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Tiltakozó nagygyűlés a marosvásárhelyi római katolikus iskoláért

A Vár sétányra várják a résztvevőket

Megnyugodtak
a tőzsdék

Csillapodtak az amerikai elnökválasztás miatt felkorbácsolt aggodalmak,
máris megnyugodni látszanak az értékpapír- és pénzpiacok, miután Donald Trump békülékeny hangnemet
ütött meg győzelmi beszédében, és
meg sem említette a választási kampányban tett ígéreteinek jó részét.

____________3.

A Klastrom utcában
a vádhatóság

Új székhelyre költözött a Marosvásárhelyi Fellebbviteli Főügyészség, a Vár
sétányon lévő egykori katonai egység
szomszédságába.

____________4.

Elveszíteni vagy
elengedni?

Veszteségélményeink mindnyájunknak vannak, kérdés, hogy az érett
személyiség miként néz szembe
ezekkel. A szenvedés tesz próbára
bennünket, például egy instabil lelkiállapot ilyenkor örvényként lehúzhat.

____________5.

Bodolai Gyöngyi
Nem az egymásra mutogatás, a vádaskodás, hanem az összefogás idejét éljük, annak biztos tudatában, hogy a marosvásárhelyi magyarságnak,
a marosvásárhelyi katolikus közösségnek joga van ahhoz, hogy azok a
katolikus teológiai osztályok, amelyeket egy másik iskola keretében
hagytak jóvá, önálló iskolává kiegészülve 400 diákkal és 50 pedagógussal
abban az épületben működjenek, amit a múlt század elején erre a célra

Fotó: Nagy Tibor

építettek. Ezt a jogunkat egy magát demokratikusnak tartott országban
alattomos feljelentés nyomán megfogalmazott hangzatos vádakkal sem
vehetik el tőlünk.
A Keresztelő Szent János-plébániatemplomban tartott imaest után a
Római Katolikus Státus Alapítvány november 12-én, szombaton délután
3 órától tiltakozó nagygyűlést szervez Marosvásárhelyen a Vár sétányon,
a vár bejárata melletti játszótér helyén kialakított parkolóban.
(Folytatás a 4. oldalon)

Hiányosságok
a szociális
szférában

Melyek a környékünkön elérhető szociális szolgáltatások, illetve mik azok
a hiányosságok, amelyek a civil szférában dolgozó szervezetek mindennapi munkáját megnehezítik?

____________7.

Újrajátszásra ítélve

Karácsonyi Zsigmond
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 és 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!
Bella happy gyerek-papírzsebkendő (2 rétegű, 80 db) 3,95 lej.
UW lóbalzsam aktív gél (500 ml) 8,95 lej.
Fürdőkristály (400 g) 3,49 lej.
Baba lanolinos szappan (125 g) 2,49 lej.
Andi fültisztító (200 db) 1,95 lej.
Sindy papírtörlő (2 rétegű, 2 tekercs) 3,49 lej.
Coala papírszalvéta (80 db, egyrétegű) 2,79 lej.
Sindy papírzsebkendő (100 db, 3 rétegű) 2,39 lej.
Andi háztartási vatta (200 g, 100% pamut) 2,49 lej.

Intershop, megéri nálunk vásárolni!

A marosvásárhelyi katolikus líceum ellen indított
ügyészségi hadjárat politikai indíttatású. Ez mindenki számára egyértelmű. Könnyen lehetne nevesíteni azokat a
román ultranacionalistákat, akik évek, évtizedek óta minden eszközt bevetnek, hogy a magyar közösség ne kaphassa vissza elkobzott vagyonát, ne gyakorolhassa
alkotmányos jogait. Megtörténhet, hogy az engedélyek engedélyeztetése körül nincs minden rendben, de ez valójában bagatell ügy, ha összehasonlítjuk például a
polgármesteri hivatal gyanús ügyleteivel. És mégis, egyik
esetben a hatalomgyakorló politikai erők álcázó védelmet
nyújtanak, míg a másik esetben megfélemlítő boszorkányüldözést folytatnak. Az utóbbi években már szinte megszokottá vált a kettős mérce. Azt tapasztaljuk, hogy a
korrupcióellenes harc valójában a politikai hatalomszerzés eszközévé vált, és nem egy esetben a magyar közösség
úgy éli meg, hogy az ő sérelmére folynak az eljárások.
Pedig tagadhatatlan, hogy van korrupció, nem is kicsi.
Életünk szinte minden területét átszövi. De az már kétséges, hogy egy felekezeti iskola létét veszélyeztető erőfitogtatásra van szükség. Ha voltak hiányosságok az
engedélyeztetéskor, azokat megfelelő adminisztratív
(Folytatás a 3. oldalon)
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Író-olvasó találkozók
a Bolyaiban

November 11-én, pénteken délben 12 órakor a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum dísztermében íróolvasó találkozóra kerül sor. A meghívott László Noémi
József Attila-díjas költő, író, műfordító, a kortárs erdélyi
költészet egyik jelentős alakja. 14-én, hétfőn újabb rendhagyó irodalomórán vehetnek részt a bolyais diákok, ezúttal a budapesti Bosnyák Viktória ifjúsági író, műfordító
látogat el a tanintézetbe. Déli 12 órától az V–VIII. osztályos
diákokkal, 13 órától az I–IV. osztályosokkal találkozik az
írónő.

Doszlop Lídia Naómi kiállítása

Doszlop Lídia Naómi festőművész kiállítása tekinthető
meg a marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templom Bözödi György-termében hétköznapokon délelőtt 9 órától 13
óráig, vasárnap pedig a délelőtt 11 órakor kezdődő istentisztelet előtt és után.

Szászbogácson folytatják az iskolaépítést

felújíttatná,
és
vendégszobákat
rendezne
be.
Popa Ilona, a bogácsi iskolaközpont igazgatója elmondta,
hogy a községközpontban levő iskola diákjainak 90%-a
roma, az oktatás román nyelven zajlik. A diákok – egy-két
kivétellel – rendszeresen járnak az iskolába és eredményesen tanulnak. Magyarsároson magyar nyelvű az oktatás.
Jelenleg 37 diák tanul összevont I–IV., illetve V–VI. és
Vajda György
VII–VIII. osztályokban. A végzős diákok – mindkét iskolából – elsősorban dicsőszentmártoni középiskolában folyMajdnem tíz év telt el, ameddig lezárult a csődeljárás és tatják tanulmányaikat, Sárosról pedig a dicsői iskolák
újabb pályázatot írhattak ki. 19 cég közül választották ki mellett a marosvásárhelyi Bolyai Farkas és a pedagógiai
az újabb kivitelezőt. Az eredeti tervnek megfelelően egy- líceumot választják.
emeletes épület készül,
benne szintenként 4-4 tanterem, tanári szoba, korszerű
fomellékhelyiségekkel,
lyosó. Az épület hasznos felülete
mintegy
2100
négyzetméter lesz. A beruházás összértéke 5.797.676 lej,
ebből a helyi tanács saját
költségvetéséből 140.364 lejt
áll. Az építőnek egy év alatt
kell befejeznie a munkálatokat.
Az iskolások egy több
mint százéves épületbe járnak, amely egykor egy szász
nagygazdáé volt, a mellékhelyiségek még mindig az udvaron vannak. A tervek
szerint a régi épület egyik
szárnyát lebontják, míg a másikat a polgármesteri hivatal
Az idén szeptemberben ismét hozzáfogtak a
szászbogácsi általános iskola új épületéhez. A
munkálatokat 2007-ben kezdték el, azonban az
építést felvállaló cég időközben csődbe ment,
mivel az Oktatásügyi Minisztérium nem finanszírozta a munkálatokat.

Rajzverseny gyerekeknek – három nyertest díjaztak
Fotó: Vajda György

Október közepén nyílt nappal ünnepelte a marosvásárhelyi Dora Medicals Orvosi Központ 15 éves fennállását.
A rendezvény keretében 3-10 éves gyerekek számára rajzversenyt hirdettek meg Hogyan képzeled el azt a bacit, ami-

Repülőbaleset-szimuláció

A Maros Megyei Vészhelyzeti Felügyelőség ma délelőtt 10
órakor repülőbaleset-szimulációs gyakorlatot tart a Görgény-völgyi Libánfalván. A gyakorlat legfőbb célja tesztelni
az illetékes helyi és megyei szervek közbelépésének gyorsaságát és hatékonyságát egy esetleges repülőgép-szerencsétlenség esetén. Az akcióban a vészhelyzeti
felügyelőség mellett a prefektúra és a Libánfalvi Polgármesteri Hivatal illetékesei, a 01011-es katonai egység, a
SMURD rohammentő-szolgálat, a megyei csendőr-felügyelőség, a megyei mobil csendőralakulat, a marosvásárhelyi mentőszolgálat, illetve a Salvamont barlangi és
hegyimentő-szolgálat is részt vesz.

Közúti balesetek

Kedd délelőtt a 13-as országúton, az E60-as európai úton
egy 62 éves magyarsárosi gépkocsivezető nem tartotta be
a követési távolságot és egy szabályosan haladó gépkocsival ütközött, amelyet egy 44 éves székelyudvarhelyi
férfi vezetett. A balesetben a szabályosan közlekedő sofőr
enyhe sérülést szenvedett. Szintén kedden, az esti órákban a Szászkézdhez tartozó Zoltán (Mihai Viteazu) környékén egy 62 éves segesvári gépkocsivezető túl nagy
sebességgel vette be a kanyart, és elvesztette uralmát járműve fölött, amely lesiklott az úttestről, majd felborult. A
sofőr súlyosan megsérült, két utasa könnyebb sérülést
szenvedett.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

A díjazott rajzolók, családjukkal

RENDEZVÉNYEK

A politika színpadán
– Borbély László válaszol

Az Alutus Kiadó minden érdeklődőt vár november 11én, pénteken 17 órától a Bernády Házba A politika
színpadán című beszélgetőkönyv bemutatójára. A kötetben Borbély László nyíltan, a további politikai szerepvállalás terhétől felszabadultan válaszol Ágoston
Hugó kérdéseire, betekintést engedve a kisebbségi
politizálás kulisszáiba, de saját hétköznapi életébe is.
A könyvet Markó Béla mutatja be, majd beszélgetés
kezdődik Ágoston Hugóval és Borbély Lászlóval.

Zorkóczy Zenóbia előadása

A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templomban
Zorkóczy Zenóbia színművésznő Ölelj magadhoz!
Imakompozíció versekből című előadására kerül sor
november 13-án, vasárnap, a délelőtt 11 órától kerülő
istentisztelet keretében. Az előadásban a magyar iro-

től fáj a torkod? címmel, a rajzokat október végéig lehetett
beküldeni a központ székhelyére, a Mărăşeşti tér 21. szám
alá. Már a nyílt napon elkészült néhány alkotás, a megszabott határidőre 22 rajz érkezett be a versenyre. Az ötletes
cím beindította a gyerekek fantáziáját: a sokszínű rajzokon különös formák elevenedtek meg,
anyabacik, támadó, hosszú
lábú, goromba bacilusok, sőt, az
elképzelt baktériumok pusztulását is megrajzolták. A versenyre
benevezett gyerekek részvételi
oklevelet kaptak, a kiválasztott
három nyertes a múlt hét végén
a cég székhelyén vette át az
ajándékot, amiben többek között rajzfelszerelés volt. Amint
Kristály Dóra, a Dora
Medicals Orvosi Központ menedzsere lapunknak elmondta,
jövőre is érdekes témát választanak az évfordulós versenyre.
(antalfi)
dalom talán legszebb, Istent kereső és dicsőítő versei
csendülnek fel.

Emlékezés Marosszentgyörgyön

November 13-án, vasárnap délelőtt 10 órakor hálaadó
szentmisén emlékeznek Marosszentgyörgyön a plébánia újraalapításának 80. évfordulójára. Délután 3 órakor a jeddi templomban ünnepelnek a jeddi, agárdi és
kebelei hívek. A szentmise után megismerkedhetnek
az alkalomra megjelent két kötettel, amelyek bemutatójára 16-án, szerdán 18 órakor kerül sor a marosszentgyörgyi plébánia tanácstermében. Nagy Miklós Kund művészeti író bemutatja Baricz Lajos
Visszatekintő (Nyolcvanéves az újraalapított önálló
marosszentgyörgyi plébánia) című könyvét, Bölöni Domokos író pedig Baricz Lajos Múlnak az évek című
publicisztikai kötetét ismerteti. Közreműködik az egyházközség énekkara, a Szent Cecília együttes, a Jubilate Deo dalcsoport és a Kolping család énekkara,
valamint Pataki Ágnes. Műsorvezető: Moldovan
Bencze Irén.
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Választási győzelem

Donald Trump lett az Egyesült Államok új elnöke

Donald Trump, az amerikai Republikánus Párt jelöltje helyi idő szerint tegnap hajnalban bejelentette győzelmét az elnökválasztáson. Ehhez
demokrata párti vetélytársa, Hillary Clinton telefonon gratulált neki, elismerve saját vereségét.

Donald Trump megvárta, amíg az elnökséghez szükséges
270 elektori szavazat a részeredmények szerint megvan, s ezután lépett – családja körében – hívei elé a párt választási főhadiszállásán. Beszédében beszámolt arról, hogy ő is gratulált
Clintonnak, aki – mint fogalmazott – kemény ellenfele volt a
kampányban.
Trump – aki az Egyesült Államok 45. elnöke lesz – köszönetet mondott híveinek is, és hangsúlyozta: „Valamennyi amerikai elnöke leszek, ez nagyon fontos nekem”. A milliárdos
üzletemberből lett politikus egységre szólította fel az amerikai
nemzetet, komoly gazdasági változásokat, munkahelyeket
ígért. Hillary Clinton nem állt ki a nyilvánosság elé. Vlagyimir
Putyin orosz elnök táviratban gratulált Trumpnak, kifejezte
reményét, hogy a megválasztott republikánus párti elnökkel
együtt tud majd működni, és ki tudják vezetni az orosz–amerikai kapcsolatokat a válságból, megoldják a nemzetközi politika aktuális kérdéseit, és hatékony válaszokat találnak a
globális biztonsággal szembeni kihívásokra. Jens Stoltenberg
NATO-főtitkár is gratulált Trumpnak, hangsúlyozva, a hibrid
hadviselés, a kibertámadások, valamint a terrorfenyegetettség
korszakában „kihívásokkal teli biztonsági környezettel kell
szembenézni”, amelyben „az amerikai vezető szerep fontosabb, mint valaha”.
Csökken az amerikai külpolitika kiszámíthatósága?
Ezután is folytatódni fog az együttműködés az Európai
Unió és az Egyesült Államok között, az amerikai elnökválasztás eredményétől függetlenül – hangsúlyozta Federica
Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke sajtótájékoztatón gratulált Trumpnak. Kijelentette, hogy az amerikai
elnökválasztás eredménye várhatóan megnehezíti az együttműködést az Európai Unió és az Egyesült Államok között,
Trump azonban szabad választásokon győzedelmeskedett, így
„megérdemli az uniós intézmények teljes tiszteletét”. Sigmar
Gabriel német alkancellár mindazonáltal úgy vélekedett, hogy
Donald Trump az „új, tekintélyelvű, soviniszta internacionálé
éllovasa”, és győzelme figyelmeztetés Németországnak is.
Frank-Walter Steinmeier német külügyminiszter szerint nem
tudni, Donald Trump miként vezeti majd az Egyesült Államokat, és hozzá kell szokni ahhoz, hogy csökken az amerikai
külpolitika kiszámíthatósága. Angela Merkel német kancellár
szintén gratulált Donald Trumpnak az amerikai elnökválasztáson aratott győzelméhez, sajtónyilatkozatában kiemelte: Németországot az Egyesült Államokkal olyan értékek kötik
össze, mint a demokrácia, a szabadság és az ember jogainak
és méltóságának tisztelete, függetlenül származástól, bőrszíntől, vallástól, nemtől, szexuális orientációtól vagy politikai
meggyőződéstől – húzta alá Angela Merkel. Hozzátette, „ezen
értékek alapján szoros együttműködést” ajánl az Egyesült Ál-

Amerikai elnökválasztás

lamok következő elnökének, Donald Trumpnak. Franciaország az Egyesült Államok szövetségese marad, de ezután
derül ki, milyen új politikát folytat a következő amerikai elnök
–
hangsúlyozta
Jean-Marc
Ayrault
francia külügyminiszter.
„Friss szél és új szempontok a politikában”
Marine Le Pen, a francia jobboldali Nemzeti Front (FN) elnöke a Twitter közösségi oldalon gratulált Trumpnak győzelméhez. Az új amerikai elnökkel folytatandó tárgyalások első
pontja a biztonság lesz, valamint a NATO júliusi varsói csúcstalálkozóján elfogadott határozatok megvalósítása – jelentette
ki Witold Waszczykowski lengyel külügyminiszter. A politikus
azt mondta, Trump győzelmére számított, és azt várja, hogy
az új elnök „korrigálja a választási kampány során használt
retorikáját, és visszatér az amerikai érdekek érvényesítéséhez”. Lubomír Zaorálek cseh külügyminiszter úgy vélekedett,
Donald Trump friss széllel és új szempontokkal érkezik a politikába. Recep Tayyip Erdogan török államfő reményét fejezte ki szerdán, hogy Donald Trump győzelme az amerikai
elnökválasztáson a demokrácia és a fejlődés tekintetében pozitív változásokat idéz elő a Közel-Keleten, arra szólította fel
beszédében az Európai Uniót, hogy döntse el végre, fel akarjae venni Törökországot a tagállamok közé. Christian Kern
osztrák kancellár gratulált Donald Trumpnak az amerikai elnökválasztáson aratott győzelméhez és úgy vélte, hogy az
eredményből le kell vonni az Európában tartandó választásokra vonatkozó tanulságot is. Magyarország NATO-szövetségesként készen áll arra, hogy a lehető legszorosabban
együttműködjön az Egyesült Államokkal és új elnökével –
mondta tegnap Londonban Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter.
Ukrajna együtt fog működni Donald Trumppal, miután hivatalossá válik, hogy ő nyerte az amerikai elnökválasztást –
jelentette ki Dmitro Simkiv, Petro Porosenko ukrán elnök hivatalának helyettes vezetője tegnap egy tévéinterjúban. A
tisztségviselő szerint Kijevnek szüksége van arra, hogy növelje a világközösségben az Ukrajnával szövetséges országok
koalícióját. Az Európai Unió és az Egyesült Államok stratégiai transzatlanti együttműködése a szabadság, az emberi
jogok, a demokrácia és a piacgazdaságba vetett hit értékein
alapszik, ezt az együttműködést az elnökválasztás nyomán
még erősebbre kell fűzni – írta Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke Donald Trumpnak írt közös levelében tegnap. Donald
Tusk és Jean-Claude Juncker meghívta Donald Trumpot Európába. A látogatásra véleményük szerint leghamarabb a tervezett EU-Amerika csúcstalálkozón lesz alkalom. Francois
Hollande francia államfő gratulált Donald Trump republikánus jelölt amerikai elnökké választásához, de arra figyelmeztetett, hogy az eredmény „bizonytalan időszakot” nyit, ezért
Európának egységesnek kell lennie. Az izraeli és a palesztin
politikusok is gratuláltak Donald Trumpnak elnökké választásához, mindkét oldalon – egymással szöges ellentétben álló
– reményeket fűztek elnökségéhez. (MTI)

Megnyugodtak a tőzsdék

Miközben a tokiói értéktőzsde irányadó indexe a pánik kellős közepén 5,36 százalékos mínuszban zárt, a vezető nyugateurópai tőzsdék már csak 2 és 2,8 százalék közötti
veszteségben nyitottak, noha a határidős jegyzések még több
mint 4 százalékos csökkenést vetítettek előre.
Délelőtt fokozatosan csökkentek a mínuszok, így 11 óra
körül a londoni értéktőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index
0,07 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,66 százalékos, a
párizsi CAC-40 index pedig csak 0,97 százalékos veszteségben állt. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 1,14 százalékkal, a legnagyobb piaci tőkeértékű
európai részvények FTSE Eurofirst 300 indexe pedig 0,40
százalékkal esett vissza. Londonban még az is előfordult néhány percre, hogy az irányadó index nyereséges tartományba
kapaszkodott fel.

New Yorkban is sokat javult a hangulat. A határidős jegyzésekben a 30 vezető amerikai iparvállalat DJIA-mutatója
1,81 százalékos, a tőzsdén jegyzett legnagyobb amerikai részvénytársaságok Standard & Poor’s 500-as mutatója
2,07 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite-mutatója pedig 2,48 százalékos mínuszban állt, szemben
a kora reggeli több mint 3,5 és 4,5 százalék körüli veszteségekkel.
A válság idején az egyik legbiztosabb menedéknek számító
tízéves német államkötvény (Bund) hozama kétheti mélypontra esett, de emelkedésnek indult a Trump győzelmét kísérő kezdeti sokk oldódásával. A 10 éves Bund hozama 8
bázisponttal 0,09 százalékra süllyedt, majd 0,14 százalékra
emelkedett, ami napi szinten még mindig 4 bázispontos esést
jelent. Az euróövezeti perifériás kötvények, így a portugál és
az olasz államkötvények hozama enyhén emelkedett, miközben a befektetők szabadultak kockázatos eszközeiktől.
Az olaj világpiaci ára emelkedésre váltott késő délelőtt.
Az Egyesült Államok 45. elnökévé megválasztott Donald
Trump komoly gazdasági változásokat, munkahelyeket ígért,
azt, hogy Amerikát ismét naggyá teszi. (MTI)

A legfőbb ügyészség feloldotta Victor Ponta hatósági felügyeletét abban az ügyben, amelyben a volt kormányfő ellen
saját vagy más hasznát szolgáló befolyással való üzérkedés és
pénzmosásban való bűnrészesség miatt indult eljárás. Victor
Ponta volt kormányfőt szeptember 6-án helyezte hatvannapos
hatósági felügyelet alá az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA), a hatósági felügyelet ellen Ponta fellebbezett, óvását elfogadták. A legfőbb ügyészség egyúttal egy sor tiltást is
feloldott, amelyeket még szeptember 10-én rendeltek el a szociáldemokrata párti (PSD) politikus ellen. Így Ponta mostantól
nyilatkozhat a sajtónak a vádakról, mint ahogy az országot is
elhagyhatja. A döntés jogerős.

„Victor Viorel Ponta pártelnökként visszaélt befolyásával
annak érdekében, hogy egy üzletember felkerüljön a listára
egy adott választási kerületben, hogy biztos legyen a mandátumszerzés. A javaslatot Victor Viorel Ponta erősítette meg
jogtalan haszonszerzés céljával. Ez 220.000 eurót jelentett,
amire egy külföldi politikai személyiség romániai látogatásához volt szükség. A cél az volt, hogy egy ilyen személyiséggel
való találkozóból Ponta politikai tőkét kovácsol abban a 2012es esztendőben, amikor helyhatósági és parlamenti választásokat is tartottak. A 220.000 eurót közvetítők juttatták el a
befutó helyre bejutott üzletembertől” – mutatott rá a vádhatóság. (Mediafax)

Csillapodtak az amerikai elnökválasztás miatt felkorbácsolt aggodalmak, máris megnyugodni látszanak az értékpapír- és pénzpiacok, miután Donald
Trump békülékeny hangnemet ütött meg győzelmi
beszédében, és meg sem említette a választási
kampányban tett ígéreteinek jó részét.

Feloldották Victor Ponta hatósági felügyeletét

Ország – világ
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Házkutatások 29 megyében

Huszonkilenc – többek közt Bihar, Brassó, KrassóSzörény, Beszterce-Naszód, Kovászna, Maros, Szilágy, Hunyad, Hargita, Szatmár – megyében és
Bukarestben tartanak házkutatást a rendőrök elektronikus szerencsejátékokat működtető vállalkozásoknál, adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt.
Tegnap 16 cég székhelyén és munkapontjain, valamint az adócsalással és pénzmosással gyanúsított
személyek magánlakásain 313 házkutatást tartottak.
A legtöbb házkutatásra Maros (82) és Kolozs (47)
megyében került sor. A gyanú szerint 2013-tól olyan
újraprogramozási módszert használtak egyes játékgép-működtetők, amely révén el tudták titkolni a
gépek bevételének egy részét, így adót sem fizettek
utánuk, megkárosítva ezzel az államot. A gépek átszerelésével ugyanakkor csökkentették a nagy nyeremények lehetőségét is. (Agerpres)

Közel 19 millió választó

18.906.721 olyan állampolgár szerepel a választói
névjegyzékben, akik december 11-ig betöltik 18. életévüket – közölte keddi közleményében az Állandó
Választási Hatóság (AEP). November 8-án a romániai lakhellyel rendelkező szavazók száma
18.297.431 volt. A külföldön élő román állampolgárok
közül 8.889 választó kérte, hogy levélben szavazhasson. Az AEP felhívja a figyelmet, hogy a választói
névjegyzékbe vett állampolgárok száma a polgármesteri hivatalok személyi nyilvántartójának tevékenysége folytán állandóan változik. (Agerpres)

Csökkenéssel nyitott
a bukaresti tőzsde

A tíz legnagyobb likviditással bíró romániai értékpapír árfolyamának alakulását követő BET-index 6689
ponttal nyitott tegnap reggel, az amerikai választások
eredménye nyomán, ami 1,8 százalékos csökkenést
jelent a kedd esti szinthez képest. A tőzsdék eleinte
világszerte negatívan reagáltak arra, hogy Donald
Trumpot választották meg az Amerikai Egyesült Államok 45. elnökévé, mivel a republikánus jelölt kampánya során egyebek mellett arról is beszélt, hogy
szándékában áll újragondolni a kereskedelemi tranzakciókkal és a migrációval kapcsolatos politikákat,
ez pedig negatívan hathat a gazdaságra. (Mediafax)

Nem lesz új szavazás
a béremelésről

A képviselőház állandó bizottsága tegnap elutasította
a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kérését, hogy szavazzanak újra a közalkalmazotti béremeléseket lehetővé
tevő 20-as sürgősségi kormányrendeletről. A házszabály nem teszi ezt lehetővé – mondja Marcel Ciolacu
szociáldemokrata párti képviselő. Mint fogalmazott,
a kifogásokat a plénum előtt kellett volna jelezni, így
a PNL vádjairól az igazságszolgáltatás fog dönteni.
Az állandó bizottság elfogadta viszont a PNL azon
kérését, hogy bocsássa a rendelkezésükre a vitatott
ülés video- és hangfelvételeit – számolt be a szociáldemokrata politikus. (Mediafax)

Újrajátszásra ítélve

(Folytatás az 1. oldalról)
eljárással helyre lehet hozni. De nem olyan napokat
élünk. Kampány van. A román pártok elvesztették mozgósító eszközeiket. Nem maradt számukra más, csak a
melldöngető nacionalizmus. És mondjuk ki nyíltan, erre
válaszul a magyar közösség létét féltő összefogása.
Hétfő este erre volt példa a katolikus plébánián összegyűlt tömeg. Újra egymásra talált volna a közösség és
az érdekképviseleti politikum. Úgy, mint október 23-án
Kolozsváron Horváth Anna meghurcolt alpolgármester
körül. És így válik közösségkovácsoló jelképpé, bár küldetésének beteljesülését nem így képzelte el, Tamási
Zsolt-József iskolaalapító igazgató. Ez is egyfajta generációváltás. A politika nagyszínpadára lépő szenátor- és képviselőjelöltek új csapata most élesen
megtapasztalhatja, hogy mire vállalkozott. Nekik is meg
kell küzdeniük az újból felerősödő szélsőséges román
nacionalista törekvésekkel, ha valóban felvállalják a mi
közösségünk érdekeinek képviseletét. A kampányszólamokon túl. Az elmúlt száz évben csak az a nemzedék tudott jövőteremtő alkotó módon cselekedni, amely
megértette a sajátságos transzszilván lét örökös próbatételét, hogy minden generáció az elődei küzdelmének
újrajátszására van ítélve.
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Új székhelyen a Fellebbviteli Főügyészség
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A Klastrom utcában a vádhatóság

Új székhelyre költözött a Marosvásárhelyi Fellebbviteli
Főügyészség, a Vár sétányon
lévő egykori katonai egység
szomszédságába.

Szer Pálosy Piroska

A Mihai Viteazul utca 23. szám
alatti felújított ingatlanban a Marosvásárhelyi Fellebbviteli Főügyészség mellett a Maros Megyei
Bíróság Melletti Ügyészség, a
Szervezett Bűnözés és Terrorizmus
Elleni Igazgatóság, illetve a katonai ügyészség fog működni.
Amint Maria Mariş ügyész, az
intézmény szóvivője tájékoztatott,
az utóbbi öt évben bérelt székhelyen működött a főügyészség, a zaműködést
azonban
vartalan
számtalan hiányosság nehezítette,
többek között a kis légterű irodahelyiségeket említette.
Az 1886-ban épült, egykor
Klastrom utcaiként ismert ingatlant
a Honvédelmi Minisztérium adta ingyenes használatba a főügyészség

számára a felújítási és megerősítési
munkálatok elvégzésének feltételéhez kötve. Az ingatlan felújítását
2013-ban kezdték meg, és idén szeptemberben adták át az épületet. A felújított összfelület 1.760 négyzetméter,
amelyből 4.508 négyzetméter a
hasznos felület. A 8.540.000 lejes
beruházást az Országos Befektetési

Vállalat finanszírozta. A költöztetést
két hét alatt lebonyolították, jelenleg
már működőképes az intézmény. Az
előző székhelyekkel összevetve a jelenlegiben az ankétokhoz, kihallgatásokhoz szükséges felszerelt
termekkel is rendelkeznek – mutatta
be a felújított intézményt a sajtó
képviselőinek Maria Mariş.

A Studium Prospero Alapítvány,
a Rezidens Orvosok Szövetsége és
a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség közös szervezésében került sor Marosvásárhelyen arra a
kedd esti találkozóra, amelyen az
erdélyi és partiumi magyar kórházi
vezetők a MOGYE magyar hallgatóival és a városban tanuló magyar
rezidens orvosokkal beszélgettek
az egészségügy helyzetéről, valamint az erdélyi kórházakban való
elhelyezkedési
lehetőségekről.
Mintegy 170 rezidens orvos és orvostanhallgató vett részt a beszélgetésen.
A találkozón jelen volt az erdélyi és partiumi magyar egészségügyi döntéshozók 80 százaléka: a
Kovászna, Hargita, Maros megyei
magyar kórházi vezetők, Bihar megyéből a margittai városi kórház
igazgatója, a Maros Megyei Egészségbiztosítási Pénztár és a Kovászna Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság képviselői. A kórházi
vezetők pár szóban ismertették intézményeiket, valamint beszámoltak arról, hogy a következő néhány
évben milyen szakorvosokra lesz
szükségük, és milyen állások meghirdetésére lesz keretük. Ezt követően kiscsoportos beszélgetésekre

került sor. A diákoknak és rezidenseknek lehetőségük volt azzal a
kórházi vezetővel beszélgetni, akinek intézményében szívesen vállalnának munkát.
Dr. Vass Levente, a Studium
Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke, a találkozó főszervezője elmondta, az esemény elsődleges
célja összeismertetni a magyar
egészségügyi döntéshozókat a pályakezdő orvosokkal, lehetőséget
teremteni személyes kapcsolatok
kialakítására, és felvilágosítást
nyújtani a fiataloknak az erdélyi
elhelyezkedési lehetőségekről.
„Fontos, hogy a vidéki kórházaknak – például az erdőszentgyörgyi, a szovátai, a baróti vagy a
margittai intézményeknek – is lehetőségük volt beszámolni eddigi
megvalósításaikról, az általuk
kínált lehetőségekről. Ha sikerül ezekre az intézményekre felhívnunk a fiatalok figyelmét,
azzal hozzájárhatunk az orvoshiány csökkentéséhez a vidéki kórházakban” – fogalmazott Vass
Levente.
Tubák Nimród rezidensvizsga
előtt álló orvos, a Marosvásárhelyi
Magyar Diákszövetség volt elnöke
azt mondta, véleménye szerint,

akárcsak sok egyéb területen, a
magyar nyelvű oktatásban és az elhelyezkedést illetően is fontos a
folytonosság megteremtése. „Ahogyan természetes, hogy magyarul
tanulunk a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, ugyanúgy azt is természetesnek találom, hogy ilyen és hasonló rendezvények legyenek a fiatal orvosok itthon tartása,
elhelyezkedésének segítése érdekében” – nyilatkozta Tubák Nimród.
A találkozón részt vett László
Attila, a szenátus egészségügyi bizottságának tagja is, aki elmondta,
meglátása szerint a következő
években több változás is várható a
rezidensképzésben. „Az Európai
Unió 28 tagállamából mindössze
kettőben, Romániában és Franciaországban van rezidensvizsga, más
országokban személyes interjú
alapján alkalmazzák a kórházak a
fiatal orvosokat. Véleményem szerint nálunk is el kell törölni a rezidensvizsgát ebben a formájában,
és lehetővé kellene tenni, hogy a
rezindesek nemcsak egyetemi központokban végezhessék gyakorlatukat, hanem akár megyei vagy
városi kórházakban is” – mondta
László Attila.

Fotó: Nagy Tibor

Erdélyi magyar kórházigazgatók
és pályakezdő orvosok találkozója

Mire e sorok megjelennek

Az év egyik legfontosabb eseménye a
könyvvásár. Számomra. Szigorúan magánérdek és magánügy. Tévedés ne essék, senki
nem bérelt fel arra, hogy ezt a kis jegyzetet
az elektronikus és a hagyományos papírfelületre felvigyem, felvitessem. Egyszerűen ez
ugrott be, amikor leültem megírni a szokott
csütörtökit. (Vagy nagy betűvel kellene?)
A „szokott csütörtökit” mindig az aktualitás adja, a jegyzet erre a belső aktualitásra
van felfűzve, ennek függvénye, következésképpen nem következetes és nem dicsekedhet
rendszerességgel – csupán időbelisége meghatározott. Miként az is, ki mennyi ideig emlékszik rá a megjelenéstől számított húsz
perc múltán.
A könyv – az más. Az nem könnyen feledhető, mint fizikai tárgy, ha már megvásároltuk, ajándékba kaptuk, ma a szerző dedikálta
nekünk. Haza kell vinni, otthoni magányban,
magányos lámpakörbe helyezve – téli időszámítás ide vagy oda, a rengeteg sötétséget
ez a kis magánfény és egy (jó) könyv űzi el a
legsikeresebben –, szét kell nyitni, szagolgatni (már eddig is könyvtári irodalma van
a könyv, a friss nyomdafesték szagának; vesd
össze a Livre de Poche sorozat jellegzetes

szagával, amely sokunk maradandó élménye
az ötvenes-hatvanas évekből, amikor úgy
hittük, hogy ez egyenesen Párizs illata),
aztán nagyon lassan elolvasni az első néhány mondatot. Nem az előszót. Arra ráérünk.
Hivatásos olvasók szerint
ekkor le kell eresztenünk a
könyvet az ölünkbe, az íróasztalra, a párnára, és felemelt tekintettel el kell
nézni valamerre. Sokak szerint keletre vagy
abba az irányba, ahol a könyv szerzője tudomásunk szerint él(t), és hagyni, hogy az
első mondatok keltette benyomás hosszan átmossa elménket és érzékeinket. Hivatásos
olvasók már az első tíz oldal után meg tudják mondani, ha a könyvet végig
képesek/érdemes olvasni, vagy le kell tenni
majd középtájon. (Ez nem vonatkozik a
verseskötetekre. Azokba bárhol bele lehet
olvasni. S ha a költők, az ismerős költők
nem sértődnének meg, még azt is megkockáztatnám, hogy nem kell törődni a poéta
rendezőpályaudvarával, a ciklusokkal,
bátran el kell kalandozni kötetszerte. – Próbált.)

A Vár sétányra várják
a résztvevőket

(Folytatás az 1. oldalról)
Holló László, a Státus Alapítvány
ügyvezető igazgatója nevében a bejelentést Oláh Dénes, a Keresztelő
Szent János Egyházközség plébánosa, a Maros-Küküllő Egyházkerület főesperese tette tegnap délelőtt
a marosvásárhelyi Deus Providebit
Házban néhai Márton Áron püspök
szobra előtt. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy dr. Jakubinyi György
érsek, a Státus elnöke engedélyt adott
az utcára vonulás megszervezésére, s
az ezzel kapcsolatos teendőkkel dr.
Holló Lászlót, a Státus igazgatótanácsának az elnökét bízta meg.
Ismertette továbbá, hogy a tiltakozó nagygyűlés szombaton délután 3 órakor kezdődik, beszédek,
ima és énekek hangzanak el, majd a
jelenlevők együtt mondják el Reményik Sándor Templom és iskola
című versét, amit több száz példányban kiosztanak. Ezután rendezett sorokban átmennek az iskola
elé, amelynek egy könyvet adományoznak, mert hisznek a jövőjében.
Ezért arra kérik a résztvevőket,
hogy aki teheti, vigyen magával egy
könyvet, továbbá fegyelmezetten,
békésen tiltakozzanak, zászlók,
pártszimbólumok vagy a rendőrség
által fehér fegyvernek minősíthető
eszközök nélkül.
A sajtótájékoztatón Novák Csaba
Zoltán városi tanácsos néhai Márton Áron püspöknek a titkosszolgálat irattárában megőrzött szavait
idézte arról, hogy a Kárpát-meden-

Bérolvasók esetében is érvényes az első
mondatok ízlelgetése, de ők az egész kötet
elolvasása után nyilatkoznak. Ugyanis a
bért meg kell szolgálni. Csalni is lehet, de
nem érdemes.
A könyvvásár sürgése és forgása az, amit
novembertől novemberig várok. Belépni a
vásárcsarnokba – melynél alkalmasabb helyiség nincs ma Marosvásárhelyen, nyilatkozta a könyvforgatag
kitalálója, főszervezője – és először csak
végigseperni tekintetünkkel a standokat. A
polcokra kirakott vevőcsalogatókat és a
pulton heverő, már kinyitott, megkémlelt köteteket. Színek és címek. Kötéstáblák és cégérek. Ismerős eladók és minden évben
ugyanott megjelenő kiadók. A vásárlók sokasága és a tanító néni által kivezényelt osztály kisdiákjai, akik hirtelen önálló életet
kezdenek élni, le-lemaradoznak, szétbogarásznak és végül beszippantja őket a könyv.
Délután/másnap elhozzák mord anyukájukat, olvadékony nagyszüleiket, a kíváncsi
apjukat, és addig mizserálnak, amíg megveszik nekik azt a könyvet, ami annyira, de
annyira megragadta a képzeletüket.
Ahogy végigmegyünk, másodszor és harmadszor is, ahogyan rétegekben tárul fel a

cében akkor maradhat meg a magyarság, ha okos, jól felkészült fiatalokat küld a munka mezejére. Ez
nagyon aktuális ma Marosvásárhelyen, ahol a jövő nemzedék felkészülését biztosító magyar nyelvű
oktatásnak egy intézménye került
veszélybe. Az RMDSZ kiáll a
római katolikus egyház, a Státus, a
római katolikus líceum ügye mellett. Szakértői csoport vizsgálja az
ügy minden jogi részletét, a szervezet pedig felajánlotta a jogi képviseletet és az azzal kapcsolatos
költségek fedezését az ügyben érintett valamennyi személynek – hangsúlyozta marosvásárhelyiként, római
katolikusként, szülőként, tanárként
és az érdekvédelmi szervezet képviselőjeként.
– Elmondhatom a marosvásárhelyieknek, hogy a teljes erdélyi magyarság mellettünk van, mindenfele
szimpátiatüntetésekre készülnek –
tette hozzá. Továbbá azt is, hogy támogatásáról biztosítja a szülőket és
a pedagógusokat, akiket kitartásra
kér addig, amíg tisztázódnak az iskolával kapcsolatos vádak.
– Méltóságteljesen mutassuk
meg, hogy nagyon komolyan kiállunk az iskola működésének szükségessége mellett, és továbbra is
fenntartjuk dr. Tamási Zsolt József
ártatlanságát – hangsúlyozta Oláh
Dénes, hozzátéve, hogy várnak
minden jóakaratú, jó szándékú embert, aki számára fontos a magyar
nyelvű oktatás.

kínálat, ahogyan megnyugodva tapasztaljuk,
hogy ez már megvan nekünk korábbi kiadásban, ahogyan megsajdul a szívünk, mert ott
van X kiadó sátrában a régen keresett, de
még a kedvezményes árfekvés is túl magas a
vásárra szánt összeg egészéhez mérten,
aztán két forduló után mégis rászánjuk magunkat, és megvesszük. Sürgősen egy ülőhelyet keresünk, valahol egy csendes zugot,
már nem halljuk a zsivajt, nem érdekel a
hangosbemondó jutkás hangja, csak a megszerzett kincs.
Ja, és felállva már mennénk is haza, ám a
folytonos csábítás nem enged, és belénk nyilall a megbánás, a szégyen, az ennen önzésünk feletti bánat: de hiszen néhány hét
múlva Mikulás, majd karácsony. Most következik ám az igazi kín, hiszen mindenkinek
kedvére valót kell választani. D. ízlését egyszerűen soha nem lehet eltalálni. E. valami
pszichológiát szeretne, A. kapjon meséskönyvet és/vagy színezőt (?), I.-nek kalandregény kell, Z.-nek és X-nek ki kell találni
valamit, és ekkor rábízod magad a megérzésekre. Remélve, hogy nem csalódsz.
És persze, ha még szerző is vagy – függetlenül attól, hogy hányadik kötetnél jársz –,
fél szemmel odalesel, miként fogy. Zsebedben a golyóstoll, arra az esetre, ha a reménybeli olvasó felismer és dedikáltatna…
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Támogatják a súlyosan beteg
magzatot megtartó anyákat

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Elveszíteni vagy elengedni?

– azaz hogyan tudjuk elfogadni azt,
hogy valami/valaki már nincs? Ez volt
a téma a Família Centrum, valamint a
Gyulafehérvári Családpasztorációs
Központ által szervezett Szerdai párbeszédek múlt heti rendezvényén.
Bakó Mária házigazda meghívottai
ezúttal McAlister Magdolna, a búzásbesenyői idősotthon vezetője, valamint
Korodi Csaba kórházlelkész voltak, akik
munkájuk során nap mint nap szembesülnek az elmúlással.

Menyhárt Borbála

Korodi Csaba elmondta, kilenc éve dolgozik a klinikákon, és ez teljesen más jellegű
kihívás, mint a gyülekezeti lelkészség. –
Veszteségélményeink mindnyájunknak vannak, kérdés, hogy az érett személyiség miként néz szembe ezekkel. A szenvedés tesz
próbára bennünket, például egy instabil lelkiállapot ilyenkor örvényként lehúzhat. A
kórházban nap mint nap találkozunk a veszteséggel, és annyit tehetünk, hogy keressük a
megtartó erőt, amibe kapaszkodni lehet – mutatott rá a lelkész.
McAlister Magdolna a Gyulafehérvári Caritas által működtetett búzásbesenyői idősotthont vezeti. Elismerte, sokszor állt már
haldokló idős ember ágyánál, és azt tapasztalta, hogy egy ember élhet úgy, hogy nem
hisz Istenben, de a halál küszöbén úgyis Istenhez fordul.
Hangsúlyozta, különbség van az elengedés, illetve az elveszítés között, ugyanis míg
előbbi egy aktív folyamat, amire tudatosan
tudunk készülni, utóbbi esetben egyszerű
szenvedő alanyai vagyunk a helyzetnek.
A beszélgetésen szó esett a különböző fázisokról, amelyeken valaki keresztülmegy,
amikor szembesül azzal, hogy elveszítette,
vagy arra kényszerül, hogy elengedje szerettét. Elsőként a sokk jelentkezhet, amikor minden átlényegül, az értékek, amelyek alapján
addig éltünk, és sok esetben a hit is meginog.
Jelentkezhet a hárítás mint önvédelmi mechanizmus, amikor az egyén nem tud szembenézni a valósággal, úgy érzi, nem vele
történik a fájdalmat okozó esemény.

A kórházlelkész elmondta, előfordul, hogy
a kórházi ágyon fekvő beteget önvád gyötri,
úgy érzi, életvitelével rászolgált arra, hogy
így alakult a sorsa, mások viszont büntetésként élik meg. Sokan úgymond leltárt készítenek, illetve keresik a felelősöket, mi az,
amit ők maguk másként kellett volna tegyenek, illetve hol tévedhettek például az orvosok. Ellenben nem biztos, hogy a miértekre
választ találnak. – Kapaszkodók hiányában
nagyon nehéz segíteni a betegen. Az, hogy
valaki hogyan lép tovább, függ attól, hogy
milyen szenvedéstörténet van mögötte, illetve hogy milyen a beteg vallási háttere. Van
aki azt mondja, neki ennyi, más pedig azt,
hogy mellette van az Isten, ő segíteni fog. Nagyon fontos, hogy a lelkigondozó ne próbálja
meggyőzni a beteget, hanem ki kell várni,
amíg ő úgy érzi, szüksége van rá – fejtette ki
a kórházlelkész.
A szerettüket elengedni kényszerülő hozzátartozók vívódásai kapcsán elmondta,
könnyebb elengedni valakit, ha előre látható,
hogy ez a veszteség be fog következni, sokkal nehezebb, ha váratlanul ér bennünket.
Könnyít a helyzeten, ha úgy engedem el,
hogy „biztos kezekben tudom”, illetve ha tudatosan készülök erre. Sokkal nehezebb, ha
nincs ez a biztonságérzet, ha kérdések és vívódások vannak bennem, valamint ha tabutémaként kezeljük a helyzetet, és kerülgetjük
a dolgok lényegét. Ugyancsak sokat segít, ha
az illető fel is szabadít arra, hogy eljön az idő,
amikor el kell engednünk egymást. Történhet
ez akár verbálisan, vagy más jelzések által.
McAlister Magdolna rámutatott, az idősotthonba vonuló nyugdíjasok is nehezen élik
meg a változást, nem zajlik zökkenőmentesen
az új helyzet elfogadása, legalább három hét
telik el, amíg valójában „megérkeznek” hozzájuk az idősek.
– Az idősotthonba érkezők már eleve
veszteséggel indulnak, ugyanis megváltak
addigi otthonuktól, környezetüktől. De fontos, hogy erre úgy tekintsenek, hogy ez egy
küszöb egy új életforma felé, és jobb nekik
együtt lenni, különböző programokon részt
venni, mint egyedül a négy fal között. Mindig
mondjuk nekik: azáltal, hogy nálunk vannak,
segítenek nekünk, a személyzetnek abban,

– A lengyel szejm pénteken a súlyosan beteg magzatot megtartó
anyákat és családjukat segítő törvényt fogadott el, amely utat nyit egy
átfogó, hasonló célú kormányprogram megvalósítása előtt, és az előterjesztők szerint alternatív megoldást
jelent a közelmúltban a szejmben elvetett, a teljes abortusztilalmat célzó
tervezettel szemben.
A szejm október elején elutasította
a magzatvédő szervezetek által benyújtott, a teljes abortusztilalmat
célzó törvényjavaslatot. A több mint
félmillió aláírással támogatott tervezet országos tiltakozásokat váltott ki,
és az összes parlamenti frakcióban
akadtak képviselők, akik nem támogatták, többek között azért nem, mert
büntethetővé tette volna a műtétet
végző orvosok mellett a terhességmegszakításon áteső anyákat is. A
kormánypárt már október közepén
kilátásba helyezte: olyan feltételek
biztosítására törekszik, amelyek a súlyosan veszélyeztetett terhességek
esetében is arra ösztönzik a szülőket,
hogy a gyermek világra hozása mellett döntsenek.
A most megszavazott jogszabály
egyrészt kiterjeszti a jelenleg is létező, a fogyatékos gyermeket nevelő
családoknak járó szociális támogatások és egészségügyi szolgáltatások
körét, másrészt megkönnyíti az ezekhez való hozzáférést.
Előírja többek között, hogy a – terhesség során megállapított – súlyos,
visszafordíthatatlan betegségben
szenvedő gyermek világra hozatalát
az állam 2017 elejétől egyszeri, 4
ezer zloty (4200 lej) mértékű támogatással méltányolja.
A törvény továbbá megkönnyíti a
széles körű prenatális vizsgálatokhoz,

hogy családfenntartók legyünk – fogalmazott
az idősotthon vezetője, aki arra is rávilágított,
hogy a családnak általában bűntudata van
amiatt, hogy otthonban hagyják nyugdíjas
szerettüket. – Mindig azt mondom nekik,
hogy ez a változat nem olcsó mulatság,
tehát ha nincs lehetőségük időt áldozni idős
hozzátartozójukra, akkor a pénzüket áldozzák erre, de mindenképpen áldozatot hoznak
érte.
Nem csak a halál kapcsán szembesülünk
az elengedéssel
Korodi Csaba szerint a szeretett személyektől való megválás mellett a veszteségnek
számos formáját tapasztaljuk meg, elveszítheti valaki a munkaképességét, ami azt jelenti, hogy esetleg a továbbiakban négyszáz
lejes betegnyugdíjból kell tengetnie életét,
vagy a családapa a képességét, hogy el tudja
tartani a családját.
Bakó Mária hozzátette, amikor gyerekünk
születik, akkor is megtapasztaljuk az elengedést, ugyanis el kell engedjük az addigi éle-
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a pszichológiai támogatáshoz és az
úgynevezett baby hospice-okhoz való
hozzáférést. Az utóbbiak azoknak
nyújtanak segítséget, akik a terhesség
ideje alatt, a szüléskor, illetve röviddel
a szülés után veszítik el gyermeküket.
A jogszabály rögzíti, hogy a kormánynak az év végéig egy átfogó
programot kell elfogadnia a várandós
nők és családjuk segítésére. Elzbieta
Rafalska, a család- és szociális politikáért felelős miniszter közlése szerint
a program pénzügyi keretét már biztosították a jövő évi költségvetésben.
A parlamenti vita során az ellenzéki pártok elégtelennek tartották a
törvény által biztosított támogatást. A
PO szerint a 4 ezer zloty támogatást
nemcsak a veleszületett, hanem a
születés után szerzett súlyos betegségben
szenvedő
gyermeket
ápoló családoknak is meg kellene
kapniuk.
Az előterjesztők viszont hangsúlyozták, hogy a törvény csak az első
lépést jelenti egy átfogó, Az életért
elnevezésű kormányprogram megvalósításában, annak jogi kereteit jelöli
ki. A törvényt még a szenátusnak és
a lengyel elnöknek is jóvá kell hagynia.
Lengyelországban az 1993 óta érvényben lévő magzatvédő törvény
értelmében többek között akkor lehet
legálisan elvégezni az abortuszt, ha a
magzat visszafordíthatatlan vagy
életveszélyes károsodást szenvedett.
Hivatalos adatok szerint ennek nyomán évente mintegy ezer abortuszt
hajtanak végre, nagyobbrészt Downszindrómás magzatokon, annak ellenére, hogy a Down-kór besorolása a
törvényben körülírt betegségek közé
Lengyelországban jogi és erkölcsi
kétségeket vet fel. (MTI)

tünket, majd amikor a gyerek felnő, az édesanyának, aki addig szimbiózisban élt csemetéjével, azzal kell szembesülnie, hogy el kell
engednie őt. Sok esetben ezt nagyon nehezen
dolgozzák fel a szülők. Korodi Csaba háromgyerekes édesapaként úgy véli, ha megbízunk
a gyerekben, ha tudjuk, hogy képes lesz utat
törni magának, megküzd a nehézségekkel,
könnyebb szívvel engedjük el a kezét.
– Az elengedésben nagyon fontos az otthonról hozott minta, hogy bennünk annak
idején megbíztak-e eléggé a szüleink. Ez határozza meg, hogy mi hogyan viszonyulunk
majd e téren a saját gyerekeinkhez – jegyezte
meg a lelkész.
McAlister Magdolna szerint az az igazi
szülő, aki nemcsak gyökereket ad a gyerekeinek, hanem szárnyakat is. Rámutatott, a bizalom mellett nagyon fontos a gyerekeinkkel
töltött idő, hiszen édesanyaként azt tapasztalta, hogy a gyereket soha nem érdekelte,
hogy megvannak-e a mindennapi élethez
szükséges javak, amiért a szülők oly keményen dolgoznak, hanem hogy az édesanyja
mikor jön haza, milyen tevékenységeken
vesznek részt együtt.
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Szilágyi Mihály

Összhangzatos Nobel-díj

Vannak, akik úgy vélik, hogy egy tudós
akkor válik kiemelkedővé a szakterületén, ha
ugyanazt a témakört tanulja éjt nappallá téve.
A valóság már számtalanszor bebizonyította,
hogy ez a fajta gondolkodás téves. Csak a
korlátolt ember hiszi, hogy elegendő egyvalamit nagyon jól tudni. Sokkal inkább úgy
van, hogy az jelent biztos tudást, ha valaki
szerteágazó műveltséggel rendelkezik. Az intelligens embert a kíváncsiság, a megismerés
vágya jellemzi. Aki csak azt akarja hallani,
amit ismer, amit már szeret, az kizárja az új
megismerésének lehetőségét, tehát kevésbé
értelmes.
A Nobel-díjasok – mint általában a leghíresebb tudósok – körében gyakoriak a zenélni
jól tudó személyek. Nobelről és az általa alapított díjról érdemes tudni, hogy vegyészként
véletlenül feltalálta a dinamitot. A dinamit
alapanyaga, az ugyancsak Alfred Bernhard
Nobel által feltalált nitroglicerin, egy rendkívül kényes természetű robbanó vegyület volt,
ugyanis kisebb ütés hatására is eldurrant. Nobelnek a véletlen segített, hogy sikerült megszelídítenie ezt a veszedelmes anyagot:
egyszer mégiscsak a földre folyt a nitroglicerin. Bizonyára megijedhetett maga a tudós is,
de szerencséjére nem történt robbanás,
ugyanis a folyadékot felitta a por. A különleges masszát tanulmányozva Nobel rájött,
hogy így már ütés hatására sem történik detonáció, de meggyújtva ugyanolyan erőt fejt
ki, mint folyékonyan. Nobel tehát szabadalmaztatta ezt a találmányát is, és azonnal gyártani kezdte. Furfangos ember lehetett, mert a
gyártáshoz állandó kazánfűtésre volt szüksége. Ahhoz, hogy a munkások véletlenül se
aludjanak el munka közben, egylábú székeket
engedélyezett számukra, így kizárta a bóbis-

Bogdán Emese

kolás okozta szerencsétlenségeket. A 90 gyárral és 350 szabadalommal büszkélkedő tudós
hihetetlenül meggazdagodott, így megtehette,
hogy vagyonának a kamataiból évente anyagilag is díjazza a legkiválóbb tudósokat, ezzel
megszületett a Nobel-díj.
Max Planck egyike azoknak a Nobel-díjasoknak, akik kitűnő zenészek is voltak.
Planck hosszú értelmiségi múltra visszatekintő családban született Kielben, 1858-ban.
Ekkor még egy értelmiséginek illett értenie a
művészetekhez, így a zenéhez is. Könnyű
volt neki megtanulni a zenét – mondhatják
sokan –, hiszen abszolút hallása volt. Nemcsak tanulta, hanem szerette is ezt a művészetet – és ezzel volt szerencséje. Élete sora úgy
hozta, hogy ha nem lett volna mellette a zene
védőpajzsa, beleroppant volna a nehézségekbe.
A kis Max – akár Joseph Haydn – kitűnő,
csengő hangú gyerekként a templomi fiúkórusban szopránt énekelt. Ez a kórus a nagy
oratóriumok előadásával is megbirkózott,
tehát nem akármilyen színvonalat képviselt.
Az ének mellett hegedűn, csellón és zongorán
is megtanult játszani. Hamarosan orgonistaként mutatkozott be több egyházi szertartáson. Szerette a zenét, de emellett érdekelte is
a hangzás csodálatos világa.
Planck zseni volt. 16 évesen befejezte az
iskolát, és azon töprengett, hogy zenész legyen-e. Zeneszerzéssel is próbálkozott, több
dalt írt a Müncheni Akadémiai Énekegyletnek, sőt még operettet is a társaság számára.
Vidám ember volt: énekelt, zenélt, komponált, és szerette a fizikát. Szerény is volt. Ő
maga vallotta, hogy nem nagy felfedezésekre vágyik, „csupán csak a fizikai tudomány meglévő alapjait kívánom megérteni,
talán még jobban elmélyíteni”. Így lett
végül fizikus, majd oktató a berlini egyetemen.

Max Planck a zene helyett a fizika mellett
kötelezte el magát, de ez nem jelentette azt,
hogy végképp szakított a muzsikálással, sőt
mélyrehatóan tanulmányozta a hangzás törvényszerűségeit. Berlini tanárkodása kezdetén különös feladatot vállalt magára. Kísérleti
jelleggel egy tiszta hangolású harmóniumon
tanulmányozta az akusztika és a hallás kapcsolatát. Elsősorban a vokális zenét érintette
ez a kísérlet. Azt tanulmányozta, hogy az emberi fül a természetes hangolást kedveli-e
jobban, vagy a kiegyenlített, temperált hangolást. Arra a megállapításra jutott, hogy a
temperált zenéhez szokott fül idegennek
hallja a természetes hangolást, vagyis a megszokás a befolyásoló tényező ezen a téren. Jó
tudnunk, hogy Johann Sebastian Bach korá-

tettek, speciálisak az iskolai hiányzások
miatt. Mindebben – és természetesen az
anyagi háttér megteremtésében is – nagy szerepet kell vállalni a családnak. Hogy mi van
egy érem mögött?… A sportolón és a családján kívül egy egész csapat szakember (edző,
sportorvos, táplálkozási szakember, masszőr,
pszichológus, menedzser és mások) összehangolt munkája. Szerényebb helyeken, ahol
a klubok anyagi háttere nem enged ennyi
szakembert, az edzőre hárulnak a sokrétű feladatok. Ő lesz a felelős mindenért, egy személyben edző, pszichológus, nutríciós
szakember, menedzser és néha még sofőr is,
ha a helyzet megkívánja. A ,,régi szép idők
Pierre de Coubertin-i utópiájával ellentétben
ma már az élsport hagyományaival, a sport
szellemével kizárólag az eredménycentrikusság, a győzelem van közvetlen összefüggésben. A kiválóságra, az emberfelettire törekvés
nem ismer határokat. Méltán feltehetjük a
kérdést, és elgondolkozhatunk rajta, hogy
meddig emelhető még az emberi teljesítőképesség határa, és milyen áron? Sok esetben a
sportorvosok nem kizárólag a szervezet, az
egészség érdekeit mérlegelik, amikor a sérült
sportolónak átmeneti megoldásokkal (helyi
érzéstelenítés) próbálják megoldani a verse-

nyen való további részvételt, ami a későbbi
gyógyulását negatívan is befolyásolhatja. Ez
az eredményérdekeltség bizonyos fokig ellenkezik az orvosi etikával is. A hivatalos
egészségcentrikus álláspont és a tényleges
gyakorlat éles ellentétben van egymással (sok
esetben fájdalomcsillapítókkal vészelik át a
versenyt, s ez már természetes számukra).
„Több esetben meggyőződhetünk, hogy a
sportoló nem saját testi épségét félti, sokkal
inkább a lebukástól, az eltiltástól fél” – írja
dr. Józsa Réka a Gyermeki jogok a sportban
– az élsport, a versenysport mint sportmunka
szempontjából című tanulmányában, melyben a versenysportnak a gyerekekre gyakorolt negatív hatását fejti ki. „A ’70-es évektől
a győzelem már nem csak szimbólum, hanem
egy konkrét pénzügyi, kereskedelmi és politikai következmény. Vajon összefér-e a legjobb egészségi állapot követelménnyel a
zsenge gyermekkorban kikényszerített edzés,
a teljesítmény határok nélküli hajszolása.
Normális az, ha egy 16 éves tornászlány napi
7 órát edz, 130 cm és 30 kg?” Sok más tanulmány, szakvélemény a sportteljesítményt
szintén a gyermekmunkával azonosítja. Az
élsportoló gyerek koránál fogva még nem
képes felfogni az intenzív tréning következményeit. „Az állam elmulasztotta, hogy jogalkotást, megfelelő szociális lépéseket tegyen
annak érdekében, hogy védje a gyermeket a

A versenysport hátulütői

„Nem a győzelem, hanem a részvétel a
fontos”, mondotta a századfordulón Pierre de
Coubertin báró, a modern olimpiai játékok
atyja. E nemes gondolat, mely évtizedekig
fennmaradt sportberkekben, ma már utópia
és álszent megközelítés. Ugyanúgy mint „a
jó sportoló jó tanuló” kommunista modell
vagy az a megállapítás, hogy a versenysport
egészség. Tömör igazság, hogy a legtöbb versenysport veszélyes, de a legveszélyesebb az,
ha valaki egyáltalán nem sportol. Ma már
tudjuk, tapasztaljuk, hogy ha gyerekünk tehetségesnek bizonyul valamilyen sportágban,
ha már gyerekfejjel elhivatottságot érez, életcéljának tekinti a versenyszerű sportolást, fel
kell készülnie családjával együtt a nehézségekre s egy átlagosnak nem mondható életvitelre. Mivel a választás a legtöbbször a
szülőn múlik, elsősorban hozzájuk szól ez a
fejezet. Az alábbiakban fény derül a versenysport hátulütőire, arra, hogy valójában
mi zajlik az érmek mögött, milyenek egy
sportoló érvényesülésének a lehetőségei, és
hogy milyen veszélyeknek van kitéve sportja
révén bármely sportoló. Ma már olyan időket
élünk, ahol a sportok képviselik az országokat az egymás elleni harcban. Úgy látjuk nap
mint nap a tv képernyőjén is, mintha a háborúk megszűntével a nemzetek közötti versengések a sportban nyilvánulnának meg.
Sportolóink, a modern gladiátorok, hőseink,
büszkeségeink, nemzetünk képviselői, hagyományteremtői, könnybe lábad a szemünk,
mikor a díjazáson a nyakukba akasztják az érmeket, ám nem gondolunk arra, hogy mi van
egy nemzetközi eredmény hátterében, menynyi tudomány, robotmunka, lemondás, ráfigyelés, törődés alapozza meg. Minden
sportolónak, aki viszi valamire (és annak is,
aki nem viszi semmire, de elszántan űzi), áldozatos életvitel, emberfeletti munka áll a
háta mögött. Pontos időben felkelni, lefeküdni, speciális előírásoknak megfelelően
táplálkozni, rendszeresen orvosi vizsgálatokat végezni stb. Mértéktartás, az egészség állandó szinten tartása, terhelés az edzések
függvényében. Ha ezeket figyelembe veszszük, egy élsportolónak szinte nincs is
magánélete. Tanulási körülményei is nehezí-

Max Planck (1858–1947)

ban terjedt el a temperált hangolás, részben
Bachnak is köszönhetően. Ennek a bizonyítására írta a nagy barokk mester a Jólhangolt
zongora című kötetét, melyben zeneművekkel bizonyítja a kiegyenlített hangzás előnyeit.
Planck Einsteinnal nemcsak a fizika területén értették meg egymást, hanem több zenélő tudós és Joseph Joachim hegedűs
társaságában együtt is muzsikálták Beethoven szonátáit. Bár Nobel-díjat kapott, mégis
azt vallotta, hogy a tudomány nem képes feltárni a világ legmélyebb rejtelmeit, ezzel
szemben a zene képes megoldani, vagy legalább kifejezni a rejtélyt.
Ha nem lett volna jelen a muzsika Max
Planck életében, talán teljesen felőrlődött
volna idegileg. Családi élete boldogan kezdődött, de sorozatos tragédiák követték egymást. Szeretett feleségét a tüdőbaj ragadta el
tőle. Karl nevű fia az első világháborúban, a
verduni csatában esett el. Grete és Emma
nevű leányai szülés közben haltak meg. Negyedik gyermekét, Ervint pedig a nácik végezték ki, mert részt vett a Hitler ellen
szervezett merényletkísérletben. Az öreg fizikus 87 éves volt, amikor negyedik gyermekét is elveszítette. Öreg lelkét talán csak a
zene mentette meg a végső összeroppanástól.
Akár ő is mondhatta volna Németh László
szavait: „A zenének köszönhetem, hogy van
a lelkemnek hazája, melyre, mint elveszett
szülőföldre, visszaemlékezhetem”.
Fontoljuk meg a zenetanulás kínálta lehetőséget, és ne tartsuk távol magunkat tőle! A
zene a lélek hangolókulcsa, segít egy húron
rezegnünk a nemes emberi érzésekkel. Érdekes a mai világ: mintha félne az ember minden olyan érzéstől, amely mélyebb
tartalmat kínál. De nem lehetünk lelkileg
mindig felületesek. Nem csak szórakozás a
világ, előbb-utóbb érhetnek megpróbáltatások, és akkor jó, ha van kellő lelki gyakorlatunk megbirkózni ezekkel. Erre is jó a
muzsika!

fizikai vagy mentális erőszak minden formájától” – olvassuk a tanulmányban. A gyermeknek nemcsak joga van a játékhoz, de
elemi létszükségletét képezi, s pont ettől
fosztják meg a lelkét, mikor erre nem jut idő.
Sok esetben ki van szolgáltatva a sikeréhes
szülő túlkapásainak vagy az idejekorán eredménycentrikus edzőnek. Ha bepillantunk a
tornászok edzésprogramjába, elképedünk,
mennyi munkának vannak kitéve zsenge gyerekkorukban. Négyévesen kiválogatják, aztán
5-6 évesen már naponta 2 óra edzés, ami 7-8
éves korukra napi 4 órára is felmegy annak,
aki az újraválogatás után bekerül az élvonalba, nemzetközi szinten 10-12 éves korában már napi 6-7 órát is edzenie kell,
speciális táplálkozás mellett, emberfeletti erőt
követelő gyakorlatanyagot, nagyon komplex
koordináció függvényében, rengeteg nehéz
erőelemet, ugrásokat végezni, melyek már a
fizikai törvényeket is megkérdőjelezik, maximálisan kisajtolva a szervezet mozgatórendszerét. Ez persze elrettentő példa, mert a
torna a legnehezebb sportok egyike, ezért a
körülményeket sem lehet általánosítani. De
hol marad a tanulás? A versenysportolók –
akik nagyon magas szinten űzik sportjukat –
rendszerint kimaradnak az iskolából, s magántanulóként haladnak tovább, az országos
szintűek viszont nyomják kegyetlenül mind
a kettőt, ameddig bírják. Feltevődik a kérdés,
kedves szülők, hogy
megéri-e egyáltalán? Egy banális sérülés is véget vethet
a sportkarriernek, s
akkor hogyan pótolható be a tananyag,
hiszen e téren is sok
a követelmény. De
mi lehet a lelkében
egy
gyereknek,
mikor sérülése miatt
többé nem sportolhat, s annyi küzdelem, lemondás után
egyik napról a másikra nem számítanak rá?! Át kell
álljon egy teljesen
más
életvitelre.
Ezekről és más veszélyes hátulütőkről
bővebben a folytatásban.
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Hiányosságok a szociális szférában

Melyek a környékünkön elérhető szociális
ilszolgáltatások,
letve mik azok a hiányosságok, amelyek
a civil szférában dolgozó
szervezetek
mindennapi munkáját megnehezítik? –
ezekre a kérdésekre
kerestek választ a
Gecse utcai Református
Vendégházban
megszervezett kerekasztal-beszélgetésen,
ahol Csép Éva Andrea
megyei önkormányzati képviselő meghívottai dr.
Schmidt
Loránd, a Maros Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője,
Ludescher László, a Gyulafehérvári
Caritas
ágazati
igazgatója,
Vargancsik Iringó, az Alpha Transilvană Alapítvány képviselője, valamint Zalányi János, a Gecse utcai
diakóniai szolgálat képviselője
voltak.

Menyhárt Borbála

Miután a meghívottak ismertették az
általuk képviselt szervezetet, intézményt,
a jelen lévő civil szférában dolgozók
több problémát vetettek fel, olyan hiányosságokra világítottak rá, amelyek
megnehezítik a működésüket, illetve az
általuk felkarolt célcsoportok – a legtöbbször hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők – mindennapjait.
Csata Éva, a Hifa Románia igazgatója
felvetette, hogy Székelyhodos térségéből
több, szellemileg sérült kiskorút nevelő
szülő panaszkodott, hogy nincsen lehetőségük behozni gyerekeiket Marosvásárhelyre, hogy hozzáférhessenek olyan
fejlesztő szolgáltatásokhoz, amelyekre a
gyereknek szüksége lenne. Erre reagálva
dr. Schmidt Loránd vezérigazgató kifejtette, évekkel ezelőtt egy projekt keretében létesült egy szakemberekből álló
mobil csapat, amelynek az lett volna a
rendeltetése, hogy hasonló helyzetben
otthonában keresse fel a sérültet. Kaptak
egy jól felszerelt kisbuszt erre a célra, viszont a humán erőforrás sajnos nincsen
biztosítva, nincsenek szakemberek, akikkel működhetne ez a szolgáltatás. Egy
időben az is gond volt, hogy az egy hónapra megszabott üzemanyagkvóta már
a hónap közepén elfogyott, így a távolabb eső településekről hiába érkeztek
kérések, nem tudtak ezeknek eleget
tenni.
Kovács Orsolya, a mozgássérülteket
felkaroló Motivation Alapítvány képviselője többek között a marosvásárhelyi
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A Cukorbetegek Jövője
Egyesület rendezvénye

Nagy Székely Ildikó

közszállításban tapasztalt hiányosságokat tette szóvá. Mint mondta, az alapítvány a buszsofőröknek megtanítaná
azokat a mozdulatokat, amelyekkel meg
tudnák könnyíteni a mozgássérültek közszállítási járművekre való fel-, illetve leszállását. Brassó megyében már sor
került ilyen jellegű felkészítőre.
Sajó Norbert, a Telefonos Szeretetszolgálat képviselője a finanszírozási,
valamint a pályázati nehézségeket tette
szóvá, mint mondta, bizonyos szervezetek csak aprópénzekhez tudnak hozzájutni, mások pedig óriási összegekkel
gazdálkodhatnak. A két véglet közötti
részt hiányolják. Véleménye szerint
olyan a pályázati rendszer, hogy a civileket arra kötelezik, hogy profilt váltsanak, vagy pedig egészen más
tevékenységet folytassanak, mint ami a
papíron szerepel.
Sajó Norbert ugyanakkor arra is kíváncsi volt, hogy előfordul-e, hogy a
szervezetek által támogatott személyek
utólag majd önkéntesként visszatérnek
és segítik a munkájukat. Kacsó Erika, a
Talentum Alapítvány képviselője kifejtette, szakemberként a legnagyobb büszkeség számára látni, hogy azok a
hátrányos helyzetű családokból származó fiatalok, akiket gyerekként a szárnyaik alá vettek, fiatal felnőttként
önkéntesként visszatérnek és az alapítvány alappilléreivé válnak, lelkesen segítenek a hasonló helyzetben lévő
gyerekek felzárkóztatásában.
Nem prioritás a szociális szolgáltatás
Ludescher László rámutatott, Romániában még mindig nem érzik a szociális
szolgáltatások lényegét, sokan nem értik,
mi a különbség a szolgáltatás és a juttatás
között. Románia a bruttó nemzeti összterméknek csupán a 0,6 százalékát fordítja szociális szolgáltatásokra, míg a
nyugati országokban ez az arány átlagosan 2,6 százalék. A civil szférának volt
egy kezdeményezése, amellyel azt akar-

ták elérni, hogy 2020-ra legalább a 2 százalékot érje el ez az arány. A Caritas ágazati igazgatója szerint a rendszer
hiányossága, hogy az önkormányzatoknak a központi költségvetésből nem osztanak le forrásokat, amit szociális
szolgáltatásokra lehetne fordítani, így
sok esetben a rendelkezésükre álló öszszegekből inkább utat köveznek le, vagy
népünnepélyt szerveznek, mint hogy a
helybéli idősek gondozására vagy a hátrányos helyzetűek felkarolására szánjanak pénzt. A Caritas több mint száz
önkormányzattal működik együtt, elsősorban az otthoni idős- és beteggondozói
szolgáltatás terén, de Ludescher László
hozzátette, óriási meggyőző munka áll
ezen együttműködések hátterében,
ugyanis ha be is látják, hogy az otthoni
idősgondozásra szükség van, a különböző hátrányos helyzetű közösségek felzárkóztatását célzó programokra például
sok település vezetősége nem vevő.
Inkább a büntetés?
Csép Andrea felvetésére szóba került
a törvényes háttér, aminek értelmében az
50 alkalmazottat vagy annál többet foglalkoztató cégek kötelesek fogyatékkal
élő személyt alkalmazni, vagy pedig
olyan védett műhelytől, alapítványtól
termékeket vagy szolgáltatásokat vásárolni, amely sérültekkel dolgozik. Koreck Mária, a Divers Egyesület vezetője
ennek kapcsán elmondta, sajnos a törvény kiskaput is ad, azaz szerepel benne
mintegy harmadik lehetőségként, hogy
amennyiben ezt nem teszik meg, kifizetik a büntetést, így a legtöbb cég ezt az
utat választja. Sajó Norbert pozitív példaként megjegyezte, nemrég kapcsolatba
került egy kolozsvári céggel, amely egy
sérülteket felkaroló szervezettel működik együtt olyanformán, hogy nemlátó
személyek masszírozni járnak a cég alkalmazottaihoz. A cég ezáltal saját alkalmazottainak bónuszt biztosít, és segíti a
fogyatékkal élők munkába állását.

Fogászati kezelés kedvezményes áron

A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ) fogorvosi szakosztálya elindította a Páciensregiszter
projektet, amelynek keretében szervezett formában toboroznak pácienseket a fogorvostan-hallgatóknak, és
egyúttal lehetőséget kínálnak azoknak, akik fogbántalmakkal küszködnek, de nem tudják megengedni
maguknak, hogy megfizessék a magánrendelőkben alkalmazott árakat,
hogy szinte szimbolikus áron hozzáférjenek a különféle fogászati kezelésekhez.

A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
negyed évszázada működik a megyeszékhelyen. A szervezet fogorvosi szakosztálya, a
Fogorvosi Kari Platform (FOK Platform) Páciensregiszter név alatt egy évvel ezelőtt egy
új szolgáltatást hozott létre. A Páciensregiszter sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy az elmúlt év folyamán mintegy 60 páciensnek volt lehetősége igénybe venni az Integrált Fogászati Központ biztosította
kezeléseket, s így több mint 70 diák tapasztalatszerzését segítették.
A Páciensregiszter célja, hogy segítsen
azokon a marosvásárhelyi és környékbeli la-

kosokon, akik fogászati kezelésekre szorulnak, de különböző okok miatt nem tudják
igénybe venni a magánrendelők szolgáltatásait. Nekik próbálnak alternatívát nyújtani. A
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem (MOGYE) 2010-ben átadott Integrált Fogászati Központjában szinte az összes
fogászati kezelés elérhető. A központban több
kezelő is van egymás mellett, vadonatúj felszereléssel. A leendő fogorvosok minőségi anyagokat használnak, azaz olyanok a körülmények,
mint bármelyik magánrendelőben. A kezeléseket végző diákok munkáját pedig minden esetben szakemberek, azaz oktatók felügyelik.
Újdonság, hogy most könnyebben igénybe
lehet venni ezeket a szolgáltatásokat.
A páciens felkeresi az FOK Platform honlapját (http://fok.mmdsz.ro), ahol a Páciensregiszter címszóra kattintva részletes
tájékoztatás nyílik az egyetemi kezelésekről
(cím, kezelések listája, alkalmazott díjszabások). Innen érhető el a regisztrációs adatlap,
ahol néhány egyszerű kérdésre válaszolva az
érdeklődő bekerül a szervezet adatbázisába,
majd a páciens által rögzített időpontban
megkeresi őt telefonon az a diák, aki kezelni
fogja. Ha a páciensnek nincsen internet-hozzáférési lehetősége, vagy bármilyen egyéb

November 14-e a diabétesz világnapja. Ezen a napon
született dr. Frederick Grant Banting kanadai tudós, aki
munkatársával, Charles Best orvostanhallgatóval 1921ben fedezte fel az inzulint. A világnap célja felhívni a figyelmet a cukorbetegek gondjaira, illetve a kezelési
lehetőségekre. A figyelemfelkeltést szolgálja a kék szín
is, amellyel ezen a napon minél több épületet világítanak
ki. A világnap logója és a cukorbetegek nemzetközi jelképe egy kék kör, a kör ugyanis minden kultúrában az
élet és egészség szimbóluma.
A világnapról a marosvásárhelyi Cukorbetegek Jövője
Egyesület november 19-én, jövő hét szombatján emlékezik meg a Deus Providebit Tanulmányi Házban. A délelőtt 10 órakor kezdődő rendezvényről Mohai Endre
Barna, az egyesület elnöke tájékoztatott.
– A világnap alkalmából ingyenes vércukor-, vérnyomás-, illetve glikálthemoglobin-mérést végzünk a Deus
Providebit Házban. A program egyesületünk bemutatásával és a világnap jelentőségének ismertetésével kezdődik, majd dr. Szabó Mónika főorvos, dr. Burkhardt
Noémi Csilla pszichiáter, dr. Szatmári Krisztina belgyógyász előadásai következnek. Kulturális élményben sem
lesz hiány, a Napsugár néptáncegyüttes szórakoztatja az
egybegyűlteket, majd Bölöni Anna citerajátékát és népdalait hallhatjuk. A 13 órakor a Deus Providebit Ház éttermében kezdődő ebéd előtt Sófalvi Lajos főszakács
hipokalóriás ételeket mutat be.
– Mióta működik a Cukorbetegek Jövője Egyesület, és
hány tagja van?
– 2009-től létezik a 2-es típusú diabétesszel diagnosztizált, felnőtt betegeket tömörítő egyesület. Jelenleg 45
tagunk van. Ez egy rendkívül kis létszám, ha arra gondolunk, hogy Maros megyében ma már több mint 39
ezer cukorbeteg él, és a számuk évente növekszik.
– Milyen tevékenységeket szervez tagjai számára az
egyesület?
– Kéthetente találkozunk a tagokkal. Minden hónapban van egy meghívottunk, rendszerint egy egészségügyben dolgozó szakember, aki számos fontos kérdésben
nyújt eligazítást a tagok számára. Szintén havonta végzünk vércukor- és vérnyomásmérést, háromhavonta a
glikált hemoglobint mérjük. Minden harmadik hónapban
felköszöntjük az adott időszak születésnaposait, illetve
a nők napját, a karácsonyt és az idősek napját is megünnepeljük. Kirándulásokat is szervezünk szakorvosok és
rezidensek részvételével. Minden tevékenységünkkel
igyekszünk könnyebbé tenni a diabétesszel diagnosztizált emberek életét. Tudjuk, hogy a cukorbetegség nem
gyógyítható, de helyes táplálkozással, diétával, napi testmozgással és gyógyszerek vagy inzulin pontos adagolásával féken tartható.
– Gondolom, új tagokat is befogadnak az egyesületbe.
– Természetesen. Úgy gondolom, sokan nem hallottak
még rólunk, ez a viszonylag alacsony létszám magyarázata. Azt szeretnénk, ha minél több cukorbeteg erősítő,
támogató közösségre találna nálunk. Akik be szeretnének
lépni az egyesületbe, hívják a 0741-129-352-es telefonszámot, vagy tájékozódjanak a fadr.ro/asociatia-viitoruldiabeticilor internetes oldalon.

problémája akad, a 0749-379-423-es telefonszámon segítséget tudnak nyújtani mindennap 17 óra után. Az adatbázist több önkéntes
moderátor kezeli, ők osztják be a pácienseket
– az esetek függvényében – az egyetemi hallgatókhoz.
A projekt előkészítése többhetes munka
eredménye volt. Az FOK Platform csapata a

technikai és logisztikai háttér megteremtése
mellett magára vállalta a kezelési listák magyar nyelvre fordítását. A projekt célja, hogy
segítséget nyújtson mind a szűkös anyagi
helyzetben levő pácienseknek, mind a pácienskvótákat teljesítő fogorvostan-hallgatóknak – fogalmazott Mester-Nagy Levente, a
projekt koordinátora. (menyhárt)
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A magyar népességfogyás részben a magas halálozás következménye

A magyarországi népességfogyás részben a magas halálozás következménye, az unió
ötödik legkedvezőtlenebb halálozási rátája a magyar – írta
a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) Magyarország 2015
című kiadványában. Magyarországon például 2013-ban
127 ezren haltak meg, míg
Portugáliában és Csehországban, vagyis két, félmillióval nagyobb lélekszámú országban 107 ezren, illetve
109 ezren, a háromszázezerrel kevesebb lakosú Svédországban pedig ugyancsak 107
ezren.

Az előzetes adatok szerint Magyarországon 2015-ben 4,2 százalékkal többen (131 600-an) haltak
meg, mint egy évvel korábban. Míg
a január-februári jelentős, 22 százalékos halálozási többletben az influenzajárvány és az előző évi
alacsony bázis, addig a nyári (július-augusztus) 7,2 százalékos
emelkedésben a hőhullámok kedvezőtlen hatása játszhatott elsődleges
szerepet. Ezer lakosra 13,4 halálozás jutott, az előző évinél 0,6 ezrelékponttal több, ugyanakkor a
csecsemőhalálozások ezer élveszületésre jutó 4,1-es mutatója az eddig
mért legalacsonyabb, 0,5 ezrelékponttal csökkent az előző évihez viszonyítva – közölte a KSH.
Magyarországon – a 2014-es
adatok szerint – a Budapesten élők
számíthatnak a leghosszabb életre.
Az alapfokú végzettséggel rendelkező férfiak esetében a születéskor
várható átlagos élettartam 65,3, a
nők esetében 75,7 év, a felsőfokú
végzettségűeknél a várható átlagos
élettartam magasabb mind a férfi-

aknál, mind a nőknél. Előbbi csoportnál 77,2, míg utóbbinál 81,3 év.
A budapesti férfiak az átlagnál
két évvel, a nők egy évvel, az
Észak-Magyarországon élőknél
pedig 4,4, illetve 2,5 évvel élnek tovább. Hasonló különbség van a falusi – különösen az ezernél kisebb
lélekszámú települések esetében –
és a fővárosi életkilátások között.
Az élet várható hosszát a lakóhelynél is sokkal erősebben befolyásolja
azonban a legmagasabb iskolai végzettség. 2013-ban az alapfokú és a
felsőfokú végzettségűek várható
élettartamának különbsége átlagosan 8,4 év volt: a férfiak esetében
11,9, míg a nőknél 5,6 év. Az olló
valamelyest zárult 2007 óta a férfiaknál, hiszen akkor a különbség
még elérte a 14 évet.
A végzettség élettartamot befolyásoló hatása a volt szocialista országokban a legerőteljesebb –
összegezte a KSH.
A legtöbb rokkantságot a stroke
okozza, a 2014-ben meghalt 126
ezer ember felének keringési betegség okozta a halálát. A keringési halálozások ötöde (12 390 eset) agyi
érbetegség miatt következett be. A
háziorvosi rendelőkben 2013-ban
több mint 550 ezer esetet tartottak
nyilván az agyi érbetegségek csoportjában, a betegek kilenctizede 55
év feletti volt, és a betegség gyakoribb a nők között (61 százalék). Az
agyi érbetegségek miatt bekövetkezett halálozásban az uniós rangsor
utolsó negyedének elején állunk.
A magyar halálozás az uniós átlagnál 70 százalékkal magasabb, a
legkevésbé érintett franciákénak
több mint háromszorosa, a sereghajtó bolgárnál viszont 56 százalékkal
alacsonyabb. Az
agyi
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2014-ig a másfélszeresére (1429)
emelkedett.
Az egészségügyben a kisegítő, fizikai munkakörökben van a legtöbb
betöltetlen állás (6,1 százalék), az
orvosi állások 4,5, a szakdolgozói
állások 3,5 százaléka vár jelentkezőre. 2014-ben a humán egészségügyben
teljes
munkaidőben
foglalkoztatott fizikai dolgozók
havi bruttó átlagkeresete 146 ezer,
a szellemi foglalkozásúaké 235 ezer
forint volt. A fizikai dolgozók átlagkeresete a nemzetgazdasági átlag
84, a szellemi foglalkozásúaké 72
százalékát tette ki. Az egészségügyben dolgozók bruttó átlagkeresete 1,7 százalékkal volt több
2014-ben az előző évinél – adta
közre a KSH.(MTI)
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A praxisok leterheltsége között
régiós szinten nincs nagy különbség, átlagosan 1479 embert láttak
el. Az egy praxisra jutó lakosok
száma a Közép-Dunántúlon és a
Nyugat-Dunántúlon volt a legmagasabb, 4,8, illetve 4,2 százalékkal
az átlag fölött, míg a Dél-Dunántúlon a legalacsonyabb, 9,8 százalékkal az átlag alatt.
A külföldre távozó egészségügyi dolgozók száma 2009-ben
kezdett meredeken emelkedni,
2012-ben meghaladta a kétezret,
azóta enyhén csökken. 2009 és
2012 között az adott évben az orvosi oklevelet szerzettek száma
alacsonyabb volt, mint ahány kollégájuk távozott. A diplomázók
száma a 2009-es mélypont után
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érkatasztrófa után a betegek egyik
harmada meghal, másik harmada a
súlyos maradványtünetek miatt rehabilitációra vagy állandó ellátásra
szorul, ez az emberi vonatkozások
mellett nagy anyagi terhet rak az
egyénre, a családokra és a társadalomra is.
A KSH megjegyezte, hogy a betegség elsődleges rizikófaktorai
közé tartozik a magas vérnyomás, a
magas vérzsírszint és a dohányzás.
Az adatok szerint a magyar háziorvosi rendelőkbe 2013-ban mintegy
3 millióan magas vérnyomás, 1,3
millióan pedig koleszterinproblémák miatt jártak, míg a 2014-es európai lakossági egészségfelmérés
szerint a lakosság 29 százaléka dohányzott.
Az adatok szerint
nő az állandó orvos
nélküli háziorvosi
praxisok száma Magyarországon. Míg
a háziorvosi és házi
gyermekorvosi praxisok száma 2008
és 2014 között alig
változott (0,9 százalékkal csökkent),
2014-ben 6665 volt
a számuk, ezek 95
százaléka saját tulajdonú praxis.
A háziorvosok a
rendelőikben 2014ben
átlagosan
11 309 beteget láttak
el, 29 százalékkal
többet, mint 1990ben. Egy napra 45
beteg jutott, az egy
betegre jutó átlagos
idő 5 perc volt – írta
a KSH.
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November 3-i rejtvényünk megfejtése: Ha vétkes a cél, jobb elvetned, közvetve így is jót teszel. Shakespeare.
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Sirius: újabb nagyarányú vereség

Galacon
elszenvedte
hatodik
vereségét
(ugyananynyi mérkőzésből) a
Marosvásárhelyi Sirius
női
kosárlabdacsapata.
Ezúttal 25
pont volt a
különbség a
házigazdák
javára, akik
nem tartoznak a bajnokság erős- Időkérés a marosvásárhelyi csapatnál, Steff Zakariás vezetőedző magyaráz. Fotó: Nagy Tibor
ségei közé.
A női bajnokságban háromhetes FIBAHa ironikusak lennénk, akkor azt mondanánk, hogy ezért van az, hogy csak 25 ablak következik a válogatottak Európaponttal vertek meg, és nem 30 fölött. A szo- bajnoki selejtezői miatt, a Sirius azonban
morú valóság azonban az, hogy a maros- 18-án pótolja a Jászvásár elleni elmaradt
vásárhelyi csapat jelenlegi kerete nem nő mérkőzését. Gyakorlatilag ez az utolsó
fel az élvonal elvárásaihoz, és ez egyre vi- esély arra, hogy a csapat bebizonyítsa, nem
lágosabban látszik, ahogy telnek a fordu- csak edzőpartnerként vesz részt az élvonalban, hanem legalább a szintén újonc moldlók, múlnak a mérkőzések.
Galac már az első félidőben, sőt, már az vai csapattal fel tudja venni a küzdelmet. A
első negyedben döntő előnyre tett szert, Poli eddigi eredményei alapján ez sem lesz
a második játékrészben meg tudta engedni könnyű. (bálint)
magának, hogy sok tartalékot használjon,
Jegyzőkönyv
így a különbség nem nőtt már sokkal nakosárlabda
Nemzeti Liga, 8. forNői
gyobbra.
A galaci fölény elsősorban a dobások na- duló: Galaci Phoenix – Marosvásárhegyobb hatékonysága következtében alakult lyi Sirius 91:64 (23-11, 27-16, 23-22,
ki (49% a 30% ellenében mezőnyből), bár 18-15)
a többi statisztikai mutató sem a Siriusnak
Galac, sportcsarnok, 600 néző. Vekedvez (lepattanók: 52-41, eladott labdák: zette: Dragoş Stan (Bukarest), Ale14-17). Ismét bebizonyosodott, hogy xandru Anica (Târgovişte), Lavinia
McCune nem tud védekezni, alig 11 perc- Gheorghe (Bukarest). Ellenőr: Tiberiu
nyi játék alatt négy személyi hibát szedett Rist (Bukarest).
össze, és bár Daniel szerezte a legtöbb ponPhoenix: Covile 26 (1), Rutan 20 (5),
tot, a nyolc eredményes dobásához összeSteenholdt 15, Nelson 11, Jackson 8
sen 26 kísérlet kellett.
(2), Creţu 4, Dumitrache 4, Filip 3 (1),
Badi, B. Fota, D. Fota.
Eredményjelző
Sirius: Daniel 22 (3), Laudermill 19,
A női kosárlabda Nemzeti Liga 7.
Gregory
10 (2), McCune 4, Gál 3 (1),
fordulójának eredményei: SepsiszentMészáros
2, Lovász 2, Parajdi 2, Pop,
györgyi Sepsi SIC – Brassói Olimpia
Radu.
67:62, Jászvásári Poli – Galaci Phoenix
84:88, CSM Târgovişte – Aradi ICIM
59:52, Kolozsvári U – CSBT Alexandria 81:61. A Szatmárnémeti CSM –
Marosvásárhelyi Sirius mérkőzést november 30-án játsszák.
A 8. forduló eredményei: Brassói
Olimpia – CSBT Alexandria 78:67,
Kolozsvári U – CSM Târgovişte 74:70,
Galaci Phoenix – Marosvásárhelyi Sirius 91:64, Jászvásári Poli – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 59:63, Aradi
ICIM – Szatmárnémeti CSM 69:67.

Ranglista
1. Târgovişte
2. Kolozsvár
3. Sepsiszentgyörgy
4. Brassó
5. Galac
6. Arad
7. Szatmárnémeti
8. Alexandria
9. Jászvásár
10. Sirius
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A teremfocimeccsről – és egyebekről

Bálint Zsombor

Jó lenne csak a City’us – Székelyudvarhelyi
FK teremlabdarúgó-meccsről írni. Amely érdekes, izgalmas, színvonalas, fordulatos, jó
iramú volt. Amelyen a fiatal marosvásárhelyi
csapat háromszor is vezetett, de a végén a lehozott kapus taktikáján elbukott, az ellenfél
pedig Szőcs László révén (aki annyi örömet
szerzett a City’us szurkolóinak is egykor) egymás után rúgta a gólokat az őrizetlenül maradt
kapuba, ez pedig súlyosan deformált eredményhez vezetett a játék képéhez képest. Lehetne írni a legfurcsább marosvásárhelyi
gólról, amikor Stoica labdája a kapu sarkában
nem állt meg, hanem a nem megfelelően rögzített háló alatt kigurult, a játékvezetők pedig
előbb egymásnak vonogatták a vállukat, majd
Decă a lelátó nyomására meggyőződött, hogy
a háló valóban lyukas, s megadta a találatot.
Aztán beszélhetnénk az ezt követő forró pillanatokról, amikor Molina a gólvonalon (vagy
azon túl?) fogott meg egy labdát, Capţan pedig
mutatta, hogy a labda nem haladt át teljes terjedelmével a vonalon, lázba hozva az udvarhelyi kispadot és a vendégek húsz-harminc fős
szurkolói táborát. Beszélhetnénk arról, hogy
Szőcs László két tízméterest is kihagyott, ám
a második után néhány másodperccel egyenlített az FK 5-5-re. Ekkor döntött a marosvásárhelyi kispad, hogy lehozza a kapust, hisz a 19.
percben ilyen taktikával sikerült 1-3-ról 2-3-ra
szépítenie, ám ezúttal vesztére…
De sajnos másról is kell beszélnünk. Nem
csak arról, hogy Csoma Alpár még mindig
csak a lelátón foglalt helyet, noha megkezdte
az edzéseket, de saját szavai szerint csak akkor
akar ismét pályára lépni, amikor teljesen
készen áll. Hanem leginkább arról, hogy az
első játékos elhagyta a keretet az elmaradt fizetések miatt. Cristian Cardenas, megelégelve
az ígéreteket, hazautazott Spanyolországba.
Vele a pályán talán más is lehetett volna az
eredmény, de nem csak ezen a meccsen hiányzott, illetve fog hiányozni. Arról is szólnunk
kell, hogy a csapat, bár bejutott az UEFA-kupa
elitkörébe, még nem tudta megvenni a repülőjegyeket Lisszabonba, mert üres a kassza. De
adjuk át a szót Cosmin Gherman társedzőnek,
akit a mérkőzés után kérdeztünk a klub kényes
helyzetéről, és kifakadt:
„2003-ban könnyes szemmel hagytam itt
Déváért Marosvásárhelyt
(sz. megj.: akkor szűnt
meg az első marosvásár1. Déva
9
helyi teremlabdarúgó2.
Galac
9
csapat), nem szeretném
3. Székelyudv. 9
ezt még egyszer átélni.
4. Călăraşi
9
Miután hazajöttem, hat
5. Temesvár 8
bajnoki címet szállítot6. Jászvásár 9
tunk a városnak. Bejutot7. City’us
7
tunk az UEFA-kupa
8. Sepsisztgy. 9
elitkörébe, dicsőséget
9. Resicabánya 9
szereztünk Marosvásár10. Kolozsvár 10
helynek. Én idevaló va11. Kézdiv.
8
gyok, többségében helyi
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fiatalok alkotják a csapatot, akik egyre jobban
játszanak, ám április óta egy fityinget sem láttunk. Családunk, gyermekünk van. Nem tudom,
mit akarnak tőlünk. Ha nem akarnak támogatni,
mondják meg, hogy mi is tudjunk róla. Ha meg
akarják szüntetni a csapatot, szüntessék meg, de
ne hagyjanak ebben a bizonytalanságban. Csak
ezekért a fiatalokért kár, akikkel két-három év
múlva ismét a bajnoki címért játszhatnánk. Ha
még lesz csapat, ha Marosvásárhelyen még
akarják támogatni a sportot. Ha nem, a fiataljaink ismét másoknak játszanak majd. De
mondják meg végre, mit akarnak.”
Ehhez mi sem tudnánk sokat hozzátenni,
csak azt: emlékezünk még a 2008 előtti időszakra, amikor a város sportélete alig-alig pislákolt. Ezt akarnánk ismét valóban, kedves
városi tanács (azaz bizonyos tanácstagok),
kedves polgármesteri hivatal? Mert míg a kedd
esti vereség egyáltalán nem nevezhető annak,
a marosvásárhelyi klubok elvérzése valóban
szégyent hozna a városra.
Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 1. liga, 10. forduló:
Marosvásárhelyi City’us – Székelyudvarhelyi FK 5-9 (2-3)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok,
800 néző. Vezette: Daniel Decă (Brăila),
Sebastian Capţan (Galac). Tartalék: Dumitru Balaban (Galac). Ellenőr: Valeriu
Ioniţă (Bukarest).
Gól: Ţipău (1., 28.), Duque (19.), Stoica
(21., 32.), illetve Silion (8., 35.), Miklós
(12.), Szőcs László (12., 35., 37., 39., 39.),
Kedei (29.).
Sárga lap: Duque (25.), Covaci (36.), illetve Biró (18.), Szécsi (25.), Szőcs Loránd
(25.).
City’us: Tătar (Molina) – Duque,
Stoica, Ţipău, Covaci (Csala, Dobai,
Ţipău, Pop, Küsmödi, Boroş).
Székelyudvarhely: Grigoraş – Szőcs
László, Szőcs Loránd, Biró, Szécsi (Szabó,
Hadnagy, Silion, Kedei, Miklós).
A teremlabdarúgó 1. liga 10. fordulójának további eredményei: Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Resicabányai Munkás 7-2,
Temesvári Informatica – Galaci United 30, Kolozsvári Clujana – Dunărea Călăraşi
0-2, Jászvásári Poli – Dévai Autobergamo
3-4. A Kézdivásárhelyi SE állt.
7
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1
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2
2
1
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1
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54-19
35-19
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30-23
45-16
37-31
28-27
33-37
24-46
14-61
12-55
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22
19
18
16
11
11
10
7
3
0
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Maros KK: Győzelem és továbbjutás az Európa-kupában

Továbbjutott a FIBA Europe Cup csoportköréből a Maros Kosárlabdaklub férficsapata. A Tigrisek a visszavágón is legyőzték az észt TLÜ
Kalev csapatát, a keddi mérkőzés eredménye 89:76 a marosvásárhelyiek
javára, akik így már nem szalaszthatják el a csoport második helyét.
A Maros KK győzelme pillanatig sem forgott veszélyben, bár az első
negyed végére a házigazdáknak sikerült előnybe kerülniük. Szünetre
azonban megfordult az állás, a második játékrészben nagyon magabiztosan kosárlabdázva, simán nyert a Szászgáspár Barnabás irányította legénység, amely szinte minden tekintetben felülmúlta ellenfelét. A távoli
dobáskísérletek tekintetében csaknem kétszer jobban teljesítettek riválisuknál a Tigrisek (39,1%-20,7%), és lepattanózásban is felülmúlták ellenfelüket (42/35).
A Maros KK november 16-án 19 órai kezdettel játssza utolsó csoportmérkőzését, a Prienu-Birstono ellen, amely az első összecsapáson 99:61re felülmúlta a vásárhelyi legénységet. (F.A.)

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda FIBA Europe Cup, I csoport, 4. forduló:
TLÜ/Kalev – Maros KK 76:89 (25-21, 19-26, 15-26, 17-16)
Tallinn, Saku Aréna, vezette: Aljakszander Szirica (fehérorosz),
Kapitány Gellért (magyar), Alexander Romanov (orosz). Ellenőr:
Saulius Samulevicius (litván).
TLÜ/Kalev: Tamm 21 pont, Saks 17 (3), Grabauskas 12, Vahter
10 (2), Jones 8, Kurg 5 (1), Jurtom 3, Aimre.
Maros KK: Mohammed 20 pont (2), Kalve 19 (2), Martinic 9 (1),
Djapa 9 (2), Sánta 8, Lázár 6, Barham 5 (1), Bor?a 5, D. Andrei 4
(1), Polyák 3, Cioacătă 1.
Eddig nem közölt, korábbi eredmény: Prienu-Birstono –
TLÜ/Kalev 104:61.
1. Maros KK
2. Prienu-Birstono
3. TLÜ/Kalev

Az I. csoport állása
3
2
1
2
2
0
3
0
3

220:233 5
203:122 4
195:263 3

Nagyvárad újabb veresége a Bajnokok Ligájában
Gyengébben hajrázott a Nagyvárad, mint ellenfele, így kikapott
a francia Le Mans Sarthe otthonában a férfikosárlabda Bajnokok
Ligája B csoportjában rendezett mérkőzésen. Az eredmény 72:61
a francia csapat javára. A váradiak eddigi négy meccsükből hármat
elvesztettek, és a nyolccsapatos mezőny hatodik helyét foglalják el.

ADÁSVÉTEL

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0752578-568. (57263)
KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0753590-792. (57263)
KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0758641-927. (57263)
ELADÓ 2004-es évjáratú Peugeot
206 személygépkocsi, 1,4 benzines,
ötajtós, klímás, full extrás, be van írva
forgalomba, tűzpiros színben, nagyon szép állapotban. Tel. 0722–967539. (HN-I)

LAKÁS

KIADÓ központi 2 szobás üzlethelyiség.
Tel. 0722-649-528. (57382)

ELADÓ/KIADÓ
új
ház
Marosvásárhelyen. Tel. 0744-572-814. (57439)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Pálfy Sándor névre
szóló
ingyenes
autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (57434)

ELVESZTETTEM Felméri Csaba névre
szóló
ingyenes
autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (57447)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(57062)
BIZTONSÁGTECHNIKAI munkatársat és villanyszerelőt alkalmazunk
sürgősen. Az önéletrajzokat az electrosec@rdslink.ro e-mail-címre várjuk.
(18233-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (57373)
TÖMBHÁZLAKÁS- ÉS LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel. 0746-854-850.
(57401)
IDŐS HÖLGY mellé gondozónőt keresünk 3-4 órára, délutáni órákra. Tel.
0265/261-944. (57392-I)
ALKALMAZUNK hegesztőt és lakatost. Tel. 0766-519-187. (sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Köszönjük, hogy élt, s minket
szeretett, nem halt meg, csak álmodni ment. Emléke itt él szívünkben
örökre.
Fájó szívvel emlékezünk a drága
jó férjre, szerető édesapára, gondoskodó
nagytatára,
id.
ADORJÁNI ZOLTÁNRA halálának
7. évfordulóján. Nyugalma felett
őrködjön mindannyiunk szeretete. Bánatos felesége, Magdi,
fia, Zoltán, három drága unokája:
Timike, Csilluka és Andika. Köszönet mindazoknak, akik emlékét
kegyelettel
őrzik
és
szeretettel gondolnak rá. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! (57445)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédmama,
özv. GÁL DOMOKOSNÉ
szül. ISZLAI BERTA
rövid szenvedés után 95. évében
csendesen megpihent.
Búcsúzik tőle fia, Józsi, menye,
Kicsi, unokája, Irénke és családja. (57385-I)

Eredményjelző
* A csoport, 2. forduló: Elan Chalon – SL Benfica 90:76,
ALBA FEHÉRVÁR – Brussels Basketball 86:79; ALBA FEHÉRVÁR – Elan Chalon 111:91, Brussels Basketball – SL Benfica 74:79; 4. forduló: Elan Chalon – Brussels Basketball 78:74.
Az állás: 1. Elan Chalon 7 pont/4 mérkőzés, 2. ALBA FEHÉRVÁR 5/3, 3. SL Benfica 5/3, 4. Brussels Basketball 4/4.
* B csoport, 2. forduló: BCM Gravelines – KÖRMEND 95:76,
Limburg Utd. – Donar Gröningen 90:97; 3. forduló: Donar Gröningen – KÖRMEND 79:74, Limburg Utd. – BCM Gravelines
95:98; 4. forduló: Limburg Utd. – KÖRMEND 75:92. Az állás:
1. BCM Gravelines 6 pont/3 mérkőzés, 2. KÖRMEND 6/4, 3.
Donar Gröningen 5/3, 4. Limburg Utd. 4/4.
* C csoport, 2. forduló: Telekom Baskets – Södertälje Kings
85:76; 3. forduló: Telekom Baskets – Belfius Mons-Hainaut
77:75; 4. forduló: Belfius Mons-Hainaut – Södertälje Kings
94:77. Az állás: 1. Telekom Baskets 4 pont/2 mérkőzés, 2. Belfius
Mons-Hainaut 4/3, 3. Södertälje Kings 4/3.
* D csoport, 2. forduló: Antwerp Giants – SOPRON 88:67,
Nanterre 92 – FC Porto 81:73; 3. forduló: Antwerp Giants –
Nanterre 92 69:78, SOPRON – FC Porto 75:72; 4. forduló: Antwerp Giants – FC Porto 79:72. Az állás: 1. Antwerp Giants 7
pont/4 mérkőzés, 2. Nanterre 92 6/3, 3. SOPRON 4/3, 4. FC
Porto 4/4.
* E csoport, 2. forduló: Pau-Lacq-Orthez – Tartu 77:56; 3.
forduló: Redwell-Gunners – Pau-Lacq-Orthez 66:81. Az állás:
1. Pau-Lacq-Orthez 4 pont/2 mérkőzés, 2. Redwell-Gunners 3/2,
3. Tartu 2/2.
* F csoport, 2. forduló: BUKARESTI STEAUA CSM – Lukoil
Akademic 76:80, Bnei Herzliya – Prievidza 89:64; 3. forduló:
Lukoil Akademic – Prievidza 90:75, Bnei Herzliya – STEAUA
CSM 90:85. Az állás: 1. Lukoil Akademic 6 pont, 2. Bnei Herzliya 5, 3. Prievidza 4, 4. BUKARESTI STEAUA CSM 3/3.
* G csoport, 2. forduló: Gaziantep – KOLOZSVÁRI U 72:73,
KB Peja – Petrolina AEK 87:82; 3. forduló: Gaziantep – KB Peja
74:56, KOLOZSVÁRI U – Petrolina AEK 65:63. Az állás: 1.
KOLOZSVÁRI U 6 pont, 2. Gaziantep 5, 3. KB Peja 4, 4. Petrolina AEK 3.
* H csoport, 2. forduló: BC Jenyiszej – Demir Insaat 90:81,
Sigal Pristina – Rilszki Szportiszt 100:104; 3. forduló: Demir Insaat – Rilszki Szportiszt 92:70, BC Jenyiszej – Sigal Pristina
102:101. Az állás: 1. BC Jenyiszej 6 pont, 2. Demir Insaat 5, 3.
Rilszki Szportiszt 4, 4. Sigal Pristina 3.
* J csoport, 2. forduló: BC Siauliai – Apoel 75:84, BK Pardubice – Cmoki Minszk 75:80; 3. forduló: BC Siauliai – BK Pardubice 90:108, Apoel – Cmoki Minszk 70:71. Az állás: 1. Cmoki
Minszk 6 pont, 2. BK Pardubice 5, 3. Apoel 4, 4. BC Siauliai 3.
Könnyes szemmel nézünk az égre,
kérjük a Jóistent, nyugtasson békében.
Jóságos szíved pihen a föld alatt,
minden
könnycseppünk
érted
hullatjuk.
Fájó szívvel emlékezünk november 10én ORBÁN ÁGNESRE halálának 6.
évfordulóján. A Jóisten kegyelmében
nyugodjon békében!
Férje, lánya, fia, menye és négy
unokája. (57133-I)
Ma, november 10-én van 7 éve,
hogy
szeretteitől
eltávozott
szerető édesanyánk, GYORGYISOR
MAGDOLNA.
Szeretett volna még élni, de elhagyta
az ereje. Nagyon hiányzol, drága
édesanyánk, soha nem lehet téged
elfelejteni.
Szerettel gondolunk rád: lányod, Tuci,
két unokád: Istvánka, Sziszike, négy
dédunokád:
Józsefke,
Vivien,
Ádámka, Istvánka.
Nyugodjál békében, drága édesanyánk, és imádkozzál értünk
az Úrnál! (57396)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
dédnagyapa és jó barát,
dr. SZÉKELY PÁL
a marosvásárhelyi
fertőzőklinika
nyugalmazott főorvosa
életének 93. évében türelemmel
viselt, hosszú betegség után
csendesen elhunyt. Utolsó útjára
2016. november 10-én 13 órakor
kísérjük a marosvásárhelyi katolikus temetőbe, unitárius szertartás szerint.
A gyászoló család. (57379-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, testvér, rokon, jó
barát,
SÜTŐ ILONA
szül. BACZONI ILONA
életének 84. évében türelemmel
viselt rövid szenvedés után hirtelen elhunyt. Drága halottunkat
2016. november 11-én, pénteken
14 órakor búcsúztatjuk a marosvásárhelyi református temetőben,
református
szertartás
szerint.
A gyászoló család. (57440-I)

Megyei labdarúgó-bajnoki
eredmények
* 5. liga, Északi csoport, 9. forduló:

Marosfelfalu – Lövér 2-3, Alsóidecs
– Görgénysóakna 2-4, Szászrégeni
Testvériség – Magyaró 2-1, Bátos –
Disznajó 6-0, Köhér – Mezőkirályfalva 5-1. Az élcsoport: 1. Magyaró
22 pont, 2. Szászrégeni Testvériség
19, 3. Bátos 17.
* 5. liga, Középső csoport, 9. forduló: Szászrégeni-Gernyeszegi Sporting – Mezőrücs 2-0, Nyárádremete –
Csittszentiván 3-1, Cikmántor – Kerelőszentpál 7-3, Tuzson – Balavásár
1-4. Az élcsoport: 1. Harasztkerék 22
pont, 2. Nyárádremete 19, 3. Balavásár 14.
* 5. liga, Déli csoport, 9. forduló:
Marosludas II – Vámosgálfalva 3-2,
Magyarsáros – Mezőzáh 1-3, Radnót
II – Marosugra 1-2, Maroskece – Mezőceked 1-5. Az élcsoport: 1. Mezőceked 19 pont/8 mérkőzés, 2.
Marosugra 18/8, 3. Marosludas II
16/9.
* 6. liga, I. csoport, 10. forduló:
Nyárádgálfalva – Jedd 3-1, Koronka
– Küküllőszéplak 5-0, Somosd –
Kibéd 20-4, Székelybere – Csíkfalva
1-3, Székelysárd – Egrestő 3-1. Az élcsoport: 1. Somosd 28 pont, 2. Jedd
23, 3. Koronka 19.
* 6. liga, II. csoport, 10. forduló:
Szabéd – Galambod 2-2, Harcó – Uzdiszentpéter 3-0, Mezőpanit – Mezőfele 8-3. Az élcsoport: 1.
Uzdiszentpéter 23 pont/10 mérkőzés,
2. Harcó 22/9, 3. Mezőpanit 18/10.
* A1-es (U19-es korosztályú) megyei ifjúsági bajnokság, 8. forduló:
Dicsőszentmártoni Voinţa – Radnót 41, Nyárádszereda – Marosvásárhelyi
Atletic 2-1, Marosvásárhelyi Sportlíceum – Nyárádtő 1-4. Az élcsoport: 1.
Nyárádszereda 19 pont/8 mérkőzés, 2.
Nyárádtő 18/8, 3. Atletic 15/7.
Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, após, nagyapa és dédnagyapa,
id. BERECZKI GÁBOR
nyugalmazott technikus
életének 83. évében csendesen
megpihent. Temetése 2016. november 11-én 13 órakor lesz a demeterfalvi
családi
háztól,
református szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (57428-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagybácsi, rokon, barát és ismerős, a
marosvásárhelyi születésű
CZEITLER SÁNDOR
a Metalotehnica
volt alkalmazottja
életének 75. évében november 8án csendesen megpihent. Utolsó
útjára november 11-én 13 órakor
kísérjük a református temetőbe.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Szerettei. (57438-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett, drága jó barátnőnk,
MIHĂESCU FELICIA
(Félix)
rövid szenvedés után csendesen
megpihent. Utolsó útjára november 11-én, pénteken 14 órakor kísérjük a marosvásárhelyi római
katolikus temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúzik tőle Olga és családja,
Marici és családja, Eta és családja. (57448-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet
mondunk
mindazoknak,
akik
gyászunkban
osztoztak, részt vettek szeretett
halottunk, özv. FODOR ÁRPÁD
temetésén, és sírjára koszorút
vagy virágot helyeztek el. A
gyászoló család. (57377-I)
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SZOBALÁNYI/SZOBAFIÚI ÁLLÁS Németországban. Szakmai tapasztalat és német nyelvtudás nem
szükséges, minden jelentkező ingyenes betanításban részesül. Amit ajánlunk: 1000–1200 euró/hó, ingyenes kiutazás, ingyenes szállás Németországban és egészségügyi biztosítás. Jelentkezzen a 0740-223-377es telefonszámon hétfőtől péntekig 9-16 óra között. (58943)
SZAKFELÜGYELŐT (inspektort) alkalmazunk műszaki ITP-re. Tel. 0740-801-365. (18145-I)

RÉGI AJTÓK és ABLAKOK MINŐSÉGI HŐ-, POR- és HANGSZIGETELÉSÉT vállaljuk garanciával. Tiszta munka, új és egyszerű megoldás, 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, 0742-010-263-as telefonszámon. (58962)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás! Tapasztalat nem szükséges! A magyar nyelv ismerete kötelező! Érdeklődni
a 00-40-753-102-290-es telefonszámon. (58963-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz üzletébe ELADÓNŐT és KASSZÁSNŐT. Tel. 0744-681-130. (18226-I)

FELVESZÜNK fiatal, talpraesett LÁNYOKAT WEBÁRUHÁZBA. Tel. 0745-520-408. (57419-I)

VÁLLALUNK BELSŐÉPÍTÉSI MUNKÁT: gipszkartonozást, festést, burkolást stb. Tel. 0740-664-749.
(18240-I)

A Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség
utcai plakátolást és építkezést felügyelő,
valamint környezetvédelmi és kereskedelmi
tevékenységet ellenőrző osztályának
2016. október 24-e és november 7-e közötti tevékenysége

Az említett időszakban és témakörben a helyi rendőrök 120 ellenőrzést
végeztek
és
sikerült
hatékonyan megoldani a város területén felmerült, a lakosság által jelzett rendellenességeket, a helyi
rendőrség feladatkörét szabályozó
155/2010-es törvény előírásait betartva.
Az utcai plakátolást és az építkezésfegyelmet 37 építőtelepen ellenőrizték. Megállapították, hogy hét
helyszínen építkezési engedély nélkül dolgoztak. A kivizsgálásokkal
kiderültek a szabálysértés körülményei és sikerült azonosítani a tetteseket,
beruházókat,
haszonélvezőket és a kivitelezőket. Az érintetteket az építkezések engedélyeztetésére
vonatkozó
50/1991R
törvény alapján összesen 9000 lejre
bírságolták.
Ezzel egy időben öt esetben értesítették az illetékes hatóságokat,
hogy indítsanak bűnvádi eljárást
azok ellen, akik folytatták a törvénytelen építkezést. Elrendelték
ezek beszüntetését, illetve hasonló
intézkedést foganatosítottak az engedély nélküli építkezések esetében
is.
Környezetvédelmi téren is több
kihágást tapasztaltak: 14 alkalommal értesítették a rendőröket amiatt, hogy közutaktól és ingatlanok
ajtóitól, ablakaitól 10 méternél kisebb távolságra tartanak háziállatokat az ott lakók, ugyanakkor nem a
kijelölt helyre vagy kukában tárolják a hulladékot.
Ez esetben a szabálysértőket 800 lejre büntették meg, ugyanakkor a helyi rendőrség felügyelői felszólítottak több kereskedelmi társaságot, hogy tartsák be a 20/2008-as helyi tanácsi határozatot és
takarítsák ki udvaraikat vagy a tulajdonukban, kezelésükben levő ingatlanokat, területeket.
Kereskedelmi téren 64 ellenőrzést végeztek, aminek alapján 15 jegyzőkönyvet állítottak ki, összesen
17.325 lej értékben róttak ki bírságot. Leggyakoribb kihágások: a működési engedély hiánya vagy
kifüggesztésének elmulasztása. Hat kereskedelmi társaságnál nem szerepelt a termékek ára, négynél
nem volt megfelelő a címkézés, egy céget a 349/2002-es törvény 3. cikkelye, 1. alpontja értelmében
5.000 lejjel bírságoltak meg, amiért megengedte a dohányzást az általa működtetett nyilvános, zárt
helyiségben.
A Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség biztosítja a városlakókat, hogy továbbra is szakszerűen intézkedik, hogy a panaszokat a törvényeknek és a hatáskörüknek megfelelően azonnal megoldják.
Valentin-Constantin Bretfelean, a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség ügyvezető igazgatója
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FONTOS
TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• 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

A LOCATIV RT.

– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A –

nyilvános árverésen bérbe adja Marosvásárhelyen az alábbi nem lakás rendeltetésű helyiségeket:

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.

A Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal

szervezésében az őszi nagytakarítás
2016. november 7. és december 12. között zajlik.

A program:
November 14-én: Hévíz, Avram Iancu, Régi Kórház, Palás köz,
Visói, Forradalom, Köztársaság, Aranyos, Motru, Vlahuţă,
December 30., Küküllő, Mărăşti, Mărăşeşti tér
November 15-én: Csónakos, Margaréta, Őz, Berek, Gát, Kós
Károly, Abrudbányai, Szolidaritás, Munkás, Diófa, Hangya, Kárpátok sétány, Strand park
November 16-án: Benefalvi, Tó, Sólyom, Jegenye sor, V. Goldiş,
V. Lucaciu, N. Szabó Ferenc, C. Hagi, Serafim Duicu, Víztelep,
Ibolya, Szentannai, Şt. Cicio Pop
November 17-én: M. Robu, I. Roman, I. Giurchi, L. Blejnari,
D. Rusu, Zöld, Virág, Szabadi, Földműves, Csíki, Alma,
G. Ploieşteanu, Fasor, Hints Ottó, Szotyori József
November 18-án: I. Mihuţ, I. Hodoş, Gh. Pop de Băseşti, P.
Maior, Bărăgan, Decebal, Tisza, Maros, Hídvég, Víz, Árvíz, Könyök, Kis-Remeteszeg, I. Vescan, V. Săbădean, Éden
November 19-én: Villanytelep, sportcsarnok környéke, Corvin
Mátyás tér, Malom, Arany János, Cloşca, Cuza Vodă, Tamás Ernő
Mint minden alkalommal, ezúttal is a polgármesteri hivatal
biztosítja a hulladék elszállítását. Az ingatlantulajdonosok, tulajdonosi társulások kötelesek időben kitakarítani a háztáji gazdaságokat, udvarokat, a tömbházak körüli területet és a
zöldövezetet. A hulladékot a járdaszélre, a szállítójárművekkel
könnyen megközelíthető helyre kell kitenni egy nappal a meghirdetett időpont előtt. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal felkéri azokat, akik most metszik a fákat, hogy az ágakat külön
csomóba rakják, másként nem viszik el a helyszínről. A szemetet
a meghirdetett napon szállítják el a polgármesteri hivatal illetékesei. A program az időjárás függvényében módosulhat.
A polgármesteri hivatal bel- és külkapcsolati osztálya

1.
C. R. Vivu utca 6D, 4-es helyiség, 16,46 négyzetméter –
garázs
2.
Nagydisznódi–Cisnădiei utca 1., 41 négyzetméter – szolgáltatás
3.
Nagydisznódi–Cisnădiei utca 2., 31,42 négyzetméter –
fogorvosi rendelő
4.
Enescu utca 2., 2-es helyiség, 47,23 négyzetméter – szolgáltatás
5.
Dózsa György utca 16., 25,10 négyzetméter – szolgáltatás
6.
Székely Vértanúk utca 10–12., 87,28 négyzetméter – kereskedelem, közélelmezés
7.
Tusnád utca 5., 5-ös helyiség, 42,89 négyzetméter – szerkesztőségi tevékenység
8.
Győzelem téri aluljáró, 10/1-es helyiség, 93,44 négyzetméter – nemélelmiszer-kereskedelem
9.
Győzelem téri aluljáró, 10/2-es helyiség, 144,60 négyzetméter – nemélelmiszer-kereskedelem
Az árverésre 2016. november 24-én 10 órától kerül sor a feladatfüzet alapján, amelyet a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók
Béla utca 2A szám alatt, a 7-es irodában lehet megvásárolni november 9-étől naponta 8–12 óra között (ára: 100 lej). Feliratkozni és a dokumentációs dossziét benyújtani november 23-án
12 óráig lehet.
Az árverésen azok vehetnek részt, akik a határidő lejárta előtt
benyújtják a részvételi dossziéjukat és licitálnak.
Bővebb felvilágosítás naponta a székhelyen és a 0265/260-375
(25-ös mellék) telefonszámon vagy a honlapon.

A nemkormányzati szervezetek,
politikai pártok/alakulatok
és közintézmények figyelmébe,
amelyek nem lakás rendeltetésű
helyiséget igényelnek

Marosvásárhely municípium értesíti az érdekelteket, hogy október 15 – november 15. között lehet feliratkozni a 2017-es évi prioritáslistára.
Azoknak, akik az előző években feliratkoztak és szeretnének a
2017-es listán szerepelni, jelentkezniük kell a dossziék aktualizálásáért.
A típuskérvényt a polgármesteri hivatal 10-es irodájában lehet
beszerezni, ugyanott bővebb felvilágosítással szolgálnak.
Dr. Dorin Florea polgármester

