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Mozgó Téglák varázslata

Az András Lóránt Társulat évadnyitója

Újfajta szemlélet
meghonosítása
szükséges

Október 6. és 9. között a Hargita megyei Zeteváralján, a marosvásárhelyi
Fókusz Öko Központ és a Reflex Környezetvédő Egyesület, a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség és a
Magyar Természetvédők Szövetsége
műhelykonferenciát szervezett Vidéki
lehetőségek és kihívások a klímaváltozásban címmel.

____________4.
Tíz év
a cukorbeteg
gyerekekért

Tíz évvel ezelőtt néhány kétségbeesett szülő hozta létre, akiknek az élete
egyik napról a másikra gyökeresen
megváltozott, amikor gyerekeiket 1-es
típusú diabétesszel diagnosztizálták.

____________5.
Dora Medicals
– 15 éve Maros
megyében

A 2001-ben alapított Dora Medicals
Orvosi Központ 15 éve vezető szerepet tölt be Maros megyében a lakosság egészségügyi ellátásában.
Napjainkban 77 alkalmazott, illetve
bedolgozó orvos 22 különböző szakterületen nyújt széles körű egészségügyi szolgáltatást.

Számos táncszínházi produkcióval, kiállítással, koncerttel és
egy slam poetry-esttel ébred ezekben a napokban a marosvásárhelyi Knöpfler Vilmos (Brăila) utca 10. szám alatti romos
épület. Az egykori ortodox zsinagógában, a Tánc és Kortárs
Művészetek Házában működő, alkotó András Lóránt Társulat
tegnap indította évadnyitó rendezvénysorozatát. A 2. Moving
Bricks, azaz Mozgó Téglák kínálatát sajtótájékoztatón ismertették a szervezők.

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

– Másodszorra hoztuk létre a rendezvénysorozatot, ez lassan hagyomány – jegyezte meg a számos művészeti ágat felölelő program körvonalazása előtt András Lóránt, a társulat vezetője.
– Az idei Moving Bricks mottója kicsit mintha a tavalyi szinonimája
lenne. Továbbra is várjuk, hogy a város, a megye, az ország, a közösség
gyakorlatilag is tudomást szerezzen a létezésünkről, és ezt ne csak szavakkal, hanem tettekkel is kifejezze. Ezért a mottónk, átvitt értelemben:
Godot-ra várva – mondta András Lóránt, majd arra hívta fel a figyelmet,
hogy az elmúlt esztendőben elég sok előrelépés történt a társulat életében,
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
Újabb sikereket
értek el
a marosvásárhelyi
szenior atléták

A Gyulai Atlétikai Club és a Gyulasport Nkft. közösen szervezte meg a
25. jubileumi országos szenior atlétikaversenyt, amely egyben a negyedik
Szigeti István-emlékverseny is volt.

____________9.

Átvilágított rendszer

Antalfi Imola
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.
Rejoice sampon minden hajtípusra (200 ml) 3,19 lej.
Elkos német borotvahab (300 ml) 5,95 lej.
Bref folyékony WC-tisztító szer (750 ml) 5,75 lej.
Kinley gyömbérízű szénsavas üdítőital (1,75 l) csak 2,95 lej, Piroska gyümölcsszörp (0,7 l) 8,95 lej.
Florin margarin (500 g) 2,95 lej.
Nádudvari kefir 3% és joghurt (330 g) 1,59 lej.
Őrölt diót helyettesítő Paco keverék édesítőszerrel (250 g) 1,49 lej.
Haas pudingpor (csokoládés és epres ízű, 44 g) csak 0,79 lej.
Haas vaníliacukor (8 g) és sütőpor (12 g) csak 0,19 lej.
Belvita jó reggelt keksz (50 g) 0,89 lej.
Bonbonetti francia drazsé (banános, kávés és gyümölcsös ízű, 70 g) csak 1,95 lej.
Edeka csokoládé (mogyorós-mazsolás, 100 g) 2,19 lej.
Menü készétel, 400 g (Lencsefőzelék kolbásszal/ Húsgombócok paradicsommártásban) 3,95 lej.

Intershop, megéri nálunk vásárolni!

Nagyon jó, hogy időnként szakmai fórumokat szerveznek, hiszen egy-egy ilyen országos rendezvényen sok
gondra fény derül, a szó pedig kedvező esetben Bukarestig
is „elszállhat”. A múlt hét végén Marosvásárhelyen megtartott gyógyszergazdaságtan- és egészségügyi menedzsment konferencia alaposan „átvilágította” a rendszert.
Az elmúlt évek során több, az egészségügy részterületeinek problémáit felvető konferenciát szerveztek, csakhogy az ott bemutatott rendellenességek jó részét máig
sem sikerült megoldaniuk a döntéshozóknak. Nem készült
el az orvosi segédeszközök lajstroma, nehézkes ezek elszámolása. Csak érdekesség, hogy az orvosi segédeszközökre
kiutalt, korlátozottan rendelkezésre álló pénz mintegy felét
oxigénkészülékekre használják el, és pozitívumnak neveznénk, ha nem lenne szomorú, hogy a korábban többéves
várólisták mára már „csak” félévessé zsugorodtak. Még
mindig túl hosszú ideig tart, amíg valaki hozzájut egy csípőprotézishez vagy egyéb eszközökhöz. Azt sem jó érzéssel
hallgattuk, hogy az orvosok között sokan szenvednek C típusú hepatitiszben, de félelemből elhallgatják. Vasile
Cepoi volt egészségügyi miniszter szerint az orvosi személyzet körében a C típusú májgyulladás ma
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 37 perckor,
lenyugszik
18 óra 38 perckor.
Az év 287. napja,
hátravan 79 nap.

Ma KÁLMÁN és EDE,
holnap HELÉN napja.
HELÉN: A Heléna (pontos jelentése vitás, talán fényes, sugárzó) angol formájából, illetve
magyar becenevéből származik.

IDŐJÁRÁS

Változó égbolt
Hőmérséklet:
max. 100C
min. 10C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2016. október 12.

1 EUR

4,4961

100 HUF

1,4724

1 USD

1 g ARANY

4,0790
164,7144

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.

Járhatatlan lépcsők és járdák

Olvasóink időről időre rendellenességeket jeleznek, gyakran olyan nemkívánatos állapotokat,
ami terepismeret hiányában elkerüli a figyelmünket. Ilyen bejelentés érkezett Gy. Berei Árpád
Kornisa negyedi lakótól is, aki azokat a bosszúságokat sorakoztatja fel, amik a lakótelep
főként idős lakóit foglalkoztatják.

– A Népújság nyilvánossága elé szeretném tárni azokat
a problémákat, amelyek a gyalogosközlekedés terén már
krónikusan jelen vannak, és a rossz időjárásban tovább súlyosbodnak ezek a gondok – írja olvasónk.
A Kornisa (Párkány) negyed és környékén tapasztalható
állapotokról van szó. Egyrészt a megmaradt járdák járhatatlansága, az úttest kritikán aluli állapota (melyet még
fokoztak az utóbbi időszak munkálatai a negyedben) megnehezíti itt a gyalogosközlekedést, különösképpen az idős
korú, mozgásszervi gondokkal küszködő emberek számára. De nem kevésbé rossz helyzetben van a többi korosztály, kisgyerekek, az itt jövő-menő egyetemisták.

Gyalogolni jó és kell! – javasolják az egészségterapeuták.
De, tekintve, hogy e 47 éves lakónegyed megmaradt
törzslakói idős emberek, helyzetük egyre tűrhetetlenebb.
Ha még a negyedből is ki kell mozdulniuk ügyintézés céljából (kórházak!), újabb akadályokkal találkoznak, a negyedből lefele vezető lépcsők elhanyagoltak, a lépcsőfokok
letöredeztek, lásd a negyedből levezető gyalogszerpentin
lépcsőit, oldalt a régi szerpentinre vezető lépcsőket, a Székely vértanúk emlékműve, illetve a csorgó melletti, a szerpentinről az orvosi egyetem felé vezető lépcsősort.
Érdekes, hogy ezzel szemben a nyáron nagy ügybuzgalommal épült egy nélkülözhetőnek is tekinthető járda meg lépcsősor a szerpentin trafoháza mellett. Ugyanakkor a
Constantin Romanu Vivu utcában még járda sincsen – fogalmaz a panaszos, aki arra kéri az illetékeseket, hogy az
adófizető lakosság elvárásainak megfelelően, az idős emberek testi épségének megőrzése érdekében számolják fel
ezeket az áldatlan állapotokat, hiszen nyakunkon a tél.
(mezey)

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Jövő heti fogadóórák

A marosvásárhelyi tanács RMDSZ-frakciójának soron következő fogadóóráját október 18-án, kedden 16.30-kor
Bakó Szabolcs, 19-én, szerdán 16.30-kor Kovács LajosAlpár tartja. Az érdekelteket minden alkalommal a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám
alatti székhelyén, a földszinti 13-as számú teremben
várják.

Alpinistaképzés
az Outward Boundnál

Az Outward Bound Romania alpinistaképzést szervez. A
résztvevők magas szintű alpintechnikai ismereteket sajátíthatnak el a biztonságos és alapos munkavégzés érdekében. Sikeres vizsga esetén a résztvevő az állam által
elismert szakmai képesítést nyer. A képzésre november
10–13. és november 17–20. között kerül sor, román és
magyar nyelven. Részvételi hozzájárulás: 275 euró, az ár
tartalmazza a felszerelést a gyakorláshoz és a vizsgához,
a képzés díját, a vizsgadíjat, az oklevelet, illetve a szállást
és ellátást a program teljes ideje alatt. Bővebb tájékoztatás
a www.outwardbound.ro honlapon. Jelentkezni a
0265/250-939-es, 0365/407-673-as telefonszámokon
vagy a training@outwardbound.ro e-mail-címen lehet.

Kosaras szüreti bál

A marosvásárhelyi unitárius egyházközség október 22-én,
szombaton délután 6 órai kezdettel jótékonysági kosaras
szüreti bált szervez a Kék Gyöngy (Blue Pearl) vendéglőben, a Dózsa György utca 155. szám alatt. Muzsikál
Ábrám Tibor és zenekara, énekel Buta Árpád. A jótákonysági bál bevételét a kövesdombi unitárius templom orgonájának és a hozzá tartozó hangosítóberendezésnek
a megvásárlására fordítják. A belépődíj egy személy
számára 25 lej, ez magába foglalja a kávét, az ásványvizet és az élőzenét. A bál során tombolajegyek
vásárolhatók. Jelentkezni a kövesdombi unitárius
templom lelkészi hivatalában, illetve a bál előtt a helyszínen is lehet.

Gyalogosokat gázoltak el

Szerda reggel Marosszentgyörgyön az egyik átjárónál
két vajdaszentiványi férfit gázolt el egy marosvásárhelyi gépkocsivezető. A sofőr elmulasztott elsőbbséget
adni az átjárónál, ahol a két gyalogos szabályszerűen
próbált átkelni. A baleset után ideiglenesen lezárták az
utat.

Biciklilopással gyanúsítják

A Maros megyei rendőrök azonosítottak egy 24 éves kolozsvári fiatalembert, aki a gyanú szerint egy 2100 euró értékű
kerékpárt lopott. A rendőrség bűncselekményeket vizsgáló
osztálya kedden Kolozsváron és Tordán végzett ez
ügyben házkutatást. A férfit 24 órára őrizetbe vették,
ügyét a Marosvásárhelyi Bíróság melletti ügyészség
elé terjesztik.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Önkéntes kórházi betegápolói képzés

Fotó: Nagy Tibor

A Szent Balázs Alapítvány önkéntes kórházi betegápoló
A képzés helyszíne: Bocskai terem (Eminescu utca 28.
programja új csoportot indít októberben. A program már szám).
2010-től működik, minden évben egy csoport indul, és a
A képzés időpontja: 2016. október 21–22.
Maros Megyei Sürgősségi Kórház Ortopédiai Klinikáján,
Ha valaki elhívást érez erre a feladatra vagy szeretné
illetve Neurológiai Klinikáján segítenek az ágyhoz kötött megtapasztalni a segítségnyújtás ilyen fajta örömét, érdekbetegek gondozásában és ápolásában, mivel az egészség- lődhet és jelentkezhet az alábbi elérhetőségeken:
ügyi rendszernek ezen a téren sok a hiányossága. Kétnapos
elméleti képzés és háromhetes kórházi gyakorlat után az
dr. Vicsi Ildikó önkéntes koordinátor
önkéntesek párosával heti két órát (minimum) bejárnak az
vicsiildiko@gmail.com vagy 0740-181-975
említett osztályokra. Ezzel a munkával szeretnék szolgálni
embertársaikat, betegtársaikat és tudatosítani bennük, hogy
Bálint-Fülöp Tímea önkéntes koordinátor
„van emberük”.
szent.balazs@gmail.com vagy 0728-124-989

RENDEZVÉNYEK

Időszakos kiállítás nyílik

Október 14-én, pénteken 18 órakor megnyílik a TelekiBolyai Könyvtár legújabb időszakos kiállítása, melynek
címe Ex Archivo Telekiana. A Teleki Nemzetségi Levéltár története. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárával közösen szervezett kiállítás roll-upokon
nyújt betekintést a nagy múltú nemesi család iratanyagába. A rendezvényre a Székelyföld Napok keretében
kerül sor. A kiállítás január 31-ig látogatható.

Zorán-est a Jazz Clubban

Október 16-án, vasárnap 19 órakor Zorán-estre várják
a marosvásárhelyi Sinaia utcai Jazz Club vendégeit.
Előadók: László Norbert Endre – ének, gitár, Fülöp
Csongor – billentyűk, vokál, Sándor Vilmos – gitárok,
vokál, Bibó Lajos – basszusgitár, Asztalos Zsolt (Aszti)
– dob, ütőhangszerek.

Előadás a várban

A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület jubileumi
rendezvénysorozatot szervez Marosvásárhely szabad

királyi város fennállásának 400. évfordulója alkalmából. A megemlékező rendezvények keretében október
14-én, pénteken 17 órakor a várban, a Régészeti és
Történelmi Múzeum épületében dr. Tamási Zsolt A Rákóczi-szabadságharc, Marosvásárhely eseményei a
jezsuiták feljegyzései alapján címmel tart előadást.

Szüreti bál Mezőbergenyében

A helyi kultúrotthonban október 15-én, szombaton 20
órától szüreti bált tartanak. A jó hangulatról Ábrám
Tibor és zenekara gondoskodik. Az 1998-as nemzedék csőszei minden érdeklődőt várnak.

Iskola másként
– a felső tagozatosoknak

A tanügyminiszter rendelete szerint az V–VIII. osztályos
diákok, illetve a középiskolások számára az október 17 –
december 2-a, február 27 – március 31-e, május 15 – június
9-e közötti időszakban szervezhetik meg a tanintézetek az
Iskola másként nevű alternatív oktatási hetet. Egyes tanintézetek, így a marosvásárhelyi Dr. Bernády György Általános Iskola felső tagozatosai számára október 31 –
november 4. között, az elemi osztályok őszi vakációja alatt
zajlik az Iskola másként hét.
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A pártpolitikának el kell tűnnie az iskolákból

Az oktatásnak szüksége van a politika támogatására, de a pártpolitikának el kell tűnnie az iskolákból – hangsúlyozta Dacian Cioloş miniszterelnök
tegnap a kormányülésen azzal összefüggésben,
hogy megkezdődött az iskolaigazgatói és aligazgatói tisztségekre kiírt országos versenyvizsga.

A legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD) heves ellenkezését váltotta ki, hogy a
szakértői kormány magára vállalta az évek óta halogatott versenyvizsga megszervezését. Ecaterina Andronescu szenátor,
volt oktatási miniszter egy elfogadás előtt álló törvénymódosításba is megpróbálta belefoglalni, hogy az iskolaigazgatói
versenyvizsgákat csak a nyári szünet idején szabad megszervezni, de ezt nem sikerült idejében elfogadtatnia, a szakértői
kabinet pedig – amelynek mandátuma decemberben lejár –
nem volt hajlandó utódjára bízni a feladatot.
Cioloş a tegnapi kormányülés elején rámutatott: utoljára
2008-ben töltötték be versenyvizsgával az iskolaigazgatói állásokat, most már minden iskola élén ideiglenesen kinevezett
vezetők állnak, a kinevezések és leváltások pedig politikai
alapon történtek. Az iskoláknak szakmai alapon kiválasztott
vezetőkre van szükségük – jelentette ki a kormányfő.

Országszerte 6500 iskolaigazgatói tisztségre írtak ki versenyvizsgát, ezekre 6700 tanár pályázik, a meghirdetett 2500
aligazgatói tisztségre 2300-an jelentkeztek. A megyei tanfelügyelőségeken megszervezett vizsga első írásbeli rácstesztje
a jelentkezők menedzseri képességeit hivatott felmérni, amelyet két tanú előtt helyben kijavítottak. Akik legalább 35 pontot elértek a megszerezhető 50-ből, azok egy interjú során
mutathatták be menedzsmenttervüket a vizsgáztató bizottságnak. A kisebbségi tannyelvű iskolákban csak olyanok pályázhattak az igazgatói állásra, akik iratokkal igazolták, hogy
ismerik az illető nyelvet, és rendelkeznek annak a szervezetnek az ajánlólevelével, amely az illető kisebbséget a parlamentben képviseli. A magyar kisebbség esetében az RMDSZ
ajánlólevelére volt szükség. A vegyes tannyelvű iskolákban
a vezetők legalább egyikének ismernie kell a kisebbségi nyelvet. A Diszkriminációellenes Tanács szeptemberben elmarasztalta a Maros megyei tanfelügyelőséget, amiért az a
vezetői állások betöltését szabályozó határozatában hátrányosan megkülönböztette az iskolaigazgatói tisztségre pályázó
kisebbségi jelentkezőket, és a vegyes iskolák több mint háromnegyedében csak az aligazgatói állásra akarta a magyar
jelentkezők pályázatait elfogadni. (MTI)

A tagállamok közötti együttműködés
a válasz a terrorizmusra

A terroristák nem az egyes tagállamokat veszik
célba, hanem az európai életformát, a nyitottságot
és az európai polgárok jövőjét támadják, amelyre
átfogó és fenntartható választ az intézmények és
tagállamok közötti bizalom és hatékony együttműködés adhat – jelentette ki Julian King, a terrorizmus, a szervezett bűnözés és a kiberbűnözés elleni
küzdelem összehangolásáért felelős brit uniós biztos tegnap.

Julian King az Európai Bizottság erőfeszítéseit felvázoló,
a hatékony és fenntartható biztonsági unió felé tett előrelépésekről szóló európai biztonsági stratégia első jelentésének
ismertetésekor hangsúlyozta, feltétlenül végre kell hajtani a
meglévő uniós jogszabályokat, és fel kell gyorsítani a munkát
a bizottság által előterjesztett, biztonsággal kapcsolatos javaslatok tekintetében.
Elmondta, hogy az uniós bizottság a terrorizmus elleni
küzdelem megerősítésére összpontosít azáltal, hogy megfosztja a terroristákat a támadások elkövetéséhez szükséges
eszközöktől, fokozza az ilyen fenyegetésekkel szembeni védelmet és a rugalmas ellenállási képességet.
Kiemelte, hogy a radikalizálódás megelőzése és leküzdése
érdekében még idén megállapodásra kell jutni a terrorizmus
elleni küzdelemről szóló irányelvre vonatkozó bizottsági javaslatról. Az irányelv kulcsfontosságú annak biztosítása
szempontjából, hogy az Európai Unió képes legyen hatékonyan kezelni a terrorista veszélyeket, különösen az Európába
visszatérő vagy külföldi terrorista harcosok problémáját.
Szintén, még az év vége előtt meg kell állapodni a tűzfegyverekről szóló irányelv felülvizsgálatáról, különösen a legveszélyesebb, félautomata tűzfegyverek betiltásá-

ra vonatkozó célkitűzést illetően – tette hozzá.
King beszámolt arról, hogy az uniós bizottság lépéseket tett
a robbanóanyagok házi előállítására alkalmas anyagokhoz
való hozzáférés korlátozása, valamint az ilyen anyagok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló rendelet végrehajtása
érdekében. Az illetékes hatóságok újabb robbanószer-gyártás
előkészítésére alkalmas anyagokat azonosítottak, amelyeket
a bizottság novemberben vesz fel a fokozott ellenőrzés tárgyát képező anyagok jegyzékébe.
A biztos kiemelte, a tagállamoknak haladéktalanul be kell
vezetniük a légiutas-nyilvántartás létrehozásáról szóló uniós
irányelvet (PNR), hogy a határidőt betartva legkésőbb 2018
májusára megkezdhesse működését a közös uniós utasnyilvántartási adatbázis.
Emellett az unió külső határai biztonságának fokozása érdekében elengedhetetlen, hogy mielőbb megvitassák és még
idén elfogadják a külső határokat átlépő uniós polgárok ellenőrzésére irányuló bizottsági javaslatot, valamint létrehozzák az uniós határregisztrációs rendszert – húzta alá az uniós
biztos.
Beszámolt arról is, hogy a schengeni térségbe vízummentesen beutazó harmadik országbeli állampolgárok előzetes
ellenőrzését lehetővé tevő elektronikus beutazási engedély,
az európai utasinformációs és engedélyezési rendszer
(ETIAS) jogalkotása folyamatban van. A javaslat előterjesztése novemberben esedékes – tette hozzá.
Dimítrisz Avramopulosz, az Európai Bizottságnak a migrációs politikáért és uniós belügyekért, valamint az uniós polgárságért felelős tagja a jelentés ismertetésekor hangsúlyozta,
egyetlen tagállam belső biztonsága egyet jelent valamennyi
tagállam belső biztonságával. (MTI)

Donald Trumpról lekerültek a „bilincsek”

Egy hónappal a november 8-i elnökválasztás előtt, a sorsdöntő hetekre Donald Trump nem könnyítette meg a republikánusok helyzetét. Elsősorban is azzal, hogy új ellenséget
talált magának: a republikánusokat.
Az ingatlanfejlesztő milliárdos kedden Twitter-özönnel szórakoztatta – vagy éppen keserítette el – az amerikai közéletet
figyelőket. A demokraták örömmel regisztrálhatták, hogy
Trump miatt egyre több szövetségi államban és egyre többen
pártolnak át hozzájuk, republikánusok is.
„Olyan szép, hogy levették rólam a bilincseket, és most a
magam módján harcolhatok Amerikáért” – fogalmazott egyik
bejegyzésében Trump, bilincsnek minősítve a pártkötöttséget,
amelyet republikánus vezető személyiségek ellene indított támadásai miatt immár semmisnek tart. Hozzátette: ezután demokrata párti ellenfele, Hillary Clinton ellen is a maga módján

küzd majd. Trump kedden összesen öt bejegyzésben dorongolta le Paul Ryan republikánus házelnököt, „gyöngének” és
„nem hatékonynak” nevezve őt, mert a wisconsini politikus
hétfőn tudatta, hogy nem kampányol többé mellette. A támogatását szintén megvonó arizonai szenátort, John McCaint
„nagyon bolond beszédűnek” minősítette, egyszer pedig azt
üzente a Twitteren, hogy a demokraták összetartóbbak és lojálisabbak egymáshoz, mint a republikánusok.
Igaz: a republikánusoknál példátlan módon képviselők, szenátorok és kormányzók egész sora fordított hátat Trumpnak,
vonta meg nyíltan is a támogatását tőle, miután pénteken a
The Washington Post című lap az internetes oldalán
nyilvánosságra hozta a nőkre tett trágár megjegyzéseit, amelyeket tizenegy évvel ezelőtt mondott s titokban rögzített egy
kamera.
Döntésükkel a lázadó republikánusok lényegében jelezték:
ejtik Trumpot. Csakhogy Twitter-üzeneteinek tanúsága szerint
Trump nem hagyja magát és nem távozik harc nélkül, pontosabban anélkül, hogy ne akarná magával rántani a Republikánus Pártot. (MTI)

További költségvetési forrásokat mozgósított tegnapi ülésén a kormány annak érdekében, hogy az állam megvásárolja
Constantin Brâncuşi világhírű román szobrászművész A Föld
bölcsessége című kisplasztikáját, amelyet a román nemzeti
örökség részének tekint.
A bukaresti kormány eredetileg a 11 millió eurós vételár
nagyobb részét – hatmillió eurót – közadakozásból akarta
előteremteni, és márciusban csak ötmillió eurót különített el
a szobor megvásárlására. Mivel a román állam csak idén
élhet elővásárlási jogával, és az áprilisban kezdődött közadakozásból mindössze 1,27 millió euró gyűlt össze, a kormány szerdán rendeletet fogadott el arról, hogy a hiányzó
összeget szintén költségvetési forrásokból pótolják ki. A
Brâncuşi az enyém elnevezésű, szeptember végén lezárult
adománygyűjtési kampányt a kormány nem tekinti kudarcnak, hiszen több mint százezer embert mozgatott meg.
Bár A Föld bölcsességére kiírt közadakozás meghosszabbításáról letett a kabinet, a szobor körül kialakult társadalmi

összefogásra való tekintettel tegnapi ülésén egy Brâncuşi-ról
elnevezett kulturális alap létrehozásáról is döntött. A kulturális tárca keretében létrehozandó Brâncuşi Alap továbbra
is fogadja azok adományait, akik hozzá akarnak járulni
ahhoz, hogy Románia további kortárs és a nemzeti örökség
részét képező műalkotásokat vásárolhasson meg.
A Föld bölcsessége című szobor egy földön ülő meztelen
nőt ábrázol. Megvásárlása után egy bukaresti múzeumban
fogják kiállítani – ígérte a kormány. A húszmillió euróra értékelt kisplasztika jelenleg Gheorghe Romaşcu műépítész
örököseinek tulajdonát képezi, Romaşcu 1911-ben vásárolta
meg Brâncuşi-tól.
A modern plasztika egyik meghatározó egyéniségeként elismert Brâncuşi 1876-ban született Romániában és 1957-ben
halt meg Párizsban. Kevés műve található Romániában, köztük az egyik legismertebb egy monumentális zsilvásárhelyi
(Târgu Jiu) alkotás, A végtelen oszlop, amelyet az első világháború áldozatainak emlékére emeltek 1937-ben. (MTI)

Az amerikai republikánusok hivatalos elnökjelöltje,
Donald Trump kedden egy Twitter-üzenetben bejelentette, hogy már nem tartja magát a párt jelöltjének. A pártban dúl a háború, egyre több szövetségi
államban pártolnak át a demokratákhoz.

Főleg közpénzből vásárolnák meg a Brâncuşi-kisplasztikát

Ország – világ
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Kilőtték a Nagyszebenbe tévedt
medvét

Kilőtték azt a nagyméretű medvét, amelyet tegnap
kora reggel láttak Nagyszeben belvárosában, egy
forgalmas helyen. A riadt és menekülő állatot egy gyár
udvarán először kábító lövedékkel próbálták meglőni,
de mivel ez nem sikerült, a hatóságok amellett döntöttek, hogy éles lövedéket használnak. (Mediafax)

Tobă és Pandele plagizáltak

Plagizált doktori dolgozata megírásakor Petre Tobă
és Florentin Pandele – állapította meg az Egyetemi
Címeket és Okleveleket Tanúsító Országos Tanács
(CNATDCU). Mirabela Amarandei tanügyminisztériumi szóvivő tegnap úgy nyilatkozott, a CNATDCU 47
tagja közül 36-an elfogadták a szakbizottság jelentését, miszerint Petre Tobă volt belügyminiszter és
Florentin Pandele voluntari-i polgármester plagizált
doktori disszertációja megírásakor. A testület javasolni
fogja a szóban forgó köztisztségviselők doktori címének
megvonását. Petre Tobă és Florentin Pandele tíz napon
belül nyújthat be óvást a döntés ellen. (Agerpres)

A Fidesz szolidáris
Horváth Annával

A Fidesz szolidáris Horváth Anna kolozsvári alpolgármesterrel, és a leghatározottabban elítéli azt a „politikailag egyértelműen motiváltnak tűnő” eljárást,
amelyet a Korrupcióellenes Ügyészség indított ellene
– mondta Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke tegnapi
budapesti sajtótájékoztatóján. A kormánypárti politikus szerint ez folytatása azoknak a szintén politikailag motivált és mára csúfosan megbukott
eljárásoknak, amelyeket korábban a sepsiszentgyörgyi és a csíkszeredai polgármester ellen ugyanez a
hatóság folytatott. Hozzátette, úgy tűnik, ezek az eljárások közvetlenül kötődnek a decemberben várható romániai választásokhoz. (MTI)

Növekedtek a lakásárak

6,8%-kal növekedtek a lakásárak Romániában 2016
második negyedévében a tavalyi esztendő ugyanezen időszakához képest. Ez az ötödik nagy áremelkedés az Európai Unió államaiban – jelentette
tegnap az Európai Statisztikai Hivatal (Eurostat). Az
unió területén évente átlagosan 4%-kal növekedtek a
lakásárak, az euróövezetben pedig ez a növekedés
csak 2,9 százalékos. A legnagyobb lakásár-növekedést
Magyarországon és Lettországban regisztrálták, ez
mindkettő esetében 10,3%-os. (Agerpres)

Áradások több megyében

Több folyó kilépett medréből a heves esőzések nyomán az ország keleti részén, Galac megyében emberek százait kellett tegnap kimenekíteni, és több
országút járhatatlanná vált. A Vrancea megyei Bordeascáról mintegy 30 családot telepítettek ki, Bukarestben és Giurgiu megyében is gondot okoztak az
esőzések, a víz pincéket, aluljárókat öntött el. A Buzăut Brassóval összekötő DN10-es jelzésű országút
Siriu közelében néhány óráig járhatatlanná vált,
Galac környékén több országutat is lezártak, egy
időre megbénult a vasúti közlekedés, a vonatok kéthárom órás késéssel közlekedtek. (MTI)

Átvilágított rendszer

(Folytatás az 1. oldalról)
közegészségügyi probléma. A jelenséggel egyelőre nem
tudnak mit kezdeni, e betegség legkorszerűbb orvosságokkal való gyógyítása egyébként igen költséges, az
összes nyilvántartott beteg kezelése felemésztené az
egészségügy éves költségvetését.
Az elektronikus egészségügyi dossziék ismét egy
örökzöld téma, több mint 6 millió dosszié már aktiválható lenne, de ez nem történik meg. Mert nem kötelező.
Rajta vannak, hogy azzá tegyék, miközben biztosítanak
a személyi adatok védelméről. Az már nem újdonság,
hogy sűrűn csődöt mond az egységes egészségügyi informatikai „szuper” rendszer (a minap is!), és egészségügyi kártyájukkal a kezükben betegek ezrei nem
jutnak orvosságaikhoz, kezeléshez. (Egyébként 650 ezer
eü-kártya még mindig nem került kinyomtatásra – vajon
címzettjeik hogy jutnak betegség esetén egészségügyi
ellátáshoz egy olyan régióban, ahol gondot jelent beszerezni a biztosítotti státust igazoló iratokat és internet
sincs?) Aztán az is kiderült, hogy a jelenlegi kormánynak nem szívügye a gyógyszerárcsökkentésre vonatkozó
jogszabály alkalmazása, cselesen ki is vonta magát ez
alól, bizonyára nem kívánja magára szabadítani a
gyógyszergyártó, -forgalmazó „hatalmasokat”. A DRG
finanszírozási rendszer a szakemberek szerint egyenesen
torzít, a kórházak bezárása súlyos hiba volt, az uniós
pályázati pénzeket képtelenek vagyunk lehívni, informatizálni fogják a sürgősségi szolgálatokat. A rendszer finanszírozásának
méltányossága
(az
erdélyi,
többségében magyarlakta megyék esetében inkább méltánytalansága) külön fejezetet érdemelne. Teendő van
elég, a legközelebbi rendezvényen a rendszerhibák kijavításáról többet szeretnénk hallani. Addig is, mint
egyik előadó mondta: „az egészségügyben a helyzet elkeserítő, de kitartunk”.
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Vidékfejlesztési konferencia Zeteváralján

Újfajta szemlélet meghonosítása szükséges

Október 6. és 9. között a Hargita
megyei Zeteváralján, a marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ és a
Reflex Környezetvédő Egyesület,
a Magyarországi Éghajlatvédelmi
Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége műhelykonferenciát szervezett Vidéki
lehetőségek és kihívások a klímaváltozásban címmel. A rendezvényen
50 magyarországi és erdélyi önkormányzati képviselő, civil környezetvédő és vidékfejlesztő
szervezet képviselője vett részt.

Vajda György

Vitaindító előadásában dr. Hajdu Zoltán, a Fókusz Öko Központ vezetője az
új vidékfejlesztési paradigmáról beszélt.
Többek között arról, hogy a szeptember
5–6-án megtartott konferencián az EU
28 tagállamának küldöttségei kidolgozták és Phil Hogan, az EU mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztosa
vezetésével kihirdették az agrár-vidékfejlesztés alapvető dokumentumát, a
Corki Nyilatkozatot. A nyilatkozat az
elmúlt húsz év tapasztalatai és a jövőbeli tervek megfogalmazásával, az
1996-os első Corki Nyilatkozat felülvizsgálata nyomán jött létre, a tagállamok közösen kifejezett szándékainak
rögzítésével a következő két évtizedre
írja elő a vidékfejlesztés fejlődési irányát 10 pontban. Ezek röviden a következők: a vidék jólétének elősegítése,
ami azt jelenti, hogy a vidékfejlesztési
politikáknak a változatos vidéki területekre épülő fejlesztési stratégiákon és a
többszempontú megközelítésen kellene
alapulniuk. Ennek egyik kulcsa a vidéki
értéktermelési láncok erősítése. Ez fontos letéteményese lehet a vidék életképessége növelésének. Ezért az
elkövetkezendő időszakban olyan fenntartható kezdeményezéseket kellene támogatni, amelyek a versenyképes
vidéki gazdaság fejlődését és a sokszínű
mezőgazdasági termelés növekedését
ösztönzik. Mivel a nyersanyagforrások
végesek, fontos a vidéki környezet megőrzése, ami új szemléletet igényel az
ember és környezete kapcsolatában a

Kolumbán Gábor előadása

Ha összeomlik a számítógépes
rendszer, akkor mindenféle javak és
szolgáltatások nélkül maradunk. Lassan már ilyen mértékben vagyunk kiszolgáltatva rendszereknek, technikáknak, az elektronikának. Ha például az adóhivatallal összekötött
pénztárgép, az egészségügyi kártya
révén összeláncolt egészségügyi
szisztéma orvos-patika-egészségügyi
pénztár szentháromságából az egyik
felmondja szolgálatot, pillanatnyilag
becsődöl, akkor élelmiszerek vagy
gyógyszerek nélkül maradunk. Ki vagyunk tehát szolgáltatva... ha nem
lenne emberi jóindulat, találékonyság, szolgálatkészség, rugalmasság. Ha nem tudnánk használni a
kezünket, ha nem létezne kézírás,
nyomda, nyomtatott betű, bár ez
utóbbi kettőt már számítógép vezérli, de azért van egérút.
A minap úgy jártam, hogy a kedvezményezett árú (támogatott)

természeti és kulturális értékek megőrzésére irányuló elképzelésekben. Legalább ennyire fontos a természeti
erőforrások hatékony kezelése, olyan
innovatív, tudományos alapon működő
és mindenki számára elérhető megoldásokkal, amelyekkel többet lehet termelni kevesebből. Mivel érezhetőek a
klímaváltozás hatásai, ezért külön kihívást jelent a megváltozott klimatikus viszonyokhoz való alkalmazkodás. Hogy
ez a fajta szemléletváltás hatékony legyen, szükség van az innováció és tudásátadás támogatására, a vidéki gazdák
és vállalkozók közötti együttműködés,
tudásátadás és hálózatkiépítés támogatására. Javítani kell a vidékfejlesztési elképzelések irányát, a helyi közösség
kezdeményezéseit, annak érdekében,
hogy a vidéki potenciált még hatékonyabban ki lehessen aknázni. Hogy
minél több pályázati befektetést lehessen
eszközölni vidéken, a vidékfejlesztési politikák közvetítését átláthatóbbá kell tenni
hatékony és okos adminisztratív eszközök
létrehozásával és bevezetésével, az adminisztratív terhek csökkentésével a kedvezményezettek és a nemzeti valamint
regionális hatóságok esetében is. És ehhez
kötődik az elszámolhatóság és teljesítmény
javítása, amelyet összhangba kell hozni a
célkitűzésekkel.
Vidéken még mindig a gazdasági követelményeket helyezik előtérbe a beruházásokkal, a fejlesztések, a táj- és a
természetvédelmi értékek, az ökológiai
funkciók elhalványulnak – mondta
Hajdu Zoltán. A Corki Nyilatkozat értelmében szükség van vidéken is a kényelem, az urbanizáció szükségleteinek
megteremtésére, de ügyelni kell arra is,
hogy a vidék ne veszítse el természetközeli jellegét. Ezért integrált, összehangolt, a térségek sajátosságait
figyelembe vevő fejlesztési programok
kellenek. A jelenlegi uniós támogatási
rendszer a nagyfarmereket, a nagygazdaságok kialakítását támogatja, a monokultúrás mezőgazdálkodás azonban
megszünteti a táj biológiai sokféleségét.
A fenntartható mezőgazdaság figyelembe veszi a biodiverzitást, az ökoszisztémák megőrzését. S erre

Mi lesz azután?

Fotó: Vajda György

gyógyszeremet nem tudtam kivenni
azonnal. Nem árulom el, mi bajom,
ugyanis a nyugati mentalitás szerint ezzel nő a velem járó kockázati
tényező, kevesebb értékű vagyok a
fejvadászok szemében és keze között, ha feladom magam és újra alkalmazotti státusba szeretnék lépni.
Különben is folyton jóindulatúan
figyelmeztetnek, hogy az egészségügyi adataimmal vissza tudnak élni
mások, rosszindulatú, sötét isis és
nem isis erők. Például csalárdul
megszerzett adataim birtokában,
magas vérnyomásommal takarózva
a terroristák arra fognak hivatkozni, hogy aznap rossz napjuk
volt, kitörött a színes ceruzájuk
hegye, így nem tudtak idegnyugtató
színezőkönyvekben (újabb divatőrület az infantilizmus határán) kucifánt- és elefántábrákat kifösteni.
És következésképpen a rendőrség
és a terrorelhárítás emberközpontú

leginkább akkor van szükség, amikor a
klímaváltozás jelei egyre nyilvánvalóbbá válnak, hiszen vannak vidékek,
ahol egyre kevesebb a víz, vagy a szélsőséges időjárás gyakran tönkreteszi a
termést. Az új vidékfejlesztési paradigma szerint ahhoz, hogy a közösségek
eleget tegyenek a jövőbeni kihívásoknak, rezilienssé kell váljanak. „A reziliencia általános értelemben rugalmas
ellenállóképességet jelent, azaz valamely rendszernek – legyen az egy
egyén, egy szervezet, egy ökoszisztéma
vagy éppen egy anyagfajta – azon reaktív képessége, hogy erőteljes, meg-megújuló vagy akár sokkszerű külső
hatásokhoz sikeresen alkalmazkodjék”
– tudtuk meg az előadótól.
A konferencia előadói saját példájukkal igazolták, hogy vannak olyan törekvések, amelyek az említett Corki
Nyilatkozat alapján újfajta szemléletet
honosítanak meg a közösségekben.
Erről beszélt többek között Laki
György, Kajárpéc polgármestere, aki a
nyugat-dunántúli vidéki fejlesztésekről
tartott előadást. Majd a hazai jó példát
Rodics Gergely, Magyarországról Erdélybe költözött környezetvédelmi
szakértő szolgáltatta, aki a Csíkszereda
és a Gyimesek között húzódó Pogányhavas kistérség által megvalósított projekteket mutatta be. Molnár Antal a
Zemplén – Tokaj mentén húzódó Bodrog menti települések fenntartható falvakért
elnevezésű
mozgalmát
ismertette. Nyugat-magyarországi példával állt elő Tóth Jenő, Őriszentpéter
jegyzője, aki az Őrség menti, három országot összekötő törekvésekről beszélt.
Német Zsolt a Fókusz Öko Központ
nyárádgálfalvi törekvéseit mutatta be,
míg Farkas István, a Magyar Természetvédők Szövetségének ügyvezető elnöke egy közösségi napkollektor
felállításáról és működtetéséről, illetve
a gyerekeknek szóló oktatási projekt sikereiről értekezett. A konferencián levetítették a projekt keretében készített
Akiket a csillagok vezetnek című filmet, a Pentaton stúdió és a Fókusz Öko
Központ közös alkotását, amelyben
olyan személyeket mutattak be, akik önfenntartó módon gazdálkodnak – élő
példái annak, hogyan lehet a Corki Nyilatkozat elveit gyakorlatba ültetni.
A konkrét esettanulmányok sem maradtak el. A konferencia résztvevői Énlakán, Kolumbán Gábor volt politikus
vendégeiként, ismertették az élő örökség fenntartására tett erőfeszítéseket.
Már István vidékfejlesztési szakértő
gyümölcsfeldolgozó és -értékesítő hálózatát, illetve az üzemet is bemutatta.
Tankó Ágnes programvezető a közösség
által támogatott mezőgazdasági programba nyújtott betekintést. Az integrált
vidékfejlesztés fontos kiegészítőjeként
műhelymunkán dolgozták ki a résztvevők, hogy milyen lehetőségek rejtőznek
a helyi természeti és épített örökséget
értékesítő faluturizmusban.

szolgálata futni hagyja őket.
Ámbátor én olyan visszaélésre is
számítok, hogy adataim egy csudadoktor, marslakó, varázsló, hobbit
vagy ogre (eredetileg Marosogrén
éltek felmenői), Harry Potter kezébe kerül, és ők vissza fognak fia-

talítani adataim és a kompjutereik
és nem utolsósorban természetadta
varázserejük/ostobaságuk révén,
vagy minden bajomat eltörlik, hogy
a CV-be nyugodtan beírhassam,
kutya bajom, amikor szolgálatukba
hajtom a fejemet, lelkemet (fausti
cselekvés). Mert ma már a varázslók alkalmazottaitól is kérnek egy
részletes, a rejtett képességet és kórokat feltáró curriculum vitae-t.
Ön- és máséletrajzot.

Mozgó Téglák varázslata

(Folytatás az 1. oldalról)
most már – az elektronikai berendezéseknek köszönhetően
– meleg van a helyiségekben, ahol az alkotói munka zajlik,
és nincs sok hátra a fűtésrendszer beszereléséig. A társulatvezető a civil támogatást és az ügy mellé állt néhány cég segítségét is megköszönte.
Bár a rendezvénysorozat a – naponta délelőtt 10 órától
délután 3 óráig zajló – ALT Dance Workshoppal már a sajtótájékoztató előtt megkezdődött, a hivatalos megnyitóra
délután került sor. Ez alkalommal nyílt meg Fekete Zsolt
Lovacska Fekete Zsolt című, személyes hangvételű kiállítása, amelyet Ungvári-Zrínyi Kata műkritikus méltatott, valamint Bálint Ákos Tájkarcaim című fotóinstallációja.
Az elkövetkező napokban középiskolásoknak is szóló
workshopoknak, illetve saját élményeken alapuló előadásoknak ad otthont a Tánc és Kortárs Művészetek Háza, és
természetesen művészi pillanatokban sem lesz hiány.
A vasárnapig tartó Moving Bricks minden estéjén egyegy táncszínházi előadás látható. Tegnap, a nyitónapon Vetési Orsolya rendezésében az Órák című produkciót lehetett
megtekinteni, ma este 7 órakor A patkány esküvőjére várják
a nagyérdeműt. Az előadást egy fiatal csapat, Joó Renáta,
Szabó Franciska és Kányádi György állította színpadra. Pénteken szintén este 7 órától a Making Off táncszínházi demonstráció közönsége megtapasztalhatja, hogy egy óra
leforgása alatt hogyan születik meg a semmiből egy előadás.
Szombaton este ugyanebben az időpontban a Dabóczi Dávid
rendezte, koreografálta Next látható, vasárnap pedig szintén
7 órától egy világot járt, fesztiválokon díjazott előadást, a
Györfi Csaba által színpadra állított Fade Out-ot lehet megtekinteni.
A táncszínházi produkciókat koncertek követik, erről a
rendezvény szervezésében részt vevő Vox Novum Egyesület
elnöke, Fülöp Tímea számolt be.
A Mozgó Téglák első napján – a hangszereivel egy egész
zenekart megszólaltató – Boldizsár Szabolcs Fekete-tenger
2015 című produkciójával varázsolta el hallgatóságát, ma
este 9 órakor a Kiss, Nagy & Veress Trio blueskoncertje hallható. Pénteken szintén 9-től Koszika és a Tiberius Quartet
tangóestre várja a nagyérdeműt.
– A péntek esti mozzanat egy jövőbeli nagy projekt előfutára – árulta el a társulatvezető, majd újra Fülöp Tímeáé
volt a szó.
Szombaton fél 10-től a Koszika&The Hotshots koncertezik. Vasárnap este 9-től Varga András és Asztalos Zsolt flamencoestje, 10 órától Pásztor Márk koncertje kezdődik. A
Mozgó Téglák izgalmas színfoltja a NEST szombaton fél 9kor kezdődő Slam&Dance Poetry-estje – hallhattuk Fülöp
Tímeától, aki arra is kitért, hogy a Vox Novum több mint
egy éve működik együtt az András Lóránt Társulattal.
– Nagyon megszerettük ezt a projektet, a társulatot, a
házat. Ez egy romos épület, mégis észre lehet venni benne a
sok lehetőséget. Nagyon gazdag programot sikerült közösen
létrehoznunk, amelyet idén a Maros Megyei Tanács is támogat. A koncertekkel, zenei produkciókkal közösségi hangulatot szerettünk volna kialakítani – mondta a Vox Novum
Egyesület elnöke.
– A célunk a tánc körül ötvözni a művészeti ágakat. A dinamika, a színek, hangok gyökerét keressük egy mind a magyar, mind a román közönség számára érthető nyelven. Azt
szeretnénk, ha a Tánc és Kortárs Művészetek Háza egy univerzális hely lenne. A Moving Bricks azt jelképezi, hogy a
kezdeményezéseinkkel egy kicsi téglát szeretnénk hozzátenni ahhoz, amit mások megálmodnak – mondta a sajtótájékoztató végén a társulat vezetője.
A Mozgó Téglák esti rendezvényeire, az előadásokra és
koncertekre 20 lejes napijeggyel lehet belépni, diákok, egyetemisták számára egy jegy 15 lejbe kerül. A rendezvénysorozat bevételéből a Tánc és Kortárs Művészetek Házában
zajló munkálatokat szeretné befejezni az András Lóránt Társulat.

Így tehát az évszázados szabadságharc, amelyet az emberiség vívott személyi szabadsága megszerzése vagy
megvédése érdekében, amelyért
annyi mindent feláldoztunk, a rabszolgaságot, a feudális függőséget,
a jobbágyságot és a proletárlétet,
a megnyugtató gondolkodásmentességet, szóval mindez szertefoszlott, hiszen a rendszerek kiszolgáltatottjai lettünk. Jobban illik rettegni
azoktól, mint a kényuraktól, mert a
gépek nem ismerik a kíméletet. Csak
abban reménykedhetünk, mint a 18.
századi angol géprombolók – elromlik
a rendszer, és nem minden kerül bele
a mókuskerékbe. Lesznek még szabad
pályák, más, nem gyarmatosított
bolygók.
Tudom, sokan nem fognak velem
egyetérteni. Ők a másik oldal, a
gépek kitalálói, javítói, működtetői,
az értők és amatőrök, a rendszergazdák és rendszergazdagok, a
kedvezményezettek, a géptől függők, akiknek még nem rendeznek

olyan kollektív önfeltárulkozó köröket, mint az anonim alkoholistáknak. Azok sem értenek egyet, akik
az áramot termelik és ezáltal munkahelyekhez jutnak, az egyetemet
végző fiatal, törekvő, szorgalmas
jobvadászok, ájtisták. (Nem, egy
cseppet sem ájtatosak. Tiszták.)
De ami késik, nem múlik. Hacsak csődöt nem mond egy derűs
szeptemberi napon a rendszer és
rendszert ellenőrző rendszer, valamint a pótrendszer vészpótléka, és
akkor akad még valahol egy tiszta
papírlap, egy régen meghegyzett ceruza, egy, az idővel dacoló, be nem
száradt golyóstoll, és azzal el lehet
kezdeni könyvet, szerelmes levelet,
számlát írni és egymás alá másolni
az árakat, összegeket, neveket. Ettől
ugyan lassúbb lesz a kiszolgálás, de
ez idő alatt is érlelődik a narancs
vagy a banán kosarunkban, pirosodik a sápadt, elavult múlt századi
kompjuterőrleménnyel trágyázott
paradicsom.
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Felfedték a folyadékbevitelt
szabályozó mechanizmust

A középgarattumorok 40 százalékát a HPV okozza

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

A humán papilloma vírus (HPV), amely a méhnyakrák hátterében áll, fejnyaki területen is okozhat rosszindulatú daganatokat – közölte a Semmelweis Egyetem
(SE) az MTI-vel.
Az intézmény Tamás Lászlót, az SE Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinikájának igazgatóját
idézve azt írta: korábban elsősorban a dohányzást és
az alkoholfogyasztást tették felelőssé a fejnyaki tumorokért, mostanra azonban kiderült, hogy a középgaratban, főként a mandulákban és a nyelvgyökben a
daganatos elváltozások 40 százalékát a HPV 16-os típusa okozza, vagyis ugyanaz a vírus, amely a nőknél
a méhnyakrák hátterében áll.
A szakember hozzátette: évente 1500 új középgaratdaganatos beteget diagnosztizálnak Magyarországon,
kétharmaduk férfi, és főként a fiatal felnőttek érintettek.
Az elmúlt 4-5 évben derült ki, hogy a HPV a középgaratban és a mandulaszövetekben is okozhat daganatot. Egyelőre azonban nem világos, hogy a betegség
mennyi idő alatt alakul ki, mennyi a lappangási ideje.
A HPV okozta tumor szövettanilag ugyanúgy néz ki,

mint a dohányzás miatt kialakult rák – hangsúlyozta
Tamás László.
Kitért arra, jelenleg nem tudni biztosan, ez hogyan
terjed, az biztos, hogy a szexualitásnak is szerepe lehet
benne, de nem zárható ki egyéb lehetőség sem, például
a cseppfertőzés. Mivel az okok sem világosak, a megelőzés is nehézkes. A klinikaigazgató szerint sokat javítana a helyzeten, ha a fiúk is kapnának HPV elleni
oltást.
Tamás László kiemelte: fontos figyelni a tünetekre,
hiszen a két héten túl tartó rekedtség, a véres köpet, a
nyaki nyirokcsomó duzzanata, a nyelési nehézség, a
fülbe sugárzó egyoldalú fájdalom hátterében gyakran
daganatos elváltozások állnak.
Ha ezeket a tüneteket észleli valaki magán, akkor
forduljon mielőbb orvoshoz, mert a korai stádiumban
diagnosztizált tumor jól kezelhető, ám előrehaladott állapotban a garat- és szájüregi rákok prognózisa roszszabb – mondta a szakember, jelezve: a kezelés
módjában nincs különbség, ám mind a kemoterápiára,
mind a műtétre jobban reagálnak a HPV-pozitív tumoros betegek.

Tíz év a cukorbeteg gyerekekért

Nemrég ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját a
Maros Megyei Cukorbeteg
Gyerekek és Fiatalok Egyesülete. Tíz évvel ezelőtt néhány
kétségbeesett szülő hozta
létre, akiknek az élete egyik
napról a másikra gyökeresen
megváltozott, amikor gyerekeiket 1-es típusú diabéteszszel diagnosztizálták.

Menyhárt Borbála

Azóta az egyesület igazi nagy
családdá kovácsolódott, Rodica
Molnár, az egyesület elnöke és
lelke azért harcol, hogy az egészségügyi rendszer hiányosságai ellenére a diabétesszel élő gyerekek,
fiatalok jogai minél kevésbé csorbuljanak. De ami talán a legfontosabb, immár tíz éve tartják
egymásban a lelket. Az elmúlt évtizedről, a mindennapi nehézségekről
Rodica Molnarral beszélgettünk,
aki munkája elismeréseként a Krónikus Betegek Szervezeteinek Szövetsége által szeptember végén
szervezett COPAC-gálán a civil
szervezeti vezető kategóriában elnyerte a zsűri, valamint a közönség
díját is. A gálán az egészségügyi
rendszer javítása érdekében tevékenykedőket díjazták.
– Mi kellett segítsünk magunkon,
mert senki sem tette meg – jegyzi
meg az egyesület elnöke, aki maga
is egy cukorbeteg lány édesanyja,
amikor a kezdetekről érdeklődöm.
A szülők, amikor gyerekeiket 1-es
típusú diabétesszel diagnosztizálták, nem volt akitől tanácsot kérjenek, aki megtanítsa őket, mit is kell
tenniük, hogy helytálljanak a megváltozott élethelyzetben. Ezért
heten úgy döntöttek, közösen jobban tudják hallatni a hangjukat, és
egyesületként határozottabban fel
tudnak lépni gyerekeik érdekében.
Jelenleg az egyesületnek az ország
különböző részeiből több mint kétszáz tagja van, folyamatosan keresik
meg
szülők,
hogy
cukorbetegséget fedeztek fel a gyereküknél, hogyan tovább.
– Picike ugyan, de az egyedüli
központ vagyunk az országban,
ahol az érintettek felvilágosítást
kapnak a cukorbetegség vetületeiről. Van diabetológus szakorvosunk, szociális asszisztensünk,

pszichológusunk, akihez az érintett
családok fordulhatnak. Irina Muntean diabetológus doktornő rezidensévei óta mellettünk áll, hiszen
ő maga is 32 éve cukorbeteg, és a
legjobb példa arra, hogy cukorbetegen is lehet teljes életet élni, orvosként sikeres, két gyerek édesanyja.
Ugyanakkor igyekszünk vércukorszintmérő teszteket biztosítani a
tagjainknak projektek révén, az adó
két százalékából, amit gyűjtünk,
erre fordítjuk, mert erre van a legnagyobb szükség – foglalta össze
dióhéjben az egyesület tevékenységét annak lelkes vezetője.
Tíz helyett napi három teszt
Aki nem érintett, talán el sem
tudja képzelni, mit jelent egy cukorbeteg gyerek a családban, milyen
az, amikor folyamatosan kell számolni a szervezetbe bevitt szénhidrátmennyiséget, állandóan nyomon
követni a vércukorszintet, adagolni
az inzulint. Nem elég, hogy minden
nap harc az életért, mindemellett
szembe kell nézni az egészségügyi
rendszer hiányosságaival. Az elmúlt
tíz év arról is szólt, hogy a mindenkori egészségügyi miniszterek ajtaján kopogtattak, hogy felhívják a
figyelmet, a gyerekek érdekében
változásra van szükség. Rodica
Molnar szerint a fő probléma a romániai egészségügyi rendszerben,
ami a cukorbeteg gyerekeket rendkívül hátrányosan érinti, hogy nem
biztosítanak ingyenesen elegendő
vércukorszintmérő tesztet, és ez
igencsak megnehezíti az érintett
családok életét. Egy 1-es típusú diabétesszel diagnosztizált 18 év
alatti gyerek napi három ingyenes
tesztre jogosult az országos diabéteszprogram keretében, holott na-

ponta akár tízre, vagy
ennél többre is szüksége lehet, ugyanis
nagyon fontos a gyakori ellenőrzés. Így a
családok arra kényszerülnek, hogy megvásárolják
a
teszteket, ami nem
olcsó, egy doboz,
ami 50 tesztet tartalmaz, hatvan-hetvenöt
lejbe kerül. Rodica
Molnar rámutatott,
igazságtalanságnak
tartja, hogy miután a
gyerek betölti a 18.
évét, már csak napi egy teszt jár
neki. – Számtalanszor jeleztük az
Egészségügyi Minisztériumnak,
hogy változtatni kellene a helyzeten, de hiába. Kértük, hogy biztosítsanak élelempótlékot ezeknek a
gyerekeknek, hiszen különleges az
étrendjük, ami pluszkiadásokkal jár,
de ezen a téren sem jártunk sikerrel
– jegyezte meg az egyesület elnöke.
A cukorbeteg gyerekek esetében
prioritás lenne, hogy biztosítva legyen számukra az összes feltétel a
problémamentes életvitelhez, hogy
elejét vegyék az állapotuk romlásának. Ugyanis a nem megfelelő vércukorszint
okozta
gyakori
rosszullétek mellett hosszú távon
súlyosabb szövődmények, például
szem- és vesekárosodás is felléphet.
A legkisebb cukorbeteg
11 hónapos volt
A tíz év alatt számos megdöbbentő esettel találkoztak, hiszen
nyomot hagy az emberben, amikor
az édesanya kétségbeesetten fordul
hozzájuk, mert 11 hónapos gyereke
cukorbeteg. De sok a 2-3-4 éves is,
akik nap mint nap harcolnak az életükért, és elismerésre méltó az az
önuralom és felelősségtudat, amire
a megszorításokkal teli életmód
megtanítja őket. – Nagyon nehéz a
gyerekeknek, hiszen nem is értik,
mi történik velük, miért a sok megszorítás. Elsősorban te szülőként
nem jutsz hozzá a megfelelő információhoz, hogy nyugodtan mehess
haza a gyerekhez, mert tudod, mit
kell tenned. Mennyi szénhidrátot
fogyasztott, mennyi testmozgást
végzett, milyen a lelkiállapota,
minderre figyelni kell. Minden életkornak megvannak a maga nehézségei. A kisebb gyerekekkel talán

Ausztrál kutatóknak sikerült felfedniük és megvizsgálniuk a szervezet folyadékbevitelét szabályozó
mechanizmust, amely megóvja az
embert az akár halálos kimenetelű
vízmérgezést is okozó túlivástól.
„Ha azt tesszük, amit a szervezetünk igényel, akkor valószínűleg
jól járunk el: igyunk, amikor
szomjasak vagyunk, ahelyett,
hogy egy gondosan kidolgozott
menetrendet követünk” – mondta
Michael Farrell, a kutatást vezető
melbourne-i Monash Egyetem
munkatársa. A szakemberek egy
korábbi tanulmány eredményeire
támaszkodva azt kérték a vizsgálatukba bevont résztvevőktől,
hogy értékeljék, mekkora erőfeszítésükbe telt vizet inni azután, hogy
testmozgást végeztek és szomjasak voltak, valamint jóval később,
amikor kötelezően meg kellett inniuk nagy mennyiségű vizet.
Az eredmények szerint az alanyoknak háromszor nagyobb erőfeszítésükbe telt a folyadékbevitel
azután, hogy túlitták magukat. „Elsőként sikerült kimutatnunk, hogy
a túlzott vízfogyasztás után nagy

könnyebb, mert még nem igazán
értik, mi történik velük. De ugyanakkor mindig kérdezik: én mikor
ehetek cukorkát, vagy az óvodában
születésnap volt, én miért nem ehettem meg a tortát? Mindezek hatására négy-öt évesen már óriási
fegyelmezettségről tesznek tanúbizonyságot, és nagyon gyorsan felnőtté
válnak.
A
nagyobb
gyerekekkel talán több a gond. Vannak időszakok, amikor tagadnak,
valósággal menekülnek a betegségtől, mindenáron olyanok akarnak
lenni, mint a társaik, és ha rosszul
is érzik magukat, beállnak kosárlabdázni. Ha kirándulni mennek, a
szülő félve engedi el, a tanár meg
nem vállalja a felelősséget, mert
esetleg nem tudja, mit kell tenni, ha
rosszul lesz a gyerek. Ekkor a fiatal
úgy érzi, kilóg a sorból – szólt a
mindennapi nehézségekről az édesanya.
Érdeklődésünkre, hogy az iskolákban vannak-e feltételek, hogy ne
a mosdóba félrevonulva kelljen beadják maguknak az inzulint a gyerekek, az egyesület elnöke
elmondta, ezen a téren sajnos nem
sok változott a tíz év alatt. – Nem
kértünk különleges helyeket, csak
hogy legalább az iskolai orvosi rendelők ajtaja legyen mindig nyitva a
gyerekek előtt, hogy ha lecsökken a
vércukorszintjük és rosszul lesznek,
ne az osztálytársak előtt remegjenek, vagy szúrják magukat, miközben a többiek értetlenkedve
bámulják őket. Sajnos a pedagógusok sincsenek felkészülve ezekre a
helyzetekre. Külföldön felkészítik a
tanügyi dolgozókat, hogy mi a teendő, ha a gyereket epilepsziás
roham éri, vagy ha a cukorbeteg
gyerek lesz rosszul. Egy pozitívum,
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erőfeszítést igényel a nyelés, ami
azt jelenti, hogy az alanyoknak bizonyos fokú ellenállást kellett legyőzniük” – fejtette ki a szakember.
Hozzátette: „mindez megerősíti azt
az elgondolást, hogy elegendő vízmennyiség bevitelét követően a
nyelési reflex korlátozódik”. A kutatók az agy valós idejű megfigyelését lehetővé tevő funkcionális
mágneses rezonanciás képalkotó
(fMRI) vizsgálat révén nézték
meg, hogy bizonyos agyi területek
mennyire aktívak közvetlenül a
nyelés előtti pillanatban.
Az elemzés azt mutatta, hogy a
jobb prefrontális terület sokkal aktívabb volt, amikor a résztvevőknek
nagy erőfeszítésükbe telt a folyadék
lenyelése. Ez azt sugallja: ilyenkor
a prefrontális kéreg lép akcióba,
hogy – felülírva a nyelési reflex gátlását – lehetővé tegye az ivást. A túlzott vízivás a vízmérgezés vagy
hiponatrémia veszélyét hordozza
magában: ilyenkor a szervezetben
található nátrium túlságosan felhígul, ami bódultságot, émelygést,
görcsöt vagy akár kómát is eredményezhet.

amit kiemelnék, hogy az utóbbi időben egyre többször hívnak iskolákba,
hogy
beszéljünk
a
gyerekeknek a cukorbetegségről.
Főleg ha van egy cukorbeteg gyerek az osztályban, elmegyünk és elbeszélgetünk az osztálytársakkal,
figyelmeztetjük őket, hogy ne járjanak a csomagjával és milyen tünetek jelentkezhetnek nála –
magyarázta Rodica Molnar.
Egyre több a cukorbeteg gyerek
Az egyesület elnöke szerint sajnos egyre növekszik a diabétesszel
diagnosztizált gyerekek száma.
Maros megyében hivatalosan száz
alatt van a 18 év alatti, inzulinfüggő
gyerekek száma, az egyesület nyilvántartásában 250-en szerepelnek,
de más megyékben élő tagok is
vannak. Az országos statisztika szerint Romániában 3061 kiskorú cukorbeteg van és egyre nő a számuk.
Tíz évvel ezelőtt még országos
szinten 2500 gyereket tartottak nyilván.
– A legfőbb reményünk, hogy a
technológia nyújtotta új lehetőségeknek köszönhetően végre megszabadulunk a szúrásoktól, hiszen a
vércukorszint nyomon követése
napi tíz szúrással jár – fűzte hozzá
az édesanya. Az egyesület beszerzett egy performans szenzoros készüléket, a bőr alá helyezik, és
mintegy jeladóként méri a vércukorszintet. A piacon lévő új készülékek riasztó hangot adnak ki, így
figyelmeztetik a pácienst, ha túl alacsony vagy túl magas a vércukorszintje. Viszont ezek a készülékek
rendkívül költségesek, és emiatt a
családok nagy része nem tudja magának megengedni. Ezer euró körül
van a készülék, plusz a hozzá szükséges szenzorok.
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Dora Medicals – 15 éve Maros megyében

A 2001-ben alapított Dora
Medicals Orvosi Központ 15
éve vezető szerepet tölt be
Maros megyében a lakosság
egészségügyi
ellátásában.
Napjainkban 77 alkalmazott,
illetve bedolgozó orvos 22 különböző szakterületen nyújt
széles körű egészségügyi
szolgáltatást. Az utóbbi öt
évben 660 ezer eurót fektettek be bővítésre, korszerűsítésre,
az
egészségügyi
szolgáltatások színvonalának
emelésére. A cég indulásáról
és jövőképéről dr. Kristály Dóra
laboratóriumi főorvossal, a
Dora Medicals Orvosi Központ
menedzserével
beszélgettünk.

Antalfi Imola

– Fennállásának 15. évét ünnepli
idén a Dora Medicals Orvosi Központ, ahol az elmúlt öt évben 178
ezer páciens számára nyújtottak
egészségügyi
szolgáltatásokat,
mintegy 800 ezer laboratóriumi
vizsgálatot végeztek el. Milyen volt
az indulás?
– A vállalkozás beindítása előtt
laborvezetőként dolgoztam a marosvásárhelyi 2-es poliklinikán, a
városi kórháznál. Azt tapasztaltam,
hogy nagyon sok laboratóriumi
vizsgálatra volt igény, és úgy éreztem, érdemes egy olyan orvosi laboratóriumot létrehozni, illetve
fenntartani, ahol az alapvető – hematológiai, biokémiai, immunológiai
–
vizsgálatok
mellett
különleges vizsgálatokat is el lehet
végezni. Férjemmel, dr. Madaras
Sándor idegsebész főorvossal úgy
döntöttünk, elindítunk egy laboratóriumot, a későbbiekben aztán elsőkként
engedélyeztettük
a
mikrobiológiai labor működését is.
Valami mást, többet akartam csinálni, szakmai kihívás volt ez számomra, ugyanakkor nagy szükség
volt egy ilyen szolgáltatóra, és már
az első hónapokban bebizonyosodott, hogy jól döntöttünk. Kiváló
kapcsolataink voltak a szakorvosokkal, akik megbíztak a laboreredményeinkben, és idővel érdemesnek láttuk bővíteni a vállalkozást, például – számos szakmai
képzésen való részvétel után – elin-

dítottuk az orvosi mikológiai részleget. Ilyen vizsgálatokat akkoriban
más laboratóriumok nem végeztek.
– Viszonylag szerény körülmények között indult a Dora Medicals,
ma pedig sikeres, 800.000 euró feletti éves üzleti forgalmat bonyolító
vállalkozássá nőtte ki magát.
– A laboratóriumot egy 3 szobás
földszinti tömbházlakásban indítottuk el, az akkori lehetőségekhez képest jó felszerelésekkel. Megfelelt a
törvényes követelményeknek, de
viszonylag hamar nyilvánvalóvá
vált, hogy túl kicsi a hely. Ezt követően döntöttünk úgy, hogy nagyobb
székhelyet keresünk. A Mărăşeşti
téren találtunk rá erre a magánlakásra, ahol most is működik a központ. Az épületet 2005-ben
vásároltuk meg, az érvényben levő
jogszabályok, szabványok szerint
alakítottuk át, hogy alkalmassá váljon orvosi tevékenység végzésére.
Tudni kell, hogy nagyon komoly
előírások vannak a betegek fogadására, a biológiai anyagoknak a laboratóriumokba való eljuttatására, a
hulladékok tárolására, elszállítására, stb. amelyeknek meg kell felelnie
egy
egészségügyi
vállalkozásnak. Előrelátó módon a
radiológia helyét is elkészítettük,
kiásattuk az épület alatti területet,
2006-tól pedig működik a radioimagisztika is. Az induláskor
három, jelenleg 15 orvosi szakrendelőben fogadjuk a betegeket. A főépület
mögött
megvásárolt
épületrészben található a szemészeti
műtő, valamint két fogászati ren-

delő, a vállalkozásban ugyanis az
egész család munkája benne van.
Mindkét fiunk bekapcsolódott a
központ tevékenységébe, a nagyobbik, Zoltán szemész szakorvos, a kisebbik, Balázs fogorvos.
– Bizonyára jelentős lépés volt
mind a Dora Medicals, mind a betegek szempontjából az egészségügyi biztosítási pénztárral való
szerződéskötés. Milyen arányban
fedezi a szolgáltatásokat a biztosítóház?
– 2001-ben három-négy magánlaboratórium működött a városban,
de csak később sikerült szerződni az
egészségbiztosító pénztárakkal.
Már indulásból mind a Maros megyei, mind az országos biztosítóval
kerestük a lehetőséget, hogy minél
nagyobb összegre köthessünk szerződést. Ilyen szempontból fontos
lépés volt, hogy Maros megyében
elsőként, még az első székhelyünkön akkreditáltattuk a laboratóriumot. Az évek során a pácienseink
egynegyedének nyújtott szolgáltatásokra volt elég a biztosítótól kapott keretösszeg.
– Az elmúlt évek során mi jelentette a legnagyobb nehézséget, illetve a sikerélményt a központ
vezetésében?
– Nagyon kellemetlen, hogy nem
igazán tudunk tervezni. Sohase tudjuk, hogy egy új befektetés milyen
pontszámot hoz a pénztárral való
szerződéskötéshez, ami nagyon
fontos ahhoz, hogy az embereknek
legyen lehetőségük ingyenes kivizs-

Civilizációs ártalmak

Milyen sportot űzzön a gyerek?

Bogdán Emese

Az egészséges életvitel kialakítását célszerű már gyerekkorban elkezdeni, mert ha a
gyerek rendszeresen sportfoglalkoztatásra jár,
felnőttkorában is folytatni fogja, és ez életvitellé alakul. A legtöbb szülő ragaszkodik is
ahhoz, hogy gyereke sportfoglalkoztatásra
járjon, de nincs tisztában azzal, hogy milyen
sportok javallottak a különböző életkorokban. Egyesek nem tartják fontosnak gyerekeik módszeres megmozgatását, mások már
óvodás korban beíratják őket különböző foglalkoztatásokra. És ez rendjén van így. Az
okoz problémát, ha a szülő nem elég körültekintő a sportválasztásban. Valami olyan
sportot szeretne, amely az ő személyét érinti
vagy érintette. Olyan sportágat részesít előnyben, amiben ő sikeresen teljesített, vagy esetleg nem tudott teljesíteni, vagy olyant, ahová
a barátok gyerekei járnak, vagy ami közel
esik otthonához (stb.), és figyelmen kívül
hagyja gyermeke akaratát. Sokan bajnokot
akarnak nevelni, s már a gyerek 2-3 éves korában el akarják kezdeni, főleg olyan helységekben, nagyvárosokban, ahol egy-egy
sportág virágkorát éli, és a bajnokok, élsportolók követendő modellként szolgálnak. Például Nadia Comăneci idejében a szülők
százszámra adták be gyerekeiket 3 éves korukban tornára, vállalva a vele járó nehézsé-
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geket. Kedves szülők, helytelen a saját becsvágyunkat, kedvtelésünket ráerőltetni a gyerekre! Tisztában kell lenni azzal, hogy a
különböző felépítésű és mentalitású gyermekeknek bizonyos életkorokban milyen tevékenység ajánlott. Ez azért nagyon fontos,
mert akkor dől el, hogy a gyerek megszeretie a sportot, ami egész életében végigkísérheti,
vagy megutálja, és a sorozatos kudarcélmények miatt eltávolodik tőle. Fontos tiszta
képet alkotni arról is, hogy milyen életkorban
szabad elkezdeni a rendszeres, versenyszerű
sportolást, mert így sok felesleges problémától, sérüléstől óvjuk meg a gyereket. Azt is
tudni kell, hogy bármely sportág nehézségekkel, lemondásokkal és anyagi áldozatvállalással jár. Tehát az intenzív, versenyszerű
sportolással érdemes várni. Figyelembe kell
venni a gyerek testalkatát, fizikai képességeit,
természetét, szervezetének működését és nem
utolsósorban érdeklődési körét. A szakemberek véleménye megegyezik abban, hogy a nagyon intenzív mozgásformák, valamint a
sportág specifikumának megfelelő egyoldalú
szakfoglalkozás – bármelyik sportágról legyen szó – negatívan befolyásolja a gyermek
csont- és izomrendszerének, ill. egészséges
testi és lelki fejlődését. Számos példa van
arra, hogy sok szülő nincs tisztában ezzel, és
már 3-4 évesen beíratja gyerekét szakedzésre
(tornára, műkorcsolyára, balettre), ahol a
sport jellegzetességeinek megfelelően a korai

gálásra, ellátásra. A törvénykezési
bizonytalanság, az engedélyek
megszerzése, a bürokrácia a legnagyobb akadálya annak, hogy bátran
tervezhessünk, befektessünk. Több
ember dolgozik azon, hogy az informatikai rendszerünk rendben legyen. A havi jelentésekhez az
anyagot az integrált egységes információs rendszer (SIUI) követelményeinek
megfelelően
kell
elkészíteni, a rendszer gyakori meghibásodása miatt havonta kisebbnagyobb összegeket veszítünk el.
A jól végzett munka, a betegek
elégedettsége, bizalma jelenti a sikert. Rendkívül jó csapatmunka zajlik a központban, kiválóan képzett
szakemberekkel dolgozunk együtt.
A gépparkunk a legjobb cégektől
van, hiszen a megbízhatóság, pontosság fontos ebben a tevékenységben, a gépek karbantartására
odafigyelünk, mivel ezek garantálják az eredmények megbízhatóságát. Az orvosi laboratórium a
„húzó” részleg, elsősorban ezért
jönnek ide a páciensek, és ennek
technikai oka van. Egy biokémiai
automata óránként több mint 700
vizsgálatot képes elvégezni,
amire sem egy röntgenkészülék,
sem egy ultrahangkészülék nem
képes.
– Hogyan tovább? Tervezik-e a
Dora Medicals bővítését, újabb
szolgáltatások bevezetését?
– Nincs megállás, tovább kell
lépni. Igen, bővíteni szeretnénk a
Dora Medicals Orvosi Központot.

szelekciót alkalmazzák, egyoldalúan fejlesztenek, szakosítanak, még mielőtt az általános
harmonikus testfejlődés végbement volna,
így pedig beleszólnak a gyerek egészséges
fejlődésébe. Korunk egyik nagy negatív jellemzője az eredménycentrikusság. Ez természetesen kihat a szülőkre is, akik már
három-négy képzésre is elvonszolják kisgyereküket, és nem veszik észre, hogy az fáradt,
sápadt, természeténél fogva nem igényelne
ennyit a mozgásból, ám olyan gyerek is van,
aki alig várja, hogy minél több edzésre járjon
(úszás, korcsolya, sízés, tánc, zongora), nyilatkozta büszkén egy szülő, mikor megkérdeztem, jár-e valamilyen foglalkozásra IV.
osztályos gyereke. Ha belegondolunk, a tan-

Lévén, hogy a főépület eléggé
körbe van építve, a szomszédos ingatlant kellett megvásárolnunk, a
volt kenyérgyár épületét, ahol pár
hónapon belül újabb építkezésbe
kezdünk. A jóváhagyások beszerzése folyamatban van. Terveink
szerint a földszintre költözik át a
szemészeti műtő, újabb rendelőket
alakítunk ki, és egy gyógyszertárat
is nyitunk. Jelenleg 22 fajta szakrendelésre van lehetőségünk. Szinte
teljes körű szakorvosi ellátást nyújtunk, többek közt belgyógyászati,
szemészeti, endokrinológiai, fizioterápiai, fül-orr-gégészeti, pszichiátriai, tüdőgyógyászati, reumatológiai, neurológiai, nőgyógyászati, urológiai stb. szakrendelést
működtetünk.
34 éve dolgozunk orvosként Marosvásárhelyen, ebből már 15 éve a
saját vállalkozásunkban is. Nagyon
nehéz, sokrétű feladat.
A cégvezetés sajnos nem egy
szakma, hanem legalább tíz, értenünk kell a marketinghez, a pénzügyekhez, a szervezéshez, a
személyzetkezeléshez, a jogi
ügyekhez, a minőségbiztosításhoz,
az adózáshoz, a pályázatíráshoz, de
legfőképpen ahhoz a szakmához,
amelyet a cégünk képvisel. Nagyon
fontos nekünk, hogy együtt dolgozik a család, mindennap találkozunk, segítjük egymást – ez ad erőt
továbbmenni.
Az évforduló küszöbén köszönöm mindazok segítségét, akik mellettünk álltak az eltelt 15 évben.

ügy nagyon eredménycentrikus, egymást érik
a felmérők és kiértékelők, a gyereket a nagy
információözönben állandóan minősítésekkel
bombázzák, nem nehéz elképzelni, hogy gyerekünkben is idő előtt kialakul az eredménykényszer. Ráragad a szülőről, és akkor,
amikor még a játékosságon kellene legyen a
hangsúly, amikor még minden tevékenységet
így kellene tanulni, már komoly célkitűzésekkel terheljük, és észre sem vesszük, hogy idő
előtt felnőttet csinálunk belőle. Mi lenne a helyes út? A szakemberek olyan táborokat javasolnak, ahol a gyerek több sportággal is
megismerkedhet játékos formában, olyan
versengéseken vehet részt, amelyek mentális,
szociális képességeire is rávilágítanak (küzdőszellem, önbizalom, kitartás,
bátorság, önismereti adottság).
Így kiderülhet,
melyik sportág a
megfelelő számára.
A folytatásban
részletezzük azokat a sportágakat,
amelyek a különböző korosztályúak számára a
legjavallottabbak, és amelyek
nem akadályozzák a gyermek
harmonikus fejlődését.
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Ilyenkor, borongós, esős időben mivel is lehetne
színesebbé tenni a napot, mint egy finom ebéddel
vagy vacsorával? Nem kell mást tenni, csak a fazékba, lábasba gyűjteni az ősz minden zamatát.
Zöldség, gyümölcs van bőven, hús is akad. S akkor
lássunk hozzá!

amihez 10 dkg vaj, két kanál liszt, 3-4 dl tej szükséges. Ehhez
10 dkg reszelt sajtot adunk, szerecsendiót reszelünk bele, s
addig kevergetjük, amíg finom, könnyű mártást kapunk. Ebbe
tesszük a spenótot, majd a főtt penne tésztát. A spenótos
penne így magára is nagyon finom, de ha hagymás, pirospaprikás, pirított, fűszeres – majoránnás, borsos, chilis – csirkemellkockákat adunk hozzá, még fenségesebb!
Szőlős-fahéjas csiga

Brokkolis csorba
S ha már ilyen hűvös van odakint, kezdjük egy forró csorbával.
Hozzávalók: 3 murok, 1 petrezselyemgyökér, egy fél zeller, egy-két zellerszár, egy hagyma, 3 cikk fokhagyma, egy
paradicsompaprika, egy kisebb brokkoli, fél kg marhahús,
lestyánzöld, petrezselyemzöld, citromlé, kevés olaj, só, bors.
A marhahúst felkockázzuk, lassú tűzön sós vízbe főni teszszük, a habját leszedjük. Közben egy másik edényben a felaprított zöldséget megdinszteljük. Előbb a murkot, majd a
többit is. Azért fontos a murokkal kezdeni, hogy a színe a
forró olajban szépen kioldódjon. Amikor a zöldségek félig
megpuhultak, az egészet a húshoz adjuk, majd beletesszük a
brokkolirózsákat. Úgy kell időzíteni, hogy a zöldségek és a
brokkoli egyszerre főjenek készre. A végén lestyán- és petrezselyemzöldet szórunk rá, ízlés szerint citromlével savanyítjuk. Igazi lélekmelegítő, egytálételnek is beillő, gazdag
leves.

Marhahúsos saláta
Félkilónyi marhacombot pár órára bepácolunk. Két-három
kanál olívaolajat, szójaszószt, mustárt, fehér borst összekeverünk, s ezzel jól bedörzsöljük a vastag szeletekre vágott
húst, majd hűtőben lefóliázva tároljuk. Miután a pác átjárta,
forróra hevített flekkensütőben megsütjük a szeleteket. Kívül
ropogós lesz, belül nyersebb marad. A sült húst pár percre fóliában pihentetjük, majd harántirányban vékonyra szeleteljük.
Vegyes zöldsalátával, csíkokra vágott sült paprikával, a sült
hús szószával tálaljuk.
Fotó: Mezey Sarolta
Spenótos penne fűszeres csirkehússal
Egy fél kilogrammnyi spenótot a szokásos módon megfőHozzávalók: 30 dkg liszt, csipet só, 2 evőkanál cukor, 1
zünk, leszűrjük, majd felaprítjuk. Besamelmártást készítünk, csomag vaníliás cukor, 1 db tojás, 1,5 dl tej, 2 dkg élesztő, 5
dkg vaj + a lekenéshez.
Töltelék: 4-5 evőkanál kristálycukor, 1 csomag vaníliás
cukor, 2 teáskanál őrölt fahéj, egy citrom reszelt héja, 30 dkg
fekete szőlő.
Citrommáz: pár kanál porcukor, 1 csomag vaníliás cukor,
citromlé.
Elkészítése: az élesztőt cukros tejben felfuttatjuk, majd
könnyű tésztát dagasztunk. A szőlőt alaposan megmossuk,
lecsepegtetjük. Miután a tészta megkelt, téglalap alakúra
nyújtjuk, megkenjük olvasztott vajjal, megszórjuk a fahéjas,
citromhéjas cukorral és ráhelyezzük a szőlőszemeket. Hoszszanti irányba feltekerjük, a rudat 4-5 centiméterenként felvágjuk, így szép csigákat kapunk. Ezeket kivajazott,
kilisztezett (kb. 30 cm átmérőjű) formába helyezzük, s fél
órára kelni hagyjuk. Előmelegített sütőben, közepes hőfokon
megsütjük. Amikor langyosra hűlt, rákenjük a citrommázt.
Jó sütést-főzést!

Mezey Sarolta

A tamburás öreg úr (I.)

Szilágyi Mihály

A zene igazi élvezete kettős síkú:
ösztöni szintű és intellektuális régiót is magában hordoz. Vannak
zenék, amelyek csak az ösztönöknek szólak, és vannak zenei műalkotások, amelyek már csak
intellektuálisan érthetők és élvezhetők. Aki magát értelmes lénynek
tartja, nem zárkózhat el a zene intellektuális megismerésétől. Valószínű, hogy ezt mindenki felismeri,
aki mélyebben beleássa magát a
muzsika rejtelmeibe.
Mindannyiunk számára ismerős
Arany János regéje a csodaszarvasról. Ez a gyönyörű vers jól példázza, hogy az ének szárnyán
felröppenhetünk, és elsuhanhatunk
a múltba, a mesék világába, szinte
bárhova, ahova szeretnénk.
Arany Jánosról sokan úgy vélekednek, hogy ő az egyik legszebben
fogalmazó költőnk. Versei ritmus,
dallamosság és rímek szempontjából is rendkívül kifinomultak. Honnan eredhet ez a zeneiség Arany
verseiben? Talán kevesen tudják,
hogy a nagy romantikus költő nem
csak rímfaragással foglalkozott,
hanem zenei téren is tevékeny volt.
Bartalus János mély zeneiséget látott Arany költészetében: „…zenetanulmányai úgy meglátszanak
hangzatos líráján, mintha minden
költeményét dalolva írta volna”.
Maga a költő mondta Bartalusnak, hogy kisújszállási tanítóskodása idején kezdett el zenével
foglalkozni. Pedagógusként felismerte, hogy a magyar kultúrát legkönnyebben magyar dalokkal lehet
átadni. Szerencséje volt, mert az iskola könyvtárában egy klavír,
Török Pál igazgató zengő tamburája
sóvárogva várta, hogy valaki „beszélgessen” vele. A tanító-költő

pedig mindenféle segítség nélkül
megtanult zongorázni. Önéletrajzában azt is megjegyezte, hogy kitűnő
csengő hangon tudott énekelni.
Arany tehát zongorázott, de nem
ez volt az első hangszer, amelyen
játszott. Már diákkorában megtanult gitározni. Érdekes módon sokáig nem beszélt zenetudásáról.
Ennek az lehetett a magyarázata
Bartalus szerint, hogy akkor még
csak a költészetet tekintették igazi
művészetnek.
„Száll a madár, száll az ének” –
csendül az egyik ismerős verssor.
Akár így is érthetjük: amilyen szabadon száll a madár, olyan lelki szabadsága van az éneklő embernek. A
költő is megízlelte ezt a szabadságot. Titokban ugyan, de muzsikált.
Csak nagyon kevesen tudtak erről.
Valamikor az 1870-es évek elején
mégis elszólta magát a névnapi örvendezés közepette. Bevallotta barátainak, hogy egykor tudott
gitározni, s ha kezébe kerülne
egy gitár, még most is tudna. No,
csak ennyi kellett Salamon Ferencnek, mert a következő Jánosnapra egy gitárral köszöntötte
rímes barátját. Most már megmutathatta Arany is, hogy mire emlékszik fiatalkorából!
Bartalus István zenetanár elismeréssel jegyezte meg, hogy „Arany
akármelyik népdalunkat el tudta játszani mind a 12 létranemben”. Pontosításképp megjegyzem, hogy a
létranem a régi nyelvhasználat szerint a skála tizenkét fokát jelenti,
tehát a költő képes volt akármilyen
kiinduló hangról eljátszani az énekeket, vagyis kitűnően transzponált
– és mindezt kotta nélkül! Jól szórakozhatott tehát a névnapot ünneplő társaság.
Arany verselése olyannyira kifinomult, akár a hosszú századok
alatt csiszolódó népdaloké. Nem

véletlen ez a sajátosság, mert a
költő rendkívül sokat foglalkozott a
magyar népdalokkal. Költőbarátjával, Petőfivel arra törekedtek, hogyan lehet „a magyar nemzeti dalt
a népdal alapján fejteni tovább, felhasználni a csírát, melyből a nemzeti műpoézis legtermészetesebben
hajthatja virágait” – írja Arany A
magyar népdal az irodalomban
című tanulmányában. Ugyanennek
a munkának a bevezető gondolatai
úgy hangzanak, mintha maga Kodály írta volna – csakhogy majdnem
egy évszázaddal Kodály előtt: „Valóban különös is lenne, ha a tudomány, míg föld és tenger minden
növényét előkutatja, mellőzné az
emberi lélek virágait”. Népdalaink
tehát nemzetünk lelkének a virágai.
A feledés késével lemetszenénk-e
ezeket a virágokat? Ha igen, mivé
válunk? Csonkolt rőzse lesz belőlünk, és előbb-utóbb elvadult tövis
leszünk – rászolgálunk a kivágattatásra!
A költő megemlít egy számára
jelentős felfedezést: a kolozsvári református főiskola könyvtárában egy
1671-ből származó kéziratos népdalgyűjteményre figyel fel, melynek egyik éneke „Olyan friss,
mintha ma termett volna; az olvasónak szinte kedve jő eldalolni, mert
lejtése, dallama egészen a mai, s
formája éppoly teljes, mint mostani
népdalainké”. A szöveg így hangzik: Nem szoktam, nem szoktam/
Kalitkában lakni,/ De szoktam, de
szoktam/ Mezőben legelni./ Nem
szoktam, nem szoktam/ Vén aszszonyhoz járni,/ De szoktam, de
szoktam/ Szép asszonyt csókolni.
Arany tehát a népdaltól tanulta a
versírás legapróbb fogásait. Az idősödő költő egyre többször ölelte
magához névnapi ajándékát, és merengett el a dalok és az idő végtelenjében. Nagy József 1882.
október 27-én (a költő halála után
öt nappal) rendkívül érdekes tör-

ténetet osztott meg az Arany Jánosnál tett látogatásáról. »Benyitván hozzá, a megőszült, megtört
embert karszékben ülve találtam
családja által környezve. Mindjárt
így szólott hozzám: „Kedves
Öcsém, amint látom, velem együtt
penzióban van.” „Látom – folytatá néhány perc múlva – a jegenyefa tetejében nem feketében,
hanem fehérben ül a holló!”
„Értem a célzást” – felelém.

Arany János (1817–1882)

Midőn hajdan Arany e kedves nótáját előtte dalolgattam, akkor
még a haja is fekete volt, de most
már az idő bemeszelte.
Arany nem soká kedves hangszerét, a gitárt kezébe vette, s
kevés ideig gitározott. Gyöngélkedő neje meghatva, örömkönnyekkel telt szemmel mosolyogva mondá: „Janit ily jó hangulatban rég nem láttam, hogy
gitározzék.«
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Hiányosságok az autisták
pszichiátriai kezelésében

Jogszabályi és szakmai problémák miatt
nem juthatnak az állapotuknak megfelelő
kezeléshez az autizmus spektrumzavarral
élő emberek a pszichiátriai ellátásuk
során – állapította meg a magyarországi
ombudsman, és több általános ajánlást
tett.

Az ombudsman hivatala az MTI-hez szerdán
eljuttatott közleményben felidézte: az alapjogi biztosnál egy anya sérelmezte gondnoksága alatt álló
felnőtt, autista gyermeke pszichiátriai ellátásának
körülményeit és módját, a kötelező gyógykezelés
szükségességének megállapításával kapcsolatos
eljárást.
Székely László azt állapította meg, hogy az intézményben sem az ápolási körülmények, sem a
személyi feltételek nem voltak adottak a kiszolgáltatott, autista páciens gyógykezeléséhez és ellátásához. Többágyas, zsúfolt szobába helyezték,
ahol ismeretlen környezet és emberek vették
körül, nem volt sem gyógypedagógus, sem elérhető gondozó.
Az alapjogi biztos szerint az elhelyezési körülmények miatt is került olyan állapotba a páciens,
hogy a személyzet csak korlátozó intézkedések alkalmazásával tudta biztosítani a biztonságos és zavartalan ellátást. Az iratokból kiderült, hogy
többször is a jogszabályba ütköző módon alkalmazták ezeket a korlátozó intézkedéseket. Az
egyik esetben az autista férfit a végtagjainál fogva
rögzítették az ágyában pusztán azért, mert önként
nem akart ottmaradni és bemászkált más kórtermekbe.
A jelentésben az ombudsman rámutatott arra: a
személyzet kapacitásának tartós hiánya vezetett
oda, hogy a korlátozó intézkedés alkalmazásakor
a kórház a világos törvényi előírások ellenére nem
értesítette a törvényes képviselőt.
Fény derült a betegdokumentáció számos hiányosságára is. A vizsgálat során egyértelművé
vált, hogy nincs olyan hiteles nyilvántartás,
amelyből az egészségügyi szolgáltatók közvetlenül, ingyenesen kideríthetnék, a beteg gondnokság

alatt áll-e, ki a gondnoka és hol érhető el. Ez is
szerepet játszhatott abban, hogy az anya senkitől
nem kapott értesítést a fia kezelése során megtartott többszöri elmeszakértői vizsgálatról és a bírósági szemlékről, így nem is lehetett jelen rajtuk –
állapította meg az ombudsman.
Székely László szerint az autizmus spektrumzavarral élők igazságügyi elmeorvosi vizsgálatának eredménye még a megfelelően kialakított
környezetben is kérdéses lehet, mivel a szakértői
felkészítés nem mindig terjed ki a felnőtt autisták
specifikus vizsgálatára, viselkedésük elemzésére.
A jelentésben kiemelte azt is, hogy az autisták
gyógyításához, ápolásához jelenleg nincsenek érvényes irányelvek, a korábbiak ugyanis 2013-ban
hatályukat vesztették, az új pedig már harmadik
éve készül, de a megbízott fejlesztőcsoport folyamatosan a határidő módosítását kérte, ez jelenleg
idén december.
Az alapvető jogok biztosa szerint – a megfelelő
szakmai háttér bevonásával – szükséges a jelenlegi szabályozás és gyakorlat mielőbbi átgondolása és kiegészítése, ez biztosítaná, hogy az
autizmus spektrumzavarral élők megkapják az állapotuk javításához szükséges valódi segítséget.
Székely László az emberi erőforrások miniszterének erről küldött ajánlást.
A konkrét panaszügyben az ombudsman felkérte az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatóját, hogy teremtse meg a kórház
jogszabályi előírásoknak megfelelő, a betegjogok
érvényesülését lehetővé tevő működésének feltételeit. A kórház főigazgatójánál pedig kezdeményezte, hogy jobban ügyeljenek a korlátozó
intézkedésekre vonatkozó jogszabályi előírások
maradéktalan betartására, a dokumentációs
rendre, a gondnoksággal összefüggő adatfelvétel
pontosságára.
Székely László az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ főigazgatójához azzal a kéréssel fordult, segítse elő,
hogy a gyakorlatban nélkülözhetetlen szakmai
irányelv mielőbb elkészüljön.
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Nem növeli a nőknél a mellrák
kockázatát az éjszakai munka

Nem növeli a nőknél a mellrák kialakulásának kockázatát az éjszakai munka – derült ki a
témában készített eddigi legnagyobb vizsgálatból.

Az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) francia központú Nemzetközi
Rákkutatási Hivatala (IARC) 2007-ben
jelezte, hogy „feltehetőleg” kapcsolat
van a váltott műszakban végzett munka
és az emlőrák kialakulása között – írta
a BBC News.
Nagy-Britannia vezető szakértői
azonban most 1,4 millió nő adatait elemezve arra jutottak, hogy nincs összefüggés az emlőrák és az éjszakai munka
között. A Cancer Research UK brit rákkutató intézet reményei szerint az új
eredményekkel sikerül megnyugtatni a
kérdésben érintett nőket.
Az IARC annak idején arra a megállapításra alapozta döntését, hogy a váltott műszak felbolygatja a szervezet
biológiai óráját. Akkoriban korlátozott
mennyiségű információ állt a kutatók
rendelkezésére az emberben kialakuló
mellrák kockázati tényezőiről, így a
szakemberek főleg állatokon és laboratóriumi körülmények között végzett
vizsgálatokra alapozták a kijelentésüket. Az új tanulmány a Journal of the
National Cancer Institute című folyóiratban jelent meg. A szakemberek brit,
amerikai, kínai, svéd és holland tanulmányok adatait vizsgálták.
Eredményeik szerint azoknál a nőknél, akik életük során dolgoztak éjsza-

kai műszakban – akár 20-30 éven át –,
nem volt magasabb a mellrák kockázata, mint azoknál a társaiknál, akik sohasem dolgoztak az éjszakai órákban.
A kutatók szerint a mellrák kialakulásának kockázata gyakorlatilag ugyanakkora volt mindkét csoportban.
A Nagy-Britanniában élő nők átlagosan 14 százaléka dolgozott már valaha
éjszakai műszakban: 2 százalékuk 20
vagy annál több évig is. A szigetországban évente nagyjából 53 ezer nőnél diagnosztizálnak mellrákot és körülbelül
11500-an halnak bele a betegségbe.
„Eredményeink szerint azoknál a
nőknél, akik éjszakai műszakban dolgoznak, beleértve azokat is, akik régóta
ezt csinálják, nem magasabb a mellrák
kialakulásának a kockázata. Ezt az
eredményt hozta a három közelmúltbeli
brit tanulmány elemzése, de akkor is
erre jutottunk, amikor a vizsgálatba bevont összes, szám szerint tíz tanulmányt elemeztük” – húzta alá a kutatást
vezető Ruth Travis, az Oxfordi Egyetem munkatársa.
A kutatók szerint a mellrák a leggyakoribb ráktípus Nagy-Britanniában,
ezért kulcsfontosságú megismerni az
összes kockázati tényezőjét, hogy
egyértelmű egészségi tanácsokat lehessen adni a nőknek. A szakemberek aláhúzták, hogy a nők az egészséges
testsúly megőrzésével, kevés alkohol
fogyasztásával és aktív életmóddal
tudják csökkenteni az emlőrák kockázatát.

Október 6-i rejtvényünk megfejtése: Soha nincs oly nyomorult idő, hogy becsületes ne lehess.
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Román döntetlen Kazahsztánban

Gól nélküli döntetlennel ért véget
kedden este Asztanában a Kazahsztán – Románia 2018-as labdarúgó-világbajnoki
selejtező
mérkőzés. A román válogatott tagjainak nem sikerült alkalmazkodniuk az asztanai műfüves pályához,
és gyengébb játékkal rukkoltak elő,
mint szombaton Jerevánban (5-0
Örményország ellen).
Az első félidőben biztatóbb volt
a román csapat produkciója, ám a
kazahok két erős belemenése
után két fontos emberük, Grigore és Chipciu is lesérült. A játékvezető
különös
módon
értékelte a történteket, sípja
mindkét nyilvánvaló szabálytalanA román játékosoknak nem sikerült alkalmazkodniuk az asztanai műfüves pályához.
ságnál néma mardt.
Fotó: frf.ro
A mérkőzés első helyzetét Stancu
hagyta ki (a 9. percben), majd a tően pedig Toşca figyelmetlenségét csapat uralta a pályát, mi több, a 45.
házigazdák kerültek jó helyzetbe, kellett Tătăruşanunak javítania. A percben Chipciu ellen a büntetőtede Hizsnicsenko hibázott, ezt köve- félidő hátralévő részében a román rületen szabálytalankodtak a hazaCristoph Daum nem temeti a csapatot, sőt
Románia két újabb értékes pontot veszített Kazahsztánban, miután az első meccsen is döntetlenre
játszott Montenegróval (1-1). Ennek ellenére Cristoph Daum szövetségi kapitány nem szomorkodott,
sőt: megdicsérte játékosait.
„Fantasztikus volt a csapat, sokat szaladtunk, nagyot küzdöttünk, helyzeteket alakítottunk ki, és
nyernünk kellett volna. Mindenki megtett mindent a hazájáért. Látták, hogyan szaladt Popa, hihetetlen!
De ilyen a sport, így esett, hogy ma este nem győztünk. A játékosok azonban megjárták a poklot: az
időjárással kezdve, a gyep minőségén át, a nagyon hosszú utazással befejezve. Gratulálnunk kell nekik,
mert ami tőlük telt, mindent megtettek” – mondta a szakvezető.
A bíráskodást illetően úgy fogalmazott: a kazahsztániak bizonyára nagyon elégedettek az ilyen játékvezetéssel. „Voltak helyzetek, amikor egészen más döntésre számítottam volna; de nem az én dolgom,
hogy elemezzem az ítéleteket. Remélem, a portugál bíró megérti, hogy néhány esetben igencsak vitatható volt a határozata”.
A csoportból való továbbjutást illetően Cristoph Daum optimista. „Éppen olyan nehéz a feladat most
is, mint volt a selejtezősorozat rajtján. Négy csapat harcol a két helyért, és mi közöttük vagyunk. A
Lengyelország elleni következő mérkőzés nagyon fontos ebből a szempontból. Hét pontra számítottunk
az első három meccs után, szereztünk ötöt. Kettő hiányzik, ezt valahol pótolnunk kell” – nyilatkozta a
román válogatott német szövetségi kapitánya.

Újabb sikereket értek el
a marosvásárhelyi szenior atléták

A Gyulai Atlétikai Club és a Gyulasport Nkft.
közösen szervezte meg a 25. jubileumi országos
szenior atlétikaversenyt, amely egyben a negyedik Szigeti István-emlékverseny is volt.
A nemzetközivé vált rendezvénynek nemrégiben az Id. Christián László Városi Sporttelep
adott otthont, ahol három Maros megyei veterán
atléta is versenyzett.
A marosvásárhelyi Böjte Attila 3 ezüstérmet
nyert a 100 és 200 méteres síkfutásban és hármasugrásban, az erdőszentgyörgyi Csizmadi
Zsolt aranyérmes lett a 3000 méteres síkfutásban, míg a szintén marosvásárhelyi Barabási
Rozália második lett a 200 méteres és harmadik
a 100 méteres távon.
A helyi Torpi SK veterán atlétáit Baczó
László készíti fel. (czimbalmos)

City’us: Csak döntetlen a ciprusi bajnokkal

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnoki selejtező mérkőzés, E csoport:
Kazahsztán – Románia 0-0
Asztana, Asztana Aréna, 12.300 néző. Vezette: Manuel De Sousa
(portugál).
Sárga lap: Somko (36.), Kuat (80.).
Kazahsztán: Sztas Pokatilov – Ieldos Ahmetov, Szergej Malüj,
Jurij Logvinenko – Abzal Beiszebekov, Szerikjan Muzsikov, Szamat
Szmakov, Iszlambek Kuat (86. Ashat Taghiberghen), Dmitri Somko
– Makszat Bajzsanov (66. Azat Nurgaliev) – Szergej Hizsnicsenko
(82. Roman Murtazajev).
Románia: Ciprian Tătăruşanu – Romario Benzar, Cristian Săpunaru, Dragoş Grigore (26. Cosmin Moţi), Alin Toşca – Răzvan
Marin, Ovidiu Hoban – Adrian Popa (84. Florin Andone), Nicolae
Stanciu, Alexandru Chipciu (46. Gabriel Enache) – Bogdan Stancu.
A csoport másik két mérkőzésén: Dánia – Montenegró 0-1, Lengyelország – Örményország 2-1.
1. Montenegró
2. Lengyelország
3. Románia
4. Dánia
5. Kazahsztán
6. Örményország

3
3
3
3
3
3

2
2
1
1
0
0

Ranglista
1
1
2
0
2
0

0
0
0
2
1
3

7-1
7-5
6-1
3-4
2-7
1-8

7
7
5
3
2
0

Eredményjelző
* C csoport: Csehország – Azerbajdzsán 0-0, Németország –
Észak-Írország 2-0, Norvégia – San Marino 4-1. Az állás: 1. Németország 9 pont, 2. Azerbajdzsán 7, 3. Észak-Írország 4, 4. Norvégia
3, 5. Csehország 2, 6. San Marino 0.
* F csoport: Litvánia – Málta 2-0, Szlovákia – Skócia 3-0, Szlovénia – Anglia 0-0. Az állás: 1. Anglia 7 pont, 2. Litvánia 5 (5-3), 3.
Szlovénia 5 (3-2), 4. Skócia 4, 5. Szlovákia 3, 6. Málta 0.

iak, ám a játékvezető ekkor sem
fújt. A bíráskodás egyébként általában véve is a hazaiak néhol durva
játékának kedvezett.
A második félidőben az erőnléti
szempontból megroppant román
csapat gyengébben játszott, csak

Balról jobbra: Böjte Attila, Barabási Rozália és Csizmadi Zsolt

Nem tudott túllépni saját árnyékán a Marosvásárhelyi
City’us a teremlabdarúgó UEFA-kupa alapköre első mérkőzésén, a ciprusi bajnok APOEL Nicosia elleni találkozón, és
csak egy pontot tudott kiharcolni. Miközben Románia bajnoksága minden tekintetben felülmúlja a ciprusit, tehát a
román bajnoknak nem kellett volna gondja legyen a szigetországival, a marosvásárhelyi csapat a cím megszerzése után
annyi fontos játékost veszített, hogy mindössze három tapasztaltabb labdarúgót tudott kiállítani, így az eredmény végül is
logikus, bár bíztunk benne, hogy az, amit a fiatal marosvásárhelyi teremfocisták a társaiktól tanultak, elég lesz a
helytálláshoz.
Az első gólt a ciprusiak hamar megszerezték, erre Ţipău
gyorsan válaszolt, majd Stoica büntetője előnyhöz juttatta a
City’ust. Sajnos, a félidő vége előtt az APOEL egyenlített, és
a második félidőben ismét a ciprusiak jutottak vezetéshez.
Togan egyenlítő gólja után mindkét félnek lett volna lehetősége megszerezni a győztes találatot, de maradt a pontosztozkodás, ami jelentősen csökkenti az amúgy is csekély
továbbjutási esélyeket.
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Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó UEFA-kupa, alapkör, 6. csoport, 1.
forduló: Marosvásárhelyi City’us – APOEL Nicosia 3-3
(2-2)
Chrudim (Csehország), Zimní stadion. Vezette: Sven
Eichler (német), Nicola Manzione (olasz). Tartalék:
Ozan Soykan (török). Ellenőr: Marinus van der Englesman (holland), Patrick Willemarck (belga).
Gól: Ţipău (4.), Stoica (12. – büntetőből), Togan (35.),
illetve Jakovu (2.), Omiru (20.), Carrasco (32.).
Sárga lapok: Covaci (27.), illetve Leo Freitoza (12.),
Hrisztosz Hrisztodolu (16.), Jakovu (20.).
City’us: Tătar (Molina) – Duque, Stoica, Cardenas,
Covaci (Csala, Dobai, Ţipău, Togan, Pop, Küsmödi,
Boroş).
APOEL: Paraszkeva (Cantisz) – Sztilianu, Leo Feitoza, Jakovu, Carrasco (Nené, Hriszto Hrisztodolu, De
Quadros, Hrisztodolu, Platisz, Perikleusz, Omiru).
A forduló másik mérkőzésén: Era-Pack Chrudim –
Pozsonyi Pinerola 4-1.
Az UEFA Futsal Cup alapköre keretében: Araz Nahicseván (azeri) – Tbiliszi Állami Egyetem (grúz) 7-1,
Zelezarec Szkopje (macedón) – FC Feniks (koszovói) 05 (2. csoport).

Popa és Stancu került kedvezőbb
helyzetbe, de próbálkozásuk nem
volt eredményes.
Az alakulat következő selejtező
mérkőzésén, november 11-én, hazai
pályán fogadja Lengyelország
együttesét.

Megyei labdarúgóbajnoki eredmények

* 5. liga, Északi csoport, 5. forduló: Marosfelfalu – Mezőkirályfalva 5-3, Lövér – Disznajó 3-2, Görgénysóakna –
Magyaró 1-1, Alsóidecs – Bátos 1-1, Szászrégeni Testvériség – Köhér 4-0. Az élcsoport: 1. Magyaró 10 pont/4 mérkőzés (14-5), 2. Alsóidecs 10/5 (13-6), 3. Szászrégeni
Testvériség 10/5 (13-7).
* 5. liga, Központi csoport, 5. forduló: Szászrégeni-Gernyeszegi Sporting – Balavásár 2-5, Mezőrücs – Kerelőszentpál 6-2, Csittszentiván – Harasztkerék 2-8,
Nyárádremete – Cikmántor 5-0. A Tuzson állt. Az élcsoport:
1. Harasztkerék 15 pont/5 mérkőzés, 2. Nyárádremete 12/4,
3. Mezőrücs 9.
* 5. liga, Déli csoport, 5. forduló: Marosludas II – Mezőzáh 7-0, Vámosgálfalva – Marosugra 3-0, Küküllődombó
– Mezőceked 0-1, Radnót II – Dicsőszentmártoni Viitorul
6-1, Maroskece – Magyarsáros 1-1. A Mezőtóhát állt. Az
élcsoport: 1. Mezőceked 12 pont, 2. Marosludas II 11, 3.
Vámosgálfalva 10.
* 6. liga, I. csoport, 6. forduló: Egrestő – Jedd 0-7, Csíkfalva – Küküllőszéplak 2-3, Nyárádgálfalva – Kibéd 7-0,
Székelysárd – Koronka 1-3, Székelybere – Somosd 2-3. Az
élcsoport: 1. Somosd 16 pont, 2. Jedd 14, 3. Csíkfalva 13.
* 6. liga, II. csoport, 6. forduló: Mezőfele – Galambod
2-1, a fegyelmi bizottság döntése alapján 3-0 (a galambodi
csapat felfüggesztett játékjogú labdarúgót szerepeltetett),
Uzdiszentpéter – Szabéd 3-2, Mezőpanit – Harcó 1-1. Az
élcsoport: 1. Uzdiszentpéter 14 pont, 2. Harcó 13, 3. Mezőpanit 11.
* U19-es (A1 ifjúsági korosztályú) megyei bajnokság, 4.
forduló: Nyárádszereda – Radnót 5-1, Dicsőszentmártoni
Voinţa – Marosvásárhelyi Sportlíceum 3-2, Marosvásárhelyi
Atletic – Nyárádtő 3-1. Az élcsoport: 1. Nyárádszereda 9
pont (19-6), 2. Nyárádtő 9 (16-9), 3. Atletic 9 (8-5).
* U19-es (A ifjúsági korosztályú) országos bajnokság,
VIII. csoport, 8. forduló: Marosvásárhelyi Sportlíceum –
Besztercei Sportlíceum 0-3, szászrégeni Lucian Blaga Szakképző Líceum – Sepsiszentgyörgy 3-1, Kudzsir – Csíkszereda 3-1. A Marosvásárhelyi ASA állt. Az állás: 1. ASA 12
pont/5 mérkőzés (20-6), 2. Beszterce 12/5 (12-7), 3. Marosvásárhelyi Sportlíceum 10/6, ...6. Szászrégen 3/4.
* U19-es Elit Liga, 7. forduló: Nyugati csoport: Temesvári Sportlíceum – Arad 0-6, Kolozsvári Viitorul – Temesvári Kiválósági Központ 0-5, Kolozsvári Ardealul –
Zsilvásárhelyi Pandurii 1-1, Szörényvár – Nagyvárad 1-7,
Szatmárnémeti Olimpia – Szatmárnémeti Sportlíceum 2-6,
Medgyes – Marosvásárhelyi Kiválósági Központ 9-1. A Temesvári Poli ACS állt. Az állás: 1. Poli ACS 18 pont/6 mérkőzés, 2. Pandurii 16/7, 3. Temesvári Kiválósági Központ
15/5, ...8. Marosvásárhelyi Kiválósági Központ 7/6.
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ADÁSVÉTEL

ECLI-kód: ECLI:RO:JDSIG:2016:006.001062
Személyi adatok feldolgozója – 3192
Dossziészám: 2261/308/2016
SEGESVÁRI BÍRÓSÁG
1062/C számú végzés
2016. szeptember 6-i tanácstermi tárgyalás
A bíróság tagjai:
elnök: Cornelia Pop
jegyző: Aura Sibinovici

ELADÓK 3-5 kg közötti kacsák – 8,5
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (sz.-I)

ELADÓK fajtatiszta kuvasz kiskutyák. Tel. 0740-157-835. (56827-I)

Napirenden a KENOSY ADRIAN Z. bírósági végrehajtó irodája által benyújtott kényszervégrehajtási kérés megoldása, ZSIGMOND VENCEL
hitelező kérésére, VASS IMRE adós ellen.
Jelen kérés a Polgári eljárási törvénykönyv 666. cikkelyének 2. bekezdése értelmében a bírósági tanácsteremben kerül megoldásra, a felek beidézése nélkül.
A kérést, a dossziéhoz csatolt számla szerint, 20 lejes bírósági illetéket jelentő bélyeggel látták el.
Hivatalból ellenőrizve a kompetenciát, a Polgári eljárási törvénykönyv 529. cikkelye 1. bekezdésének megfelelően a bíróság megállapítja, hogy általános,
tárgyi és területi szempontból is kompetens jelen ügy megoldására, a Polgári eljárási törvénykönyv 641. cikkelye 1. bekezdésének megfelelően, és visszatartja
a kérést megoldásra.
A BÍRÓSÁG
megtárgyalva a kérést, megállapítja:
A Segesvári Bíróságon 2016. augusztus 31-én iktatott 2261/308/2016-os számú kéréssel Kenosy Adrian Z., a bírósági végrehajtó iroda kérvényezője, ZSIGMOND VENCEL hitelező kérésére, a Vass Imre adós elleni kényszervégrehajtás összes törvényben előírt módozata engedélyezését kérelmezte a Segesvári
Bíróság 2015. június 15-i, 728. számú, a Maros Megyei Törvényszék az 520/2016. június 30-i polgári végzés által véglegessé vált végrehajtandó polgári ítélete
alapján, és egy 11.175 lejes (2.500 euró az ítélet kimondásakor) adósság, 2.100 lej perköltség és 1.200 lej ügyvédi honorárium a kényszervégrehajtás fázisában
+ végrehajtói tiszteletdíj behajtására.
Jogszerűségi szempontból a Polgári eljárási törvénykönyv 666. cikkelyének 1. bekezdése előírásaira hivatkoztak.
A megfogalmazott kéréshez a következő függelékeket csatolták: bélyegilleték kifizetését igazoló számla, a hitelező által megfogalmazott kényszervégrehajtási
kérés, ügyvédi meghatalmazás, az ügyvédi honorárium kifizetését igazoló számla és a bírói végrehajtó 2016. augusztus 31-i határozata.
Elemezve a bírói végrehajtó kérését, a dossziéban található okiratok tükrében a bíróság megállapítja a következőket:
A Polgári eljárási törvénykönyv 622. cikkelye 2. bekezdése rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben az adós nem hajtja végre önszántából a végrehajtási
kötelezettségben megállapítottakat, az kényszervégrehajtással történik meg, a Polgári eljárási törvénykönyv 666. cikkelyének 1. bekezdése értelmében, a bírósági
végrehajtó a kényszervégrehajtásra való felhatalmazást kéri a bíróságtól.
A bírósági végrehajtó kéréséhez csatolták a Polgári eljárási törvénykönyv 666. cikkelye 1. bekezdésében előírt okiratokat, vagyis a hitelező által megfogalmazott
kényszervégrehajtási kérést, a végrehajthatási okiratot, a Polgári eljárási törvénykönyv 665. cikkelye 1. bekezdésének megfelelő végzést, amelyek mindegyikét
az eredetivel megfelelőként igazolta a bírósági végrehajtó, valamint a 20 lejes bírósági bélyegilleték befizetését bizonyító igazolást.
A Polgári eljárási törvénykönyv 632. cikkelye 2. bekezdése előírja, hogy a kényszervégrehajtást csak egy végrehajtási okirat birtokában lehet megtenni, illetve
a Polgári eljárási törvénykönyv 633. cikkelyének 1. bekezdése értelmében a kényszervégrehajtás csak abban az esetben valósítható meg, ha a követelés meghatározott, folyósítható és esedékes.
A bíróság megjegyzi, hogy a Segesvári Bíróság 2015. június 30-i 728. számú, a Maros Megyei Törvényszék 520/2016.június 30-i polgári végzése által véglegessé vált végrehajtandó polgári ítélet, amely alapján a kényszervégrehajtás engedélyezését kérelmezte, a Polgári eljárási törvénykönyv 634. cikkelye értelmében
kötelező érvényű.
A dossziéban található akták és a hitelező rendelkezésére álló végrehajthatási okirat elemzése nyomán, valamint abból, hogy a Polgári eljárási törvénykönyv
666. cikkelyének 5. bekezdése értelmében nincs akadálya, a bíróság megállapította, hogy a követelés meghatározott, folyósítható és esedékes.
Következésképp, a Polgári eljárási törvénykönyv 632 (1) cikkelye értelmében, megerősítve a 666 (2) és (6) cikkellyel, helyt ad a kényszervégrehajtási kérelemnek, felhatalmazza a hitelezőt a végrehajtási okiratban foglalt kötelezettség végrehajtására, a törvény által megengedett minden formában.
ELRENDELI:
Helyt ad KENOSY ADRIAN ZOLTÁN (székhely: Segesvár, Hermann Oberth utca 28. szám, Maros megye) VASS IMRE (Makfalva 162. szám, Maros megye,
személyi szám: 1651215193784) adóssal konfliktusban levő ZSIGMOND VENCEL (Makfalva község 168. szám, Maros megye, személyi szám: 1420630264416)
hitelező részére megfogalmazott kérésének, következésképp:
Beleegyezik a kényszervégrehajtásba a törvény által megengedett minden formában a 11.175 lejes (2.500 euró az ítélet kimondása időpontjában) követelés
behajtására, a Segesvári Bíróság 2015. június 15-i 728. számú polgári ítélete, a Maros Megyei Törvényszék 520/2016. június 30-i polgári végzése által véglegessé
vált végrehajtási okiratból következően, akárcsak a bizonyított végrehajtás költségeinek behajtásába.
Engedélyezi a hitelezőnek a végrehajtási okiratban foglalt kötelezettségek végrehajtását, a PET 666/3., 4. cikkelyének megfelelően.
Jelen végrehajtási záradék megfelel a PET 666/8. cikkelyének.
Fellebbezési lehetőség kizárva.
Ítélet kelt ma, 2016. szeptember 6-án, a tanácsteremben, nyilvános tárgyaláson.
CORNELIA POP elnök
AURA SIBINOVICI jegyző
„Mi, Románia elnöke,
Felhatalmazzuk a bírósági végrehajtókat és elrendeljük a Segesvári Bíróság 2015. június 15-i 728. számú polgári ítélete, az 520/2016. június 30-i polgári
végzés által véglegessé vált, jelen végrehajtási záradékba foglalt ítélet végrehajtását.
Elrendeljük a karhatalom őreinek, hogy azonnali hatállyal, hatékonyan támogassák a kényszervégrehajtást, az ügyészeknek pedig, hogy szorgalmazzák a végrehajtási okiratban foglaltak megvalósítását, a törvény előírásainak megfelelően.”
CORNELIA POP elnök
AURA SIBINOVICI bírósági jegyző
ECLI-kód
Személyi adatok feldolgozója – 3192
ROMÁNIA
SEGESVÁRI BÍRÓSÁG
Dossziészám: 2261/308/2016

VÉGZÉS
2016. szeptember 9-i tárgyalás

A bírói tanács tagjai:
elnök: Cornelia Pop
jegyző: Aura Sibinovici
Napirenden: a saját hatáskörben tett megkeresés a bírói határozat rövid változatába és a 2261/308/2016-os számú ügyirat 1062/C/2016. szeptember 6-i végzési
rendelkezésébe becsúszott tévedés korrigálása ügyében.
A referátumban a jegyző kinyilvánította, hogy az ügyben a felek beidézése nélkül hoznak ítéletet, aminek nyomán:
A bíróság határozatot hoz saját hatáskörben, az anyagba becsúszott tévedés korrigálására.
A BÍRÓSÁG
Saját hatáskörben, az anyagba becsúszott tévedés korrigálása érdekében:
Az 1062/C számú, 2016. szeptember 6-i, a Segesvári Bíróság 2261/308/2016. sz. ügyiratban hozott végzése által helyt adott Kenosy Adrian Z., a bírósági végrehajtó iroda kérvényezője által Zsigmond Vencel hitelező kérésére megfogalmazott Vass Imre adós elleni végrehajtási eljárási kérelmének.
Megállapítja, hogy az ítélet rövid változatának kiadásából kimaradt a 2. bekezdésből: „… és 2.100 lejes perköltség” megjegyzés.
Megállapítjuk, hogy ez a tévedés a PET 442(1)-es cikkelyének előírásaiba illeszkedik.
Ezt figyelembe véve, helyt ad a kérésnek,
a javítást a határozat mindkét példányába bevezetik.
EZEN OKOKBÓL,
A TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN
ELRENDELI
Helyt ad a saját hatáskörben tett, a tévedés kijavítására vonatkozó megkeresésnek, következésképp:
Elrendeli az összefoglaló határozatba és a Segesvári Bíróság 2261/308/2016-os dosszié 1062/C végzésébe becsúszott tárgyi tévedés korrigálását olyan értelemben, hogy az összefoglaló 2. bekezdésébe bevezessék „… és 2.100 lejes perköltség”.
A javítást a határozat mindkét példányába bevezetik.
A végzést nem lehet megtámadni.
Kelt ma, a 2016. szeptember 9-i nyilvános tárgyaláson.
CORNELIA POP elnök
AURA SIBINOVICI bírósági jegyző

LAKÁS

KIADÓ kétszobás, II. emeleti tömbházlakás fürdővel a Sălciilor utca 10.
szám alatt. Tel. 0745-233-571.
(56812-I)

KIADÓ a Kornisán, az egyetemhez közel
egy 2 szobás lakás. Tel. 0365/803-737,
0773-945-964. (56817)

MINDENFÉLE

VÁLLALOK
tetőkészítést
Lindab
cserépből, teraszkészítést, csatorna- és
lefolyókészítést, -javítást. Tel. 0752-579376. (56813)
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. (56782)
LÉPCSŐHÁZFESTÉST
0746-854-850. (56809)

vállalok. Tel.

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk október
13-án BARTHA ANDORKÁRA halálának
22.
évfordulóján.
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel! Bánatos
szülei, testvére családjával.
(56755)

Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk október 13-án MÜLLER
GYULA REZSŐRE halálának 11.
évfordulóján.
Örök világosságban, békességben nyugodj! Emléked szívünkben őrizzük. Nyugodj békében!
Szerettei. (56765-I)
KLARA gyógyító,
javasasszony
sokak kérésére
most Marosvásárhelyen
tartózkodik.
Rövid idő alatt
megoldja a problémákat, a legerősebb gyógyírekkel, gyógynövényekkel, a leghatásosabb
rituálékkal,
a
Jeruzsálemből kapott varázsgömbbel
(melyet a legtöbb sikeresen megoldott
esetért kapott, I. helyezett lett.)
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,
depresszió,
szenvedélybetegségek
esetén.
Köszönetnyilvánítások:
Monica Marosvásárhelyről köszöni,
hogy ismét együtt lehet szerelmével;
Matei Ákosfalváról hálás Klárának, mert
kigyógyította
az
alkoholizmusból;
Magdolna Régenből köszöni, hogy 28
éves fiát jó útra térítette, megmentette a
rossz baráti társaságtól; Ágnes Jeddről
hálás, mert újból együtt élhet férjével;
Bogdan köszöni, hogy kigyógyította az
impotenciából;
Gizella
Szovátáról
köszöni Klarának, hogy segítségével
kigyógyult a depresszióból.
Hívják Klara asszonyt bizalommal,
garantáltan
segít,
hogy
életük
megváltozzon, jóra forduljon.
Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)
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ELHALÁLOZÁS
Megtört szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, anyós, drága
nagymama, anyatárs, sógornő,
rokon és jó szomszéd,
özv. MÉSZÁROS EMÍLIA
született Tanászi
életének 76. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk temetése október 14-én 13 órakor
lesz a bálintfalvi családi háztól.
A gyászoló család. (56834-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten veszek búcsút
régi barátomtól és repülőoktatómtól,
dr.
TROZNER
FERENCTŐL. Isten nyugtassa
békében! Őszinte részvétem a
gyászoló családnak. Szabó
János nyugalmazott ezredes.
(56837)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik özv. RITZ LÁSZLÓNÉT
szül. JENEI ÉVA-MÁRIA utolsó
útjára elkísérték, sírjára virágot
helyeztek és fájdalmunkban
osztoztak. A gyászoló család.
(56766-I)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát hirdet a következő megüresedett
állások betöltésére: egy HIVATALVEZETŐ, egy II. besorolású
SZAKREFERENS, egy RAKTÁROS az adminisztrációs, tűzvédelmi
és munkavédelmi osztályon; két IA besorolású KÖNYVELŐ a
technikai és vagyonvédelmi osztályon; egy ADMINISZTRÁTOR a
ludasi neuropszichiátriai rehabilitációs központhoz.
Sajátos követelmények:

HIVATALVEZETŐ: egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal
egyenértékű oklevéllel) a következő területeken: gépészmérnök, civil
építkezés
és
szerelés,
gazdaságtudomány,
jogtudomány,
közigazgatás, minimum 2 év szakmai gyakorlat; mesteri vagy más
egyetem utáni képzés a közigazgatás vagy menedzsment terén, vagy
az állás gyakorlásához szükséges szakmában, a törvény szerint.
SZAKREFERENS: egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal
egyenértékű oklevéllel) a közigazgatásban, legalább 4 év szakmai
gyakorlat.

RAKTÁROS: érettségi diplomával igazolt középfokú végzettség,
minimum három év régiség raktárosként, számítógép-kezelési
ismeret.
IA KÖNYVELŐ: egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal egyenértékű
oklevéllel) a gazdaságtudományokban, minimum 7 év régiség a
szakmában.

ADMINISZTRÁTOR:
érettségi diplomával igazolt középfokú
végzettség, minimum három év régiség adminisztrátorként.

Az írásbeli vizsga 2016. november 3-án 10 órakor lesz, az állásinterjú
az írásbeli vizsgát követő négy munkanapon belül, esetenként a
gyakorlati vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat október 26-ig kell benyújtani.

Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.)

A Marosvásárhelyi
Transilvania Repülőtér

(székhely: Vidrátszeg, az E60-as út
Marosvásárhely–Marosludas közötti szakaszán a 14,5 km-nél)

versenyvizsgát szervez a következő állások betöltésére:

• MUNKAGÉPVEZETő – két állás
A vizsga időpontja: 2016. október 20., 10 óra.
A feliratkozás határideje: 2016. október 18., 16 óra.
Részvételi feltételek:
– líceumi vagy szakiskolai végzettség
– B, C, D, E kategóriás hajtási jogosítvány (a traktorvezetés ismerete elméletben és gyakorlatban, a
hozzá kapcsolható felszerelésekkel, eszközökkel)
– legalább három év gyakorlat a szakmában
• JOGTANÁCSOS – egy állás
A vizsga időpontja: 2016. október 24., 10 óra.
A feliratkozás határideje: 2016. október 20., 16 óra.
Részvételi feltétel:
– jogi egyetemi végzettség licencvizsgával
• REPüLőTÉRI MENTőS – két állás
A vizsga időpontja: október 25., 10 óra.
A feliratkozás határideje: 2016. október 21., 16 óra.
Részvételi feltételek:
– líceumi vagy szakiskolai végzettség
– polgári tűzoltói képzettség, vagy tűzoltó-alakulatnál letöltött katonai szolgálat, és rendelkezik az
erre feljogosított alakulat által kiállított bizonyítvánnyal, tűzoltói tanúsítvány (attesztát)
– legkevesebb három év tapasztalat
• TAKARÍTÓNő – egy állás
A vizsga időpontja: 2016. október 26., 10 óra.
A feliratkozás határideje: 2016. október 22., 16 óra.
Részvételi feltétel:
– középfokú végzettség
• POGGYÁSZKEZELő (operator handling) – három állás
A vizsga időpontja: október 27., 10 óra.
A feliratkozás határideje: 2016. október 25., 16 óra.
Részvételi feltételek:
– középfokú végzettség érettségi diplomával
• KARBANTARTÓ-JAVÍTÓ VILLANYSZERELő – három állás
A vizsga időpontja: október 28., 10 óra.
A feliratkozás határideje: 2016. október 26., 16 óra.
Részvételi feltételek:
– középiskolai végzettség – energetika, elektrotechnika, elektromechanika, szerelő vagy ipari szakon,
energetikus, villanyszerelő, elektrotechnikus, elektromechanikus vagy épület-villanyszerelői szakképesítéssel, vagy a felsorolt szakmákban diplomát nyert, műszaki posztliceális iskolát végzettek
– legalább 3 év szakmai gyakorlat
• ÁRUMOZGATÓ – egy állás
A vizsga időpontja: október 28., 10 óra.
A feliratkozás határideje: 2016. október 26., 16 óra.
Részvételi feltétel:
– általános iskolai végzettség
• REPTÉRI BIZTONSÁGI ALKALMAZOTT – egy állás
A vizsga időpontja: november 2., 10 óra.
A feliratkozás határideje: 2016. október 31., 16 óra.
Részvételi feltétel:
– középfokú végzettség érettségi diplomával

Bővebb tájékoztatás a repülőtér weboldalán: www.transylvaniaairport.ro
és a 0265/328-259-es telefonszámon, 254-es mellék.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Az ALKONY TEMETKEZÉSI KFT. komoly, megbízható FÉRFI
MUNKAERŐT alkalmaz. Követelmények: B kategóriás hajtási jogosítvány, fizikai munkabírás, kellemes megjelenés. Jelentkezni
személyesen lehet a cég székhelyén, a délelőtti órákban, önéletrajzzal. Cím: Marosvásárhely, Dózsa György utca 71. szám. (sz.-I)

ALKALMAZUNK ELÁRUSÍTÓNŐKET ÉLELMISZERÜZLETBE. Tel. 0745-891-451. (18097-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSNŐT és PINCÉRNŐT. Tel. 0745891-451. (18097-I)

BACKAMADARASI TELEPHELYŰ MŰANYAGIPARI CÉG
FÉRFI MUNKAERŐT keres többműszakos munkarendbe. Tel.
0756-464-603. (18102)
ALKALMAZOK attesztáttal, B+C kategóriás jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT. Tel. 0744-511-664. (56761-I)

A KREATÍV KIADÓ alkalmaz előkönyvelési ismeretekkel
MUNKATÁRSAT.
Az
önéletrajzokat
az
rendelkező
office@kreativkiado.ro e-mail-címre várjuk. (sz.-I)

VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Biztosít szállítást és étkezési jegyeket. Érdeklődni a 0744-692-873-as telefonszámon.
(18087-I)
ALKALMAZUNK HEGESZTŐT. Tel. 0766-519-187. (-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG keres tapasztalt VARRÓNŐKET
lineáris, speciális, szurfilálógépekre vagy tapasztalat nélküli SEGÉDMUNKÁSOKAT végtermék tisztítására, csomagolására. További információk a 0786-556-911-es telefonszámon. (18083)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RECEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), TEREMFŐNÖKÖT, SZAKÁCSOT, PINCÉRT, BÁROST, SZOBALÁNYT.
Tel. 0722-268-866. (58817)
A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST. Tel. 0744-644026. (18100)

A TORDAI CÉG alkalmaz üzletébe KASSZÁSNŐT és ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (18099)

RÉGI AJTÓK és ABLAKOK MINŐSÉGI HŐ-, POR- és HANGSZIGETELÉSÉT vállaljuk Németországban kifejlesztett technológiával. Új és egyszerű megoldás, tiszta munka, nagytakarítást nem
igényel. Tel. 0721–255-006. (HN.-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)
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MAROS MEGYEI TANÁCS
A Maros Megyei Tanács 2016. november 15. és
18. között versenyvizsgát tart egy megüresedett
I. besorolású, fő szakmai fokozatú tanácsosi állás
betöltésére a Maros Megyei Tanács Jogi és Közigazgatási Igazgatóságának közönségszolgálati, információs osztályán
A versenyvizsgát a Maros Megyei Tanács székhelyén, Marosvásárhelyen, a Győzelem tér 1. szám
alatt tartják.

Az írásbeli vizsga 2016. november 15-én
10 órától,
az állásinterjú november 18-án 14 órától lesz.

A jelentkezőknek meg kell felelniük a közalkalmazottakra vonatkozó, utólag kiegészített és módosított, újrakibocsátott 1999. évi 188-as
törvény 54. cikkelyében megfogalmazott keretszabályzat minden előírásának.

A sajátos feltételek, a könyvészet és a pályázati
dosszié iratainak jegyzékét kifüggesztették az intézmény székhelyén és tanulmányozható a
www.cjmures.ro honlapon.

A dossziékat jelen hirdetésnek Románia Hivatalos
Közlönye III. fejezetében való közzétételétől számítva 20 napon belül kell benyújtani a Maros Megyei Tanács székhelyén.
Bővebb felvilágosítás a 0265/263-211-es telefonszámon, az 1233-as mellékállomáson.
Péter Ferenc elnök

Paul Cosma jegyző

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Gázszolgáltató vállalat
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Ásványvíz-választék
(Belşugului 21.) 8-20 óra
- 0265/225-926
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

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

5.

