
Könyvvásár – körvonalak
Múlt és jövő együttléte

Hidegek az éjszakák, hűvösek a hajnalok, sok helyen már
szeptember végén fűteni kellett ahhoz, hogy barátságosan
langyossá tegyék a jégverem hangulatú szobákat. Sokan
gond nélkül megtehetik, hogy korán elkezdjenek fűteni, de
vannak olyanok, akik bizony százszor is meggondolják, hogy
begyújtsanak-e vagy sem, hiszen hosszú tél elébe nézünk, s
a még hidegebb napokra gondolva spórolni kell. A kisebb jö-
vedelmű családok, egyedülálló személyek fűtéspótlékot kér-
hetnek. Annak néztünk utána, hogy állunk a megyében a
fűtéspótlék-igénylés terén.

Maradt a 615 lejes küszöb
A november elseje és jövő év március 30-a közötti fűtésidényben fo-

lyósítandó fűtéspótlékot az 559-es kormányrendelettel kiegészített
70/2001-es számú kormányrendelet szavatolja. Ennek értelmében azon
kis jövedelmű családok vagy egyedül élő személyek igényelhetnek fű-
téstámogatást, akik esetében az egy főre eső jövedelem nem haladja meg
a 615 lejt. Az igénylési kérelemhez és a saját felelősségre tett nyilatko-
zathoz mellékelni kell a család összetételét, a személyenkénti jövedelmet
igazoló iratot. A vonatkozó jogszabályok értelmében nem részesülhetnek
fűtéstámogatásban például azok a családok vagy személyek, akik lakást

November derekán újra a
könyves világ középpontjává
válik Marosvásárhely. A
nemzetközi könyvvásárt
idén huszonharmadik alka-
lommal szervezi meg a Ro-
mániai Magyar Könyves Céh
és a Marosvásárhelyi Kultu-
rális Központ. A részletekről
a szerdai sajtótájékoztatón
az írott szó ünnepének évről
évre otthont adó Nemzeti
Színház előcsarnokában szá-
moltak be az illetékesek.

Káli Király István főszervező, a
Romániai Magyar Könyves Céh
igazgatója elsősorban arra emlé-
keztetett, hogy Erdély legnagyobb
könyves szemléje nem jöhetne
létre a marosvásárhelyiek nélkül,
akik szeretik a könyvet, áldoznak
rá, és ezáltal eltartják a rendez-
vényt. Az idei könyvünnep mot-
tója – Ahol a múlt és a jövő... –
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Szerepcsere?
Miközben Bukarestben a főpolgármester asszony

bejelentette, hogy licitet szervez 100 új mentőautó
megvásárlására a lakosság egészségügyi ellátásának
javítása érdekében, a főváros első kerületének pol-
gármestere önkormányzati forrásból 250 millió eurós
beruházást ígér, szintén az egészségügyi ellátórend-
szer fejlesztésére, Florian Bodog egészségügyi mi-
niszter mondhatni a pálya széléről boldogan gratulál
e kezdeményezésekhez. Csapatról beszél, amiben
együtt dolgozik a városvezetés és a szaktárca a pol-
gárok elvárásainak megfelelő, feltétlenül szükséges
egészségügyi infrastruktúra fejlesztésén. A kormány-
zópárt nevének emlegetése nem maradhatott ki a mi-
niszteri kijelentésekből, az elpolitizált nyilatkozatból
pedig kiderült, a szaktárca és a főváros önkormány-
zata között létrejött protokoll lényege, hogy a szóban
forgó kerület 250 millió euróból egy héthektáros te-
rületen vadiúj kórházat építtet. 

A hatályos jogszabályok bizonyára lehetővé teszik,
hogy az önkormányzat támogasson – akár kiemelten
is – egy-két szakterületet, mint például az egészség-
ügy. Bukarestben eurómilliós nagyságrendben költe-
nek az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésére,
aminek a miniszter örül. Érthető is, hiszen ez úgy is

(Folytatás a 3. oldalon)

Antalfi Imola

Tornázó, skype-oló
nyugdíjasok
A Gyulafehérvári Caritasnál az idősek-
nek szánt programok mindig is kiemelt
helyet foglaltak el a szervezet tevé-
kenységében. A marosvásárhelyi
Teréz Anya Központ azért jött létre
2003-ban, hogy támaszt nyújtson, kö-
zösséget teremtsen az egyedül élő
idős emberek számára. 
____________5.
Megújult hidro-
terápiás részleg 
A teljes korszerűsítést, amelynek 
összértéke meghaladja a 35 ezer
eurót, holland partnerszervezek támo-
gatásával valósították meg. Miközben
az állami támogatás megvonása
szinte a csőd szélére sodorta az ala-
pítványt, a holland jótevőknek köszön-
hetően, akik több mint két évtizede
kitartóan támogatják az Alphát, idén is
több tízezer eurót költhettek, főként
infrastrukturális beruházásokra. 
____________6.
A zongorától 
a hidrogénbombáig
Látogatása során a paksi atomerőmű-
ben is szemlélődött, s hogy emlékeze-
tes maradjon a látogatása, az
Atomenergetikai Múzeum fogadóter-
mében Mozart C-dúr szonátájának
második tételét adta elő. Előadás után
kellő humorral a következőket írta a
kottalapra: „Szép lenne, ha jól menne.
De a zongora sokkal nehezebb, mint a
fizika”.
____________8.
Újabb svéd játékos 
a Maros KK-nál
Svéd válogatott játékirányítót igazolt a
Maros KK: Jonathan Person 191 cm
magas és 24 éves, jelentette be hon-
lapján a férfi Nemzeti Ligában sze-
replő sportszervezet.
____________9.

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor

Mezey Sarolta (Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)

Nagy Székely Ildikó 

Októbertől igényelhető a támogatás 

Kezdődik a fűtésidény



A múlt szerdán a Deus Provide-
bit Tanulmányi Házban mutat-
ták be Puskás Bálint volt
szenátor, az Alkotmánybíróság
volt alelnöke, máltai lovag, a
Máltai Szeretetszolgálat tiszte-
letbeli elnöke A szeretet szolgála-
tában című kötetét. Az
eseményre a marosvásárhelyi
Máltai Segélyszolgálat szervezé-
sében került sor.

A szerző életútját és munkásságát
Iesan Péter méltatta, a kötetet, illetve
a szeretetszolgálat rövid történetét
Szász Anikó tanárnő ismertette. A 
házigazda Tulit János, a marosvásár-
helyi Máltai Segélyszolgálat egyik ve-
zetője saját tevékenységükről, a
szeretet erejéről beszélt. A könyv be-
mutatását követően a szerző a jelenle-
vők kérdéseire válaszolt. 

A kérdezők egyike arra kért választ,
hogy hogyan lehet összeegyeztetni a
politikai pályát a máltai lelkiséggel. 

Puskás Bálint szerint a politikában is
létezik szeretet. „Anélkül olyan a poli-
tika, mint a mai”. Felidézte gyermek-
korát és azt az időt, amikor felvállalta
a szeretetszolgálati tevékenységet,
amely aztán politikai pályafutását és min-

dennapi tevékenységét is befolyásolta, és
ennek megfelelően próbált élni és tevé-
kenykedni. Kijelentette: „A szeretetnek
hatalmas ereje van. Egy pici szeretet
mindig legyen a szívünkben, mert ezáltal
tudjuk megváltoztatni a világot”.

Egy másik kérdező éppen a maros-
vásárhelyi katolikus iskola kapcsán
kérdezte, hogy hogyan lehet  ilyen el-
lenséges közegben, ilyen lelkületű do-
mináns néppel szeretetben élni, illetve
hogyan lehet mindezt gyűlölet nélkül
feldolgozni.

Olyan javaslat is elhangzott, hogy a
tiltakozó mozgalmakat fenn kellene
tartani, talán ily módon eredménye-
sebb lenne az iskoláért való küzdelem.

Puskás Bálint szerint a román poli-
tikumnak nem érdeke, hogy csend és
rend legyen az országban. Mert ha
csend, rend és jólét van, akkor az em-
berek elkezdenek gondolkodni, és ne-
hezebben manipulálhatók. A katolikus
iskola ügye adminisztratív probléma,
„icipici adminisztratív ügy lenne, ha jó
szándék volna a megoldására. De a po-
litikum nem akarja. Olyan a mai poli-
tikai vezetés, amely csak úgy tudja
magát fenntartani, ha gyűlöletet szít”.

„Rohanó világunkban egyre több a
szeretetre vágyó, szeretetre szoruló
ember. Az anyagiakért való küzdelem-
ben már a család sem biztosít minden
esetben biztonságot, megértést, szere-
tetet. (…) Szükség van tehát olyan em-
berekre, akik »önkéntesen« vállalják a
szeretetet. (…) A tömeg ma is elgyö-
tört, levert. Elvesztette a hitét, elvesz-
tette a reményt, meghalt benne a
szeretet. Szükség van a pásztorra,
szükség van a munkásokra. Ebben a
könyvben azt szeretném leírni, miként
igyekeztek a máltaiak »a szeretet lo-
vagjai« lenni, miként próbáltak, pró-
bálnak az aratás munkásaivá válni és
szeretettel szolgálni embertársaikat” –
vallja a könyv bevezetőjében a szerző.

A könyvbemutatót Unger Lilla he-
gedűjátéka színesítette. 
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Vasárnaptól késedelmi kamatot 
számolnak fel

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala emlékezteti a
magán- és jogi személyeket, hogy a 2017-es évre fize-
tendő épület-, terület- és gépjárműadó második részleté-
nek lejárati határideje szeptember 30-a, szombat. A
késedelmi kamatok felgyülemlésének elkerülése érdeké-
ben felkérik az adófizetőket, hogy időben törlesszék fize-
tési kötelezettségeiket. Az adókat és helyi illetékeket a
megyeszékhely önkormányzatának székhelyén, a pénz-
tárablakoknál lehet készpénzzel befizetni, magánszemé-
lyek a Tudor negyedi begyűjtőirodában is megtehetik,
ugyanakkor igénybe vehető a ghiseul.ro elektronikus fize-
tési lehetőség.

Cserkészkedni várják a gyermekeket
A nagy érdeklődésre való tekintettel a marosvásárhelyi 30.
számú Gróf Teleki Sámuel cserkészcsapat új őrsöket indít
I–II., illetve V. osztályos gyermekek számára. Mindazokat,
akiket érdekel, hogy miről is szól a cserkészet, szeretné-
nek új barátokat szerezni, velük együtt játszani, szombat
délelőtt 10 órakor a Somostetőre, a kőmedve szobrához
várják. A gyermekek vigyenek magukkal esőkabátot. A ta-
lálkozón a szülőkkel is sor kerül megbeszélésre. Bővebb
tájékoztatás a 30groftelekisamuel@rmcssz.ro e-mail-
címen, illetve a 0746-799-057-es telefonszámon kérhető. 

Felvételi diákszínjátszó csoportba
Felvételit hirdet a marosvásárhelyi Artecotur Egyesület
által működtetett Artsy M diákszínjátszó csoport. Középis-
kolás diákok jelentkezését várják a gyvajda67@gmail.com
e-mail-címre. Az érdeklődő diákok egy vers- vagy próza-
részlettel és egy énekkel készüljenek. Továbbá V–VIII.
osztályosok is jelentkezhetnek felvételi nélkül a megadott
e-mail-címen. A felvételi vizsga szeptember 30-án 11 órától
lesz az RMDSZ Maros megyei szervezete székházának
gyűléstermében (Dózsa György utca 9. szám, I. emelet).
Az oktatás – színészmesterség, beszédtechnika, zene és
ritmusgyakorlat – október 2-án kezdődik. 

Búcsú a kolostorban
Október 1-jén, vasárnap 18 órakor kezdődik a marosszent-
györgyi karmelita kolostor védőszentje, Lisieux-i Szent
Teréz ünnepén a búcsús szentmise, amelyet ft. Jakubinyi
György érsek celebrál. A búcsús szentbeszédet ft. Nagy
László nyárádselyei plébános tartja. A búcsú alkalmával a
kolostor bárki számára nyitva áll. 

Gyermekszínész-képzés
A Tamacisza Kulturális Egyesület és a Kamaszok ifjúsági
színtársulat gyermekszínész-jelölteket keres. A már mű-
ködő társulat 9 és 14 év közötti lányokat és fiúkat keres
társulatépítés céljából, akik – válogató meghallgatás után
– teljes értékű színészképzésben részesülnek (improvizá-
ciós gyakorlat, színpadi gyakorlat, ének, tánc, beszédtech-
nika). A meghallgatáshoz egy bármilyen jellegű vers
elmondására és egy bármilyen ének eléneklésére van
szükség. Jelentkezni lehet október 2-án, hétfőn 17.30 óra-
kor a marosvásárhelyi várban lévő Kádárok bástyájában.
A társulat többnyire fiúk jelentkezését várja, de tehetséges
lányok is helyet kapnak a csapatban. Érdeklődni a 0754-
499-418-as és a 0726-221-504-es telefonszámokon lehet.

Megnyitják a Mircea Birău uszodát 
Az úszást kedvelők számára a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal október 3-ától a megszokott program sze-
rint újra megnyitja a Mircea Birău fedett uszodát. 

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Ma VENCEL, 
holnap MIHÁLY napja.
MIHÁLY: héber eredetű bib-
liai férfinév, a Mikaél magyar
formája. Jelentése: ki olyan,
mint az Isten? 

28., csütörtök
A Nap kel 

7 óra 16 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 9 perckor. 
Az év 271. napja, 
hátravan 94 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. szeptember 27.
1 EUR 4,5991
1 USD 3,9171

100 HUF 1,4750
1 g ARANY 162,3574

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:

max. 180C
min. 40C

Erdélyi pikareszk 
Szeptember 29-én, pénteken 18 órakor mutatják be
Markó Béla Erdélyi pikareszk című könyvét a marosvá-
sárhelyi Bernády Házban (Horea u. 6. sz). A Kalligram
Könyvkiadó gondozásában megjelent könyvről a szer-
zővel Mészáros Sándor, a kiadó vezetője beszélget. 

Rockbuli a Dzsesszben
Rockkoncertre kerül sor szeptember 29-én, pénteken
este 9 órától a Sörház utcai Jazz&Blues Clubban. Fellép
az Emberi Dolgok (Ossian Tribute Band) és a magyar-
országi punk-rock legenda Aurora.

Szentírás-olvasás Marosszentgyörgyön
Szeptember 30-án, szombaton reggel 7 órától este 7
óráig Szentírás-olvasási félmaratont tartanak a maros-
szentgyörgyi római katolikus templomban a plébánia és
az MKB szervezésében. 

Hit és Fény-találkozó
Szombaton 17 órától találkozót tart a marosszentgyörgyi
plébánia tanácstermében a marosvásárhelyi és a ma-
rosszentgyörgyi Hit és Fény közösség. 

A népmese napja
Szeptember 30-a, Benedek Elek születésnapja a ma-
gyar népmese napja. Ez alkalomból október elsején, va-
sárnap a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és
Gyermekszínházban számos gyermekprogramra kerül
sor. Délelőtt 10 órától mesemondás lesz, 11 órakor a
Tűzmadár című bábelőadás tekinthető meg. 12 órától
Kalandozás Meseországban címmel a Kulcs Szociálpe-
dagógusok Egyesülete szervezésében óvodások és kis-
iskolások számára zajlik foglalkozás, a felnőtteknek
közben Kádár Annamária A népmese szerepe az ér-
zelmi intelligencia fejlesztésében címmel tart előadást.
13–15 óra között a Védem Egyesület népmesevilággal
kapcsolatos foglalkozásai zajlanak. A programokra a be-
lépés ingyenes. 

Idősek világnapja
A Nagyernyei Polgármesteri Hivatal és a helyi
RMDSZ szervezésében október elsején 17.30 órakor
ünnepi műsor veszi kezdetét a helyi művelődési ott-
honban. A szervezők szeretettel hívnak minden 65.
életévét betöltött személyt az eseményre, amelyen
fellép a Kéknefelejcs nótatársulat: Gyárfás István,
Gyárfás Kinga, Kiss Annamária, Domahidi Jolán és
Kádár Zsolt.

Megyei hírek
Fotó: Ötvös Mihály

RENDEZVÉNYEK

A szeretet szolgálatában
Puskás Bálint könyvbemutatója 

a Deus Providebit Házban

Szerdán sor került a Népújság által
felajánlott havi nyeremények kisorso-
lására, amelyen 44 hűséges olvasónk
vett részt. 

A Hűséges előfizető nyereményjá-
tékra 372 levél érkezett. A hat nyertes:
Bokor Andor (Marosvásárhely, Me-
részség u. 43/12. sz.), Agyagási Ilona
(Marosvásárhely, Gloriei u. 14/49. sz.),
Török Irén (Marosvásárhely, Resica u.
5/21. sz.), Gagyi Edit (Marosvásár-
hely, 1848. út 40/8. sz.), Balla Rozália
(Marosvásárhely, Koós Ferenc u.
1A/418. sz.) és Dénes Magdolna  (Ma-
rosvásárhely, 1989. December 22. u.
34/67. sz.)

A 100 lej értékű Hűségtombola díjat
ezúttal Toma János nyerte. 

A nyeremények átvehetők munka-
napokon 9-14 óra között a szerkesztő-
ségben, az 57-es irodában, telefon:
0742-828-647.

Hűséges előfizetők jutalma

Mózes Edith

Fotó: Nagy Tibor



Megjelent szerdán a Holosz Ukrajini című, hivatalos
közlönynek számító lapban az új ukrán oktatási tör-
vény, amivel hatályba lépett a jogszabály, amely az
MTI által megkérdezett jogi szakértő szerint nem-
csak az anyanyelvi iskolai oktatást korlátozza, de
veszélybe sodorhatja a magántulajdonban lévő be-
regszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő-
iskola működését.

A jogszabály a közoktatás korszerűsítését tűzi ki célul 2018
szeptemberétől bevezetendő reformokkal, egyebek közt 11-
ről 12 évre emelve a kötelező elemi, általános és középfokú
oktatás időtartamát. A törvény jelentős autonómiát ad az isko-
láknak, és béremelést ír elő a pedagógusok számára.

A törvénynek az oktatás nyelvéről szóló 7. cikkelye azon-
ban több ország, köztük az Ukrajnával szomszédos Magyar-
ország, Románia és Lengyelország heves tiltakozását váltotta
ki. A jogszabály ezen része – amely 2020 szeptemberétől lép
életbe – kimondja: Ukrajnában az oktatás nyelve az állam-
nyelv. Ennek megfelelően a nemzeti kisebbségek anyanyelvi
oktatása – az ukrán mellett – csak az első négy osztályban lesz
engedélyezett, és csupán az önkormányzati fenntartású tanin-
tézetek külön osztályaiban vagy csoportjaiban, így az 5. osz-
tálytól felfelé, az anyanyelvi tárgyak kivételével, minden
tantárgyat ukránul oktatnak majd. Ez a rendelkezés az érintett
nemzeti kisebbségek szervezetei szerint sérti Ukrajna alkot-
mányát, több hatályos törvényét, továbbá nemzetközi egyez-
ményekben és megállapodásokban vállalt kötelezettségeit.

A törvény aláírása után Porosenko közölte: felkérte a kül-
ügy- és az oktatási minisztériumot, hogy folytassák a szüksé-
ges konzultációkat a törvény tartalmáról Ukrajna „európai
partnereivel, beleértve az Európa Tanácsot (ET)”.

Tóth Mihály, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia
Koreckij Állam- és Jogtudományi Intézetének tudományos fő-
munkatársa szerdán az MTI-nek nyilatkozva arra hívta fel a

figyelmet, hogy veszélybe kerülhet a magántulajdonban lévő
beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
működése az új oktatási törvény miatt.

A szakértő elmondta, hogy a felsőoktatásról szóló, korábban
elfogadott és jelenleg hatályban lévő törvény szerint Ukrajná-
ban a magániskolákban a tulajdonosok szabad kezet kapnak,
egyebek mellett maguk szabhatják meg az oktatás nyelvét.

Az új törvény azonban felülírhatja ezt a jogszabályt, mivel
kimondja, hogy az oktatás nyelve minden iskolában az ukrán
nyelv. Tóth Mihály kifejtette, hogy kétfajta jogalkalmazási elv
létezik: az egyik szerint a később elfogadott törvény felülírja
a korábbit, a másik szerint viszont a speciális, vagyis az egyes
területeket külön szabályozó jogszabály erősebb az általános
törvénynél. Ez alapján nem tudni, hogy Ukrajnában jelenleg
melyik törvény az erősebb: a most elfogadott, általános okta-
tási törvény vagy a felsőoktatásról szóló – magyarázta a szak-
értő.

Tóth Mihály szerint diszkriminatív az új törvényben az,
hogy külön kezeli az Ukrajnában élő nemzetiségi kisebbsége-
ket és az őshonosnak nevezett népeket, mint például a krími
tatárokat. Utóbbiaknak ugyanis a jogszabály engedélyezi az
óvodától a 12 osztályos általános és középiskola befejezéséig
az anyanyelven folyó oktatást az ukrán nyelv tanítása mellett.
A nemzeti kisebbségeknek, mint a magyar, viszont az anya-
nyelven folyó oktatást csak az ötödik osztályig engedélyezi.

A törvény egyébként az ötödik osztálytól egy-két vagy több
tantárgy oktatását engedélyezi angolul, vagy bármely más, az
Európai Unióban hivatalos nyelven, így magyarul is, viszont
eszerint oroszul nem.

Tóth Mihály arra kérdésre, hogy megoldaná-e a magyar is-
kolák helyzetét, ha a magyart is őshonos néppé nyilvánítaná
Ukrajna, nemlegesen válaszolt. Szerinte ugyanis még az ős-
honosoknak nyújtott kedvezmény is visszalépés a jelenlegi
magyar nyelvű oktatáshoz képest. (MTI)

A hatóságok vállalni fogják az Eu-
rópai Bíróság előtt, hogy 2028-ig
bezárják az ország veszélyes hul-
ladéktározóit, amelyek között a
dicsőszentmártoni BICAPA a leg-
nagyobb. A román hatóságok
ilyen irányú ígérete eredetileg
2011-re szólt – közölte szerdán
Dănuţ Ştefănescu, a Maros Megyei
Környezetvédelmi Ügynökség ve-
zetője. 

Dănuţ Ştefănescu elmondta: Maros
megyében két veszélyes ipari hulladék-
tározó van, az Azomureş vegyipari kom-
bináté (amelyet 55%-ban sikerült már
bezárni európai finanszírozással, és a
tervek szerint 2020 végéig teljes egészé-
ben bezárják), valamint Dicsőszentmár-
tonban a BICAPA. 

A BICAPA három hulladéktároló me-
dencéje összesen 25 hektáron terül el, te-
lítettségük 100%-os. Ştefănescu szerint
a három ülepítőben összesen kétmillió
tonna veszélyes vegyipari hulladék gyűlt
fel. Az egyik, nem veszélyes hulladéko-
kat tartalmazó medencét 2018. decem-
ber 31-éig kell bezárniuk, de a
környezetvédelmi ügynökség vezetője
szerint „nem tudni, mennyire fog ez
megvalósulni”. A BICAPA bezárásá-
nak határideje 2028. december 31-e,

noha a Románia által eredetileg aláírt
vállalás értelmében ennek már 2011-
ben meg kellett volna történnie. „Lás-
suk, elfogadja-e ezt az Európai
Bíróság, lévén, hogy kötelezettségsze-
gési eljárás indult Románia ellen” –

tette hozzá Dănuţ Ştefănescu.  A BI-
CAPA hulladéktározóiban többek közt
olyan veszélyes, rákos megbetegedést
okozó vegyi anyagok is találhatók nagy
arányban, mint a hexavalens króm.
(Agerpres)
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Új igazgatótanácsa van 
a Román Rádiótársaságnak

A parlament plénuma szerdán 310 támogató és 11
ellenző szavazattal elfogadta a Román Rádiótársa-
ság (SRR) új igazgatótanácsának összetételét. A
tagok a parlament két házának közös plénuma előtt
teszik majd le hivatali esküjüket. A parlament ugyan-
akkor tegnap elutasította a Román Televíziótársaság
(SRTV) vezetőségének 2016-ra és 2015-re szóló te-
vékenységi beszámolóit, ezzel egy időben pedig a
társaság igazgatótanácsát és Ovidiu Miculescut is
menesztették. (Mediafax)

Vadkárok Maros megyében
Több mint 100, medve által okozott káresetet regiszt-
ráltak idén a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökségnél, tájékoztatott Dănuţ Ştefănescu igaz-
gató. Az idézett forrás szerint a medvekárok két
évvel ezelőtt kezdtek állandósulni, tavaly pedig foko-
zódtak a kilövési tilalom következtében. Az igazgató
szerint év eleje óta 110 kérést adtak le a gazdák a
vadkárok felmérése érdekében. A medvék 56 állatot
pusztítottak el, 11 méhkaptárt, kukoricást és napra-
forgó-ültetvényt tettek tönkre. Graţiela Gavrilescu
környezetvédelmi miniszter országos szintű áthelye-
zési kvótát vezetett be, amely alapján ez év végéig
140 medve és 79 farkas áthelyezését engedélyezik.
Maros megyéből eddig egyetlen ilyen kérés sem ér-
kezett. (Agerpres)

Versenyképességi rangsorban a 68.
Románia a 68. a világ 137 legversenyképesebb or-
szágának rangsorában. Gondok merülnek fel az
adóügyek, a bürokrácia és a korrupció terén – derül
ki a Világgazdasági Fórum jelentéséből. Az első he-
lyeket Svájc és az Amerikai Egyesült Államok foglalja
el. Románia gyenge eredményt ért el olyan mutatók-
nál, mint az innováció és a vállalkozások kifinomult-
sága, ahol a 106. helyen áll, az egészségügy és az
elemi oktatás terén a 92. a világon, az intézmények
terén a 86., míg az infrastruktúra állapota a 83.
helyre sorolja az országot. A legjobb helyezést a
makrogazdasági tekintetben érte el, ahol 38. a vilá-
gon. Az üzletkötések útjában álló legnagyobb aka-
dálynak a jelentés készítői az adóügyeket, a
kormányzati bürokráciát, a finanszírozáshoz való
hozzáférést, a nem megfelelően képzett munkaerőt,
a korrupciót és a nem megfelelő infrastruktúrát emlí-
tik. (Mediafax)

Drágul a földgáz
Október 1-jétől 6 százalékkal nő a lakosságnak szál-
lított gáz ára – nyilatkozta kedden Emil Calotă, az Or-
szágos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) elnöke.
A szakember szerint „a gáz árának liberalizációja a
fogyasztók által fizetett összeg csökkenéséhez ve-
zetett, a börzén ugyanis április 1-jétől mostanig át-
lagban 72 lejbe került 1 MWh, de voltak 68,69 lejes
licitek is. Ehhez képest, a liberalizálást előíró kor-
mányrendelet hiányában, ma 1 MWh energia ára 78
lejnél tartana, ami jóval több, mint az importgáz ára”
– magyarázta az ANRE elnöke. Romániában 2017.
április 1-jén liberalizálták a hazai előállítású gáz árát.
(Agerpres)

Bezárják a veszélyes hulladéktározókat

A dicsőszentmártoni Bicapa   Fotó Szer Pálosy Piroska (archív)

Hatályba lépett az ukrán oktatási törvény

A brit Munkáspárt vezetője szerint a brit kormány-
nak haladéktalanul garantálnia kell a Nagy-Britan-
niában élő és dolgozó több mint 3 millió külföldi
EU-munkavállaló jogosultságait a Brexit, vagyis a
brit EU-tagság megszűnése utáni időszakra is.

Jeremy Corbyn, aki a legnagyobb brit ellenzéki erő Brigh-
tonban rendezett éves kongresszusának szerdai zárónapján
szólalt fel, másfél órás beszédében kijelentette: nem a külföldi
EU-munkavállalók nyomják le a nagy-britanniai bérszínvo-
nalat, hanem az őket alacsony bérért dolgoztató brit vállalat-
vezetők, akik „összejátszanak a konzervatív párti
kormánnyal”.

Corbyn felszólította Theresa May miniszterelnököt, hogy
haladéktalanul vállaljon garanciát a más EU-országokból
Nagy-Britanniába települt munkavállalók jogosultságainak
megőrzésére a Brexit utáni időszakra is. 

Theresa May, aki pénteken Firenzében ismertette kormá-
nyának célkitűzéseit a Brexit utáni időszakra, kijelentette:
„egyértelmű és valós” garanciát akar nyújtani a más EU-
országokból érkezett munkavállalók jogainak érvényesülé-
sére.

A brit kormány hivatalos álláspontja szerint azonban ez
nem egyoldalú garanciavállalást jelent, hanem a brit EU-tag-
ság megszűnésének feltételeiről folyó tárgyalásokon kell meg-
állapodásra jutni e kérdésről az Európai Unióval, viszonossági
alapon, vagyis úgy, hogy egyidejűleg az EU-ban maradó 27

tagállam is biztosítja az ott élő 1,5 millió brit jogainak csorbí-
tatlan érvényesülését a Brexit után. A konzervatív párti kor-
mány emellett új bevándorlási szabályrendszert is ki akar
dolgozni, jóllehet ez a jelenlegi elképzelések szerint csak egy
átmeneti időszak után lépne érvénybe. Theresa May firenzei
beszédében közölte: a brit EU-tagság 2019 márciusára várható
megszűnése után két évig tartó átmeneti időszakot tart indo-
koltnak, de már azoknak a külföldi EU-munkavállalóknak is
regisztrációs kötelezettségük lenne, akik ebben az átmeneti
időszakban érkeznek Nagy-Britanniába.

Továbbra is érvényben van a Konzervatív Párt azon célki-
tűzése, hogy hosszabb távon a jelenlegi évi 200-300 ezerről
néhány tízezerre kell csökkenteni a nettó bevándorlást.

A Munkáspárt kongresszusát záró szerdai beszédében Je-
remy Corbyn azonban elutasította az „értelmetlen” számszerű
bevándorlási célok kijelölését. Hozzátette ugyanakkor, hogy
a Labour kormányra kerülve intézkedéseket tenne a hazai
munkahelyek és a bérszínvonal védelmére.

Ezt a tervet most nem részletezte, de a BBC televíziónak
nyilatkozva nemrégiben kijelentette: a Munkáspárt véget
vetne „az alulfizetett munkások nagybani importjának Közép-
Európából”, mivel az alacsony bérért dolgoztatott külföldiek
miatt a brit vállalatok helyi munkaerőt bocsátanak el.

Corbyn a minapi BBC-interjúban kijelentette azt is: a Mun-
káspárt előírná, hogy a brit cégek az álláslehetőségeket először
mindig helyben hirdessék meg. (MTI)

Munkáspárti vezető: garantálni kell 
a külföldi EU-munkavállalók jogait

Ország – világ

felfogható, hogy a szaktárcát „mentesítik” a kiadástól.
De legalább Bukarest az egészségügyet támogatja kie-
melten, a tömegek számára teszi hozzáférhetővé a szín-
vonalasabb egészségügyi szolgáltatásokat, Maros-
vásárhely a versenysportot segítette eurómilliós nagy-
ságrendben. Értékrendbéli különbség. Avagy érdek?

Ha már az egészségügynél tartunk, csak bízni lehet
abban, hogy a szaktárcának sikerül lehívnia azt a 320
millió eurót, ami 2014–2020 között Románia rendelke-
zésére áll uniós alapokból, illetve sikerül megépíttetnie
három regionális kórházat (Kolozsváron, Jászvásáron
és Craiován), amire 150 millió eurót különítettek el. Re-
mélhetőleg nem kerül a Nicolăescu-féle nyolc regionális
kórház sorsára ez a beruházás. Corina Creţu regionális
politikáért felelős uniós biztos arra figyelmeztette a
szaktárcát, hogy az egészségügy-fejlesztésre rendelke-
zésre álló pénz kevés, az uniós alapokra nagyszámú pá-
lyázatot nyújtottak be mind kórházak, mind pedig
járóbeteg-részlegek, sürgősségi szolgálatok, szociális
intézetek korszerűsítésére, és a Cantacuzino intézet is
felújításra szorul. Utóbbira – úgy látja – a Juncker-terv-
ből van lehetőség pénzhez jutni.

Az európai biztos szerint az egyik legnagyobb veszélyt
a pályázatok veszteseinek óvása jelenti, ami 7-8 évvel is
elhúzhatja a beruházások megkezdését, az ilyen peres
ügyek rendezéséhez más országok példáját kellene kö-
vetni és törvényileg határidőt szabni.

A már említett sürgősségi szolgálatok kapcsán pedig
annyit, hogy a „lerobbant” mentőszolgálatok autópark-
jának folyamatos korszerűsítéséről mintha jó pár éve el-
feledkeznének, a szakszemélyzet hiányáról szintén.
Tüntetések sora kezdődik ma országszerte emiatt a men-
tőegységeknél. Tényleg muszáj mindig kivárni, amíg tűr-
hetetlenné válik a helyzet?

Szerepcsere?
(Folytatás az 1. oldalról)
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egyrészt az eddigi irodalmi történé-
sekre, alkotásokra, évfordulós szer-
zőkre, másrészt az új nemzedékre
való odafigyelést érzékelteti. A
három pont pedig arra ad lehetősé-
get, hogy ki-ki maga fejezze be a
gondolatot, azt, hogy a két idődi-
menzió találkozásáról, érlelődésé-
ről, élete részévé válásáról szól-e a
nemzetközi könyvvásár.

A főszervező a legfőbb újdonság-
ként azt emelte ki, hogy a Romániai
Magyar Könyves Céh ezúttal két
körben – először a kiadóknak, majd
a könyvkereskedőnek – küldte ki a
meghívókat, így a standot bérlők 84
százalékát a kiadók teszik majd ki.
Új kiadói arculatok bevonzására is
törekedtek, ezt képviseli a Jelenkor
Kiadó, amelynek szerzői a könyv-
ünnep első irodalmi estjén, novem-
ber 16-án, csütörtökön mutatkoznak
be a nagyérdeműnek. Első alkalom-
mal vesz részt a könyvvásáron,
standot nem állít fel, de gazdag kí-
nálattal jön a Kossuth Kiadó, a Zrí-
nyi Kiadó pedig külön standdal lesz
jelen. A Magvető Kiadó idén nem
bérel standot. A könyvkereskedők
közül főként a helyieknek biztosíta-
nak teret a színház előcsarnokában
– tette hozzá Káli Király István. 

A múlt és jövő azért is kap na-
gyobb hangsúlyt a 23. könyv-
vásáron, mivel idén több marosvá-
sárhelyi szerzőnek van kerek évfor-
dulója – 75 éve született Szőcs
Kálmán, 90 éve Sütő András, 25
éve hunyt el Székely János. A be-
szélgetőtermek egyike Sütő nevét
fogja viselni, a másikat – erdélyi je-
lentőségű könyvünnepről lévén szó
– a 120 éve született Tamási Áron-
ról nevezik el. Emellett Kassák La-
josnak, Ady Endrének is emléket
állítanak a rendezvénysorozat egy-
egy programjával, hogy a felnövő
nemzedék, a jövő megismerhesse

szűkebb, tágabb otthona alkotóinak
értékeit. 

Gáspárik Attila, a Marosvásárhe-
lyi Nemzeti Színház igazgatója Ma-
rosvásárhely gazdag, változatos
kulturális életéről szólt – amely vé-
leménye szerint sok esetben nincs
megfelelő súllyal jelen a köztudat-
ban –, és arra hívta fel a figyelmet,
hogy az olyan eseményeket, mint a
nemzetközi könyvvásár, nagyon
meg kellene becsülni, hiszen egyet-
len emberen, a kezdeményezőn
múlik, hogy évről évre megrende-
zésre kerül-e. 
Szerdától vasárnapig

A Marosvásárhelyi Kulturális
Központ 2012-től társszervezője a
könyvünnepnek, az arculati eleme-
kért, illetve a vásárhoz kapcsolódó
kulturális kínálatért felel. Szepessy
Előd ez utóbbiról tájékoztatott.

A színes programsorozat összeál-
lításakor a szervezők minden kor-
osztályt igyekeznek megszólítani. A
könyvvásár határait már tavalyelőtt
elkezdték feszegetni – akkor nőtt
négynaposra, és zárult vasárnap az
írott szó ünnepe –, idén pedig újabb
növekedés észlelhető, a program
ugyanis már november 15-én, szer-
dán megkezdődik. A csütörtöki
megnyitó előtti estén a Lelkemben
gyermekkórusok című Szőcs Kál-
mán-emlékelőadásra várják a nagy-
érdeműt. A kiemelt csütörtöki
programok között szerepel Elise
Wilk Papírrepülők című, fiatalok-
nak szóló kortárs színházi előadása
Sebestyén Aba rendezésében, il-
letve a WH zenekar és Nádasdy
Ádám közös produkciója, Shakes-
peare megzenésített szonettjei. 

Péntek délután A mai magyar női
próza című irodalmi estre kerül sor,
ezt követően a Kolozsvári Állami
Magyar Színház Julius Caesar
című előadását mutatja be.

A szombat délelőtt rendszerint a
legkisebb vásárlátogatóké, így lesz
ez idén is. A szervezők bábelőa-

dásra, majd a Kaláka együttes és
Lackfi János Kutyából szalonna
című közös előadására várják a
gyermekeket. Délután Arany János
ma címmel zajlik irodalmi beszél-
getés, majd a Kaláka és Lackfi
János Arany János-estjét hallgat-
hatja meg a felnőtt közönség.

Vasárnap délelőtt Kovács András
Ferenc Ady. Olvasó. Próba című
felolvasóestjére kerül sor, majd A
kulcs című, Kosztolányi-novella
alapján készült monodrámát mutat-
ják be. (A részletes, órákra lebon-
tott programra időben vissz-
atérünk.) 
Kis olvasók játéka

Makkai Kinga öt éve szervezi a
könyvvásár gyermekprogramjait.
Mint mondta, a korábbi vásárokhoz
hasonlóan ezúttal is délelőttönként
iskolás csoportokat várnak író-ol-
vasó találkozókra és felolvasásokra,
délutánonként és hétvégén családok
jelenlétére számítanak.

Az író-olvasó találkozókkal az a
cél, hogy a gyermekek az élő iroda-
lommal találkozzanak, megtapasz-
talják mű és szerző egységét –
fejtette ki a szervező, majd azt is el-
mondta, hogy ezúttal az erdélyi al-
kotók, illetve az erdélyiséghez
kapcsolódó művek kerülnek elő-
térbe.

A vásár olvasójátéka már másfél-
két hónappal az esemény előtt segít
ráhangolódni a kis- és nagyobb is-
kolásoknak a könyves ünnepre.
Makkai Kingától megtudtuk, hogy
ezúttal több mint 120 csapat jelent-
kezett a három korcsoportban – III–
IV.-esek, V–VIII.-osok és
középiskolások számára – meghir-
detett játékra, így – akárcsak tavaly
– októberben megtartják az elővá-
logatót. A versenyzőknek Az év
gyermekkönyve díjat elnyert
művek közül kell a megjelöltet el-
olvasni, és ha bejutnak a döntőbe,
értékes könyvajándékokban része-
sülnek.

Valakinek elsütöttem egy szó-
viccet a fapados légi járattal kap-
csolatban. Rossz szokásom, van,
aki kérve kér, társaságában soha
ne tegyem. Környezetkímélő let-
tem az utóbbi időben, már az em-
beri idegeket is igyekszem
kíméletesen megkímélni.

Mondom, aszontam, hogy Diet-
rich Fischer Diskaunttal fogok
utazni. Csak nézett. Amikor ma-
gyarázkodni kezdtem egyre bo-
nyolultabban, hogy tudod, az egy
nagy énekes volt, aki… nem, nem
könnyűzene, hanem olyan Schu-
bert-dalokat szokott énekelni,
amiket én még fekete bakelitleme-
zeken hallgattam (nem csak
„Little Richard énekeel!” azo-
kon) egy régen meghalt orvos há-
zában a Szántó utcában. (Ma is
megvan a ház, valami pénzköl-
csönző uzsoraközpont működik

benne.) Nos, akkor szóviccem ál-
dozata legyintett, követhetetlen
vagyok számára, először is nem
érdeklik a Schubert-dalok, az
egész romantika hidegen hagyja,
neki Chopin túl édeskés, ő sokkal
inkább Wagnerért rajong, meg
Alban Bergért – akkor én nem vi-
táztam tovább. Neki (úgy) van
igaza. 

És különben is hol van a bizo-
nyos Szántó utca, csak nem a
Vető utca és az Arató meg a Pete-
lei-Kertész utca testvére? Ráhi-
báztál, mondtam, ugyanis a
régiek, az egykori szántócéh utó-
dai a környéküket a mezőgazda-
sági munkák szerint nevezték el,
hiszen az egykori városlakók –
képletesen szólva – arrafelé dél-
előtt mesteremberek voltak, dél-
után pedig földészek, városi
gazdálkodók, Todaiak, Deék, Na-

gyok és Kisek, Kaffaiak, Szakmá-
riak vagy Molnárok.

Tulajdonképpen ez a szójáték
hozta elő az emléket, meg a bará-
tom születésnapja, aki szeptem-
berben, a tűzoltónapkor lett

volna hetvenéves, de nem érte
meg, mert agyonhajszolta magát
messze a Göcsi Máthé utcától egy
nagy vegyigyár igazgatójaként.
Nos, ez a barátom fogott kézen –
ne tessék szó szerint venni, mert
manapság félreérthető homofób
körökben –, és elvitt a Kultúrpa-
lotába. Hétfő volt, talán novem-
ber, az ő osztályából már sokan
jártak hangversenyre, és én sem
akartam lemaradni. Új voltam
abban a nemszeretem iskolában,
mely egykor polgári fiúiskolának
készült, de nem az lett, hanem
Papp Sándor, a vidám magyar-

gyűlölő nevét vette fel, szóval be-
ültünk a hangversenyre kissé
késve. Azt hiszem, Remus Geor-
gescu vezényelt, de ez egyáltalán
nem volt fontos, vezényelhetett
Lukácsy vagy Székely Bandi bácsi
is, a zene volt a fontos, amely va-
rázslatával teljesen megejtett.

Műsoron volt valami hazai mo-
dern muszájkompozíció, amit
azért tettek az elejére, hogy ne le-
hessen a végén megszökni előle,
azután pedig Schubert Befejezet-
len szimfóniája következett.
Ámulva hallgattam a kakasülőn –
így illett diákként, ezt diktálta a
hagyomány, melynek akaratlanul
mi is hódoltunk –, eleitől végig
lenyűgözve, megbabonázva, fe-
lejthetetlenül. Attól kezdve több-
kevesebb rendszerességgel évekig
visszatértem a pompás terembe.
Bal oldalra, hogy lássuk a zongo-
risták keze járását… Később va-
lahogy kimaradt, a gyermek, a
munka, a restség és az olcsó kifo-

gások csak az élő hangversenytől
távolítottak el, a szimfonikusokhoz
odaláncolt a lemez, a CD, a rádió,
az internetes rádió, és végül a
MEZZO. Dolgozni „csak ponto-
san és szépen” – „bár munkámon
más keres” fogást és adatot csakis
komolyzene mellett sikerül. 

Persze tisztában vagyok vele,
sok ember számára túl hosszú, túl
komplikált, túl elvont az efféle fil-
harmóniázás. A különféle egy-
nemű, egy lére komponált, lopott
könnyű, szuperkönnyű és rágógu-
mizene, a ritmikus ricsaj, a rap és
más hasonló merényletek sokkal
kedvesebbek. Ezekkel nem vitá-
zom. Taxiba ülve hallgatom, mert
hallgatni kell az FM rádiók zsi-
bongását. Soha nem hallok 
bluest. Vagy dzsesszt. Ahhoz már
zenei előműveltség, életérzés és
filozófia kell.

Ha valakit megbántottam
volna, tegye vissza a fülhallgatót,
és remegjen tovább ütemesen.

Utcák és zenék

adnak bérbe, városon 1000, falun
2000 négyzetméternél nagyobb te-
lekkel rendelkeznek, tízévesnél
újabb gépjárművük, továbbá ha-
szonjárművük, mezőgazdasági, fa-
feldolgozó gépük van, továbbá
3000 lejt meghaladó bankbetéttel
rendelkeznek, vagy a háztáji gazda-
ságban személyenként ezer, csalá-
donként 2500 eurónál nagyobb
jövedelemre tesznek szert. 

Marosvásárhelyen tavaly 2000-
en igényeltek fűtéspótlékot, túl-
nyomó részük gázfűtésre, tudtuk
meg Major Mártától, a Marosvá-
sárhelyi Polgármesteri Hivatal szo-
ciális osztályának vezetőjétől, aki
elmondta, hogy idén körülbelül fe-
lére csökken az igénylők száma, te-
kintettel arra, hogy nőttek a
jövedelmek – a bérek és a nyugdí-
jak –, a kis jövedelmű fiatal csalá-
dok egy része külföldre távozott, s
a jövedelemküszöb ugyanannyi
maradt, mint tavaly: 615 lej. Ma-
rosvásárhelyen a fűtéspótlék-igény-
léseket október 9-étől lehet
benyújtani a megszokott helyen, a
Rózsák tere 42. szám alatt, a nyári
színpadnál. 
A fafűtéspótlék két űrméter
fára sem lesz elég

Nyárádszeredában szeptember
15-én állították össze a szavatolt
minimális jövedelemre, a 416-os
törvény értelmében szociális se-
gélyre jogosultak listáját. A listán
szereplő 45 család 142 lejes havi
juttatásra és fűtéspótlékra jogosult.
39 család fafűtéspótlékot, hat csa-
lád pedig gázfűtéspótlékot kap –
tudtuk meg Koszta Izabellától, a
Nyárádszeredai Polgármesteri Hi-
vatal illetékesétől. A fafűtéspót-
lékra jogosultak havi 58 lejben
részesülnek, ami az öt hónapos fű-
tésidényben 290 lejt jelent. Ebből
még két űrméter tűzifát sem lehet
vásárolni, hiszen egy űrméter fa ára
150-170 lej között mozog. 

Tavaly a szociális segélyben 
részesülőkön kívül 130-an kértek
fűtéstámogatást, legtöbben kis-
nyugdíjas családok vagy egyedül-
álló személyek. Az idei
fűtéspótlék-igényléseket október
közepén kezdik el begyűjteni a hi-
vatalban. 
A maximális támogatás elég 
egy garzon fűtéséhez 

Szovátán tavaly gázfűtésre 85-
en, míg fafűtésre 120-an nyújtottak

be igénylést. Többnyire egyedü-
lálló személyek vagy kisnyugdí-
jasok voltak. Idén is hasonló
számú igénylőre számítanak –
mondta Mátyás Imola, a polgár-
mesteri hivatal szakembere. 
Azok a személyek, akiknek nincs
jövedelmük, legtöbb 262 lej tá-
mogatásban részesülnek, ami
megközelítőleg elegendő egy 
garzon vagy egy kétszobás 
lakás fűtésköltségére. Az igénylé-
seket október közepén lehet be-
nyújtani. 
Villanyfűtésre is kértek 
támogatást 

A Marosludasi Polgármesteri
Hivatalba már megérkeztek az űr-
lapok, szeptember 25-től elkezdték
az igénylések begyűjtését. Tavaly
449-en gázfűtésre és 210-en fafű-
tésre igényeltek pótlékot. Más kis-
városokkal ellentétben a
városban akadt olyan is, aki vil-
lanyfűtésre kért támogatást. Lu-
dason 130 személy részesül
szociális támogatásban, ők fűtés-
pótlékot is kapnak. Becslések
szerint a segélyezettek száma idén
sem fog változni – nyilatkozta Kis
István alpolgármester. 
Nem méltányos 
a támogatások összege 

Erdőszentgyörgyön október 16-
án kezdik el az igénylések be-
gyűjtését, az űrlapokat a
hivatalban nyomtatják ki. Tavaly
298-an kértek fafűtésre és 170-en
gázfűtésre támogatást. A gázfűtés-
támogatást a gázszámla értékéből
vonják le, a fafűtéspótlékot a hi-
vatal pénztárában kézhez kapják a
jogosultak. – Sajnos a támogatás
értéke nem nőtt, de a fa megdrá-
gult. Erdőszentgyörgyön 180
lejbe kerül egy űrméter tűzifa –
mondotta Kovács Edit, a hivatal
illetékese, aki hozzátette, hogy
nem beszélhetünk méltányosság-
ról, hiszen az ugyanakkora jöve-
delmű fával fűtők sokkal kevesebb
támogatást kapnak, mint a gázzal
fűtők. 

Mindent összevetve, a téli fűtés
mindig is jelentős kiadás volt a csa-
ládok számára, s nem mindenkinek
adatott meg meleg szobában, fűtő-
test, csempekályha vagy kandalló
mellett üldögélni. Sokan azért
drukkolnak, hogy enyhe telünk le-
gyen, kevesebb fázódással és költ-
séggel. 

Kezdődik a fűtésidény
(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás az 1. oldalról)

Múlt és jövő együttléte

Fotó: Nagy Tibor (archív)



Október 1. az idősek nemzet-
közi napja. Ezen a napon
talán a figyelem középpont-
jába kerülnek a deresedő ha-
lántékúak, viszont a
mindennapokra sajnos az a
jellemző, hogy nagyon sokan
otthonaikban, a négy fal kö-
zött, magányosan töltik a
nyugdíjas éveiket. Mindig jó
látni, hogy vannak kivételek,
idősek, akik az anyagi nehéz-
ségek, egészségi gondok elle-
nére sem keserednek el,
keresik mások társaságát, il-
letve azokat a programokat,
amelyeknek köszönhetően
aktívan élhetnek. Ilyen idősek
gyűlnek össze hetente a Gyu-
lafehérvári Caritas által mű-
ködtetett Teréz Anya
Központban, ahol a hatvanas-
hetvenes, de akár nyolcvanas
éveiket taposók nyelveket, in-
ternethasználatot tanulnak,
tornáznak, vagy ha nem más,
eltöltenek néhány kellemes
órát együtt. 

A Gyulafehérvári Caritasnál az
időseknek szánt programok mindig
is kiemelt helyet foglaltak el a szer-
vezet tevékenységében. A marosvá-
sárhelyi Teréz Anya Központ azért
jött létre 2003-ban, hogy támaszt
nyújtson, közösséget teremtsen az
egyedül élő idős emberek számára.
A magány legyőzése érdekében
olyan közösséget kínálnak szá-
mukra, amelyben megoszthatják
egymással a korral járó gondokat,
szenvedéseket, de az örömöket is. A
cél az egyedül elő, magányos nyug-
díjasok felkarolása, kimozdítása ott-
honaikból, hogy újra fontos és aktív
tagjai lehessenek a társadalomnak. 

A Mărăşti utcai központban min-
dig mosollyal, kedves szóval fogad-
ják a betérő időseket, a
foglalkozásokat Ceu Csilla és
Kacsó Katinka, a központ fiatal és
lelkes munkatársai vezetik. Ottjár-
tunkkor éppen tornaóra zajlott, jó-

kedvűen jöttek ki a teremből az idő-
sek, miután alaposan megmozgat-
ták tagjaikat. 
Járókerettel nehezebb a tánc

– 2003 óta működik a Teréz Anya
Központ, ahol különböző tevékeny-
ségek zajlanak az idősek számára.
Jelenleg tizennégy csoportunk van,
több mint százötvenen vesznek
részt hetente a foglalkozásokon –
tudjuk meg Ceu Csillától. – Van
kézművescsoport, ahol különféle
dísztárgyakat készítenek, tornaórá-
kat tartunk mindennap, napi kettőt
is. Valójában karbantartó jellegű
torna, megmozgatjuk a végtagokat,
a helyes mozgást, testtartást ösztö-
nözzük, gyógytornászoktól vettük
át a gyakorlatokat. Emellett klubte-
vékenységeink vannak, 2003 óta
működnek. Az egyik, az Örökzöld
csoport a kezdetektől fogva jár, itt
vannak a legidősebb résztvevők, 90
év körüli nyugdíjasok is. Többjüket
a szolgálati autóval hozzuk el, és
visszük haza a kétórás klubtevé-
kenység után. Hétről hétre változik
a tematika, különböző témákról be-
szélgetnek, van Hogy vagy? kör,
amikor mindenki elmondja, hogy
érzi magát, illetve meghívottakat
kérünk fel, hogy különböző témá-
ban egy-egy beszélgetést lebonyo-
lítsanak. Az Örökzöld csoport
például egykor több mint harminc
tagot számlált, ma már csak 13-an
vannak. Régebb, amikor mozgéko-
nyabbak voltak, nagyon szerettek
mulatni. Ma már nincsenek ilyen
igényeik, hiszen járókerettel nehe-
zebb táncolni, de nagyon szeretnek
társasjátékozni, römizni, ez a kí-
vánságuk, így erre fektetjük a
hangsúlyt a klubtevékenységen.
Most is megünnepeljük a születés-
napokat, névnapokat, csak mel-
lőzzük a táncot – fűzi hozzá a
poén kedvéért Ceu Csilla. A rend-
szeres foglalkozásokon kívül
évente egy-két egynapos kirándu-
lást is szerveznek, amely kiváló
lehetőség arra, hogy a különböző
csoportok tagjai is találkozhassa-
nak. 

Unokák a Skype-on 
Bár sokak számára hihetetlennek

tűnhet, nagyon sok nyugdíjas vál-
lalkozik idegennyelv-tanulásra,
vagy az internethasználat terén sze-
retne otthonosabban mozogni. 

A Teréz Anya Központban
német- és angolnyelv-tanfolyamo-
kat tartanak nyugdíjasoknak. Ceu
Csilla rámutatott, az időseket külön-
böző motivációk vezérlik, legtöbb-
jüket az, hogy külföldre költöztek a
gyerekek, már ott születtek az uno-
kák, a gyerekekkel még tud anya-
nyelven társalogni, de sok esetben
az unokákkal már nem, ezért rá-
kényszerül, hogy megtanulja az ide-
gen nyelvet, hogy tudjon értekezni
az unokáival, vagy az idegen
nyelvű vejével, esetleg ha megláto-
gatja őket, boldoguljon a reptéren.
Olyan is van, aki azért iratkozik be
a nyelvkurzusra, mert tudja, hogy
ha újat tanul, azáltal megőrzi szel-
lemi frissességét. Egyesek ezért ke-
resztrejtvényt fejtenek otthon,
mások inkább eljönnek közösségbe,
megismerkednek új emberekkel, ki-
mozdulnak a házból.

– Időnként indul
informatikacsoport
is, ha van rá jelent-
kező. Az internet-
használatra fek-
tetjük a hangsúlyt,
hiszen akik erre
beneveznek, azok-
nál is hasonló a
motiváció, szeret-
nék megtanulni
például a Skype
használatát, hogy
láthass a külföldön
élő gyerekeket,
unokákat. Az idő-
sek érdeklődőek,
lelkesek, van aki
másodjára, har-
madjára kezdi újra
a kezdő csoportot,
nehezen barátko-
zik a technika vív-
mányaival, de
olyan is, aki nagyon fogékony rá,
volt rá példa, hogy többet tudott az
idős, mint mi – jegyezte meg a köz-
pont munkatársa. 
Elviccelik a bajokat

Ceu Csilla elégedetten nyugtázta,
hogy az évek során összetartó kö-
zösséggé alakultak a csoportok,
szoros barátságok alakultak ki, oly-
annyira, hogy az idősek felhívják
egymást telefonon és biztatják, bár-
mennyire is rosszul érzi magát a tár-
suk, keljen fel az ágyból, és jöjjön
el a csoportfoglalkozásra. Ösztön-
zik egymást, hogy mozduljanak ki
a négy fal közül. Többnyire egyedül
élő idősek jönnek, de van rá példa,
hogy férj-feleség jár különböző cso-
portokban tornázni. 

– Egy közösség részeivé válnak,
jól érzik magukat, életvidám em-
berekkel ismerkednek meg, és ha
kissé hajlamosabb is valaki a pesz-
szimizmusra, ha olyan csoportba
kerül, ahol többségben vannak a
vidám, vagy akár a hozzá hasonló
gondokkal küszködő személyek, az
jó hatással van rájuk, biztatják egy-
mást, vagy elviccelik a bajokat. Ta-
pasztaljuk, hogy már az sokat
jelent, hogy van egy konkrét prog-
ram, ami miatt kimozdulhatnak a
házból, arra összpontosítanak, arra
készülnek, és erre az időre elterelő-
dik a figyelmük a betegségről, a
napi gondokról. Például torna köz-
ben receptet cserélnek. Van aki na-
gyon nyitott, szereti, ha pezseg az
élet körülötte, és folyamatosan van
valami elfoglaltsága, és van aki zár-
kózottabb ugyan, de szerencséje
van egy lelkes szomszédasszony-
nyal, ismerőssel, aki addig noszo-

gatja, amíg eljön, és aztán állandó
tagja lesz egyik vagy másik cso-
portnak. Persze van lemorzsolódás
is, általában olyankor maradnak ki
az idősek, amikor közbejön egy
olyan családi esemény, ami miatt
más elfoglaltságaik lesznek, például
unoka születik, amikor igencsak
elkel a háznál a nagymama segít-
sége. 
A panasz nem old meg semmit

Ottjártunkkor egy kiadós test-
mozgás után elegyedtünk szóba két
jókedvű nyugdíjas hölggyel. A 74
éves Kelemen Eszter több mint
négy éve jár a tornacsoportba, és el-
ismeri, először azért jött el, mert
egyszerűen unatkozott otthon, és
társaságra vágyott. – Egy ismerő-
söm biztatott, ne üljek a négy fal
között, jöjjek emberek közé, hiszen
itt jó a hangulat, mindenki elmond-
hatja a baját – jegyzi meg. Mint
mondta, jót tesz a rendszeres test-
mozgás, amiben otthon sincs hiány,
hiszen a kertben bőven akad tenni-
való. 

A 66 éves Keresztesi Erzsébetről
sugárzik a vidámság, és már az ele-
jén elárulja, a szótárában nem sze-
repel a jaj szó, hiszen a sírás, panasz
úgysem old meg semmit. 

– 4-5 éve járok tornacsoportba,
mert a testünket karban kell tartani,
és ezt nem időskorban kell elkez-
deni. Minden érdekel, úgy érzem,
ha az ember mindig újat tanul,
sosem öregszik igazán meg, még
idős korban sem – véli a nyugdíjas
hölgy, aki angol nyelvet is tanult, il-
letve a számítógép-használatban is
nagyon otthonosan mozog, még ba-
rátnőinek is segít. Menyhárt Borbála
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Jókedv, társaság a magányos mindennapokban
Tornázó, skype-oló nyugdíjasok

Fotó: Caritas



Ma már megmosolyogjuk a régiek mondá-
sát, mely rohanó világunk egészségügyi ja-
vaslataként is nagyon hasznunkra válna, ha
csak egy kicsit is belegondolnánk, mit jelent
a kielégítő, pihentető alvás számunkra. A ré-
giek életvitele még igazodott a természet rit-
musához, a fény és sötétség váltakozásához,
de ahogy a civilizáció egyre nagyobb teret
hódított, az ember sorra felrúgta a természet
szabályait. Miután kedve szerint terjeszkedett
a térben, az időt is igyekezett uralma alá haj-
tani. A tűz felfedezése óta egyre rafináltabb
módokat eszelt ki, hogy függetlenítse magát
a napfénytől. 

Napjainkban természetes, hogy sok gyár-
ban, intézményben éjszakai műszakban is
dolgoznak. A tv és rádió szinte a nap minden
órájában sugározza adását, a szórakozóhe-
lyek is az éjszakákra építenek, és az ember
úgy átalakult, hogy nem érdeklik a napsza-
kok, az időt úgy osztja be, önkényesen, ahogy
az anyagiak megkívánják, és túlzsúfolt, szer-
telen életvitelével beszerez egy csomó beteg-
séget. Időközben azonban jönnek a negatív
visszajelzések, és rá kell jönnie, hogy a rit-
mussal valami nincs rendben. Életfunkcióink
ugyanis időbeli ritmusokhoz igazodnak. A
természetben gyakran a túlélés kulcsa, hogy
az élőlények működésüket bizonyos időrend-
hez igazítsák. Az orvostudomány ma már
egyre nagyobb figyelmet szentel egy új tu-
dományágnak, melyet kronobiológiának hív-
nak, és az idő és az élő szervezetek közötti
kapcsolatot kutatja. Carl von Linné neves
svéd természettudós, már 1745-ben felfigyelt
a növények napszakonkénti „jelenségeire”,
nevezetesen arra, hogy sok azonos fajhoz tar-
tozó növény azonos időben bontja virágait.
Ezt használta fel legendás virágórája megal-
kotásánál, mely abban a korban ámulatba ej-
tette az embereket. Az ember mint biológiai
lény szintén időbeli ritmusoknak van alá-
vetve életfunkcióit tekintve, még akkor is, ha
azt gondoljuk, szabad akaratunk birtokában
függetleníthetjük magunkat a természet tör-

vényeitől. Sok tudományos kutatás igazolja,
hogy a szervezetünket alkotó négymilliárd
sejt igen sok időbeli ritmushoz igazodik, ám
ezeknek csak töredékét tudjuk tudatosan ész-
lelni (pl. az alvás és ébrenlét váltakozását).
Nem is kell nagy tudomány ahhoz, hogy egy
kissé megfigyeljük szerveink, szervrendsze-
reink működését. Vegyük például testhőmér-
sékletünk ingadozását a nap különböző
szakaiban, vagy az emésztőrendszerünk rit-
musát. A kutatók azonban más időmérőket
is felfedeztek az emberi testben: a szívünk-
ben, a véredényeinkben, a májunkban, a ve-
sénkben, a szemfenék ideghártyáján és nem
utolsósorban az agyunkban. A testünkben
zajló biokémiai folyamatok sajátos időrend
szerint működnek. Ilyen például a zsírégetés
folyamata, melyet idegrendszerünk óránként
tízszer sarkall intenzív működésre. A hormo-
nok termelése is meghatározott ritmust követ,
de még csontjaink működése is meghatáro-
zott időrendhez igazodik. Levonhatjuk tehát
a következtetést, hogy ha a természet rendjét

akár önként, akár kényszer hatására figyel-
men kívül hagyjuk, egészségünkkel fizetünk
érte. A kutatási eredmények igazolják, hogy
a tartós kialvatlanság, a rendszertelen alvás-
ritmus jelentős egészségkárosodást okoz, a
vegetatív idegrendszer zavarához vezet,
mely a szervek, szervrendszerek működési
zavarát okozza. A statisztikai adatok szerint
az éjfél utáni órákban ötször több közleke-
dési baleset történik, mint a kora esti idősza-
kaiban. Az éjszaka közepén ugyanis az
érzékszerveink eltompulnak, bágyadtak va-
gyunk, izmaink ellazulnak, képtelenek va-
gyunk figyelni, koncentrálni. A
szervezetünk e napszaknak megfelelő rit-
musban működik, lassul, kikapcsolja az
üzemmódot, és ha ilyenkor mégis erőltetjük
az ébrenlétet, néhány pillanat erejéig kicsi-
karja magának a pihenést. Ez az éjjeli autó-
vezetők által rettegett jelenség, amikor
valaki minden igyekezete ellenére akár csak
néhány pillanatra is elalszik a volánnál. A
természet ritmusát a Nap alakítja. Az ember

sok évezreden át a világosság és a sötétség
váltakozásához igazodva osztotta be napi te-
endőit, és ez a tény alapvetően a mai napig
érvényes. Életünket még mindig a napfény
határozza meg, szabja meg időnket. Fél év-
százada annak, hogy a kutatók kezdték felfe-
dezni szervezetünk biológiai óráját, és
meglepetéssel állapították meg, hogy az
ember biológiai értelemben vett napja hosz-
szabb, mint a csillagászati nap, vagyis nem
24, hanem 25 órás. Arra a következtetésre ju-
tottak, hogy szervezetünk sajátos belső rit-
mus szerint működik, melyet külső tényezők
folyamatosan szabályoznak, s e tényezők
közül a legfontosabb a napfény. A napszakok-
nak megfelelően a szervezetünk működésé-
ben is felállítódik egy biológiai óra, vagyis
minden szervünknek megvan az órája, ami-
kor maximálisan működik, vagy amikor
pihen. A szervóránkról és ennek jelentőségé-
ről, az alvászavarokról vagy a jó alvást befo-
lyásoló praktikákról részletesebben a
folytatásban. 
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Kelj kakaskukorékolásra, és térj nyugovóra a tyúkokkal!

Múlt héten avatták fel a ma-
rosvásárhelyi Alpha Transil-
vana Alapítvány felújított
hidroterápiás részlegét. A tel-
jes korszerűsítést, amelynek
összértéke meghaladja a 35
ezer eurót, holland partner-
szervezek támogatásával va-
lósították meg. Miközben az
állami támogatás megvonása
szinte a csőd szélére sodorta
az alapítványt, a holland jóte-
vőknek köszönhetően, akik
több mint két évtizede kitar-
tóan támogatják az Alphát,
idén is több tízezer eurót költ-
hettek, főként infrastrukturá-
lis beruházásokra. 

Dr. Alexandru Lupşa, az Alpha
Transilvana Alapítvány elnöke la-
punknak elmondta, az évek során
próbálták felmérni, milyen eszkö-
zökkel kellene rendelkezzenek
ahhoz, hogy a szakembereikkel kö-
zösen komplex rehabilitációs prog-

ramot tudjanak kidolgozni minden
sérült gyerek számára, és ennek ér-
dekében folyamatosan fejlesztése-
ket eszközölnek.

A teljes körű felújítás nyomán
jóval esztétikusabb külsőt nyert a
hidroterápiás medence és környéke,
ugyanakkor az összes műszaki be-
rendezést korszerűsítették, azaz az
eddiginél jóval korszerűbbre cserél-
ték a víz tisztítását, a hőmérsékleté-
nek fenntartását biztosító
berendezéseket. Az új fertőtlenítő-

rendszernek köszönhetően
szinte minimálisra csökkent a
vízben lévő klórmennyiség,
tehát nem sérti a pici babák
bőrét, szemét. A sérült gyer-
mekek fejlesztésében a kineto-
és pszichoterápia mellett jelen-
tős szerepe van a hidroterápiá-
nak, ezért is fontos, hogy
mostantól jobb körülmények
között zajlanak a medencében
végzett fejlesztő foglalkozások.
A teljesen felújított medencé-
ben a sérült gyerekeken kívül
egészséges kisbabák korai fej-

lesztése is zajlik. A beruházás értéke
több mint 35 ezer euró, ebből 31
ezer a holland Afas Foundation ado-
mánya. 

Az évek során az alapítványnak,
a holland jótevők kitartó támogatását
élvezve, sikerült a sérültek minden-
napjait megkönnyítő, fejlesztésüket
segítő beruházásokat eszközölnie. 

Dr. Alexandru Lupşa kifejtette, a
kilencvenes évek elejétől állnak
kapcsolatban a Blijvende Hulp voor
Roemenie (Állandó Segítség Ro-
mániának) alapítvánnyal, és számos
közös projektjük volt az évek során.
A külföldi jótevők látják, hogy ado-
mányaik jó helyre kerülnek, a sérül-
tek hatékonyabb ellátását
szolgálják, ezért bizalommal adnak
újra és újra. 

– A holland alapítvány konstans
partnerünk, az Alpha logójának is
része a földgömb, ami azt jelenti,
hogy nyitunk minden irányba, és
hála az égnek, olyan barátokkal di-
csekedhetünk, akik bizalommal
vannak irántunk, és azzal segítettek
az évek során, amire mindig a leg-
nagyobb szükségünk volt: pénzzel.
Hiszen hiába létezik részünkről a
pozitív hozzáállás, az empátia és a
segítő szándék, pénzre is szüksé-
günk van, hogy el tudjuk látni a
hozzánk forduló sérülteket – muta-
tott rá az alapítvány elnöke. Miután

szintén holland segítséggel sikerült
beszerezniük egy különleges, eme-
lőszerkezettel ellátott kisbuszt, ami-
vel a fogyatékkal élők szállítását
könnyebben meg tudják oldani, a
következő cél, amit az alapítvány
kitűzött, az épületben szükségessé
vált felújítások, beru- házások el-
végzése, többek között a hidroterá-
piás medence teljes körű
korszerűsítése volt. 

– Amit mi itthon gyűjtöttünk, az
igen kevés, de boldogan mondha-
tom el, hogy több mint harminc ön-
kéntes vett részt a munkában, akik
az idejüket és munkájukat kínálták
fel a nemes cél érdekében. Kollégá-
ink is segédkeztek, illetve Cintoson
van egy lelkes csapat, amely mindig
lelkiismeretesen jön segíteni – mon-
dotta el dr. Lupşa. Mint mondta, a
medence felújítása az idei infra-
strukturális fejlesztési stratégia
része, nemrég az alapítvány székhe-
lyének a bejárati részét teljesen fel-

újították. Az Alpha már kezdetben
is egyike volt azon kevés intézmé-
nyeknek – de talán az egyetlen –,
amely megközelíthető volt a fogya-
tékkal élők, mozgáskorlátozottak
számára. Idővel megrongálódott a
lépcső struktúrája, ezért vált szüksé-
gessé a bejárati rész felújítása. Ezt a
beruházást is az Állandó Segítség Ro-
mániának Alapítvány finanszírozta. 

Szintén a hollandok anyagi támo-
gatásával készülnek egy 400 kg te-
herbírású, speciális lift beszerelésére
a bejáratnál, amelynek értéke 20
ezer euró körül van. Tehát a hidro-
terápiás medence, a bejárati rész fel-
újítására és a lift beszerzésére közel
nyolcvanezer eurós támogatást biz-
tosítottak idén a holland partnerek.
Mindemellett ugyancsak nekik kö-
szönhetően sikerült egy második
pszichoszenzoriális termet is kiala-
kítani, ahol sajátos eszközök, hang-
és vizuális effektusok segítik a gye-
rekek fejlesztését. 

  

Bogdán Emese

Menyhárt Borbála

Közel nyolcvanezer euró a holland jótevőktől az Alpha Transilvana Alapítványnak
Megújult hidroterápiás részleg 

Fotó: Nagy Tibor

A kép illusztráció



Az OrtoProfil által szervezett
ScoliCamp – Románia legelső
szkoliózistábora – a bukaresti
Nemzeti Színházban meg-
szervezett díjátadó ünnepsé-
gen átvette a Krónikus
Betegek Szervezeteinek Or-
szágos Szövetsége (COPAC)
közönségdíját az Innováció a
páciensek számára kategóriá-
ban. 

A díjátadó ünnepséget megtisz-
telte jelenlétével dr. Florian Bodog
egészségügyi miniszter és dr. Diana
Paun állami tanácsos, valamint
részt vettek az egészségügyben dol-
gozó szakemberek, orvosok, ápo-
lók, a betegeket tömörítő
egyesületek képviselői és az egész-
ségügyben működő civil szerveze-
tek. 

A legelső ScoliCamp – gerincfer-
dülésben szenvedő gyerekek és fia-
talok számára szervezett – tábor
2016. augusztus 7–12. között került
megszervezésre. Nagyon fontos,
hogy minden gyerek lelki támoga-
tást kapjon a családtól, barátoktól és
részletes tájékoztatást az orvosok,
gyógyterapeuták részéről. Mind-
ezek mellett kiemelkedő szerepe
van a pszichoterapeutának is a fel-
épülésben, mivel segítséget nyújt a

páciensnek a belső motiváció meg-
találásában. 

– Meggyőződésem, hogy az in-
nováció nem állhat meg az orvosi
technológia, a gyógyszereszközök
vagy a kezelések szintjén, hanem
innovatív megoldásokat kell nyúj-
tani a páciensekkel folytatott inter-
akció során is, beleértve a
szolgáltatásokat. A ScoliCamp
tábor keretében nagy hangsúlyt fek-
tettünk a multidiszciplinaritásra
azáltal, hogy terapeuták, pszichote-
rapeuták, táplálkozási szakemberek,
sporttanárok, tánctanárok, techniku-
sok (akik a személyre szabott Che-
neau fűzőket készítik) segítségét és
szakértelmét vontuk be azzal a cél-
lal, hogy egy teljesen átfogó és in-
novatív kezelést tudjunk nyújtani a
gerincferdüléses résztvevők szá-
mára – nyilatkozta Marius Dumit-
rescu, az OrtoProfil marketing- és
informatikai igazgatója.

– Köszönetet szeretnék mondani
a partnereknek és a barátoknak,
akik hittek a projekt fontosságában
és megvalósításában. Büszke va-
gyok a ScoliCamp résztvevőire,
akik a tábor keretében önbizalom-
mal, új terápiás ismeretekkel gazda-
godtak, és az őket támogató
közösségnek is meg szeretném kö-

szönni, hogy megértésükkel és tü-
relmükkel segítették a fiatal táboro-
zókat a nehéz pillanatokban,

amikor bátorságra volt szükségük
a gerincfűzőt viselő lányoknak, hi-
szen fel kellett vállalniuk, hogy ők

másak – nyilatkozta Szilágyi 
Zsolt, az OrtoProfil gyógytorná-
sza.

Mit pakoljunk tízóraira? 
Megkezdődött az iskola. Az édesanyáknak minden-
nap tízórairól kell gondoskodni, hiszen a gyermek
megéhezik az iskolában. Legjobb, ha otthon pa-
kolnak a gyereknek, de sok esetben költőpénzt
kap, hogy az iskolai büféből, a közeli pékségből
vásárolja meg a harapnivalót. Mindenki maga
dönti el, mit választ. Egy biztos: az otthon csoma-
golt finom tízórainál semmi sem jobb. A változa-
tosság kedvéért, hogy ez ne legyen mindig
szalámi, sonka, sajt, készítsünk fasírtot, házi pás-
tétomot, körözöttet. Ezeknek biztosan lesz keletjük
a nagyszünetben. 

Csirkemájas terrine 

Vagy pástétom, ahogy tetszik. 
Hozzávalók: 50 dkg darált sertéshús, 50 dkg csirkemáj, 2

fej hagyma, 2 tojás, 15 dkg bacon, só, bors, petrezselyem-
zöld, kakukkfű, szerecsendió, fél marék pisztácia (elmarad-
hat). 

Elkészítése: a csirkemájat megtisztítjuk, ledaráljuk, a
hagymát üvegesre dinszteljük, és mindent összedolgozunk a
darált hússal, a tojással és a fűszerekkel. Egy őzgerincformát
kibélelünk alufóliával, aztán jöhetnek rá harántirányban a ba-
conszeletek. Ebbe töltjük a masszát, majd ráhajtjuk a bacon-
szeleteket. Ha nem elég hosszúak, újabb szeleteket
használunk. Egy tepsibe kevés vizet töltünk, belehelyezzük
az őzgerincformát, s addig sütjük, míg a bacon szépen meg-
pirul. Kihűtjük, szeleteljük. Zsemlében, két szelet kenyér kö-
zött a legfinomabb tízórai. 

Körözött 
Az üzletben számtalan típusú és fűszerezésű túrókrémet

lehet vásárolni. Mind finomak, de nem árt megnézni, milyen
tartósítót, állagjavítót, ízfokozót tartalmaznak. Ennek kikü-
szöbölése végett jobb, ha otthon készül a körözött, amit na-
gyon sokféleképpen variálhatunk. 

Most egy tehén- és juhtúrós változatot készítettem, zöld-
fűszerrel ízesítve. 

Hozzávalók: 40 dkg tehéntúró, 20 dkg juhtúró, 10 dkg
puha vaj, fűszerek: petrezselyemzöld, bazsalikom és kápia-
paprika. 

A hozzávalókat simára keverjük, beletesszük a fűszereket,
s ha szükséges, sózzuk egy kicsit. A körözöttet kicsumázott
kápiapaprikába töltjük. Tízóraira felszeleteljük, úgy tesszük
a zsemlébe.
Fasírt

A gyerekek előszeretettel fogyasztják a hamburgert. Ezt
otthon is el lehet készíteni. Süssünk fasírtot, s máris kész a
hamburger. 

Fasírtból nem érdemes keveset sütni, mert mindig nagy a
keletje, ezért legalább egy kiló darált sertéshúsból dolgoz-
zunk.

Szükséges tehát: 1 kg darált sertéshús, egy fej hagyma, 3-
4 cikk fokhagyma, 1-2 tojás, egy kiskanálnyi csemegepap-
rika, só, bors, petrezselyemzöld, majoránna, kevés áztatott
kenyérbél.

A hozzávalókat összegyúrjuk, vizes kézzel fasírtokat
formálunk – inkább laposabbra, hogy aztán könnyeb-
ben lehessen csomagolni –, aztán bő olajban pirosra
sütjük. 

Zakuszkás tekercs

Mivel a zakuszka pecsétet hagy, kifolyik a kenyér közül,
úgy döntöttem, sütök belőle valami finomat, hogy az őszi
ízek mégis a „tarisznyába” kerülhessenek.

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 3 dkg élesztő, 4 dl tej, csipetnyi
só és cukor, 1 bő kanál disznózsír, egy tojás (plusz egy a ke-
néshez), egy üveg zakuszka, 15 dkg reszelt sajt.

Az élesztőt cukros tejben felfuttatjuk, összegyúrjuk a
hozzávalókkal, és kelni hagyjuk. Ezt követően a tésztát
körülbelül egy cm vastagságúra nyújtjuk, megkenjük za-
kuszkával, megszórjuk reszelt sajttal, feltekerjük és fel-
vágjuk. A csigákat sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük,
megkenjük tojással, megszórjuk reszelt sajttal, fél órát
langyos helyen kelesztjük, majd megsütjük. Igazi cse-
mege!

Jó sütés-főzést!
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Az első szkoliózistábor Romániában
Országos elismerést nyert 

a Marosvásárhelyen megszervezett ScoliCamp

Fotó: Mezey Sarolta

Mezey Sarolta
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Szeptember 21-i rejtvényünk megfejtése: Az egyenes a görbe legegyszerűbb és legkézenfekvőbb példája

„Csupa muzsika. Kissé halk
s hideg./ Műgonddal for-
málsz, mint a régiek /.../ ...”

Az 50 éve elhunyt 
Áprily Lajos Vers-bírálat

című versét idézzük 
a fősorokban.

IDÉZET
1.

KIS SZüRKE
RÁgCSÁLó

TE ÉS ÉN

FÉRFINÉV

Ð
ALIg ÉL

SíRFELIRAT
RÉSZE 
LEHET

ZOKOg
...JELENTI

(RADó 
SÁNDOR)

OLASZ 
NÉVELŐ

CHATEAU-
BRIAND-Mű

Ð ...FEUCHT-
wANgER

(íRó)
ATLÉTIKA

(RöV.)
TEgNAP

UTÁN
BIOLógIAI
LÉTEZÉS

LEKVÁR
HÉBER 

KöSZöNÉS

Ð
ANgOL FŐ-
NEMESI CíM

NUMERO
(RöV.)

Ï
JÁROM

Ê q q q q q q q q q q q q q q Ð

TÁVOL-
KELETI
TÁBLÁS
JÁTÉK

u
ANg. íRóNŐ
(gEORgE)
ESZKIMó-
KUNYHO

u BÉKÉS...
(SZíN.NŐ)

ADRIAI
SZÉL

u SÉMI NÉP
MIKSZÁTH
FELESÉgE

u

ÉPP HOgY
SÚROL

BOKROS
TERüLET

u q ERŐSZAK-
KAL ELVESZ

PUSZTAI
MADÁR

u q TÉVESEN
JEgYZŐ
ÁLOMBA
RINgAT

u q OLASZ 
AUTóJEL

ETIL... 
(ALTATó)

u

IDÉZET
2.

Ð HÁROM-
TAgÚ 

ALgEBRAI
KIFEJEZÉS

KÉTÁRBO-
COS VITOR-
LÁS HAJó
CSAVAR

uq KÁRTYA-
LETÉT

FR. FORRA-
DALMÁR V.

uq KORALL-
ZÁTONY

óRóMAI HÁ-
ZI ISTENEK

uq LÉTEZIK
KESERű

ANYAgOK
(ORVOSI)

uq

ELŐTAg:
TRILLIMOD

RÉSZ
u

q q RóMAI 150

gYILKOL

u TEHÉN-
HANg

MINDENT
LEVÁg

uq ARRA-
FELE!
LATIN

CSONT

u ELEK!
góg ÉS...

FIA VAgYOK
(ADY)

uq A MOLIB-
DÉN V.JELE

DUBLIN 
LAKóJA

u BECÉZETT
ATTILA

TARA ÚRNŐJE
(SCARLETT)

uq

ÉRZÉK-
SZERVEI-

VEL
FELFOgó

u
q FöLDR. 

FELFEDEZŐ
JAPÁN
VÁROS

u q q OL. HEgEDű-
KÉSZíTŐ
...VALLI

(SZíN.NŐ)

u q q NÉV (LATIN)
MűVET HOZ

LÉTRE

u q

...TESLA (FEL-
TALÁLó)
CSAVAR
RÉSZE

u
q SVÁJCI

VÁROS
wINNETOU

TöRZSE

u q NAgYTESTű
PAPAgÁJ
MALASZT-

JELZŐ LEHET

u q CSATA
...DE VALERA 
(íR POLITI-

KUS)

u

Ê VUK NAgY-
BÁTYJA
SKÁLA-
HANg

u q PARKERDŐ
PANAMAI
AUTóJEL

u q SHAKESPE-
ARE-KIRÁLY

PART-
SZAKASZ!

u q FÉLSZ!
KVARCBAN

gAZDAg 
DIORIT

ÉVEINK
SZÁMA u

FÉRFINÉV
(NOV. 15.)

NÉMET
MűDAL

uq ÉLÉNK SZíN

HUZAL

uq FELTETT
SZÁNDÉK

VÉSZT HOZó
(LATIN)

uq q
DOLgOZó

(MOZDONY)

FÉLELEM!

IDŐS (RöV.)

u CSEH FUT-
BALLISTA

EMBERFEJ!

u AKADOZVA
BESZÉL

... DE L’ES-
TEN (ADY)

uq ZAMAT
TüZÉRSÉgI

EgYSÉg

uq KOTTA-
RÉSZ!

JAP. SZÁMg.
MÁRKA

u q

Ê TOJÁS
(NÉMET)
KENŐ-
ANYAg

uq ...MILAN
(SP.KLUB)
CSINOS,
TAKAROS

u AZ ARgON
VEgYJELE

NEHÉZ- 
FÉM

uq HATBóL
KETTŐ!

BECÉZETT
RóBERT

u VER

MÉZíZű

uq ÁLLóVíZ
ÁLLAM,

SZöVETSÉg

u CSEH IgEN
KETTŐZVE
ALgAZSE-

LATIN

uq

…
EST OMEN u

q q SZERZETT
ROKON
UTCA

(FRANCIA)

u q q VIZSgA-
KÉRDÉS
ORVOSI

VESE

u q q DÉL-AFRIKAI
TARTOMÁNY
óRAHANg

FELE

u q

TOVA u
NÉMET 

NÉVELŐ
PÁRATLA-
NUL SZÉP!

u q M. KöLTŐ
(LÁSZLó)

MILLILITER
(RöV.)

u q FOLYADÉ-
KOT TISZTíT

TISZTELT
CíMZETT

u q ...gALACTION
(ROMÁN

íRó)
ARAB!

u

BORíTó-
KOSÁR u

q DAgANAT

EZER!

u q MARóD!

EgYEN!

u q űRSZEL-
VÉNY
TESLA
(RöV.)

u q

l.n.j.
Ê

q q
LAKÁST
TISZTíTó

q
uÚ

ŐD

H

Teller Ede 1936 és 1990 között nem járt
Magyarországon, a magyar nyelvet ennek el-
lenére is tökéletesen beszélte. Saját bevallása
szerint hálás volt, hogy magyarul tanulhatott,
fél évszázad múltán is felidézett több magyar
verset is, sőt azt is megemlítette, hogy a ma-
gyar nyelv sajátos logikája a tudomány terén
is előnyt jelentett számára. Éppen ezért ra-
gaszkodnunk kell anyanyelvünkhöz is, mert
magyarul tanulva – magyarul énekelve! – le-
hetünk igazán esélyesek. Aki feladja anya-

nyelvét és zenéjét egy könnyebbnek vélt má-
sikért, saját esélyeiből farag le.

A humorkedvelő tudós egyik érdekes meg-
állapítása a pesszimizmusról szól: „A pesszi-
mista az olyan ember, akinek mindig igaza
van, de soha sincs öröme benne”. Ezzel
szemben: „Az optimista olyan ember, aki úgy
gondolja, hogy a jövő bizonytalan. Állítom,
hogy optimistának lenni kötelesség, mert ha
(…) elhiszem, hogy a jövő bizonytalan,
akkor megnő a felelősségünk, hogy ebben a
bizonytalanságban azt tegyük, amit legjobb-
nak látunk”.

1990-ben hazalátogatott Magyarországra.
Látogatása során a paksi atomerőműben is
szemlélődött, s hogy emlékezetes maradjon
a látogatása, az Atomenergetikai Múzeum fo-
gadótermében Mozart C-dúr szonátájának
második tételét adta elő. Előadás után kellő
humorral a következőket írta a kottalapra:
„Szép lenne, ha jól menne. De a zongora sok-
kal nehezebb, mint a fizika”. Ma a múzeum
féltve őrzött kincse a zongora és a Teller Ede
kéziratát őrző kottalap is. A tudós kissé sze-
rénykedve beszélt zongoratudásáról, de az in-
terneten elérhető videofelvételen látható és
hallható, hogy a hangszer a kilencvenéves uj-
jaknak is engedelmeskedik.

További érdekesség a nagy tudósról, hogy
egy verset is írt – mégpedig magyarul.

Teller Ede 
Vers cím nélkül

Keresni, várni, semmit sem akarni,
Szeretni, vágyni, egyedül maradni.
Nézni a világot becsukott szemekkel,
Látni azt, amit még nem látott meg ember.

Gyönyörködni titkos, mély harmóniákban,
Emlékezni arra, mit sohasem láttam.
Szeretni, imádni a szent tisztaságot,
A szelet, a felhőt, a havat, az álmot.
Tenni a helyeset, nem kis öröm-pénzért,
Nem a túlvilági örök üdvösségért.
Tudni, hogy nincsen cél, tudni, hogy nincs

Isten,
Félni, hogy talán még igazság sincsen,
Tudni: az ész rövid, az akarat gyenge,
Hogy rá vagyok bízva a vak véletlenre.

És makacs reménnyel mégis, mégis hinni,
Hogy amit csinálok, az nem lehet semmi.
És örülni tudni a nagy megnyugvásnak,
A fájdalmat, örömet gyógyító halálnak.

Egy életút összegzése ez a vers, s hogy
megértsük a tudós fájdalmát, melyet meg-
említ a versben, tudnunk kell, hogy Magyar-
országon maradt családjából többen a
holokauszt áldozatai lettek. Akik megmene-
kültek, azokat aljas eszközökkel a szovjet
hatalom igyekezett felhasználni, hogy szóra
bírhassák a tudóst, hogy eláruljon valamit
az amerikai atomtitkokból. Ezekről az ese-
ményekről Gervai András írt dokumentum-
regényt Titkos Magyarország címmel.
Teller Ede versét Karády István zenésítette
meg.

Külön erdélyi vonatkozású érdekesség,
hogy Teller Ede 2002-ben elvállalta a Sapi-
entia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
nemzetközi tanácsadó testületének tisztelet-
beli elnöki tisztét.

A nagy tudós nem sokáig lehetett ebben a
tisztségben, ugyanis egy év múlva, 2003.
szeptember 9-én, 95 évesen távozott közü-
lünk.

Darabont Tibor, Teller Ede egykori sze-
mélyi titkára több érdekességet is megosz-
tott a tudósról: „22 éves korában elvesztette
jobb lábfejét egy villamosbalesetben; német
klasszikusokat hallgatott leginkább; ping-
pongozni is nagyon szeretett; kiválóan zon-
gorázott, négykezesben is remekelt;
sziporkázó humorérzékkel rendelkezett; idő-
járás-előrejelzéssel is foglalkozott”. Íme, a
nagy emberek arról is híresek, hogy mivel
foglalkoztak még munkájukon kívül – ez
egy példa számunkra, hogy legyünk érdek-
lődőek minél több minden iránt, mert akkor
érthetjük meg jobban a világot.

Szilágyi Mihály

A zongorától a hidrogénbombáig (2.)

Teller Ede 1998-ban, 90 évesen



A román futsalválogatott kijutott
a 2018-as Európa-bajnokságra, mi-
után 7-4-re nyert Grúzia ellen, Tbi-
lisiben, a kvalifikációs pótselejtező
visszavágó mérkőzésén. Egy hete, a
Déván rendezett első mérkőzésen 2-
2-re játszott a két csapat.

A román válogatott, amely az
első félidőt 3-1-es hátrányban fe-
jezte be, a második 20 percben
megfordította az állást, és érdekes-
ség, hogy hét gólja közül ötöt hono-
sított játékosok szereztek: négyet a
brazil Savio Valadares Pereira De
Mendoca, egyet pedig a portugál
Paulo Ferreira jegyzett. További

egy-egy találattal járult hozzá a si-
kerhez ugyanakkor Dumitru Stoica

és Emil Răducu. A csapat a Vlad
Iancu – Florin Matei, Paulo Ferre-
ira, Florin Ignat, Savio összetétel-
ben kezdte a találkozót, amelyre
tartalékként nevezték Petrişor 
Toniţă kapust, valamint Robert
Lupu, Felipe Oliveira, Szőcs
László, Dumitru Mimi Stoica,
Csoma Alpár, Adrian Pânzaru, Cris-
tian Matei és Emil Răducu mezőny-
játékosokat is.

A 2018-as Európa-bajnokságon
már korábban biztosította részvéte-
lét Szlovénia (házigazda), Olaszor-
szág, Azerbajdzsán, Ukrajna,
Portugália, Spanyolország (cím-
védő), Kazahsztán és Oroszország.
A pótselejtezőn részvételi jogot
szerzett még Szerbia, Lengyelor-
szág és Franciaország. A 2018-as
futsal-Európa-bajnokság döntő tor-
náját a szlovén főváros, Ljubljana
Stozice Arénájában rendezik január
30-a és február 10-e között.

Kijutott a 2018-as Európa-bajnokságra 
a román válogatott

A Borussia Dortmund hazai pá-
lyán 3-1-re kikapott a címvédő Real
Madridtól a labdarúgó Bajnokok Li-
gája csoportkörének második fordu-
lójában, így nehéz helyzetbe került a
továbbjutást illetően.

A kifejezetten élvezetes találkozó
sok helyzetet hozott, amelyekkel a
királyi gárda sáfárkodott jobban: Ga-
reth Bale szerzett vezetést a spanyo-
loknak, majd a második félidő elején
Cristiano Ronaldo duplázta meg az
előnyt. Ugyan Pierre-Emerick Auba-
meyang szépített, de a portugál
aranylabdás a második találatával el-
döntötte a három pont sorsát.

A csoport másik meccsén Harry
Kane mesterhármasával győzött a
Tottanham Hotspur az APOEL ven-
dégeként, így a németeknek hat pont
a hátrányuk a Reallal és a Totten-
hammel szemben is. A ciprusiaknál
kezdő volt Sallai Roland, akit a 62.
percben lecseréltek.

A keddi játéknapon a Sevilla is
egy mesterhármassal győzött: Wis-
sam Ben Yedder a Maribor hálójába
talált háromszor. A kvartett másik ta-
lálkozóján nem bírt egymással a
Szpartak Moszkva és a Liverpool,
így mindkét gárda két döntetlennel
várja a folytatást.

Gulácsi Péter csapata, a BL-újonc
RB Leipzig 2-0-ra kikapott a Besiktas
vendégeként. A magyar válogatott
kapus védte a német csapat kapuját.
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A világbajnoki pontversenyben
vezető Lewis Hamilton szerint az
egyik legkeményebb verseny tűnik
el a naptárból azzal, hogy a Malaj-
ziai Nagydíj 2018-tól már nem lesz
része a Forma–1-es sorozatnak.

„Egyértelműen szomorú arra
gondolni, hogy a mostani lesz az
utolsó versenyünk itt” – mondta
kedden a Mercedes háromszoros vi-
lágbajnok brit pilótája a vasárnapi
futamot megelőző egyik sajtótájé-
koztatón. A malajziai viadalt 1999
óta rendezik meg, a pálya szerző-
dése azonban az év végével lejár, s
a rendezők már tavasszal jelezték,
hogy nem akarnak hosszabbítani.

„Az autóknak és a versenyzők-
nek is ez a pálya jelenti a legna-

gyobb kihívást, így mondhatjuk,
hogy az egyik legkeményebb, ha
nem a legkeményebb verseny ez,
amit nehéz lesz pótolni” – tette
hozzá.

A viadalt az extrém időjárási kö-
rülmények teszik az átlagosnál ne-
hezebbé a pilóták számára, akik
közül többen is ahhoz hasonlították
a Kuala Lumpur-i nagydíjat, mintha
szaunában ülve versenyeznének. A
pilótafülkében 50 Celsius-fokos a
hőmérséklet, miközben a levegő pá-
ratartalma 70 százalék körül
mozog. A versenyzők – a Mercedes
mérései szerint – a másfél órás szá-
guldás végére három liter folyadé-
kot izzadnak ki egy átlagos
futamon.

Utoljára lesz Malajziában
Forma–1-es Nagydíj

Röviden
* Kettős vereséggel búcsúzott a férfikosárlabda Bajnokok Ligája 2. se-

lejtezőkörében a Kolozsvári U. Az alakulat kedd este hazai pályán is ki-
kapott a német MHP Riesen Ludwigsburgtól, az eredmény 88:77 (27-9,
19-26, 21-25, 21-17). Az első mérkőzésen a német csapat 78:72-re dia-
dalmaskodott.

* A másodikként kiemelt Simona Halep kiesett kedden a 2.365.250
dollár összdíjazású vuhani (Kína) keménypályás női tenisztornáról, mi-
után a 2. fordulóban 6:2, 6:1 arányú vereséget szenvedett az orosz Daria
Kaszatkinától. Szintén kedden Sorana Cîrstea 6:3, 6:3-ra kikapott a kínai
Qiang Wangtól. Az ugyancsak kínai Shenzenben zajló, 667 ezer dollár
összedíjazású ATP-tornán a nyolcaddöntőben búcsúzott Marius Copil: a
román játékos 4:6, 6:4, 6:3-ra alulmaradt a svájci Henri Laaksonennel
szemben.

* A román 8+1-es női csapat bejutott az Egyesült Államokban zajló
evező-világbajnokság döntőjébe, miután megnyerte selejtezős futa-
mát, és időeredményével felülmúlta a másik ágon nyertes Új-Zélandot
is.

Újabb svéd játékos 
a Maros KK-nál

Svéd válogatott játékirányítót igazolt a Maros KK: Jonathan Person
191 cm magas és 24 éves, jelentette be honlapján a férfi Nemzeti Ligában
szereplő sportszervezet.

Person az elmúlt két idényben a szintén svéd Uppsala Basket csapatá-
ban játszott, az utolsó idényében az együttesnek mind a 38 mérkőzésén
kezdő volt. Ebben a szezonban egy meccsen már pályára lépett a svéd
Boras Basket színeiben, a FIBA Europe Cupban, a Körmend elleni el-
vesztett mérkőzésen több mint 30 perc alatt 6 pontot, 6 gólpasszt és 4 le-
pattanót jegyzett.

Jonathan Person a második svéd játékosa lesz a Maros KK-nak: a Tig-
risek egy nappal korábban bejelentették Dino Pita leigazolását is.

Bajnokok Ligája: Dortmundban győzött simán
a Real Madrid

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló:

* E csoport:
Szpartak Moszkva (orosz) – FC Liverpool (angol) 1-1 (1-1)
gól: Fernando (23.), illetve Coutinho (31.)
Sevilla (spanyol) – Maribor (szlovén) 3-0 (2-0)
gól: Ben Yedder (27., 38., 83., a harmadikat 11-esből)
Az állás: 1. Sevilla 4 pont, 2. FC Liverpool 2 (3-3), 3. Szpartak

Moszkva 2 (2-2), 4. Maribor 0.
* F csoport:

Manchester City (angol) – Sahtar Donyeck (ukrán) 2-0 (0-0)
gól: De Bruyne (48.), Sterling (90.)
SSC Napoli (olasz)-Feyenoord (holland) 3-1 (1-0)
gól: Insigne (7.), Mertens (49.), Callejon (70.), illetve Amrabat

(93.)
Az állás: 1. Manchester City 6 pont, 2. SSC Napoli 3 (4-3), 3. Sah-

tar Donyeck 3 (2-3), 4. Feyenoord 0.
* G csoport:

AS Monaco (francia)-FC Porto (portugál) 0-3 (0-1)
gól: Aboubakar (31., 70.), Layun (89.)
Besiktas (török) – RB Leipzig (német) 2-0 (2-0)
gól: Babel (11.), Talisca (43.)
Az állás: 1. Besiktas 6 pont, 2. FC Porto 3, 3. RB Leipzig 1 (1-3),

4. AS Monaco 1 (1-4).
* H csoport:

APOEL (ciprusi) – Tottenham Hotspur (angol) 0-3 (0-1)
gól: Kane (39., 62., 67.)
Borussia Dortmund (német) – Real Madrid (spanyol) 1-3 (0-1)
gól: Aubameyang (54.), illetve Bale (18.), Ronaldo (50., 79.)
Az állás: 1. Tottenham Hotspur és Real Madrid 6 pont (6-1), 3.

Borussia Dormund 0 (2-6), 4. APOEL 0 (0-6).

Magyarország lemaradt
A magyar futsalválogatott a szünetben még továbbjutásra állt

Lengyelországban a házigazdák elleni Eb-selejtező playoff-mérkő-
zésen (az első 20 perc után 2-2 volt az eredmény), de a második fél-
időben a hazaiak négy találatára csak kétszer sikerült válaszolni,
így 6-4-re kikapott, riválisa ezzel 7-6-os összesítéssel kijutott az Eb-
re, a magyarok pedig otthon maradnak. A Sito Rivera vezette ma-
gyar futsalválogatott két héttel ezelőtt nagy csatában 2-1-re győzte
le a lengyeleket Miskolcon az Eb-selejtező playoff első meccsén, ez
pedig nem volt elégséges a kvalifikációhoz.

Ma este az Európa-ligában
A svájci Lugano vendége ma este a Bukaresti FCSB a labdarúgó-Európa-liga csoportkörének 2. for-

dulójában. A találkozó 20 órakor kezdődik, a Pro TV közvetítésében lehet megtekinteni.
Az Európa-liga ma esti műsora:
* A csoport: Lokomotiv Astana – Slavia Prága, Maccabi Tel Aviv – Villarreal;
* B csoport: Partizan – Dinamo Kiev, Skenderbeu – BSC Young Boys;
* C csoport: Ludogorec – Hoffenheim, Braga – Istanbul Basaksehir;
* D csoport: AEK Athén – Austria Bécs, AC Milan – Rijeka;
* E csoport: Lyon – Atalanta, Everton – Apollon Limassol;
* F csoport: Lokomotiv Moszkva – Zlín, Sheriff Tiraspol – FC Koppenhága;
* G csoport: Viktoria Plzen – Hapoel Be’er Sheva, Lugano – FCSB;
* H csoport: 1. FC Köln – Crvena Zvezda, BATE Borisov – Arsenal;
* I csoport: Salzburg – Olympique Marseille, Konyaspor – Guimaraes;
* J csoport: Athletic Bilbao – Zorya Lugansk, Östersunds – Hertha BSC;
* K csoport: Lazio – Zulte-Waregem, Nice – Vitesse;
* L csoport: Rosenborg – Vardar Skopje, Zenit Szentpétervár – Real Sociedad.



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ 2 garzon diákoknak. Alkalma-
sak irodának, orvosi rendelőnek is. A
város központjában találhatóak. Tel.
0771-318-076, 0365/444-304.
(3995-I)

KIADÓ kétszobás, felújított tömbház-
lakás a Moldovei utcában. Tel. 0744-
572-889. (19388-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(4030)

DIREKTTERMŐ SZŐLŐ eladó. Tel.
0751-172-619. (sz.-I)

DIÓT vásárolok. Tel. 0758-147-345.
(4047)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(3171)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (4024)

VÁLLALUNK tetőfedést, szigetelést,
külső-belső munkákat, teraszok ké-
szítését, bármilyen kisebb munkát.
Tel. 0757-388-134. (3949-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, -javítást
(cserép, régi cserép, fémcserép),
kéményjavítást, csatornák, lefolyók
készítését, javítását. Nyugdíjasoknak
18% kedvezmény. Tel. 0752-582-601.
(3982)

HEGESZTŐT és LAKATOST alkal-
mazok. Tel. 0766-519-187. (19388)

BÁRMILYEN munkát vállalunk:
cserépforgatás, csatornatakarítás, új
csatorna készítése, famunkálatok,
tetőkészítés. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel. 0746-819-774. (3676)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (4093)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk 
a szentháromsági FAZAKAS 
AMÁLIÁRA született Péterfi halá-
lának 18. évfordulóján. Emlékét
örökre megőrizzük. Szerettei.
(4086-I)

Maroknyi fény, tengernyi bánat
és mélységes csend maradt utá-
nad. Neved a szél simítja egy táb-
lán, az örök kék ég alatt az örök
magány, de mégis bennünk élsz
tovább, mert az emlék erősebb,
mint a halál.
Szomorú szívvel emlékezünk a
szeretett apára, apósra, nagy-
tatára,  a székelykáli KIS
GYÖRGYRE szeptember 28-án,
halálának 10. évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékét őrzi fia, István
és családja. (4059)

Szomorú szívvel emlékezünk a
marosvásárhelyi születésű 
UNGVÁRI MÁRTONRA halálának
40. évfordulóján. Emléke legyen
áldott! Emlékét őrzi fia, menye,
három unokája és két déduno-
kája. (4084)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagy-
mama, dédmama, anyós, rokon,
jó szomszéd, jó barát, 

PAPP ROZÁLIA 
életének 90. évében elhunyt.
Drága halottunkat 2017. szep-
tember 28-án, csütörtökön 11
órakor a marosszentgyörgyi te-
metőben helyezzük örök nyuga-
lomra, református szertartás
szerint.  Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (4083-I)

Fájó szívvel tudatjuk a rokonok-
kal, ismerősökkel, hogy a szere-
tett édesanya, nagymama, 

özv. BOGDÁN ILONA 
88. életévében hosszú szenve-
dés után hazatért Teremtőjéhez. 
Részvétnyilvánítást a Vili Temet-
kezési Vállalatnál fogadunk szep-
tember 28-án, csütörtökön
16.30-18.30 óra között.

Temetése 2017. szeptember 29-
én 15 órakor lesz a református te-
metőben, unitárius szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei. (4095-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk sze-
retett anyatársunktól, 

özv. BOGDÁN ILONKÁTÓL. 
Az Elsässer család. (4095-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, após, testvér, nagybácsi, jó
barát, 

TÓTH ANDRÁS 
építőmester 

életének 73., házasságának 47.
évében hosszú betegség után
csendesen megpihent, átadta lel-
két Teremtőjének.
Búcsúztatása szeptember 29-én
12 órától lesz a marosvásárhelyi
református temető ravatalozójá-
ban, temetése szeptember 30-án
13 órától  szülőfalujában, Homo-
ródkarácsonyfalván.
Nyugodjon békében, emléke le-
gyen áldott! 

A gyászoló család.
Részvétnyilvánítást a búcsúzta-
tás előtt egy fél órával fogadunk
a református temető ravatalozó-
jában. (4087-I)

Mindaz, aki hisz az Úrban, ha
meghal is, élni fog.
Fájó szívvel veszünk búcsút jó
barátunktól,

TÓTH ANDRÁSTÓL. 
Isten adjon örök boldogságot
neki. Szívünkben mindig élni fog. 

A Korondi család. (4094-I)

Fájó szívvel veszünk búcsút apa-
társunktól, 

TÓTH ANDRÁSTÓL. 
Jutka és Réka. (4092-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten értesültünk
KOVÁCS KATALIN KAMILLA
volt osztálytársunk hirtelen
haláláról. Őszinte részvétünk
szeretteinek. Békés nyugo-
dalmat, Kati! Volt osztálytársaid
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát hirdet a következő állások betöltésére: 
GYAKORNOK PSZICHOLÓGUS – egy állás a Materna anyaotthonban;
GYAKORNOK PSZICHOLÓGUS – egy állás a hivatásos nevelőszülői
szolgálatnál; GYAKORLÓ PSZICHOLÓGUS – egy állás, SZAKPSZICHOLÓGUS
– egy állás a gyermekek komplex felmérési osztályán; PSZICHOPEDAGÓGUS –
egy állás a fogyatékkal élő felnőttek felmérési osztályán; GYAKORLÓ
SZOCIÁLIS MUNKÁS – egy állás; SZAKOSODOTT SZOCIÁLIS MUNKÁS – egy
állás a gyermekek komplex felmérési osztályán; KEZDŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS –
egy állás a sürgősségi beavatkozási, visszaélés, hanyagság, kereskedelem,
migráció elleni szolgálat – gyermekvédelmi segélyvonalnál; KEZDŐ SZOCIÁLIS
MUNKÁS – egy állás a fogyatékkal élő felnőtt személyek komplex felmérési
osztályán; KEZDŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS – egy állás a marosszentkirályi és
marosszentannai családi típusú házaknál; KEZDŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS – egy
állás a mezőcsávási neuropszichiátriai rehabilitációs és rekuperációs központnál.
Sajátos követelmények: 
GYAKORNOK PSZICHOLÓGUS: egyetemi végzettség licencdiplomával – vagy
ezzel egyenértékű oklevéllel – pszichológia szakon, pszichológusi
szakosodással.
GYAKORLÓ PSZICHOLÓGUS: egyetemi végzettség licencdiplomával – vagy
ezzel egyenértékű oklevéllel – pszichológia szakon, pszichológusi
szakosodással, a Romániai Pszichológusok Kollégiuma által kibocsátott
tanúsítvánnyal a szakma szabad gyakorlására, szakosodási szint: gyakornok.
SZAKPSZICHOLÓGUS: egyetemi végzettség licencdiplomával – vagy ezzel
egyenértékű oklevéllel – pszichológia szakon, pszichológusi szakosodással, a
Romániai Pszichológusok Kollégiuma által kibocsátott tanúsítvánnyal a szakma
szabad gyakorlására, szakosodási szint: szakember.
PSZICHOPEDAGÓGUS: egyetemi végzettség licencdiplomával – vagy ezzel
egyenértékű oklevéllel – pedagógia szakon, speciális pszichopedagógiai
szakosodással.
KEZDŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS:  egyetemi végzettség licencdiplomával – vagy
ezzel egyenértékű oklevéllel – szociális munka szakon, szociális munkás
szakosodással.
GYAKORLÓ SZOCIÁLIS MUNKÁS:  egyetemi végzettség licencdiplomával –
vagy ezzel egyenértékű oklevéllel – szociális munka szakon, szociális munkás
szakosodással; a Romániai Szociális Munkások Kamarája által kibocsátott
engedély szociális munka végzésére, szakosodási szint: gyakornok.    
SZAKOSODOTT SZOCIÁLIS MUNKÁS:  egyetemi végzettség licencdiplomával
– vagy ezzel egyenértékű oklevéllel – szociális munka szakon, szociális munkás
szakosodással, a Romániai Pszichológusok Kamarája által kibocsátott
engedéllyel szociális munka gyakorlására, szakosodási szint: szakember.
Az írásbeli vizsga 2017. október 19-én 10 órakor lesz, az állásinterjú az írásbeli
vizsgát követő legtöbb négy munkanapon belül, esetenként a gyakorlati vizsgát
követően.
A versenyvizsgára a dossziékat október 11-ig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.-I)

Múlt vasárnap ünnepi istentisztelet kereté-
ben adott hálát a kelementelki református
gyülekezet, hogy temploma ismét 18. századi
pompájában ragyoghat. A szép kezdeménye-
zés és terv megvalósítása Székely Attila lel-
kész, a presbitérium és gyülekezet
hozzáállása, munkája, a lopiki gyülekezet
adományai és a helyi önkormányzat támoga-
tása révén vált lehetségessé.

Az ünnepen Kántor Csaba, az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerület püspökhelyettese
hirdette az igét. Nemcsak kőből és téglából
épülnek templomok, hanem mi is élő temp-
lommá, Isten hajlékává leszünk, s a refor-
máció jubileumi évében templomaink
külső felújítása mellett mi magunk is újjá-
alakulunk – mondta. Isten nemcsak kér és
vár, hanem segít, megáld, erőt ad 
mindenben, így segítette a templom felújí-
tását is.

Biró István, a Küküllői Református Egy-
házmegye esperese köszönetet mondott
mindazoknak, akik anyagiakkal, munkával és
imádsággal is elősegítették a templom meg-
újulását. Székely Attila lelkipásztor a temp-
lom történetét ismertetve megköszönte
Menyhárt Ferenc gondnok kitartó munkáját,

valamint mindazok segítségét, akik
bármilyen formában hozzájárultak a
felújításhoz. 2014-ben elvégezték a
vízelvezetési munkálatokat, majd
megismerkedtek a holland Lopik tele-
pülés gyülekezetével: az ő adományaik
révén újulhatott meg a templom bel-
seje. Székely Attila a szószéket és a
falat díszítő egykori színes motívumo-
kat némi külső segítséggel saját kezű-
leg festette vissza eredeti színeire. A
reformáció 500. évére készülve az épü-
let külsejét is rendbe szerették volna
tenni, és ez sikerült is Gyulakuta ön-
kormányzata támogatásával. 

Wouter Schraven, Lopik gyülekeze-
tének lelkipásztora összekötő kapocs-
nak tartja a templomot az emberek, de
ember és Isten között is. Hálás a két
gyülekezet kapcsolatáért, az egymástól
való tanulás lehetőségéért. Varga 
József, Gyulakuta község polgármes-
tere szerint sok településen lombtalan
fához hasonlóak az egyházi épületek,
templomok, de a fa életképességét a gyökere
adja, vallásunk gyökereire támaszkodva
pedig templomainkkal együtt magunk is

megújulhatunk. „Amikor az ember egyházá-
nak munkálkodik, békében dolgozik, és
amíg templomát tisztítja, maga is megtisz-
tul” – hangsúlyozta. Az ünnepségen a helyi

iskola diákjai mutattak be alkalmi műsort,
Ravasz Irma gyülekezeti tag pedig saját köl-
teményt szerzett a templomszentelésre. 
(gligor)

Megújult a kelementelki templom

Megújult templomáért adott hálát a gyülekezet
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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

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

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

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

FELVESZÜNK FIATAL HÖLGYEKET cukordíszek gyártására.
Szaktudás nem szükséges. Tel. 0745-520-408. (19384-I)

A DUDA TRANS TÁRSASÁG alkalmaz D kategóriás jogosít-
vánnyal rendelkező professzionális GÉPKOCSIVEZETŐKET. Tel.
0747-048-444, 0742-127-877. (19381)

A NATURAL SMILE Fogászati Központ alkalmaz FRONT OF-
FICE MENEDZSERT (RECEPCIÓSNŐT). Követelmények: kel-
lemes megjelenés, rugalmas munkaidő vállalása,
számítógép-kezelési ismeretek. Előny: tapasztalat a szakterületen,
egy idegen nyelv ismerete: angol, magyar. A fényképes önéletraj-
zokat az office@naturalsmile.ro e-mail-címre várjuk. Csatlakozz a
Natural Smile csapatához! (sz.-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MO-
SOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0749-027-726. (19369-I)

BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT alkalmazunk.
Fizetés 2500 lej + 10% a bevételből. Tel. 0745-696-055. (19369-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓ-
NŐT. Tel. 0744-681-130. (19380)

A PORCUŞORUL POFTICIOS VENDÉGLŐ SZEMÉLYZE-
TET alkalmaz. Ajánlatunk: jó feltételek, vonzó fizetés + bónusz el-
adás után. Tel. 0748-591-437, Victor Babeş utca 19. szám. (4014)

ÉPÍTKEZÉSBE SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT és SE-
GÉDMUNKÁSOKAT alkalmazok. Tel. 0740-789-236. (4009-I)

ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz DISZPÉCSEREKET. Tel. 0733-
008-775. (19389)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező: RECEPCIÓST, MEDENCEKARBANTARTÓ SZE-
MÉLYZETET, gyermekek számára ANIMÁTORT, PINCÉRT,
SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60258)

A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA munka-
társat keres LABORTECHNIKUSI ÁLLÁS betöltésére. Bővebb in-
formációk a www.ms.sapientia.ro honlapon (sz.-I)

KFT alkalmaz TAKARÍTÓNŐKET és férfi munkást TÖMBHÁZ-
LAKÁS TAKARÍTÁSÁRA. 45 év felettiek vagy nyugdíjasok je-
lentkezését várjuk. Tel. 0753-081-687. (19396)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat 
a következő munkakörbe:

gépbeállító, gépkezelő

Előny: műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos,
fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés.

A gépek kezeléséhez a betanítást biztosítjuk.
Önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevő-

szolgálatán („Gyártás – gépbeállító” megjelöléssel) a Dózsa
György utca 145/a alatt vagy Cserefalva 115. szám alatt, illetve
e-mailben: productie@surubtrade.ro. További információ a
0745-043-920-as telefonszámon. 

Elvárásaink: 
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

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

Október 3-ig látogatható  a JÉgKORSZAK kiállítás 
Marosvásárhelyen

Kevesebb mint egy hónapig időzik Marosvásárhelyen a budapesti Természettudományi Múzeum Jégkor-
szak című kiállítása.  A Föld utolsó jégkorszakát bemutató tárlat a marosvásárhelyi Természettudományi
Múzeumban, a Horea utca 24. szám alatt tekinthető meg.

A látogatók újra találkozhatnak a jégkorszak után kihalt, de jól ismert állatfajokkal (életnagyságú rekonst-
rukciók, csontvázak), amelyeket az eredeti élőhelyükre emlékeztető környezetbe helyeztek. Megtekinthető
egy mamutfióka, kardfogú tigris, hiéna, barlangi hiéna, pézsmatulok és egy gigantikus gliptodon.

A kiállítást különféle médiaeszközök gazdagítják, amelyek a korabeli klímáról, illetve az akkori állatok
életéről tartalmaznak információkat. A Jégkorszak október 3-ig időzik Marosvásárhelyen.

Látogatás: – keddtől péntekig: 9–16;
– szombaton:  9–14;
– vasárnap: 9–13. 

Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Vállalat Rt. Társulás 
– Marosvásárhely, Béga u. 2. sz., tel: 040-365-269-077 – 

Az egyetemisták/főiskolások figyelmébe
A marosvásárhelyi közszállítási vállalat a StudentCard alapján ingyenes bérletben részesülő egye-

temi, főiskolai hallgatók tudomására hozza a következőket:
Az ingyenes bérleteket 2017. szeptember 27-től SZEMÉLYESEN adják át a következő iratok alap-

ján:
– StudentCard igazolvány (eredeti és másolat)
– személyi igazolvány (eredeti és másolat)
– a 2017-2018-as tanévre láttamozott diákigazolvány (eredeti és másolat)
– egy 3/4-es fénykép (azoknak, akik első alkalommal igénylik a bérletet)
Az új bérletek 2017. október 1-je és december 31-e között lesznek érvényesek. A bérletet használó

köteles aláírásával igazolni a bérlet átvételét, és megadni telefonszámát a könnyebb kommunikáció
érdekében.

Az ingyenes egyetemistabérleteket a következő helyszíneken jegyeket és bérleteket áruló kioszkok-
ban lehet átvenni: a főtéren, a Kövesdombon, a Tudor negyedben (Favorit) és az Auchan üzletköz-
pontnál. 

Az igazgatótanács


