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Még csak tereprendezés

Olimpiai méretű uszoda épül

A legnagyobb
protestáns
hálaünnep

Reményeink szerint az Erdélyi Egyházkerület legnagyobb rendezvénye
lesz. Kató Béla püspök úr úgy fogalmazott, hogy a kolozsvári volt a „legfényesebb”, a legünnepélyesebb, de a
marosvásárhelyi lesz a legnagyobb,
hiszen 2-3000 résztvevőre számítunk.

____________4.
Hatékonyan
korrigálható
a szkoliózis

A szakember szerint a gerincferdülés
főként a lányokat érinti, az idiopatikus
szkoliózis pontos oka nem ismert, kialakulását nem lehet megelőzni, örökletes tényezők is közrejátszanak
benne. Viszont minél korábban felfedezik, annál könnyebb kezelni.

____________5.
Ősszel és télen
gyakoribb az
atópiás dermatitisz

Ősszel és télen ugrásszerűen megnő
az atópiás ekcémás esetek száma, a
hideg, szeles időjárás, a túlöltöztetés
miatt az atópiás bőr könnyebben
kiszárad, irritálódik, és ezért aktiválódik az ekcéma. A megelőzésről, valamint a kezelési lehetőségekről
dr. Gáspár Réka bőrgyógyász szakorvossal beszélgettünk.

Úgy tűnik, hogy mégis elmozdult valami
Marosvásárhelyen a volt Május 1.
strand területén, ugyanis néhány napja
munkagépek takarítják el az egykori
sportbázis
romjait.
Kérdésünkre
Pop Iuliu, a Maros Megyei Sport- és Ifjúságügyi Igazgatóság vezetője elmondta, régi álmuk valósul meg,
elkészülhet az olimpiai méretű uszoda.

Vajda György

Asztalokon a jövő

Az igazgató kifejtette, hogy az egykori strand
területe a 2008-ban kibocsátott 1505-ös kormányrendelettel a Maros SK, illetve ezen keresztül a Sport- és Ifjúságügyi Minisztérium
tulajdona. Ezt követően született meg az ötlet,
hogy állami támogatással, megőrizve a jellegzetességét, egy korszerű uszodát építsenek, így
elkészült a terv, amely felkerült az országos beruházási alap (CNI) várólistájára. A területet
2010-ben át is adták az alapkezelőnek. Az igazgató elmondta: ennek alapján a beruházási cég
kérésére fogtak hozzá a terület megtisztításá-

Megnyílt a mesterségek vására

Több száz nyolcadikos diák gyülekezett szerda délelőtt a marosvásárhelyi vár udvarán. Az általános
iskolai tanulmányok végéhez közeledő tizenéveseket osztályfőnökeik hozták el a Művészetek és
mesterségek vására nevű rendezvényre, amelyen a szakközépiskolák
és
a
tehetséggondozó
(vokacionális) líceumok mutatták
be kínálatukat.

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor

hoz. A tervek szerint a bukaresti Dinamo sportklub uszodájához hasonló, fedett, 800 férőhelyes lelátóval felszerelt olimpiai medence épül.
A fővárosi beruházás a CNI honlapja szerint
mintegy 5 millió lejbe került. A versenytárgyalást követően már megvan a kivitelező cég,
amely az építkezési munkálatok megkezdésétől
számítva két éven belül kell majd átadja az
uszodát a Maros Sportklubnak, amely a továbbiakban adminisztrálja majd a létesítményt. Az
igazgató elmondta, a jelenleg meglévő
(Folytatás a 2. oldalon)

A szakoktatás népszerűsítését célzó
vásár megnyitóján a polgármesteri hivatal nevében elsőként felszólaló Ioan
Chiorean egyebek mellett azt hangsúlyozta, hogy szégyen Romániának, hogy
vietnami munkaerőre szorul, majd azt is
kiemelte, hogy egy jó szakmunkás nemcsak saját magát, hanem a családját is el
tudja tartani. Dorin Florea polgármester
azon meggyőződésének adott ismételten
hangot, hogy Marosvásárhelynek a
szakoktatás terén is van jövője.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
Maros KK:
Visszaütött a Piteşti
elleni siker…

A fáradtsággal magyarázzák a Maros
KK képviselői a Galacon elszenvedett
vereséget a férfikosárlabda Nemzeti
Liga 1. fordulójában. A Piteşti elleni
kettős kupamérkőzés nagyon sokat kivett a csapatból, és a fiúkat a két hoszszú kiszállás sem segítette, amelyet tíz
napon belül kellett „lezavarniuk”.

____________9.

Egyelőre
fehér karszalaggal

Antalfi Imola
A jövő orvostudományáról, orvoslásáról, a sebészet fejlődéséről szerveznek a közeljövőben konferenciát Marosvásárhelyen. Jó téma, aktuális, hangzatos.
Akár az orvoslás jövőjéről is értekezhetnének, ez épp
annyira időszerű. Sci-fibe illő sebészeti robotok, minimálisan invazív eljárások, a betegek gyors felépülése, és talán a holisztikus orvoslás gondolata is
felmerül majd a résztvevőkben. Az orvostudomány hihetetlenül gyorsan fejlődik, itthon maradt orvosaink
is próbálnak felzárkózni, megtanulni a legújabb sebészeti technikákat, együtt dolgozni gépekkel, jól képzett egészségügyi személyzettel. Mindez szép és jó. Az
állami egészségügyi ellátórendszer azonban még mindig lemaradt, képtelen megfelelő béreket, munkakörülményeket biztosítani az egészségügyi dolgozóknak,
civilizált feltételeket teremteni a betegeknek.
Még nem történt meg a szemléletváltás, hogy a robotizált csúcsorvoslással párhuzamosan a betegellátási körülményeken is javítani kell. Hogy a beteg
gyomra ne ránduljon görcsbe már a kórház rozsdaette kapujának látványára. Hogy ne a szakadt műbőr
ülőkékkel tarkított gyenge világítású folyosókon
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 34 perckor,
lenyugszik
18 óra 42 perckor.
Az év 285. napja,
hátravan 80 nap.

Ma MIKSA,
holnap KÁLMÁN, EDE
napja.
KÁLMÁN: török eredetű, egy
régi magyar személynévből
nyerte el mai alakját. Jelentése:
maradék.

IDŐJÁRÁS

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 210C
min. 70C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. október 11.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,5854
3,8831
1,4793

160,9752

A jövő medicinája

Ezzel a címmel szervez november 23. és 26. között Marosvásárhelyen konferenciát a Romániai Egyetemi Sebészeti Társaság helyi fiókja és a MOGYE. Az első alkalommal
megrendezett szaktanácskozáson arra a kérdésre keresnek
választ, hogy milyen kell legyen a jövő orvosi ellátása az
olyan területeken, mint a kardiológia, intervenciós radiológia, endoszkopikus sebészet, robotizálás stb. Az eseményre hazai és külföldi szaktekintélyeket várnak. A
konferenciát elsősorban orvostanhallgatóknak, fiatal orvosoknak szánják. Érdeklődni az egyetem kommunikációs
osztályán lehet a 0265-215-551-es telefonszámon.

RMPSZ-díjazás

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége idén is díjazza a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért diákokat, valamint az oktató-nevelő munka mellett a
felelősségteljes közéleti tevékenységet is kifejtett pedagógusokat. A megye legjobb középiskolás tanulóját Mákvirág
díjjal, matematikából a legeredményesebb tanulót Bolyai
Farkas-díjjal, az anyanyelvápolás, magyar nyelv és irodalom, valamint a honismeret terén kiemelkedőket Kós Károly-díjjal jutalmazzák. Az Ezüstgyopár életműdíjban az
RMPSZ megyei vezető testületeinek javaslatára azok a
pedagógusok részesülnek, akik több évtizedes oktató-nevelő munkájukkal lelkiismeretesen szolgálták a romániai
magyar közoktatást, életpályájuk példaértékű, munkásságuk, alkotásuk maradandóan értékmutató. A díjátadó ünnepség október 14-én, szombaton 10 órától lesz a szovátai
Teleki Oktatási és Módszertani Központban.

Még csak tereprendezés

(Folytatás az 1. oldalról)
görkorcsolyapályát nem bontják el, sőt
megőrzik, korszerűsítik, mert azt tervezik, hogy az épület előtt más
sportok űzésére alkalmas területet alakítanak ki. Az épület a terület Víkendtelep felőli oldalán lesz, ott, ahol az
egykori szivattyúállomás, illetve a
szűrőberendezések voltak. Előtte – a
jelenlegi kapu mögött – parkolóhelyeket is kialakítanak. Reméli, hogy a
polgármesteri hivatal is ennek megfelelően tervezi majd át a meglévő parilletve
a
körforgalmat.
kot,
Kérdésünkre az igazgató elmondta,
hogy a tervezett Maros-híd nem érinti
az uszoda épületét, mert ez a garázssor
és a még álló kerítésen belül eső földsáv felett fog átívelni – az említett területek a város tulajdonában maradtak.
Az igazgató nem tudott tájékoztatni minél előbb kivonulnak a munkagé- nekilátnak. Szerkesztőségünk írásban
arról, hogy mikor kezdik meg az épít- pek, és a jövő év elején, ahogy az idő- a CNI-hez fordult, várjuk az alapkekezést, de reményét fejezte ki, hogy járás lehetővé teszi, teljes gőzzel zelő válaszát.

Angol és francia nyelvű vetélkedő

Az október 5-i pedagógusnap kötetlenségét használta ki
a Traian Săvulescu nevét viselő mezőgazdasági szakközépiskola, hogy visszakanyarodjon a nyelvek szeptember végi
Európa-napjának tematikájához, és hatodszorra rendezze
meg a szaklíceumok angol és francia nyelvű vetélkedőjét.
A plakátszerkesztés online versenye révén országossá terebélyesedett kezdeményezés idén gyorsan pergő műsorával lepte meg az „élőben” versenyzőket, 13 középiskola
5–5 diákból álló csapatát, köztük – idén először – négy elméleti líceum tanulóit. Az írás- és szóbeli megmérettetés
az európai fővárosokra vonatkozó, illetve az általános műveltséget felmérő tesztkérdésekből állt, majd a diákok a
konferenciateremben egymás mellett működő 10 műhelyt
vették sorra, rendre versírásba, rejtvényfejtésbe, szövegfordításba vagy pantomimjátékba kapcsolódva be. A díjki-

osztást megelőzően társaikat hallgathatták, akik klasszikus
és kortárs slágerek előadásával próbálkoztak, legtöbbször
igen sikeresen.
Az elméleti líceumok kategóriájában a Bolyai csapata
végzett az első helyen, az Unirea és az Al. Papiu Ilarian főgimnáziumok kerültek a második, illetve harmadik helyre.
Dicséretben részesült a marosújvári Petru Maior Elméleti
Líceum. A szakközépiskolák versenyében az Elektromaros,
az Avram Iancu és a Ion Vlasiu nyert dobogós helyezést, a
szervező Traian Săvulescu Mezőgazdasági Szakközépiskola és a kolozsvári Napoca Szakkollégium a dicséreten
osztozott.
Kiemelendő a szervező nyelvtanár csapat (dr. Raduly
Daniel, Ciuchină Veronica, Kendi-Szakács Huba, Petriş
Alina) és a vendéglátó iskola vezetőségének hozzájárulása.

Táncoló Székelyföld

A VIII. Székelyföld napok keretében a Táncoló Székelyföld
programsorozat ideje alatt, október 16-án a Jazz&Blues
Clubban táncház lesz, ahol Moldován Horváth István
„Kuki” és zenekara zenél, az érdeklődőket kürtőskaláccsal
és pálinkával várják.

Márai Sándor:
A gyertyák csonkig égnek

Október 14-én, szombaton este 7 órától a Spectrum Színházban mutatják be a szerző regényéből Pozsgai Zsolt
által írt színdarabot. Rendező: Kincses Elemér. Előadják:
Tatai Sándor, Mózes Erzsébet, Kárp György és Márton Katinka. A további előadások: október 15-én, vasárnap du. 5
órától, 22-én, vasárnap este 7 órától, 23-án, hétfőn délután
5 órától, 29-én, vasárnap du. 5 órától, 30-án, hétfőn este 7
órától. A jegyek ára 15, illetve 8 lej. Jegyfoglalás a 0744301-875-ös telefonon. Jegyvásárlás: www.biletmaster.ro, a
pénztárnál hétköznap 9–12 óra között, vagy előadás előtt.

Meghosszabbították a határidőt

A Maros Megyei Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós
Ügynökség (APIA) értesíti az érdekelteket, hogy a 20142020-as országos vidékfejlesztési programból támogatott erdősítési pályázatok leadási határidejét november 17-én
14.30 óráig hosszabbították meg. A kiírás szerint 50.000.000
eurós keretre lehet pályázni, egy projekt összértéke legtöbb
7.000.000 euró lehet, amelyet két részletben fizetnek ki.

Eltűnt egy diáklány

Október 6-án eltűnt otthonról K. E. 16 éves mezőbergenyei
diáklány. Eltűnésekor fekete dzsekit, nadrágot és cipőt viselt. Aki tud róla, értesítse az édesapját, K. M.-et. Telefon:
0265-333-836, 0752-030-394.

Letartóztattak egy elítéltet

Október 11-én a Maros megyei bűnüldöző szervek letartóztattak egy 32 éves férfit, akit áprilisban a székelyudvarhelyi bíróság erőszakos cselekedetért egy év és négy hónap
börtönbüntetésre ítélt. Az elítélt nem jelentkezett a fegyházban, így májusban országos és nemzetközi körözést adtak
ki ellene. Tegnap a marosvásárhelyi börtönbe szállították.
Hírszerkesztő: Vajda György

Géczi Áron, Vécsei Szabolcs, Császár Mónika, Portik Kriszta, Fancsali Kinga

RENDEZVÉNYEK

Másfél évtized képesszenciája

Ezzel a címmel nyílik október 13-án, pénteken 18 órakor
retrospektív fotókiállítás a Maros Megyei Múzeum várbeli kiállítótermében, amelyet az intézmény a Hargita
Megyei Hagyományőrzési Forrásközponttal közösen
szervez. Az etno- és szociofotókat tartalmazó kiállítás a
VIII. Székelyföld napok kiemelt programja.

Bluesfesztivál Marosvásárhelyen

November 2-a és 4-e között a harmadik alkalommal
kerül sor a Freedom Bluesfesztiválra, amelynek ezúttal
is a Jazz&Blues Club ad otthont. November 2-án, csütörtökön a marosvásárhelyi Rocksuli diákjai lépnek színpadra. 3-án, pénteken a bukaresti Out of the Blue nyitja
meg a koncertek sorozatát a Sörházban egy Tom Waitstribute koncerttel. Ugyanazon a napon a Jazz&Blues

Fotó: Haller Béla

Klub Bunker termében a romániai Dusty Ride Band,
majd Török Ádám és a Mini együttes, valamint a lengyelországi Krzysztof Gluch Oscillate csapata lép fel. 4én, szombaton a kolozsvári Straight from the Bottle
koncertjével indítanak, amit Marcian Petrescu és a Trenul de Noapte, majd a Chicago Harmonica Blues tribute
band követ. Az est és egyben a fesztivál is Mike Godoroja & Blue Spirit fellépésével zárul. Mindhárom napon
igazi Döme-féle parti lesz. Jegyek a helyszínen válthatók.

Fotó- és festészeti tábor Szovátán

A Marosvásárhelyi Diákház október 20–22-én Szovátán
fotó- és festészeti tábort szervez. Feliratkozni, érdeklődni a ccs.targumures@mts.ro e-mail-címen lehet október 18-áig, az érdeklődőknek két fotót, vagy két
festményről készült fényképet kell elküldeniük, majd kitölteniük a szervezők által visszaküldött beiratkozási formanyomtatványt.
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Petro Porosenko:
a törvény egyenlő lehetőséget ad mindenkinek

Az ukrán oktatási törvény – a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal összhangban – szavatolja a
„szükséges szintű” oktatást a nemzetiségek nyelvén, és egyenlő lehetőséget biztosít minden állampolgár számára – jelentette ki Petro Porosenko
ukrán elnök Strasbourgban, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének szerdai ülésén.

Porosenko beszédében hangsúlyozta, hogy az ukrán oktatási reform az oktatás színvonalának növelését, valamint az
ország jövőjét és biztonságát szolgálja, a világban kialakult
irányzatoknak megfelelően biztosítja a szabad nyelvhasználatot, a kisebbségeknek az anyanyelvi oktatást.
Nem engedhető meg, hogy egyetlen lakos vagy Ukrajnában
élő bármely kisebbség is hátrányt szenvedjen az államnyelv
ismeretének hiánya miatt, ez ugyanis végzetes egyenlőtlenségekhez, az érvényesülés csorbulásához vezet – húzta alá Porosenko. Kijelentette, Ukrajna nem a kisebbségi nyelvek
használata ellen érvel, ismeretük szerinte gazdagítja az embert. Az ukrán nyelv ismerete ugyanakkor elengedhetetlen a
munkavállalás és a karrier szempontjából. A gyerekek joga az
ukrán nyelv ismerete, a törvény pedig a hátrányos megkülönböztetéstől óvja meg őket. Az ország hivatalos nyelvének kitűnő ismerete a lehetőségek bővülését jelenti, ennek
érdekében pedig Kijev annyit kér csak állampolgáraitól, hogy
tanulják meg az ország nyelvét, ami az ő javukat szolgálja –
húzta alá.
Ukrajna továbbra is kész a párbeszédre és az együttműködésre az érintettekkel, megőrzendő a nemzetiségek nyelvét – szö-

gezte le az elnök. Porosenko beszédében hangsúlyozta, hogy Ukrajna visszautasít minden olyan törekvést, amely elfogadtatná Kijevvel és a világgal a Krím elszakadását.
„Nem lehet semmivel, sem pénzzel, kőolajjal vagy földgázzal kiváltani a Moszkva által jogtalanul elfoglalt ukrán területeket” – mondta Porosenko, és hozzátette, hogy Ukrajna
sem területeit, sem értékeit, sem szabadságát nem fogja
áruba bocsátani. Az ukrán elnök nyilvánvalóan Milos Zeman
cseh elnök előző nap Strasbourgban tett javaslatára reagált,
amely szerint Ukrajna számára a Krím elvesztése „lezárt
ügy”, a kérdést pedig úgy lehetne rendezni, ha Moszkva fizetne a területért Kijevnek pénzzel vagy kőolajjal és földgázzal.
Porosenko szerint Oroszország a Krím annektálásával az
európai értékek alapját képező emberi jogokat támadta meg,
a demokráciát, az emberi jogokat és a szabadságot akarta eltörölni. Nincs helye kompromisszumoknak, amikor globális
értékekről van szó. Az ukrán elnök szerint Moszkva azzal
nyilvánította ki, hogy „nincs semmi köze” ezekhez az értékekhez, hogy a mai napig orosz fegyveresek tartózkodnak
ukrán területeken, és emberek ezreinek kell szenvedniük az
emberi jogok megsértése miatt.
Porosenko reményét fejezte ki, hogy az orosz agresszió
okozta nehéz körülmények között az Európa Tanács továbbra
is kiáll Ukrajna határainak sérthetetlensége és az ország területi integritása mellett. Arra kérte a parlamenti közgyűlést, kettőzze meg a szabadság és emberi jogok védelme érdekében
tett erőfeszítéseit. (MTI)

Az EB 2018-ig megvalósítaná a bankuniót

Az Európai Bizottság szerint 2018-ig meg kell valósítani a bankuniót, hogy pozitív hatásai maximálisan érvényesülhessenek – jelentette ki Valdis
Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke, az euróért és szociális párbeszédért felelős biztos Brüszszelben szerdán, sajtótájékoztatón.

Indoklása szerint a bankunió hozzájárul a gazdasági és monetáris unió (GMU) stabilitásához, a sokkokkal szembeni ellenálló képesség növeléséhez és a kockázatmegosztásban
játszott állami szerep csökkentéséhez.
Aláhúzta, a bankunió sikerének feltétele a kockázatcsökkentés és a kockázatmegosztás együttes megvalósítása. A ta-

valy novemberben bemutatott átfogó kockázatcsökkentési javaslatcsomagban a bizottság a bankok szabályozásának módosítását irányozta elő. A nem teljesítő hitelek szintjének
csökkenő trendjét tudomásul véve, a bizottság szerdán bemutatott tervében új intézkedéseket javasol az ilyen hitelek további mérséklésére és a bankok államkötvény-kitettségének
diverzifikálására.
A bizottság szerint gyors megállapodásra van szükség a
banki kockázatok csökkentését és az uniós bankok ellenálló
képességének növelését elősegítő csomagról. A bizottság
2012-ben tett javaslatot a bankunió létrehozására, amelynek
alapját a bankokkal szembeni szigorúbb követelmények képezik. (MTI)

Rám bíztak egy titkot

Egyszer Tusnádon nyaraltunk. Úgy
értem, az egész család, Apa, Anya, András és én. Megvan az már vagy hatvan
éve. Akkoriban még úgy nyaraltunk. A
nyaralásokat anya szervezte, apa finanszírozta, mi pedig haszonélveztük. Ilyen
volt a család gazdasági életvezetése.
Természetesen anya is dolgozott különféle iskolákban, amik változtak névben
és összetételben, osztályharcban és osztályozási rendszerben. Volt, amikor az
egyes volt a legjobb jegy, máskor az
ötös, de aztán áttértek a tízes számrendszerre, és a dolog révbe ért. Legalábbis
mostanáig.
Éppenséggel nem erről akartam beszélni, hanem arról, hogy ott, a Csukástó partján egy nagy titkot bíztak rám.
Úgy látszik, akkoriban sokkal jobban
bíztak bennem az emberek. Egész pontosan, a magam korú gyermekek. Bizalomgerjesztőbb lehettem. Ugyanis
akkoriban könnyen összebarátkoztam
egy fiúval, aki, úgy emlékszem, Temesvárról jött, és ott nyaralt, ahol mi,
ugyanabban a villában, csakhogy az
anyjával. Az apja nem volt velük, ti. elváltak a szülők. Már ez is furcsa volt. A
mi köreinkben akkoriban nem váltak,
vagy legalábbis nem említették előttünk
hangosan, nem volt divat. A mi köreinkben akkoriban éppen mindenki csakhogy meglelte a párját, akitől a háború
elszakította egy időre, ugyanis a férfiak
fegyver nélkül szolgálták a hazát és a
halált, a nők haj nélkül és szakadt rabruhában, barakkokban lakva a nem
tudom mit. Az ő apáik és anyáik pedig
egyszer csak nem voltak, váratlanul és
egyszerre haltak meg, minden értelem
nélkül, egy magasztosabb gonoszság
céljainak áldozták fel őket. Ezt akkoriban ilyen szabatosan nem mondták el
nekünk, túl kicsik voltunk ekkora történésekhez, csak sejtették, és az elejtett
szavakból, beszédfoszlányokból következtetni tudtunk valamire, aminek nevet

sem mertünk adni. Félelmetesebb volt,
mint a boszorkányok és más gyermekrémisztő mesék. Még a gyerekek is odapusztultak, hallottuk olykor.
Szóval az a fiú rám bízta a titkot. Az
ő személyes titkát. Nem tudom, miért
választott ki engem a sokaságból, és
mondjuk, miért nem az öcsémet, vagy
Heddát, vagy Rothbart urat, aki németül is tudott, mint az a temesvári fiú.
Mert őket aztán nagyon irigyeltem. Nem
elég, hogy megértettek mindent, amit a
kantinosnő kiabált reggel-délben-este a
nyaralóknak az állam tetőtől talpig hivatalos nyelvén, de még németül is tu-

dott, pedig akkoriban az emberek –
legalábbis a mi köreinkben – nem szívesen beszéltek németül. Ez is összefüggésben lehetett azzal a nélkülözéssel,
következtettünk éleselméjűen.
Eladdig nem nagyon bíztak reám titkokat. Nekünk voltak pitiáner titkaink,
hogy teszem azt megláttuk Gajdos Pityut Veress Marival csókolózni a buszmegálló mögött a kukoricatáblában,
amikor töklámpást akartunk csinálni, és
behatoltunk a Péntek bácsi kukoricaföldjére, és szenvedélyesen kerestünk
egy nagyobb kivájni való tököt. Akkoriban a buszmegálló csinos fülkét, egészen fővárosiasat kapott, kellett az eső
és hó ellen az egyetemi tanároknak és
hallgatóknak. Olyan világ volt, ahol az
egyetem (bocsánat, akkor még intézet
volt csak, de román rövidítése megegyezett a Nemzetközi Valutaalap mai névbetűivel) a város végén helyezkedett el
kényelmesen, szemben a Székely Kioszkkal, hol nem a polgármester és a tanács ünnepelte a polgármester
visszatérését a földgázgazdag Amerikából, hanem egy óvoda volt, és ha már
földgázról esett szó, akkoriban gázas

buszok püfögtek fel s alá közutainkon.
Akkoriban ui. minden közös volt. Az
óvodában pedig mindenféle rettenetes
háború utáni kajákat adtak, de ez volt állítólag a város legelőkelőbb óvodája. A
polgármesterek pedig, azok a régiek, ha
tehették volna, Amerikába mennek és maradnak. Akkoriban ugyanis a város fejét
néptanácselnöknek hívták, meg párttitkárnak, meg csupornak, meg bugyinak.
Na de akkor is az egyetem körül földek voltak és falu, mezei gazdaság, kukoricások, Péntek bácsi a szerpentin
közötti kis réteken teheneit legeltette. Mi
pedig ezalatt vagy ehelyett Tusnádra
jártunk nyaralni, meg elutaztunk a távoli és vadméhes Ratosnyára, kicsaptak
Toldalagra, és sárral tapasztottuk meg
az Öregágnes házát. Szabad volt a sárban tapicskolni, nem szóltak reánk, és
egyéb mondén helyeken fordultunk meg.
A titok az titok, annak nem szabad
napvilágra kerülni, amíg fel nem oldoznak a titoktartás alól. Erre pedig nem
sok esély van. Nem tudom ugyanis, hogy
hívták már azt a fiút, azt sem tudom, ha
tényleg temesvári volt, már nem emlékszem pontosan az esztendőre, amikor a
nagy titok rám bízatott. (Ha mostanában
kissé görnyedten járok, nem a titok súlya
alatti görnyedezésem jele.) Nem, a titkot
itt őrzöm a többi titok mellett: milyen
volt a konyhánk, ahol most könyvek századai sorakoznak vagy a könyvtáros
szalonnázik a déli holtidőben – ugyanis
egész házunkat hatalmas könyvtárrá
alakította át a mondott egyetem. Szebb
sorsot el sem tudok képzelni egy emeletes háznak, amelyet egykor katonák és
orvosdoktorok, vásott és vásatlan kölykök laktak titkaikkal együtt.
Annyit elárulhatok, hogy valami ételről szólt, amit utált, de az anyja folyton
azt főzött neki, merthogy egészséges és
vitamindús. Már csak ilyenek az anyák
és a titkok.

Ország – világ
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Elutasított kormányrendelet

A szenátus elutasította kedden azt a kormányrendeletet, amely arra kötelezte volna a munkáltatókat,
hogy a bruttó minimálbér alapján fizessenek társadalombiztosítási járulékot a részmunkaidőben alkalmazott munkavállalók után is. Ion Ghizdeanu, az
Országos Prognózisbizottság elnöke továbbra is
fenntartotta a kormány kezdeményezését. 83 szenátor a rendelet ellen szavazott, ketten mellette, öten
tartózkodtak. Ebben az esetben a képviselőház dönt.
(Agerpres)

Sztrájkőrséget álltak
a mentősök

Nem fog csökkenni a mentőszolgálatok alkalmazottainak bére, a kormányülés napirendjén szerepel egy
jogszabálytervezet új mentőautók beszerzéséről –
közölte Florian Bodog egészségügyi miniszter a
mentősök országos szakszervezetének illetékeseivel
folytatott találkozót követően. Szerdán sztrájkőrséget
állt a munkaügyi, majd az egészségügyi és pénzügyminisztérium székhelye előtt a mentődolgozók országos szakszervezetének több száz tagja. A
közalkalmazotti bértörvény módosítását, az alkalmazottak létszámának növelését és egy többéves keretszerződés megkötését követelték, valamint azt,
hogy a 2018-as évre vonatkozó költségvetésben különítsenek el alapokat új mentőautók vásárlására. A
mentőszolgálat szakszervezete október 5-én meghatározatlan időre szóló országos tiltakozó akcióba
kezdett. (Agerpres)

Rekord krumplitermés
Székelyföldön

Az 1989-es rendszerváltás utáni legnagyobb burgonyatermést takarítanak be idén Székelyföldön. Kovászna megyében 28 tonnás, Hargita megyében
26,3 tonnás hektáronkénti átlagos hozamot jegyzett
a megyei mezőgazdasági igazgatóság. Könczei
Csaba, a Kovászna megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője elmondta: a megyében 13.878 hektáron termesztettek burgonyát, melynek eddig
mintegy nyolcvan százalékát takarították be. Török
Jenő, a Hargita megyei mezőgazdasági igazgatóság
vezetője is rekordtermésről számolt be. Közölte: a
megyében 8250 hektáron termesztettek krumplit, és
azokon a területeken, ahol végeztek a betakarítással, 26,3 tonnás hektáronkénti hozamot értek el.
(MTI)

Egyelőre
fehér karszalaggal

(Folytatás az 1. oldalról)
bóklászva keresgélje a szakrendelőt, miközben cseverésző nővérek, gyakornokok kezükben kávéscsészével, mobiltelefonnal viharzanak el – megszólítani őket
reménytelen vállalkozás… Hogy a kórházba jutva ne a
füstös, több évtizede festett, helyenként salétromos belső
falak, a mocskos padló, bűzös illemhelyek, sivár kórtermek, szakadt ágynemű látványa hangolja le a gyógyulni
vágyó, kiszolgáltatott pácienst.
Az egészségügyi rendszer „kiürülése”, úgy tűnt, kissé
megtorpant az utóbbi évben, a kormányzópárt kampányban tett ígérgetéseiben bíztak a szakszervezetek, és történtek próbálkozások a bérek rendezése érdekében. Az
érdekvédelmi szervezetek az elmúlt napokban azonban
ismét országos szintű tiltakozásba kezdtek, ami heteken
belül sztrájkba fordulhat. A kormány által tervezett jogszabály-módosítást (a 153-as bértörvény kerettörvényről van szó) ugyanis elfogadhatatlannak tartják az
egészségügyi dolgozók. Tegnap a mentőszolgálatokat tömörítő szakszervezetek álltak sztrájkőrséget az egészségügyi minisztérium előtt, a dolgozók karjukon fehér
karszalaggal végzik munkájukat. Az elkövetkező napokban a bérek csökkenésétől, az ügyeleti rendszer módosulásától tartó Sanitas is csatlakozik az újabb
tüntetésekhez, s novemberben általános munkabeszüntetést terveznek, ha a szaktárca képviselőivel nem tudnak
közös nevezőre jutni.
Beszélhetnénk tehát az orvoslás jövőjéről is… E tárgyalások az egészségügyi ellátórendszer kiemelt támogatásáról, hatékonyságának növeléséről, a gyógyítás és
az egészségmegőrzés tendenciáiról és az ezekhez való
igazodásról, felzárkózásról szólhatnának.
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Reformáció 500

A legnagyobb protestáns hálaünnep

A református világtalálkozó óta nem volt akkora vallási rendezvény Marosvásárhelyen,
mint amire október 14-én számíthatunk a
Görgényi, a Küküllői, a Marosi és MarosMezőségi Református Egyházmegye szervezésében. A rendezvény 14 órakor a Vártemplomban áhítattal kezdődik, ugyanitt, a
templom előtt református személyiségek
szobrait avatják fel. Az ünneplők 14.30 órakor
a vár udvaráról a sportcsarnokhoz vonulnak,
ahol 16 órakor megkezdődik az ünnepi istentisztelet. Igét hirdet Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke,
ágendát mond Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. Az eseményt
megelőzően Jakab Istvánnal, a Maros-Mezőségi Egyházmegye esperesével, a rendezvény
ötletgazdájával beszélgettünk.

Mezey Sarolta

2-3000 résztvevőre számítanak
– Reményeink szerint az Erdélyi Egyházkerület legnagyobb rendezvénye lesz. Kató Béla püspök úr úgy
fogalmazott, hogy a kolozsvári volt a „legfényesebb”,
a legünnepélyesebb, de a marosvásárhelyi lesz a legnagyobb, hiszen 2-3000 résztvevőre számítunk. A
program ismert, a hívek a Vártemplomban és a várudvaron gyülekeznek, áhítattal kezdünk, majd felavatunk
két szobrot, Kálvin János és Károli Gáspár szobrát, Péterfi László és Deák Árpád alkotásait. Innen vonulunk
a sportcsarnokba – fogalmazott az esperes.
Az útvonalon – Bernády tér, Kossuth Lajos utca,
Arany János utca, Corvin Mátyás tér – forgalomkorlátozás lesz, ahol lehet, a járdán, ahol nem, az úttesten
fognak vonulni.
Sátrat állítanak, kivetítőn követhető lesz
az istentisztelet
A jegyeket egyházközségenként kiosztották, igyekeztek úgy megtenni, hogy mindenkinek egyenlően
jusson. Nehéz feladat volt, hiszen csak a Maros-Mezőségi Egyházmegye 26 ezer tagot számlál. Ha ugyan-

Fotó: Nagy Tibor

ennyien vannak a másik három egyházmegyében is,
akkor százezer hívőről beszélünk. Többen jelezték
részvételi szándékukat, mint amennyi jegy van, de
bárki részt vehet, hiszen a Liget felől egy nagy sátrat
állítanak fel, ahol óriáskivetítőn követhető lesz az istentiszteletet. A sportcsarnok befogadóképessége korlátozott, kétezren férnek be, de aki nem mehet be, az
eseménynek éppúgy részese lesz. Be kell tartani az előírásokat, hiszen a Katasztrófavédelmi Felügyelőség nagyon szigorúan intézkedik.
Marosvásárhely tíz református templomában
egyszerre szólalnak meg a harangok
Az esperes hangsúlyozta, hogy ez egyházi hálaünnep, s a felvonulás az istentisztelet része. – Sem egyéni,
sem közösségi tiltakozásnak nincs helye. Egyházi, nőszövetségi, kóruszászló loboghat, de semmilyen más
zászlót nem szeretnénk, hiszen senkit sem kívánunk
provokálni. Ez békés, hálaadó istentisztelet, méltósággal vonulunk egyik helyszínről a másikra. Azt szeretnénk, ha Marosvásárhely mind a tíz református
templomában egyszerre szólalnának meg a harangok.
A rendezvényen részt vesz a többi protestáns felekezet,
az evangélikus és az unitárius is. Együtt ünnepelünk,
a testvéregyházakat szeretettel várjuk – tájékoztatott
Jakab István.
Az úrvacsoraosztás után Rákász Gergely orgonakoncertjét hallgathatja meg a gyülekezet, majd a FIKEband szolgálata következik. Az eseményen részt vesz
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztériumának
minisztere, jelen lesznek megyei és városi elöljárók. A
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal jelentős öszszeggel támogatja a rendezvényt. A szeretetvendégségen az egyházmegyékben működő nőszövetségek házi
süteménnyel kedveskednek.
Kiállítások
A szombati nagy rendezvényt megelőzően két vallásos témájú kiállításra is sor kerül, csütörtökön fél 3tól a Vártemplomban a Soli deo gloria című, amely
reformációtörténeti kiállítás, pénteken 18 órakor pedig
Reformáció 500 címmel nyílik szintén vallási témájú
alkotásokból álló képzőművészeti tárlat a Kultúrpalota
földszinti Art Nouveau galériájában.

Megnyílt
a mesterségek vására

(Folytatás az 1. oldalról)
A tanfelügyelőség nevében Ioan
Macarie főtanfelügyelő arra emlékeztette a jelenlevőket, hogy Marosvásárhely az egyetlen romániai
város, ahol évente kétszer is megszervezik ezt a rendezvényt. Csegzi
Sándor, a Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem igazgatója
arra tért ki, hogy az iskoláknak a tanulók felkészítésekor a gazdasági
szféra igényeire kell válaszolniuk.
Az autóalkatrészek importjára szakosodott Materom cég illetékese,
Rodica Baciu a cégnél betöltésre
váró munkahelyekre hívta fel a figyelmet.
A megnyitót követően a diákok
ostrom alá vehették a vásáron részt
vevő tanintézetek – egyebek mellett
az Aurel Persu, Avram Iancu, Constantin Brâncuşi, Gheorghe Şincai,
Ion Vlasiu, Traian Vuia, Elektromaros középiskolák, a Traian Săvulescu mezőgazdasági szakközépiskola, a Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum – standjait. Az oktatási
kínálat bemutatásánál – az előző
évekhez hasonlóan – a diákok munkái kerültek előtérbe. A Ion Vlasiu
szakközépiskola asztalánál fából
készített alkotásokat láthattak az érdeklődők, az Avram Iancu középiskola standjánál egy tizenegyedikes,
textilipari szakra járó lány az osztálya által készített párnára, pénztárcára, ruhára hívta fel a
figyelmünket.
A szintén tizenegyedikes Keresztesi Eszter, a Traian Vuia középiskola fodrász szakos diákja
ottjártunkkor éppen egy fantáziafri-

zurát készített. Eközben mondta el,
hogy azért választotta ezt a szakot,
mivel nagyon szereti az aprólékos
munkát, a középiskolai életben számára a fodrászversenyek jelentik a
legnagyobb élményt.
A standok között nézelődő pedagógusok közül elsőként Şerban
Klaudiát szólítottuk meg, aki az Al.
Ioan Cuza általános iskola egyik
végzős osztályával érkezett a vásárra. Elmondta, hogy a diákjai
közül sokan még nem döntötték el,
hova szeretnének középiskolába
járni, akik azonban már tudják,
többnyire a szakoktatás felé irányulnának. Az egyik fiú szakács
szeretne lenni, ketten az Elektromarosba készülnek, az egyik lányt
pedig leginkább az ékszerkészítés
érdekli.
Péterfy Erika a Liviu Rebreanu
általános iskola nyolcadikosait
hozta el a vásárra. Diákjait leginkább az elméleti oktatás vonzza, a
fiúk közül többen az Elektromarosban lennének középiskolások, néhány lány a kozmetika, illetve
fodrász szak vagy a turizmus iránt
érdeklődik.
– Az első felmérés alapján az
osztályomban nincs preferált középiskola – jegyezte meg a pedagógus. A nyolcadikosok egy része
érdeklődve szemrevételezte a „nagyobbakkal” őrzött asztalokat, a
legtöbben azonban inkább kihasználták a jó időt, csoportokba verődve örültek a napsütésnek, a
tantermen kívüli szabad órának.
A Művészetek és mesterségek
vására szombatig látogatható.

A Nemzetközi Valutaalap
(IMF) javította az idei és a
jövő évi gazdaság növekedési
előrejelzését őszi világgazdasági prognózisában.

mertette velük a legfrissebb gazdasági mutatókat. Tudose azt kérte a
két nemzetközi szervezettől, hogy
pontosabb előrejelzést készítsenek
Romániáról.
A miniszterelnök hétfőn este egy
televíziós műsorban kijelentette:
Bukarest nem fog többet IMF-hitelért folyamodni. Bírálta a washingtoni pénzintézetet amiatt, hogy
2010-ben 25 százalékkal csökkentették a béreket a közszférában. Tudose szerint utólag elismerték, hogy
hibás döntés volt, de közben elrontották az ország lakosságának életét.
Tudose elmondása szerint a szeptember eleji találkozón kilátásba helyezte, többet nem fogadják az IMF
küldöttségét, ha a tavalyi őszi és az
idei tavaszi jelentés után harmadszor is téves prognózist adnak. Tudose most úgy látja, az IMF
„elővigyázatosabbá” vált.
Az első fél évben a gazdaság 5,9
százalékkal bővült a tavalyi azonos
időszakhoz mérten. (MTI)

IMF-prognózis:
bővül a bruttó hazai termék

Az IMF arra számít, hogy a
bruttó hazai termék (GDP) az idén
5,5 százalékkal bővül, miután a tavaszi jelentésben még 4,2 százalékos növekedéssel számolt. A jövő
évi előrejelzést is jelentősen emelték, így 2018-ban 4,4 százalékos
GDP-bővülésre számítanak a korábban közölt 3,4 százalékhoz képest.
A kormány az idén 5,6 százalékos gazdasági növekedést remél,
miután augusztusban megemelte a
korábban közölt 5,2 százalékos várakozását.
A hatóságok korábban bírálták az
IMF-et, hogy nem közöl pontos
prognózist a gazdaságról. Szeptember elején Mihai Tudose miniszterelnök megbeszélésre hívta az IMF
és a Világbank küldöttségét, és is-

Nem szavaztak március 15-e
szabadnappá nyilvánításáról

Felfüggesztették a szenátus ülését, amelyen napirenden volt március
15-e szabadnappá nyilvánítása. A Szociáldemokrata Párt (PSD) frakcióvezetője, Şerban Nicolae szünetet kért, amikor már csak egy napirendi
pont volt hátra az RMDSZ-es javaslat megvitatásáig. A szünet után nem
volt meg a döntéshozatalhoz szükséges létszám, és Niculae Bădălău
PSD-s ülésvezető berekesztette az ülést. Tánczos Barna szenátor úgy nyilatkozott, az RMDSZ majd akkor fogja tudni, hogy a PSD támogatja-e
március 15-e szabadnappá nyilvánítását a magyar közösség számára, ha
a javaslat napirendre kerül.
A szövetség javaslata a 12. napirendi pont volt, a szenátorok azonban
csak 10 törvénytervezetet vitattak meg. (Mediafax)
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Lányokra jellemző elváltozás

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Hatékonyan korrigálható a szkoliózis

A statisztikák szerint európai
viszonylatban Románia vezető helyen áll a gerincferdüléses
gyerekek
számát
illetően. Sajnos panasz hiányában nagyon sok esetben
nem fedezik fel az elváltozást,
holott a szakemberek nem
győzik hangsúlyozni, menynyire fontos a korai felfedezés, hogy a gyerek minél
előbb elkezdje az egyénre
szabott gyógytornát, és ha indokolt, a gerincfűzőhöz is
hozzájusson.

Menyhárt Borbála

Amint arról két héttel ezelőtt beszámoltunk, az OrtoProfil által szervezett ScoliCamp – Románia
legelső szkoliózistábora – a Bukarestben tartott díjátadó ünnepségen
átvette a Krónikus Betegek Szervezeteinek Országos Szövetsége
(COPAC) közönségdíját az Innováció a páciensek számára kategóriában.
Az Ortoprofil cég az általuk kezdeményezett tábor révén próbálja
felkarolni a gerincferdüléses fiatalokat, segíteni abban, hogy megba-

rátkozzanak a gerincfűzővel, és
lelki támaszt is nyújtani, hogy ne
érezzék: amiért korzettviselésre
kényszerülnek, attól másak lesznek,
mint a társaik.
Szilágyi Zsolt, az Ortoprofil Országos Rehabilitációs Központjának
gyógytornásza
lapunk
érdeklődésére hangsúlyozta, menynyire fontos a szkoliózis korai felismerése, hogy minden érintett
gyermek hozzájusson az egyéni kezeléshez, és legyen kitartásuk éveken át követni.
A hétköznapi tartáskorrekció
is nagyon fontos
A szakember szerint a gerincferdülés főként a lányokat érinti, az
idiopatikus szkoliózis pontos oka
nem ismert, kialakulását nem lehet
megelőzni, örökletes tényezők is
közrejátszanak benne. Viszont
minél korábban felfedezik, annál
könnyebb kezelni.
Mint mondta, egy lány 14-15
éves korban már csontérett, ha
akkor fedeznek fel egy súlyos szkoliózist, az már elég késő. Természetesen nem azt jelenti, hogy nem
lehet segíteni. Az Ortoprofil szakemberei a gerincferdülés korrigálásában leghatékonyabbnak számító

Schroth- terápiát alkalmazzák. – Általában gyerekekkel dolgozunk,
vannak felnőtt pácienseink is, de
őket másképp kezeljük, hiszen
náluk már ki van alakulva a ferdülés, és inkább azért jönnek kezelésre, hogy ne súlyosbodjon. A
terápia során megtanítjuk a pácienst, hogy a hétköznapokban az ő

szkoliózisával hogyan kell élni, mit
tehet annak érdekében, hogy ne romoljon tovább a görbülete. A terápia
mellett tehát életmódbeli változtatásokra is szükség van, hiszen a terápia maga egy óra. Az a lényeg,
hogy elérjük, a hétköznapokban is
korrekciós helyzetben éljen a páciens. Sokan gondolják azt, hogy az
úszás segít a gerincferdülés korrekciójában, de nincs szkoliózis, ami
az úszástól helyrejönne. Nem ellenjavallott az úszás, hiszen kiváló kardioedzés, nagyon jól átmozgat, de
ne gondoljuk, hogy a szkoliózisnak
a specifikus terápiája.
Érdeklődésünkre, hogy mikor indokolt a gerincfűző használata, a
gyógytornász kifejtette, általában a
normák alapján a 20 Cobb-fokos
vagy ennél nagyobb görbület esetén
ajánlott. – Ha kisebb a ferdülés
szöge, akkor kezdjük gyógytornával, és hétköznapi tartáskorrekcióval, de ha látjuk, hogy romlik, akkor
korzettre és gyógytornára is szükség van. A sikerhez a terápia és a
korzett viselése fele-fele arányban
járul hozzá. A korzettet úgy kell elképzelni, mint a fogszabályzót,
egész nap kell hordani, minden aktivitást abban kell végezni. Az,
hogy ki mennyi ideig kell hordja a
korzettet, egyénfüggő, görbületfüggő és eredményfüggő. Legalább
két-három év, de akinél súlyosabb,

annál jóval hosszabb ez a folyamat
– fejtette ki a szakember.
Hozzátette, első lépésben mindig
időt szánnak arra, hogy megismerkedjenek a hozzájuk forduló gyerekekkel, hogy kialakuljon egy
bizalmi kapcsolat, aztán tudatosítják bennük a problémát, amit el kell
fogadniuk, hogy tovább tudjanak
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lépni. Majd fokozatosan meg kell
ismerkedniük a korzettel. – A korzett viselése lelki teher is lehet,
mindenkit megvisel, csak van aki
jobban viseli, esetleg elfogadóbb a
baráti köre. Gyakran tanácsoljuk azt
a fiataloknak, vegyék le, tegyék az
asztalra, hogy lássák a társak, mi is
az pontosan. Ha a viselője elfogadja, mindenki el fogja – véli a
szakember.

A korzett nem szab gátat
a mozgásban, sportolásban
Csatlós Orsolya, az Ortoprofil
közkapcsolati felelőse hozzátette,
azért szervezik meg a ScoliCamp
tábort, hogy az ország különböző
részein élő fiatalokat összehozzák,
hogy megismerjék egymást, lássák,
hogy nem csak ők vannak ebben a
helyzetben, és a tapasztalat azt bizonyítja, hogy ez igen ösztönző hatással van a tinédzserekre. A tábor
idején pszichoterapeuta segít nekik
a korzettviselés okozta lelki teher
feldolgozásában. De emellett óriási
szükség van a család, baráti kör
lelki támogatására.
– Próbálkoztunk egy kis innovativitással, a tábornak multidiszciplináris jellege van, hiszen nemcsak
arról szólt, hogy eljöttek a gyerekek, és különböző terápiákon vettek
részt, hanem volt közösségfejlesztő

Fotó: Ortoprofil

program, sport, úszás, kirándulás,
bicikliztek a cég körül, hogy felhívjuk a figyelmet, a korzett nem szab
határokat, a viselője nyugodtan
sportolhat is. Egyéni és csoportos
beszélgetésekre is sor került, és érdekes, hogy létrejött egy online közösség a kislányok számára, és
most, a tábor lejárta után nagyon
sokan tesznek oda fel képeket például az első iskolai napról korzettben. A többi lány ezt látja, és ők is
bátrabban vállalják fel a viselését. A
táborban is voltak lányok, akik lazábban viszonyultak a dologhoz,
mások eleinte görcsösebben, volt
aki először pólót vett a korzettre,
utána levetette, tehát kezdték elfogadni. Egyik motiválta a másikat. A
társadalom is el kellene fogadja, hiszen ez egy teljesen természetes
dolog.
Voltak lányok, akik előzőleg más
terápiára jártak, vagy nem volt megfelelő a korzettjük, ugyanis tudni
kell, hogy csakis az egyénre szabott
korzett használata hozza meg a kívánt eredményt. Kérelmeztük a piacon lévő azon korzettek bevonását,
amelyek egy standardizált méretre
vannak gyártva – mutatott rá Csatlós Orsolya.
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Ősszel és télen gyakoribb az atópiás dermatitisz

külső hajlamosító tényezőkkel lép kölcsönhatásba, mint pl. az igen hideg vagy meleg, a
túlzásba vitt fürdetés, irritáló hatású
fürdető- és ápolószerek, izzadás stb., kialakul
a bőrgyulladás és a tipikus ekcémás bőrtünetek.
Féléves korig leggyakoribb az arc, homlok, áll érintettsége, egyéves korig a térdek,
a könyök, a végtagok érintettsége, kétéves
kor fölött pedig a csukló, boka, kéz- és lábfej,
könyök- és térdhajlat érintettsége.
– Mennyire gyakran fordul elő?
– Mind több és több mifelénk is az atópiás
gyerekek száma, de szerencsére nem annyi, mint például
Északvagy
Nyugat-Európában. A gazdaságilag fejlettebb országokban ugyanis gyakoribb
ez a betegség. Ez magyarázható egyebek mellett a
túlzásba vitt higiéniával és
fertőtlenítéssel, a környezetszennyezéssel, potenciális
allergéneket
(tartósítószerek, színezékek, adalékanyagok stb.)
tartalmazó étrenddel, illetve újféle ételek fogyasztásával, amelyek néhány
generációval korábban nem

voltak könnyen hozzáférhetőek és elterjedtek.
– Általában télen fokozódnak a tünetek. Mi ennek
az oka?
– A kritikus időszakokban, vagyis ősszel és télen
ugrásszerűen megnő az atópiás ekcémás esetek
száma, mert ilyenkor a
hideg, szeles idő, a fűtés
miatti száraz levegő, a túlöltöztetés, a több réteg
ruha miatti dörzsölődés
stb. miatt az atópiás bőr
könnyebben kiszárad, irritálódik, és ezért könnyen
aktiválódik az ekcéma.
Nyáron kevesebb az ilyen jellegű probléma.
Valóban elsősorban gyerekkorra jellemző
ez a betegség, de szerencsére az érintett gyerekek túlnyomó többsége elnövi az atópiás
ekcémát, ugyanis idővel immunrendszerük
változik, érlelődik, bár bőrük felnőtt korukra
is az átlagnál szárazabb és érzékenyebb maradhat.
– Sokan tévesztik össze ezt a betegséget az
ekcémával. Mi a különbség a kettő között?
– Az atópiás ekcéma, illetve az atópiás dermatitisz kifejezés egyaránt használható, nem
hiba a dermatitisz és ekcéma kifejezéseket
egymás szinonimájaként használni. A dermatitisz valamivel általánosabb szakkifejezés,
mint az ekcéma. Egyébként mindkét szakszó
használatos orvosi körökben is. Ugyanakkor
a dermatitisz és az ekcéma is tág fogalomkör,
amely sokféle bőrbetegséget foglal magába.
Az atópiás ekcéma mellett ismert például a
kézekcéma, a szeborreás dermatitisz, a kontakt ekcémák, a visszérbetegségben gyakran
jelentkező sztázis ekcéma, és még mások is.
– A mindennapokban mit tehetünk annak
érdekében, hogy megelőzzük a tünetek jelentkezését?
– Rendkívül fontos a helyes bőrápolási
rutin kialakítása és a hajlamosító külső tényezők (pl. a lakás túlfűtése, túlöltöztetés, túlfürdetés, irritáló kozmetikumok, szúrós,
műszálas ruházat) tudatos kerülése. A helyes

bőrápolás, amely egyben megelőzés is, magában foglalja a kíméletes fürdetőszerek, illetve a hidratáló és bőrnyugtató hatású ápoló
krémek, balzsamok rutinszerű használatát.
Az utóbbiak helyreállítják a bőr védőrétegét,
csökkentik a bőrszárazságot, nem járnak
semmiféle negatív következménnyel hosszú
távon sem, nem tartalmaznak szteroidokat,
gyógyszereket. A szülők számára nagyon
fontos tudni, hogy a gyerek bőrének külső
hidratálására olyankor is szükség van, amikor
a betegség tünetmentes.
– Gyógyítható-e vagy a megfelelő kezeléssel csupán tünetmentessé tehető?
– Kezelhető, tartósan tünetmentessé tehető, de szigorúan véve nem gyógyítható,
mert a háttérben álló belső hajlam nem számolható fel mai ismereteink és lehetőségeink
alapján. De legtöbbször jól kordában lehet
tartani a problémát a már említett rendszeres
és helyes bőrápolással, és a kiváltó tényezők
kerülésével.
– Általában a viszkető érzés együtt jár
ezzel a betegséggel... hogyan csillapítható ez
a kellemetlen tünet?
– A vakarózás egy ördögi kört tart fenn,
ugyanis károsítja a bőrt, rontja a bőr védekezőképességét, bőrgyulladást vált ki, vagyis
minél többet vakarózik a gyerek, annál roszszabb állapotba kerül a bőre, és fokozódik
maga a viszketés is. Vakarózás helyett és
ellen ajánlottak a speciálisan atópiás bőrre kifejlesztett bőrnyugtató hatású bőrápolók. Jó
tisztában lenni vele, hogy ha a gyerek vakarózik, ha tartós bőrpír és gyulladás látható,
amely néhány nap alatt nem javul a nyugtató
bőrápolók hatására, akkor mindenképp érdemes bőrgyógyászhoz fordulni, aki gyógyszeres helyi hatású kezeléssel (krémek,
kenőcsök) megszünteti a kialakult bőrelváltozásokat. Súlyos esetekben szükség lehet
szájon át szedett gyógyszeres kezelésre is, de
szerencsére ez ritka. Viszont nem lehet eleget
ismételni, hogy az atópiás dermatitiszes gyereknél a tulajdonképpeni kezelés, azaz a tünetek kialakulásának megvárása helyett a
mindennapos helyes bőrápolásra és a kiváltó
tényezők kerülésére érdemes és szükséges
hangsúlyt fektetni.

tivitásunkat természetes biológiai ritmusokhoz kellene igazítanunk. Társadalmunk azonban figyelmen kívül hagyja mindezt. Jó példa
erre az óra átállítása a nyári, majd a téli időszámításra, mely eltolja az addig beidegzett
életviteli ritmust, és főleg időseknél zavarokat produkálhat. A gazdasági szakemberek és
energetikusok vitatkoznak azon, hogy gazdasági szempontból van-e értelme az egésznek,
de azt leszűrték, hogy a nyári és téli időszámítást követő időszakokban megnő az antidepresszánsok és altatók forgalma. A
szervezet azonban alkalmazkodik, s egy idő
után átáll, ám mire ez kialakul, már állítják is
vissza az órát. A korai iskolakezdés úgyszintén negatív hatású, ha a reggeli órákban
nehéz tantárgyak kerülnek az órarendbe. 8 és
10 óra között a szervezet még nincs teljesen
felébredve, így a diákokat ebben a napszak-

ban fokozott szellemi tevékenységre kényszerítjük. A szakirodalom külön fejezetet
szentel a hosszú repülőutakkal az időeltolódás miatt kialakuló egészségi problémáknak.
A bioritmust felborító többműszakos munkavégzés is sok embert érint, és ez nem csak az
alvás–ébrenlét ritmusára vonatkozik. Nagyon
fontos tehát, hogy a közlekedésrendészetben,
kórházakban, gyárakban, termelőegységekben, tűzoltóknál, energiaellátásban, éjszakai
műszakban dolgozó emberek egészsége érdekében az előre mutató rotáció alkalmazásával minden tudásunkat felhasználjuk. A
kínai orvoslás elmélete szerint minden szervünk saját időrendet követ. A gyomrunk például reggel 7 és 9 között dolgozik
maximálisan, tehát ekkor kell töltekezni. Ezt
sugallja a keleti mondás is: „a reggelidet edd
meg egészen, az ebéded felét oszd meg a barátoddal, a vacsorádat add oda az ellenségednek”. Ezen belül azonban mindenkinek
érdemes megfigyelni saját biológiai ritmusát.

A szakirodalomban sok általánosító adat
olvasható. Ezek szerint a rövid távú emlékezet a legtöbbünknél a kora reggeli órákban
működik a legjobban. Ezzel szemben a hoszszú távú memóriánk a kora délutáni órákban
a legaktívabb. A logikus gondolkodásnak a
legoptimálisabb napszak a késő délelőtt. A
késő délutáni és kora esti órák az állóképességet fejlesztő izomtevékenységnek felelnek
meg a legjobban, míg az izomépítő tevékenységek (a kondicionálás) a késő esti időszakban a leghatásosabbak. Szintén kutatási
eredmények támasztják alá azt a jelenséget
is, hogy az egyes betegségek tüneteinek intenzitása is napszakonként változik. Az asztmára jellemző fulladási rohamok főként
éjszaka jelentkeznek. A szívinfarktusok ezzel
szemben reggel 6 és déli 12 között gyakoribbak. A kronobiológiai kutatások arra is rávilágítottak, hogy a zavartalan éjszakai alvás
közben kiváló hatással működik a zsírégetés,
a fölöslegesen elfogyasztott kalóriák felhasználása.
A chicagói egyetem kutatói bebizonyították, hogy a 8 órát alvó személyeknél a zsírégetés legalább kétszer hatékonyabban zajlik,
mint azoknál, akik naponta 5-6 órát alszanak.
A komplementer gyógyítással foglalkozó
szakemberek szintén megfigyelték, hogy az
egyes orvosságok napszakonként más intenzitással fejtik ki hatásukat. A hatóanyagok
felszívódása, illetve lebontása és kiürítése
a szervezetből napszakonként eltérő. Napjainkban a kronobiológiát a rákgyógyításban is igyekeznek felhasználni azzal, hogy
a kemoterápiás készítményeket szervezetbe
juttató pumpákat úgy állítják be, hogy azok
a legintenzívebb sejtosztódás napszakában
lépjenek működésbe. Mindent egybevetve,
fontos felfigyelnünk biológiai óránkra testünk működésével kapcsolatban ahhoz,
hogy a természettel összhangban tudjunk
élni, hogy szervezetünk úgy működjön,
ahogy a teremtőnk megtervezte. A szervóráról, az alvás zavarairól a folytatásban.

Menyhárt Borbála

dr. Gáspár Réka

Ősszel és télen ugrásszerűen megnő
az atópiás ekcémás esetek száma, a
hideg, szeles időjárás, a túlöltöztetés
miatt az atópiás bőr könnyebben
kiszárad, irritálódik, és ezért aktiválódik az ekcéma. A megelőzésről, valamint a kezelési lehetőségekről
dr. Gáspár Réka bőrgyógyász szakorvossal beszélgettünk.

– Mit nevezünk atópiás dermatitisznek?
Hogyan ismerhetjük fel a tüneteket?
– Az atópiás dermatitisz elsősorban gyerekkorban előforduló, krónikus gyulladásos
bőrbetegség, melyben aktív (ekcémás) és
nyugalmi, tünetmentes fázisok követik egymást változó gyakorisággal. Vörös, viszkető,
hámló, akár levedző foltok jelennek meg, a
bőr fokozottan érzékeny. Az atópiás bőr még
a jellegzetes ekcémás bőrtünetek hiányában
is szárazabb, érdesebb lehet.
– Mi áll a kialakulásának a hátterében?
Mely testrészek a leginkább érintettek?
– Kialakulása belső hajlam – genetikai, de
nem feltétlenül örökletes – és külső tényezők
együttes hatásával magyarázható. Az említett
belső hajlam miatt az ilyen gyerekek bőre
eleve szárazabb és túlérzékeny. Amennyiben
ez a hiperszenzitív és szárazabb bőr bizonyos

Bogdán Emese

Életünk bioritmusa

Mint már az előző cikkben említettem, tudott dolog, hogy szerveink működésének
belső ritmusát külső tényezők irányítják, és
ezt az egész élővilágra jellemző, számtalan
állatfaj viselkedésében megfigyelték. Például
a denevérek csalhatatlanul érzik a sötétség
beálltát, amikor nappali rejtekhelyükről kijönnek vadászni. A cigánycsuk nevű afrikai
madárfajról (12 éves megfigyelés után) azt
állapították meg, hogy éves biológiai ritmusa
állandó, és alapvetően meghatározza a madarak hormonszintjét, még akkor is, ha fogságban élnek. Az állatokkal végzett kísérletek
alapján a tudósok arra következtettek, hogy
belső óránk működése genetikailag meghatározott, és ez a gyógyítás szempontjából is érdekes. Nem is tudjuk, hogy pusztán
gondolataink erejével képesek lehetünk belső
óránk befolyásolására. Mindenkivel megtörtént már párszor, hogy ha erősen gondolt a
felkelési órára, másnap a kívánt időpontban
felébredt az ébresztőóra segítsége nélkül. A
mediterrán népek délben sziesztát tartanak,
egyszerűen alkalmazkodnak a déli órákban
jelentkező forrósághoz. A kutatások szerint is
a déli órákban szervezetünk a külső hőmérsékleti viszonyoktól függetlenül is lelassul.
Az északiak is hajlamosak egy rövid délutáni
pihenőre. A jelenség hátterében persze szerepet játszik az elfogyasztott ebéd emésztése,
aminek következtében a vér nagy része a hasüregben összpontosul, átmeneti vérhiányt
okozva az agyunkban. Jürgen Zulley alváskutató szerint a déliek sziesztázási szokásait
érdemes volna mindenütt utánozni. A kronobiológia, melynek az orvostudomány egyre
nagyobb figyelmet szentel, az idő és az élő
szervezetek közötti kapcsolatot kutatja.
Egyre több orvos hívja fel a figyelmet a kronohigiéné fontosságára, miszerint nappali ak-
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Káposztásan

Hozzávalók: 30 dkg liszt, 2,5 dkg élesztő, egy kanál zsír
(vagy két kanál olaj), egy kanál cukor, kevés víz és egy tojás
a kenéshez.
A töltelékhez: egy jó fej káposzta, egy hagyma, két kanál
zsír, só, bors.
Az élesztőt langyos cukros vízben felfuttatjuk, majd összedolgozzuk a liszttel, zsírral, és kelni hagyjuk.
A hagymát, káposztát megdinszteljük, fűszerezzük, és
hagyjuk kissé kihűlni. Amikor a tészta megkelt, kettéosztjuk,
és két kerek lapot nyújtunk belőle. Kizsírozott, kilisztezett
formába tesszük, megkenjük zsírral, és ráhelyezzük a dinsztelt káposztát. Ezt a következő lappal beborítjuk, megkenjük
a felvert tojással, megszurkáljuk, és aranysárgára sütjük.

Beköszöntött a széllábú, deres ősz. Rozsdás pompájában, csípős, zimankós köntösében lepett meg
bennünket. Az illatos szőlő, a dió, a zamatos alma,
egy pohár must, egy finom lepény törheti meg a
szomorkás délutánokat. Ezért szippantsunk bele a
piac illatába, süssünk-főzzünk, mert sokkal jobb
kedvre derülünk. Most káposztás ételeket ajánlunk, s finom sült almát kínálunk.

Mezey Sarolta

Székelykáposzta édes káposztából
szokta. Megéri. Igaz, a mai háziasszonyok a bolti száraztésztához szoktak, abból is van jó minőségű, igaz, de a házit
semmi sem éri fel.
Tehát: két házi tojást annyi liszttel dolgozzunk el, amennyit
felvesz, hogy kemény állagú, de nyújtható legyen. A laskaserítés mozdulatait nagymamáktól lehetett ellesni, ahogyan
a „sirítővel” addig csattogtatták a tésztát, amíg papírvékony
nem lett. A tésztalevelet abroszon megszikkasztjuk, majd feltekerjük, a kívánt formájúra vágjuk, jelen esetben kockára,
majd ismét szárítjuk.
Közben kevés zsiradékon megdinsztelünk egy fej hagymát, beletesszük a sarvalt káposztát, sózzuk, borsozzuk, és
ezt is puhára dinszteljük.
A laskát sós vízben kifőzzük, lecsurgatjuk, és a káposztával összevegyítjük. A legvégén borssal szórjuk meg, és tejHozzávalók: 1 kg sertéslapocka, 25 dkg füstölt sonka, 2 föllel tálaljuk.
fej hagyma, 4-5 cikk fokhagyma, 1 kápia- vagy gogospaprika, 1 kanál csemegepaprika, só, bors, 2 paradicsom, csom- Káposztás lepény
bor, kapor, 1-2 babérlevél, 1 fej káposzta, 2 kanál zsír.

Elkészítése: felvágjuk a hagymát, paprikát, s a zsiradékon
megdinszteljük, majd hozzáadjuk a csemegepaprikát, babérlevelet, a paradicsomot, a kockára vágott húst és sonkát.
Kevés vizet adunk hozzá, és fedő alatt majdnem puhára pároljuk. A legvégén kerül bele a sarvalt káposzta, a kapor és a
csombor. Addig főzzük, amíg a káposzta megpuhul. Tejföllel,
s ha van, friss, ha nincs, fagyasztott kaporral tálaljuk.

Káposztás laska
Nem kocka, nem tészta. Laska. Mert nálunk, a Székely
Mezőségen ez a tisztességes neve. Ezért a hitelesség kedvéért
házi laskát készítettem, ahogy nagyanyám és édesanyám

Lezárult a fiataloknak szóló mobilitási projekt

Lezárult az Erasmus+ program keretében finanszírozott
projekt, amelyet a marosvásárhelyi Alpha Transilvana
Alapítvány nemzetközi partnereivel közösen valósított
meg. Ennek keretében külföldi önkéntes fiatalok kapcsolódtak be az alapítványnál
zajló tevékenységekbe.

Lezárult a Three Steps to Education in Diversity című, az Erasmus+
program keretében finanszírozott
projekt, amelyben a marosvásárhelyi Alpha Transilvana Alapítvány
partnerei a ProAtlântico – Associaçao Juvenil (Portugália), az Asociacion
Juvenil
Intercambia
(Spanyolország), Verein4YOUgend
(Ausztria), a Verein Generationen
und Gesellschaft (Ausztria) és a Jugendwerk der AWO Wuerttemberg
(Németország) voltak. Az Európai
Önkéntes Szolgálat program keretében zajló, fiataloknak szóló mobilitási projekt az elmúlt év
szeptemberétől, tíz hónapig tartott,
a fent említett országokból hat fiatal
önkéntes volt az alapítvány vendége, akik közösen az Alpha kedvezményezettjeivel, a Kitartás és az
Atrium központokba járó sérült
gyerekekkel és fiatalokkal, illetve a
Start Korai Fejlesztési Programban
részt vevő gyerekekkel különböző
tevékenységeken vettek részt.

A Three Steps to Education in
Diversity projekt célkitűzései a következők voltak: a sokszínűség elfogadásának
támogatása,
a
fogyatékkal élő személyek társadalmi beilleszkedésének elősegítése, a szolidaritás, a tolerancia és a
kölcsönös megértés fenntartása és
ösztönzése, az önkéntesség népszerűsítése és a toleranciára való ösztönzés a fiatalok körében,
ugyanakkor egymás kultúrájának a
megismerése, a nem hagyományos
oktatási módszerek támogatása, illetve a nyelvi képességek fejlesztése.
A projekt keretében számos tevékenységre került sor, többek között
nemzetközi estet tartottak, ahol az
önkéntesek bemutatkoztak, volt beszámoló az országról, ahonnan jöttek, meséltek a hagyományaikról
és szokásaikról, kóstolót készítettek hagyományos ételeikből. A
nemzetközi önkéntesnap alkalmából interaktív tevékenységet folytattak a Rozmaring központból 15
gyermekkel. Ugyanakkor a civil
szervezetek vásárán az önkéntesek szerveztek egy kiállítást
quillingtechnikával készült tárgyakból, amelyeket az Atrium
programban részt vevő, fogyatékkal élő fiatalok készítettek.
Az önkénteshét alkalmából meg-
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szervezték a „Tájékozódunk és újrahasznosítunk” kampányt, ahol a
lakosság körében népszerűsítették a
szelektív újrahasznosítás fontosságát, és szorgalmazták a szelektív újrahasznosító rendszer kialakítását
Marosvásárhelyen, illetve gyermekekkel és fiatalokkal interaktív
tevékenységeket folytattak az
ökológiával és a szelektív újrahasznosítással kapcsolatban. Továbbá
népszerűsítették
az
önkéntességet a helyi diákok és
egyetemisták körében négy marosvásárhelyi középiskoláben és
két egyetemen.
A Kitartás program keretében bekapcsolódtak a mindennapi csoportos tevékenységekbe az oda járó 16
súlyos és halmozott fogyatékkal élő
gyerekkel közösen. Besegítettek a
művészetterápiás műhelymunkába,
és részt vettek játék- és szabadidős
tevékenységekben, valamint a hipoterápián. Az Atrium program résztvevőinek, 15 fogyatékkal élő
fiatalnak az önkéntesek német, spanyol, portugál és angol nyelvű tanfolyamokat
tartottak,
művészetterápia-műhelyeket szerveztek, nem szokványos tanítási
módszerekkel fejlesztő játékokat,
illetve önálló életvitelre ösztönző
tevékenységeket kezdeményeztek.
(menyhárt)

Töltött sült alma

Fotó: Mezey Sarolta

Hozzávalók: 4 alma, 5 dkg mandula, 5 dkg dióbél, egy kiskanál fahéj, 5 dkg mazsola, 2-3 kanál piros áfonya (esetleg
néhány szem fagyasztott gyümölcs), egy kanál méz, 3 dkg
vaj, 4 kanál cukor, kevés citromlé.
Elkészítés: az almák tetejét levágjuk, kicsumázzuk úgy,
hogy az aljuk ne lyukadjon ki, citromlével meglocsoljuk,
hogy ne oxidálódjanak.
A cukrot, a vajat, a fahéjat összedolgozzuk, beletöltjük az almákba, majd a szárított gyümölcsöt is belehelyezzük. Mézet csurgatunk rá, és sütőpapírral bélelt
sütőben megsütjük. A legjobb és legegyszerűbb őszi csemege.

A Gaucher-kór
nehezen azonosítható, ritka,
de jól kezelhető betegség

Egy nehezen azonosítható, de jól
kezelhető, ritka betegségre hívja fel
a figyelmet a Ritka és Veleszületett
Rendellenességgel Élők Országos
Szövetsége (Rirosz) a nemzetközi
Gaucher-nap hoz kapcsolódva.
Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a 2014-ben elindított
nemzetközi Gaucher-nap célja,
hogy október 1-jén minden évben
felhívja a figyelmet a betegségre, a
tüneteire, valamint a kezelhetőségére, így segítve, hogy az érintettek
felismerjék az elváltozást, és a terápiának köszönhetően teljes életet élhessenek.
A Gaucher-kór egy könnyen, fájdalommentesen diagnosztizálható
és kezelhető, veleszületett anyagcsere-betegség: zsírszerű anyagok
halmozódnak fel a szervezetben,
többnyire a lépben, a májban, a
csontokban. Így többek között megnagyobbodott lép, májkárosodás,
véralvadási zavarok, csontszövetpusztulás, maradandó mozgáskárosodás, csontfájdalom, csontritkulás,
csontkrízis alakulhat ki, ha a beteg
nem kap kezelést.
A főbb tünetek, amelyeket a
beteg észlelhet: krónikus fáradt-

ság, végtagfájdalom, bélpanaszok, illetve véralvadási zavarokból következő erős orrvérzés,
ínyvérzés, elhúzódó és görcsös
menstruáció. A betegek csontjai
törékenyebbek az átlagosnál,
gyakran tapasztalható órákig, napokig tartó, szinte elviselhetetlen
csontfájdalom.
A közlemény idézi Pogány Gábort, a Rirosz elnökét, aki szerint
többtucatnyian lehetnek olyanok,
akik akár évek óta, orvostól orvosig járva sem tudják, mi okozza tüneteiket. Pedig a betegség egy
egyszerű vércseppteszttel kimutatható.
Ma már kétféle terápiás lehetőség
is rendelkezésre áll, így rendkívül jó
eredmények érhetők el a kezelésben – vélik szakemberek. Megfelelő
kezelés mellett az érintettek panaszmentesek, teljes életet élhetnek. A betegek számára Magyarországon is van elérhető terápia, a
Szent László Kórház hematológia
és őssejt-transzplantációs osztályának szakorvosai hosszú évek óta
vesznek részt a Gaucher-betegek
kezelésében – írták a közleményben.
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Többdimenziós muzsika

Szilágyi Mihály

1900-ban ugyanabban a hónapban született két álmodozó. Az
egyik az égen járt, a másik meg egy
minden képzeletet felülmúló képrögzítést eszelt ki, és közben muzsikált. Mindkét név világhírű. A
nevek kezdőbetűi ábécésorrendben:
A, D, E, G, S. Ebből a feladványból
kellene megfejteni a két híresség
nevét.
Talán nem nehéz kitalálni, hogy
Gábor Dénesről és Antoine de
Saint-Exupéryről van szó. Előbbi az

említett év június 5-én, a másik meg
29-én született.
Gábor Dénes szerencsésnek
mondhatta magát, mert olyan családba született, ahol a tanulás mellett a művészetet is nagy becsben
tartották. Édesapja rendkívüli mesékkel szórakoztatta gyermekeit,
mert Edisonról mesélt és Verne-regényeket olvasott fiainak. Nagyon
korán kiderült Dénes rendkívüli
műszaki képessége, de azért a gondos szülők vigyáztak arra, hogy
humán téren is művelődjön. A felfogadott nevelőnőktől még gyerekkorában
megtanult
németül, angolul és
franciául is.
A családapa fontosnak tartotta a gyerekek
emlékezőképességének
fejlesztését is, ezért tekintélyes jutalmat tűzött
ki annak a gyerekének,
aki megtanul kívülről
egy 430 soros, Schiller
által írt verset. A pályázatot Dénes nyerte meg.
Máskor meg műfordítói
feladatokat ajánlott a fiúknak, és azok esetében
is Dénes bizonyult sikeresebbnek.
A testi-lelki harmónia
megteremtésének lényeges része volt a sport és
a zene is. Dénes vívott
és korcsolyázott. Kitartásának köszönhetően
tizenéves korában ő volt
a legjobb futó és magasugró is az osztályban, de
a teniszpályán is megállta a helyét.
A harmonikus emberi
nevelésben természetesen a zongora is helyet

IDÉZET
1.
„Könyveink arra hivatot-

tak, hogy megváltoztassák
az életet. ...”
Egy ötven éve elhunyt
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és egyik szentenciáját idézzük.
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küzdött az eléje vetülő holografikus
jövőképekkel. „Három nagy veszéllyel kell szembenéznie a civilizációnknak. Az első a nukleáris
háború pusztítása, a második a túlnépesedés fenyegetése, a harmadik
a tétlen kényelem kora.” Számunkra is ismerős mindhárom
probléma, de a legkomikusabb – s
talán a legveszélyesebb is – a kényelem, a passzivitás elhatalmasodása.
Ellentétbe állítva az embert a természettel, érdekes Gábor Dénes
megállapítása: „Eddig az ember
magával a természettel küzdött;
mostantól a saját természetével kell
megküzdenie.” Az ember kezébe
adatott tudás félelmetes hatalommá
nőtte ki magát, így nem csoda, ha
az embernek önmagával kell megküzdenie, hogy helyesen használja
e hatalmat.
A neves tudóst 1974-ben súlyos
agyvérzés érte, a betegséggel felvette ugyan a harcot, de az nem tudományos érvekkel hadakozott, és
1979. február 9-én végérvényesen
pontot tett a tudományos álmok végére.
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már a neve is jelzi, hogy teljes térhatású képet rögzít az adott tárgyról, sőt, ha a képből véletlenül
lecsípünk egy kicsit, attól még a
megmaradt részekből visszahozható az elveszett információ.
Miután bebizonyosodott, hogy a
holográfia hasznos találmány,
1971-ben Gábor Dénes megkapta a
fizikai Nobel-díjat.
Gábor Dénes rendkívül ötletes
mérnök volt, hatvannál több szabadalmát rögzítették, melyek közül
több is az elektronmikroszkóphoz
és a képernyőkhöz kötődik. A hologram mellett a televíziózás történetébe is beírta a nevét a képernyők
fejlesztésével, sőt az 1940-es években munkaadója azt a feladatot
bízta rá, hogy dolgozza ki a többdimenziós zenei hangzást. Ha már
foglalkozott a képalkotással, akkor
ne hagyja lemaradni a különlegességeket rejtő hangtechnikát se.
A tudósoknak rendkívüli kérdéseket kell megválaszolniuk. A tudomány élenjárói sokkal inkább előre
látnak a tudományos jövőbe, mint
az átlagember, így sokkal több az
aggodalmuk is. Gábor Dénes is
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kapott. Tanára hamar észrevette,
hogy hangszeres képességeinél sokkal sikeresebb énekben. És milyen
csodálatos az élet ösvénye: Dénes
éppen énektudásának köszönhette
élete szerelmét! Angliában tagja
volt az Amateur Dramatic Society
műkedvelő csoportnak, amely operetteket adott elő. Itt ismerte meg
jobban egyik munkatársát. Az operettek közös éneklése közös életúttá
nőtte ki magát. A két mérnök,
Gábor Dénes és Marjorie Louise
Butler 1936-ban házasodott össze.
Ismerősei csodálták zenei memóriáját, kitűnő stílusismeretét és előadóképességét.
Visszakanyarodva egy kissé
Dénes gyerekkorához, külön érdekességnek számít, hogy a tízéves
kisfiú már szabadalmaztatta egyik
találmányát, az aeroplan körhintát.
Álmodozó gyerek volt. Képzeletben már az égen repült, és ezt próbálta gyerek tudós eszével valóra
váltani. 1910. október 8-án szabadalmaztatta találmányát, melynek
lényege, hogy egy tengely körül kis
repülőgépek forognak; a „repülőgépek” a tengelyhez szilárdan, egymáshoz rugalmasan kapcsolódnak,
a körforgás hatására a centrifugális
és a szárnyakra ható felhajtóerő
emeli magasba a kis repülőket.
És ahogy az aeroplan kis repülői
fölszálltak a levegőbe, a játékos
gyerekből úgy lett zseniális mérnök
és feltaláló. Általában úgy szokott
lenni a világon, hogy egyik találmányból következik egy másik.
Gábor Dénes esetében ez másképp
volt. Ő 1947-ben megálmodta leghíresebb találmányát, a hologramot,
még azelőtt, hogy azt létre tudta
volna hozni, ugyanis a hologram
létrejöttéhez szüksége volt lézerfényre, de a lézert csak 1960-ban találták fel. A hologram (holos =
teljes, grapho = kép, teljes kép)
rendkívül érdekes képalkotási mód,
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Koronka elszalasztotta a győzelmet Csíkfalván

Gligor Róbert László

Szép mérkőzésen dőlt el a pontok
sorsa a Csíkfalva és Koronka közötti
mérkőzésen a Maros megyei 6. liga
5. fordulójában a hét végén.
A meccset a vendégek kitűnően
kezdték, és már a 3. percben megszerezték a vezetést, az üresen hagyott
Barabás L. a hálóba vágta a kapott
labdát (0-1). Az iramot tartották a
vendégek, a hazaiak az elején sokat
kapkodtak, de kapusuk nagyot védett
a 21. percben Duka közeli lövésénél.
Ezután a játék kiegyenlítődött, és
mindkét csapat felváltva irányította,
a szünetig. A vendégek Kuti révén a
büntetőterület széléről kapu mellé
lőttek, amire a hazaiak Kovács erőtlen
próbálkozásával válaszoltak, majd a
vendégek ismét gólt szerezhettek
volna, de Gritto az üres kapu felé
tartó labdához érve a léc fölé küldte
a játékszert.
A térfélcsere után ismét a vendégek kezdték jobban a játékot, Barabás L. szabadrúgásból a kapufát is
eltalálta, majd a játék kiegyenlítődött,
a hazaiak vették át az irányítást, Kovács szabadrúgása is a kapufát érte
el. A következő percben a vendégeké

Maros KK: Visszaütött
a Piteşti elleni siker.
Hogy lesz a Craiova ellen?

Farczádi Attila

volt a helyzet, Gritto verekedte be
magát a kapu elé, de lövése célt tévesztett, a túloldalon pedig Marton lövését
megfogta Keresztesi Sz., majd Papp
lőtt kapu mellé. Ezután a vendégek
ismét megrohamozták a hazai kaput, de
Kuti öt méterről is eltétovázta a lövést,
Kovács próbálkozása a kapu mellett
szállt el, míg Barabás L. sarokrúgását
Balo-Banciu a kapufára fejelte. A hazaiaknak a 81. percben sikerült kiegyenlíteniük, Kovács egyedül átjutott
a védőkön, és a felső sarokba lőtt (1-

Megyei futballbajnoki eredmények
* 5. liga, Északi csoport, 6. forduló: Magyaró – Mezőkirályfalva 6-1, Alsóidecs – Abafája 2-1 (a 46. percben félbeszakadt), Görgénysóakna – Lövér
4-3, Bátos – Marosfelfalu 9-0, Szászrégeni Testvériség – Nyárádremete 1-4.
Köhér állt. Az élcsoport: 1. Bátos 18 pont, 2. Nyárádremete 15, 3. Magyaró
12.
* 5. liga, Közép csoport, 6. forduló: Kerelő – Tuzson 3-3, Csittszentiván –
Segesvár 2-4, Gernyeszeg – Galambod 5-1, Cikmántor – Harasztkerék 0-3,
Kerelőszentpál – Mezőrücs 3-4. Balavásár állt. Az élcsoport: 1. Harasztkerék 15 pont, 2. Segesvár 13, 3. Galambod 11.
* 5. liga, Déli csoport, 5. forduló: Mezőceked – Küküllődombó 2-1, Mezőtóhát – Magyarsáros 0-4, Marosludas II – Maroskece 2-2, Mezőzáh – Vámosgálfalva 4-2, Radnót II – Marosugra 5-2. Az élcsoport: 1. Magyarsáros
13 pont, 2. Marosludas II 10, 3. Mezőzáh 10.
* 6. liga, 5. forduló: Somosd – Egrestő 20-2, Jedd – Székelybere 6-0, Nyárádgálfalva – Küküllőszéplak 5-0, Csíkfalva – Koronka 1-1, Kibéd – Uzdiszentpéter 1-1, Mezőpanit – Mikefalva 4-2. Az élcsoport: 1. Somosd 15 pont,
2. Jedd 15, 3. Nyárádgálfalva 15.

Jegyzőkönyv
Maros megyei 6. labdarúgóliga,
5. forduló: Csíkfalvi Millennium –
Koronkai Ajax 1-1 (0-1)
Csíkfalvi sportbázis, mintegy
150 néző. Vezette: Mocan Andrei,
Aluras Mihai, Macarie Gheorghe
(Marosvásárhely).
Gólszerzők: Kovács (81.), illetve
Barabás L. (3.).
Sárga lap: Varga, illetve Szőcs,
Keresztesi L., Molnár.
Csíkfalva: Iszlai – Keresztesi,
Gál, Nagy I., Fazakas, Novák (65.
Nagy F.), Varga, Papp, Kovács,
Aszalos, Marton.
Koronka: Keresztesi Sz. – Barabás L., György, Kovács, Molnár,
László (46. Keresztesi Z.), Árgya,
Kuti, Szőcs (88. Jakab), Duka,
Gritto (67. Balo-Banciu).

A fáradtsággal magyarázzák a
Maros KK képviselői a Galacon elszenvedett vereséget a férfikosárlabda
Nemzeti
Liga
1.
fordulójában. A Piteşti elleni kettős
kupamérkőzés nagyon sokat kivett
a csapatból, és a fiúkat a két hosszú
kiszállás sem segítette, amelyet tíz
napon belül kellett „lezavarniuk”.
A szakmai stáb ma már úgy látja,
talán mégsem kellett volna apaitanyait beleadni a kupavisszavágón,
úgy talán frissebbek lehettek volna
a Phoenix elleni bajnokin, és öszszejöhetett volna a siker, amely
sokkal értékesebb lett volna, mint
a Piteşti elleni presztízsgyőzelem.
Sánta Szabolcs csapatkapitány, valamint Szászgáspár Barnabás vezetőedző és kollégája, George Trif
értékelte tegnap az elmúlt hét
végén történteket, illetve vezette
fel a Craiova elleni, pénteki találkozót (ligeti sportcsarnok, 18 óra,
TV: DigiSport).
„Nehéz meccsünk volt Galacon
– kezdte mondandóját Sánta Szabolcs. – Hiába volt megfelelő a támadójátékunk (több mint 80 pontot
szereztünk!), ez nem volt elég a sikerhez. Nagyon sok labdát vesztettünk,
ugyanakkor
a
kulcspillanatokban az ellenfél frissebb volt és szerencsésebb, ennek
köszönhették a győzelmet. Reméljük, egészen másként lesz majd a
Craiova elleni mérkőzésen, amely
szintén nehéznek ígérkezik. Az ellenfélnél új edző van, sok az új játékos is, közöttük Martinic, aki
nemrégiben tőlünk ment oda, és

az egy ponttal, noha azzal is megtartaná harmadik helyét a csoportban. A
kezdeti rohamokat az eltiltás után
visszatért csapatkapitány, Dzsudzsák
lövése nyomatékosította. Tíz perc
után azonban kiegyenlítettebbé vált
a játék, a vendégek már ellentámadásokra is vállalkoztak, egy ilyen
végén övéké volt az első kaput eltaláló lövés is, de a Svájcban kétszer is
nagyot hibázó Gulácsi ezúttal biztosan hárított.
A magyarok jobbára görcsösen és
ötlettelenül próbálkoztak, még lövőhelyzetig sem igen jutottak, a feröeri
kapusnak először a 33. percben volt
dolga, amikor Dzsudzsák szabadrú-

gását könnyedén tenyerelte ki. Ekkor
már a szurkolók is kezdték elveszíteni a türelmüket, előbb ébresztőt kiabáltak a játékosoknak, majd kissé
vulgárisabban is kinyilvánították
nemtetszésüket. Később Dárdai Pált,
a válogatott korábbi kapitányát éltették, végül németül azt skandálták,
hogy „viszontlátásra”, azaz Storck
távozását követelték. Az első félidő
lefújásakor pedig hangos füttyszóval
fejezték ki véleményüket.
A második félidőt ugyanakkor
ismét lendületesebben kezdte a magyar csapat, amely néhány veszélyesen érkező beadással keltett zavart a
feröeri védelemben, de Nielsennek

Fotó: Gligor Róbert László

1), két perc múlva pedig Papp jó lövését hárította Keresztesi L. A hátralevő
percekben a koronkaiak rohantak az
elszalasztott győzelem után, de a hazaiak kivédekezték a támadásokat, így
megőrizték veretlenségüket, ám nehéz
mérkőzések elé néznek, ugyanis a következőkben az élbolyban tömörülő ellenfeleikkel kell megküzdeniük
további pontokért.

biztosan nagy segítségükre lesz.
De remélem, hogy újra megtelik a
sportcsarnok, és ha nehéz helyzetbe kerülünk, szurkolóink átlendítenek
majd
a
kritikus
pillanatokon.”
„Igen nehéz időszakon vagyunk
túl. Tíz nap alatt három nagyon
nehéz meccset játszottunk, ebből
kettőt idegenben. El kell ismernünk, hogy a Piteşti elleni visszavágón aratott győzelem kissé
visszaütött, mert a csapat elfáradt.
Galacon egyedül Mitchell felelt
meg a várakozásoknak, de érthető,
hiszen ő nem játszott a kupában.
Bízom benne, hogy a Craiova ellen
javítani tudunk, és ugyanolyan
frissek leszünk, mint voltunk a Piteşti ellen, támadásban agresszívek, és a csapatjátékunk is
megfelelőnek bizonyul majd” –
mondta Szászgáspár Barnabás.
George Trif másik okát is látta a
kudarcnak. „Mitchell és Mladenovic visszatérése nem tett jót a csapatjátéknak, sérülésük miatt
kimaradtak az edzésmunka egy részéből, így nem tudtak egészen beilleszkedni. Ráadásul az, hogy
Mitchell nagyon sokat vállal, azt
eredményezte, hogy a többi játékos
folyton tőle várja a helyzetek megoldását. Bízunk benne, hogy ezeket
a hiányosságokat a Craiova elleni
meccsen sikerül kiküszöbölni, és
nyerünk. Nagyon fontos lenne.
Sajnos, a bajnoki műsor nincs javunkra, a megközelítőleg hasonló
képességű csapatokkal idegenben,
a nagy költségvetésű csapatokkal
pedig hazai pályán játszunk az
alapszakasz első felében” – fogalmazott Trif.

Győzelemmel harmadik lett csoportjában a magyar csapat

A magyar labdarúgó-válogatott
kedden 1-0-ra legyőzte a Feröer-szigetek csapatát, így megtartotta harmadik helyét a világbajnoki
selejtezőcsoportban.
A győztes gólt a szünetben csereként beállt Böde Dániel szerezte, aki
szinte napra pontosan két éve is nye-

rőembernek bizonyult a szigetországiakkal szemben. Akkor szintén csereként beállva az ő két találatával
fordítottak a magyarok.
A magyar válogatott lendületesen
kezdett, próbált mezőnyfölényt kiharcolni és érzékeltetni, hogy győzelemre játszik, azaz nem elégszik meg

Mestermérleg
„Nem volt egyszerű mérkőzés. Tudtuk, hogy mivel tartozunk a svájci
vereség után a szurkolóinknak, s ha nem is sikerült sokkal, de azért nyertünk 1-0-ra. Nem játszottunk jól, de végig nyerni akartak a játékosok,
ezért megdicsértem őket” – jelentette ki Bernd Storck, aki nem kívánt
részletekbe menően beszélni a találkozóról, egyúttal hozzátette, a csapat
ezúttal nem kapta meg azt a támogatást drukkereitől, amit megszokott,
ő pedig ehhez hasonlót még nem élt át pályafutása során.
„Jó mérkőzést játszottunk. Néhány labdát ugyan eladtunk, de azért
stabilan védekeztünk. A második félidő első fele is rendben volt még, de
a végére elfáradtunk. Nem mondom, hogy nem érdemelték meg a győzelmet a magyarok, de csalódottak vagyunk, hogy tíz perccel a vége előtt
kaptuk a három pontot eldöntő gólt” – értékelt Lars Olsen, a feröeriek
dán szakvezetője.

Jegyzőkönyv
Európai labdarúgó vb-selejtezők, 10. (utolsó) forduló, B csoport: Magyarország – Feröer-szigetek 1-0 (0-0)
Budapest, Groupama Aréna, 20 ezer néző, vezette: Roi Reinshreiber
(izraeli).
Gólszerző: Böde (81.).
Sárga lap: Nagy Á. (92.), illetve Benjaminsen (18.), Sörensen (57.),
Baldvinsson (62.), Joensen (85.).
Magyarország: Gulácsi Péter – Fiola Attila, Guzmics Richárd, Kádár
Tamás, Szabó János – Stieber Zoltán (66. Nagy Dániel), Pátkai Máté,
Nagy Ádám, Dzsudzsák Balázs – Ugrai Roland (88. Sallai Roland), Eppel
Márton (46. Böde Dániel).
Feröer-szigetek: Gunnar Nielsen – Ári Jonsson, Rógvi Baldvinsson, Atli
Gregersen, Jónas Tór Naes – Sölvi Vatnhamar, Gilli Sörensen (72. Kaj
Bartalsstovu), Fródi Benjaminsen (66. Hallur Hansson), Jóan Edmundsson – René Joensen, Odmar Faerö (88. Klaemint Olsen).

Portugália továbbment, Svájc pótselejtezhet
Az Európa-bajnok portugál labdarúgó-válogatott jutott ki egyenes
ágon a világbajnokságra a magyarok csoportjából, miután a keddi, döntőnek is beillő összecsapáson legyőzte a vendég és eddig százszázalékos
svájci csapatot.
A csoport másik két eredménye a 10. fordulóban: Lettország – Andorra
4-0 (2-0), Portugália-Svájc 2-0 (1-0).
További eredmények:
* A csoport: Franciaország – Fehéroroszország 2-1, Luxemburg – Bulgária 1-1, Hollandia – Svédország 2-0. A csoport végeredménye: 1. Franciaország 23 pont, 2. Svédország 19 (26-9), 3. Hollandia 19 (21-12), 4.
Bulgária 13, 5. Luxemburg 6, 6. Fehéroroszország 5.
* H csoport: Belgium – Ciprus 4-0, Észtország – Bosznia-Hercegovina
1-2, Görögország – Gibraltár 4-0. A csoport végeredménye: 1. Belgium 28
pont, 2. Görögország 19, 3. Bosznia-Hercegovina 17, 4. Észtország 11, 5.
Ciprus 10, 6. Gibraltár 0.

A 2018-as labdarúgó-vb-re kijutott válogatottak
* Afrika (5 helye van a kontinensnek): Egyiptom, Nigéria
* Ázsia (4): Irán, Japán, Koreai Köztársaság, Szaúd-Arábia
* Dél-Amerika (4): Brazília, Uruguay, Argentína, Kolumbia
* Európa (13+1): Oroszország (házigazda), Belgium, Németország,
Anglia, Spanyolország, Lengyelország, Szerbia, Izland, Franciaország,
Portugália
* Észak- és Közép-Amerika (3): Mexikó, Costa Rica, Panama

1. Portugália
2. Svájc
3. Magyarország
4. Feröer-szigetek
5. Lettország
6. Andorra

10
10
10
10
10
10

A B csoport végeredménye
9
0
1
9
0
1
4
1
5
2
3
5
2
1
7
1
1
8

32-4
23-7
14-14
4-16
7-18
2-23

27
27
13
9
7
4

Messi mesterhármasával jutott ki Argentína
Lionel Messi vezérletével egygólos hátrányról fordítva 3-1-re győzött
kedden az argentin labdarúgó-válogatott Ecuador vendégeként, sikerével
pedig kijutott a 2018-as oroszországi világbajnokságra.
Dél-amerikai vb-selejtezők, 18. (utolsó) forduló: Paraguay – Venezuela
0-1, Brazília – Chile 3-0, Ecuador – Argentína 1-3, Peru – Kolumbia 1-1,
Uruguay – Bolívia 4-2.
A végeredmény: 1. (és vb-résztvevő) Brazília 41 pont, 2. (és vb-résztvevő) Uruguay 31, 3. (és vb-résztvevő) Argentína 28, 4. (és vb-résztvevő)
Kolumbia 27, 5. (és pótselejtezős) Peru 26 (27-26), 6. Chile 26 (26-27), 7.
Paraguay 24, 8. Ecuador 20, 9. Bolívia 14, 10. Venezuela 12.
Észak- és közép-amerikai vb-selejtezők, 5. szakasz, 10. (utolsó) forduló:
Honduras – Mexikó 3-2, Panama – Costa Rica 2-1 (0-1), Trinidad és Tobago – Egyesült Államok 2-1 (2-0).
A végeredmény: 1. (és vb-résztvevő) Mexikó 21 pont, 2. (és vb-résztvevő) Costa Rica 16, 3. (és vb-résztvevő) Panama 13 (9-10), 4. (és pótselejtezős) Honduras 13 (13-19), 5. Egyesült Államok 12, 6. Trinidad és
Tobago 6.
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nem kellett védenie. Ezúttal tíz perc
elteltével sem hagytak alább a magyar rohamok, Dzsudzsák tiszta
helyzetből lőhetett, de a labda ismét
elkerülte a kaput. Nem úgy, mint Stieber próbálkozásánál, amelynél már
vetődve kellett hárítania a szigetországi kapusnak.
A 60. perctől ismét meddővé vált
a magyar fölény, egyedül Ugrai kiugrása okozott veszélyt, de akkor az
utolsó pillanatban mentett egy becsúszó védő. Az utolsó negyedórára
ismét kritikussá vált a közönség,
előbb ollézott a vendégek hosszan
tartó támadásépítésekor, majd kórusban fejezte ki, mi a véleménye a
hazai csapat mutatott produkciójáról,
egyúttal ismét elköszönt a magyarok
német szakvezetőjétől. Az egész
mérkőzés legveszélyesebb lövése
ebben a periódusban történt: Bartalsstovu centikkel tévesztette el a
bal felső sarkot.
A kimaradt feröeri lehetőséget
Böde „büntette meg”, aki egy szögletet követően másodjára betalált a
kapuba, így két éven belül másodszor szerzett győztes gólt az északiakkal szemben. A hajrában már nem
változott az eredmény, de a közönség többször így is hangos skandálással jelezte, hogy elégedetlen a
látottakkal. A lefújást követően ezt
füttyszóval nyomatékosították a
drukkerek, akik véleményüket a
szurkolást megköszönő játékosoknak is kifejezték.
Bernd Storck szövetségi kapitány
együttese 10 forduló alatt 13 ponttal
végzett a harmadik helyen, így lemaradt a 2018-as oroszországi világbajnokságról – ahogy az előzőekről is
1986 óta mindig. Az évet két barátságos meccsel zárja a nemzeti csapat
novemberben Luxemburg és a vbrésztvevő Costa Rica ellen.
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Leiskolázták a City’us maradékát

Mint vágóhídra, biztos áldozatként utazott Temesvárra a Marosvásárhelyi City’us teremlabdarúgócsapata az 1. ligás futsalbajnokság
5. fordulójában.
Lassan elfogy Kacsó Endre keze
alól a maradék keret is, a Bánságban csak úgy sikerült hat mezőnyjátékost nevezni, hogy két abszolút
újonc fiatal tartott azzal a négy játékossal, akik már tavaly is játszottak az élvonalban, de a már akkor
megfogyatkozott keretű csapatban
sem számítottak meghatározónak. A
többiek vagy sérültek, vagy megun-

ták, ám tény, hogy az Informatica
ellen, abban a csarnokban, ahol kevesebb mint másfél éve még sikerült az utolsó bajnoki címet
megnyernie, igencsak vérszegény
marosvásárhelyi csapat próbált
helytállni.

Szó se róla, ahhoz képest, hogy a
temesvári csapatot zömében brazil
és szerb légiósok alkotják, a kispadon pedig az a Robert Lupu ül, aki
időnként játékosként is bekapcsolódik, és aki a válogatottnál is edzőjátékos szerepet tölt be, nem is tűnt

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 1. liga, 5. forduló: Temesvári Informatica – Marosvásárhelyi City’us 10-0 (4-0)
Temesvár, Constantin Jude Sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Florin Anca (Déva), Bálint Attila (Székelyudvarhely). Tartalék: Benedek András (Székelyudvarhely). Ellenőr: Sorin Vădana
(Kolozsvár).
Informatica: Ilaş, Savio, Deco, Rakitić, Savić, Felipe, Lupu.
City’us: Tătar (Cătinean) – Boroş, Orbán, Nagy, Luduşan, Pop,
Socaci.
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Hoffmann Anna névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (4384)

MINDENFÉLE

Közlemény

Marosvásárhely 2016–2023-as integrált városfejlesztési stratégiája környezetvédelmi engedélyének kibocsátásáról

A Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség (APM) közli az
érdekeltekkel, hogy kiállította a környezetvédelmi engedélyt Marosvásárhely 2016–2023-as integrált városfejlesztési stratégiáját
illetően. A terv birtokosa Marosvásárhely municípium. A környezetvédelmi engedély kibocsátásáról szóló határozatot a környezetvédelmi ügynökség weboldalán, http://apmms.anpm.ro, a terv
birtokosának székhelyén és az APM székhelyén is kifüggesztik.
Dr. Dorin Florea polgármester

A román film napjai,
II. kiadás

A Maros Megyei Tanács, a Romániai Filmkészítők
Szövetségével közösen, október 16. és 20. között második alkalommal szervezi meg a ROMÁN
FILM NAPJAI fesztivált. Közreműködő intézmények: Nemzeti Filmközpont, Dacin – Sara – Audiovizuális és Filmes Szerzői Jogvédő Hivatal,
Maros Megyei Tanfelügyelőség.
A vetítések helyszíne a Maros Művészegyüttes
előadóterme, a következő program szerint:

Hétfőn, október 16-án 15 órától: Orient
Expressz. Rendező: Sergiu Nicolaescu.

Kedden, október 17-én 15 órától: I. Károly – Egy
sors Romániában. Rendező: Sergiu Nicolaescu.

Szerdán, október 18-án 15 órától: Félix és Otília. Rendező: Iulian Mihu.

Csütörtökön, október 19-én 15 órától:
Aurel Vlaicu. Rendező: Mircea Drăgan.

Pénteken, október 20-án 15 órától: Két férfi egy
halálért. Rendező: Gheorghe Naghi.

A kulturális rendezvény része a 2017-es Iskola
másként nevelői programnak.
A belépés díjtalan.
Szeretettel várunk mindenkit!
A Maros Megyei Tanács sajtóirodája

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(4140)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (4298)
TETŐT FEDÜNK cseréppel vagy
Lindab lemezzel, teraszt készítünk
fából, és vállalunk bármilyen kis javítást. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel. 0758-639-258. (4351-I)
HEGESZTŐT és LAKATOST alkalmazok. Tel. 0766-519-187. (19388)
TAKARÍTÁST vállalok Marosvásárhelyen,
magánházaknál
is.
Tel.
0753-879-620. (4314)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (4325)

KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(3728)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk és emlékeztetünk mindenkit, akik ismerték, szerették és tisztelték,
hogy dr. PAIZS ELEMÉR nyugalmazott főorvos egy évvel ezelőtt,
október 12-én távozott az élők
sorából. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Őt soha el
nem felejtő szerettei. (4348-I)
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a marosvásárhelyi KISS
ANNÁRA szül. Gáll halálának
harmadik évfordulóján. Nyugodjál békében! A gyászoló család.
(4285)

annyira rossznak mezőnyben a
City’us játéka. Néha gólhelyzetig is
eljutottak a marosvásárhelyi játékosok, azonban a kapu előtt alaposan
kiütközött a színvonalbeli különbség, hisz Temesvár sorozatban be is
talált, míg a City’us lövései pontatlanok, vagy könnyen háríthatóak
voltak. Bár – mint említettük – nem
csak védekezett a City’us, a mérkőzésen csak a gólkülönbség kérdése
merült fel, és Savióék (akit a közelmúltban ütöttek román állampol-

gárrá, és a válogatottat máris kisegítette az Európa-bajnokságra) nem
restelltek annyi gólt lőni, ahányat
csak tudtak.
A 10-0-s végeredmény akár reális képet is festhet az erőviszonyokról, de nyugodtan lehetett volna
nagyobb is a különbség. Igaz, talán
a City’us is megérdemelte volna a
becsületgólt.
A lassan, de biztosan a kiesés felé
haladó City’us következő mérkőzése szombaton Jászvásáron lesz.

Eredményjelző
A teremlabdarúgó 1. liga 5. fordulójában: Resicabányai Munkás
– Dévai Autobergamo 1-11, Dunărea Călăraşi – Csíkszeredai Imperial Wet 5-3, Székelyudvarhelyi FK – Sepsiszentgyörgyi Sepsi
Futsal 9-3, Temesvári Informatica – Marosvásárhelyi City’us 10-0,
Galaci United – Jászvásári Poli 5-4.
Nem vársz már bennünket ragyogó
szemekkel,

nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.

De abban reménykedünk, hogy jó

helyre mentél,

hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.

Áldd meg, Atyám, s mi köszönjük,

hogy ő lehetett a mi édesanyánk,

nagymamánk.

Kegyelettel emlékezünk a bálintfalvi MÉSZÁROS EMILIÁRA

halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!

Emlékét őrzi fia, leánya, menye, veje és három unokája:

Szabi, Hunor és Robi. (4360-I)

Fájó szívvel emlékezünk október
12-én az oláhdellői DEMETER
ALBERTRE halálának 20. évfordulóján. Szép emlékét őrizzük egy életen át. Szerettei.
(4334)

Könnycseppek gördülnek végig
arcunkon, szerettünk, és hiányzol nagyon. Bennünk él egy arc s
egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Nehéz az életet élni nélküled, felejteni Téged soha nem lehet. S
ha bús napjaink le fognak telni,
oda vágyunk hozzád megpihenni.
Fájó szívvel emlékezünk a
marosszentannai
SZÖVÉRFI
ANNÁRA halálának második évfordulóján. Szívünkben örökké
élni fog. Emlékét őrzik szerettei.
(4362)

Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,
nyugalmadat
nem
zavarja
semmi. Ha nyugszol is a nehéz
föld alatt, emléked szívünkben
örökre megmarad.
Fájó szívvel emlékezünk október
12-én drága édesapámra és
drága gyermekemre, BAKÓ
DEZSŐRE halálának harmadik
évfordulóján. Emlékedet szívünk- ben őrizzük. Bánatos
fiad, Szabolcs és édesanyád,
Éva. Nyugalmad legyen áldott!
(4375)

Október 9-i, hétfői lapszámunkban két gyászjelentés
TÉVESEN, egy keretben jelent meg. A sajnálatos hibáért a gyászoló család szíves elnézését kérjük. A Népújság

ELHALÁLOZÁS
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek.”
(Juhász Gyula)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, testvér,
TURÓS JENŐ
az UTM-Optika főnöke szíve hirtelen megszűnt dobogni. Temetési szertartása október 12-én 13
órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Szerettei. (4356-I)
Egy pillanat, és mindennek vége,
olyan gyorsan távoztál a végtelenbe. Maradt a bánat és a csendes
sírhalom,
szerető
szívünkben az örök fájdalom.
Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szerető édesapa, após, apatárs,
rokon, barát és jó szomszéd, a
csókfalvi születésű
SZOBOSZLAI KÁLMÁN
október 10-én, életének 82. évében, türelemmel viselt szenvedés
után hirtelen eltávozott közülünk.
Temetésére október 13-án, pénteken du. 1 órától kerül sor a
csókfalvi ravatalozóból. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!
A gyászoló család. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik KOLCSÁR (VÁLÉ)
IRÉN tanárnő temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek
és fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (4309-I)

Köszönjük mindazoknak, akik a
szeretett
BALÁZS
ANDRÁS
temetésén részt vettek és
fájdalmunkban
osztoztak.
A
gyászoló család. (4341-I)
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A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály

nyilvános árverést szervez 2017. október 24-én 10 órai kezdettel az
intézmény Köztársaság utca 30. szám alatti székhelyén a következő javak
értékesítésére:
1. – Assus laptop, kikiáltási ár 350 lej. Az ANDRAVIA KFT. tulajdonát képező
javat az állami adósságok behajtása céljából értékesítik.
2. – 1000 W-os ütvefúró, kikiáltási ár 230 lej; 800 W-os ütvefúró, 165 lej; 777 Wos ütvefúró, 3 db x 165 lej, 495 lej. A MIFOR KFT-D tulajdonát képező javakat az
állami adósságok behajtása céljából értékesítik.
3. – 1998-as gyártású Opel Astra Caravan személygépkocsi, kikiáltási ár 4.125
lej. Az I.I. Szentgyörgyi János tulajdonát képező javat az állami adósságok
behajtása céljából értékesítik.
4. – 1500 négyzetméteres beltelek Kund 27. szám alatt, kikiáltási ár 12850 lej. Az
ACUM KFT. tulajdonát képező ingatlant az állami adósságok behajtása céljából
értékesítik. (A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát.)
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es
törvény 250.
cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások értelmében felkérjük
mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy
értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A fent említett jogszabály 250. cikkelyének 4. bekezdése i) pontja, valamint 7.
cikkelye értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább egy
nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási
ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a
pénzt a Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN RO84TREZ4795067XXX001785
számlára kell átutalni, címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám
4322637 – vagy banki garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és
időben részt vehessenek az árverésen.
Az Andravia Kft., a Mifor Kft., az I.I. Szentgyörgyi János és az Acum Kft. javainak
árveréséről szóló közlemény kifüggesztésének időpontja: 2017. október 12. A
közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, a
Dicsőszentmártoni, Bonyhai, Vámosgálfalvi, Radnóti Polgármesteri Hivatal, az
adós cégek székhelyén és megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium weboldalán.
Bővebb felvilágosítás a végrehajtói irodában (Baltatu Gheorghe felügyelő) vagy
a 0265/443-312-es telefonszámon.

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

A GASTROMETAL KFT. ÜZEMVEZETŐT alkalmaz marosszentgyörgyi telephelyére. Az önéletrajzokat a jobs@gastrometal.ro
e-mail-címre kérjük küldeni, illetve a 0728-328-881-es telefonszámon lehet érdeklődni. (60387-I)

A marosvásárhelyi FAN COURIER ALKALMAZ SZÁMÍTÓGÉP-KEZELŐKET, ÁRUMOZGATÓKAT rész- és teljes munkaidőre. Követelmények: felelősségérzet, komoly hozzáállás,
rugalmasság. Az önéletrajzokat a következő e-mail-címre várjuk:
hr.tgmures@fancourier.ro Tel. 0265/311-470, 4062-es mellék.
(19400)
SZAKKÉPZŐ TANFOLYAMOK villamosság területén: ANRE,
mester, technikus, villanyszerelő. Tel. 0731-150-389. (60428)

ALKALMAZUNK festőpisztolyos tapasztalattal rendelkező FESTŐKET és MUNKÁSOKAT. Tel. 0744-212-269. (4278-I)

ÉJSZAKAI SZOLGÁLATBA alkalmazunk RECEPCIÓST központi zónában levő panzióba. Tel. 0744-624-976. (sz.-I)

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

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező: RECEPCIÓST, gyermekek számára ANIMÁTORT;
PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391-I)

RÉGI AJTÓK ÉS ABLAKOK MINŐSÉGI HŐ-, POR- ÉS
HANGSZIGETELÉSÉT vállaljuk Németországban kifejlesztett
technológiával. Új és egyszerű megoldás, tiszta munka, nagytakarítást nem igényel. Tel. 0721–255-006. (H.N.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG KARBANTARTÓT/NEHÉZGÉPSZERELŐT alkalmaz. Az
önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430151-es faxszámra várják. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon. (60431)
A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és FIATAL SEGÉDMUNKÁST. Tel. 0744-644-026. (19426-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (19426-I)

A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony
segíteni tud Önnek abban, hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé
teszi
a
vállalkozást,
elűzi
a
szerencsétlenséget, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb betegség esetén,
sikert hoz a szerelembe. Minden problémáját megoldja, az
eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni
Klarának, hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból;
Corina Bukarestben kétévi különélés után kibékült
kedvesével; Németországban Klaus ismét feleségével él,
és sikeres üzletember lett; Ferenc Olaszországban kigyógyult a depresszióból, 7
év után megnősült; Constantin Kolozsváron újra a családjával van; Cristian
Nagyváradon összeházasodhatott szerelmével; az amerikai George sikeres
vállalkozás tulajdonosa.
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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Pénzügyminisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyek kényszervégrehajtási osztálya
Marosvásárhely, Dózsa György utca 1-3. szám, tel.: 0265/250-982, fax: 0265/261-093, e-mail: lorand.suba.ms@anaf.ro

Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám) 2017. október 24-én 11
órai kezdettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi cégek javait, az állami adósságok behajtása érdekében:
MIBCO SERVICE KFT., CUI 2851402, Marosvásárhely, Sârguinţei utca 16/13. szám, Maros megye – végrehajtási dosszié
M73
– Dacia SD LSDEJ, gyártási év 2005, a motor szériaszáma D001068, alvázszáma UU1LSDEJH34578732, törzskönyvszáma
E733160, 1650 köbcentis, rendszáma MS-81-MIB, kék, kikiáltási ár 6.750 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, IV. licit.
A fent említett ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A végrehajtásban levő összeg 9.675 lej, a cég nem
héafizető.
HOTSALE EUROPE KFT., CUI 27395492, Marosvásárhely, Páring utca 58/14., Maros megye, végrehajtási dosszié H496
– hatrészes irodai bútorzat (archiváló), kikiáltási ár 60 lej + 19% héa
– Canon C2020L nyomtató, 1.000 lej + 19% héa
– DL-272358739 R210 szerver, 750 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, III. licit. A fenti ingóságok nincsenek elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás
ellen. A végrehajtásban levő összeg 138.557 lej, a cég nem héafizető.
CONSTRUCTII INGINEREŞTI KFT., CUI 14720613, Marosvásárhely, 1918. December 1. út 30/5. szám, Maros megye –
végrehajtási dosszié C1165
– MST M544 típusú buldoexkavátor, 59.432 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, III. licit. Az ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A
végrehajtásban levő összeg 57.677 lej, a cég héafizető.
RAIANIZ KFT., Náznánfalva, Liliom utca 9/C, Maros megye, CIF 30395450, végrehajtási dosszié R1339
– 124L470 típusú Scania tehervontató, 2002-es gyártású, azonosítószáma XLER4X20004483927, homologálási száma
BJSC311111J69R3, DT 13.02 motor, szériaszáma 1179553, 11.705 köbcentis, dízel, rendszáma MS-11-JCE, fehér, komplett,
normál kopás, 25.500 lej + 19% héa
– önürítős félpótkocsi, LANGENDORF SKA 24/26, 1992-es gyártású, azonosítószáma 17179, homologálási száma
D3LA1E0011J4800, szürke-piros színű, 15.750 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 75%-át jelenti, II. licit. Az ingóságok nincsenek elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A
végrehajtásban levő összeg 34.677 lej, a cég héafizető.
MAROSVÁSÁRHELYI GYÜMÖLCSTERMESZTŐ ÉS KÍSÉRLETI ÁLLOMÁS, CIF 1196828, Marosvásárhely, Legelő utca
1., Maros megye, végrehajtási dosszié S664
– félautomata hídmérleg, 8.100 lej + 19% héa
– önrakodó utánfutó, 1.575 lej + 19% héa
– 3 t-ás emelőtargonca, hiányzó alkatrészekkel, nem működőképes, 3.750 lej + 19% héa
– VN-P 1200 LT öntözőkészülék, 1.350 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 75%-át jelenti, II. licit. Az ingóságok nincsenek elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A
végrehajtásban levő összeg 2.022.909 lej, a cég héafizető.
MAROSVÁSÁRHELYI GYÜMÖLCSTERMESZTŐ ÉS KÍSÉRLETI ÁLLOMÁS, CIF 1196828, Marosvásárhely, Legelő utca
1., Maros megye, végrehajtási dosszié S664
– 3000 l-es pöcegödör-szippantó, 2.560 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit. Az ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A
végrehajtásban levő összeg 2.022.909 lej, a cég héafizető.
MULTICOM IMPEX KFT., CUI 2528372, Marosvásárhely, Cutezanţei utca 81/14., Maros megye, végrehajtási dosszié M20
– 1866 négyzetméteres beltelek, kataszterszáma 455/1, telekkönyvszáma 53856, régi telekkönyvszáma 2636/N,
Marosszentanna községben, Udvarfalván, kikiáltási ár 58.211 lej.
A kikiáltási ár a felértékelési ár 75%-át jelenti, II. licit. Az említett ingatlan nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen.
A végrehajtásban levő összeg 130.123 lej, a cég héafizető.
COROLLA KFT., CUI 15864528, Marosvásárhely, Cibinului utca 13/A, Maros megye, végrehajtási dosszié száma C1397
– Opel Combo BE11, rendszáma MS-08-XIB, homologálási száma AFPL141511C85E3/2006, azonosítószáma
W0L0XCF0663007217, dízel, fehér, törzskönyvszáma E838614, működőképes, 5.460 lej + 19% héa
– Volkswagen haszonjármű, rendszáma MS-09-PNK, homologálási száma BF12111F11UB5E3/2007, azonosítószáma
WV1ZZZ7HZ7H007013, dízel, fehér, törzskönyvszáma E782147, 14.094 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 75%-át jelenti, II. licit. A fenti ingóságok nincsenek elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás
ellen. A végrehajtásban levő összeg 44.010 lej, a cég héafizető.
SUBTRANSCON KFT., CUI 10527220, Marosvásárhely, 1918. December 1. út 188/7., Maros megye, végrehajtási dosszié
S760
– IP260D pneumatikus dugattyú, 2015-ös gyártás, 27.900 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 75%-át jelenti, II. licit. Az ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A
végrehajtásban levő összeg 98.962 lej, a cég héafizető.
BLUE WORLD KFT., CUI 15636384, Marosvásárhely, 1918. December 1. út 117 A/1, Maros megye, végrehajtási dosszié
száma B617
– DS 3060T típusú Portotecnica vízsugaras tisztítóberendezés, 1.331 lej + 19% héa
– Kantzle típusú vízsugaras tisztítóberendezés, 1.312 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit. A fenti ingóságok nincsenek elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A
végrehajtásban levő összeg 4.803 lej, a cég héafizető.
BLUE INDACO TEXTILE KFT., CUI 35309590, Marosvásárhely, Március 8. utca 34., Maros megye, végrehjatási dosszié
száma B1664
– VI BE MAC szurfilálógép, 16.217 lej + 19% héa
– Beisler típusú szurfilálógép, 21.497 lej + 19% héa
– gomblyukvágó gép, 7.924 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit. Az ingóságok nincsenek elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A
végrehajtásban levő összeg 596.596 lej, a cég héafizető.
TRANS LOGISTIC COMPANY KFT., CUI 11024544, Marosvásárhely, Raktár utca 4., Maros megye, végrehajtási dosszié
száma T464
– 638/Vito 110D típusú Mercedes Benz Vito haszonjármű, azonosítószáma VSA63807413084616, homologálási száma
BFME171N11B61E2/1997, dízel, piros, kikiáltási ár 5.100 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit. Az ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A
végrehajtásban levő összeg 44.396 lej, a cég héafizető.
*A héát illető szabályokat és arányokat, amelyeket az ingatlanok/ingóságok esetében alkalmaznak, a 2015. évi 227-es, az
adótörvénykönyvre vonatkozó törvény tartalmazza.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent említett javakra, hogy értesítse erről a végrehajtót a licit
időpontja előtt.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, az
indulási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell
befizetni, számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298, adószám 4322637), az ajánlattevőt képviselő személy
meghatalmazását, román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi
személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását, román magánszemélyek a személyazonossági igazolvány
másolatát.
Jelen okirat a közléstől vagy tudomásulvételtől számított 15 napon belül megfellebbezhető az illetékes bíróságon, a 2015. évi
207-es újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 260. és 261. cikkelye
értelmében.
A 2015. évi 207-es, újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 9. cikkelye 2.
bekezdésének d pontja értelmében a végrehajtás alatt álló adófizető meghallgatása nem kötelező.
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén vagy a 0265/250-982-es telefonszámon, 166, 179-es mellék.
Jelen közlemény kifüggesztésének dátuma: 2017. október 12.
Dénes Irén, a közpénzügyi hivatal helyettes vezetője

Cîmpeanu Carolina osztályvezető
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat
a következő munkakörbe:

Elvárásaink:
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

gépbeállító, gépkezelő

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

Előny: műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos,
fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés.
A gépek kezeléséhez a betanítást biztosítjuk.
Önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevőszolgálatán („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.

Közlemény

A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy október
12–13-án rágcsálóirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, közterületen,
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós szerződés alapján.
Az időtartam változhat az időjárás függvényében.
A felhasználandó szer hatóanyaga a brodifacoum, az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezett, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősül, ellenszere a K1-vitamin.
Kérjük, hogy fokozottan figyeljenek a gyerekekre és háziállatokra, a balesetek elkerülése végett.
Ha mégis a szervezetükbe kerülne a szer, azonnal jelentkezzenek
a marosvásárhelyi nagykórház sürgősségi osztályán kezelésre.
Az esetleges nézeteltérések elkerülése érdekében emlékeztetünk,
hogy a Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett társaság, amely
rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen
közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.

FONTOS TELEFONSZÁMOK

Meghosszabbították
a jégkorszakról szóló kiállítást

A Maros Megyei Múzeum természetrajzi osztályán (Horea
utca 24. szám) a vakáció előtt megnyílt jégkorszakról szóló kiállítás október 29-ig látogatható, kedden és pénteken
9 és 16, szombaton 9-14, míg vasárnap 9-13 óra között.
Az elsősorban gyerekeknek, de felnőtteknek is ajánlott tárlaton
korabeli fosszíliákat, rekonstruált állatokat és a jégkorszakhoz
kötődő hasznos információkat láthatnak, olvashatnak a
látogatók.

Maros Megyei Tanács
Elnök

2017. október 11-i
444. számú rendelet

a Maros Megyei Tanács nyilvános, rendkívüli
ülésének összehívásáról 2017. október 13-án 13
órára
A Maros Megyei Tanács elnöke,
az utólag módosított és kiegészített, újraközölt, a
helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 215-ös
számú törvény 94. cikkelyének 2), 3), 5), 7) és 8)
bekezdése, valamint 106. cikkelyének 1) bekezdése értelmében

elrendeli:

Egyetlen szakasz: A Maros Megyei Tanácsot nyilvános, rendkívüli ülésre hívja össze 2017. október
13-án 13 órára, a közigazgatási palota nagy gyűléstermébe, a következő

napirenddel:

1. Határozattervezet Miklea Hajnal-Katalinnak a
Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi
Igazgatóság vezérigazgatói tisztségébe történő kinevezéséről.
2. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.
Péter Ferenc
elnök

Ellenjegyzi:
Paul Cosma jegyző

A Népújság
hirdetési
irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.

Néha írnál, vagy csak egy szép naplóra vágysz?
Az Üres könyvek egyedi borítói

Kürti Andrea, Rofusz Kinga, Orosz Annabella, Bajkó Attila

és Kőrössy Erika munkáját dicsérik, a tartalmat rád bízzuk!
Üres könyvek sorozatunk újdonságokkal bővült!

Az igényes kivitelezésű, cérnafűzött, keménytáblás könyvek
megvásárolhatók

a Gutenberg könyvesboltokban,
illetve megrendelhetők

a www.gutenbergkonyvesbolt.ro webáruházban.

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, 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.

