködtek, izgultak, lelkesedtek, érdekességként tálalták – ami
arra késztette Petőfiéket, hogy négy
nappal előbbre hozzák a tervezett megmozdulást.
Nem Pozsonyban kezdődött a nagy
kilépés. Ott az országgyűlésen folytak
a közjogi csatározások, a német polgárok és a Bécshez húzó, Bécsből és Bécsben élő főurak határozták meg a
közhangulatot, amely jóval konzervatívabb, aulikusabb volt (udvarhűség a
magyar megfelelője). Ja, és rögtön kitört a derék pozsonyiakban a zsidóellenesség,
hiszen
a
gazdasági
konkurenciát, a társadalmi térfoglalást
sokkal jobban érzte a bürger, mint a
magyar paraszt-polgár, kisnemes, aki
még mindig a földközpontú világ foglya
volt. Saját földesurát, úrbéri szolgálmányait, jobbágyi mivoltát sokkal jobban utálta, mint a pálinkafőzőt, a
korcsmárost, a ritka falusi boltost. Az
erdélyi városokban még csak néhány
kivételezett izraelita telepedhetett le, a
többséget a falvakhoz szorították. Ezért
is választották a mondott jog nélküli

honfitársaink a magyar forradalmat és
szabadságharcot, mert az egyenjogúságot ígért és adott (igaz, csak a szabadságharc utóján), ezért magyarosodtak,
önként, lelkesen (névben, szóban, tettben), és álltak be – az addig elképzelhetetlen volt – a nemzetőrségbe, egy
fegyveres testületbe, majd soroztatták
be magukat önszántukból a honvédse-

regbe. Nem voltak gyávábbak, mint a
többség, de becsülettel helytálltak a
végsőkig. Volt célja, nyelvtudása, terepismerete az újdonsült katonának. Ami
nem elhanyagolható egy hadra kelt országban. És a bukás után ugyanúgy hadisarcot kellett fizetnie, mint a térdre
kényszerített törvényhatóságoknak,
mint Vásárhelynek. Pénzben, áruban,
élelmiszerbem. A kossuthi emancipációnak, mely a magyar szabadelvűek elméleti győzelme volt, gyakorlati
haszna Világos után „csupán” annyi,
hogy engedélyhez már nem köthették
többé a magisztrátusok a zsidók beköltözését a városokba (ami végtére is felgyorsította a polgárosodást, a
gazdasági fejlődést, a városi modernebb civilizáció kiépülését, az áruforgalmat és a szolgáltatásokat). Bár az
abszolutizmus hatályon kívül helyezte
a forradalmi országgyűlés határozatait, 1867-ben a kiegyezéskor a király
köré gyűlt magyar politikusok, tegnapi
liberálisok, törvénybe iktatták az izraeliták polgári emancipációját. A teljes
körű recepcióra még várni kellett 1895ig, amikor sikerült megtörni az ultramontán klérus ellenállását, és a
Mózes-hitűek vallását is a bevett vallá-

sok közé emelték. Az egyenjogúság első
futama megbomlott az első világháborút követő „fehér” és „román” években, majd teljesen kivezették a
közéletből 1938 és ’44 között. Alig
nyolcvan évet tartott. Körülbelül két
nemzedék élvezhette. Használta ki intellektuálisan, szellemiekben, gazdaságilag, társadalmilag, építészetileg.
Sorolhatók a legek.
Ahhoz képest tehát, hogy egy hét késéssel értesült a vásárhelyi ifjúság –
kollégiumi diákok, kancelláriai törvénytanulók, katolikus kispapok, szeminaristák –, semmivel sem kisebb a
lelkesedés, az önkéntesség, mint az ország gyorsabban felvilágosult részeiben. Ugyanazok a folyamatok
játszódtak le (gyűlések, határozatok, kiáltványok, folyamodványok, tüntetések,
ünneplések, az unió és a pesti 12 pont
teljesítésének követelése, a követválasztás a kolozsvári uniót kimondó, azután
a pesti népképviseleti országgyűlésre,
a nemzetőrség megszervezése, toborzások, Agyagfalva, Gedeon tábornok
sötét hónapjai, a város megalázása,
Bem és Petőfi vásárhelyi tartózkodása,
a segesvári csatavesztés híre, a fegyverletétel, bujdosás és fogcsikorgatások közepette kifizetett hadisarc, túszszedés, a
forradalmárok megbüntetése, székely
vértanúk), majd a század második felében az utcasarkon kolduló csonkabonka öreg honvédek jelenléte
emlékeztette a polgárt arra, hogy egyszer a nemzet gondolt egy nagyot és merészet. Hivatalosan március idusát
Kerekes Sámuel újságszerkesztő és Bernády György városi tanácsos hosszas
nógatására kezdették ünnepelni a 19.
század utolsó éveiben. Holott végső
soron a többség 1848–49 haszonélvezője volt.

Ország – világ
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A parlament eredeti formában
szavazta meg a büdzsét

A képviselőház és a szenátus szerdai együttes ülésén
megszavazta a költségvetési bizottság jelentését, ami
az eredeti, korábban kihirdetésre elküldött formájában
elfogadásra javasolta a költségvetési törvényt. Ezzel
elutasították Klaus Iohannis államfő kérését, hogy
vizsgálják felül korábbi döntésüket. Eugen Teodorovici pénzügyminiszter szerdán közölte: remélik, az
elnök mielőbb kihirdeti a törvényt. A költségvetési bizottság ülését követően azt mondta, az ellenzék módosító indítványai „értelmetlenek”, és a büdzsé
valamennyi kiadására van fedezet. (Mediafax)

Jóváhagyták a TAROM
tevékenységének kivizsgálását

A képviselőház szállításügyi bizottsága kedden jóváhagyta egy, a TAROM légitársaság tevékenységére vonatkozó kivizsgálás elindítását. A vizsgálóbizottság a társaság tevékenységének jogi kereteit, az igazgatótanács költségvetésre vonatkozó határozatait, a különböző szolgáltatások biztosítására
kötött keretszerződéseket, a flotta összetételét, a vezetőség kötelezettségeinek teljesítését venné górcső
alá. Ugyanakkor kivizsgálnák azt is, milyen körülmények között adtak el 2018-ban két repülőgépet, valamint a légitársaság személyzeti struktúráját,
befektetési terveit és azok megvalósítását. Az ellenőrzés során a késő és törölt járatokra vonatkozó kimutatást is elemzésnek vetnék alá. A szállításügyi
bizottság javaslatát a házbizottság elé terjesztik jóváhagyásra.

Az RMDSZ megszavazza
a Toader elleni egyszerű indítványt

Az RMDSZ meg fogja szavazni a Tudorel Toader
igazságügyi miniszter ellen benyújtott egyszerű indítványt – mondta szerdán Korodi Attila képviselő a
Radio France Internationale-nak adott interjúban. Az
RMDSZ-es törvényhozó szerint jogos a bírák és
ügyészek elégedetlensége az igazságügyi törvényeket módosító, 2019/7-es sürgősségi kormányrendeletet illetően, hiszen miután a parlamentnek hosszú
viták után sikerült tisztáznia néhány kérdést az érintett jogszabályokkal kapcsolatban, az igazságügyi
miniszter hirtelen előállt egy kormányrendelettel, „felborítva mindent”. Korodi úgy véli, a vitatott rendeletet
teljes egészében hatályon kívül kellene helyezni. A
Tudorel Toader és PSD–ALDE, el a piszkos kezekkel az igazságszolgáltatásról címet viselő egyszerű
indítványt a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 91 képviselője nyújtotta be az alsóházba. Az indítvány vitája
múlt kedden zajlott, a szavazást pedig másnapra
időzítették, szerdán azonban kvórumhiány miatt felfüggesztették a képviselőház ülését, így a voksolás
elmaradt. (Agerpres)

Mi kell a boldogsághoz?
(Folytatás az 1. oldalról)
már rég nem képviselik a párt álláspontját – „kettős játékának”. A városi elnök sem akart lemaradni. Azt
mondta ugyanabban a közleményben, hogy „mától Marosvásárhelyt a polgármesteri hivatalból a helyi tanács
vezeti, nem pedig egy szállítási vállalatból irányítják”.
Természetesen a város javára.
Tehát most boldogak a liberálisok megyei és városi
vezetői.
Erről jutott eszünkbe, hogy éppen aktuális a téma, hiszen pár nap múlva van a boldogság világnapja.
Ugyanis az ENSZ közgyűlése 2012 júniusában március
20-át a boldogság világnapjává nyilvánította.
A Lélekpálya.hu szerint „a boldogsághormonok, az
endorfinok az agyban termelődő apró fehérjemolekulák.
Csökkentik a testi és lelki fájdalomérzetet, és boldogságérzést okoznak. Hatásuk körülbelül 12 órán keresztül tart. Ilyen például az oxitocin, mely nyugtató és
stresszoldó hatású, és a szerotonin, melynek hatására
boldognak és gondtalannak érezzük magunkat…”
A kérdés, hogy a boldogság valójában csupán a hormonok játéka lenne?
Azt mondják, hogy például a világ szegényebb országaiban boldogabbak, vagy legalábbis mosolygósabbak
az emberek, holott például Indonéziában, Vietnámban
vagy a dél-amerikai országokban nagy a szegénység,
virágzik a korrupció, a drogbiznisz…
Azt is mondják, hogy a pénz és a vagyon nem boldogít. De azért – tehetnénk hozzá –, nem árt, ha legalább
annyi van belőle, ami elég a gond nélküli, kényelmes
élethez.
Amint a tegnapi közleményekből is kiderül, egyesek
boldogságához azonban elég egy prefektusi rendelet is.
Azzal a megjegyzéssel, hogy az érintettek bizonyára
nem osztoztak volt pártvezetőik boldogságában. Köztudott, hogy nem hagyják annyiban a dolgot, perrel fenyegetőznek.
Sok példát hozhatnánk fel: van, aki attól boldog, ha
segíthet embertársain, volt egy főügyészünk, akiben a
bilincsek csörgése hozta mozgásba a boldogsághormonokat, és van, akinek a boldogsághoz elég egy tábla
csokoládé.
Tényleg, mi kell a boldogsághoz?
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Az iskolák többségében
van hely

(Folytatás az 1. oldalról)
indul, a Rebreanu iskolába pedig
hármat terveztek.
Szászrégenben két, Nyárádszeredában egy, Marosludason szintén
egy osztály kezd szeptembertől, Dicsőszentmártonban viszont ebben
az évben csak három előkészítős
korú gyermek van.
A megyei szinten tervezett százból vidéken sok összevont osztály
indul, kevés az olyan községközpont, ahol egy önálló előkészítő
osztályra való gyermek van, kivétel
Marosszentgyörgy, ahol két osztályt
terveztek – tájékoztatott Fejes Réka
tanítókért felelős tanfelügyelő.
A Marosvásárhelyi 7-es Számú
Általános Iskolába is lehet még iratkozni. Az előkészítő osztály a főépületben fog működni, a tanítónő
az iskola nagy tapasztalattal rendelkező pedagógusa, a délutáni foglalkozást is vállalja. Jól felszerelt
osztályterembe várják a legkisebbeket, mivel az iskola igyekszik minden terhet levenni a szülők válláról.

Kedves, színes játszótér, elegáns
sportpálya áll a diákok rendelkezésére – mondja Körtesi Sándor igazgató.
Fejes Réka egyetért abban, hogy
a szülők elsősorban tanítót választanak. Természetesen ez is viszonylagos,
hogy
kinek
milyen
pedagógus tetszik, és a tanítók
közül ki hogyan menedzseli magát.
Van, aki jobban, van, aki kevésbé,
bár ez utóbbiak között is sok a munkát alaposan, pontosan végző szakember.
Iratkozni március 22-ig lehet, 25éig összesítik a körzetileg az iskolához tartozó diákok névsorát, majd
29-én a végeredményt, amit április
1-től meg lehet tekinteni az iskolák
hirdetőtábláján és feltételezhetően a
honlapján is.
Április 2–8. között szervezik
meg a második beiratkozási időszakot, ami 11-én zárul. Ezután döntik
el, hogy kell-e valamelyik tanintézményben a beiskolázási terven módosítani.

Premier(ek) a Spectrum Színházban

Túl a próbavizsgán

Tegnap az anyanyelvből megtartott vizsgával befejeződött a kisérettségi próbája.
Kedden matematikából adtak számot felkészültségükről a hetedikes
és nyolcadikos tanulók. A matematikavizsgán a 4.683 hetedikes diákból 432-en hiányoztak, a 4.544
nyolcadikosból 364-en. A magyarnyelv-vizsgán az 1.604 hetedikesből
170-en maradtak távol, az 1577
nyolcadikosból 158-an.
A marosvásárhelyi Bolyai Farkas
Elméleti Líceumban 32 hetedikes és
33 nyolcadikos tanuló adott számot
matematikai felkészültségéről – tájékozatott Mátéfi István igazgató, matematikatanár. A tételek közepes
nehézségűek, a diákok számára

„hozzáférhetőek” voltak, terjedelmük miatt viszont nehéz volt a két
óra alatt megoldani valamennyit –
mondták el véleményüket a Marosvásárhelyi 7-es Számú Általános Iskola igazgatói. A tanintézményből a
két tagozaton összesen 81-en próbavizsgáztak, állandó hiányzó nem
volt.
Hetedik osztályban Misimókus
(Tersánszky Józsi Jenő) történetéből
kiindulva kellett válaszolni a kérdésekre, amelyek a szövegrészlet műfajára, a főszereplő jellemzésére
vonatkoztak. Szavak jelentését kellett megmagyarázni, szavak szófaját
megállapítani, a múlt idejű igék helyesírásának a szabályát leírni.
A fényképezés előzményeiről

Fontos, hogy Romániának legyen végre költségvetése

Az RMDSZ szenátorai és képviselői ismét a
költségvetés-tervezet mellett szavaztak,
mert a szövetség javaslatára jelentős erdélyi fejlesztések és beruházások kapnak
idén finanszírozást az állami költségvetésből.

Egymillió lejt különítettünk el a magyar közoktatás
intézményesülésének kiteljesítésére, és megszavaztuk
a gyermeknevelési pótlék emelését. 50,5 millió lejt irányoz elő a költségvetés a korszerű könyvtárak, tanu-

Seneca mosolya, avagy a bólogatók felelőssége

szodák, tanintézmények és közösségi sportlétesítmények építésére és finanszírozására. 2,6 milliárd lejt különítettünk el a családorvosi rendelők működésére, és
több mint 80 millió lejt korszerű és modern kórházak
létesítésére Erdély városaiban. Közel 35 millió lejt irányoz elő a ma ismét megszavazott állami költségvetés
az erdélyi repterek korszerűsítésére és építésére, valamint a kormány eredeti tervezetéhez képest 1,2 milliárd lejjel többet az autópályák építésére, megyei és
helyi utak karbantartására.

Nemrég írtunk arról, hogy
számos produkcióval – közöttük két premierrel és több
vendégjátékkal – köszönti a
tavaszt a marosvásárhelyi
Spectrum Színház. A főtéri
magántársulat ezen eseményekkel kapcsolatosan szerda
délelőtt tartott sajtótájékoztatót, amelynek kiemelt tematikája volt a hamarosan
bemutatandó produkció, egy
olyan előadás, amelyet – kortárs erdélyi viszonyok között
sajnálatosan ritka esetként –
annak írója rendezett.

Kaáli Nagy Botond

A résztvevőket Medve Zsuzsa
sajtófelelős üdvözölte és elárulta:
rengeteg eseményre kerül sor a tavaszi hónapokban a színházban.
– Eddig a tavalyi produkcióink és
vendégelőadások voltak láthatók,
de a háttérben két nagy produkció
is készült: az egyik a Tündöklő Jeromos, amelyet a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színházzal és a Maros
Művészegyüttessel közösen vittünk
színre, a másik pedig a budapesti
Nemzeti Színházzal koprodukcióként ott már bemutatott Sára aszszony című előadás. A tavasz
ünneplését a vendégelőadásokkal
kezdtük, hagyományőrző jellegű
produkciókat láthattak a nézők, a
Hagyományok Házával való partnerségnek köszönhetően. Hamarosan pedig olyan programsorozat
indul, amelynek keretében 13 nap
alatt 12 előadást tekinthetnek meg
az érdeklődők. Március 27-e színházi világnap, mi március 17-én
kezdjük az ünneplést a Kincses Elemér által írt és rendezett Ég a nap
Seneca felett című dráma bemutatásával.
Az előadásról és drámáról a
szerző és rendező, Kincses Elemér
beszélt:
– A darabot 24 éves koromban,
három nap alatt írtam a gyergyóalfalusi nővérem könyvtárában. Lefordították franciára, játsztuk
Jugoszláviában románul kétszer,
magyarul három-négyszer. Az
akkor kimondott igazságok ma jobban fájnak, mint megírásának idején, a politikára utaló mondatok ma
időszerűbbek, mint a legsötétebb

korban, mert a humánum egyre tehetetlenebb az abszolút minden fölött álló káosszal szemben. Sajnos
van egy olyan stádium, amikor már
késő humanistának lenni. Az alapgondolat: segíthet-e valaki, akinek
nem áll jól a kezében a tőr? A saját
véleményem szerint lehetne segíteni, de a napi történések szemberöhögnek. Nagy öröm és kemény
munka volt megrendezni a darabot.
Tógátlanítottam az előadást, a történet egy filozófus könyvtárában
játszódik, akire pont úgy rátörnek a
biztonságiak az öngyilkossági paranccsal, ahogyan az igazi Senecát
Néró megölte. A darab megírásától
a bemutatásig nyolc év telt el. Játszták még Galacon, franciára Seneca
mosolya címmel fordították le. Tetszik ez a cím is, mert a bólogatók
felelősségére utal: az elmúlt évtizedekben az egész ország tele volt bólogatójancsikkal, akik a legsötétebb
gazemberségre sem mondták azt,
hogy nem. Hatalmas a felelőssége
Seneca mosolyának! Ez a szomorú
tanulság ma sem veszített az értékéből, de van még remény, hogy fel
tudjuk venni a harcot a gonosszal
szemben. A darab és az előadás
ugyanakkor nem politikai hitvita:
egy embernek egy napját mutatja
be, nőkkel, mulatással, humorral –
az örök küzdelem a külső alatt hú-

szóló második szövegrészletnél a helyes szövegértésre vonatkozó kérdésekre kellett válaszolni, majd néhány
mondatos fogalmazást írni arról,
hogy (a vizsgázó) miért szokott fényképezni. Egy szerényebb képességű
diák számára összességében nem
volt a legegyszerűbb feladat.
Könnyebbnek tűnt a nyolcadik
osztályosok tétele. Romhányi József
szövege alapján (Mézga Aladár különleges kalandjai) kellett válaszolni
a kérdésekre, kifejezéseket értelmezni, különböző végződésű szavakat toldalékolni, a szövegből
kiindulva párbeszédet írni.
A második a szöveg a szaloncukor történetéről szólt (a Wikipédia
alapján), arra vonatkoztak a megválaszolandó kérdések is, majd a kedvenc
édességét
kellett
a
próbavizsgázó diák bemutassa. (b.)

zódik. Színes, kicsi társulat mutatja
be, öröm volt velük együtt dolgozni.
A Néró szerepében fellépő Zalányi Gyula hozzátette:
– Voltak visszatéréseim Marosvásárhelyre, nagyon örültem, amikor
Elemér
felhívott
a
szerepajánlattal. Ismertem a darabot
még akkoriból, amikor megírta, illetve amikor a Színház folyóirat ezt
mellékletként közölte, és bemutatta
a szatmári színház. Újraolvastam,
és ismét rájöttem, hogy olyan kihívás a darab, ami mellett nem szabad
elmenni. Örülök, hogy éltem a lehetőséggel.
A Senecát játszó Tatai Sándor
szerint a Senecához hasonló titokzatos, színes karakterek igazán izgalmasak.
– Lehet emberileg gyenge anyag,
politikusként
megbízhatatlan,
mégis megvannak az értékei. Azok
a sorok, amelyeket a szerző a fejébe
ültetett, rendkívül tiszta, mélyen
szántó gondolatok, és ez rendkívül
izgalmas. Ha ebből elcsípünk egykét dolgot, abból már nyertünk.
A Vicius szerepében látható Ruszuly Ervin elárulta:
– Katonát játszom, a Néró kedvencét, és igyekszem ezt színfoltként színpadra vinni. Ez a második
olyan darab a Spectrum Színházban, amelyben szöveges szereplő-

Fotó: Kaáli Nagy Botond

ként veszek részt – nagy kihívás
számomra táncosként prózai szerepben megnyilvánulni. Azt érzem,
hogy olyan szöveggel van dolgunk,
amely egyértelműen aktuális a mai
jelenben is.
Spector alakját Kárp György formálja a színpadon:
– Amikor megíródott a darab,
nem olvastam, de láttam egy nagyszerű előadást belőle Szatmáron, a
szerző rendezésében. A ’90-es évek
elején Szabadkán is láthattam, szintén az ő rendezésében, még háborús
hangulatban. Az az egész korszak,
amelyben játszódik, a Néró történelmi szerepe és a környezet, amely
oda jutatta, ahova, lenyűgözött.
Ezért is örvendek, hogy felkértek,
és tagja lehetek a szereposztásnak.
Remélem, hogy jól fogja fogadni a
közönség.
A színház vezetője, Török Viola
a tavaszi tervekről és megvalósításokról szólt. – Örülök ennek az új,
reményteljes sorozatnak, a megszületett és készülő előadásoknak.
Megújuló időszak közepén vagyunk, amikor nem csak vendégművészeket üdvözölhetünk, hanem
visszatértek kollégák, és az külön
öröm, hogy ezt a drámát Kincses
Elemér most is itt is megrendezi.
Ekképpen a szerzőt is üdvözölhetjük, a gondolataiba is betekinthe-

tünk. Örvendek, hogy rátaláltam
erre a darabra. Próbáljuk összekötni
azokat az értékeket, amelyeken felnőttünk azokkal, amelyek ma körülvesznek. A megújuláshoz a
Hagyományok Házával való
együttműködés is hozzátartozik, hiszen a népi kultúra továbbra is nagyon
fontos
eleme
a
művészetünknek. Nagy dolog, hogy
a budapesti Nemzeti Színház – miénkhez hasonló értékrendszerrel
egyedüliként a színházi világban –
felkarol bennünket. Március 15-e
körül előadásaink kapcsán olyan
nevekkel lehet kapcsolatba hozni a
színházunkat, mint Döbrentei Sarolta, Székely János, Petőfi Sándor,
Kincses Elemér. Ami a pesti együttműködést illeti, a Nemzeti Színház
vezérigazgatóját, Vidnyánszky Attilát még a beregszászi, kárpátaljai
korszakából ismerjük. Figyeltük,
ahogyan egy, a miénknél sokkal nehezebb kisebbségi sorsban épített
színházat. Mindig tudtunk egymásról, folyamatosan beszélgettünk, és
régóta tervezünk egy közös produkciót. Ez most valósulhatott meg,
Döbrentei Sarolta pedig kifejezetten
erre a célra írta a Sára asszony című
drámát, amelyet Vidnyánszky Attila
rendezett. A mondanivalója a törekvéseinket támasztja alá: van értelme
harcolni, mert sok harc után végül
csak megszületik a remény.
Az Ég a nap Seneca felett című
előadás bemutatójára március 17én, vasárnap este 7 órakor kerül sor.
További előadások: március 18.,
hétfő este 7 óra; március 25., hétfő
délután 5 óra; március 26., kedd
este 7 óra; március 28., csütörtök
este 7 óra. A Sára asszony marosvásárhelyi premierje március 23-án,
szombat este 7 órakor veszi kezdetét. Soron következő előadások:
március 23., szombat délután 3 óra;
április 24., szerda este 7 óra; április
25., csütörtök este 7 óra; április 26.,
péntek este 7 óra. Az említett vendégelőadások pedig a következők –
március 19., kedd du. 6.30-tól: Kincses Elemér: Az ugrás – Soproni
Petőfi Színház. Március 19., kedd
20 óra: Mindörökké Júlia – rendező: Pataki András – Soproni Petőfi Színház. Március 20., szerda 17
óra és 19 óra: A magány változatai
– Soproni Petőfi Színház. Március
26., kedd 14 óra: Hangszermesék –
Kásler Magdi és az Üver zenekar.
Március 30., szombat 18 óra: Egyedül – Székely János 677 sora – Bálint
Márta
Kossuth-díjas
színművésznő előadása.
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Történetek, amelyek rólunk is szólnak

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Homokóra, láncostól

Mesék életről és halálról, szerelemről és házasságról,
együttélésről, egyensúlyról,
annak elvesztéséről és megtalálásáról, gyermeknevelésről és hokiról – talán röviden
így lehet összefoglalni Csata
Éva, a Hifa Románia igazgatója Homokóra, láncostól című
könyvének a tartalmát. A
múlt csütörtökön bemutatott
kiadványban szereplő tartalmas és lényegre törő történeteket egytől egyig az élet
szülte, a legtöbben magunkra
ismerünk azokban az élethelyzetekben, amelyeket Éva
papírra vetett. A szerző egy
pillanatig sem rejti véka alá,
hogy az utcákat járva, mindennapi ügyes-bajos dolgainak az intézése közepette jött
szembe vele egy jelenet, egy
impulzus, egy hang, amelyet
papírra vetett. Mi több, úgy
érzi, a legjobb történetek valójában a hokipálya szélén
születtek, miközben gyerekei
hokiedzésen vettek részt.

Menyhárt Borbála

E sorok írója is évek óta lelkes
olvasója Csata Éva blogbejegyzéseinek, esténként a közösségi oldalon
megosztott, legfrissebb történet elolvasása után, a blogon minden alkalommal szembe ötlött még jó
néhány cím, amely annyira felcsigázta az érdeklődésem, és akárcsak
egy kisgyerek, aki egy sokadik
utolsó meséért könyörög, olvastam
tovább a negyediket, ötödiket. És
annyiszor éreztem, hogy: de jól kimondta azt, ami esetleg engem is
foglalkoztat, netán bosszant is. Humorral, kendőzetlenül, nevükön nevezve a dolgokat. Ettől egyedi Éva
stílusa, ezért olvassák őt sokan oly
szívesen, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a csütörtöki könyvbemutatón zsúfolásig telt a
helyszínként kiválasztott kupola a
marosvásárhelyi várban. Elég hoszszas keresgélés után talált Éva
olyan helyszínt, amelyet fogyatékkal élő barátai is könnyen meg tudnak közelíteni.

„Számomra az olvasás
létszükséglet”
A kötetről Vajda György újságíró
beszélgetett a szerzővel. Mint
mondta, olyan történetek, szösszenetek vannak összegyűjtve benne,
amelyek bárkivel megtörténhetnek,
olyan emberekről szólnak, mint mi
magunk vagy a szomszédaink, és
amiatt, hogy egy-egy történettel
azonosulni tudunk, a magunkénak
érezzük őket.
– Az írás az életemnek mindig is
a szerves része volt, számomra az
olvasás létszükséglet, igyekszem a
könyvek segítségével szinten tartani a lelki és mentális egészsége-

met. Enélkül el sem tudnám képzelni az életemet – mutatott rá
Csata Éva. – Ha az ember szeret olvasni, és a Jóisten megáldja azzal a
képességgel, hogy bátorságot vesz
az íráshoz, akkor megszülethet belőle valami. 2012–2018 között a
blogom címéhez híven – Minden
napra egy mese – kezdtek el ezek
a történetek napi rendszerességgel
megjelenni. Nagyon egyszerűen
születtek: az utcán utolértek különböző impulzusok, szagok, hangok,
egy-egy utcai jelenet, amelyeket
papírra vetettem, és amelyekkel elsősorban magamnak szerettem
volna üzenni. Amikor a könyvet

Az egészséges alvás
az egészséges élet része

Az egészséges alvás az egészséges élet
része, erről mégis kevés szó esik – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának
egészségügyért
felelős
államtitkára kedden Budapesten, az
alvás március 15-i világnapjának alkalmából rendezett eseményen.

Horváth Ildikó azt mondta, a nyugati világ
technológiai átalakulása olyan alvási szokásokat alakított ki, amelyek nem természetesek az
emberi szervezetnek. Mivel a megfelelő alvás
fontos az egészséghez, mindenkinek saját felelőssége, hogy időben feküdjön le aludni – közölte, hozzátéve, a felnőttek ezzel példát
mutatnak a gyerekeiknek.
Az államtitkár kitért arra is: a Három generáció az egészségért pályázat célja, hogy javuljon az egyes települések lakosságának

egészségi állapota. Előrehaladni együttműködésben, közös döntésekkel lehet – emelte ki
Horváth Ildikó.
G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke közölte, az európai uniós felnőtt lakosság 29,6 százalékának, a magyar lakosság
31,3 százalékának van alvásproblémája.
Az eseményen kiosztott közlemény szerint
májusban alvásterapeuta-képzés indul Magyarországon. A képzés megkezdéséhez szakirányú
felsőfokú végzettséggel kell rendelkezni, a teljesítéséhez pedig három év gyakorlati idő is
szükséges.
A rendezvényen bemutatták az alvásról, alvásproblémákról szóló Magyar Alváskönyvet,
és átadták a Sleepfriendly Hotel (Alvásbarát
Szálloda) díjat, amelyet a Hilton Budapest és a
Mala Garden Siófok nyert el.

szerkesztettük, és válogattuk össze
az írásokat, amelyek belekerülnek,
hiszen ezernél is több írás van a
blogon, a könyben pedig mintegy
150-160 szerepel, akkor győződtem
meg róla, hogy nyomon követhető
az a lelki fejlődés, ami e pár év alatt
végbement bennem. Ez elsősorban
annak köszönhető, hogy el-elgondolkodtam egy egy élethelyzeten –
ismerte el a szerző.
A hokipálya szélén,
zajban megy a legjobban az írás
Mint mondta, olyan történeteket
írt le, amelyek bárkivel megtörténhetnek, a mélyen látás, a mélységek
keresése nem a pszichológusi előképzettségének köszönhető, hanem
annak, hogy egész életében imádott
„a víz alatt élni lelkileg”. Ezek az
emlékek, lenyomatok, megtapasztalások, impulzusok kollektívek,
mindannyiunk életében jelen vannak, nem csak róla szólnak.
– A hoki számomra nagyon fontos, nemcsak amiatt, hogy a jégpálya szélén készülnek a legjobb
írások, hanem amiatt is, mert olyan
szinten neveli a sport nemcsak fizikai, hanem elsősorban lelki és
mentális egészségre az embert,
hogy bármilyen küzdelmet megéri
érte végigvinni – állítja Éva, és
hozzátette, annyira szokásává vált,
hogy miközben a gyerekei hokiznak, ő ír a pálya szélén, hogy amikor a gyerekek elmentek táborba,
és leült, hogy befejezze az egyik
írását, borzalmasan zavarta a csend,
és úgy döntött, inkább kimegy a jégpályára. Ám időközben ez bezárt,
így új, kellőképpen zajos helyszínt
kell keressen – jegyezte meg nevetve.
A fogyatékkal élők
a világ legigazabb barátai
Csata Éva a fogyatékkal élőket
felkaroló Hifa Románia Egyesület
igazgatója, ezért a sérültek gyakran
főszereplői a tollából fakadó történeteknek, mi több, Évának ezek a
kedvencei.
– Azok az emberek, akik ma is itt
vannak mellettem, a fogyatékkal
élők, a világ legigazabb barátai.
Úgy érzem, a történetek, amelyek
igazán mondanivalót hordoznak
ebben a könyvben, róluk szólnak –
hangsúlyozta.
Homokóra, láncostól című könyvének a borítóját Magyarosi Zsuzsa
fogyatékkal élő alkotó tervezte, akit
rendkívüli tehetséggel áldott meg a
Fennvaló. A könyvbemutató alkalmával a kupolában a művész kiállított munkáit is megtekinthették a
résztvevők.
– Magyarosi Zsuzsát végtelenül
tisztelem, és arra gondoltam, mi-
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lyen jó lenne, ha azt, amiről évek
óta beszélünk a Hifa Románia
Egyesületnél – hogy hidakat építsünk a fogyatékkal élők és egészségesek között –, a magánéletben is
meg tudnánk valósítani. Zsuzsa
nyitott volt erre, és így született ez
az együttműködés – mondta el Éva,
majd köszönetet mondott Mátyás
Leventének és Dénes Ildikónak,
akik segítségére voltak a könyv
szerkesztésében.
Láncok és korlátok...
A cím kapcsán a szerző elárulta,
számos lehetséges változat volt
versenyben, de valamiért egyik
sem volt az igazi.
– Szerettem volna, ha a cím
mesél az időről, arról a fejlődéstörténetről, ami a könyvben megtapasztalható írástól írásig. A láncok
jelen vannak az életünkben, ezeket
elsősorban mi magunk hozzuk
létre nagyon erős korlátok formájában, és amikor én leülök írni,
egy ilyen lánctól kívánok megszabadulni... Nemsokára negyvenéves
leszek, és megígértem magamnak,
hogy ezt a küszöböt úgy szeretném
átlépni, hogy valamit leteszek az
asztalra. A munkámat nem az asztalra teszem, az a lelkem része.
Sokan azt gondolják, hogy a fogyatékkal élőkkel nehéz dolgozni,
miközben olyan örömöt hoznak
az ember életébe, hogy az kimondhatatlan. Annyi mindenre
megtanítottak, nagyon fontos dolgokra. Tőlük tanultam meg azt is,
hogy a korlátok és a láncok nagyon fontosak az életünkben, ha
azok nem lennének, akkor nem
tudnánk szinteket lépni, nem tudnánk fejlődni, eljutni önmagunkhoz és ahhoz a belső lényeghez,
amit próbálok visszaadni ezekkel a
szösszenetekkel – vallotta be Éva.
Nem kritizálni, hanem elfogadni...
A rendkívüli szociális érzékenységgel megáldott szerző elárulta, jelenleg két történet van, amelyekbe
„fülig szerelmes”, és bár igen kritikus önmagával szemben, ezúttal
mindkettőről úgy érzi, hogy jól sikerültek, és remélhetőleg ezek is
napvilágot látnak majd könyv formájában. Az egyik egy fogyatékkal
élő fiatalemberről szól, a másik
pedig egy homoszexuális hölgynek
a története.
– Azért kívánom a másságot a
középpontba helyezni, mert a fogyatékkal való élet is egy másság.
Tőlük tanultam meg azt, hogy nem
ítélkezni, hanem szeretni, nem keresni a hibákat és kritizálni, hanem
elfogadni kell, és ezekkel a történetekkel másoknak is meg szeretném
mutatni, hogy igenis lehet másként.
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Bogdán Emese

Az érzéki felajánlás
a legnagyobb áldozat

Az emberi lélek egy testi világban eszmél
önmagára, így a testi-érzékleti világot önazonosnak éli meg. Ez a világ önkifejezésére és
szükségleteinek kielégítésére is alkalmas. A
keleti vallások ezt úgy fejezik ki, hogy az
ember folyamatosan létvágyban él: a megvalósulás és az elmúlás örök körforgásában,
onnan tudja igazából, hogy él, hogy folyamatosan ízleli, hallja, tapintja önmagában és
maga körül az életet. Az ember képes mindezt
gondolatilag is felidézni, de az élet nem a
gondolatok virtualitásában, hanem a test érzéki tapasztalatában válik valóban emberi
életté.
Az ember egyik legszebb képessége, a szeretet is folyamatosan arra törekszik, hogy az
életet érzéki tapasztalatként is kellemessé
tegye: széppé, színessé, izgalmassá, ízletessé,
fájdalommentessé, simogatóvá, mozgalmassá, kielégítővé. A szeretet csak akkor igazán emberi, ha a testet is magában foglalja, és
ha az élet egészét szereti és igenli, hiszen az
emberi lét, a külső és a belső világ, a testi és
a szellemi tartományok olyan egybetartozó és
egymásba áramló folyamatos tapasztalása,
amit ha megpróbálunk darabjaira szedni,
maga az emberi létforma hullik szét. A létvágy a tapasztalás vágya, és az ember semmit
nem ismerhet meg, amit testileg vagy szellemileg nem érzékel, észlel, tapasztal, amit nem
tesz belsővé. Ahogy az emberi természetünk,
úgy az érzékek világa is kettős. Testi, idegrendszeri tapasztalás nélkül nem ismerhetünk
meg senkit és semmit, de testünk gyakran
téved. Az érzékek önmagunkban rövidlátók.
Öntudatlanok, és azonnali kielégülésre törekvő gyönyörvágyuk a legnagyobb tragédiákat idézheti elő. A buddhista filozófia az
érzéki tapasztalati örömökre való vágyakozásban, magában a létvágyban látja az emberi
szenvedés alapvető forrását. Más kultúrák
talán nem fogalmazzák meg ilyen élesen, de
legtöbbjük egyetért abban, hogy az érzéki vágyak előtérbe helyezése elhomályosítja a tudatot, elszívja az energiát a magasabb rendű
cselekvéstől és szellemi működéstől, az embert önzővé, lustává, szeretetlenné, torkossá,
beteggé, szenvedélyeinek és vágyainak rabjává teszi.

Az indiai vallásgyakorlatban az érzékiség
kiemelt szerepet játszik. Az érzékszerveket
nem passzív befogadó szerveknek, külvilágra
nyíló kapuknak tartják, hanem a világteremtés
eszközének. Így lehetséges, hogy mind a
hindu, mind a buddhista hagyomány ismeri az
érzéki felajánlás fogalmát, ami az érzékszervek örömteli kielégítésének gyakorlatával
kíván áldozni a mindenség szemének. A
buddhizmusban a szimbolikus kegytárgyak
felajánlása, a hinduizmusban az Agni tüzébe
hajítása célozza annak kifejezését, hogy az
emberi érzékiség az istennek tett legnagyobb
áldozat. A szemet gyönyörködtető mécs
lángja, az orrot kényeztető füstölő gyújtása, a
fület éltető szertartászene melódiája, a szájat
jóllakató étel és víz felajánlása, a test bonyolult rituális tánca mind azt szolgálja, hogy érkiteljesedvén,
az
zékiségében
áldozatbemutató érzékein át eggyé váljon magával a világgal. Az érzékiség gyönyörével eltelő lélek – az érzéki kielégítés által –
megélheti a tudat visszaolvadását az egység
állapotába. Ennek átélése rendkívüli felismerést hozhat: azt a réges-régi bölcsességet,
hogy minden és mindenki egy.
A görög mitológiából Erószt a vágy és a
szerelem isteneként ismerjük, pedig ennél
jóval több. Erósz, egyes források szerint Khaosz, Gaia és Tartarosz mellett a négy kozmogonikus őslényeg egyike, mások szerint maga
Zeusz alakult át Erósszá, Erósz tehát egy mindenütt és mindenek fölött uralkodó erő, esetleg Zeusz gyermeke. Megint más források a
legősibb istenek egyikeként azonosítják, de
több egymástól teljesen különböző istenpáros
gyermekeként is találunk rá utalást. Érdekes
végiggondolni, hogy amíg a görög források
szerint Erósz az ég, a levegő, a föld, a tenger,
az alvilág és a Tartarosz (alvilág alatti birodalom) kulcsának a birtokosa, a hellenisztikus
költészetben és a római istenkultuszban
Erósz–Ámor–Cupidó lassan átalakul azzá a
pufók arcú, fürtös hajú, nyilakkal lövöldözgető fiúcskává, szinte csecsemővé, akit az európai művészettörténet ábrázolásaiból is oly
jól ismerünk. Érdemes ezen az átalakulási folyamaton elgondolkodni, talán segít azonosítani és mélyebben megérteni azokat a
pszichés erőket, amelyek mindannyiunkban,
sőt egész kultúránkban oly erőteljesen működnek.

A székely da Vinci hangja (2.)

Szilágyi Mihály

(Folytatás február 28-i lapszámunkból)
A székely da Vinci végül orgonamuzsika
hangjával szabadult a börtönből. Természetesen úgy kell értenünk ezt a kijelentést, hogy
szabadulásának évében a szamosújvári Szent
Ferenc zárdatemplom orgonáját javította meg.
Végül 1827-ben, karácsonyi ajándékképp, az
ünnep előtti napokban szabadon engedték.
A szabaddá vált lángész visszatért Marosvásárhelyre. A városi tanács úgy látta jónak,
ha mérnökként alkalmazzák, de a bécsi udvar
elutasította ezt a törekvést, mondván, hogy
egyetlen város nem tud annyi munkát adni
egy mérnöknek, hogy megérje alkalmazni.
A munka nélkül maradt ezermesternek szerencséje volt, mert értett az ezredik tudományhoz is, a zenéhez. Igen, ismét
belebotlunk a zenébe. De ha Bodor Péter nem
értett volna a zenéhez, akkor nagy bajban lett
volna. 1829-ben, amikor épp szűkösen élt, mert
a város semmilyen munkát nem adott neki, a
vámosgálfalvi református egyházközség orgonát rendelt a mestertől. Bodor a munkát 900
rénes forintért és egy hordó borért vállalta – a

hordó méretéről keveset tudunk. Egy év múlva
át is adta a hangszert.
Talán csodálkozunk, hogy miért éppen hídépítő mesterhez, egy útmérnökhöz vagy
éppen freskókészítőhöz fordultak a vámosgálfalviak orgonakészítés ügyében. Bodor nem
csak a zenélő kút kapcsán vált ismert „orgonamesterré”. Már 1806-ban felkérték az ernyeiek, hogy vizsgálja meg az újonnan
készült orgonát. Talált is benne hibát. Amikor
a bíróságon a jövedelméről érdeklődtek, az
ezermester az orgonakészítést említette jövedelemforrásként. Valószínű, hogy sok berekedt orgonának adta vissza a hangját.
Bármennyire is igyekezett tisztességes
életet élni, mégis ismét bajba sodródott. Míg
Szamosújváron raboskodott, egy Szathmári
József nevű ügyvéd segélyeket küldött neki
a börtönbe. Amikor az ügyvéd elhunyt, annak
özvegye azonnal perbe fogta Bodort, és a segélyt kölcsönnek nevezve, megmaradt vagyona nagy részét elperelte a mestertől. A
pervesztésen felbuzdulva még több kölcsönző fellépett, és követeléseikkel fenyegetőztek. Így Bodor útja újra veszedelmes
irányba kezdett haladni, és 1835-ben ismét
lebukott pénzhamisítással. Nem kegyelmez-

Adománygyűjtés a Maros megyei bántalmazott
nők megsegítésére

Nem luxustáska

Nem luxustáska címmel adománygyűjtő kampányt indít az RMDSZ
Maros megyei Nőszervezete és
Kádár Eszter orvostanhallgató. A
március 14. – április 30. közötti időszakban alapvető higiéniai kellékeket lehet adományozni, amelyeket
majd olyan nőkhöz juttatnak el, akik
egy bántalmazó kapcsolatból menekülve nehéz körülmények között
élnek, esetleg arra kényszerülnek,
hogy menedékhelyen húzzák meg
magukat.

Menyhárt Borbála

Rengeteg, nehéz helyzetben lévő nő életében még az alapvető higiéniai termékek
is luxuscikkeknek számítanak. Amikor
azon gondolkodunk, hogy éppen melyik
márkájú fogkrémet, sampont emeljük le az
üzlet polcáról, talán eszünkbe sem jut, hogy
sokan vannak, akiknek nincs fürdőszobája,
netán lakása sem, ők viszont nem a márkák
között válogatnak, hiszen a mindennapi betevő biztosítása is gondot okoz számukra.
Ezért az RMDSZ Maros megyei Nőszervezete és Kádár Eszter orvostanhallgató
adománygyűjtő akciót indít Nem luxustáska címmel, a Maros megyei bántalmazott és rászoruló nők megsegítése
érdekében.
A kampány célja, hogy alapvető fontosságú tisztálkodási és szépségápolási csomagokat jutassanak el azon nőknek, akik a
nehéz időszakokban is szeretnék megőrizni
méltóságukat és nőiességüket.
Kádár Eszter orvostanhallgató lapunknak
elmondta: számunkra természetes, hogy
rendelkezünk ezekkel a termékekkel, viszont azoknak a nőknek, akik bántalmazó
kapcsolatból lépnek ki, mindez hiánycikk,
és lehetőségük sincs ezeket megvásárolni.
tek neki, újabb tízéves rabság várt rá, amiből
nyolcat megszokott helyén, Szamosújváron
töltött. 1845-ben szabadult. Azt is rebesgetik
róla, hogy a börtönben tizenhárom jómadár
társaságában zenével igyekezett átélni a bűnbánatot. „…a fájdalmas években megőszült
Bodor, ki a börtönben 13 gyilkost zenésszé képezett, szelíd érzelmeket fúva azokba” – jelenti
egy tudósító 1862-ben.
Szabadulása után, 1846-ban ismét orgonát
készít, ezúttal Mezőbodon számára. Ezt követte a kibédi orgona, amely a mester legkiválóbb és leghíresebb hangszere.
1848-ban Szabédon épített újabb orgonát.
Ekkor már mindenhova eljutott a szabadságharc szele. A hangszer sípjait maga a mester
öntötte. Lett is botrány ebből, mert „midőn
annak nagy sípjait öntené, a sámsondi oláh
táborban valamely kém azt a hírt vitte, hogy
Bodor 12 ágyút öntött a szabédiak számára”
(Orbán Balázs). A forradalmi év őszére el is
készült a hangszer. A népi érzelemvilág mélyen a lelkébe fogadta Bodor Pétert. Egyes
visszaemlékezések és interjúk már úgy említik, mint a szabadságharc vásárhelyi fenegyerekét, aki megszervezte a város védelmét, és
új, rettenetes fegyvert talált fel, a „láncos golyós
orgonaágyút” vagy másképpen „halálorgonát”.
Sőt, odáig jutott a népi megvilágosodás, hogy

Illusztráció

A kezdeményezést a NEEEM kampány
keretében indítják a szervezők egy Budapesten már jól működő modell alapján. Sajnos megyénkben is sok olyan nő él, akik
bántalmazás után segítségre szorulnak,
nehéz anyagi körülmények között élnek,
vagy egy bántalmazó kapcsolatból kilépve
ideiglenesen menedékházban laknak, ahol
az alapvető higéniai termékekből is hiány
van. Kádár Eszter a magyarországi kezdeményezést látva rukkolt elő az ötlettel,
hogy Marosvásárhelyen is jó lenne elindítani ezt a kampányt, ezért felkereste Csép
Éva Andrea parlamenti képviselőt, ő pedig
a nőszervezettel együtt felkarolta a kezdeményezést.
A szervezők arra kérik azokat, akik segíteni szeretnének, hogy egy jó állapotban
lévő táskába pakoljanak olyan termékeket, amelyek a mindennapi higiéniához
szükségesek: sampon, hajbalzsam, fogkefe, fogkrém, szappan, egészségügyi
szárnyas betét, de emellett a csomag tartalmazhat egyéb hasznos kellékeket, mint
például tiszta fehérnemű (S-XL), tiszta
zokni, papírzsebkendő, hajgumi, hajkefe,
kézkrém, ajakbalzsam, nedves törlőkendő, papucs, illetve egy kedves, személyes üzenetet.
Továbbá higiéniai okokból arra kérnek
mindenkit, győződjenek meg arról, hogy a
kiválasztott termékek újak és bontatlanok.
Szintén biztonsági okokból a táska nem tartalmazhat: mosható betétet, intim tölcsért,
éles vágóeszközöket, gyógyszereket, illetve
élelmiszert, aminek a szavatossága 2019.
július előtt lejárna.
Akik úgy érzik, hogy segítenének a
Maros megyei bántalmazott és rászoruló
nőknek, adományaikat március 14. – április
30. között az RMDSZ Maros megyei székházában (Marosvásárhely, Dózsa György út
9. szám, I. emelet) adhatják le.
Bodor pénzhamisítási kísérletei tisztára mosódtak, mondván: a szabadságharc érdekében
hamisított pénzt. Tény, hogy az idős mester, aki
annyiszor vágyott a szabadságra, tenni akart
érte. Tudását gyutacskészítésre használta fel.
1849-ben, amikor a várost megszálló,
templomokban háló és rongáló martalócok
elszeleltek Bem közeledtének hírére, Marosvásárhely a magyar hadseregtől hat ágyút kapott. A nehézfegyverek üzemelése már a
város dolga lett, Bodor itt segédkezett lőporés golyógyártással.
A segesvári csata előtt a várban tartózkodó
katonai egységek elvonultak. Velük távozott
Bodor is. A mester azonban Kolozsvárra utazott, nem a csatatérre. Itt érte a váratlan halál
valószínűleg 1849. augusztus 6-án.
A mester neve legendává vált. Bár családja
nem volt, csak két fogadott gyermeke, emlékét
egy ország viseli a szívén. Amikor megszólal
a Vártemplom harangja, legelőször azt üti,
hogy Bodornak köszönheti a hangját; amikor
megszólal Kibéden az orgona, Bodor Péter
lelke is ott rejtőzik a sípok anyagában; és amikor régi képeslapokon csodáljuk a zenélő kutat,
egy sosemvolt, de mégis szabadságról s talán
szerelemről álmodó dallam szólalhat meg a lelkünkben – ha kellően érzékenyek vagyunk
hozzá.
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Ízesen-színesen
a böjtben is

A böjtöt általában mindenki a húsról való lemondással azonosítja, pedig a böjtölés nemcsak ennyiből kellene, hogy álljon. Mégis, ha valaki úgy dönt,
hogy a nagyböjt idején kiiktatja étrendjéből,
eléggé nehéz helyzetbe kerülhet, ha nincs kellően
felkészülve a hús nélküli ételek készítésére. Nagyon fontos tudatosítani, hogy nem csak hússal
lehet főzni, és nem csak az finom, ami hússal készül, sőt, nagyon ízletes, szemnek-szájnak is tetszetős ételeket készíthetünk nélküle is. És nem
utolsósorban a gyorsaság is egy szempont a húsmentes ételeknél: sokkal hamarabb elkészülnek,
akár 15-20 perc alatt is finom ebédet vagy vacsorát
tehetünk az asztalra. A katolikus böjt megengedi a
tojás és tejtermékek fogyasztását is, de az alábbiakban ötletet adok a kizárólag növényi eredetű
böjti ételekhez is.

ledobjuk a tésztát is, és addig főzzük, amíg a tészta megpuhul. Leszűrjük, majd visszatesszük a főzőedénybe. Egy serpenyőben felhevítjük az olajat, megpirítjuk benne a
felaprított fokhagymát, majd beletesszük a lisztet. Felöntjük
a tejszínnel, hígítjuk még vízzel, végül belekeverjük a tejfölt
és a reszelt sajtot. Sózzuk, borsozzuk, citromlével savanyítjuk ízlés szerint, majd ráöntjük a tésztára, és jól összeforgatjuk. Tálaláskor még szórhatunk rá reszelt sajtot.
Gyors zöldséges tészta

Sütő Edith

Zöldséges-tejszínes laska (tészta)
Hozzávalók (4 személyre): 40 dkg orsótészta, 40 dkg vegyes fagyasztott zöldség (pl.: sárgarépa, karalábé, karfiol,
hagyma, paprika, tök, padlizsán), só, 2 evőkanál liszt, 3-4
evőkanál olaj, 2 dl tejszín, 1-2 dl tejföl, 15 dkg reszelt sajt, 2
cikk fokhagyma, só, bors, citromlé.
Elkészítése: vizet forralunk, megsózzuk, amikor forr, beledobjuk a fagyasztott zöldségeket. Amikor a víz újraforr, be-

Hozzávalók (2-3 személyre): 2 marék fagyasztott borsó, 1
piros húsú paprika, 5-10 dkg fekete olajbogyó, 25 dkg teljes
kiőrlésű lisztből készült orsótészta, 5 evőkanál olaj, 2 dl szójatejszín, só, bors, szerecsendió ízlés szerint.
Elkészítése: vizet forralunk, megsózzuk, majd kifőzzük
benne a tésztát, és leszűrjük. A főzőedényben felforrósítjuk
az olajat, megdinszteljük benne a csíkokra vágott paprikát,
majd rádobjuk a zöldborsót is. Kevés vizet öntve alá addig
pároljuk, míg a borsó elkészül. Ekkor hozzáadjuk a leszűrt
tésztát meg az egészben hagyott olajbogyót, és rálocsoljuk a
szójatejszínt. Sóval, borssal és szerecsendióval fűszerezzük
ízlés szerint, majd jól összeforrósítjuk, és már kínálható is.
Gyors pizza
Hozzávalók: 5-6 szelet fehér vagy Graham-kenyér (méretüktől függően), 3 dl házi ketchup, néhány evőkanál üvegben
eltett lecsó, 3 közepes méretű gomba, sajt, só, bors, olaj,
zsemlemorzsa.
Elkészítése: egy közepes tepsit kikenünk olajjal és megszórunk zsemlemorzsával. Ezután belehelyezzük a kenyérszeleteket egymás mellé úgy, hogy a tepsi alját jól befedjék,
és ne maradjon rés közöttük. Ha szükséges, el kell vágni őket.
A kenyérszeleteket megkenjük a házi ketchuppal, eloszlatjuk
rajta a lecsót, majd kirakjuk a vékonyra szeletelt gombával,
és megszórjuk borssal. 200 fokra előmelegített sütőben 1015 percig sütjük, vagy amíg a gomba elkészül. Ezután a tepsit
kivesszük, megszórjuk reszelt sajttal, és visszatoljuk annyi
időre, amíg a sajt jól megolvad. Ha szükséges, a végén megsózzuk.
Megjegyzés: a gombát nem szórjuk meg sütés előtt sóval,
különben levet enged, ezért csak a végén sózzuk. Ízlés szerint
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egyéb alapanyagokat is lehet használni: pl. fagyasztott zöldség, főtt tojás. Böjtön kívül pedig maradék húst vagy sonkát
is szórhatunk rá.
Paradicsomos gomba
Hozzávalók (4 személyre): 1 kg kisebb fejű gomba, 4
hagyma, 1 fej fokhagyma, 2 dl sűrű paradicsomlé, só, bors,
olívaolaj.
Elkészítése: a gombát folyó víz alatt gyorsan átmossuk,
majd hagyjuk lecsepegni. A hagymát megtisztítjuk, vastagabb szeletekre vágjuk, majd elterítjük egy hőálló edény
alján. Szétoszlatjuk a meghámozott fokhagymacikkeket is,
majd az egészet megszórjuk sóval és borssal, ileltve meglocsoljuk olívaolajjal. A hagymaágyra terítjük a gombát, rálocsoljuk a paradicsomlevet, ha szükséges, utánaízesítünk,
majd az edényt lefedve 190 fokra előmelegített sütőbe toljuk kb. 25 percre. Ezután fedő nélkül sütjük még kb. 10 percig, hogy a leve jócskán elpárologjon. Krumplipürével
tálaljuk.

Nemzetközi trendek a GastroPan kiállításon

„Mentes” termékek, kézműves fagyi, hibrid üzlethelyiségek

Várhatóan a „mentes” (glutén-, laktóz-, cukor-, adalékanyag-mentes stb.) termékek
kategóriája lesz az egyik legkeresettebb azon több mint
20 ezer pékipari, cukrászati
és vendéglátóipari szakember
és vállalkozó körében, akik
március 28–30. között ellátogatnak Aradra, Délkelet-Európa legnagyobb szakmai
kiállítására, a GastroPanra.
Több mint 130 kiállító számos
más olyan nemzetközi gasztronómiai irányzatot is bemutatnak
az
eseményen,
amelyek meghatározzák az
idei piaci trendeket.

A fogyasztók egyre inkább az
egészséges táplálkozás és a fogyasztás mennyiségének csökkentése iránt érdeklődnek, de a
nemzetközi irányzatok is jelentős hatással vannak a hazai pékségekre,
cukrászdákra és vendéglátóipari egységekre, arra ösztönözve őket, hogy
termékeiket és szolgáltatásaikat igazítsák a modern fogyasztói társadalom igényeihez. Március végén
számos beszállító 22 országból érkezik Aradra, hogy bemutassa, milyen
szakmai és üzleti megoldásokat
kínál a hazai termelőknek.
A fagyi a vásárlók szeme láttára
készül
A fagylaltipar az egyike a legdinamikusabban fejlődő iparágaknak

Romániában, a szakirányú gépek és
alapanyagok beszállítói pedig minőségi termékekkel és megoldásokkal készséggel állnak a gyártók
rendelkezésére, hogy minél szorosabbra fűzzék a kapcsolatot a fogyasztókkal. A rugalmasság és az
átláthatóság rendkívül fontos ebből
a szempontból: új trend, hogy a
kézműves fagylaltot a fagyipulttól
2 méternyi távolságra, a vásárlók
szeme láttára készítik, a
fagyipult tárolói pedig
szintén áttetsző anyagból készülhetnek. A
fagylaltok
ízkínálata
szinte végtelen, a beszállítók arra is lehetőséget teremtenek, hogy a
termelők meglepetéselemekkel tarkítsák egyedi
kínálatukat.
Kisebb adagok,
nagyobb tápérték
„A kevesebb néha
több” – ezt követi az
élelmiszeripar is, figyelembe véve a demográfiai csökkenést és azt,
hogy a fogyasztók egyre
inkább az egészséges
táplálkozást részesítik
előnyben. Habár a
mennyiséget tekintve a
fogyasztás
csökken,
mégis a hozzáadott érték
növekszik, a termelők

pedig igyekeznek ehhez a trendhez
igazodni. A fogyasztók vásárlási
szokásait vizsgáló egyik kutatás
szerint az ár már nem az elsődleges
szempont az élelmiszerek megvásárlásakor. Az alapanyagok minősége és a feldolgozás folyamata
számít. A piac speciális igényei kielégítésének köszönhetően a gluténmentes, laktózmentes vagy
cukormentes termékek kínálata

egyre inkább növekszik, és ígéretes
üzleti lehetőségeket rejt.
A kenyeresüzletek és éttermek
közötti határ elmosódik
Az utóbbi években számos pékség és cukrászda jelentős összegeket fektetett modernizálásba,
fejlesztésbe, így megszülettek az
úgynevezett hibrid üzlethelyiségek.
A vásárlók, vendégek amellett,

hogy megveszik kedvenc kenyerüket a kedvelt márkától, ugyanott kényelmesen, kellemes környezetben
elfogyaszthatnak egy kávét, süteményt, vagy nassolhatnak. Ugyanakkor, az éttermek, szállodák saját
„pékségükben” megsüthetik a
desszerteket, bármikor frissen sült
péktermékeket kínálhatnak vendégeik számára.
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Mit tehet a szülő?

A különböző digitális eszközök: az asztali számítógép, a
laptop, a táblagép, az okostelefon és az internet a fénykorát éli. Ezeknek az óvodások
és iskolások életére gyakorolt
hatásáról, a sport fontosságáról és a változások feldolgozásáról
Pápai
Annamária
iskolapszichológust, a 2012ben alakult Maros Megyei Neveléslélektani és Erőforrás
Központ pszichológusát kérdeztük.

Szikszai Ibolya Tünde

– Ön milyen mértékben ajánlja a
digitális eszközök használatát a
gyerekeknek?
– A mai gyerekek a digitális generációt képviselik, a digitális eszközök az életük szerves részét
képezik. A társadalom megköveteli,
hogy a gyerekek megtanulják a számítógép, az okostelefon és az internet használatát. Ha a szülő teljesen
megvonja ezeket, egy adott ponton
a gyerek versenyképességét, munkaerőpiacon való felzárkózását akadályozza. Egyébként sem lehet
eltiltani egy gyereket a virtuális valóságtól, ha nem otthon, akkor majd
az iskolában vagy máshol talál rá
módot, hogy internetezzen. A legfontosabb, hogy a szülő ellenőrizze
azokat a tartalmakat, amelyekhez
hozzájut a gyerek. Fontos odafigyelni, hogy milyen rajzfilmeket
vagy egyéb tartalmakat néz, milyen
játékokon játszik, és milyen ezeknek az agressziószintje. Fel kell
mérni, hogy melyek a nem megfelelő tartalmak a gyerekek számára,
Pázmány Péter
XVII. századi egyházi író,
bíboros, egyetemalapító
egyik pedagógiai intelmét
idézzük a rejtvény
fősoraiban.
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Én hiszek abban, hogy ha szétnézünk egy kicsit a környezetünkben,
mindig kerül valaki, akire támaszkodhatunk. Ezt kell megérteniük a
kisebb gyerekeknek is, hogy nincsenek egyedül, mindig van valaki,
aki velük van.
– Mi az a pont, amikor egy szülőnek tanácsos pszichológushoz
vinnie a gyerekét?
– Fontos, hogy amikor pszichológushoz viszi valaki a gyerekét,
akkor felkészítse erre a találkozásra, ami egy barátságos
és játékos beszélgetés. Mi,
pszichológusok teljesen átlagos
családokkal is foglalkozunk, akiknek az életében történt egy kis elakadás. Lehet, hogy ezeket az
elakadásokat ők közösen, családon belül is meg tudják oldani, de
időnként egyszerűbb egy külső
személytől segítséget kérni a továbblépés érdekében. Azt, hogy
pszichológushoz forduljon-e a
család, az alapján kell eldönteni,
hogy mit jelez vissza a család
környezete, mit mondanak a tanárok, szüksége van-e erre a gyereknek.
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mája, hanem a sportággal vagy a
közösséggel, ezekkel nem tud azonosulni. Sokszor el kell menni
több helyre is, amíg a gyerek megkapja azt a sportágat és azt a köami
számára
a
zösséget,
legmegfelelőbb.
– Mit lehet tenni annak érdekében, hogy a gyerek könnyebben elviselje a különféle életeseményekkel
járó változásokat?
– A változások kezelése, a folyamatos alkalmazkodás életfeladatunk. Konkrét recept nincs arra
nézve, hogy ezt hogy kezeljük jól,
de egy egészségesen biztonságos
háttér nagyon sokat segíthet. Szülői
támogatással, egy biztató tanárral
vagy jó barátokkal áthidalható bármilyen helyzet. A lényeg, hogy legyen egy biztos pont a gyerekek
életében.
– Mit tegyen az a gyerek, akinek
nincs ilyen biztos pont az életében,
aki nem számíthat a szüleire, nem
jön jól ki a tanáraival, és barátai
sincsenek?
– Ilyen esetben el lehet menni az
iskolapszichológushoz átbeszélni
néhány problémát, vagy csatlakozni
kell egy segítő jellegű közösséghez.
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Illusztráció

– A sportnak lehet segítő szerepe
akkor, ha a gyerek agresszív?
– A sportnak köszönhetően a
gyerek megtanulja az önfegyelmet,
az együttműködést, a felelősséget
és a rendet. A sportban a gyerek kipróbálja magát. Olykor agresszív
cselekedetei is lehetnek, de fontos,
hogy tudja leállítani magát, és erre
a sport hatékony kereteket biztosít.
Megtanulja, hogy az ütésének következménye van, és ezt mérlegelve
ő dönti el, hogy odaüt vagy sem.
Szerintem a rajzfilmek és a játékok
azok, amelyek inkább agressziót
váltanak ki. Ezek esetén minden az
adott tartalom végkifejletétől függ,
az irányítás nem a gyerek kezében
van.
A sportot egyébként egy nagyon
fontos fejlesztő tevékenységnek tartom. Ha 7 éves kor után nem figyelünk oda erre tudatosan, a gyerek
ösztönös mozgásigénye elkezd
csökkenni, és később sem fog sportolni.
– Mi van akkor, ha a gyerek elzárkózik a sporttól?
– A gyerekek alapvető igénye a
mozgás. Egy gyereknek sosem
magával a sporttal van probléJAPÁN Ð
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és korlátozni kell a „fogyasztásukat”. Én személy szerint egy 1–4.
osztályos kicsinek semmi esetre
sem ajánlok napi egy óránál vagy
másfél óránál több időt bármilyen
jellegű képernyő előtt.
– Mi van akkor, ha a gyerek másfél óra elteltével is ragaszkodik
ahhoz, hogy folytassa a digitális
eszközök használatát? Mit tegyen
ilyenkor a szülő, hogyan kezelje a
hisztit?
– A szülőknek következetesnek
kell lenniük a nevelési kérdésekben
és a korlátok felállításában. Ha a
szülő azt mondja a gyereknek, hogy
mindennap másfél óra, akkor ez ne
húzódjon ki néha három órára. A
gyerekek szeretik a szabályokat, tudnak is ezekhez alkalmazkodni, de
csak ha a szülő kitartó. Eleinte nehéz
lehet, de attól az, hogy a gyerek próbálgatja a szülő határait, és ha tudja,
hogy a szülő egyik nap megengedte
a három órát, akkor addig próbálkozik, ameddig újra el nem éri azt.
Ha a szülő felállítja a stabil határokat, emellett minőségi időt tölt a
gyerekével, aktívan figyel legalább
napi egy órán át csak rá, akkor még
a legérzékenyebb gyerek is vissza
tudja fogni magát, és nem hisztizik.
Úgy gondolom, a mai gyerekeknek is meg kell tanulni unatkozni,
ugyanis ez egy adott ponton jót tesz
nekik, segít önmagukra és a környezetükre figyelni. Amit unatkozásnak nevez a gyerek, az egy 10-15
perces gondolkodás azon, hogy mit
csináljon, de miután ez lejár, lefoglalja magát, talál valamilyen elfoglaltságot az udvaron vagy a házban
a digitális eszközök utáni sóvárgás
helyett.
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Bajnokok Ligája: negyeddöntős a Juventus
és a Manchester City

A Juventus az Atlético Madrid, a
Manchester City pedig a Schalke
legyőzésével továbbjutott kedden a
labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjéből. A keddi volt az
olasz klub első olyan európai kupapárharca, amelyet kétgólos hátrányból tudott megfordítani.
Heves hazai rohamokkal indult
a torinói visszavágó, hiszen a Juventus 2-0-ra elveszítette a párharc
első meccsét Madridban. A negyedik percben máris betaláltak a hazaiak, de a játékvezető Cristiano
Ronaldo szabálytalansága miatt
nem adta meg a gólt. A játék képe
nem változott, és a 27. percben
éppen a portugál csatár fejesével
szerzett vezetést az olasz bajnok.
Ez volt Ronaldo 125. találata az európai kupaporondon, ezzel újabb
rekordot állított fel. Az első félidő
hajrájában a madridiak is vezettek
néhány veszélyes akciót, de egyenlíteni nem tudtak.
A szünet után ismét a portugálok
Európa-bajnoka volt eredményes
fejjel. Bár Jan Oblak, az Atlético
szlovén kapusa nagy vetődéssel kiütötte a labdát, a gólvonal-technológia jelzett a játékvezetőnek, és
így megadta a találatot. A 84. percben Angel Correa a tizenhatoson
belül ellökte Federico Bernardeschit, az ezért járó büntetőből pedig
Ronaldo alakította ki a 3-0-s végeredményt, és mivel nyolcadik alkalommal ért el mesterhármast a
BL-ben, beállította Lionel Messi
csúcsát. A kedd esti volt a 122.,
123. és 124. gólja a BL-ben, ezzel
újabb rekordot állított fel.
Az Atlético – amelynek a kiesés
azért is fájhat különösen, mert stadionjában, a Wanda Metropolitanóban lesz a júniusi finálé – a
2013–14-es szezon óta ötödször
búcsúzott Cristiano Ronaldo aktuális csapata ellen a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában
(az egyetlen kivételt az előző idény
jelenti, amikor a spanyol együttes
már a csoportkört sem élte túl). A
portugál sztárfutballista, aki tavaly
nyáron igazolt a Real Madridtól a
Juventushoz, a királyi gárda mezében 31 meccsen 22-szer vette be a
városi rivális Atlético kapuját.
A Manchester City az idegenben
3-2-re megnyert első mérkőzést
követően hazai pályán is nyert a
Schalke 04 ellen. Az első félidő
második felében hét perc alatt háromszor volt eredményes az angol
bajnok, majd a szünet után további
négy gólt szerzett (7-0).
A legjobb nyolc mezőnyének
már tagja a Manchester United, az
Ajax, a Tottenham Hotspur és az
FC Porto is.

Bálint Zsombor

Cristiano Ronaldo megszerzi a torinóiak első gólját – végül háromig jutott, és beállította
Lionel Messi csúcsát. Fotó: TASR

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók:
* Juventus (olasz) – Atlético Madrid (spanyol) 3-0 (1-0), továbbjutott a Juventus 3-2-es összesítéssel
Gólszerzők: Ronaldo (27., 49., 86. – a harmadikat tizenegyesből).
* Manchester City (angol) – Schalke 04 (német) 7-0 (3-0), továbbjutott a Manchester City kettős győzelemmel, 10-2-es összesítéssel
Gólszerzők: Agüero (35., 38. – az elsőt tizenegyesből), Sané (42.),
Sterling (56.), B. Silva (71.), Foden (78.), G. Jesus (84.).
Cristiano Ronaldo:
Valószínűleg ezért szerződtetett a Juventus
Mindkét vezetőedző a mesterhármast szerző Cristiano Ronaldót
dicsérte a kedd esti Juventus – Atlético Madrid Bajnokok Ligája
nyolcaddöntő után. „Furcsa lett volna, ha Ronaldo BL-szezonja
egy góllal ér véget. Az ilyen esték miatt szerződtettük. Ma ő jelentette a különbséget” – dicsérte az ötszörös aranylabdás szupersztárt edzője, Massimiliano Allegri.
A 34 éves portugál támadónak ez volt az első triplázása, mióta
nyáron a Real Madridtól Olaszországba szerződött. „Ő a világ legjobbja. Ma mi szenvedtünk úgy, mint a Juventus az első meccsen.
Megérdemelték a továbbjutást” – fogalmazott a spanyolok vezetőedzője, Diego Simeone a vereség után.
„Valószínűleg azért szerződtetett a Juventus, hogy olyan dolgokhoz segítsem a csapatot, amit korábban nem értek el. Ez az eredmény nagy lökést ad nekünk a folytatásra, megmutattuk, milyen
erősek vagyunk” – mondta Ronaldo.
Az Európa-liga mai műsora
Labdarúgó-Európa-liga, nyolcaddöntő, visszavágó mérkőzések:
* 19.55 óra: Dinamo Kijev (ukrán) – Chelsea (angol) (TV: DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport, az első találkozó eredménye: 0-3), Krasznodar (orosz) – Valencia (spanyol) (DigiSport 4,
Telekom Sport 3, Look Plus, 1-2), Salzburg (osztrák) – Napoli
(olasz) (DigiSport 3, Telekom Sport 2, 0-3)
* 22.00 óra: Benfica (portugál) – Zágrábi Dinamo (horvát)
(0-1), Prágai Slavia (cseh) – Sevilla (spanyol) (DigiSport 4, Telekom
Sport 3, 2-2), Inter (olasz) – Eintracht Frankfurt (német) (DigiSport 3, Telekom Sport 1, Look Sport, 0-0), Villarreal (spanyol)
– Szentpétervári Zenit (orosz) (3-1, Telekom Sport 4), Arsenal
(angol) – Rennes (francia) (DigiSport 1, Telekom Sport 2, Look
Plus, 1-3).

Egy győzelemre az élvonaltól

Ha hazai pályán elveszített egy
játszmát, Máramarossszigeten már
sima háromjátszmás győzelmet
aratott a női röplabda A2 osztály
Nyugati csoportjának rájátszásában a Marosvásárhelyi CSM női
csapata. Ezzel a győzelemmel a
Predrag Zucović által irányított
együttes bejutott a Nyugati csoport négyes döntőjébe, amelyet
egyetlen helyszínen, háromfordu-

lós torna keretében rendeznek, április 5–7-e között.
Az eredeti kiírásban a csoport
első két helyezettje a Keleti csoport első két helyezettjével még
egy feljutási tornán is megméretkezett volna a két élvonalbeli
kiadó helyért, azonban az A1 osztályban a 12 helyett csak 8 csapat
maradt, így nem csak két, hanem
négy helyet kell elfoglalniuk az
előlépő csapatoknak. Emiatt a
sportági szövetség törölte a felju-

Eredményjelző
Az A2 osztályú női röplabdabajnokság Nyugati csoportjának rájátszásában, az első kör 2. menetében: Máramarosszigeti CSM –
Marosvásárhelyi CSM 0:3 (0-2), Temesvári Politehnica – FC Argeş
Piteşti 0:3 (0-2), SCM U Craiova – Nagyváradi CSU 0:3 (0-2), Lugosi CSM II – Nagyszebeni CSM 3:1 (2-0).

tási tornát, és mindkét csoport első
két helyezettje az ősztől az A1
osztályban indulhat.
A marosvásárhelyi csapat számára lefordítva ez azt jelenti, hogy
egy ellenfelet kell megelőznie
ezen a döntő tornán (ez elvileg egy
győzelmet jelent), mert a négy
résztvevő közül egyik a Lugosi
CSM második csapata, amelynek
nincs feljutási joga.
A döntő tornára egyébként a lugosiak mellett az a három csapat
jutott, amely a csoport első három
helyén zárta az alapszakaszt, és
minden párharc két mérkőzés után
dőlt el.
A szövetség a későbbiekben jelöli ki a torna helyszínét, a marosvásárhelyi klub már jelezte, hogy
pályázik a rendezésre.

Zidane visszatér
a Real Madrid kispadjára

Újra Zinedine Zidane a Real
Madrid labdarúgócsapatának vezetőedzője. A klubvezetés hétfőn bejelentett döntésében megköszönte a
csapatot eddig irányító argentin
Santiago Solari munkáját. Zidane –
aki 2001-től 2006-os visszavonulásáig játékosa is volt a Realnak –
285 nap után lett újra a klub edzője,
és 2022. június 30-áig ír alá.
Először 2016 januárjában vette
át a madridi együttes irányítását,
Rafael Benítezt váltva, és első vezetőedzői megbízatása alatt egymás után háromszor vezette
BL-győzelemre együttesét, miközben a BL 1993-as bevezetése óta
még címvédésre sem volt példa.
Rajta kívül Bob Paisley és Carlo
Ancelotti nyert edzőként háromszor is a legrangosabb európai kupasorozatban, de egyikük sem
sorozatban.
A játékosként világ- és Európabajnok, aranylabdás francia két és
fél év alatt kilenc trófeát hódított el:
a három BL-cím mellett kétszerkétszer az európai Szuperkupát és
a klubvilágbajnokságot, egy-egy
alkalommal pedig a spanyol bajnokságot és Szuperkupát nyerte
meg. Májusban viszont – öt nappal
csapata BL-diadala után – lemondott a posztról.
Helyére a spanyol válogatott akkori szövetségi kapitányát, Julen
Lopeteguit nevezték ki viharos kö-
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rülmények között, három nappal az
oroszországi világbajnokság kezdete előtt, ami miatt a vb-n már
nem vezethette a spanyolokat.
Októberben, a spanyol tréner
menesztése után Zidane egykori
csapattársa, Solari vette át a Real
Madrid vezetését. Irányítása alatt
remekül kezdett a Real, négy tétmérkőzést nyert egymás után, de az
elmúlt hetekre hullámvölgybe került: sorozatban négy találkozót elvesztett a Santiago Bernabéuban –
ez története során harmadszor fordult elő vele –, emiatt búcsúzott a
Király Kupából és címvédőként a
Bajnokok Ligájából, valamint a La
Ligában is elvesztette reális esélyét,
hogy 12 pontos hátrányból 11 forduló alatt befogja az élen álló, ősi
rivális Barcelonát.

Európai labdarúgó-bajnoki eredmények
* Angol Premier Liga, 30. forduló: Huddersfield – Bournemouth
0-2, Crystal Palace – Brighton & Hove Albion 1-2, Liverpool –
Burnley 4-2, Leicester – Fulham 3-1, Manchester City – Watford
3-1, Cardiff – West Ham United 2-0, Chelsea – Wolverhampton 11, Arsenal – Manchester United 2-0, Newcastle United – Everton
3-2, Southampton – Tottenham 2-1. Az élcsoport: 1. Manchester
City 74 pont, 2. Liverpool 73, 3. Tottenham 61.
* Spanyol La Liga, 27. forduló: Alavés – Eibar 1-1, Athletic Bilbao – Espanyol 1-1, Atlético Madrid – Leganés 1-0, FC Barcelona
– Rayo Vallecano 3-1, Getafe – Huesca 2-1, Girona – Valencia 2-3,
Levante – Villarreal 0-2, Celta Vigo – Betis 0-1, Valladolid – Real
Madrid 1-4, Sevilla – Real Sociedad 5-2. Az élcsoport: 1. FC Barcelona 63 pont, 2. Atlético Madrid 56, 3. Real Madrid 51.
* Olasz Serie A, 27. forduló: Sampdoria – Atalanta 1-2, Bologna
– Cagliari 2-0, AS Roma – Empoli 2-1, Parma – Genoa 1-0, Fiorentina – Lazio 1-1, Chievo – AC Milan 1-2, Sassuolo – Napoli 1-1,
Inter – SPAL 2-0, Frosinone – Torino 1-2, Juventus – Udinese 4-1.
Az élcsoport: 1. Juventus 75 pont, 2. Napoli 57, 3. AC Milan 51.
* Német Bundesliga, 25. forduló: Brémai Werder – Schalke 04
4-2, Hannover 96 – Bayer Leverkusen 2-3, Borussia Dortmund –
VfB Stuttgart 3-1, Fortuna Düsseldorf – Eintracht Frankfurt 0-3,
Mainz – Mönchengladbach 0-1, Freiburg – Hertha BSC 2-1, Lipcsei RB – Augsburg 0-0, Bayern München – Wolfsburg 6-0, Hoffenheim – FC Nürnberg 2-1. Az élcsoport: 1. Bayern München 57
pont, 2. Borussia Dortmund 57, 3. Lipcsei RB 46.
* Francia Ligue 1, 28. forduló: Amiens SC – Nimes 2-1, Dijon –
Reims 1-1, Olympique Marseille – Nice 1-0, AS Monaco – Bordeaux 1-1, Montpellier HSC – Angers 2-2, Nantes – Paris St. Germain
elhalasztva, Stade Rennes – Caen 3-1, St. Etienne – Lille 0-1, Strasbourg – Lyon 2-2, Toulouse – Guingamp 1-0. Az élcsoport: 1. Paris
St. Germain 74 pont, 2. Lille 57, 3. Lyon 50.

A hét végén rendezik
a kupa négyes döntőjét

A teremlabdarúgó-Romániakupa négyes döntőjét a hét végén
rendezik, a rendezés jogát pedig a
Dunărea Călăraşi kapta meg, így a
Duna-parti Ion Neagu csarnokban
játsszák a két elődöntőt és a döntőt.
A Marosvásárhelyi CSM az egyetlen 2. ligás csapatként jutott a legjobb négy közé, és a sorsolás szerint
az első elődöntőben játszik szombaton, március 16-án fél öttől, a Galaci
United ellen. A második elődöntőben a házigazda Dunărea Călăraşi
ellenfele a Dévai Autobergamo
lesz. A két elődöntő győztese másnap, március 17-én, vasárnap találkozik a serlegért kiírt döntőben.
A marosvásárhelyi klub kerete
zömét alkotó fiatalok a múlt héten
az U19-es Románia-kupa nyolcas
döntőjén vettek részt, Székelyudvarhelyen. Kovács János edző tanítványai itt két győzelmet arattak,
6-3-ra verték a Dévai West csapatát, majd a házigazda Székelyud-

varhelyi FK-t 3-1-re múlták felül,
az utolsó percben rúgott két góllal.
A kimerítő elődöntő után aztán a
döntőben 2-5-re vereséget szenvedtek a Temesvári Informaticától.
A Románia-kupa négyes döntője
egy hiányosságot is felszínre hozott a sportági szövetségben. Tekintve ugyanis, hogy senki nem
számított arra, hogy a 2. ligából valaki bejut a négyes döntőbe, a hét
végén fordulót rendeznek a másodosztályban. Ez még nem lenne
gond, hiszen simán el lehet halasztani a marosvásárhelyi csapat
meccsét. Csakhogy a szövetség hivatalos honlapján éppen aznap közölték a forduló programját,
amikor kisorsolták a kupa elődöntőinek párosítását. Ennek értelmében a Marosvásárhelyi CSM-nek
16-án lesz (lenne) mérkőzése a
Gyergyószentmiklósi Inter otthonában. A nyilvánvaló hibát több
nap után sem módosították…
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ ház telekkel Panit 124. sz. alatt.
Tel. 0747-997-792. (5/1544)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM András Hermina névre
szóló egyetemista-ellenőrzőkönyvemet
és diákigazolvámyomat. Semmisnek
nyilvánítom. (1751)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (8/1722)
VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást, csatornakészítést, csatornajavítást, kéményjavítást, hőszigetelést,
festést, manzárdkészítést. Tel. 0759467-356. (4/1660-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést, javítást,

festést, vakolást, szigetelést. Tel.

0744-227-906. (7/1578-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (16/1673)
ALKALMAZUNK hegesztőt, lakatost.
Tel. 0744-572-889. (21056)
VÁLLALUNK tetőjavítást, csatornatakarítást, festést és bádogosmunkát.
Tel. 0743-799-833. (11/1707-I)
ÁCS-TETŐFEDŐ,
bádogosmunka,
tetőfelújítás, javítás, cserépforgatás, új
tető
Lindab-lemezzel,
bármilyen
munkálatok. Tel. 0740-651-354. (1740)
TETŐFEDŐ bádogosmester vállalja
bádogtető készítését, szerelését és
javítását, csatorna készítését és szerelését különféle anyagokból, cserépátforgatást. Tel. 0743-903-910,
0756-525-549. (1749)

tésű

ifj.

halálának

VARGA
5.

KÁLMÁN

évfordulóján.

Bennünk él egy arc, egy meleg
tekintet, egy dolgos kéz, egy
sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a

múlt, egy végtelen szeretet, amit

tőlünk soha senki el nem vehet.

Egy reményünk van, ami éltet és

vezet, hogy egyszer még találko-

zunk veled.

Pihenésed legyen csendes! A
gyászoló család. (10/1666)

nagymamára, dédire, a madéfalvi

születésű özv. SZAKÁCS ANNA
szül. Ráduly kerelőszentpáli lakosra halálának első évforduló-

áldott,

nyugalma csendes! Szerettei.

(6/1701)

magunkba temetni. De tudnunk
kell, hogy ő fentről figyel, és min-

Fájó szívvel emlékezünk március

14-én

a

nyárádtői

NYÁRÁDI

JÁNOSRA halálának 20. évfordu-

lóján. Emléke legyen áldott, nyu-

galma

(13/1710)

csendes!

Szomorú

szívvel

Szerettei.

emlékezünk

március 14-én a szeretett férjre,

drága jó édesapára, nagytatára,

testvérre, apósra, apatársra, ro-

konra,

a

kisillyei

NAGY

dulóján. Jóságát és szeretetét

soha nem feledjük. Emlékét szí-

vükben őrzik: bánatos felesége,

gyermekei és azok családja.

(2/1716-I)

dig köztünk van, és ez így is
marad.

Fájó szívvel emlékezünk a deme-

terfalvi PAPP DÉNES ISTVÁNRA,

a jó testvérre, halálának 5. évfor-

dulóján. Nyugodjál csendesen és
békében! (sz.-I)

Kibéd Község Polgármesteri Hivatala
versenyvizsgát szervez

Kibéd Község Polgármesteri Hivatala április 15-én 11 órakor írásbeli versenyvizsgát szervez a hivatal Kibéd 452. sz. alatti székhelyén egy köztisztviselői állás (referens, III. osztály, fő szakmai fokozat)
betöltésére, meghatározatlan időre, a pénzügy-, könyvelési, adó- és illetékosztályon.
A jelentkezőknek teljesíteniük kell a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999-es évi 188-as számú újraközölt törvény 54-es cikkelyében előírt feltételeket, valamint rendelkezniük kell érettségi diplomával
és 7 év munkatapasztalattal a szakterületen.
A jelentkezési iratcsomót a polgármesteri hivatal székhelyén lehet benyújtani április 3-án 12 óráig.
A versenyvizsga részvételi feltételei, a könyvészeti anyag, valamint az állás részletes munkaköri leírása ki van függesztve az intézmény székhelyén és közzétettük az intézmény weboldalán, a
www.kibed.ro vagy www.e-comune.ro/primaria-chibed-ms oldalon is.
Bővebb tájékoztatást a vizsgabizottság titkárától, Marton Melindától kérhetnek az érdeklődők telefonon a 0265-717783 számon, vagy e-mailben: chibed@cjmures.ro.
Dósa Sándor polgármester

Közlemény

és akit szeretünk, azt nem feled-

ALBERTRE halálának első évfor-

csendben maradni, és a szavakat

14-én a drága jó édesanyára,

legyen

cius 14-ére a gyulakutai szüle-

jük el.

és kegyelettel emlékezünk már-

sírni, semmit sem szólni, csak

Fájó szívvel emlékezünk március

Emléke

Az emlékezéshez szeretet kell,

Néha tudni kell könnyek nélkül

MEGEMLÉKEZÉS

ján.

Soha el nem múló fájdalommal

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala a 2019. március 11. – április 13. közötti időszakban
megszervezi az általános tavaszi nagytakarítást, amely során elszállítják a háztartásoknál felhalmozott hulladékot. A március 18–23. közötti hét utcabeosztása:
Március 18.: Csónak, Őz, Berek, Margaréta, Gát, Abrudbányai, Szolidaritás, Munkás, Diófa, Kós Károly, Hangya utca, Kárpátok sétány, Strand park;
Március 19.: Ştefan Cicio Pop, Víztelep, V. Lucaciu, V. Goldiş, Jegenyesor, Kerektó, Sólyom, Benefalvi,
Szentannai, Nagy Szabó Ferenc, Ibolya, Grigore Ploieşteanu, Serafim Duicu, Constantin
Hagi Stoian utca;
Március 20.: Szabadi, Csíki, Földműves, D. Rusu, L. Blejnar, I. Giurchi, I. Roman, M. Robu, Virág,
Zöld, Hints Ottó, Szotyori József, Gyümölcsfa, Dósa Elek, Alma, Gálfi Mihály, Simion
Mândrescu, Zeno Vancea, Ion Vlasiu, Pongrácz Antal utca;
Március 21.: I. Mihuţ, I. Hodoş, Gh. Pop de Băseşti, P. Maior, Bărăgan, Decebal, Burebista, Tisza,
Maros, Új híd, Hídvég, Víz, Ár, Könyök, V. Săbădean, I. Vescan, Éden, Len, Lucerna,
Lóhere, Görgény, Alsóforduló utca;
Március 22.: Csángó, Őrlő, Remeteszegi, Besei utca;
Március 23.: Kinizsi Pál, Sinaia, M. Eminescu, Brăila, Rózsa, Csillag, Beszterce, Lovasság, A.Filimon,
Horea, Ballada, Bartók Béla, Nyomda utca, aluljáró.
Kérjük a magánházak tulajdonosait és a tulajdonosi társulásokat, hogy takarítsák ki ingatlanjaikat,
valamint az ezekhez tartozó területeket és zöldövezeteket, és tartsák szem előtt a következőket:
1. A hulladékot helyezzék ki a járdák szélére (kupacokban) a szállítóeszközök számára könnyen
megközelíthető helyre, a meghirdetett dátum előtti napon.
2. A fakorona-alakításból származó ágakat külön kell tárolni, ellenkező esetben ezeket nem szállítják
el.
3. A hulladékot a munkacsoportok a meghirdetett program szerinti napon szállítják el minden utcából.
4. A kijelölt időpont után kihelyezett hulladékot csak a köztisztasági vállalathoz (a Salubriserv Rt.hez) benyújtott előzetes megrendelés alapján szállítják el, a tulajdonosi társulásokat pedig megbírságolják.
5. Ne tegyék ki, mert nem szállítják el az építkezési vagy bontási, felújítási munkálatokból származó
hulladékot (törmelék, tégla, beton).
Ezeket a hulladékokat csak előzetes megrendelés alapján lehet elszállítani, és ezért mind a jogi, mind
a természetes (magán-) személyek kérvényt kell benyújtsanak a Salubriserv köztisztasági vállalathoz.
Rendkívüli esetekben (időjárási viszonyok, objektív okok miatt eltérés a meghirdetett programtól
stb.) a program változhat, és a későbbiekben közlik az elszállítás időpontját.
Moldovan Florian ADP-igazgató

„Az élet elmúlik, de az emlékek

élnek, amíg élünk, őrizzük őket.”

Özv. FEKETE ALBERTNÉ (Tita)

nyárádgálfalvi lakos halálának

45. évfordulóján szeretettel emlé-

keznek: leánya, menyei, unokái

és dédunokái. (9/1723)

ELHALÁLOZÁS
Édesanyám,

LUCIA TERNĂVEANU
szül. Duca

(1938-2019)

úgy döntött, hogy eltávozik az

égi családjához. Isten veled,

drága édesanyám!

Felicia. (1/1715-I)

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy a szeretett édesanya, nagymama, testvér, anyós, rokon, jó
barát, szomszéd és ismerős,
VERESS MAGDA
az Orvosi Egyetem
volt dolgozója
életének 87. évében, 2019. március 9-én örökre megpihent.
Búcsúztatjuk és végső nyugalomra helyezzük Marosvásárhelyen, az új kórház mögötti
temetőben 2019. március 15-én
13 órakor, unitárius szertartás
szerint
Emlékét őrzi a gyászoló család.
(20/1736-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
BALÁZS JÁNOS
az IRA volt főmestere életének
82. évében csendesen megpihent. Temetése március 14-én
délután 2 órakor lesz Marosvásárhelyen, a református temetőben.
A gyászoló család. (1738-I)
Megrendülten és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó
édesanya, anyós, nagymama,
dédmama, rokon, jó szomszéd,
BÖJTHE ÁGNES
életének 90. évében március 11én megpihent.
A temetési szertartás március 15én 13 órakor kezdődik a marosvásárhelyi református ravatalozóban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Fia, Laci és unokája, Andrea.
(1748-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
Mohai Endrének szeretett
NAGYMAMÁJA
elvesztése
miatt érzett fájdalmában. A
Cukorbetegek
Egyesülete.
(1739-I)

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály

nyilvános árverést szervez 2019. március 28-án 12 órai kezdettel az intézmény
Köztársaság utca 30. szám alatti székhelyén a következő javak értékesítésére:
– 2700 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 30.172 lej;
– 1500 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 16.762 lej;
– 2900 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 32.407 lej;
– 5800 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 64.814 lej;
– 700 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 7.822 lej;
– 1400 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 15.645 lej;
– 2900 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 32.407 lej;
– 2100 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 23.467 lej;
– 1700 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 18.997 lej;
– 2000 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 22.350 lej;
– 2900 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 32.407 lej;
–3000 négyzetméteres kültelek Kóródszentmártonban, kikiáltási ár 33.525 lej;
A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát.
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250.
cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások értelmében felkérjük
mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék
erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja, valamint 7.
bekezdése értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább egy
nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási
ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a
pénzt a Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN RO84TREZ4795067XXX001785
számlára kell átutalni, címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám
4322637 – vagy banki garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és
időben részt vehessenek az árverésen.
Az árverésről szóló közlemény kifüggesztésének időpontja: 2019. március 14. A
közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, az
Ádámosi Polgármesteri Hivatal székhelyén, a Kóródszentmártoni Polgármesteri
Hivatal székhelyén, és megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium weboldalán.
Bővebb felvilágosítás a székhelyen, a végrehajtói irodában (Sandor Ioan felügyelő)
vagy a 0265-443-312-es telefonszámon. ,
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A tanulók, egyetemisták
és 55 év fölötti nyugdíjasok
figyelmébe!

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás ezúton
értesíti az érdekelteket, hogy március 14-én és 15-én CSAK AZ 55
ÉVEN FELÜLI NYUGDÍJASOKNAK kezdik el kibocsátani az új,
kártya (card) típusú bérleteket a Béga utca 2. szám alatt, a Tudor
negyedi Fortunánál és a Színház téri jegyirodában.
Március 18-ától jelentkezhetnek a bérletekért a tanulók és egyetemisták is, valamint az 55 év felüli nyugdíjasok a következő helyszíneken:
Színház téri jegyiroda, Mihai Eminescu művelődési ház, a kombinátnál levő diszpécserszolgálat, a kövesdombi jegyiroda, Tudor
negyedi Fortuna, 1918. December 1. út 92. szám (az Európa panzióval szemben), a vállalat székhelyén, a Béga utca 2. szám alatt, naponta 8–17 óra között.
Az igazgatótanács

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• 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
- 0733-553-976
• Dora Optics
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
- 0740-083-077
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0365/404-664
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Versenyvizsga
köztisztviselői állásra
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Koronka Polgármesteri Hivatala – Koronka, Fő út 108. szám
Maros megye –, az 1999. évi 188-as törvény értelmében

versenyvizsgát hirdet

egy megüresedett I. besorolású, felső szakmai fokozatú szerződéses
tanácsosi állás betöltésére az urbanisztikai osztályon a polgármester szakapparátusa keretében, meghatározatlan időre.
Részvételi feltételek:
– az újraközölt 1999. évi 188-as törvény 54. cikkelye által előírtak
Sajátos részvételi feltételek:
– felsőfokú végzettség licenc- vagy ennek megfelelő oklevéllel
(építészet, urbanisztika vagy civil mérnöki szakirány)
– középfokú számítógép-kezelési ismeret (gyakorlati vizsga és
interjú)
– legkevesebb hét év gyakorlat a szakmában
A versenyvizsgára a következőképpen kerül sor:
– írásbeli vizsga 2019. április 15-én 10 órakor a Koronkai Polgármesteri Hivatalban
– az állásinterjú időpontját az írásbeli vizsga eredményének kifüggesztésekor tudatják.
A beiratkozási iratcsomót a hivatal székhelyén jelen hirdetésnek
a Hivatalos Közlöny III. részében való megjelenésétől számított 20
napon belül lehet benyújtani. Bővebb felvilágosítás a 0265-243-152es telefonszámon, e-mail: corunca@cjmures.ro

Texas állam
vízilabdabajnokai
látogattak Marosvásárhelyre

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala kedden, március 12-én
a St. Mark’s középiskola csapatát fogadta, amely ifjúsági kategóriában elhódította Texas állam vízilabdabajnoki címét.
„Remélem, a látogatás alkalmával megosztják versenytapasztalatukat a marosvásárhelyi sportolókkal, és – legfőképpen – azt szeretném, ha példájukat követnék a bevezető úszótanfolyamon részt
vevő diákok is. Kitartással, sok munkával és komolysággal, a csapat- és az egyéni sportágakban egyaránt, de az összes többi szakterületen is, a kimagasló eredmények nem sokáig váratnak
magukra!” – mondta Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának
bel- és külkapcsolati osztálya

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.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MŰEMLÉKEK
FELÚJÍTÁSÁRA
SZAKOSODOTT
KFT. MUNKATÁRSAT keres. B kategoriás jogosítvány előnyt jelent. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0731-709-613.
(sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR
versenyvizsgát szervez az alábbi állások betöltésére: REPÜLŐTÉRI
UTASTÁJÉKOZTATÓ (impiegat) – COR-kód 432305, két állás meghatározatlan időre; illetve FÖLDI IRÁNYÍTÓ (dispecer sol) – CORkód 315404, egy állás meghatározatlan időre. A versenyvizsgák
időpontja:
március
22.,
10
óra.
Részletek
a
www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy a 0265-328-888-as telefonszámon. (-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe.
Tel. 0744-681-130. (21061)
A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST, SEGÉDMUNKÁST és KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (21061)

JOGOSÍTVÁNNYAL rendelkező TARGONCAVEZETŐKET alkalmazunk magyarországi munkavégzésre. Kiemelt bérezés és egyéb juttatások. A szállás ingyenes. Érdeklődni a 0745-111-103-as
telefonszámon. (20943),
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