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A bontáskor keletkezett a tűz

Leégett a volt Ilefor üzem tetőzete

Akinek öröm
a matematika

Barta-Zágoni Bernadette évek óta otthon érzi magát a számok világában,
számára matekversenytől matekversenyig telnek a hónapok, és 12 éves
korára már többször megtapasztalhatta, milyen a legjobbnak lenni a megyei és országos megmérettetéseken.

____________2.

Megérkezett
Marosvásárhelyre
a kétmilliomodik
Wizz Air-utas

Kettős ünnepet ült október 5-én a marosvásárhelyi repülőtér: a Wizz Air légitársaság tízéves jelenlétét és a
kétmilliomodik Wizz Air-utas érkezését, aki a frankfurti járattal jött.

____________4.

A nap 24 órájában
mesélünk

A magyar népmese napját ünnepelték
pénteken a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban, a Kulcs
és a Védem egyesületek szervezésében.

____________5.

Tegnap délelőtt 10 órakor lángok csaptak fel a marosvásárhelyi volt Ilefor bútorgyár egyik csarnokának és a hajdani irodaépületeknek is helyet adó épületegyüttesből. A Mobexpert
csoport tulajdonában levő ingatlan tetején egy jászvásári,
bontásra szakosodott cég munkatársai dolgoztak. Hegesztőkészülékkel vágták szét a betonvasat, amikor az egyik csarnokban hatalmas füst keletkezett. A tűzre az őr figyelt fel, aki
azonnal értesítette a tűzoltókat, akik először egy, majd több
autóval siettek a helyszínre.

Vajda György

Fotó: Nagy Tibor

A lángok azonnal elborították a tetőt, amely olyan intenzitással égett,
hogy sokáig fennállt a veszély, hogy a tűz átterjed a szomszédos épületre.
A tűzoltást nehezítette, hogy fújt a szél, és a bitumenes burkolat gyorsan
égett, az épületben pedig gyúlékony fahulladék volt. A helyszínre siettek
a rendőrség és a környezetvédelmi őrség, valamint a helyi rendőrség alkalmazottai is. Az utóbbiak biztosították a helyszínt.
A rendőrség szóvivője megerősítette: emberáldozat nem történt, ezért
a tűz okának kivizsgálása a tűzoltóság hatáskörébe tartozik.
(Folytatás a 4. oldalon)

Mesés
Aranyerdőízlelgető

A szervezők komoly turisztikai szakemberek, marketingesek tudására és
tapasztalatára alapozva dolgozták ki
azt a stratégiát, amivel felfuttathatják
a turizmust...

____________7.

Fellegvári csapda

Karácsonyi Zsigmond

Csapdát állított önmaga számára az RMDSZ csúcsvezetése, amikor a szenátor- és képviselőjelölti rangsorolást
formailag a helyi szervezetekre bízta, de utólag mégis átírta azt. Ráadásul a nyilvánosság előtt majd’ minden érintett – főleg a vesztes pályázók – a közös érdeket szem elől
tévesztve kardoskodott saját valós vagy vélt igazsága mellett. Tény, hogy a négylépcsős döntéshozatali eljárás demokratikusnak ígérkezett. Sőt, a pártok működésében
egyedülállónak is mondható. Első menetben a szövetségi
képviselők arról döntöttek, hogy minden területi szervezet
maga határozza meg, hogy az általánosan megfogalmazott kritériumok alapján miként rangsorolja a honatyai
székre pályázókat. Ezt követően az állandó tanács tagjai
heves vita után az ejtőernyősök szórásáról is határoztak.
Így került – a Maros megyeiek nagy megkönnyebbülésére
– Biró Zsolt az udvarhelyiek nyakába. Igen ám, de a Verestóyék küldöttgyűlése nem nyelte le a „békát”. Ezért a
negyedik menetben, a szövetség állandó tanácsának múlt
pénteki gyűlésén, felborították a Maros megyeiek titkos
szavazással felállított sorrendjét: Biró Zsolt kigolyózta a
képviselői listán befutónak számító harmadik helyezettet,
akit kárpótlásként áttettek a szenátori rangsorba
(Folytatás a 3. oldalon)
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Ma BRÚNÓ és RENÁTA,
holnap AMÁLIA napja.
AMÁLIA: az Amal- kezdetű
germán női nevek becézéséből
önállósult, jelentése: az Amal gót
királyi családhoz tartozásra utal.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

A Nap kel
7 óra 28 perckor,
lenyugszik
18 óra 51 perckor.
Az év 280. napja,
hátravan 86 nap.

BNR – 2016. október 5.

Változó égbolt
Hőmérséklet:
max. 140C
min. 30C

1 EUR

4,4627

100 HUF

1,4584

1 USD

1 g ARANY

3,9750
162,8832

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

20 éves az Ügyes Kezek Alapítvány

Az idén 20 éves marosvásárhelyi Ügyes Kezek Alapítvány
október 16-án, vasárnap 13 órai kezdettel hálaadó ünnepi
istentiszteletre várja az érdeklődőket a Gecse utcai református templomba (Kistemplom, Ştefan cel Mare utca 27.
szám). Az istentiszteletet szeretetvendégség követi a
Gecse utcai református egyházközség gyülekezeti házában.

Futballbíróképzés

A Maros Megyei Labdarúgó-egyesület futballbíróképzést
szervez 14 és 28 év közötti, megfelelő egészségi állapotú,
fizikai erőfeszítést bíró, büntetlen előéletű fiatalok számára. A képzésre október 6 – december 8. között kerül sor.
Jelentkezni október 15-éig lehet az egyesület Dózsa
György utca 231. szám alatti székhelyén (a President szállóban) vagy a 0743-084-699-es, 0744-288-560-as telefonszámokon Birsanu-Codruneanu Dumitrunál, illetve a
0745-107-768-as telefonszámon Teodor Ioannál. A képzést csütörtökönként 16 órától tartják az egyesület székhelyén.

Gyűjtők vására

A Maros Megyei Bélyeggyűjtők Egyesülete október 15-én,
szombaton reggel 7 és 13 óra között tartja a gyűjtők vásárát a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Ifjúsági Házban. Az
érdeklődők bélyegekből, régi pénzekből, jelvényekből, térképekből és más régiségekből válogathatnak.

Időszakos kiállítás nyílik

Október 14-én, pénteken 18 órakor kerül sor a Teleki-Bolyai Könyvtár legújabb időszakos kiállításának megnyitójára, melynek címe Ex Archivo Telekiana. A Teleki
Nemzetségi Levéltár története. A Magyar Nemzeti Levéltár
Országos Levéltárával közösen szervezett kiállítás rollupokon nyújt betekintést a nagy múltú nemesi család iratanyagába. A kiállítás január 31-ig látogatható.

A Telekiek és a kultúra

Ezzel a címmel szervez konferenciát a Teleki Téka Alapítvány október 15-én, szombaton a Maros Megyei Múzeum
várbeli épületében. A reggel 9.30-kor kezdődő egész
napos ülésszakon a téka munkatársai és más meghívottak
mellett előadást tart Deé Nagy Anikó (a könyvtár egykori
osztályvezetője), Monok István (Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, főigazgató), V. Ecsedy Judit (Országos
Széchényi Könyvtár, könyvtörténész), Verók Attila (Eger,
Esterházy Károly Egyetem, dékánhelyettes), Egyed
Emese (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, professzor).

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Csillagszerző kislány

Akinek öröm a matematika

Barta-Zágoni Bernadette évek óta otthon érzi magát
a számok világában, számára matekversenytől
matekversenyig telnek a hónapok, és 12 éves korára már többször megtapasztalhatta, milyen a
legjobbnak lenni a megyei és országos megmérettetéseken. Múlt tanévben, ötödikesként Berni
a III. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen
is fényes győzelmet aratott. Ennek apropóján
szülei és matektanára, Mátéfi István jelenlétében
beszélgettünk.

Nagy Székely Ildikó

– Mikor kezdett különösebben érdekelni a matematika?
– kérdeztem a Bolyai Farkas Elméleti Líceum hatodik osztályába járó, csendes, szerény kislányt két tanóra között.
– Harmadik osztályban kezdődött. Akkor negyedik helyezést értem el a Brenyó Mihály pontszerző matematikaversenyen. Egy év múlva ugyanezen a versenyen megyei
első és országos második lettem.
– Közte és az első helyezett között mindössze egy pont
különbség volt – tette hozzá a matematikatanár, majd újra
Bernié volt a szó.
– Ötödik osztályban első lettem a megyében a Zrínyi
Ilona Matematikaversenyen. Az Erdélyi Magyar Matematikaverseny megyei szakaszán első, az országoson harmadik helyezést értem el. Szintén megyei első lettem a
Bonifert Domokos-verseny és a Vályi Gyula Matematikaverseny megyei szakaszán. Ez utóbbi megmérettetés regionális szakaszán második helyezést értem el.
A nemzetközi döntő, amelyen magyarországi, szlovákiai, kárpátaljai és szerbiai diákok is részt vettek, Kecskeméten zajlott. Berni első lett. Kiváló teljesítményéért egy
éven át érdemösztöndíjban részesül, valószínűleg a minisztérium is kitünteti. A verseny győztesei a nyáron jutalomtáborban vettek részt, így Berni egy hetet Mátrafüreden
töltött. Aztán jött a Csillagszerző Országos Matematikaverseny. A négy levelező forduló után Bernadette a megyei
és az országos szakaszon is első lett.
– Berni fölényes győzelmet aratott. 98 százalékban oldotta meg a feladatokat, míg a második helyezett dolgozata
76 százalékos volt – emelte ki Mátéfi István, aki arra is felhívta a figyelmünket, hogy az országos versenynaptárban
szereplő megmérettetésről van szó, amelyet a tanügyminisztérium támogat.
– Milyen feladatokat kedvelsz leginkább? – kérdeztem
később a kislányt.
– A logikai feladatok a kedvenceim.
– Milyen gyakran és mennyi időt gyakorolsz?
– Mindennap, vasárnap is leülök matekozni. Rendszerint
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két órát gyakorolok, versenyek előtt ez az idő megkétszereződik.
– Számára nem létezik szabadidő, csak a nyári vakációban – szólalt meg Berni édesanyja. – Mátéfi tanár úr rengeteget foglalkozik vele, nagyon sok típusú feladatot
megoldanak, nincs is olyan példatára a tanár úrnak, amiből
ne dolgoztak volna. A közös munka sokat javított Berni önbizalmán, megtanította arra, hogy mindig többet merjen
vállalni, és küzdjön meg a sikerért.
– Ez tulajdonképpen csapatmunka, Berni a csapatkapitány – tette hozzá a matektanár. – Szülői segítség, kiválóan
működő kommunikáció nélkül nem értünk volna el ilyen
eredményeket. A folyamatos kapcsolattartásra annál is inkább szükség volt, mivel a nemzetközi verseny feladatait
magyarországi program szerint állították össze. Én e-mailben küldtem a feladatokat Berni édesapjának, ő válaszolt,
leült a kislánnyal, együtt gyakoroltak.
Bernadette közben azt is elárulta, hogy a számok tudománya mellett a szépirodalmi művek is lekötik, tavaly egy
csapattal be is nevezett a megyei könyvtár olvasóversenyére, és második helyezést értek el. Ha felnő, matektanárnő vagy orvos szeretne lenni – mondta végül, majd
szüleinek és tanárának is megköszönte a szeretetteljes támogatást.

Az örmény kultúra napjai Marosvásárhelyen

Október 15-16-án hatodik alkalommal szervezi
meg az Örmény Kultúra Napjai rendezvényt a
Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális
Egyesület, melynek témája: Örmények a közösség szolgálatában.

A Kultúrpalota kistermében de. 10 órakor kezdődő előadás-sorozat kiemelkedő eseménye az 1956-os forradalomra és a Szamosújvárról elszármazott Pongrátz
Gergelyre való emlékezés. Ennek keretében Orbán Zsolt
csíkszeredai történész 1956 – körülmények, események, örmények címmel tart előadást, majd a székelyudvarhelyi Balázs Árpád a Corvinköz hősével való személyes
találkozásáról mesél. Az előadás-sorozat keretében a budapesti Fancsali János a magyar örmény zenei életről, az
örmény hitéletről a gyergyószentmiklósi Fórika Sebestyén,
majd Balázs Árpád Hentesből világbajnok címmel Keresztes Lajos birkózóról beszél.
Az előadásokat követően Marosvásárhelyen első alkalommal láthatók kaukázusi táncok az András Lóránt Táncszínház előadásában, és szintén először szólal meg a duduk
(ősi kaukázusi hangszer) Ősz Domokos fagottművész, a

RENDEZVÉNYEK

400 éve szabad királyi város

A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület jubileumi
rendezvénysorozatot szervez Marosvásárhely szabad
királyi város fennállásának 400. évfordulója alkalmából. A történelmi előadásokat, kiállítást, ifjúsági vetélkedőt, ünnepi gálaestet magába foglaló

Marosvásárhelyi Állami Filharmónia tagja előadásában.
Délután 6 órai kezdettel a Maros Megyei Múzeum várbeli kiállítótermében az örmény nagykövetség Örményország határmódosulásai a világ kódexeiben című
vándorkiállítását nyitja meg dr. Bartos Elekes Zsombor. Itt
kerül sor az I. erdélyi magyar örmény ifjúsági vetélkedő
díjazására is.
Az örmény gasztronómiai finomságokat bejelentkezés
után lehet megízlelni szombaton este 8 órakor (jelentkezés
október 9-ig a 0770-850-357-es telefonszámon).
Vasárnap 12 órakor kézműveskavalkád kezdődik a Bolyai téri unitárius templom Dersi János termében Csiki
Margit („falifák”), Duha László (faragászat), Demeter Irén,
Dobribán Anna (kerámia), Lili Adam Seyranyan (bőrdíszmű) nép- és iparművészeti tárgyaiból.
A rendezvény fővédnöke dr. Turgyán Tamás, az Országgyűlés örmény nemzetiségi szószólója és Wertán Kinga, a
budapesti székhelyű Magyar-Erdélyi Magyarörmény Egyesület társelnöke.
A rendezvény ingyenes, a szervezők mindenkit szeretettel várnak.
rendezvénysorozat keretében ma 18 órakor a várban
(a Történelmi és Régészeti Múzeum épületében)
Spielmann Mihály Bethlen Gábor kora, megvalósításai, Erdély aranykora címmel tart előadást.

Szüreti bál

A marosszentkirályi Kádár György Kulturális Egyesület a
Vadrózsa néptánccsoport együttműkődésével szüreti bált
szervez október 8-án, szombaton a helyi művelődési házban. Zenél a szászrégeni Atlantis zenekar.
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Eltörölték a magyar és a székely zászló miatt kirótt
bírságot

Az ítéletről az RMDSZ helyi elnöki tisztségét is betöltő
polgármester ügyvédje, Menyhárt Gabriella Éva számolt be
tegnap közleményben az MTI-nek. Csibi Attila Zoltánt 2015.
január 21-én bírságolta meg a kormány Maros megyei megbízottja, amiért nem távolította el a kifogásolt zászlókat a település főterén álló, egyházi tulajdonban levő épületről. Az
első fokon eljáró segesvári bíróság elutasította a bírságolási

jegyzőkönyv érvénytelenítését, a Maros megyei törvényszék
azonban elfogadta a fellebbezésben megfogalmazott érveket.
„A románok által lakott magyarországi településeken (...)
a magyar és a román zászló egymás mellett lobog anélkül,
hogy sértené az ott élő magyarokat és anélkül, hogy mindenféle etnikai zaklatásnak volnának kitéve az ott élő románok.
Úgy gondolom, hogy ez a követendő példa Románia számára
is, erkölcsi, emberi és törvényes szempontból is” – áll az
ügyvéd közleményében. A 2002-ben várossá nyilvánított, ötezer
lakosú Erdőszentgyörgyön a lakosság 75 százaléka vallotta
magát magyarnak a legutóbbi népszámláláson. A településen született és nevelkedett Rhédey Klaudia, a brit uralkodói család erdélyi felmenője, II. Erzsébet királynő ükanyja. A tér, amelyen
az RMDSZ székháza áll, az ő nevét viseli.

Cristina-Paşca Palmer környezetvédelmi miniszter bejelentette: a belügyminisztériummal közösen létrehoz egy sürgősségi egységet, amelyet bárki
segítségül hívhat, amennyiben nagyragadozók
miatt kárt szenved vagy vészhelyzetbe kerül.
„A lehető legrövidebb időn belül létrehozzuk a Vadállatsegélyszolgálatot (SUAS). A SUAS gyorsreagálású segélyszolgálatként működik majd, amelyet bárki segítségül hívhat
a 112-es hívószámon, amennyiben nagyragadozók okoznak
kárt neki, vagy éppen miattuk van veszélyben. A SUAS kizárólag az ellen a példány ellen lép majd fel, amely valóban
veszélyt jelent, ahogyan azt egyébként az Európai Unió élőhelyekről szóló direktívája is előírja. (...) A környezetvédelmi
minisztériumon belül létrehozunk egy, a nagyragadozók állományának szabályozására szakosodott bizottságot, amely
a biodiverzitásért felelős főigazgatóságon belül működik
majd, a nap 24 órájában. A bizottság felel majd a kilövési engedélyek kiadásáért, amelyekre a törvény szerint a SUASnak szüksége lesz, hogy vészhelyzetben kilője a veszélyes
állatot” – magyarázta el a környezetvédelmi miniszter.
Cristina Paşca-Palmer azt mondta, az intézkedéssel mind
az emberek biztonságát, mind a fajok védelmét célozzák. Az
Agent Green elnevezésű környezetvédelmi szervezet támogatja a segélyszolgálat létrehozását, ám hozzáteszi: „Van egy

gond a vészhelyzetekkel. Ha ezeknek a száma megnő, akkor
felmerül az alapos gyanú, hogy leplezett trófeavadászatról
van szó. Szélsőséges esetekben ezért inkább a kábítólövedék
használatát, majd az állat elaltatását javasoljuk, mielőtt az
éles fegyver elsütéséig eljutnánk. Mindenekelőtt pedig, a
visszaélések elkerülése végett, kerüljön bebizonyításra, hogy
megpróbálták megoldani a helyzetet. Az állatokat elszállíthatják más európai országokba, ahol felkészültebbek arra,
hogy a vadonba befogadják őket” – mondta el az Agent
Green alapítója, Gabriel Păun.
Cristiana Paşca-Palmer kedden bejelentette, felfüggesztették annak a miniszteri rendeletnek a kibocsátási eljárását,
amelynek révén 1691 vadállat kilövésére adtak volna engedélyt. A döntést a zöld szervezetek is üdvözölték, Gabriel
Păun szerint Románia biológiai sokszínűség tekintetében Európában páratlan, és ezt a sokszínűséget sikerült az utolsó pillanatban megmenteni.
Az Agent Green azt kéri, hogy a kvóták és trófeák eltörléséről szóló minisztériumi döntést kormányhatározattal is támogassák meg, a segélyszolgálat pedig december elsejéig
induljon el, és legyen felelős az orvvadászat megelőzéséért
és a helyi közösségek védelméért, miközben az állatok elaltatása csak akkor legyen standard eljárás, ha semmilyen más
megoldás nem vezetett eredményre.

A Szociáldemokrata Párt (PSD) magabiztos győzelmét vetítik előre a fő riválisok által megrendelt
közvélemény-kutatások, amelyek szerint a PSD
legalább nyolc százalékpontos előnnyel nyerheti
meg a decemberi parlamenti választásokat.

csak a voksoláson való részvételt biztosra ígérő választók opcióit összesítő felmérése szerint a PSD 45, a PNL 25, az USR
10, az ALDE 7, az RMDSZ 5 százalékot összesítene, ha most
rendeznék a voksolást.
A Traian Băsescu volt államfő által alapított Népi Mozgalom Párt (PMP) mindkét felmérés szerint a voksok 4 százalékát kapná, így nem jutna be a parlamentbe.
A 2016-os választási év meglepetéspártja a Mentsétek meg
Bukarestet (USB) szövetségből országos párttá előlépett USR
lehet. Az USR a hagyományos pártokkal elégedetlen fiatalok
és értelmiségiek voksaival a nyári önkormányzati választásokon a második legerősebb frakcióvá lépett elő a fővárosi
tanácsban.
Az, hogy az USR-nek az országos felmérések is tíz százalék körüli eredményt jósolnak, meglepetésnek számít, hiszen
az új pártnak nincsenek közismert politikusai, és csak most
alakulnak a területi szervezetei. Az USR-t Nicuşor Dan matematikus vezeti, aki városvédő civil aktivistaként, a hagyományos pártokkal és korrupt politikusokkal szembeni lázadás
megtestesítőjeként főleg internetes fórumokon szerzett támogatottságot.

A Maros megyei törvényszék jogerős ítéletben törölte el azt az ötezer lejes bírságot, amelyet Csibi
Attila Zoltánra, Erdőszentgyörgy polgármesterére
rótt ki Maros megye prefektusa, amiért nem távolította el a székely és a magyar zászlót a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség helyi székházáról.

Nagyragadozók okozta vészhelyzetekre alakul
mentőszolgálat

A szociáldemokraták választási győzelmét vetítik előre

A bukaresti lapok tegnap tették közzé a jobbközép Nemzeti
Liberális Párt (PNL) által megrendelt telefonos felmérés
eredményét. A Rating Politic ügynökség által több mint 1100
választó megkérdezésén alapuló, háromszázalékos hibahatárral készített közvélemény-kutatás szerint a PSD a voksok
38 százalékát szerezné meg, ha vasárnap rendeznék a parlamenti választásokat. A PNL 30 százalékkal a második, az
újonnan néhány hónapja alakult Mentsétek meg Romániát
Szövetség (USR) 9 százalékkal a harmadik helyen áll.
Rajtuk kívül a PSD-vel együttműködő Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ) jósolnak parlamenti
képviseletet a szavazatok 5,5, illetve 5 százalékával.
Még nagyobb arányú PSD-győzelmet jósolt az USR által
megrendelt, vasárnap ismertetett közvélemény-kutatás. A
Kantar TNS ügynökség által szintén telefonon végzett, de

A Nemzetközi Bíróság elutasította
a Marshall-szigetek keresetét

Illetékesség hiányában elutasította a hágai Nem- járásában, a hágai testületnek ezért csak arról kellett döntenie,
zetközi Bíróság (ICJ) tegnapi döntésében a hogy illetékes-e az India, Pakisztán és Nagy-Britannia ellen
Marshall-szigetek India, Pakisztán és az Egyesült benyújtott keresetek ügyében.
Tegnapi ítéletében az ICJ elfogadta az alperesek érvelését,
Királyság ellen benyújtott keresetét.

A csendes-óceáni Marshall-szigetek 2014-ben arra hivatkozva indított pert az atomfegyverrel rendelkező államok
ellen Hágában, hogy „a nemzetközi jogot megsértve nem
tartják be a nukleáris fegyverek leszerelésével kapcsolatos
kötelezettségeiket”. A szigetország a világ atomfegyverkészletének felszámolását célzó tárgyalások újrakezdését sürgette
az alperesektől.
A korábban amerikai protektorátusként működő, alig ötvenezres lakosságú szigetcsoport területén az Egyesült Államok 1958-ig közel hetven kísérleti atomrobbantást hajtott
végre, amelyek szakértők szerint tartós egészségügyi és környezeti károkat okoztak. A Marshall-szigeteki kormány
ennek ellenére nem kártérítésért harcol, hanem azt akarja elérni, hogy az érintett államok lépjenek előre a leszerelés felé.
Az Egyesült Államok, Franciaország, Oroszország, Kína,
Izrael és Észak-Korea elutasította, hogy részt vegyen az el-

miszerint az ügy nem tartozik a bíróság joghatósága alá.
Ronny Abraham, az ügyben eljáró bírói testület elnöke
hangsúlyozta, nincsen olyan jogvita a Marshall-szigetek, illetve India, Pakisztán és Nagy-Britannia között, amelyben az
ICJ-nek kellene döntenie.
A törvényszéki közleményben rámutattak, hogy a Nemzetközi Bíróság az eléje terjesztett jogvitákat hivatott eldönteni a nemzetközi jog alapján, „a felek közötti jogvita megléte
tehát feltétele az illetékességnek”.
Az eredetileg megvádolt országok közül Izrael, India, Pakisztán és Észak-Korea ugyan nem tagja az 1968-as atomsorompó-egyezménynek, a Marshall-szigetek szerint azonban
őket is kötik az egyezmény előírásai a nemzetközi szokásjog
alapján. A szerződés aláírói kötelezték magukat arra, hogy
jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak a nukleáris leszerelés érdekében.

Ország – világ
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Zaklatásra panaszkodik Kövesi

Laura Codruţa Kövesi, az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) főügyésze tegnap úgy nyilatkozott, hogy zaklató és lejárató kampány zajlik az
intézmény hitelvesztése, az ügyészek megfélemlítése céljával. Kijelentéseit azt követően tette, hogy
Victor Ponta volt miniszterelnök azt mondta, 2011ben látta Kövesit Sebastian Ghiţă képviselő borászatában. Sebastian Ghiţă múlt héten feljelentette saját
magát a legfőbb ügyészségen, azt állítva, hogy
2012-ben a román állam több más magas rangú
tisztségviselőjével részt vett a Laura Codruţa Kövesi
DNA-főügyész doktori disszertációjáról szóló jelentés
meghamisításában. A temesvári Nyugati Egyetem
bejelentette, hogy a múlt hét végén elindította a
belső eljárást Kövesi doktori disszertációja kapcsán
felmerült gyanú tisztázása érdekében, és az ügyben
vizsgálat indítását kérte a kolozsvári Egyetemi Reformért és Alternatíváért Csoport is, amely szerint a
doktori disszertációjában 11 esetben merül fel a plágium gyanúja.

Sietnek az M35 autópálya
építésével

Jó ütemben haladnak az M35 autópálya első ütemének kivitelezési munkálatai Debrecen határában –
mondta Kósa Lajos, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője a terület tegnapi megtekintésekor. Kósa
Lajos nemzetstratégiai célnak nevezte, hogy a magyar gyorsforgalmi úthálózat mielőbb elérje a magyar–román határt. Az M35 autópálya Berettyóújfalu
térségében csatlakozik majd az M4 autópályába, ami
jelentős mértékben hozzájárul a bihari térség gazdasági fejlődéséhez – tette hozzá. Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért
felelős államtitkára elmondta: a Berettyóújfaluig tartó
teljes autópályaszakasz összesen 69 milliárd forintba
kerül, és 2018 végére készül el.

Tizenöt centiméteres hóréteg
a Bîlea-tónál

Tizenöt centiméteresre nőtt tegnapra a hóréteg vastagsága a Szeben megyei Bîlea-tónál, ahol reggel
-4 Celsius-fokot mértek, a környéken a továbbiakban is havazások és fagypont alatti hőmérsékletek
várhatók. A Dél-erdélyi Meteorológiai Központ szolgálatos meteorológusa, Eugen Mitea tegnap közölte:
a következő időszakban enyhülés várható, de az éjszakák hidegek maradnak.

1854 utazási iroda működik
törvényesen

Jelenleg 1854 utazási iroda működik törvényesen az
országban – nyilatkozták az Utazási Irodák Országos Szövetségének illetékesei. Az Országos Turisztikai Hatóság 1384 utazási iroda működési
engedélyét vonta meg, mivel nem tudtak érvényes
biztosítási kötvényt felmutatni, ami garantálná ügyfeleik hazaszállítását, illetve a befizetett pénzösszegek
megtérítését csőd vagy fizetésképtelenség esetén.
A működési engedély nélkül maradt irodáknál megvásárolt turisztikai csomagok érvényben maradnak,
új utazásokat viszont már nem értékesíthetnek – közölték a források. A turisztikai hatóság tájékoztatása
szerint a törvényi előírások értelmében egy utazási
iroda nem működhet érvénytelen idegenforgalmi engedéllyel vagy biztosítási kötvény nélkül.

Fellegvári csapda

(Folytatás az 1. oldalról)
másodiknak. A küldöttek által ide rangsorolt Jakabot
pedig törölték a jelöltek sorából. Természetesen ezt értetlenkedve fogadták helyi szinten. De nemcsak ők,
hanem az udvarhelyiek és a bukarestiek is elégedetlenek
a SZÁT döntésével. Valójában nem a személyekkel van
bajuk, hanem az eljárás zavarja őket. A szövetség újjátervezést ígérő vezetősége hitelének sokat ártott ez a
csiki-csuki eljárás. Megtörténhet, hogy az a nyereség,
amire az új arcok megjelenésével számítottak, elúszik
egy ilyen át nem gondolt, kapkodó döntés miatt. Pedig
nehéz lesz a választókat mozgósítani. A közösségben ismeretlen jelöltek szavazatgyűjtő képessége kiszámíthatatlan. Ezért fontos, hogy hiteles személyiségek
legyenek, akik indulása nem a kulisszák mögötti alku
eredménye. Akiknek van választói támogatottságuk.
Tudnak mozgósítani. A most leköszönt „nagy öregeket”
nehéz lesz lepipálni, bármennyire is „erodálódtak” az
elmúlt évtizedekben. A szövetség csúcsvezetése is megérti talán egyszer, hogy a Maros megyei magyarság támogatása nélkül bukásra van ítélve az érdekképviselet.
Tehát ahelyett, hogy akarva-akaratlanul folyamatosan
mellékvágányra kényszerítik e közösséget, inkább vissza
kellene adni elvesztett rangját. A fellegvári elitizmus és
hatalombirtoklás elégedetlenséget szül. Van élet Kolozsvár falain kívül is. Sőt.
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Kettős ünnep a repülőtéren

Megérkezett Marosvásárhelyre a kétmilliomodik Wizz Air-utas
Kettős ünnepet ült október 5én a marosvásárhelyi repülőtér: a Wizz Air légitársaság
tízéves jelenlétét és a kétmilliomodik Wizz Air-utas érkezését, aki a frankfurti járattal
jött. Az eseményt megelőző
rendezvényen Peti András, a
repülőtér igazgatója köszöntötte a meghívottakat, Péter
Ferenc megyei tanácselnököt,
Vásárhelyi Gábort, a légitársaság kommunikációs menedzserét, aki a légitársaság
eddigi felívelő pályáját ismertette.

Mezey Sarolta

Wizz Air-„pókháló” a térképen
Az első marosvásárhelyi Wizz
Air-járat 2006-ban szállt fel, a londoni Luton repülőtér felé tartva. Öt
év múlva már létrehozták a marosvásárhelyi telephelyet 36 munkatárssal. A légitársaság Marosvásárhelyt hat országgal köti össze,
kilenc járatot üzemeltetve: Budapestre, Dortmundba, Frankfurtba,
Karlsruhéba, Londonba, Madridba,
Memmingenbe, Párizsba és Rómába. Marosvásárhelyről a Wizz
Air tavaly 350 ezres utasforgalmat
bonyolított, Románia-szerte tíz repülőtérről 122 járatot indítanak 53
célpont felé. Csak az elmúlt évben
ötmilliós utasforgalmuk volt Romániában, minden harmadik hazai
repülőgéputas Wizz Air-járaton
közlekedik. Közép- és Kelet-Európában 73 repülőgépet üzemeltetnek, 450 járattal, összeköttetést
biztosítva 38 ország 129 települése

A

között. A 2800 fős személyzetet
foglalkoztató légitársaság idén
március 31-ig több mint 20 millió
utast szállított 180 férőhelyes Airbus A320-as és a 230 férőhelyes
Airbus A321-es repülőgépeivel.
– Ha megfigyeljük a Wizz Airjáratokkal lefedett térképet, akkor
valóságos pókhálót látunk, naponta
több mint 3000 utast szállítunk,
amire büszkék vagyunk, hiszen a
legfiatalabb légitársaságról beszélünk, amely évi 22 százalékos átlagnövekedést ért el – fogalmazott
Vásárhelyi Gábor, a Wizz Air
kommunikációs menedzsere.
A fapados légitársaság országos,
sőt európai viszonylatban is a
legkedvezőbb árakat alkalmazza, s
ezen túlmenően olyan gazdasági
szereplőként van jelen, amely a
munkahelyteremtésben, a repülőiparban és a turizmusban is fellendülést hozott. Románia-szerte
600-as létszámú személyzetet foglalkoztat, s 3300 személynek ad
munkát a repüléshez köthető tevékenységekben.
A Wizz Air folyamatosan fejleszt Romániában, idén húszra növeli repülőgépeinek számát, köztük
lesz négy darab 230 férőhelyes új
Airbus A321-es típusú gép. Idén 28
új járatot indítottak be, köztük van
a Szatmárnémeti–London járat is,
s beindul az első belföldi járat Kolozsvár és Bukarest között.
A kívánt növekedés: öt év alatt
négymillió utas
– Örülünk, hogy a marosvásárhelyi repülőtér ilyen rendezvénynek adhat helyet, hogy tíz év alatt

kétmillió utasa volt a Wizz Airnek.
Azt szeretnénk, ha a következő öt
év alatt ez a szám megkétszereződne – mondta Peti András, a repülőtér igazgatója, aki kifejezte
reményét, hogy a Wizz Air tízéves
jelenléte biztosíték a repülőtér további fejlesztéséhez. Úgy, ahogyan
a környező megyék légikikötőinek
fejlesztéséhez megvolt a döntéshozók közös akarata, bízik abban,
hogy ez Maros megyében is sikerülni fog. Az igazgató megtisztelőnek nevezte, hogy a megyei tanács
volt elnöke, a volt igazgatók, Runcan Petru, Poruţiu Mihail, Vasilescu Vladimir, Gerendi Luminiţa
is eljöttek az eseményre. Köszönetet mondtak Virág Györgynek, a
megyei tanács volt elnökének, aki
jelentősen hozzájárult a légitársaság marosvásárhelyi megtelepedéséhez, továbbá Lokodi
Edit Emőke volt tanácselnöknek, aki szintén támogatta a repülőteret.
Péter Ferenc, a Maros
Megyei Tanács elnöke
rendkívüli eseménynek
nevezte a tízéves évfordulót, köszönetet mondott a Wizz Airnek az
évtizedes együttműködésért, s kifejtette, kötelességüknek
érzik
a
repülőtér további fejlesztését, hiszen a légikikötő
jelenléte a gazdasági élet
fejlődésének feltétele.
Felkérte a politikai döntéshozókat, hogy közösen
tegyenek meg mindent a
repülőtér fejlesztéséért,
Fotó: Mezey Sarolta annak ellenére, hogy ked-

A képeslapok sorsáról való elmélkedés

z őszi idény beköszöntével a
zárt helyiségben történő
foglalkozások kerülnek előtérbe. E
hivatalos, rideg és elborzasztó kijelentő mondat mögött rengeteg
vidám és tanulságos, szórakoztató
és elmélkedésre serkentő dolog rejtezik, csak elő kell hívni. E sorok
írója példának okáért ilyenkor – de
más évközi napokon is – gyűjtőszenvedélyének hódolva, kissé sajnálkozva állapítja meg azt a
köztudott tényt, hogy manapság
egyre kevesebb ember vetemedik
képeslapok írására és küldésére.
Igaz, az utazások során megvásárolható képeslapok száma is megfogyatkozott, úgy értem, a
látványkínálat, a változatosság tekintetében. Szabványosodnak, fantáziátlanabbá válnak, nem lépnek
túl a megszokotton, azon, amit a
kocaturista igényel.
Másfelől viszont a dolog magyarázata egyszerű, ma már a digitális
gépek ára olyan alacsony, hogy
bárki számára elérhető, a drága
masinákkal fotózó japánok mellett
ott vannak a mindenrendű és rangú

kirándulók, jöjjenek bárhonnan a
világból. Náluk van a mobiltelefon,
a laptop, a notebook, fülben-orrban hordozható minimál-elektronikus kütyü, amivel remek, saját ízlés
szerint felvett, lehetséges és lehetetlen szögből megkomponált, vagy
csak úgy, minden művészi ambíció
és kompozíció nélküli állóképeket
lehet készíteni, az emlékezés segédeszközét kis kártyán hazaröpíteni,
majd letölteni vagy egyenesen elküldeni, kiposztolni a facebookra.
És akkor még hol vannak a filmfelvevők, kamerák vagy digitális szerkentyűk
által
készíthető
mozgóképek, snittek, a londoni
parlamenttel vagy a washingtoni
Fehér Házzal a háttérben készült
önarcképek (szelfik), amelyek arra
utalnak, hogy a kép készítője épp
az alsóház egyik fontos vitájára
igyekszik, vagy hivatalos az ovális
irodába egy elnöki löncsre.
Sok országban vagy turisták
verte idegenforgalmas helyen már
levonták a megfelelő következtetést, és, mint jeleztem, megfogyat-

kozott a kínálat: van ugyan néhány
képeslap, de sokkal több az üdvözlőlap, a rajzos díszes kártya, a divatos, alkalomhoz kötött, édeskés,
giccses, vicces, olykor meglepően
szellemes vagy bamba tartalommal, ábrázolással. Magára valamit

is adó gyűjtő ezt nem gyűjti. Illetve
a legrégebbiek azért figyelemre
méltóak, ugyanis egy korszak – a
XIX. század vége – XX. század
eleje – ízlésvilágát tükrözik, utalnak a küldők és fogadók lelki flórájára, optimizmusára.
A fogyasztás csökkenésével
egyenes arányban nő a lapok ára.
Míg évekkel ezelőtt egy szokott méretű lap általában 20 eurócentbe
kóstált, addig ma az 50 centes a
legolcsóbb, és a jumbóméretűek
ára nem ritkán 2-2,50 euró. (A
jumbóméret alatt azok a nagy kiterjedésű lapok értendők, amit a

vezőtlenek a hírek Maros megye
számára, tekintettel arra, hogy Románia újonnan kidolgozott szállístratégiájában
a
tási
marosvásárhelyi repülőtér számunkra nem megfelelő pozícióba
került, fejlesztését a 2022–2024-es
időszakra tolnák ki, ami elfogadhatatlan. Éppen ezért a kormányhoz
fordultak, hogy a következő 7-8
évben fejlesztéseket eszközölhessenek az infrastruktúrán, hogy új
leszállópályát építhessenek, de
addig is a meglévő teljes korszerűsítésére van szükség, hiszen olyan
komoly légitársaságok a kiszolgálók, mint a Wizz Air, s egyre több
utas igényli a szolgáltatást.
Meglepetés: virág és ingyenút
A sajtótájékoztatót követően
megérkezett a frankfurti járat, a légikikötő vezetői, a Wizz Air légikísérői, újságírók köszöntötték a
kétmilliomodik utast az erzsébetvárosi Delia Boboia személyében,
aki kisfiával, Daviddal utazott. A
gépen szólították – amire síró kisfiával az ölében kissé megriadt – és
közölték vele, hogy meglepetésben
lesz része, ő az ünnepelt.
Virágcsokorral fogadták, egy ingyenes menet-jövet utat kapott
ajándékba. Fényképezés, üdvözlések közepette a Maros Művészegyüttes tánccsoportjai léptek fel
az eléggé szeles és hideg repülőtéren. A fogadáson megvágták az ünnepi tortát is, amiből mindenkinek
jutott.
Kell-e az ünneplés? Igen. Hiszen, valljuk be, amióta a Wizz Air
belépett Marosvásárhelyre, számunkra is kinyílt a világ.

posta egyáltalán nem kezel kíméletesen, ha meg csoda folytán elkerüli a sérülést, csonkulást, törést,
zúzódást, akkor a postaláda szabványméretei miatt a jó postás bácsi
hajtogatja össze barbár módon, tudatlanul, csakhogy a küldemény
megérkezzen a címzetthez, és ne
kelljen szegény ipsének elkutyagolnia a legközelebbi, fél mérföldre
fekvő postahivatalba.
E sorok szerda hajnali pötyögtetője évek óta nem kapott már postán képeslapot a fenti okok miatt,
annál többet vásárol útjain, illetve
megbízza utazó rokonságát, hogy
hasonlóan
cselekedjen.
Én
ugyanis, ellentétben a nagy és név
szerint ismert gyűjtőkkel, mindentevő vagyok, mindenhonnan, mindent gyűjtök, ami városképet vagy
művészeti reprót formáz. (Nem
gyűjtöm a hegyeket, hegycsúcsokat, a tengerpartokat, ahol csak víz
és mamaia-típusú szállodák, valamint félmeztelen embertömeg látszik, gyűjtöm viszont a tavakat,
folyókat, hidakat, vasútállomásokat, könyvtárakat, múzeumokat,

A bontáskor
keletkezett
a tűz

(Folytatás az 1. oldalról)
Máté János, a Maros Megyei
Környezetvédelmi Őrség vezetője
lapunknak elmondta, kollégái a
helyszínen dokumentálódtak, és
megerősítették, hogy a tűz a bontási
munkálat miatt keletkezett. Azonnal
a közelben levő két légszennyezésmérő berendezéshez siettek, ahol
azt tapasztalták, hogy a környéken
megnőtt az égéskor keletkező gázok
koncentrációja, de nem olyan mértékben, hogy veszélyes legyen a
környezetre. A PM 10 – a füst porkoncentrációja – is megemelkedett,
de hogy milyen anyagok kerültek a
levegőbe, csak a laboratóriumi
eredmények vizsgálatával tudják kimutatni.
Danciu Liviu őrnagy, a tűzoltóság szóvivője lapunknak elmondta,
alaposan kivizsgálják a tűz keletkezésének okát, az őr „véleménye”
számukra nem mérvadó.
A munkálatot mindvégig nehezítette, hogy a bitumennel szigetelt
tetőt cinkezett lemezzel borították,
s ameddig le nem bontják a tetőt,
nem tudják teljesen eloltani a tüzet.
Lapzártakor a tűzoltók még harcoltak a tető alól felbukkanó lángokkal.

Tüntettek

a temesvári börtön
alkalmazottai

A temesvári Popa Şapcă börtön
mintegy 80 alkalmazottja tiltakozott
tegnap az intézmény előtt a bérek
körüli méltánytalanságok miatt, és
Raluca Prună igazságügyi miniszter
lemondását kérték. A tüntetők legfőbb elégedetlensége, hogy nem
kapták meg az érdemfizetést, amit a
2016. augusztus elsejei 20-as rendelet előír. Szerintük hátrányos megkülönböztetésben van részük,
hiszen a védelem minden más ágazatában kiutalták az érdemfizetéseket. A tiltakozók megfelelő számú
személyzetet kérnek (jelenleg
ugyanis a Bukarestben jóváhagyott
571 állásból 300 van betöltve), a
túlórák kifizetését, illetve követelik
az igazságügyi miniszter lemondását, akiről azt állítják, hogy „nemtörődöm
és
szakmailag
alkalmatlan”. A temesvári börtönben több mint 900 rabot tartanak
fogva.

ipartelepeket (régiek előnyben), iskolákat, egyetemeket, templomokat, zsinagógákat, emlékműveket és
műemlékeket, főutcákat, főtereket,
köztéri szobrokat és mellékutcákat,
nevezetes helyeket, telefonfülkéket
és gépkocsikat, híres emberek arcképeit stb.
Nemrég alaposan „ráfáztam”
mindentgyűjtésemre, ugyanis 60
évnyi gyűjtögetés alatt igen sok jugoszláv vagy csehszlovák lap sereglett össze dobozaimban. Nos, a
múlt század végén bekövetkezett
földindulás nyomán úgy gondoltam, én is haladok a korral, szétválasztom a betűrendbe szedett
képződményeket új országaik szerint. Nem volt könnyű, különösen a
délszláv országok összevisszasága
miatt. Szerencsére segített a Wikipédia, a szabadlexikon. Azt is sikerült megállapítani, hogy az én
forrásaim legtöbbször Horvátországba (tengerpart, műemlékek,
városok) utaztak, legkevesebbszer
Koszovóba. Vajon miért? Talán
azért, mert Bukarest nem ismeri el?
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A dohányzó apa növeli
az asztma kockázatát gyermekénél

A Gaucher-kór nehezen azonosítható,
de jól kezelhető

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Egy nehezen azonosítható, de
jól kezelhető betegségre hívja
fel a figyelmet a Ritka és Veleszületett Rendellenességgel
Élők Országos Szövetsége
(Rirosz) a nemzetközi Gaucher-naphoz kapcsolódva.

Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a 2014-ben elindított
nemzetközi Gaucher-nap célja,
hogy minden év október 1-jén felhívja a figyelmet a betegségre, a tüneteire, illetve a kezelhetőségére,
így segítve, hogy az érintettek felismerjék az elváltozást, és a terápiának köszönhetően teljes életet
élhessenek.
A Gaucher-kór egy könnyen és
fájdalommentesen diagnosztizálható és kezelhető, veleszületett
anyagcsere-betegség. Egy speciális
enzimhiány – az elöregedett sejtek
lebontásában közreműködő glükocerebrozidáz enzim hiánya –
okozza. Ennek következtében zsírszerű anyagok halmozódnak fel a

szervezetben, többnyire a lépben, a
májban, a csontokban. Így többek
között megnagyobbodott lép, májkárosodás, véralvadási zavarok,
csontszövetpusztulás, maradandó
mozgáskárosodás, csontfájdalom,
csontritkulás, csontkrízis alakulhat
ki, ha a beteg nem kap kezelést.
Pogány Gábor, a Rirosz elnöke
szerint jelenleg még legalább száz
olyan beteg él Magyarországon,
akik Gaucher-kórban szenvednek, és
nem tudják, hogy
kezelésre szorulnak. A betegség
főbb tünetei a krónikus fáradtság,
végtagfájdalom,
bélpanaszok, illetve véralvadási
zavarokból következő erős orrvérzés,
ínyvérzés,
elhúzódó és görcsös menstruáció.

A kór érinti a betegek csontozatát
is: csontjaik törékenyebbek az átlagosnál, gyakran tapasztalható órákig,
napokig
tartó,
szinte
elviselhetetlen csontfájdalom.
Ma már kétféle terápiás lehetőség is rendelkezésre áll, így rendkívül jó eredmények érhetőek el a
kezelésben. Megfelelő kezelés mellett az érintettek panaszmentesek,
teljes életet élhetnek.

óvatosnak kell lenni. Több pszichológiai kutatás látott napvilágot,
amelyek rávilágítottak arra, hogy ha
valaki ismeri a saját családja történetét, például tudja, hol ismerkedtek meg a szülei, nagyszülei, mivel
foglalkozott a dédnagytatája, az később a kudarcokkal jobban szembe
tud nézni. Fontos, hogy a család története kapcsán reális képet kapjon a
gyerek, azaz nem csak a pozitív
vagy csak a negatív eseményeket
kell a tudomására hozni, hanem közölni vele, hogy voltak jó pillanatok, de nehézségek is.
A negatív életeseményeket, például ha egy családtag börtönbe
kerül, vagy öngyilkosság történik a
családban, úgy lehet feldolgozni,
hogy mesélhetővé tesszük. Amikor
a gyerek eléri a megfelelő életkort,
fel kell világosítani ezekről a dolgokról, ugyanis azok az életesemények, amelyeket eltitkolunk, mindig
negatív erőként vannak jelen. Tehát
az életmese is olyan, mint a népmese, ott is vannak kudarcok, sikerek,
nehézségek,
fordulatok,
véletlenek. Kádár Annamária rámutatott, a kutatók észrevették, hogy
általában a nagymamáknak nagy
szerepük van a generációk összekapcsolásában, hiszen egy jelenlegi
eseményt sok esetben összekötnek
egy régebbi, esetleg egy családtaggal kapcsolatos információval, és

ezáltal nagyban hozzájárulnak
ahhoz, hogy a gyerekek megismerjék a család történetét.
Az ő meséje képekben
Kádár Annamária azt tanácsolta
a szülőknek, szánjanak időt arra,
hogy készítsék el gyermekük saját
élettörténetét. Hajlamosak vagyunk
azt gondolni, hogy a különböző
életeseményekre mindig fogunk
emlékezni. De sajnos nem így van,
ezért hasznos lehet összeállítani egy
fotóalbum-sorozatot, amelybe minden évben előhívunk 50-100 fotót,
esetleg leírunk melléjük néhány
emléket. Annál nagyobb ajándékot
nem tudunk adni a gyermekünknek,
mint ha ezt 18 éves korában átadjuk
neki. Még ha akkor, kamaszkorban
nem is értékeli kellőképpen, akkor
lesz majd érzelmi jelentősége ennek
az ajándéknak, ha majd ő maga is
szülő lesz.
Nem csak este mesélünk
Sokszor, ha mesemondásra gondolunk, megjelenik előttünk a kép,
hogy esténként bebújunk az ágyba,
és mesét olvasunk a gyereknek. Viszont szülőként az élet minden pillanatában mesét mondunk azzal,
amilyen nevelési módszereket választunk, ahogy jutalmazunk, fegyelmezünk. Az esti mesélés
kapcsán elhangzott, hogy a gyereknek biztonságot ad, ha vannak rítu-

A magyar népmese napja Marosvásárhelyen

A nap 24 órájában mesélünk

A magyar népmese napját ünnepelték pénteken a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és
Gyermekszínházban, a Kulcs
és a Védem egyesületek szervezésében. A gyerekeket szabadtéri játékokkal örvendeztették meg a szervezők, a felnőttek pedig Kádár Annamária Lilla és Tündérbogyó című
legújabb könyvének a bemutatóján vettek részt, amely
harminc érzelmiintelligenciafejlesztő mesét tartalmaz.

Menyhárt Borbála

A közismert pszichológus párhuzamot vont a népmese és a szülők
által átadott életmese között, hangsúlyozva, hogy mindkettő fontos,
mert a gyermekek ezáltal tanulják
meg, hogyan viszonyuljanak a különböző helyzetekhez.
Kádár Annamária már az elején
leszögezte, a mese az ő megközelítésében nemcsak népmesét és kortárs mesét jelent, hanem a saját
életmesénket is: azt a történetet,
amelyet önmagunkról, gyökereinkről átadunk gyermekeinknek. Nagyon fontos, hogy mindenkinek
meglegyen a saját meséje, hogy
tudja, ki is ő, honnan származik, a
szülei hogyan választották ki a
nevét, gyerekkorában milyen események történtek vele.
Amikor szülőként leülünk
a gyerekkel, amellett, hogy
mondókázunk,
sokszor
összefoglaljuk az ő napját,
mi az, ami történt vele
aznap, és ezeket az eseményeket narratív szálra fűzzük, ezáltal is alakítjuk a
gyerek életmeséjét.
A pszichológus hangsúlyozta, nem mindegy, hogy
a saját családunk történetét
milyen formában adjuk tovább, hiszen a gyerek
ebből szűri le, hogy a világ
egy jó hely, ahová érdemes
volt megszületni, vagy veszélyes hely, ahol folyton

Ha a gyermek fogantatása
előtt apja dohányzott, több
mint háromszorosára növeli
az asztma korai kialakulásának kockázatát az utódnál
azokhoz képest, akiknek
apja sosem cigarettázott –
derült ki egy norvég kutatásból.

Nemcsak az apa fogantatás
előtti dohányzása, hanem annak
korai elkezdése is növeli a nem allergiás eredetű asztma kialakulásának kockázatát. Ez azt jelzi, hogy
nemcsak az anyai környezet játszik kulcsfontosságú szerepet a
gyermek egészségében, hanem az
apa életmódja is – mutatták ki a
Bergeni Egyetem kutatói 24 ezer
gyermeket vizsgáló tanulmányukban. „A gyermek asztmájának kialakulására a legnagyobb kockázatot az jelenti, ha az apák 15 éves
koruk előtt kezdenek el dohányozni” – idézte Cecilie Svanest,
a norvég egyetem professzorát a
Science Daily tudományos-ismeretterjesztő hírportál.
Ami az anya dohányzását illeti,
a szakemberek a korábbi kutatásokkal összhangban azt találták,
hogy szintén növeli az asztma kialakulásának esélyét az utódnál.
Ugyanakkor a fogantatás előtti

sok a család életében, például ahogyan ezzel lezárjuk a napot. Fontos,
hogy az esti mese szertartásként történjen, akárcsak az óvodában, ahol
például ráülnek a mesepárnára,
vagy meggyújtják a mesegyertyát.
A lényeg az, hogy a gyerek érezze,
ez már nem a realitás, hanem egy
mesebeli világ, ahol elkezdi megteremteni a saját belső képeket. A mesélés a szülőnek is jó alkalom arra,
hogy lecsendesedjen, és legyen ott
a jelenben, hiszen úgy nem lehet hitelesen mesélni, hogy közben azon
gondolkodunk, mit főzünk másnap,
vagy milyen teendők maradtak el.
A pszichológus ugyanakkor arra
is rávilágított, mennyire fontos lehetőséget adni a gyereknek, hogy ő
meséljen saját élményeiről. Gyakori, hogy amikor
kijön az óvodából, a
szülő faggatni kezdi,
hogy mi volt aznap
az oviban. Amit ehelyett ajánlott kérdezni, hogy mi volt a
legjobb dolog ma?
Ugyanis egy középcsoportos gyereknek
sincs még történetmesélési képessége.
A gyerek élményszerűen mesél, azaz van
egy élmény, amit
éppen kiemel. Lehet,
hogy nem is éppen
akkor számol be róla,
hanem másnap, vagy
Fotó: Tóth Orsolya

anyai dohányzás és az asztma kialakulása között nem mutattak ki
kapcsolatot.
A különbséget a kutatók szerint
az okozza, hogy az apa dohányzása a spermasejteken keresztül
hat az utódra. „A dohányzásról
köztudott, hogy genetikai és epigenetikai károsodást okoz az ondósejtekben, amely átadható az
utódnak és fejlődési rendellenességet idézhet elő” – magyarázta Svanes.
„Az állatkísérletekben egyre
több a bizonyíték az úgynevezett
epigenetikai programozásra, azaz
arra a mechanizmusra, amely által
az apa fogantatás előtti környezete
hatással lehet a jövőbeni nemzedék egészségére” – tette hozzá.
Svanes és kutatócsoportja azt is
vizsgálta, hogy hatással van-e az
asztma kialakulásának kockázatára
az, ha az apa hegesztéssel foglalkozott. Kimutatták az asztma növekvő kockázatát az utódnál még
akkor is, ha az apa felhagyott a hegesztéssel a fogantatás előtt.
„A dohányzás és a hegesztés pubertáskor utáni kezdete és azok
időtartama a legfontosabb tényezőt
jelentheti az utód asztmakockázatát illetően” – hangsúlyozta Cecile
Svanes.

rá egy hétre, amikor esetleg valami
eszébe juttatja az adott élményt, és
annak kapcsán kezdi el mesélni.
Az érzések uralják a gyereket
Kádár Annamária legújabb
könyve múltbeli és jelenlegi életeseményekre alapozó, az érzelmi
intelligencia fejlesztését célzó meséket tartalmaz. A szerző szerint nagyon
fontos
a
gyerek
éntudatosságát erősíteni, azaz, hogy
tanulja meg megélni az érzéseit,
megfogalmazni ezeket verbálisan,
és ki is tudja fejezni. Egy gyerek nehezen tudja megfogalmazni az érzéseit, ezen a téren sorsdöntő, hogy
milyen volt a családban az érzelmekhez való viszony. Sok olyan
család van, ahol soha nem beszélnek az érzésekről. Gyakori, hogy a
gyerekek esetében úgymond letiltjuk az érzéseket, arra intvén, hogy
ne hisztizzen, ne haragudjon. De
kutatások bizonyítják, hogy az agykéreg 6-7 éves kor körül veszi át az
irányítást az érzések fölött, addig
nem a gyerek uralkodik az érzései
fölött, hanem az érzések uralják a
gyereket. Fontos tehát megjegyezni,
hogy a gyerek nem azért tesz ezt
vagy azt, hogy bosszantsa a szülőt,
hanem mert nem tudja kontrollálni
az érzéseit. A gyerek a szülő által
kínált mintát követi, innen tanulja,
hogy miként reagáljon, ha például
mérges, ezért ajánlott odafigyelni,
hogy bizonyos helyzetekben,
amelynek ő is szemtanúja, felnőttként miként reagálunk.
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Feri bácsi – a falu őrangyala

Békésen, szinte suttogva beszélgetnek a tornácon, akár egy turbékoló
gerlepár a csendes falu templomtornyából őrködve. Az egyutcányi falu
vasárnapi idilli hangulatát időnként
egy-egy kutyavakkantás zavarja meg
csupán. A halk szavú házaspár csak
üldögél, teljes lényüket átadva a naplemente energiát és harmóniát
árasztó sugarainak.

Szer Pálosy Piroska

A Marosvásárhelytől három kilométerre
lévő Hagymásbodon egyetlen poros, kavicsos
főutcájának felső vége felé, az öreg szülői
házban kerestük fel a békét, melegséget, szeretetet árasztó 85 éves Nagy Ferenczet, a bodoniak Feri bácsiját, aki otthonában élete
párjával, a radnóti születésű Rózsika nénivel
régi ismerősként szívélyesen fogad. Ezúttal
nem földügyben keresem fel, az életéről
írnék, hisz a rendszerváltás után talán nem is
volt olyan személy a falubeliek vagy azok elszármazottai között, akik ne őt keresték volna
meg az ősöktől örökölt földterületek tisztázása végett.
„Nem tudod, meddig tart a határ? Keresd
Feri bácsit, ő megmondja.” „Telekvita adódott? Szóljatok Feri bácsinak, ő utánanéz,
tisztázza a dolgokat.” „Nincs orvos, sürgősségi ügyelet a faluban? Szaladjatok Feri bácsiért, ő sok ember életét megmentette,
mindenhez ért, szívesen megy, teljesen ingyen.”
Igazságérzet mesterfokon
Évekig hallottam, tapasztaltam, hogy Feri
bácsi, a hagymásbodoni falufelelős az egész
falu terhét hordozza, és azt önkéntes munkaként, bérmentve vállalta. Amint mondja, az
igazságérzete hajtotta, az, hogy a kommunizmus igazságtalanságait folytatni akarók ténykedéseit valamiképpen ellensúlyozza. Ehhez
azonban egymaga kevésnek bizonyult. Arra
azonban sosem gondolt, bár sejtette, hogy a
temérdek munkát és fáradozást anyagi ellenszolgáltatás nélkül senki sem végezte volna.
„Rengeteg gazemberségnek voltak szenvedő
alanyai az egyszerű emberek” – suttogta
mintegy önmagának és a szívpanaszai talán
a sokévi elfojtott bosszúságnak is tulajdoníthatók. Életútja során betöltött közösségi szerepvállalását felsorolni is hosszúnak tűnhet.
1946–1951 között a település művelődési házának igazgatójaként irányította a közösség
kulturális életét. Élettörténetéhez tartozik,
hogy miután a tanítókat eltiltották a kántori
hivatás gyakorlásától, 17 évesen a Vártemplomban sikeresen vizsgázott, és a hagymás-

Feri bácsi

Fotó: Szer Pálosy Piroska

bodoni református templomban 1947–1951
között hivatásos kántorként szolgált. 1955-től
1991-ig Marosvásárhelyen az egészségügyben és a kereskedelemben dolgozott.
1981–1997 között önkéntes kántorként szolgált újra a helyi református gyülekezetben,
ugyanakkor egyházmegyei tanácsos és a falu
főgondnoka volt. Beszélgetésünk során körvonalazódott az a rengeteg idő – nappalok és
éjszakák egyaránt –, amit mások ügyes-bajos
dolgainak szentelt, a Nyárádkarácson községben eltöltött hosszú munkanapok, amelyeket
nem alkalmazottként végzett, de teljes munkaidőben a település nyilvántartását vezette.
Mint mondja, hőn szeretett faluja, a kis magyar közösség érdekében fáradozott, amelyért a kommunizmus ideje alatt nem sokat
tettek, de sajnos, a rendszerváltás után sincs
látványos fejlődés, hisz a megyeszékhely
közvetlen közelében mintha megállt volna az
idő. Manapság a nyugdíjkorhatárt elérők szívesen tevékenykednek, de semmiképp sem
önkéntes és ingyen végzett munkáért, így a
mai ember szemével nézve időpazarlásnak
tűnhet mindaz, amit a bodoni Feri bácsi negyedszázadon át végzett. Ehhez azonban
olyan végtelen türelemmel megáldott társat
rendelt melléje a Jóisten, aki elviselte ezt, a
közösségért végzett önfeláldozó „hóbortot”.
Emberszeretete a legértékesebb öröksége
Amikor a miérteket feszegetem, a faluközösséget, a templomot, a szüleitől örökölt útravalót említi. Édesapjának is az övéhez
hasonló életvitele volt. Öten voltak testvérek,
nem éltek bőségben, de a második világhá-
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borús menekülteknek náluk jutott szállás, élelem és ruházat is. Befogadták azokat a küküllődombói legényeket is, akik a Nyárádtőnél
meghúzott határon román földről magyar területre átszökve vetődtek az „Isten hónaljába” simuló Hagymásbodonba. A magyar
hadseregben akartak szolgálni, ezért is hamar
megtalálták a közös hangot a kis magyar falu
lakóival, akik melegséggel kárpótolták a szülőfalujuktól elbúcsúzott, majd a magyar honvédek csapatát erősítő fiatal menekülteket.
A rendszerváltás után a hagymásbodoni lakosok megválasztották falufelelősnek, ezt a
feladatot 2002-ig látta el lelkiismeretesen legjobb tudása szerint, ugyanakkor tanácsos és
a földmérő bizottság elnöke volt. A falu teljes
területét felmérte a kirendelt bizottsággal, és
minden talpalatnyi földterületről, bel- és kültelkekről rajzokat készített. Jegyzetfüzetek,
mappák, kézzel rajzolt térképek sokasága tanúskodik a sokszor éjszakákba nyúló sziszifuszi önkéntes munkáról, amelynek célja az
volt, hogy pontosan azonosítson minden területet, ami fennmaradjon az utókornak,
egyetlen örököst se rövidítsenek meg a viszszaszolgáltatás nyomán.
Arra a kérdésre, hogy elégedett-e az elvégzett munkával, igennel válaszol. „Nagyon
sok embernek segítettem, és ez számomra
elégtétel, még ha utólag egyesek köszönet helyett hátba támadtak is”, mondja csendesen
és arca elkomorul. A nyugodt temperamentumra ritkán jellemző felháborodással folytatja: „Nagyon bánt azonban, hogy sokan
jogtalanul jutottak földhöz. A nagybirtokosok
örököseinek kezdetben csak 10 ha-t szolgáltattak vissza, így a fennmaradó területekből
50 árat kaphattak olyanok, akiknek sosem
volt földjük, nem örököltek, de a 18-as törvénnyel földhöz jutottak, mert kollektív gazdaságban dolgoztak vagy értelmiségiek
voltak. Ezt méltánytalanságnak tartom, de ha
megkapták a birtoklevelet, utána már nem
volt mit tenni”.
„Ingyen senki földje nem kellett”
– Feri bácsi munkáját legalább néhány
árnyi földterülettel honorálhatták volna… –
jegyezném meg, de nem fejezhetem be a
mondatot.
– Szó se róla… Felajánlották nekem,
mondták, van elég pluszterület, hisz a karácsonyfalvi nyilvántartóban sok esetben kevesebb volt bevezetve a valósnál az adófizetés
mértékének csökkentése végett. De én ugyanazt mondtam, amit annak idején édesapám is:
„Nem én vettem, nem én örököltem, nekem
ingyen senki földje nem kell…”
– Milyen volt a falufelelős feleségének
lenni? – fordulok Rózsika nénihez, akit Feri
bácsi a jegyzetfüzeteibe vésett gondolataiban,
verseiben áldott jó asszonyként, gyermekei
önfeláldozó anyjaként, igaz támaszként, oltalmazóként jellemez.

– Ahhoz rengeteg türelem kellett. Nyugdíjazás után éjjel-nappal ezt a közösséget szolgálta.
Napközben
Karácsonyfalváról
irányították hozzánk az embereket a földterületeket tisztázandó, éjjel pedig a betegeket
ápolta, injekciózott, elsősegélyt nyújtott,
orvos hiányában még műtött is, mert a katonaságban egészségügyi képesítést szerzett.
Nyugalomban reménykedtem a nyugdíjazása
után, helyette azonban annyira az élet sűrűjébe cseppentünk, hogy egyetlen perc nyugalmunk sem maradt. Annak idején varrtam is,
de sokszor alig tudtam haladni a saját munkámmal, valaki folyton kopogtatott, aztán az
én uram a végtelen nagy türelmével mindenkit eligazított, kikereste az adatokat, rajzolt,
számolt, levelet írt a hivatalba, dokumentálta
a helyzetet, hogy az illető megkaphassa az
örökségét. Amíg mások meggazdagodtak körülötte, ő egyetlen borozdát el nem fogadott.
– Az egészségi állapota megromlott, éjszakánként a felesége kell újraélesztési technikát
alkalmazzon, a jóságos szív időnként makacskodik. Az alázattal végzett közösségi szolgálat
elegendő elégtételt nyújtott?
– 1991-ben második személy voltam, akinek a karácsonyfalvi polgármesteri hivatal a
község tiszteletbeli polgára címet adományozta. Úgy érzem, ezzel értékelték az önzetlenül, tisztességgel végzett munkámat és
emberségemet, ezért a polgármester úrnak is
hálás vagyok. Az Úristen kegyelméből és segítségével rájöttem, hogy nagyon, de nagyon
kell egymásra figyeljünk, életünk ettől lesz
szebb, jobb és boldogabb. Meggyőződésem,
hogy Jézusnak tervei voltak és vannak velem,
bár úgy érzem, eljött a visszaszámlálás ideje,
ennek ellenére meggyőződésem, hogy nem
hiába születtem és éltem, tevékenykedtem,
szolgáltam a piciny falunk közösségét legjobb tudásom és hitem szerint.

Haddad szerint Guatemalában a gyerekek
több mint 40 százaléka korához képest alacsony. „Ezért részben a társadalmi egyenlőtlenség a felelős. A magasabb jövedelmű
emberek jobb élelmiszerekhez jutnak, és nagyon kis arányban fordul elő náluk fejlődési
elmaradottság. Az alacsony jövedelmű csoportok étrendje azonban kukoricán alapszik,
és nem esznek elég zöldséget, gyümölcsöt,
tejterméket vagy például a csirkehús biztosította fehérjét” – magyarázta a szakember.
Az alultápláltság ellen vívott harc olykor
csak a kalóriamennyiség növelésére koncentrál az étrend egészének javítása helyett. Sok
olyan országban, amely széles körű alultápláltsággal küzdött, szinte egyik pillanatról a
másikra vált súlyos problémává az elhízottság.
Kínában például, ahol az
elmúlt években gyorsan
változott az emberek étrendje, a lakosság felét fenyegeti annak veszélye,
hogy 2030-ra túlsúlyossá
vagy elhízottá válik. Globálisan nézve pedig a 2005ben becsült 1,3 milliárdról
2030-ra várhatóan 3,3 milliárdra fog nőni a túlsúlyos
és elhízott emberek száma.
A problémák egy részét
ugyan enyhíti a gazdasági
fejlődés, az emberek ét-

rendje ugyanakkor romolhat és a jelek szerint
romlik is, ahogy az országuk egyre gazdagabbá válik. A jelentés szerint az emberek
ugyan több gyümölcsöt és zöldséget esznek,
de ennek jótékony hatása lenullázódik az alacsony minőségű ételek fokozott fogyasztásával.
Az urbanizáció miatt egyre több ember étrendjében dominálnak a feldolgozott ételek,
és globálisan nézve is egyre több olyan étel
kerül az emberek tányérjára, amely valamiféle fizikai és kémiai eljáráson esett át.
A bizottság előrejelzése szerint a bolygó
lakosságának növekedésével párhuzamosan
a helyzet tovább súlyosbodik a következő
húsz évben, és a világ népességének felét
fogja érinteni a rosszultápláltság.
A szakemberek szerint 2050-re további
kétmilliárd szájat kell majd táplálni Afrikában és Ázsiában. A mutatók szerint a klímaváltozás
több
mint
félmillió
többlethalálozáshoz fog vezetni, elsősorban
az alacsony és közepes jövedelmű országokban.
A kutatók szerint az embereknek több
zöldséget, gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gabonát, rostot, mogyorófélét, magokat és telített
zsírokban szegény fehérjéket kell enniük.
Csökkenteni kell a hozzáadott cukor, a cukros
rágcsálni- és innivalók, a túlzott só és a feldolgozott húsok bevitelét. A csecsemőket érdemes legalább hat hónapos korukig
szoptatni.

Rózsika néni

A világnépesség felének egészségét veszélyezteti a helytelen táplálkozás

A világnépesség felének egészségére
jelent fenyegetést a nem megfelelő
étrend – figyelmeztet egy táplálkozási
és mezőgazdasági szakértőket tömörítő független bizottság, amely szerint
2030-ra a bolygó lakosságának harmada válhat túlsúlyossá vagy elhízottá.

A Global Panel on Agriculture and Food
Systems for Nutrition nevű bizottság jelentése szerint kétmilliárd ember étrendjéből hiányoznak azok a vitaminok és ásványi
anyagok, amelyek szükségesek az egészség
megőrzéséhez – írta a BBC News.
Ezek hiánya a szívbetegség, a magas vérnyomás, a diabétesz és egyéb olyan, táplálkozással összefüggő betegségek előfordulását
növeli, amelyek csökkentik a teljesítőképességet és az egészségügyi szolgálatok túlterhelésével fenyegetnek.
Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági
Szervezete (FAO) elé terjesztett jelentés rámutat, hogy ezek a nem fertőző, krónikus betegségek a fejlett országokban jellemző
zsíros, feldolgozott ételekben gazdag étrendekkel állnak összefüggésben. Ugyanakkor a
legfrissebb adatok szerint a fejlődő országokban is egyre aggasztóbb a helyzet ebből a
szempontból.
Mint aláhúzták, kizárólag a HIV-fertőzöttség és a malária problémájának kezelését
célzó globális erőfeszítésekhez hasonló öszszefogással lehetne legyőzni a helytelen táp-

lálkozással összefüggő kihívásokat.
A szakértők szerint a gyermeki és anyai
rosszultápláltság, a magas vérnyomás és
egyéb, étrendhez kötődő egészségi kockázatok több évet vesznek el az ember életéből,
mint a dohányzás, a levegőszennyezettség, a
szegényes higiénia és a nem biztonságos
szex. Nagy erőfeszítések történtek ugyan az
alultápláltság visszaszorításában, de továbbra
is világszerte 800 millió ember éhezik napi
szinten.
A jelentés szerint az alultápláltság az öt
éven aluli gyerekek csaknem negyedének
akadályozza a fejlődését. Az alultáplált nők
pedig élethosszig tartó károsodással születő
gyerekeket hoznak a világra.
A dokumentum egyik szerzője, Lawrence
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Háromszéki csokifesztivál

Mesés Aranyerdő-ízlelgető

A szeptember végi Háromszéki Turisztikai Napok alkalmával csodálkoztunk rá:
mennyi természeti látványossággal, értékes épített örökhagyományos
séggel,
kézművesműhellyel, gazdag
gyógyászati potenciállal rendelkezik e vidék, amit mi,
Maros megyeiek hajlamosak
vagyunk figyelmen kívül
hagyni. Kovászna megye változatos kínálatába a rendezvény szervezőinek jóvoltából
– Kovászna Megyei Tanács, a
Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület, valamint a Kovászna Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara – nyerhettünk
betekintést, amit érdemes
megosztani az olvasókkal.

Mezey Sarolta

A szervezők komoly turisztikai
szakemberek, marketingesek tudására és tapasztalatára alapozva dolgozták ki azt a stratégiát, amivel
felfuttathatják a turizmust, ami a
térség gazdasági potenciáljának
jobb kiaknázásához vezet. S miközben tematikus napokat szerveztek,

amelyeken az udvarházakat, kúriákat, kastélyokat, múzeumi látványosságokat,
mesterségeket,
gyógyfürdőket, népi feredőket népszerűsítették, Sepsiszentgyörgy
központjában ismét csokifesztiválra
várták az édességkedvelőket. Forró
csokit kortyolgatva kapkodtuk a tekintetünket a sok finomság között:
miből is válasszunk? Addig-addig,
amíg a helyi Choco Pack illatos
standjánál kötöttünk ki.
– Nyolc éve, nyolc emberrel
kezdtük el a csokoládégyártást.
Most egy 2400 négyzetméteres
üzemben 65 alkalmazott dolgozik.
Ez már kinőtte a kisüzemi minősí-

Irány a hideg

Casoni Szálasi Ibolya divattervező
Jó lenne, ha idén is melegebb lenne a tél,
mert a hideg szezon divatirányzatainak szóvivői a fedetlen vállak és karok lettek.
Erre az időszakra a divattervezők a női
szépség hangsúlyozása érdekében főleg ujj
nélküli és a vállakat teljesen szabadon hagyó
darabokat ajánlanak. Ez nemcsak a blúzokra, ingekre, ruhákra, pulóverekre, hanem
a felsőruházatra is vonatkozik.
A második helyen áll a divattervezők kedvence, az örök érvényű retro stílus, amely
modern elemekkel frissítve a mindennapi
divat elengedhetetlen kelléke.
A lezser szabású, illetve a 60-as évek stílusában kockás vagy egyszínű anyagból készült kabátokhoz modern kiegészítők
illenek.
A magasított derekú, barokk mintájú trapéz szoknyák általában egyszínű felsővel
passzolnak, és a trapéz nadrágok sem maradhatnak ki.
A harmadik irányzat, az aszimmetrikus
szabásmód eredetiséget, a vonalak sokfélesége pedig változatosságot ad az öltözéknek.
Az utóbbi időben a kifutókon díszvendégnek számító bundát idén is főleg színes,
mintás formában ajánlják a divattervezők,
de monokromatikus, klasszikus szabású darabokat is találunk.
Egy másik irányzat a viszonylag kényelmetlen, túlméretezett hosszúságú ujjakra vo-

tést, komolyabb vállalkozásnak számít. A csokoládé szerteágazó választékát gyártjuk, alapprofilunk a
szezonárugyártás, figurákat, nyuszit, csokitojást, szaloncukrot nagy
mennyiségben, nagyon sok változatban, ebből csokoládést és különleges minőségűt is marcipánból.
Emellett pedig napi árut, táblás és
szeletes csokoládét, továbbá ostyatermékeket.
Az áru 30 százalékát exportáljuk, a világ minden
tájára jut belőle: Kanada,
Szlovénia, Észtország,
Lettország, Litvánia, Szlovákia, Csehország, Magyarország. A belföldi
forgalmazást az Aquaris
Veritas Kft. végzi, 25 éve
foglalkozik élelmiszer-forgalmazással. Belföldön az
ország minden tájára eljutnak a termékeink –
mondta Molnár Sándor, a
magyar–román, pontosabban a magyar–székely vegyes
vállalkozás
értékesítési vezetője, akinek több mint 25 éves
szakmai gyakorlata van.
A csokoládéfesztivál öt-

natkozik, melyek általában a túlméretezett
ruhadarabok részeiként – szokatlan kinézetük ellenére – számos kedvelőre lelnek.
A grunge stílus, amit szerintem neohippinek is nevezhetnénk, nem más, mint lázadás
a formák, arányok és bármiféle öltözködési
szabály ellen.
Ha valaki szakadt szélű ruhát visel, vagy
hosszú zakóra rövid pufajkamellényt vesz,
azon ma senki sem ütközik meg. Ez a stílus
támogatja a legjobban az önkifejezésre törekvő hölgyeket, mindenféle anyag, minta,
stílus és ruhadarab társítását engedélyezve.
Idén télen a Tündérországot idéző könynyű, habos, áttetsző anyagok is virágkorukat
élik, melyek főleg tompa színekben, több rétegben, fodrokkal, csipkékkel, rojtokkal,
gyöngyökkel, strasszokkal díszítve tulajdonképpen az úgynevezett „tündér stílust” képviselik.
A metallizált anyagok nemcsak arany- és
ezüstárnyalatban, hanem bordóban, lilában,
sőt pirosban is divatosak. Ez a legmegfelelőbb választás ahhoz, hogy egy eseményen
vagy estélyen biztosan a figyelem középpontjába kerüljön a ruha viselője.
Úgy néz ki, hogy az állatminta sem megy
ki soha a divatból. Idén főleg a provokáló
vadállatminták a divatosak, de a legfelkapottabb a leopárdminta, amely nemcsak a ruházatot és a felsőruhákat, hanem a kiegészítőket is, főleg táskákat, cipőket, csizmákat
díszítheti, magára vagy sokféle más anyaggal kombinálva.

lete is a Choco Packé volt ezelőtt öt
évvel, akkor több mint negyven kiállító vett részt.
A Choco Pack termékei Marosvásárhelyen is megkaphatók lerakatokban
és
nagyáruházakban
egyaránt.
A csokoládéfigurák és a táblás
csokoládék 40-70 százalék kakaóanyag-tartalmúak. Minőségi termékeket is gyártanak. Vannak speciális
kézműves-csokoládéik is, például a
Sugás – Mesés Aranyerdő termékcsalád, amelyekben a magas kakaó-

Harminckilencedik nyelvlecke

anyag-tartalmú táblákat különböző
gyümölcsökkel, olajos magvakkal
dúsítják. Az értékesítés nem gond,
van olyan időszak, amikor nem
győzik a termelést. Jóllehet a kereslet a fizetőképesség miatt inkább az
olcsó kategóriájú termékek irányába tolódik el, a minőségi termékek iránt is egyre nagyobb a
kereslet.
Hogyisne, hiszen ki ne barangolna szívesen a Mesés Aranyerdőben, meggyes, marcipános, mazsolás, diós csokoládét ízlelgetve!

Fotó: Vajda György

Történelmi egyveleg a feliratokban

Ötvös József
A puszta szemlélő is azonnal észreveszi, e
szerényen szép főtéri ház mellé valamikor
odaépítettek egy kétméteres részt. Lehetne
így fogalmazni: összeépítették a mellette álló
épülettel, de az igazság másképpen is megközelíthető: lezártak ezzel egy sikátort, az
egykori kollégiumtól levezető szűk utcát.
Hétfőn reggel általában dicséretesnek nyugtázom mindezt, mert így nem terjeng onnan
kellemetlen szag, mint sok más szűk utcából.
A székely céhes városban, Kézdivásárhelyen
járva, és a szűk utcás udvartereket látva
eszembe jutott, amikor még a régi református paplak (Szentgyörgy utca) előtt is volt
egy keskeny átjáró, s az udvarra besütött a
nap, de ennek sem lelik hűlt helyét ma az
arra járók.
Egyébként e barokk épület igazi nagy
kontrasztja a mai homlokzaton díszelgő
tarka feliratsorozat. Ha akarom, az ókortól
kezdve a magyar népköltészeten keresztül a
20. századig érkezik el a csodálkozó ember,
hiszen megjelenik ott az egykori római birodalom jelképe: a cézár; az ókori nagy világhatalom: Babilon, és a sokszor megcsodált,
szép angol hercegnő, Diana neve is ott olvasható. Sőt, a pár méteres épületfalon a
balladától el lehet jutni az örökzöld téma
mai jelképéig: Night Club – Babylon Striptease (hadd ne fordítsam le az utolsó szót).
Erre mondta egykor megboldogult nagyanyám: hogy kerül a csizma az asztalra?
Egyflekkes rovatba nem fér bele ekkora
idő és ennyi név, ezért maradok a számomra/számunkra legkedvesebb feliratnál:
Ballada
TRANSYLVANIAN PUB
Igazi pubban még nem jártam. Mondják,
annak az egyesült királysági
kocsmának sajátos, egyedi hangulata van. Meghiszem azt, hisz
egykor gyakori vendége voltam
a Maros vendéglőnek, és olyan
sincs több sehol.
Szerettem volna hitelesen lefordítani a Transylvanian pub
elnevezést, vagyis nem szó szerint, hanem egyediségében, sajátosságában
magyarul
meghatározni. A Transylvanian
szót ebben a formában tökéletesen értem, sőt büszke vagyok
arra, hogy Erdély szívében elterülő városom főterén – legalább
itt – olvasható egy igazi, hiteles
megnevezés: erdélyi. Ifjúkorom-
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ban még ott volt a főtéren a Maros vendéglő,
a Hargita nyári kert, s ha lett volna valakinek
ötlete és bátorsága egy Kovászna nevű éttermet is üzemeltetni, akkor lett volna itt igazán
Székelyföld. Mára már megszűnt a Maros
vendéglő, Plazává változott a Transzilvánia
szálló, és sivár kőlépcsővé formálódott az
egykori Hargita nyári kert. Erre mondták a
régi székelyek: sic transit gloria mundi – így
múlik el a világ dicsősége.
Erdélyiségem büszkeségének van egy kedves története, amit most az erdélyi falatozó
kapcsán elmesélek. Második hollandiai
utunk alkalmával elvittek egy Urk nevű halászfaluba, ahol egyszemélyes és nagyobb
befogadású halászhajók kikötőjében sétálgattunk. Pár napos ott-tartózkodásunk alatt
számtalanszor el kellett magyaráznom, mit
jelent, hogy magyar vagyok Romániában,
vagy erdélyi ember, aki román állampolgár,
de magyarul imádkozik. Láttam rajtuk, nem
értik, és nem csak hiányos némettudásom
miatt. Majd az Urk nevű halászfalu mólóján
sétálva, holland barátom meglepetten és boldogan köszöntötte rég nem látott, idős ismerősét, aki egy egyszemélyes, bőrrel fedett
halászcsónakból mászott elő. Boldog ölelkezésük után engem is bemutatott, így: „barátom Romániából”. Akkor a zsíros nadrágos,
ősz szakállú holland halász rám kérdezett:
erdélyi? Mire fölocsúdtam meglepetésemből,
magyarázni kezdte: a háború utolsó éveiben,
a német hadseregben együtt szolgált északerdélyi szászokkal, s ők hol sírva, hol örvendezve áradoztak szülőföldjükről, amit
Erdélynek mondtak.
Életemben az a zsíros nadrágos, ősz szakállas holland halász volt az első nyugati ismerős, akinek nem kellett elmagyarázni, mit
jelent ez a főtéri felirat: Transylvanian pub.
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Csökkent a kórházi fertőzések száma
Magyarországon

Három nagy kórházi
fertőzéstípus összesített esetszáma csaknem hétszázzal, mintegy öt százalékkal
csökkent
2014-ről
2015-re – közölte az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat (ÁNTSZ) Országos Tisztifőorvosi
Hivatala z MTI-vel.

A közleményben az Országos Epidemiológiai
Központ legfrissebb adatait ismertették, amelyek
szerint a szigorú bejelentési kötelezettségnek köszönhetően a Clostridium
difficile okozta fertőzések, a véráramfertőzések, valamint az úgynevezett
multirezisztens kórokozók okozta fertőzések
száma mérséklődött.
Azt írták, hogy folyamatosan javul a jelentési
fegyelem Magyarországon, ezért egyre átfogóbb
és a helyzetet megfelelően visszatükröző képet
lehet alkotni az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekről.
Minden kórháznak kötelessége bejelenteni bizonyos fertőzéstípusok előfordulását, és sok típusra vonatkozik országos szintű, jogszabály által
előírt adatgyűjtés.
Utaltak arra, hogy bár a fertőzések meghatározása nemzetközileg egységes, Európa különböző
országaiban más-más módszertant alkalmaznak a
felügyeletre.
Egyes európai áttekintések alapján a magyarországi adatok átlagosnak mondhatóak. A nagy járványügyi jelentőségű, az egészségügyi ellátással
összefüggő fertőzések (Clostridium difficile) előfordulását tekintve a magyarországi mutatók a
finnországiak és a németországiak között vannak
– tették hozzá. Megjegyezték, hogy a 2015-ös
adatokat elsősorban a korábbi évek hasonló infor-

mációival érdemes összevetni. Ezek nyilvánosak,
bárki által elérhetőek a magyar Országos Epidemiológiai Központ honlapján.
Hangsúlyozták, hogy az egészségügyi ellátásba
bekerült betegek szervezete, immunrendszere
gyakran legyengült, és nem ritkán már fennálló
fertőző betegséggel érkeznek. A gyenge immunrendszerű, krónikus megbetegedésben szenvedő
pácienseket a fertőzések is könnyebben elérik,
esetenként a saját bőrükön természetes módon
jelen lévő baktériumok okozhatnak fertőzést.
Ugyancsak gyakori eset, hogy a beteg immunrendszerét mesterségesen kell gyengíteni, például
szervátültetés során a kilökődés kockázatának
csökkentése érdekében. Az ilyen esetekben előforduló fertőzések harminc-ötven százalékát a legnagyobb gondosság és a higiénés rendszabályok
betartása mellett sem lehet megelőzni – szögezték
le.
Magyarországon adottak a biztonságos betegellátás feltételei –írták a közleményben, kiemelve:
ha az ÁNTSZ olyan hiányosságot tár fel, amely
veszélyezteti a betegbiztonságot, akkor megteszi
a szükséges lépéseket.

___________________________________________ 2016. október 6., csütörtök

Az amerikai kontinens
megszabadult a kanyarótól

A kanyaró továbbadása megszakadt
Az amerikai kontinenst a világon
elsőként nyilvánította kanyaró- a térségben 2002-ben, akkor jelentették
mentesnek az ENSZ Egészség- az utolsó helyi eredetű esetet. Mivel
azonban a kór továbbra is fertőz a világ
ügyi Világszervezete (WHO).

A bejelentést a kanyaró, a rubeola és
a veleszületett rubeolaszindróma megszüntetéséért felelős nemzetközi szakértői bizottság tette a WHO
Pánamerikai Egészségügyi Szervezetének (PAHO) 55. tanácskozásán.
A kanyaró az ötödik, oltással megelőzhető vírusos betegség, melyet kiirtottak Amerikából: a himlőt 1971-ben,
a járványos gyermekbénulást 1994-ben,
a rubeolát és a veleszületett rubeolaszindrómát 2015-ben sikerült megszüntetni – olvasható a PAHO/WHO
portálján.
Carissa F. Etienne, a PAHO igazgatója elmondta: a történelmi nap annak
a bizonyítéka, hogy ilyen jelentős sikert
akkor lehet elérni, amikor az országok
együtt dolgoznak egy közös célért, melyet több mint két évtizede tűztek ki.
Mielőtt 1980-ban megkezdődött
volna a tömeges immunizáció, a kanyaró évente majdnem 2,6 millió esetben okozott halált a világon. Az
amerikai kontinensen 101 800 haláleset
volt a betegség
számlájára írható
1971 és 1979 között.
A kanyaró latinamerikai és karibi
megszüntetéséről
készült költséghatékonysági tanulmány
úgy becsülte, hogy a
védőoltással 3,2 millió kanyarós megbetegedést és 16 ezer
halálozást előztek
meg 2000 és 2020
között.

más tájain, egyes amerikai országokba
mégis bejutottak betegek.
A nemzetközi szakértői csoport áttekintette a kanyaró megszüntetését alátámasztó bizonyítékokat, amelyeket a
térség összes országa 2015 és 2016 augusztusa között benyújtott, és úgy döntött, hogy az adatok megfelelnek a
kanyarómentesség kritériumainak.
A kanyaró az egyik legfertőzőbb betegség, elsősorban gyerekeket érint. A
fertőzöttek orr-, száj- és torokváladékának cseppfertőzésével terjed, tünetei
többek között a magas láz, a testszerte
jelentkező kiütések, a nátha és a vörös
szem. Komoly szövődményeket – vakságot, agyvelő-, tüdő- és fülgyulladást
– okozhat.
A kór kiirtására tett globális erőfeszítéseknek köszönhetően tavaly csak
244.704 esetet jelentettek az egész világon, ami jelentős csökkenés az előző
évekhez képest. A megbetegedések
több mint fele Afrikában és Ázsiában
történt.

Szeptember 29-i rejtvényünk megfejtése: Életed napjai közül egyik sem veszett annyira kárba, mint az, melyen nem nevettél.
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Avântul: A 2. liga nem a 3. liga

A Románia-kupa IV., megyeközi fordulójában a szászrégeni gárda hazai környezetben a 2. liga 8. helyezettjével, a Szatmárnémeti Olimpiával mérkőzhetett a legjobb
tizenhat közé jutásért.

Szabó Antal-Lóránd

Az első játékrész ideje alatt
szinte végig zuhogott az eső, talán
ennek is „köszönhetően” meglehetősen kiegyensúlyozott, de színvonaltalan volt a játék a találkozó első
harmadában, mintegy harmincöt
percig nem is látszott az együttesek
közötti osztálykülönbség. Noha az
Avântul bátran és elszántan támadott, olykor enyhe mezőnyfölényben is játszva, Stoica Vili
tanítványai nem dolgoztak ki egyetlen említésre méltó gólhelyzetet
sem. Annak dacára, hogy a vendégjátékosok tetszetősen adogattak,
mindez nem nyilvánult meg veszélyes helyzetekben.
Pedig az első percek nem ezt
ígérték. Az összecsapás rajtján, a 4.
percben a vendégek máris gólhelyzetbe kerültek: Pană bal oldali szabadrúgását követően Tudoran
kecsegtető szögből mellé lőtt. Ezután azonban a 29. percig „csend
volt”, aztán Pană távolról próbálkozott, lövése jóval mellé szállt. A 38.
percben a szatmáriak büntetőhöz jutottak: Tudoran jó ütemben továbbított Faurhoz, aki szembetalálta
magát Husar kapuvédővel. A szászrégeniek hálóőre kimozdult, s úgy
tűnt, a labdát kanalazza el, ám a
jászvásári sípmester ezt nem így
látta, s a tizenegyes pontra mutatott.
A döntés erősen vitatható, de a
tényálláson ez nem változtat: a büntetőt Pană magabiztosan a kapu bal

alsó sarkába továbbította: 0-1. A
mintegy 350 fős nézőseregnek nem
volt része túl sok kapujelenetben a
továbbiakban sem, ám a feszült,
ideges légkörből annál inkább kijutott… A meccs folyamán háromnégy tömeges játékoskakaskodást is
láthattunk, ami részben a jászvásári
játékvezető tétova, hibákkal tűzdelt
ténykedésének a következménye.
A második félidő 53. percében,
miután Husar bravúrosan hárította a
léc alól Tudoran 20 méteres, kiváló
szabadrúgását, az ezt követő szögletből az Olimpia kétgólosra növelte az előnyt: Pană hajszálpontos
jobb oldali beíveléséből Heil mintegy 7 méterről, zavartalanul a hálóba fejelt, kihasználva a régeni
kapuvédő határozatlanságát: 0-2. A
játék képét tekintve ezzel gyakorlatilag eldőlt a továbbjutás kérdése.
Ezek után ugyanis hiába támadott
többet, lendületesebben és elszántabban az Avântul, mindez már kevésnek bizonyult. A szászrégeniek
legnagyobb második félidei gólszerzési lehetőségét Gábor Raul
hagyta ki, aki kitűnő pozícióból,
mintegy 10 méterről jóval fölé
emelt, közben Truţa, Murar és Gliga
igyekezete teljesen eredménytelennek bizonyult. A 76. percben a szatmárnémetiek újabb nagy helyzetet
puskáztak el Faur révén, aki kilépett
a védők közül, és közvetlenül támadhatta a kaput, ám amikor néhány méterről lövésre szánta el
magát, a szászrégeni hálóőr lábbal,
remekül szögletre hárított. A 81.
percben a vendégek emberhátrányba kerültek, miután Krausz a
középpálya környékén elkövetett
eléggé durva szabálytalanságért
megkapta a második sárga lapos figyelmeztetését. A házigazdák távoli
lövésekkel próbálták bevenni Şuta

kapuját, ám Stavilă 62. percbéli kísérlete erőtlennek, Dumbrăvean 87.
percbéli próbálkozása pedig pontatlannak bizonyult. A második hoszszabbításpercben az Olimpia
megadta a szászrégenieknek a kegyelemdöfést: Duruş jobb oldalról
laposan továbbított Burához, aki finoman „megszelídítette” a pöttyöst
a kaputól mintegy 9 méterre, köz-

ben Adrian Luca lerántotta! Büntető
és piros lap, ezúttal teljesen jogosan, a tizenegyest pedig a nagyon
aktív Faur higgadtan a kapu közepébe küldte: 0-3.
A háromgólos vereség a játék
összképe alapján kissé lesújtó, ám a
második félidőben a vendégek bebizonyították, hogy a 2. liga egyik
jó középcsapatát alkotják, sikerük
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megérdemelt. Az Avântul nagyot
küzdött, ám Stoica Vili gárdája támadásban roppant gyenge volt.
Nem sikerült a továbbjutás a Románia-kupa tizenhatoddöntőjébe,
az idei kupasorozat után annyi a régeniek elégtétele, hogy az együttes
az utóbbi húsz évben nem jutott
ennyire messzire a sorozatban.

Megyei labdarúgó-bajnoki eredmények

* 5. liga, Északi csoport, 4. forduló: Bátos – Marosfelfalu 10-3, Mezőkirályfalva – Lövér 3-0, Disznajó – Görgénysóakna 2-0, Köhér – Magyaró 1-6,
Szászrégeni Testvériség – Alsóidecs 1-3. Az élcsoport: 1. Magyaró 9 pont/3 mérkőzés (13-4), 2. Alsóidecs 9/4 (12-5), 3. Bátos 7/4.
* 5. liga, Központi csoport, 4. forduló: Cikmántor
– Szászrégeni-Gernyeszegi Sporting 4-0, Balavásár
– Mezőrücs 1-2, Kerelőszentpál – Csittszentiván 42, Harasztkerék – Tuzson 10-0. Nyárádreteme állt. Az
élcsoport: 1. Harasztkerék 12 pont/4 mérkőzés, 2.
Nyárádremete 9/3, 3. Kerelőszentpál 7/4.
* 5. liga, Déli csoport, 4. forduló: Mezőtóhát –
Marosludas II 2-2, Mezőzáh – Vámosgálfalva 0-2,
Marosugra – Küküllődombó 3-2, Dicsőszentmártoni
Viitorul – Mezőceked 0-4, Radnót II – Maroskece 83. Magyarsáros állt. Az élcsoport: 1. Marosugra 9
pont (20-6), 2. Mezőceked 9 (10-3), 3. Marosludas II
8.
* 6. liga, I. csoport, 5. forduló: Jedd – Székelysárd
2-2, Küküllőszéplak – Egrestő 0-4, Kibéd – Csíkfalva
0-1, Koronka – Székelybere 1-1, Somosd – Nyárádgálfalva 6-3. Az élcsoport: 1. Somosd 13 pont (26-9),
2. Csíkfalva 13 (18-6), 3. Jedd 11.
* 6. liga, II. csoport, 5. forduló: Galambod – Szabéd 2-3, Uzdiszentpéter – Harcó 4-3, Mezőfele – Me-

zőpanit 1-4. Az élcsoport: 1. Harcó 12 pont, 2. Mezőpanit 10, 3. Uzdiszentpéter 9.
* U19-es (A1 ifjúsági korosztályú) megyei bajnokság, 2. forduló: Marosvásárhelyi Sportlíceum – Radnót 6-3, Dicsőszentmártoni Voinţa – Marosvásárhelyi
Atletic 1-4, Nyárádtő – Nyárádszereda 4-2; 3. forduló: Atletic – Nyárádszereda 0-3, Nyárádtő – Sportlíceum 5-4. A Radnót – Voinţa mérkőzést
elhalasztották. Az élcsoport: 1. Nyárádtő 9 pont, 2.
Nyárádszereda 6 (14-5), 3. Atletic 6 (5-4).
* U19-es (A ifjúsági korosztályú) országos bajnokság, VIII. csoport, 6. forduló: Marosvásárhelyi Sportlíceum – Marosvásárhelyi ASA 0-1; 7. forduló: ASA
– Szászrégeni Lucian Blaga Szakképző Líceum 7-1, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Marosvásárhelyi Sportlíceum 13. Az állás: 1. ASA 12 pont/5 mérkőzés, 2. Sportlíceum
10/5, 3. Beszterce 9/4, ...6. Szászrégen 0/3.
* U19-es Elit Liga, 5. forduló: Nyugati csoport:
Marosvásárhelyi Kiválósági Központ – Temesvári
Kiválósági Központ 2-5; a 6. fordulóban a Marosvásárhelyi Kiválósági Központ állt. A bajnokság állása:
1. Temesvári Poli ACS 18 pont/6 mérkőzés, 2. Zsilvásárhelyi Pandurii 15/6, 3. Kolozsvári Ardealul
12/5, …8. Marosvásárhelyi Kiválósági Központ 7/5.

MAROSSZENTGYÖRGYI MAGYAR KÖZÖSSÉG NAPJA
(OKTÓBER 8., SZOMBAT)

A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várnak!

Jegyzőkönyv

Labdarúgó Románia-kupa, IV. megyeközi forduló: Szászrégeni Avântul
– Szatmárnémeti Olimpia 0-3 (0-1)
Szászrégen, Avântul-pálya, mintegy 350 néző. Vezette: Vlad Băban (Jászvásár) – középen, Gheorghe Tarbă, Ştefan Lar (mindketten Nagybánya) –
partjelzők.
Gólszerzők: Pană (38 – büntetőből), Heil (53.), Faur (90+2 – büntetőből).
Szászrégeni Avântul: Husar – Inţa R. (56. Gliga C.), Dumbrăvean, Merdariu, Sîplăcan, Gábor R., Luca P., Sbârcea (46. Luca Ad.), Truţa, Stavilă (67.
Dézsi), Murar.
Szatmárnémeti Olimpia: Şuta – Duruş, Mureşan, Heil, Iuhas, Krausz, Villand, Pană (56. Takács), Kanalos (82. Bura), Faur, Tudoran (72. Erdei).

Eredményjelző

A Románia-kupa IV., megyeközi szakaszának keddi eredményei: Bukaresti Dinamo II – Călăraşi 2-0, Popeşti-Leordeni – Baloteşti 0-1, Szászrégeni
Avântul – Szatmárnémeti 0-3, Borossebes – Nagyváradi Luceafărul 0-2, Kisbecskerek – Arad 2-1, Galaci Metalosport – Bákói SC 1-0, Băleşti – Déva 13, Bákói Aerostar – Suceava 0-1, Temesvári Politehnica ASU – Pankota 6-1,
Bukaresti Juventus – Clinceni 0-2.

A rendezvény alatt megtekinthető a Petőfi Sándor-mellszobor makettje (Bálint Károly
szobrász alkotása), amely jövő tavasszal kerül felállításra Marosszentgyörgy főterén.
Szervezők: Marosszentgyörgyi Kolping Család, 21. Gr. Petki Dávid cserkészcsapat, Marosszentgyörgyi Ifjúsági Egyesület
Főtámogatók: Marosszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, a helyi egyházak
Védnök: Magyarország főkonzulátusa – Csíkszereda.
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__________________________________________________ HIRDETÉS ____________________________________________ 2016. október 6., csütörtök
Szívünk mély fájdalmával, a
hiányérzet örök küzdelmével
emlékezünk AMBRUS IRÉNKÉRE szül. Szabó halálának
második évfordulóján. Jóságos és szerető lényének áldott
emlékét szívünkben örökké
megőrizzük. Nyugodj békében, drága Nagyika! Szerettei.
(56622)

A Marosvásárhelyi
Regionális Vérközpont
versenyvizsgát hirdet

egy laboránsasszisztensi vagy általános orvosi
asszisztensi (PL) állás betöltésére, meghatározott
időre.

Iratkozni a Vérközpont titkárságán lehet 2016. október 21-éig. A
versenyvizsgára a Vérközpont székhelyén kerül sor október 26-án
10 órakor.
Követelmény: posztliceális végzettség.
A beiratkozáshoz szükséges iratok:
• a végzettséget igazoló diplomák (érettségi és posztliceális iskola)
• írott kérvény
• önéletrajz
• személyazonossági igazolvány (másolat)
• a munkarégiséget igazoló bizonyítvány
• szabadfoglalkozási engedély
• az egészségi állapotot tükröző orvosi igazolás
• keresztlevél és házasságlevél (másolat)
Bővebb felvilágosítás és a könyvészet jegyzéke megtalálható a
Vérközpont titkárságán, tel. 0365/455-030, 0365/455-031, Marosvásárhely, Molter Károly utca 2. szám.
Dr. Florea Dana-Paula igazgató

Köszönetet mondok a Marosszentannai Polgármesteri Hivatalnak
hozzáállásáért és a segítségért, amit az idősek világnapja alkalmából
szervezett rendezvényen nyújtott. Streza Ilka. (56673)

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

ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0757-883-361. (56447)
KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0753590-792. (56658)
TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(56658)
KLARA javasasszony
segít
önnek
abban,
hogy élete megváltozzon, jóra
forduljon.
Kötéseket,
átkokat old fel,
kibékíti a szétesett családokat,
cégeket
ment meg a
csődtől,
sikert
visz a házhoz és nyereségessé teszi
a vállalkozást, segít epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és
csontfájás, psoriasis, depresszió,
álmatlanság esetén, továbbá segít,
ha megmagyarázhatatlan dolgok
történnek
az
emberrel
vagy
álmatlanság gyötri. Hívja bizalommal
KLARA asszonyt, aki megoldja
problémáját, garantálva a sikert.
Köszönetnyilvánítások:
Rozália
Dicsőből
hálás
Klara
asszonynak, mert segített epilepsziás
fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről
köszöni, hogy ismét együtt lehet
feleségével, hosszú és szomorú
távollét után; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból, az impotenciából
gyógyult ki a segítségével; Elena
Régenből hálás, hogy ismét sikeres
az üzleti élete, a gazdasági válság
ellenére is.
Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

TŰZIFA ELADÓ. Tel. 0758-641-927.
(56658)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Kelemen Éva névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (56652)

Fájdalom költözött két éve
szívünkbe, nem múlik el soha,
itt marad örökre. Nem hallhatjuk hangod, nem foghatjuk
kezed, nem élhetünk már soha
többé veled. Elváltál azoktól,
akiket nagyon szerettél.
A fájdalomtól most is könnyes
a
szemünk,
gondolatban
mindig itt vagy velünk.
Nagyon szerettünk, soha nem
feledünk.
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk a mezősámsondi
születésű
id.
BALOGH
MÁRTONRA halálának
2.
évfordulóján. Felesége, két fia
és azok családja. Nyugodjál
békében! (56360)

Fájó
szívvel
emlékezünk
október
6-án
CSUKOR
JÓZSEFRE (Mátyás) halálának
10.
évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Felesége,
fia és két lánya családjukkal
együtt. (56596)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(56116)
HŰTŐK, FAGYASZTÓK javítását
vállalom lakásán, és eladok használt
hűtőket garanciával. Tel. 0722-846011, 0365/801-517. (56541)
HÁZ KÖRÜLI munkák elvégzésére
kollégát keresek. A szállás megoldható. Tel. 0751-292-182. (56611-I)
VÁLLALOK 16% kedvezménnyel tetőkészítést Lindab cserépből, teraszkészítést,
csatornák,
lefolyók
készítését, bármilyen javítást. Tel.
0756-703-359. (56432-I)
LÉPCSŐHÁZFESTÉST
0746-854-850. (56672)

vállalok. Tel.

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó
szívvel
emlékezem
szeretteimre:
édesapámra,
VÁRADI SÁNDOR volt marosludasi lakosra halálának 22.
évfordulóján, édesanyámra,
VÁRADI ÁGNESRE szül. Kiss
halálának 38. évfordulóján és
egyetlen testvéremre, VÁRADI
TERÉZRE, a marosvásárhelyi
urológiai kórház volt asszisztensnőjére halálának első
évfordulóján. A viszontlátás
reményében:
Aranka
és
családja. (mp.-I)

Csendes a temető, nem jön
felelet, arcunkat mossák a
keserű könnyek. Hideg sírköveden a kezünk pihentetjük,
itt vagyunk és rád emlékezünk.
Október 6-án, halálának 29.
évfordulóján szeretettel emlékezünk a szentháromsági id.
VERESS SÁNDORRA. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Őt soha el nem
felejtő szerettei. (56637)

Kegyelettel emlékezünk október
6-án
a
marosugrai
BÜKKÖSI JÓZSEFRE halálának 11. évfordulóján. Isten
nyugtassa békében! Szerettei.
(56655-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó férj, nevelőapa, após,
nagytata, sógor, rokon és jó
szomszéd, a cserefalvi születésű
GÁLL KÁLMÁN
a Constructorul szövetkezet
volt dolgozója
életének 74. évében rövid szenvedés után váratlanul elhunyt.
Temetése 2016. október 7-én,
pénteken du. 2 órától lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Szerettei. (56657-I)

Szomorú az út, mely sírodhoz vezet. Nem
láthatlak, nem beszélhetek már veled.
Virágot viszek a néma sírra, de ezzel,
TERI, nem hozhatlak vissza.
Fájó szívvel emlékezem az október 6-án
egy éve az élők sorából eltávozott
felejthetetlen emlékű néhai élettársamra,
VÁRADI TERÉZIÁRA (volt urológiai
asszisztensnő). Emléked legyen áldott,
nyugalmad csendes!
Gábor. (56600-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, dédmama,
MAGOS IRÉN
szül. Szabó
október 3-án életének 89. évében
hosszas betegség után elhunyt.
Temetése október 6-án 13 órakor
lesz a református temetőben, református szertartás szerint. Nyugodj békében!
A gyászoló család. (56630-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett, drága nővérem,
NICULESCU ROZÁLIA
született Veres
hirtelen elhunyt. Végső búcsút
október 6-án, csütörtökön 12 órakor lehet venni a Vili temetkezési
vállalatnál. A temetése New Yorkban lesz.
Búcsúzik tőle öccse, Öcsi,
felesége, Ici, fiuk, Attila
és családja. (56632-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett testvér, férj, édesapa,
nagytata, nagybácsi, após és
apatárs,
id. NYÁRÁDI ISTVÁN
agrármérnök
71 éves korában váratlan hirtelenséggel elhunyt. Búcsúztatása
október 6-án, csütörtökön 13 órakor lesz a nyárádtői családi háztól, római katolikus szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (56641-I)

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk
mindazokkal, akik szerették és
ismerték a székelysárdi
id. FRUNZA JÓZSEFET
hogy türelemmel viselt, hosszú
betegség után életének 83. évében hazatért Megváltó Urához.
Szerettünktől 2016. október 7-én
13 órakor veszünk búcsút Székelysárdon.
Emlékét őrzi felesége, fiai,
menyei, unokái és dédunokája.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (56654-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
rokon és jó szomszéd,
MAGYARI ÁGNES
szül. Molnár
szerető szíve életének 68. évében, október 4-én, hosszan tartó,
de nagy türelemmel viselt betegség után megszűnt dobogni.
Utolsó útjára kísérjük csütörtökön, október 6-án 13 órakor a
nyárádszentimrei református temetőben.
A gyászoló család. (56665-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
dédnagyapa,
JAKAB TAMÁS
a Nyárád Szövetkezet
volt elnöke
életének 96. évében csendesen
megpihent. Temetése október 7én, pénteken 14 órakor lesz a
nyárádszeredai ravatalozóból.
A gyászoló család. (56674-I)
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk
mindazokkal, akik szerették és
ismerték
TOLNAI LÁSZLÓT
hogy életének 83. évében hazatért Megváltó Urához. Szerettünktől 2016. október 7-én,
pénteken 13 órai kezdettel veszünk végső búcsút a református temető cintermében.
Búcsúzik tőle szerető felesége,
Rozália, leánya, Ildikó és veje,
Zoltán. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (56664-I)
Fájdalommal, megtört szívvel búcsúzunk szerető tatámtól,
TOLNAI LÁSZLÓTÓL.
Őt soha el nem felejtő unokája,
Noémi és két dédunokája,
Antónia és Krisztina.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (56664-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendülten búcsúzom szeretett
nagynénémtől,
özv.
BERECZKI KATALINTÓL szül.
TÖRÖK
KATALIN.
Őszinte
részvéttel és együttérzéssel
osztozunk
szerettei
nagy
fájdalmában. Emlékét megőrizzük. Nyugodjon békében!
Baba és családja a messzi
távolból. (v.-I)
A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház
közössége
megrendülve értesült KOSTYÁK
ALPÁR
zenész,
újságíró
haláláról. Ezúton szeretnénk
őszinte részvétünket kifejezni a
gyászoló családnak.
Kostyák Márton-Ákos kollégánk gyászában osztozunk. A
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közössége. (sz.-I)
Fájdalommal búcsúzunk szeretett testvéremtől, MOLDOVÁN
JÁNOSTÓL.
Őszinte
részvétünket fejezzük ki gyászoló
szeretteinek. Testvére, Sándor
gyermekeivel és unokáival
együtt. (56651)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik VIRÁG (SZŐCS)
ROZÁLIÁT
utolsó
útjára
elkísérték,
sírjára
virágot
helyeztek és fájdalmunkban
osztoztak. A gyászoló család.
(56621-I)
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Közlemény a fűtéspótlékról

A 2011. évi 70-es, a hideg időszakra vonatkozó társadalomvédelmi intézkedéseket előíró kormányrendelet, amelyet utólag módosítottak és kiegészítettek a 2011. évi 920-as, az alkalmazási
szabályokat tartalmazó sürgősségi kormányrendelettel, kimondja, hogy azok a fogyasztók, akiknek a jövedelme nem haladja meg a törvény által megszabott küszöböt (családtagonként 615 lej nettó havi jövedelem),
akik a lakás fűtésére villamos energiát, földgázt, fát (szenet, folyékony kőolajszármazékot) használnak, fűtéspótlékban részesülnek. A támogatással részben fedezik a lakás kifűtésének költségeit a hideg időszakban.
A segélyt csak egyféle, a fő fűtésrendszerre biztosítják.
A fűtéspótlékot saját felelősségre kitöltött kérvény alapján nyújtják, amibe be kell írni a család összetételét
és a jövedelmet. A család vagy esetenként egy személy nettó jövedelmének megállapításánál figyelembe
veszik a családtagok összes jövedelmét, amelyet a kérvény benyújtását megelőző hónapban elértek, ide
értve azokat is, amelyek az állami társadalomvédelmi alapból származnak, mint a munkanélküli-segély, juttatások, állandó támogatások, attól függetlenül, hogy milyen költségvetésből származnak, minden más jogos
eltartási kötelezettség, vagy más törvényes hitelek, kivéve a 2010. évi 277-es törvény által megítélt családfenntartási támogatást, az utólag módosított és kiegészített, újrakibocsátott 1993. évi 61-es törvény által
biztosított gyermeknevelési segélyt, valamint az újrakibocsátott, utólag a kiegészítő jövedelemmel módosított 2006. évi 448-as törvényben megszabott hátrányos helyzetűek jövedelmét, valamint az utólag módosított és kiegészített, az állami támogatásokra vonatkozó 2010. évi 14-es sürgősségi kormányrendelet által
2010-tól a mezőgazdasági termelőknek biztosított állami juttatást, és az utólag módosított és kiegészített,
valamint a tanulmányi és társadalomvédelmi ösztöndíjakkal kiegészített 2010. évi 74-es törvény által támogatásban részesülőknek, illetve a középiskolásoknak szánt országos társadalomvédelmi program feltételeit megszabó, utólag módosított és kiegészített 2004. évi 1488-as kormányrendelet által támogatott diákok,
valamint a napszámosokra vonatkozó, újrakibocsátott 2011. évi 52-es törvény alapján időszakos munkát
végzők jövedelmét.
Azon családok és azok az egyedül élő személyek, akiknek a tulajdonában van az alábbi javak valamelyike,
NEM részesülnek fűtéspótlékban:
Ingatlanok
1. Épületek, más lakható helyiségek az állandó lakhelyként és melléképületekként megjelölt ingatlan
mellett
2. A lakóház körüli terület és a hozzá tartozó udvar, valamint más beltelkek, amelyek meghaladják
városon az 1000, vidéken a 2000 négyzetmétert
Ingóságok *
1. Tízévesnél fiatalabb személygépkocsi(k) vagy motorkerékpár(ok), a hátrányos helyzetűeknek szánt
járművek szállítására, a nehezen megközelíthető helyek elérésére alkalmas, saját használatra szánt járművek kivételével
2. Egynél több tízévesnél idősebb gépkocsi/motorkerékpár
3. A következő járművek: haszonjárművek, pótkocsi nélküli vagy pótkocsis tehergépkocsik, lakókocsik, autóbuszok, kisbuszok
4. Dereglyék, motorcsónakok, vízi kismotorok, jachtok, a Duna-delta Bioszféra Rezervátumban saját
használatra szánt csónakok kivételével (az ott lakóknak)
5. Mezőgazdasági gépek: traktorok, önmeghajtó kombájnok
6. Mezőgazdasági feldolgozógépek: olajprés, gabonamalom
7. Fafeldolgozó berendezések: gatterek vagy más, hidraulikusan, mechanikusan vagy villamos árammal működtetett famegmunkáló eszközök
* Működőképes állapotban.
Bankbetétek
– 3000 lejt meghaladó bankbetétek
Területek/állatok/háziszárnyasok
– Olyan területek, állatok, háziszárnyasok, amelyek évi termelési összértéke (jövedelem) meghaladja
az 1000 eurót személyenként, illetve 2500 eurót családonként.
A fűtéspótlék címzettje a család képviselője vagy esetenként az a személy, aki igénylőként teljesíti a
törvényes feltételeket és lehet: az ingatlan tulajdonosa, egy fenntartási szerződéssel elidegenített lakás tulajdonosa, a bérbeadásra vonatkozó szerződés címzettje, vagy bármely nagykorú és a lakástulajdonos vagy
főbérlő által meghatalmazott családtag, vagy az albérlő, vagy esetenként a 18 évet be nem töltött személy
jogi képviselője (gyámja).
A kérvény kitöltésekor a kérvényezőnek kötelessége pontosan lejegyezni a család összetételét, különkülön a tagok jövedelmét, valamint a más közigazgatási egységben (helység) a tulajdonukban levő ingatlanokat és ingóságokat.
A fűtéspótlékot igénylő által a kérvénybe írtak ellenőrzésére a kérvény és a saját felelősségre kitöltött
nyilatkozat mellé csatolni kell a család összetételét, külön családtagonként a jövedelmüket igazoló iratokat,
valamint a tulajdonukban levő – ide értve a más településen levő – ingatlanokat és ingóságokat bizonyító
okiratokat is. Ehhez a következő iratok szükségesek:
– Az összes családtag személyi igazolványának másolata (esetenként: személyazonossági igazolvány, személyazonossági kártya, születési bizonyítvány, családkönyv).
– A kérvény benyújtását megelőző hónapra vonatkozó nettó családi jövedelmet igazoló bizonylat
minden jövedelemre szert tevő családtagnak külön-külön (nyugdíjszelvény, fizetést vagy más jövedelmet igazoló okirat, támogatások, segélyek, a közpénzügyi igazgatóság által kibocsátott adóbevallási nyilatkozat, illetve esetenként más jövedelemforrást igazoló okiratok). Nem fogadnak el
jövedelemmel egyáltalán nem rendelkező családtól kérvényt.
– Amennyiben szükséges, a lakás bérleti szerződésének másolata.
– Azon családok esetében, ahol egyik tagnak (férj, feleség, nagykorú gyerek) nincsen jövedelme,
a saját felelősségre írt nyilatkozatot közjegyző előtt hitelesíteni kell.
– A tulajdonosi/bérlői társulás által kibocsátott igazolványban szerepelnie kell a közköltség megállapításakor számító és az ingatlan nyilvántartójában (carte de imobil) szereplő személyek számának
is.
(Az adózandó jövedelemre – bankbetétek, különböző javak értékesítéséből származó bevételek,
stb. – vonatkozó, a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal által kibocsátott igazolás, amelyet minden
személy nevére külön-külön kell kibocsátania a hivatalnak.)
– A személygépkocsi forgalmi engedélye (talon).
– A legutolsó gázszámla (földgázzal való fűtés esetén).
– A legutolsó villanyszámla (villamos energiával való fűtés esetén).
– Bankszámlakivonat vagy saját felelősségre írt nyilatkozat, amennyiben nincs bankbetétjük, hogy
mennyi megtakarított pénzzel rendelkeznek.
– A saját tulajdonban levő területekre vagy állatokra vonatkozó, a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal mezőgazdasági nyilvántartójától kibocsátott igazolás.
– A Marosvásárhelyi Adó- és Illetékosztály által a saját tulajdonban levő területről, ingatlanról és
gépkocsiról kibocsátott igazolás.
A kérvény és a saját felelősségre kitöltendő nyilatkozat formanyomtatványai átvehetők, illetve ezeket kitöltve, az igazoló okiratokkal együtt, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Rózsák tere 42. szám alatti
(nyári színpad) irodájába kell eljuttatni 2016. október 10-étől 31-éig, hétfőtől péntekig 8 és 15.30 óra között.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtóirodája

Rendőrségi hírek
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Az átjárón gázolta el
Kedd este a marosvásárhelyi Pandúrok sétányon egy 43 éves gépkocsivezető a gyalogosoknak járó elsőbbségadás mellőzése folytán az átjárón ütött el egy 42 éves vásárhelyi nőt, aki szabályszerűen próbált átkelni
az úton. A sofőr ellen gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt indult
eljárás.
Hároméves gyerek sérült meg
Szintén kedden este Marosvásárhelyen, a Rózsák terén egy gépkocsival
közlekedő 29 éves nő, elővigyázatlanul vezetve, járművével a buszmegállóban levő betonoszlopnak ütközött. A balesetben az autóban levő hároméves gyermek könnyebb sérülést szenvedett.
Bezárták az erőszaktevőt
Erőszak elkövetése, kiskorúval létesített szexuális kapcsolat, kiskorúpornográfia miatt 12 év letöltendő börtönbüntetésre ítélt a Maros Megyei
Törvényszék egy 66 éves nyárádszeredai férfit.
Az illetőt, aki 2009–2015 között követte el a bűncselekményeket, kedden a marosvásárhelyi börtönbe vitték.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

SZAKÁCSOT keresünk! A SÖRHÁZ SZAKÁCSOT és SZAKÁCSSEGÉDET keres. Idősebb hölgyeknek/férfiaknak is nyitott
az állás (60-65 évesig), sőt, a tanítást is vállaljuk! CV-ket a
jazzdome@gmail.com e-mail-címre várunk. Ursus Sörház Facebook: https://www.facebook.com/casaberiiursus/?fref=ts. (sz.-I)

A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz FAIPARI
MUNKÁSOKAT. Minimális végzettség: X osztály. Az önéletrajzokat a lucian.radu@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a
0720-333-573-as telefonszámon vagy a Parcul Industrial Vidrasău
– Ungheni, nr. 1/G címen. (18078-I)
A TIMKO PÉKSÉG MUNKÁSOKAT alkalmaz. Önéletrajzát bármely TimKo üzletbe beadhatja. Érdeklődni a 0756-128-306-os telefonszámon. (18057-I)

ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz INTERVENCIÓS ÜGYNÖKÖKET és DISZPÉCSERT. Tel. 0733-008-775. (18072-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Érdeklődni
a 0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt lehet. (58772-I)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható
HÖLGYEKET és URAKAT hosszú távra, könnyebb és nehezebb
betanított munkára (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése). Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály,
a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes
kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban
és ingyenes munkába járás autóbusszal. Ezenkívül keresünk
BUSZSOFŐRÖKET is! Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010263-as telefonszámon. (58773-I)

MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG SOFŐRÖKET és SZOBALÁNYOKAT alkalmaz. Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal
a Szabadság utca 4. szám alatt. (sz.-I)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás!
Tapasztalat nem szükséges. A magyar nyelv ismerete kötelező! Érdeklődni: 00-40-753-102-290. (58744-I)
VARRODÁBA szakképzett VARRÓNŐKET alkalmazunk. Tel.
0744-692-873. (17972-I)

Az ORTOPROFIL KFT. versenyvizsgát hirdet KÖZGAZDÁSZI
állás betöltésére. Elvárás: frissen végzett, felsőfokú végzettségű
közgazdász, jó kommunikációs készség, nagyfokú precizitás, önállóság, felelősségteljes munkavégzés, magas szintű MS Office-ismeretek, az előkönyvelési tapasztalat előnyt jelent, a román és a
magyar nyelv tökéletes ismerete, együttműködési és feladatmegoldó
készség. Az érdeklődők elküldhetik szándéknyilatkozatukat, ajánlólevelüket és fényképes önéletrajzukat a 0265/210-576-os faxszámra
vagy
a
következő
e-mail-címre:
resurseumane@ortoprofil.ro, 2016. október 9-ig. (sz.-I)

MAROSVÁSÁRHELYI AUTÓSZERVIZ AUTÓSZERELŐT alkalmaz. Érdeklődni a 0744-607-000-s telefonszámon, 8-17 óra között. (18054-I)
Az OLIGRAF betanít és alkalmaz FIATAL FIÚKAT műhelyébe.
A fényképes önéletrajzokat az office@oligraf.ro e-mail-címre vagy
naponta a Cuza Vodă utca 51. szám alá várjuk. (18081-I)

SOFŐRT alkalmazok 20 tonnás kamionra, belföldi utakra, minimum 5 év régiséggel. Tel. 0744-212-923. (56660-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG keres tapasztalt VARRÓNŐKET
lineáris, speciális, szurfilálógépekre vagy tapasztalatlan SEGÉDMUNKÁSOKAT végtermék tisztítására, csomagolására. További
információk a 0786-556-911-es telefonszámon. (18083)
A KREATÍV KIADÓ alkalmaz előkönyvelési ismeretekkel rendelkező
MUNKATÁRSAT.
Az
önéletrajzokat
az
office@kreativkiado.ro e-mail-címre várjuk. (sz.-I)
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat
a következő munkakörbe:

fémesztergályos

Elvárásaink:
• esztergályos, fémforgácsoló vagy
fémmegmunkáló szakképesítés
• esztergálási tapasztalat
• pontosság, megbízhatóság
• lojalitás

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Az önéletrajzokat személyesen a Surtec áruház vevőszolgálatán
(Dózsa Gy. u. 145/a) lehet leadni, illetve e-mailben a
hr@surubtrade.ro címre küldeni. Érdeklődni a 0745-043-920-as
telefonszámon lehet.

Kiszállítás hétfőtől péntekig 8-15 óra között. 50 lej felett a kiszállítás ingyenes!
Minden kedden és pénteken friss baromfihúst kapunk Magyarországról!
Legjobb árak a városban!
Friss egész csirkecomb 7,49 lej/kg, friss felső csirkecomb 7,95 lej/kg,
friss alsó csirkecomb 7,95 lej/kg,
friss farhátas csirkecomb 5,49 lej/kg, friss csontos csirkemell 11,95 lej/kg, friss csirkemáj 7,95 lej/kg,
friss csirkeszárny csak 6,95 lej/kg, friss csirkefarhát 1,89 lej kg.
Tipp:
Pampers Giant Pack pelenka különböző méretben csak 64,90 lej!
Compact nedves törlőkendő (100 darabos) csak 8,49 lej.
Lanka sonkás párizsi, kilogrammja csak 21,95 lej.
Topjoy nektár különböző ízben (250 ml) csak 1,69 lej.
Puszta hosszan friss 1,5%-os dobozos tej, 1 l csak 3,15 lej.
Gyorsfagyasztott zöldborsó, kg-ja csak 5,90 lej.
Rolton tasakos leves, többféle ízben, 60 g csak 0,95 lej.
Mándy-féle 8 tojásos házi jellegű száraztészta (200 g) 1,95 lej.
Cérea gluténmentes kakaós ízesítésű zabpehely (300 g) csak 6,59 lej!
Igazi Csíki/Székely üveges sör (500 ml) csak 2,95 lej!

Intershop, megéri nálunk vásárolni!

Az egyetemisták
figyelmébe!

A Siletina Impex Kft. – Helyi
Közszállítási Rt. Társulás értesíti az
egyetemistákat, hogy a StudentCard
alapján kiadandó, december 31-ig
érvényes ingyenes autóbuszbérleteket
– SZEMÉLYESEN – október 3-ától
lehet kiváltani az alábbi iratok alapján:
– StudentCard (eredeti és másolat)
– személyazonossági (eredeti és
másolat)
– a 2016–2017-es tanévre láttamozott/lepecsételt leckekönyv
– egy 3/4-es fénykép azoknak, akik
először kérnek bérletet.
Személyes átvétel (aláírás), illetve
telefonszám szükséges a jobb kapcsolattartás érdekében.
A bérleteket a Siletina Impex Kft. –
Helyi Közszállítási Rt. Társulás főtéri,
kövesdombi,
tudori
(Favorit),
valamint
az
Auchan
üzletkomplexumnál levő buszjegyirodáinál
adják ki.
A vezetőség

A Szigligeti Színház – Nagyvárad Táncegyüttes Segesváron vendégszerepel október 11-én 19 órától, a kultúrházban. A
jegy felnőtteknek 15, gyerekeknek, nyugdíjasoknak 10 lej. Elővételben jegyek kaphatók Jakabházi Bélánál (tel: 0724-034789) és egy órával előadás előtt a helyszínen.
A Szigligeti Színház – Nagyvárad Táncegyüttes Szászrégenben vendégszerepel október 12-én 19 órától, a kultúrházban. A jegy felnőtteknek 15, gyerekeknek, nyugdíjasoknak 7
lej. Elővételben jegyek kaphatók Padurean Évánál (tel: 0741024-882) és egy órával előadás előtt a helyszínen.

Helyi Rendőrség – rend és biztonság

A 2016. szeptember 19 – október 2. közötti időszakban a
Helyi Rendőrség Igazgatósága a törvényesség szellemében
folytatta tevékenységét, nagy szakmaisággal és felelősségérzettel téve eleget munkahelyi kötelezettségeinek. A rendfenntartás és közlekedésbiztonság terén számos
rendellenességgel szembesültek a helyi rendőrök, ezek
közül az alábbiak jelentősebbek:
Rend- és csendbontás
A helyi rendőrök a fent említett időszakban a társadalomellenes tettek megelőzése érdekében, a 61/1991 (R) törvény
értelmében összesen 38 esetben bírságoltak csendbontás
miatt, a legkirívóbb eseteket az alábbiakban ismertetjük:
– szeptember 20-án, kedden 13.30 óra körül a Helyi
Rendőrség egy őrjárata az 1848. út 34. szám alatt a törvényben előírt csendóra idején történt csendbontás miatt megbírságolta M. Ş.-t, aki felújítási munkálatokat végzett
lakásában;
– a Helyi Rendőrség szolgálatos
tisztjének szeptember 24-én 23.50
órakor jelezték, hogy a Hunyadi
utca 13. szám alatt nagy hangerővel
szól a zene. A rendőrök a helyszínen
1000 lejre bírságolták a Cugir utcai
lakcímmel rendelkező G. I.-t, akit
felszólítottak, hogy tartsa tiszteletben az érvényben levő jogszabályokat;
– szeptember 29-én a 112-es sürgősségi ügyeleti számról érkezett
telefonon bejelentés arról, hogy a
Predeal utcában, a Furnica bár előtt
rendbontás történik. Egy őrjárat kiszállt a helyszínre, ahol azonosította
a marosvásárhelyi illetőségű G. G.-

t, aki ittasan kötekedett a járókelőkkel. A rendbontót 200
lejre bírságolták és hazaküldték.
Koldulás
A helyi rendőrök 32 koldust azonosítottak a napipiacok,
parkok, élelmiszerboltok és templomok környékén. A felnőtteket megbírságolták, a kiskorúak esetében a bírságot a
törvényes gyámjukra rótták ki.
„Elszökött” kiskorú
2016. szeptember 30-án telefonon értesítették a Helyi
Rendőrséget, hogy 11 óra körül a kiskorú O. A. megszökött
a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságról, ahol beutalt volt. A rendőrök mozgósítása nyomán 14
óra körül a Helyi Rendőrség őrjárata azonosította a kiskorút
és értesítette a szociális ügyosztályt, majd a gyermeket átadta a hatóságnak. Az esetről jegyzőkönyv készült.

Alkoholfogyasztás nyilvános helyen
Az udvarfalvi illetőségű N. A.-t és Cs. G.-t, valamint H.
N.-t Jeddről október 1-jén, szombaton rajtakapták, amint az
Egyesülés lakónegyedi Darina parkban alkoholtartalmú italokat fogyasztottak. A szóban forgó személyeket az érvényben levő jogszabályok értelmében megbírságolták és
hazaküldték.
Szabálytalan parkolás közterületen
A Helyi Rendőrség közlekedésbiztonsági irodája a már
említett időszakban 74 esetben rótt ki bírságot a helyi tanács
2007. évi 197 (M) számú határozatában foglaltak, a 2002.
évi 195-ös kormányrendelet előírásai, valamint a közutakon
engedélyezett maximális súlyra vonatkozó rendelkezések
megsértése miatt. Ugyanakkor a 2008. évi 46-os helyi tanácsi határozat értelmében bírságot róttak ki 16 taxisofőrre,
akik szabálytalanul parkoltak autóbuszmegállókban vagy
nem ilyen célra kialakított parkolókban.
Szolgálatteljesítés nyilvános rendezvényeken
A Helyi Rendőrség alkalmazottai több, a
város területén megtartott tömegrendezvényen
felügyeltek a rendre:
– szeptember 22-én – a marosvásárhelyi
ASA – Astra Giurgiu futballmeccsen (26 helyi
rendőr)
– szeptember 25-én – a Marosvásárhelyi Félmaratonon (34 felügyelő és ügynök)
– szeptember 30-án – a Marosvásárhelyi ASA
– Kolozsvári CFR futballmeccsen (26 helyi
rendőr)
– október 1-jén – a drónfesztiválon (12 helyi
rendőr)
Valentin Constantin Bretfelean,
a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség
ügyvezető igazgatója

