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Maros megyéből 130-an vesznek részt a fővárosi tüntetésen

Tiltakoznak az egészségügyi dolgozók

A helyi értékeket
emelik ki

Új nevelési projektet kezdett el a marosvásárhelyi Milvus madártani és természetvédelmi egyesület. Az első
találkozót Csíkfalván szervezték, kedden a gyerekekkel természetismereti
foglalkozásokat tartottak, a felnőttekkel műhelymunka keretében a község
természeti értékeit azonosították.

____________2.
Kiosztják az Orbán
Balázs-díjakat

Maros, Hargita és Kovászna megye
tanácsa idén hetedik alkalommal adományoz Orbán Balázs-díjat a három
megye egy-egy jeles személyiségének, akik munkásságukkal hozzájárultak Székelyföld fejlődéséhez, a
szülőföldön való megmaradáshoz és a
közösségi értékek megőrzéséhez.

____________4.
Kórházigazgatók
és rezidens
orvosok találkozója

Amint a megbeszélésen kiderült, valamennyi kórháznak nagy szüksége van
olyan fiatal szakemberekre, akik a pályájukat itthon, a szakosodásra választott intézményben képzelik el.

Az egészségügyi dolgozókat tömörítő
Sanitas szakszervezet Maros megyei
egységének 130 tagja vesz részt a mai
bukaresti tüntetésen. Az ágazatban dolgozók elégedetlenségének oka a bérezési törvény, amelyben – állításuk
szerint – méltánytalanságok és diszkriminatív előírások szerepelnek az egészségügy és a szociális ellátás terén.

Menyhárt Borbála

Nemrég adtuk hírül, hogy országszerte tiltakoztak a mentőszolgálatok alkalmazottai, akik
szintén a január 1-től életbe lépő és a béreik
csökkenéséhez vezető intézkedések ellen emeltek kifogást.
Tegnap délután több mint száz Maros megyei
egészségügyi dolgozó indult el Marosvásárhelyről, hogy részt vegyen a Sanitas szakszervezet által kezdeményezett fővárosi tüntetésen.
Popşor Ioan Gavril, a Sanitas szakszervezet
Maros megyei szervezetének vezetője lapunk

Fotó: Nagy Tibor

érdeklődésére kifejtette, megyénkből 130 szakszervezeti tag vesz részt a mai tüntetésen a megyei sürgősségi, illetve a klinikai kórházból, a
Szív-, Érrendszeri és Transzplantációs Intézetből, a marosludasi, dicsőszentmártoni, segesvári
és szászrégeni kórházakból. Mint mondta, az
egészségügyi szakszervezet kérései a következők: az egészségügyben és a szociális ellátásban
érvényes pótlékok 30 százalékos felső
(Folytatás a 4. oldalon)

A polgármesteri hivatal érvényesnek tekinti
a katolikus iskola bérleti szerződését

A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal érvényesnek tekinti azt a
szerződést, amellyel a római katolikus egyház vagyonkezelőjétől
bérli az egykori II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Gimnázium épületeit.

A hivatal álláspontját Cosmin Blaga
városházi szóvivő közölte szerdán az
MTI-vel. A szóvivőt azt követően kereste meg az MTI, hogy lejárt az a 30
napos határidő, amelyet az új szerződésről szóló tárgyalások lefolytatására szabott az Erdélyi Római Katolikus Státus
Alapítvány, miután megállapította, hogy
a régi bérleti szerződés érvényét veszítette.
„A bérleti szerződés valóban kitér
arra, hogy ha megszűnik az iskola (a
Római Katolikus Gimnázium) akkor a
szerződés érvényét veszti, de nem tisztázza, hogy milyen körülmények között
kell megszűnnie az iskolának. Márpedig
nem a polgármesteri hivatal szünteti
meg az iskolát. Mi mindig azt akartuk,
hogy a dolgok működjenek” – jelentette
ki a szóvivő. Hozzátette, a Római Kato-

likus Gimnázium tulajdonképpen nem is
szűnt meg, hiszen nem született még
jogerős bírósági ítélet erről. Közölte: a
hivatal álláspontja szerint egy szerződést
nem lehet egyoldalúan felbontani.
„Azt gondoljuk, hogy megegyezéses
úton megoldható az egész probléma.
Nem szükséges bírósághoz fordulni.
Mindig a megegyezés útját kerestük. A
pereskedés időveszteséget jelentene, és
az iskolaépületekben tanuló gyermekeket és a szüleiket érintené hátrányosan” – magyarázta a szóvivő.
Az Erdélyi Római Katolikus Státus
Alapítvány kuratóriuma szeptember
16-i csíksomlyói ülésén állapította meg,
hogy a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal nem tartotta be az iskolaépületek
bérlésére vonatkozó, 2014-ben kötött
szerződést, ezért a szerződés jogilag érvényét veszíti.
A szerződés rögzíti, hogy az egykori
II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus
Gimnázium épületein 2014 és 2019 között miként osztozik az Unirea Főgimnázium, mely Marosvásárhely román
elitiskolájának számít, és a Római Kato-

likus Gimnázium. A szerződés 2. cikkelye rögzíti: „Ha a Római Katolikus Gimnázium nem alakul meg, vagy a bérleti
időszakban megszűnik, a szerződés érvényét veszti”.
A Státus Alapítvány a szeptember
16-i állásfoglalásában kijelentette: elvárja, hogy a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 30 napon belül
egyeztessen az alapítvánnyal egy új bérleti szerződés megkötéséről. Álláspontja
szerint így lehet elkerülni, hogy a román
nyelvű Unirea Főgimnázium diákjai
„arra a sorsra jussanak, mint amilyen bizonytalan helyzetbe kerültek a (magyar
nyelvű) Katolikus Gimnázium diákjai”.
Holló László, az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány igazgatója korábban az MTI-nek azt mondta: ha az
egyház bejelenti, hogy a szerződést felbontottnak tekinti, a város nem tudja már
törvényesen fizetni az iskolák számláit a
közüzemi szolgáltatók felé, és az iskolaépületek minden bizonnyal hónapokon
belül áram, fűtés és víz nélkül maradnak.
(MTI)

____________5.
Megnyerni
az életnek

Tizenkét éve születnek újjá – ideiglenesen vagy véglegesen – a magyarózdi terápiás otthon szenvedélyfüggő
lakói. A helyi Pekri-kastély átépített
magtárában zajló életmentésről, a
Bonus Pastor Alapítvány munkájáról
többször írtunk már. Legutóbbi látogatásunkkor arról érdeklődtünk, van-e újdonság a tízéves évfordulót követően
az otthonban, közben a bentlakók
életébe is bepillanthattunk.

____________6.

Betegségmegelőzés –
ne csak papíron

Antalfi Imola
Az egészségügyi minisztérium újabb nagyszabású
prevenciós kampányra készül. Tulajdonképpen a kormányprogramot szeretnék megvalósítani, aminek
kissé ellentmond az a miniszteri nyilatkozat, hogy a
betegségmegelőző kampányt több civil, például az
HIV/AIDS-betegeket képviselő, illetve betegjogokkal
foglalkozó szervezet kezdeményezte, a szaktárca
pedig támogatja. A lényeg, hogy az ígéretek szerint
ismét kezdődik a „nagy” szűrőprogram (screening),
aminek lebonyolítását főként önkéntes orvosok, nővérek vállalták. Elsősorban a vírusos májgyulladást, a
tuberkulózist, a méhnyakrákot szűrő, valamint a mellrák- és a magzati szűrővizsgálatokról van szó.
Florian Bodog tárcavezető szerint nemcsak Bukarestben, hanem több regionális egészségügyi központban teszik lehetővé az egészségpolitikában kiemelt
szerepet játszó betegségmegelőzés célját szolgáló szűrővizsgálatokat, amelyek költségeit uniós alapokból
fedezik. Persze mindezt majd, valamikor. Ugyanis
még csak készítik a pályázatot, amivel 191 millió
eurót szándékoznak lehívni. Ebből 14 ezer szakember
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 44 perckor,
lenyugszik
18 óra 29 perckor.
Az év 292. napja,
hátravan 73 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma NÁNDOR,
holnap VENDEL napja.
VENDEL: a német Wendelin
név rövidülése, ez pedig a Wendelmar névből ered. A Wendel
névelem jelentése valószínűleg
vandál (egy néptörzs neve). Női
párja: Vendelina.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. október 18.

Változó idő
Hőmérséklet:

1 EUR
1 USD

max. 230C
min. 60C

100 HUF

1 g ARANY

4,5841
3,9032
1,4872

160,6797

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

A helyi értékeket emelik ki

Új nevelési projektet kezdett el
a marosvásárhelyi Milvus madártani és természetvédelmi
egyesület. Az első találkozót
Csíkfalván szervezték, kedden a
gyerekekkel természetismereti
foglalkozásokat tartottak, a felnőttekkel műhelymunka keretében a község természeti
értékeit azonosították.

Gligor Róbert László
Az Invest bank nyújtott egy kisebb
támogatást az egyesületnek, hogy a
Nyárád és Küküllő vidékén mint Natura 2000 természetvédelmi területen
nevelési és tájékoztató tevékenységet
folytassanak. A tíz községre kiterjedő

kis projekt keretében az iskolákban
igyekeznek megismertetni és megszerettetni a gyerekekkel a helyi természeti értékeket, a fiatalokkal és
felnőttekkel pedig szeretnék kialakítani a természeti értékeken alapuló
helyi turisztikai programkínálatot.
Ugyanis egy nemrég lezárult, az
ökoszisztéma-szolgáltatásokat vizsgáló projekt eredményeiből kiderült:
ahhoz, hogy a természeti értékek megmaradjanak, erős közösségre van
szükség, viszont az itt lakók nem ismerik saját értékeiket. A másik gond az,
hogy bár a térségnek nagyon nagy a
turisztikai potenciálja, nincsenek kellő
programkínálatok. Ezért a Milvus szerint jó lenne, ha a helyiek nem csak

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Rendhagyó tárlatvezetés
a Tékában

Ma délelőtt 11 és délután 4 órától rendhagyó tárlatvezetésre kerül sor a Teleki–Bolyai Könyvtár Deus Providebit –
Reformáció a 16. században című időszakos kiállításán. A
kiállítást László Kimpián Annamária, a tárlat kurátora mutatja be a Székelyföld Napok rendezvénysorozatának kiemelt programjaként.

Reformáció a Székelyföldön

Szintén a Székelyföld Napok kiemelt programja Buzogány
Dezső, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet profeszszorának Reformáció a Székelyföldön címmel zajló előadása, amelyre ma este 6 órakor kerül sor a Teleki Téka
freskós termében.

Hit és Fény Marosszentgyörgyön

Szombaton délután 4 órától a marosszentgyörgyi római
katolikus plébánia tanácstermében találkozót tart a marosvásárhelyi, nagyernyei és a marosszentgyörgyi Hit és Fény
közösség.

Nyolcvanéves a jeddi közösség

Október 22-én, vasárnap délután 3 órakor ünnepi szentmise keretében emlékeznek a jeddi római katolikus templomban az első templom építésének 80. évfordulójára,
mely a közösség megalakulásának időpontja. A szentmisét
és az ünnepi szentbeszédet ft. Oláh Dénes főesperes
tartja.

Álomvirág Marosszentgyörgyön

Október 26-án, jövő csütörtökön 18 órakor a marosszentgyörgyi római katolikus plébánia tanácstermében Bölöni
Domokos író bemutatja a Baricz Lajos, Simon Kinga és
Szántó Edit szerkesztésében megjelent Álomvirág című
antológiát, amely a 20 éves Harangszó írásaiból készült
összeállítás. Ez alkalommal az egyházi értesítőt is méltatják. Közreműködik az egyházközségi Szent György énekkar, a Szent Cecília együttes és a Kolping Család
énekkara. Műsorvezető: Moldovan Bencze Irén.

Élménypedagógia és outdoor
módszertani továbbképző

November 20–26. között trénerképzőt szervez az Outward
Bound Románia élménypedagógia és outdoor módszertan
témakörben. Olyan szakemberek jelentkezését várják, akik
már rendelkeznek tapasztalattal a tréningek, ifjúsági
munka, csoportfoglalkozások terén, és nyitottak az új tevékenységek, módszerek elsajátítására, használatára. A
képzés helyszíne Szováta, ingyenes a Maros megyei
szakemberek számára a Maros Megyei Tanács támogatásának köszönhetően. Jelentkezni és a programról érdeklődni
Galambfalvi
Evelinnél
lehet
a
training@outwardbound.ro e-mail-címen.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

azon gondolkodnának, hogy turisztikai
fejlesztés címén nagy attrakciókat létesítsenek, hanem a meglévő, a környezet adta értékeket kellene
megismerjék és turisztikai programkínálatként értékesítsék. Ez a Milvusnak
két szempontból is fontos volna: azáltal, hogy ezeket az értékeket a helyiek
ismerik, jobban vigyáznának rájuk, és
ez hozzájárulna ahhoz, hogy a térségben továbbra is megmaradjon a jelenlegi tájhasználat.
A projekt keretében Nyárádmagyaróson, Székelyberében, Csíkfalván,
Székelyhodoson,
Nyárádremetén,
Gyulakután és Erdőszentgyörgyön
szeretnék a községre alkalmazott programkínálatot kidolgozni a helyiekkel.
A Milvus hoz egy bizonyos szakmai
tudást, amit a helyi tudás mellé tesz, a
helyiek ismerik azt, hogy hol, mit és
mikor lehet és érdemes megfigyelni.
Ez egy közös gondolkodás – mondta
el a Népújságnak Kelemen Katalin, a
szervezet munkatársa, hozzátéve, hogy
számukra is új egy ilyen típusú programban dolgozni, de reménykednek,
hogy az eredmények jók lesznek. Amikor kialakul a térségi programkínálat,
szeretnék turisztikai programcsomagokba beépíteni, ezért már felvették a
kapcsolatot turisztikai szakemberekkel. Kelemen bevallotta: amikor az
ökoszisztémás projektjük lezárult, fontosnak látták, hogy pénz és idő szűkében is „melegen tartsák” a projekt
eredményeit, és azokat felhasználva új
lépéseket tegyenek a térség érdekében.

Több mint ezer tejhasznú
szarvasmarha tenyésztőt támogatnak

Első lépésben a helyi természeti értékeket azonosítják

A Maros Megyei Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) adatai
szerint az idén a 211/2017-es
kormányrendelet alapján megyénkben 1166 tejhasznú szarvasmarhát tenyésztő gazdának
nyújtanak tejtermelési támogatást. Összesen 5308 tehénre fizetnek fejenként 227,90 eurót,
azaz 1016 lejt. Ezért országszerte a jóváhagyott kérések
számát illetően Maros megye a
második helyen áll, ami azt
igazolja, hogy nálunk igen erős
az agrárium állattenyésztési
ágazata.
Románia
erre
10.896.083
eurót,
azaz
48.562.289 lejt szán, az anyagi
hozzájárulást majdnem felefele arányban az unió és a
román kormány állta. A támogatásokat szeptember 30-ig kifizették. (vajda)

Fotó: Gligor Róbert László

Faültetés Szentpálon

Fotó: Iszlai Anna

Október 20-án, pénteken délelőtt 10.30-tól faültetésre
kerül sor Kerelőszentpálon és a községhez tartozó Búzásbesenyőben. A kezdeményező a Hirschmann Automotive
Románia cég, az akciót Kerelőszentpál Polgármesteri Hivatalával, a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökséggel és a megyei Környezetvédelmi Őrséggel közösen
bonyolítják le. Az akcióba a helyi iskolákat is bevonták.
Első lépésként négy osztályban osztottak ki rajztáblákat,

amelyeken minden gyermek a környezet védelmével kapcsolatos elképzeléseit örökítheti meg. Ezeket később, a csapatmunkát hangsúlyozandó, egymáshoz illesztik. A diákok
az ültetésben is részt vesznek, munkájukat felnőttek – több
mint 60 önkéntes – felügyelik. Az esemény mottója – „Fát
ültettünk, gyermekek” – a fiatal nemzedék részvételének
fontosságát sugallja. A projekt értéke 3000 euró, az összeget a Hirschmann cég biztosítja. (nszi)

Október 21-én, szombaton 18 órakor a marosvásárhelyi
RMDSZ, illetve az Erdélyi Magyar Baloldal platform az
1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére
szervezett megemlékezésre hív minden emlékezni kívánó

marosvásárhelyit a Kultúrpalota kistermébe. A magyar szabadság napja, október 23-a alkalmából zajló megemlékezést
fáklyás felvonulás követi a Vártemplomba. Az eseményt
koszorúzás zárja a templom mellett felállított kopjafánál.

1956-ra emlékeznek
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Ukrán házelnök:

A kijevi tüntetők
szüntessék be a parlament blokádját!

Andrij Parubij ukrán házelnök felszólította szerdán szüntetése, egy korrupcióellenes bíróság létrehozása és a váa kijevi parlament épületéhez vezető utcán a forgal- lasztási rendszer megváltoztatása.
A demonstrálók mintegy ötven sátrat vertek fel a parlamentmat sátraikkal akadályozó tüntetőket, hogy tegyék
szabaddá az utat, és ne támadjanak a képviselőkre. hez vezető Hrusevszkij utca kellős közepén és a Mariinszkij

Parubij a plenáris ülést megnyitva fordult a demonstrálókhoz, kijelentve, hogy ha a képviselők nem tudnak bejutni az
épületbe, nem fognak tudni szavazni, s így teljesíteni sem tudják a tüntetők követelését.
Kedden különböző ellenzéki pártok és mozgalmak több
ezer támogatója vonult a parlament elé, hogy a politikai reformok folytatásáért tüntessen. A megmozdulást Miheil Szaakasvili, az ukrán állampolgárságától megfosztott volt
odesszai kormányzó és egykori georgiai elnök Új Erők Mozgalma nevű pártja kezdeményezte, amelynek hívei mellett
nagy számban jelentek meg a Donbasz ukrán önkéntes alakulat támogatói, de csatlakozott több ellenzéki parlamenti párt,
a lembergi (lvivi) polgármester vezette Önsegély (Szamopomics), Julija Timosenko Haza (Batykivscsina) pártja, valamint
a szélsőségesen nacionalista Szabadság (Szvoboda) és a Jobboldali Szektor (PSZ) is.
A tüntetők fő követelései a parlamenti mentelmi jog meg-

Katalán népszavazás

parkban, kijelentve, hogy addig nem mozdulnak, amíg követeléseik nem teljesülnek.
Kedden délután kisebb összecsapás tört ki a tüntetők és a
rendfenntartók között, amelyben többen megsérültek. A demonstrálók megtámadták a parlamentből kilépő egyik kormánypárti képviselőt is, lökdösték és különböző tárgyakkal
dobálták, de azóta csillapodott a helyzet. Szerda délelőtt helyszíni beszámolók szerint már csak mintegy kétszáz demonstráló volt a parlamentnél.
Petro Porosenko ukrán elnök – elébe menve a tüntetők
egyik követelésének – kedden alkotmánymódosító javaslatot
terjesztett a parlament elé, indítványozva a képviselői mentelmi jog felfüggesztését 2020-tól.
Kedd este Szaakasvili a tüntetők előtt mondott beszédében
kijelentette, hogy Viktor Janukovicsot – a 2014-ben a Majdan-tüntetések nyomán posztjáról menesztett, Oroszországba
menekült elnököt – „gyűlölték az ukránok, de Porosenkót még
nála is jobban gyűlölik”, és ez – tette hozzá – szomorú. (MTI)

Októberben mintegy 700 cég helyezte át székhelyét
Katalóniából

Ebben a hónapban már 691 cég helyezte át társasági székhelyét Katalóniából Spanyolország más területére – közölte Ana del Valle, a spanyol
kereskedelmi nyilvántartó igazgatója.

Az adatok szerint október első két hetében annyi vállalat
döntött társasági székhelyének megváltoztatásáról, mint tavaly
egész évben. A legtöbben, 212 cég, október 9-én hozták meg
a döntést, egy nappal a katalán parlament rendkívüli ülése
előtt, amelytől sokan azt várták, hogy kinyilvánítják Katalónia
függetlenségét. Ana del Valle szerint a vállalatok a jogbiztonságra hivatkozva távoznak Katalóniából.
A spanyol törvények értelmében alkotmányellenes október
1-i katalán függetlenségi népszavazás másnapján egymás után
jelentették be a cégek, hogy elköltöztetik székhelyüket Kata-

lóniából. A spanyol kormány október 6-án rendeletet fogadott
el, amelyben megkönnyítette a folyamatot, így a részvényesi
közgyűlés jóváhagyása nélkül a cégek igazgatótanácsa is dönthet a székhely megváltoztatásáról.
Mindez Katalónia számára adóbevételek elvesztését jelenti,
ilyen például a gazdasági tevékenységet terhelő adó, és a vagyonátruházási illeték, amelyeket a vállalatok az új székhelyükön fizetnek meg a jövőben.
A cégek szerint a belpolitikai bizonytalanság negatív hatást
gyakorol a helyi gazdaságra, ami ráadásul beláthatatlan ideig
eltarthat, ezért a székhelyek áthelyezésével szeretnék elkerülni
a veszteségeket.
A távozók között van például a Caixabank, amely Spanyolország harmadik legnagyobb pénzintézete. (MTI)

Telefonbeszélgetés Petro Porosenkóval

Johannis elégedetlen az ukrán tanügyi törvénnyel

Ukrán hivatali kollégájával, Petro Porosenkóval kisebbségek élnek, az állam nyelvének megtanulása nem törfolytatott telefonbeszélgetést szerdán Klaus Johan- ténhet az anyanyelv kárára – olvasható a közleményben.
„Ukrajna államelnöke megértést mutatott a román fél agnis. A két államfő beszélgetésének fő témája az új
ukrán tanügyi törvény volt.
godalmával kapcsolatban, és az ukrán hatóságok szilárd elha-

Az Államelnöki Hivatal arról tájékoztatta az AGERPRES
hírügynökséget, hogy Johannis ismét hangot adott a törvény
miatti elégedetlenségének, mivel a jogszabály sérti az Ukrajnában élő kisebbségek – többek közt a románok – anyanyelvi
oktatáshoz való jogát. Rámutatott, hogy a törvény megszavazása előtt ki kellett volna kérni az ukrajnai nemzeti kisebbségek, valamint anyaországuk képviselőinek véleményét.
Klaus Johannis kérte hivatali kollégáját, hogy Ukrajna
tartsa tiszteletben a nemzeti kisebbségek védelmét biztosító
nemzetközi normákat, amelyeket több ízben is felvállalt a
román féllel szemben.
Kiemelte annak fontosságát, hogy a román nyelvű oktatás
színvonala és minősége ne romoljon az új jogszabály miatt,
és leszögezte, hogy olyan országokban, amelyekben nemzeti

tározásáról biztosította partnerét a törvény okozta problémák
áthidalására, oly módon, hogy ne sérüljön a román kisebbség
anyanyelven történő tanuláshoz való joga. Az ukrán államfő
ugyanakkor biztosította tárgyalópartnerét, hogy tiszteletben
fogja tartani a Velencei Bizottság véleményét, amelyet az
ukrán fél kikért az oktatási törvény kapcsán” – derül ki a közleményből.
Petro Porosenko ismét meghívta Románia államelnökét,
hogy látogasson el Ukrajnába. Az eredetileg októberre tervezett látogatást éppen az oktatási törvény miatt mondta le Johannis. A román államfő azt felelte az ismételt meghívásra,
hogy a látogatásra akkor fog sor kerülni, ha sikerül megfelelően rendezni a kérdéses törvény okozta helyzetet – tájékoztatott Románia Államelnöki Hivatala. (Agerpres)

November 22-én hirdet ítéletet a hágai Nemzetközi Törvényszék (NT) Ratko Mladic egykori boszniai szerb hadseregparancsnok ügyében, akit háborús bűnök elkövetésével
vádolnak. „Az ítélethirdetés 2017. november 22-én, délelőtt
10 órakor lesz az ügyben” – írta a volt Jugoszlávia területén
elkövetett háborús bűnöket kivizsgáló törvényszék az MTIhez is eljuttatott közleményében.
Az ügyészség életfogytiglani börtönbüntetés kiszabását
kérte a „Balkán mészárosának” is nevezett Ratko Mladicra,
akit a vád szerint egyebek mellett a srebrenicai mészárlásért
is felelősség terhel.
A most 74 éves Mladic ellen az 1992 és 1995 közötti boszniai háború során elkövetett cselekmények miatt indult eljá-

rás Hágában, a vádpontok között a legsúlyosabb a népirtás
vádja.
Srebrenica a háború idején az ENSZ védelme alatt állt. A
boszniai szerb csapatok 1995 júliusában elfoglalták a várost,
s a békefenntartók szeme láttára nyolcezer boszniai muzulmán férfit és fiút hurcoltak el, akiket ezután lemészároltak.
Ezt tartják a második világháború óta elkövetett legszörnyűbb mészárlásnak Európában.
Szerbia 2008-ban, illetve 2011-ben fogta el és adta ki az
NT-nek a srebrenicai mészárlás fő felelősének tekintett Radovan Karadzic volt boszniai szerb elnököt és Ratko Mladicot. Előbbit háborús bűnök elkövetése miatt tavaly 40 év
börtönre ítélte a hágai bíróság. (MTI)

November 22-én hirdetnek ítéletet
Ratko Mladic ügyében

Ország – világ
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Kérvényezhető
a gázolaj-támogatás

Október 31-éig igényelhetik a gazdák a harmadik negyedévre járó gázolaj-támogatást – tájékoztatott a
Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA). A jogosultak a július – szeptember közötti
időszakban vásárolt és felhasznált gázolaj után járó
támogatást kérvényezhetik a hónap végéig. A támogatás értéke literenként 1,4185 lej. (Agerpres )

Új elnöke van az Energiaárszabályozó Hatóságnak

A képviselőház és a szenátus szerdán együttes ülésen, 220 támogató és 79 ellenszavazat mellett Dumitru Chiriţát választotta meg az Országos
Energiaár-szabályozó Hatóság (ANRE) elnökévé. Az
intézmény alelnökévé ugyanilyen szavazataránnyal
választották meg Nagy-Bege Zoltánt. Az ANRE szabályozóbizottságba beválasztották ugyanakkor tagként Gheorghe Gabriel Gheorghét és Corina Sulgert.
Az általános vita során az ellenzék képviselői kifogásolták, hogy ezekkel a nevezésekkel a PSD–ALDE
koalíció átpolitizálja az ANRE-t. (Mediafax)

Jövőben kerül sor a nyugdíjtörvény módosítására

Csak jövőben kerül sor a nyugdíjtörvény módosítására – jelentette be a koalíciós pártok szerdai ülését
követően a Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE) elnöke. Călin Popescu-Tăriceanu, a szenátus elnöke szerint nagyon bonyolult, összetett
törvényről van szó, és minden eddiginél nagyobb
szabású intézkedésekre van szükség. 13 millió doszsziét kell átvizsgálni, hogy felmérhessék a szabályozás várható hatását. A megosztott héafizetés
kapcsán a szenátus elnöke azt mondta, ezt január
1-jétől kötelezővé fogják tenni a rosszul fizető, illetve
a fizetésképtelen vállalatok esetében, a többi cég
számára opcionális lesz. (Agerpres)

Évente közel 1.400 csecsemő hal
meg

Romániában évente közel 1.400 egyévesnél fiatalabb gyerek hal meg a kórházak hiányos felszereltsége következtében, de a szülők egészségügyi
nevelésének hiánya miatt is, nyilatkozta szerdán a
Mentsétek meg a Gyermekeket Egyesület vezetője,
Gabriela Alexandrescu. Romániában az 1-es besorolású szülészetek 13 százaléka inkubátorral sem
rendelkezik, a 2-es besorolású szülészetek 56 százalékának nincs lélegeztetőgépe, a 3-as besorolású
szülészetek 14 százaléka csak egyetlen újjáélesztő
asztallal rendelkezik. Az egyesület elnöke hangsúlyozta, az orvosi felszerelések hiánya nagyon súlyos
probléma Romániában. (Agerpres)

Betegségmegelőzés –
ne csak papíron

(Folytatás az 1. oldalról)
képzése valósul meg, illetve – a nyilatkozatok szerint –
a screening programokra költik a pénzt.
Ha a közölt statisztikai adatokat nézzük, igencsak
drámai a helyzet: minden ötvenedik lakos C típusú hepatitiszvírussal fertőzött, azonos az arány a B típusú
májgyulladást okozó vírus esetében is. A következmény:
évi 350 ezer elhalálozás krónikus májbetegségek miatt.
A probléma még ennél is súlyosabb, hiszen a hepatitisz
B- vagy C-vírussal fertőzöttek háromnegyede nem is
tudja, hogy vírushordozó, tehát könnyen megfertőz másokat. A fertőzöttek a HIV-vírushoz hasonló módon
adják tovább a fertőzést. Ezért lennének igazán fontosak
a szűrőprogramok. És nemcsak a hepatitisz, hanem a
fent említett betegségek megelőzése céljából.
Azt ugyan nem tudjuk, hogy konkrétan milyen módszertan alapján történik majd a szóban forgó, kormányprogram részét képező prevenciós program
lebonyolítása, és azt sem, hogy milyen költséghatékonysági elemzéseket végeztek a tervezett kampány esetében,
illetve a korábbi megelőző programok (például a volt
egészségügyi miniszter, Eugen Nicolăescu idejében kiosztott „kötelező” ingyenes laboratóriumi vizsgálatokra
jogosító szelvény esetében) milyen valós eredményekkel
végződtek. Érdekes lesz figyelni, hogy a rendelkezésre
álló összegből (feltéve, hogy sikeresen pályáznak) menynyit fordítanak médiakampányokra, iskolai egészségfejlesztési programokra, egészségtudatos nevelésre, illetve
a tulajdonképpeni prevenciós beavatkozásokra. Ezek
együttesen eredményezhetnek egészségnyereséget, és lehetnek költséghatékonyak, feltéve, hogy megfelelő
arányban történik a finanszírozás és jó a kiválasztott
módszertan. Már ha tényleg ez a cél. És azt is jó lenne
tudni, hogy mindez mikor valósul meg.
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Tiltakoznak
az egészségügyi dolgozók

(Folytatás az 1. oldalról)
határának eltörlése, a béremelések
érvényességének kiterjesztése a teljes egészségügyi és szociális ellátásban dolgozó személyzetre 2018.
március elsejétől, a kötelező ügyeletek számának változatlanul hagyása, a társadalombiztosítási
hozzájárulás munkavállalóra való
átruházásának eltörlése, mert ez a
törvényben szereplő 25 százalékos
béremelkedés semmissé tételét
eredményezné. Emellett azt kérik a
tüntetők, hogy a veszélyes munkakörülmények után járó pótlékot terjesszék ki a teljes személyzetre,
beleértve az irodai és kisegítő személyzetet is. Ugyanakkor a 2018-as
év folyamán végig járjanak étkezési
utalványok a dolgozóknak, illetve
tárgyalások nyomán a teljes szektorra vonatkozóan szülessen kollektív munkaszerződés.
Leonard Bărăscu, a Sanitas szakszervezet elnöke a Mediafax hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy
a kormány hónapok óta mást sem

tesz, csak mímeli az érdeklődést
azon témák iránt, amelyeket nemzeti jelentőségűnek nyilvánított. A
kormányprogram betartásának ürügyével olyan intézkedéseket hoz,
amelyek az egészségügyben és szociális ellátásban dolgozók számára
valójában hátrányt jelentenek.
– Hogyan is gondolják, hogy
megállíthatják az állami egészségügyi rendszerben dolgozó orvosok
elvándorlását akár külföldre, akár
magánintézményekbe,
amikor
olyan intézkedéseket hoznak, amelyek egyebek közt az orvosok bevételeinek csökkenését, az étkezési
utalványok elvesztését, a kötelező
ügyeletek számának növekedését,
illetve a kórházakban dolgozó orvoscsapatokon belüli megosztottságot vonják maguk után? –
nehezményezte a szakszervezet országos elnöke.
Az október 19-i tüntetést követően dönt majd a Sanitas országos
vezetősége, hogy általános sztrájkot
hirdetnek-e az egészségügyi és szociális rendszerben.

Városi életterek kialakítása

Egyre inkább érződik környezetünkben is a klímaváltozás
hatása. A globális felmelegedés miatt mind gyakoribbak
a heves viharok, extrém időjárási jelenségek. Nem kell
viszont nagyon messze mennünk a példákkal, megyénk
több községében kiszáradtak
a kutak és csökkent a folyók
vízhozama. Ezért fontos,
hogy megőrizzük az erdőket,
a településeken pedig minél
több zöldövezetet kell kialakítani. És ezért mind az önkormányzatoknak, mind a
civil szervezeteknek tenniük
Fotó: Nagy Tibor
kell, ha élhetőbb tereket szeményt és tevékenységet szerveztek fenntartható, élhetőbb városkép kiretnének a jövőben.

Sajnos Marosvásárhelyen a környezetvédelmi közvita kimerül a
fakivágások, illetve a fák védelmében felszólalók időnként parttalan
vitájában, ahelyett, hogy a kérdésről szakemberek mondjanak véleményt, vagy találjanak hosszú távú
megoldásokat. A Marosvásárhelyi
Kulturális és Tudományegyetem
által kezdeményezett program
mellett a szintén megyeszékhelyen
levő Fókusz Öko Központ is pályázott és támogatást nyert az EYD
2015 – A jövő, amit szeretnénk
című program megvalósítására. A
projekt célja az, hogy a klímaváltozás jegyében adatokat gyűjtsenek a jelenlegi helyzetről, és
megoldásokat javasoljanak a káros
hatás csökkentésére. Az erre vonatkozó stratégiák elkészítésére bevonják az érintett feleket, azaz a
szakembereket, a politikai szereplőket, valamint a lakosságot is.
Dr. Hajdú Zoltán, a Fókusz Öko
Központ elnöke elmondta, hogy a
projekt keretében eddig több ese-

különböző életkorú és szakmájú
résztvevőknek, célcsoportoknak.
Tegnap nyílt fórumot tartottak
egyetemi hallgatóknak. A diákok a
marosvásárhelyi Sapientia EMTE
kertészmérnöki karáról, a Dimitrie
Cantemir Egyetem földrajz-turisztikai szakáról, illetve a MOGYE
gyógyszerészeti karáról kapcsolódtak be a programba. Első lépésként a Fókusz által biztosított
műszaki felszereléssel, professzionális GPS-szel feltérképezik a
város területén levő idősebb, védelemre szoruló fákat (kb.mintegy
100-at), mivel Marosvásárhelyen a
fák és a zöldövezetek helyzete állandó kényes téma. Az adatbázist
természetesen az érdeklődők rendelkezésére bocsátják. Ugyanakkor a témakörben szervezett
sorozatos vitákról és kerekasztalbeszélgetésekről, az itt elhangzott
ötletekről, javaslatokról kiadványt
szerkesztenek, ami útmutató lehet
az önkormányzatnak arra, hogy
miket vegyenek figyelembe egy

alakításához.
Megtudtuk, hogy a projekttől
függetlenül egy kertészmérnökhallgató az ún. fakopp mérőműszerrel felméri a nagyobb fák
egészségi állapotát, hogy adott
esetben megalapozottan döntsenek
majd arról, hogy melyiket kell kivágni, illetve megőrizni, netán kezelni, hogy minél tovább
megmaradjanak.
A nyílt fórumuk lehetőséget ad
majd a különféle akciók – amelyeket az egyetemisták találnak ki –
megvalósítására, a kutatások eredményeinek bemutatására, megvitanem
hagyományos
tására
formákban (szeminárium, műhely,
kerekasztal), így valószínű, hogy
akár villámcsődületre vagy a helyszínen szervezett bemutatóra is sor
kerülhet – mondta többek között
dr. Hajdú Zoltán, az Európai Unió
EuropeAid programja által támogatott program vezetője, a Fókusz
Öko Központ elnöke. (vajda)

Dobozolható reggel

Fotó: Nagy Tibor

A reformáció jegyében osztják
ki idén az Orbán Balázs-díjakat

Maros, Hargita és Kovászna
megye tanácsa idén hetedik
alkalommal
adományoz
Orbán Balázs-díjat a három
megye egy-egy jeles személyiségének, akik munkásságukkal
hozzájárultak
Székelyföld fejlődéséhez, a
szülőföldön való megmaradáshoz és a közösségi értékek
megőrzéséhez.

A 2017-es esztendő a reformáció
emlékéve, ezért idén ennek jegyében olyan személyiségek kapják
meg a kitüntetést, akik tevékenységükkel megújulást hoztak közösségük életébe, illetve szakmai
teendőik mellett felvállalták hiánypótló szociális, kulturális és ifjúsági
tevékenységek szervezését is, és ezáltal hozzájárultak a közösség öszszetartásához és megerősítéséhez.
Az Orbán Balázs-díjakat az előző
évek hagyományát követve idén is
a Székelyföld Napok keretében fogják kiosztani. A díjátadó ünnepséget
a három székelyföldi megye fel-

váltva szervezi meg, idén Maros
megye az esemény házigazdája. A
ünnepségre pénteken, október 20án este 6 órától kerül sor a marosvásárhelyi Vártemplomban. Az
eseményen jelen lesz Maros, Hargita és Kovászna megye elnöke is,
akik személyesen adják át a kitüntetéseket az idei díjazottaknak.
Az ünnepi rendezvény keretében
fellép Boros Emese énekes és a
Codex régizene-együttes. A csíkszeredai együttes a reformáció évfordulójára összeállított előadását
fogja bemutatni, amely a genfi zsoltárok feldolgozásán alapul. A Mint
a szép híves patakra című előadás
Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításaira és Claude Goudimel harmóniáira épül. A régizene-együttes
historikus hangszereken játszva eleveníti fel a XVII. század eleji első
magyar zsoltárokat.
A díjátadó ünnepségre a belépés
ingyenes.
A Maros Megyei Tanács
sajtóirodája

A szerda reggeleknek meghatározott szertartása van. Évszaktól
és politikumtól függetlenül. Halogatástechnikával élek. Már kedd
este tudom, hogy szerda hajnalig
semmilyen épkézláb ötlet nem fog
az eszembe jutni. Mert ilyen az
ember: amíg lehet, a feladatot (legyen bármilyen természetű) addig
húzza-halasztja, amíg csak lehet.
Elbliccelni teljesen nem lehet, már
csak erkölcsi és önbecsülési okokból sem. Taknyolni lehet, kihagyni
nem.
Szóval a lelkiismeret nevű örökölt kényszeresség, szúrós kényelmetlenség már fél hatkor,
legkésőbb hat óra tájban felveri az
áldozatot – jelen esetben e sorok
íróját –, és akkor a kávéfőzés oázisába menekül. Kimegy, külön
örül annak, hogy nincs őrölt kávé
a zöld, egykor ajándékba kapott,
lezárható fémdobozban. Erről
eszébe jut, hogy minden családban
vannak ereklyeként tisztelt fémdobozok, amilyeneket az ember a felmenőitől vagy a rokonságtól
szerzett be a génállománnyal, szokásokkal, szófordulatokkal és kedvenc ételekkel együtt. Emlékdoboz.
Megbízható, háborúkat átvészelő.
Kamaralakó. Például anyámnak
két lisztesdoboza is volt, amolyan
40 cm magasak, vörösbarna színűek. Lekoptak róluk a betűk, és az
ábrák kivehetetlenek voltak. Hogy
mi lehetett az eredeti rendeltetésük, azt nem tudom, talán olajbogyót tároltak benne, vagy valami
keleti nyalánkságot, szükségkekszet, amerikai kétszersültet, háborús vésztartalékot. Fogalmam
sincs, talán a nagyapám terménykereskedéséből maradtak reánk,
de tény, hogy egész gyermekkorunkat végigkísérte, abból emelte ki
anya a tortákhoz és tésztákhoz

való lisztet, de azután valamelyik
költözéskor nyoma veszett. (Ha valaki megdöbbenne, hogy az ötvenes
években
cukrászati
nyalánkságok is előfordultak családonként is, annak javasolom,
hogy azért csak mélyüljön el a korszak társadalom- és táplálkozástörténetébe. Meglepetésekben lesz
része.)

Mások szögeket és műszaki kincseket rejtegetnek a dobozokban.
Van, aki a halászfelszerelés apróságait őrizgeti. Külön élvezetet
nyújt az óvatos benne turkálás. A
szerencse doboza. A fémdobozok
örök életűek. Még manapság is,
amikor egyre több dolgot csomagolnak benne mifelénk is. Sőt, már
csinos kínai teásdobozokból is
nagy a bőség. Hiszen kell az a családalapításhoz. Ui. véleményem
szerint fémdobozok nélkül nincs is
igazi család. (Próbált.)
Nem is gondoltam rá mostanig.
De a reggel arra jó, hogy az ember
az emlékek között válogasson, miközben alszik még körötte a család, akikért kikelt szúróssá vált
ágyából, kislattyog kávét főzni,
megőröli a szemes kávét, betömködi a két év óta szolgálatos kávéfőzőbe, vízzel tölti fel a masina
ágyúcsövét, rácsavarozza a fedelét, ami nyomás alatt tartja a gőzöket, és vár, amíg lecsordul az
első csepp – vö. inspiráció –, amit
egyre szaporábban követ a többi,
végül, mint egy győztes finálé,
gőzök sistergése közepette ott az
üvegkiöntőben az újszülött. Sötétbarna, erős és ízletes. Két édeskét
pöttyentünk bele magunknak,

egyet az életünket társassá szervező partnernek, fehér port adagolunk a csinálmányhoz, két púpozott
kiskanállal, majd forrón tálaljuk
kis, erre a célra idomított alpakkatálcán.
Ezzel máris nyertünk egy kis
időt. Kávénkkal saját szobánkba
sietünk, amennyire a félhomály engedi ilyenkor, október derekán, és
kinyitjuk az internetes újságot,
hátha nyerünk némi ihletet, ötletet,
indítványt, kezdőlökést. Nincs kezdőlökés. Miként isten is örökké
mozgatta a világot, melynek se
vége, se hossza.
Ám a szerda reggel fenyegetését
ezzel még egyáltalán nem semlegesítettük. Nem is lehet. Hiszen a
szerkesztőség várja – ezzel áltatom
magamat –, a szerkesztőség türelmetlenül rúgkapál, mint felnyergelt táltos ló, amely már felfalta a
meseírók által kikészített parázsadagot. A további halogatás életveszélyes.
Nincs mit tenni, megnyitunk egy
szűzfehér oldalt a gépen, amely
pont olyan falánk és feszélyeztető,
mint egykor a hófehér írópapír, és
leütjük az első mondatot. Az első
mondat bármi lehet. Ad libitum.
Ahogy tetszik. A szerző rámered.
Jobban mondva ezután válik szerzővé, abban a pillanatban, amikor
a kezdőrúgás követelőzővé válik,
és folytatásért kiált, toporzékol.
Bizony mondom néktek, a következő mondat a legnehezebb. Ha
ezen túlestél, a többi már gyerekjáték egy tapasztalt tárcaíró számára.
Ezután már csak tehetség kell,
elegendő szókincs, megfelelő
emlék- és tapasztalati háttér, és a
végén a csattanó. Az esetleges lájkok már csak hab a tortán. Vagy
tortúrán.
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Újabb egészségbiztosítási
kártyákat kézbesít a posta

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Európában egyedülálló

Szív City életmentő mobilalkalmazás Budapesten

Tizennégy éve tartják meg október 16-án az
európai újraélesztési napot. Ennek célja felhívni a figyelmet arra, hogy a lélekjelenlét és
a szakszerű újraélesztési ismeretek birtokában a szívhalál első három-öt percében
életet lehet menteni, mielőtt a mentők a
helyszínre érkeznének.

Magyarországon, ahol az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek az újraélesztés lépéseinek
népszerűsítésére, október 16-án elindult a Szív City
elnevezésű, életmentést segítő mobilalkalmazás a budapesti Országos Mentőszolgálatnál (OMSZ). Az
applikáció letölthető androidos és IOS-rendszeren
egyaránt.
Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár a hétfői sajtótájékoztatón arról beszélt, a kezdeményezés szép példája a civil és az állami szféra
együttműködésének.
Mint mondta, évente több ezren lesznek rosszul az
utcán hirtelen keringésleállás miatt, és a túlélés esélyét nagyban növeli, ha valaki a mentők kiérkezéséig
el tudja kezdeni az újraélesztést.
Ónodi-Szűcs Zoltán kiemelte, az alkalmazás egyedülálló Európában, és reméli, hogy
ezzel példát tudnak nyújtani a többi ország
számára.
A Szív City alkalmazás lényege, hogy ha
valaki rosszul lesz az utcán, a mentők riasztása után az eset ötszáz méteres körzetében
tartózkodó felhasználóknak is értesítést küld.
Az oda érkező laikus életmentők így elkezdhetik az újraélesztést a mentők megérkezéséig.
Nagy Ferenc, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szakmai vezetője elmondta, amint
a regisztrált felhasználó megkapja a mentők-

től a riasztást, az „indulok” gombra kattintva térképes
segítséget kap a konkrét helyszín megtalálásához.
Hozzátette: egy hirtelen szívleállás túlélési esélye
azonnali segítség nélkül tíz százalék alatti, de ha valaki megkezdi az újraélesztést a szakszerű segítség
megérkezéséig, akkor a túlélés aránya négyszer-ötször magasabb.
Domokos Péter a szoftvert fejlesztő Alerant Informatikai Zrt. képviseletében elmondta, az applikációt
folyamatosan fejlesztik, és további funkciókkal is ellátják majd. Egyelőre az alkalmazás csak Budapesten
működik, de terveik szerint év végén, a jövő év elején
országosan lehet majd használni.
Győrfi Pál, a mentőszolgálat szóvivője közölte,
eddig több mint ötezren töltötték le a Szív City applikációt. Október 16-án, az újraélesztés nemzetközi
napján 126 mentőállomáson lehetett megtanulni az
újraélesztés szakmai fogásait, vagy a már elsajátított
tudást felfrissíteni.
A Szív City mobilalkalmazást Budapest több pontján reklámozzák majd egy reklámfelületeket értékesítő cég felajánlásaként. (MTI)

5

A megyei egészségbiztosítási
pénztár értesíti a szolgáltatókat,
hogy a Maros megyei biztosításra
jogosultaknak 10.420 új elektronikus kártyát állítottak ki. Ezeket átadták az Országos Postahivatalnak,
hogy eljuttassa a címzetteknek.
Amíg a kihordás lejár, az informatikai rendszerben úgy jelenik meg,
hogy a kártya kézbesítése folyamatban van, az Egészségbiztosítás Informatikai Platformjáról (PIAS)
pedig az a válasz érkezik, hogy a
keresett személynek nincsen elektronikus kártyája.
Ilyen helyzetekben kártya nélkül
is biztosítani kell az orvosi ellátást.
Ezért a pénztár arra kéri a szolgáltatókat, hogy a fent említett negatív
válasz esetén ne erőltessék a kártyák érvényesítését, és ne küldjék a
pácienseket az egészségbiztosítási
pénztárhoz. Az elektronikus azonosítók aktiválása csak akkor lehetséges, amikor a kézbesítés folyamata

lezárul, addig az Egészségbiztosítás
Informatikai Platformjáról továbbra
is negatív válasz érkezik.
A pontosítás azokra az elektronikus kártyákra vonatkozik, amelyek
2002. 05. 31-ig vagy egy későbbi
időpontig érvényesek. Miután mind
a 10.420 kártyát kézbesítették, az
informatikai
rendszerben megjelenik, hogy kibocsátották, ezt követően aktiválni és
használni lehet az adathordozókat –
olvasható a megyei egészségbiztosítási pénztár közleményében.

A Szent Balázs Alapítvány, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, a Megyei Tanács
és a Studium–Prospero Alapítvány
közreműködésével orvosi konferenciát szervez Fájdalom – a morfopatológiától a kezelésig címmel. A
tanácskozás helyszíne november 35. között a marosvásárhelyi Kultúrpalota. A péntektől vasárnapig tartó
konferencián hazai és külföldi szakemberek – orvosok, pszichológusok, lelkészek, szociológusok,
jogászok, művészek – ismertetik, illetve mutatják be a fájdalom egyegy részterületét.

A hallgatóság nemcsak tudományos és művészeti előadásokat hallgathat,
a
műhelymunkákon
lehetőség nyílik a párbeszédre, a válaszkeresésre. Az akkreditált rendezvényen
az
orvosok,
orvostanhallgatók mellett minden
érdeklődő részt vehet.
A programról bővebben a
www.szentbalazs.ro oldalon lehet
tájékozódni, és ugyanoda lehet a jelentkezést is elküldeni. Akinek kérdései
vannak,
a
szentbalazsalapitvany@gmail.com
címre lehet elküldeni, és az alapítvány munkatársai válaszolnak.

Tanácskozás a fájdalomról

Kórházigazgatók és rezidens orvosok harmadik találkozója

Az elmúlt pénteken harmadszor találkoztak a székelyföldi kórházak igazgatói, menedzserei, vezetőségének
képviselői a MOGYE magyar tagozatának végzős orvosaival és a rezidens
orvosokkal. Amint a megbeszélésen
kiderült, valamennyi kórháznak nagy
szüksége van olyan fiatal szakemberekre, akik a pályájukat itthon, a szakosodásra választott intézményben
képzelik el.

A meglévő üres helyek mellett az elkövetkező években sok orvos éri el a nyugdíjkorhatárt, ez újabb megürülő helyeket jelent. A
kórházakban szakosodó rezidens orvosok egy
része pedig a szakképesítés befejeztével távozni készül. Egyesek azért, mert belátják,
hogy vannak olyan szak-ágak, a gyermekpszichiátria vagy a gyermekneurológia például, amelyek gyakorlására egy székelyföldi
kórházban elengedhetetlenül szükséges a magyar nyelv ismerete.

Vass Levente, a Studium–Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke, parlamenti képviselő
felvezetőjében szemléletes hasonlattal érzékeltette a fiatal orvosokkal, orvosjelöltekkel,
hogy érdemes hazamenni, és a más vidékről
származóknak egy székelyföldi kórházat választani, ahol befogadó, barátságos a munkaközösség, ahol kényelmes lakhatási
lehetőséget biztosítanak a kezdő orvosoknak,
és így érdemes családot alapítani. Ugyanakkor jó tudni, hogy kétszáz méterre van egy
egyetemi kórház, ahova küldeni lehet a beteget, de ott sokkal nehezebb, és hosszú időt
vesz igénybe ígéretes orvosi karriert befutni.
Elhangzott, hogy a szervező Studium–
Prospero Alapítvány a családorvosokra is
gondolt. Új projektjük szerint családi házat
építenek fel azoknak a háziorvosoknak, akik
vállalják, hogy szórványtelepülésen helyezkednek el. A lakhatást kétszer tíz évre biztosítják annak az orvosnak, aki vidéken képzeli
el az életét. A tervek szerint a Szilágy megyei

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Krasznán építik fel – a kivetített képeken is
feltüntetett – első családi házat, a többit, miután azonosították azokat a szórványtelepüléseket, ahol háziorvosra van szükség, és
jelentkező is van az állásra.
A termet megtöltő jelölteknek a sorra felszólaló intézményvezetők mutatták be a kórházat, amelynek az élén állnak, annak
fejlődési irányvonalait, felszereltségét, a
munkakörülményeket és azt, hogy milyen
szakorvosokra, rezidens orvosokra van a legnagyobb szükség jelen pillanatban és az elkövetkező időszakban. Volt humoros
bemutató elriasztó képekkel, láttunk korszerű
kórházat, és megszólalt olyan titokzatos kórházigazgató, aki a közvetlen beszélgetés alkalmával ígért bővebb tájékoztatást.
Hallottunk szemrehányást is olyan vezető részéről, aki szeretett volna szembenézni azokkal, akik nem tartották be a múlt évben tett
ígéreteiket.
A találkozón jelen voltak a Szováta-Nyárád Kórház vezetői, dr. Tar Irma és dr. Kun
Bálint Emese, akik elmondták, hogy sürgősségi orvosra és diabetológusra van szükségük. Az Erdőszentgyörgyi Városi Kórházat
Lucian Drăgan menedzser mutatta be. Dinamikusan fejlődik a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház, ahova az utóbbi években 40
fiatal orvos érkezett, a következő öt évben viszont több állás is megüresedik – mondta többek között dr. Demeter Ferenc menedzser. A
Gyergyószentmiklósi Városi Kórházban sürgősségi, gyermek- és röntgenorvosra van
szükség – közölte Pollner Enikő jogász. A
Baróti Városi Kórházat Dénes Mária menedzser mutatta be. Jól jár, aki Kézdivásárhelyre megy, a municípiumi kórházban
ugyanis hat új műtőt alakítottak ki, és korszerű felszerelés áll az orvosok rendelkezésére, lakást, teljes ellátást biztosítanak
számukra – mondta dr. Szabó István orvosigazgató, aki megjegyezte, hogy nagy szükségük
lenne
például
diabetológus
szakorvosra, továbbá, hogy a jelenlegi rezidensek fele nem marad a szakosodás lejártával. Felújított, jól felszerelt osztályokon jó
munkakörülményeket, jó csapatszellemet,

szolgálati lakást ígért a fiatal orvosoknak dr.
András Nagy Róbert, a sepsiszentgyörgyi Dr.
Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház
igazgatója.
A bemutatókat követően csoportos beszélgetések következtek, egy-egy igazgatót sok
diák vett körül. Amint Vass Levente elmondta, a részt vevő diákok elégedettek voltak a kínálattal, az igazgatók az
érdeklődőkkel. Azon fiatalok figyelmébe,
akik ragaszkodnak Marosvásárhelyhez, az
onkológiai szakképzést ajánlották. A találkozót a Studium–Prospero Alapítvány az Erdélyi Rezidens Orvosok Szövetségével és a
Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetséggel
közösen a Maros Megyei Tanács és a marosvásárhelyi és megyei RMDSZ szervezet támogatásával szervezte.
A megbeszélést megelőzően a marosvásárhelyi RMDSZ szervezet mellett egészségügyi
szakbizottság alakult. Ennek célja a tájékozódás, olyan megoldások számbavétele, amelyek
megalapozhatják az egészségügyben esedékes
szakmai döntéseket. A bizottság bővítése érdekében várják a további jelentkezőket.
A székelyföldi kórházigazgatókkal tartott
előzetes tanácskozás során érdekes, hasznos
eszmecsere zajlott egymás tájékoztatásáról az
előkészületben levő törvénytervezet kapcsán
– mondta Vass Levente, a rendezvény
házigazdája.
*
Ahogy a beszámolókat hallgattam és a kórházigazgatókat körülvevő fiatalokat láttam,
azon gondolkoztam, hogy mennyire megváltozott a világ, és az 1960-70-80-as években
milyen örömmel fogadták volna el a székelyföldi kórházak ajánlatait a marosvásárhelyi
egyetem végzősei, akiket a Kárpátokon túli
elszigetelt, elmaradt településekre helyeztek,
és évek, évtizedek kellettek ahhoz, hogy Erdélyben állást találjanak, ahol sokszor még
rosszabbak voltak a körülmények, még többet kellett kínlódniuk, hogy bevergődjenek
egy nagyobb településre, ahol a gyermekek
iskoláztatása nem jelentett gondot. (bodolai)
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Az ózdi terápiás otthonban

Tizenkét éve születnek újjá – ideiglenesen vagy véglegesen – a magyarózdi terápiás otthon szenvedélyfüggő
lakói. A helyi Pekri-kastély átépített
magtárában zajló életmentésről, a
Bonus Pastor Alapítvány munkájáról
többször írtunk már. Legutóbbi látogatásunkkor arról érdeklődtünk, vane újdonság a tízéves évfordulót
követően az otthonban, közben a
bentlakók életébe is bepillanthattunk.

Nagy Székely Ildikó

– A központ 23 személy befogadására alkalmas, általában 10–15 között mozog a
lakók száma. A tavaly ősszel viszont szinte
telt házunk volt. Érdekes volt látni, hogyan
működik itt egy nagyobb csoport. Az egyik
lakó amatőr rendezőként színdarabkészítésre
buzdította az itt lévőket. A darabot karácsonykor adták elő. Az volt a címe, hogy Az
apák fiai, és a kisgyermekként szerzett lelki
sebekről, a sebokozásról, illetve arról szólt,
hogy létezik egy másik út – mesélte házigazdánk, Geréb Géza lelkigondozó. A hangjával,
mozdulataival derűt, nyugalmat árasztó mentor elmondta, hogy évente háromszor szerveznek kéthetes rövid távú terápiát

A csoportos terápiák helyszíne

szenvedélybetegeknek különböző településeken, például Mezőpanitban és Szentkatolnán.
Sok szer- vagy játékfüggő először ezeken az
együttléteken vesz részt, azután dönti el,
hogy három, hat, illetve kilenc hónapra beköltözik-e az ózdi otthonba, ahol a hosszú
távú terápia zajlik.
– A kórházi kezeléstől leginkább az különbözteti meg a terápiás központban töltött időszakot, hogy a gyógyulással együtt a
személyiség is megváltozik. Van, aki ezt nem
bírja ki, és előbb-utóbb elmegy – teszi hozzá
a lelkigondozó. A leghosszabb terápia résztvevőinek mintegy 60 százaléka szabadul meg
függőségétől, a rövid terápia esetében 20 százalékos az arány.
Nem csak a sebeket látni
– A terápia az egyén számára befektetés,
elköteleződés az életre. Nem véletlen, hogy
a leghatásosabb változata éppen annyi időt
tart, amennyi egy magzat kihordásának ideje
– jegyzi meg Geréb Géza, majd a bentlakók
napi programját ismerteti.
– A legfontosabbak a reggeli, déli és esti
találkozások. A nap kezdetén a csoport tagjai
saját életútjukról mesélhetnek. A szenvedélybetegek rendszerint számos lelki sebet cipelnek, az „én már csak ilyen vagyok”
mentalitás szerint gondolkoznak, cselekszenek, éppen ezért fontos, hogy a múltbeli történések felelevenítésekor a pozitívumok is

Geréb Géza lelkigondozó bemutatja a szobákat...

felszínre kerüljenek, amilyen például a jó
apai, nagyapai kapcsolat. A csoporttársak részéről folyamatos a visszajelzés, ez is a terápia lényeges része, ezáltal ugyanis a függő
azt érzi, hogy nincs egyedül a problémáival.
Fontos szerep jut a gyógyulásban a napi mun-

az edzőtermet, amelyet igény szerint használhatnak a lakók, és egy-két szobába is benyitott. Pedáns rend fogadott a kétágyas
helyiségekben, és a ruhásszekrényre kifüggesztett, szintén terápiás jellegű minősítések
arról árulkodtak, hogy ez nem csak látogatá-

katerápiának is – a konyhai, kerti vagy egyéb
teendőknek –, ekkor ugyanis a szenvedélybeteg megtapasztalja, milyen úgy dolgozni,
hogy közben nem nyúl a függőségét okozott
szerhez. Az egyéniség kibontakozására, az
önálló döntéshozatalra adunk ilyenkor teret,
vagyis a kinti életbe való beilleszkedést készítjük elő.
Beszélgetésünket kopogás szakította félbe,
aztán egy magas, sovány férfi lépett a helyiségbe. „Maradnak ebédre a kedves vendégek?” – kérdezte, majd udvariasan távozott.
– Az ilyen gesztusokat nem mi sugalmazzuk. Ezt jelenti az önállósodás – jegyezte
meg vendéglátónk, akit arról is megkérdeztünk, melyik a legnehezebb időszak a központba kerülőknek.
– Ez egyénenként változik. A terápia kezdetén a szenvedélyfüggő úgy érezheti, hogy
világvégi környezetbe került, ahol egyszerre
szakad rá minden gondja. Ha nem lát reményt
ebben a helyzetben, és nem kap megerősítést
a társaitól, elveszítjük. De ugyanilyen nehéz
lehet a későbbiekben is bent maradni, amikor
újra meg újra az elköteleződés gondolatával
szembesül a lakó. Aki végigviszi a terápiát,
azt talán az életnek is megnyertük.
Angyalhaj az ablak fölött
A későbbiekben a lelkigondozó végigvezetett a tágas épületen, megmutatta a kápolnát, ahol a csoportos beszélgetések zajlanak,

sunk idején van így. Az egyik szobában az
ablak fölött elhelyezett angyalhaj ragadta meg
a figyelmemet. Október elején is beleillett a
képbe ez a karácsonyi jelkép, amely ébredéskor és lefekvéskor is a születés, újjászületés
ígéretére emlékeztetheti a lakókat.

... és az edzőtermet

A játék fogságában
A leghosszabb terápiára elköteleződött
lakók egyike az a harmincas éveiben járó
férfi, aki csaknem másfél évtizeden át a szerencsejátékok bűvöletében élt. Nyíltan, egyszerűen beszélt a Magyarózdig vezető útról.
– Tizenhét évesen a haverokkal mentem
először játékklubba. Az egyik barátom játszott, és nyert. Kíváncsi lettem, hogy nekem
sikerül-e, és én is szerencsével jártam. Másnap is elmentem abba a klubba, harmadnap
is. Más kocsmákban is kipróbáltam a játékgépeket, aztán kaszinókba kezdtem járni rulettezni, kártyázni. A veszteségek két-három
hét múlva jöttek, amikor egyre nagyobb öszszegeket játszottam el. Az egyik kaszinóban
ismertem a tulajt, nála mindig volt hitelem.
Szerettem oda járni, mert figyelt rám, kedves
volt velem a kiszolgáló-személyzet, mindig
megkérdezték, kérek-e valamit, az ital ingyen
járt. De mindig mértékkel ittam. Apám alkoholista, valószínűleg azért nem ejtett rabul ez
a szenvedély.
– Milyen gyermekkori emlékei vannak az
apjáról?
– Semmilyenek. Öt hónapos voltam, amikor elváltak a szüleim. Többnyire a nagyszüleim neveltek. Amikor játékfüggő lettem,
nagyon csúnyán viselkedtem velük, meg is
loptam őket. Akkor azt mondták, költözzem
anyámhoz. Nála már nem volt olyan jó dolgom.
– Gondolom, gyűlt az adósság.
– Igen. Telefont, aranyláncot is adtam el,
hogy legyen pénzem játszani, aztán a szomszédoktól, majd uzsorásoktól kértem kölcsön.
Azok elől bujkálnom kellett. Mindig addig
játszottam, amíg egy banim sem maradt.
Pedig rendszerint megfogadtam, hogy ha
nyerek, abbahagyom, mégsem tudtam leállni.
Közben leérettségiztem, aztán, évek múlva,
kimentem dolgozni Angliába. Építkezésben
kaptam állást, jól fizettek, de amit kerestem,
egy hétvégén eljátszottam. Az itthoniak küldték a pénzt, hogy legyen mit ennem. Tavaly
márciusban jöttem haza.
– Ki vette rá, hogy eljöjjön Magyarózdra?
– A tavaly Szentkatolnán részt vettem a
rövid távú terápián, de nem segített. Idén már
akkora volt a tartozásom, hogy semmiképpen
sem tudtam volna kifizetni. A nagyszüleim
akkor azt mondták, törlesztik helyettem a teljes összeget, ha eljövök a hosszú távú terápiára. Nem volt mit tennem, beleegyeztem. Az
első héten, amit itt töltöttem, semmi sem tetszett, sem az étel, sem a társaság, sem a foglalkozások, csak arra vágytam, hogy újra
játszhassak, kártyacsalásokon járt az eszem
egész nap. Mindegyre érdeklődtem, hogy kifizették-e már az adósságom, és amikor
mondták, hogy el van rendezve, jeleztem Gézának, a mentoromnak, hogy hazamegyek. Ő
csak annyit mondott, hogy 48 órán belül még
visszatérhetek. Az első utam, persze, egy játékklubba vezetett. Háromezer lejt sikerült elpallnom pár óra alatt. Amikor betettem az
utolsó 50 lejt, elhatároztam, hogy ez lesz az
utolsó. Kiszámítottam, hogy a függőségem
éveiben 200 ezer eurót játszottam el, és megijedtem. Tudtam, hogy ha így folytatom, az
utcára kerülök. Ezért tértem vissza. Azóta
minden sokkal könnyebbnek tűnik. Úgy
érzem, megszűnt a sötétség körülöttem.
– Hogyan látja a jövőt?
– Szeretnék visszamenni Angliába dolgozni, aztán családot alapítanék. Örülnék, ha
lenne legalább két gyermekem.

Fotó: Nagy Tibor
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Őszi vonalak (2.)

A 2017-es őszi szezon főbb divatirányzatainak bemutatását kezdtük el
október 5-én, most ezt folytatjuk.
Mint ahogy az első részben már
szó volt róla, a divatslágerlistát is a
nőies egyberuhák uralják. A részletek továbbra is fontosak, viszont a
kényelmesség elvén a díszítések
diszkrétek, visszafogottak.
A BEAUTIFUL MUST HAVE
(azt is mondhatnánk, hogy szépnek
lenni kötelező) stílus esetén a báj a
részletekben rejlik. Apró gyöngyökkel díszített egyszerű fehér póló vagy
pulóver; egyszerű fekete vagy sötétkék hosszú ujjú ruha, ujján pici vi-

A COSY ELEGANCE a sikkel
teli kényelemre esküszik. A pasztell
árnyalatok, a puha kötött pulóverek
és laza szövetek csodás hangulatot
adnak. Fűzős övvel, szőrme- és
gyöngydíszítésekkel társítva kiteljesedik eleganciánk.
A legkényelmesebb viselet talán a
CASUAL AUTUMN (alkalmi ősz),
mely főleg a kényelmes, kötött elemeket részesíti előnyben.
A városi kalandok divatjára a
DOWNTOWN GIRL (belvárosi
lány) elnevezés a legmegfelelőbb, és
főleg a laza, extra méretű darabokat
részesíti előnyben, különösen energikus piros árnyalatban.
Az új business lookot (üzletasz-

a
kötött
szürke
rághímzés,
gyapjúsapkán és sálján színes, hímzett rózsaminta, ezek mind olyan elemek,
amelyek
megszépítik,
„feldobják” öltözékünket, különlegesebbé teszik mindennapjainkat.
A PRINCESS ROCK esetén azt
mondhatjuk, hogy ebben a szezonban a glamourt, azaz a csillogót
rockosan játsszuk, azaz a piros-fekete kockás mintát gyöngyökkel, a
bőrelemeket pedig szegecsekkel díszítjük. Ha ezeket egy fodros, kislányos
pulóverrel
társítjuk,
romantikusba hajlik a kinézetünk.

szony-viseletet), amiről már beszéltünk, és amelyet a laza elegancia
jellemez, ezúttal nevezzük el MRS.
OFFICE CHIC-nek.
És mivel munka után jöhet a szórakozás, illessük ezúttal a FOREVER
PARTY névvel az alkalmi stílust,
mely idén játék... a kékkel. Kék alapon romantikus virágmintás ruhák,
egyszínű kék csipkeruhák, testhezálló, szűk sötétkék nadrág kobaltkék felsővel és még sorolhatnánk.
Aki szereti a piros és fekete összeállítást, az idén ősszel nyugodtan viselheti.

Casoni Szálasi Ibolya

Szirmok szeretete

Matyó néni zenélő virágai

Egy rejtélyes gyógynövény

Gyógyszer vagy veszélyes méreg?

Veress László
A segesvári múzeumban kiállított patikaedények
a 18-19. századból származnak, az egykori Sas nevű
gyógyszertárból, amelynek tulajdonosa 1899-ben
ajándékozta sok más tárggyal együtt megőrzés és védelem érdekében a városnak. A díszes, pompás kiképzésű edényeken kétfejű sas ábrázolását láthatjuk,
tartalmukra vonatkozóan ovális kartusban vannak a
feliratok, latinul, gyakran rövidítésekkel.
A patikaedények feliratait szépen író, de nem különösebben képzett emberek, úgynevezett piktorok
végezték, és szükség esetén végzik ma is. A szövegeket a patikus kézzel írta meg, tanulmányai, ismeretei alapján, bizonyára néha kevésbé olvashatóan,
és adta át a piktoroknak. Így szinte természetes, hogy
hibás feliratok is születtek, amelyeket kétszáz, háromszáz év távlatából nehéz értelmezni.
A segesvári múzeum anyagában legalább tíz elhibázott címke van. Gyakran a B helyett P, a H helyett
M, a T helyett F, az U helyett N van írva, és ezek az
egyszerűbb, jelentéktelenebb esetek. Van egy rejtélyes felirat, amelynek megfejtése sok fejtörést okozott: EXTRACTUM CIMTAE HERBAE.
Cimta nevű gyógynövény leírása nem található
sem a két-háromszáz éves, sem az utóbbi időkben
megjelent szakkönyvekben.
A talány megfejtése érdekében a szegedi gyógyszerésztudományi karhoz, a düsseldorfi gyógyszerészeti intézethez és a heidelbergi gyógyszertári
múzeumhoz fordultam, de ők sem tudnak ilyen nevű
gyógynövényről. Végül is a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság segítségével sikerült megnyugtatóan tisztázni, hogy téves feliratozásról van szó. Az
egykori gyógyszerész EXTRACTUM CICUTAE
HERBAE feliratot rendelhetett meg, amelyben a
piktor a CU-betűket M-nek olvasta és írta, így lett az
ismert CICUTAE-ból az ismeretlen CIMTAE.
A foltos bürök évszázadokon át gyógynövényként
volt használatos, latin neve Conium maculatum vagy
Cicuta maculata. Utóbbi nevéből származik kivonatának latin neve, extractum Cicutae herbae, amely az
első Magyar Gyógyszerkönyvben (1871) még hivatalos volt, de a későbbiekben már nem.
Elődeink a foltos bürök zöld részei (herba) nedvét
belsőlegesen mérgek ellenanyagaként, hánytatóként,
epilepszia, szifilisz, különböző eredetű fájdalmak,
szamárköhögés kezelésére alkalmazták. Külsőleg
kenőcsök és alkoholos kivonatok formájában kelés,
furunkulus, tályog, pikkelysömör, rühösség, bőrrák,
rákos daganatok gyógyítására használták.
A bürök Európában mindenütt közönséges, egymásfél méterre is megnövő gyom, az öt legveszélyesebb növények egyike. Összedörzsölve kellemetlen

egérszagot áraszt, mérgező hatóanyaga, koniintartalma miatt. Mérge a növény minden részében jelen
van, de legtöbbet a levelek és a termés tartalmaznak.
A bőrön és a nyálkahártyán keresztül is felszívódik,
ezért érintésétől is óvakodjunk! A mérgezési tünetek
hamarosan megjelennek: fáradékonyság, szédülés,
hasmenés, verejtékezés, majd a mozgatóizmok bénulása következik, ami előbb az alsó végtagok, majd
a mellkas bénulásában nyilvánul meg, végül beáll a
fulladásos halál.
Gyógyító és halálosan mérgező dózisa (adagja)
nagyon közel van egymáshoz, ezért gyógyításra már
nem használják, a szakemberek még homeopátiás
kezelésre sem ajánlják.
A foltos bürök történelmi nevezetessége a Kr.e.
negyedik évszázadból származik, Szókratész ókori
bölcselő kivégzésével áll kapcsolatban.
Szókratész, a kivételesen nagy gondolkodó vallotta, hogy a lélek tudatlanságból megy a bűn után,
ezért tanulni kell! A tömegek uralmát (a demokráciát) elutasította. Szerinte a „bölcsességet szerető
emberek” (filozófusok) kellene vezessék az országot, a törvényeket – jókat és rosszakat egyaránt –
mindenkinek be kell tartani. Szembekerült az akkori
politikai vezetőkkel, akik istentelenséggel és fiatalok
megrontásával vádolták meg, halálra ítélték, a kor
szokásai szerint foltos bürök mérge által. A börtönből megszökhetett volna, de nem tette, mert szembekerült volna nézeteivel. Kr. e. 399-ben kiitta az
eléje tett méregpoharat, tanítványai jelenlétében halt
meg, akik közül a legismertebb, Platón részletesen
leírta a mérgezési tüneteket, a haláltusa lefolyását.
Szókratész az elvek melletti kiállás örök példája maradt!
Az ókor híres hadvezére, Hannibál is a bürök mérgével lett öngyilkos, és az emberiség történelme folyamán számos gyilkosság is ezzel a kegyetlen
méreggel történt.

akárcsak egy zenekarban – van egy vibráló
háttér és egy szólista.
– Számomra ezek élő virágok, csak azt
várom, hogy illatozzanak – jegyezte meg Vasile Mureşan.
Oláh Dénes főesperes azt hangsúlyozta,
hogy a virágok beszélik a legszebb, legőszintébb nyelvet. A tárlat üzenetét így foglalta
össze a főesperes:
– Bár Matyó mama azt mondta, nem szánt
különösebb mondanivalót alkotásainak, ha
megállunk egy kép előtt, az a maga egyszerűségével, tisztaságával sok gondolatot felébreszt bennünk. Arra tanítanak ezek a képek,
hogy próbáljunk szépen szeretni, élni, hiszen
szépre szomjas lélekkel áldattunk meg. A
szépség pedig belülről fakad, a derűlátásból,
az életbe vetett hitből, mindabból, ami Matyó
mama művészetét jellemzi.
A megnyitó végén az alkotó jól ismert szerénységével, érzékenységével köszönte meg
az elhangzottakat, majd így zárta az eseményt:

Marton Erzsébet, azaz Matyó néni
régóta szövetséget kötött a virágokkal. Nyaranta finom gyógyszerujjai
közé simulnak a kert és mező lakói,
őszire pedig új életet ad nekik. Pillangó, szív, karcsú kisasszony lesz a
lepréselt, egymásra találó szirmokból,
szárakból, levelekből, és a szebbnél
szebb kompozíciók heteken keresztül
gyönyörködtetik a marosvásárhelyi
Deus Providebit Tanulmányi Házba
betérőket. Itt lelnek otthonra legtöbbször Matyó néni alkotásai, és
legújabb kiállítása, a Még nyílnak a
völgyben... című is itt nyílt meg múlt
szombaton.

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

A megnyitón Vasile Mureşan szobrász- és
festőművész méltatta elsőként a tárlat látványvilágát.
– A virág Isten ajándéka. A földben születik és felfelé néz, így föld és ég között teremt
kapcsolatot – mondta a művész, majd azt is
kiemelte, hogy Matyó néni munkáin a szirmok megőrzik eredeti színüket. A továbbiakban a méltató az árnyalatok játékáról, a
színek összhangjáról, kromatikus finomságáról szólt, a kompozíciók kapcsán pedig arra
hívta fel a figyelmet, hogy minden képen –
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– Nézzük a képeket, azok jobban beszélnek, mint én.
Amíg az egybegyűltek körbejárták a tárlatot, Matyó nénit kérdezgettük.
– Ismert Petőfi-vers a tárlat címe. Mi adta
ehhez az ötletet?
– A most látható képeim nagy része ezen a
nyáron született. Egy bizonyos számú kép
után úgy éreztem, elég lesz, eljött a pihenés
ideje. De szeptember végén még nyíltak a virágaim… Innen a cím.
– Van-e kedvenc a legújabb alkotások között?
– Az a kettő, ami a plakáton is látható.
Sötét háttérből tör elő rajtuk a napsugár, és
annyi fényt, annyi szeretetet áraszt...
Marton Erzsébet préseltvirág-kiállítása a
továbbiakban is megtekinthető a Deus Providebit Tanulmányi Házban.
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Az asztrológus üzenetei

Mottó: „A tér és idő rabjai,
Az öröklét remetéi
vagyunk. Minden kétség fölött,
Őrlődünk két pólus között.”
Kedves Olvasók!
Az idén október 23-tól november 2-ig
tartózkodik a Nap a Skorpió jegyében. Az
ősz az elmúlást jelképezi, a természetet
járva ilyenkor szembesülünk azzal, hogy
semmi sem örök. A szél éles pengeként
sújt le a fák leveleire, tehetetlenül egymásra hullnak, beborítva avartakaróval a
hideg földet, az ágak kopáran néznek a
borús égre, mint ruhájuktól megfosztott
elítéltek.
Eszünkbe jut 1956. október 23-a, a forradalom, a magyar történelem felemelő
és tragikus sorseseménye. Óriási lelkesedés, indulatlavina, harc, önfeláldozás, kitartás, elszántság, majd halál, veszteség,
bosszú, kegyetlenség, gyász, sírás, temetés. Igazi Skorpió-történet. Aztán az Idő
malma felőrölte a régi hatalmat, és az
igazság órája újraindult.
A csecsemő születésekor sír. Talán
azért, mert tudja, hogy mi vár rá. Vagy
megrémül attól, hogy elveszítette azt a
békét és nyugalmat, amit az anyaméhben
tapasztalt. Kiesett az egységből. Lehet,
hogy ez okozza a kétségbeesést. És gyanakszom arra, hogy ez a pillanat mindenkiben megmarad. Ez a fél elem. A
félelem. Ahhoz, hogy felülkerekedj a rettegésen, meg kell ismerned azt. Keresd
meg a saját módszeredet, amivel eljuthatsz a mélységeidbe. A világ téged tükröz. Az emberekben csak önmagadat
ismerheted fel. Amikor valaki nem tetszik, amikor egy helyzetet kerülsz vagy
hárítasz, akkor a problémáidról nem
akarsz tudomást venni. Az is létezik, amit
elfojtottál, amiről nem vettél tudomást,
vagy amit elhazudtál. Ha valaki bánt, be-

Az ógörög hét bölcs egyike,
az athéni törvényhozó
Szolón (i.e. VII-VIII. sz.)
szentenciáját idézzük
a rejtvény fősoraiban.
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Katalin hercegnő terhességéről az udvar már szeptemberben hírt adott, de a keddi bejelentésig nem volt
ismert, hogy a gyermek érkezése mikorra várható.
Vilmosnak, az Egyesült Királyság jövőbeni uralkodójának és hitvesének első gyermeke, György herceg
2013 júliusában, húga, Charlotte hercegnő 2015 májusában született.
Édesapja után György majdan maga is az Egyesült
Királyság uralkodója lesz.
György herceg és Charlotte hercegnő testvére – nagyapja, Károly trónörökös és édesapja, Vilmos herceg, valamint bátyja és nővére után – az ötödik helyre kerül
majd a brit trónutódlási sorrendben, a hatodik helyre
utasítva a jelenlegi ötödiket, saját majdani nagybátyját,
vagyis Harry herceget, Vilmos öccsét.
Vilmos és Katalin harmadik gyermekének trónöröklési helyét immár nem befolyásolja, hogy fiúnak vagy
leánynak születik, ugyanis a brit kormány kezdeményezésére az elmúlt években elindított és kiteljesedett reformfolyamat eltörölte a királyi fiúutódok trónutódlási
elsőbbségét. Így ha a harmadik gyermek fiú lesz, akkor
sem lépne nővére, Charlotte elé a trónutódlási sorrendben. A hercegi házaspár harmadik gyermeke a 91 esztendős II. Erzsébet királynő és férje, a 96 éves – a
közszerepléstől a múlt hónapban visszavonult – Fülöp
edinburghi herceg hatodik dédunokája lesz.
Katalin hercegnő – csakúgy, mint két előző terhességének korai szakaszában – ezúttal is heveny terhességi
rosszullétektől szenvedett, és ezért a múlt hónapban
több nyilvános programját lemondták.
A hercegnőt első terhessége idején kórházban is kezelték e tünetekkel, és második várandóssága alatt is
programokat kellett lemondani hasonlóan heveny roszszullétek miatt.
Katalin azonban most már jobban van, hétfőn megjelent egy nyilvános londoni jótékonysági rendezvényen, és a Kensington-palota keddi bejelentése szerint
a házaspár a jövő év elején együtt utazik hivatalos svédországi és norvégiai látogatásra.

BAGDAD
LAKóJA

LYUKAS SÁL!

HOLT NYELV

A hírt kedden jelentette be egymondatos Twitter-üzenetében a Kensington-palota, a hercegi
házaspár londoni rezidenciája.
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csap, kihasznál, igazságtalan veled: tanít.
Tanítást kapsz, hogy részese lehess a teljes igazságnak. Mert nincs „általános
igazság”, csak egy igazság létezik: a te
igazságod. A negatív tanítások, ha sikerül
felülemelkedned az egód sérelmein, rájössz, hogy csiszolják az emberségedet,
alakítják a sorsodat, fejlesztik a személyiségedet. Minél elfogadóbbá válsz,
annál előbbre jutsz az önmegismerésben.
Aki nem képes elfogadó lenni, annyit jelent, hogy megrekedt a vágyember szintjén.
Az ego az életéért harcol. A túlélésért.
A vágyak megvalósításáért. Pedig ott
belül te más vagy. Ott belül képes vagy
elfogadni mások véleményét, döntéseit,
de akár a bűneiket vagy a gonoszságukat
is, mint a teljesség részét. Fejleszd önmagadat, szemléld a világ eseményeit, mint
egy oktatófilmet! Ne törd össze azt a tükröt, ami téged tükröz! Értelmezd azt, ami
a környezetedben történik, próbáld megfejteni a szimbólumát, a jelentését, az
üzenetét. Végső soron légy nyitott szívben és elmében arra a tanításra, ami
neked szól.
A Skorpió-ember indulatos. Szélsőséges. Nincs számára középút. Szeret vagy
gyűlöl, harmadik eset nincs. Van benne

egy veleszületett passzivitás. Remeteként
éldegél nedves, hűvös én-barlangjában.
Néha elő lehet csalogatni, de ahhoz intenzív ingerre van szükség, amely áttöri magánya falát. A Skorpió kutatva keres vagy
a matéria, vagy az érzelmek szintjén.
Gondolatait az élet és halál problémaköre
itatja át. Mindent felboncol, ami felkelti
az érdeklődését, meg akarja ismerni a teljes valóságot, és ennek érdekében semmilyen eszköz bevetésétől nem riad
vissza. Jó esetben a belső megismerés
legmélyebb szintjére juthat, ami analóg a
legmagasabb szellemiség átélésével.
Rossz esetben a legkegyetlenebb érzelmi
zsaroló. Bosszúálló, kegyetlen, a földön
fekvőbe is belerúg. Visszaél képességeivel, hatalmával. Képtelen felmérni, hogy
az általa elindított lavina önmagát is eltemeti, mert a rögeszmék és eluralkodó indulatok megakadályozzák ebben.
Ha szerelmes a Skorpió, akkor féltékeny. Tudja, hogy egyszer minden elmúlik, ebbe viszont képtelen beletörődni.
Retteg az érzelmek elmúlásától, fél, hogy
megcsalják, ki akarja sajátítani azt, akibe
szerelmes. Olyan asztrális hálót fon, amivel előbb-utóbb kellemetlen, fojtogató érzéseket gerjeszt. Észrevétlenül elfogy
körülötte a levegő, és megjelenik a társ
menekülési vágya, mely, ha testet ölt,
akkor szokott befejeződni a kapcsolat.
Senki sem lehet valakinek a tulajdona.
Ha igazán szeretünk valakit, nem büntethetjük azzal, hogy bezárjuk. Ezt kellene
megérteni annak, aki a féltékenység nevű
betegségben szenved. Ehhez viszont
másfajta szemlélet, világlátás kellene.
Meg kellene „halasztani” a meglévő kicsinyes egót, és felépíteni az újat, azt, aki
megismerte önmagát, és elindult az elfogadás ösvényén. Nem könnyű feladat ez
egy Skorpiónak, és valljuk meg: másnak
sem.
Észrevételeiket, véleményüket várom
az asztros@yahoo.com címre.
Vigyázzanak magukra és egymásra!
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Október 12-i rejtvényünk megfejtése: Csupán az igazi művészet képes erre, az álművészet sohasem. Ilja Ehrenburg.
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A Marosvásárhelyi ASA hattyúdala

Czimbalmos Ferenc Attila
Miután múlt pénteken a Maros
Megyei Törvényszék kihirdette a
Marosvásárhelyi ASA csődjét,
sokan már nem is reménykedtek,
hogy kedden még megrendezik a
Nagyszeben elleni mérkőzést a 12.
fordulóban. A találkozót mégsem
mondták le, kérdés, miért.
Ugyanis, bár az egyesület a kihirdetéstől számított hét napon belül
megfellebbezheti a törvényszéki
döntést, nem hivatalos információ
szerint a klub vezetői nem szándékoznak így tenni. Ha viszont valóban nem emelnek kifogást, akkor a
keddi volt a csapat utolsó mérkőzése, amelyet így semmi értelme
nem volt lejátszani. A törvény szerint a csődbe jutott csapatot kizárják a bajnokságból, az eddigi
eredményeit érvénytelenítik, a 2.
liga pedig eggyel kevesebb együttessel folytatódik.
A találkozó első részében mindkét csapat megpróbált kezdeményezőleg fellépni, a hazaiak a
támadásokra, míg a nagyszebeniek
az ellentámadásokra alapoztak. A
14. percben az ASA megszerezte a
vezetést L. Mijokovic révén, majd
a 25. percben a nagyszebeniek
egyenlítettek L. Dumitrunak köszönhetően. További tíz perc elteltével A. Herghelegiu megszerezte
a Hermannstadt számára a vezetést.
A második félidőben mindkét
fél több helyzetet dolgozott ki. A
legfontosabb a CFR-től kölcsönbe
hozott Cosmin Sîrbu nevéhez fűződik, aki a 66. percben Al. Stoicával
kényszerítőzött, majd mintegy 18
méterről felső kapufás gólt szerzett, és ezzel egyenlített. A hajrában az ASA névelődjénél, az
FCM-nél is szerepelt Dan Roman
piros lapot kapott (mindössze hat
perccel azután, hogy a pályára becserélték!), mivel ellenfele lábára
lépett, de az emberhátrányba került
nagyszebeniek meg tudták szerezni
a döntetlenért járó pontot a Sziget
utcában.
A találkozó után senkit nem sikerült szóra bírnunk az ASA együttesétől, de a csapattal kapcsolatos
fejleményekre rövidesen visszatérünk.

A román sporttörvényt is módosíthatják
a magyarokat gyalázó szurkolók miatt

Az utolsónak tekinthető mérkőzésen is üresen maradt széksorok előtt játszottak.
Fotó: Nagy Tibor

jegyzőkönyv

Labdarúgó 2. liga, 10. forduló: Marosvásárhelyi ASA – Nagyszebeni
Hermannstadt 2-2 (1-2)
Marosvásárhely, Trans-Sil stadion, vezette: Cătălin Buşi (Râmnicu Vâlcea) – Adrian Mărginean (Nagyenyed), Ovidiu Arusoaiei (Karácsonkő).
Ellenőr: Bogdan Zanfirescu (Botoşani), Daniel Sabău (Zilah).
Gólszerzők: L. Mijokovic (14.), C. Sîrbu (66.), illetve L. Dumitru (25.)
Herghelegiu (35.).
Sárga lap: R. Licu (2.), C. Sîrbu (44.), L. Mijokovic (67.) és T. Petriş (77.)
illetve B. Rusu (90+4.).
Kiállítva: Roman (85.).
Marosvásárhelyi ASA: Moga – Kilyén, Candrea, P. Iacob, Mendy – Mijokovic, Laso – Licu (88. Petra), Petriş (80. Panait), C. Sîrbu – Al. Stoica
(80. Băjan).
Hermannstadt: Căbuz – D. Tătar, Ct. Pîrvulescu, R. Crişan, Pamfile – I.
Stoica, Dumitriu – Herghelegiu (87. Neacşa), C. Neagu (79. Roman), P.
Petrescu (71. Popa) – Rusu.

1. Nagyszeben 12
2. Călăraşi
12
3. Târgovişte
12
4. Clinceni
12
5. Mioveni
12
6. ASA
12
7. Politehnica ASU 12
8. Ripensia
12
9. Argeş FC
12
10. Snagov
12
11. Afumaţi
12
12. Brăila
12
13. Zsilvásárhely 12
14. Szatmárnémeti 12
15. Metaloglobus 12
16. UTA
12
17. Miroslava
12
18. Baloteşti
12
19. Suceava
12
20. Nagyvárad 12
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25-10
28-6
20-15
22-15
22-18
16-16
32-15
15-10
8-7
11-13
30-24
18-17
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14-17
10-13
14-37
13-19
8-49
15-23
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17
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16
15
14
13
12
11
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Közös megegyezéssel távozott
a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Bernd Storck és a Magyar
Labdarúgó-szövetség (MLSZ)
közös megegyezéssel szerződést bontott, így a német
szakember a szövetségi kapitányi és a sportigazgatói
posztról is távozott. A szakvezetővel együtt távozik segítője, a szintén német Andy
Möller is.

Sipos Jenő szóvivő közölte, az
elnökség felkérte Csányi Sándor
elnököt, hogy tárgyaljon a szövetségi kapitányi jelöltekkel. Hozzátette, a szoros határidőre tekintettel
az is elképzelhető, hogy a magyar
válogatottat ideiglenes szakvezető
irányítja november 10-én Luxemburgban, majd négy nappal később
hazai pályán a vb-résztvevő Costa
Rica elleni barátságos találkozón.
Az MLSZ vezető testülete elismerését és köszönetét fejezte ki a
két és fél évig Magyarországon
dolgozó Bernd Storcknak, mivel „a
gyengébb záró időszak ellenére az
elmúlt három évtized legtöbb nemzetközi sikerében közreműködő
szakvezetőnek mondhatja magát a
labdarúgó-szövetségben”.
Storckot 2015 márciusában nevezték ki sportigazgatónak, első
feladataként az U20-as válogatott

továbbjutott csoportjából a világbajnokságon, majd a nyolcaddöntőben a későbbi győztes szerbekkel
szemben vesztett, és hosszabbítás
után kiesett. Júliusban szövetségi
kapitány is lett. Irányításával a válogatott 44 év után kijutott az Európa-bajnokságra, a pótselejtezőn
Norvégiát kettős győzelemmel búcsúztatva. A tavaly nyári kontinenstornán
öt
ponttal
csoportgyőztesként jutott tovább,
majd a nyolcaddöntőben esett ki
Belgium ellen.
A vb-selejtezőkön azonban a
vártnál gyengébben szerepelt a válogatott, ugyanis 13 ponttal zárta a
sorozatot, ami a megszerezhető
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pontok 43 százalékát jelenti, ez a
harmadik legrosszabb a sorozatban
nyolc sikertelenül megvívott világbajnoki
selejtezősorozatból.
Storckkal nyolc győzelem mellett
hétszer döntetlent ért el és tízszer
kikapott a válogatott, amely 2015ben és 2016-ban az év csapata lett
a hazai sportújságírók szavazásán,
az Év Sportolója Gálán.
Az MLSZ azt is kiemelte, hogy
az utánpótlás-válogatottak közül az
U17-es csapat csoportgyőztesként
jutott a legjobb nyolc közé az idei
Európa-bajnokságon,
továbbá
2016-ban és 2017-ben az U17-es
és U19-es együttesek a legutóbbi
hat selejtezőtorna közül ötben továbbjutottak.

Storck: A fejlődés már elindult

Bernd Storck, a magyar válogatott távozó szövetségi kapitánya
szerint a fejlődés már elindult a magyar labdarúgásban, és további
alázatos munkával fenn is tartható. A német szakember megköszönte
a támogatást, amelyet kapott, és amelynek köszönhetően több mint
két éven át dolgozhatott az ország futballjának sikeréért, és részt vehetett a tavalyi Európa-bajnokságon. Kifejtette, büszke a franciaországi kontinenstornán elért eredményre, a nyolcaddöntőbe jutásra.
Hozzátette, a vb-selejtezősorozatban sikerült elérniük a minimális
célkitűzést, hiszen megszerezték a csoport harmadik helyét, ugyanakkor a tíz mérkőzésen kevesebb pontot szereztek az elvárhatónál.
Viszont a sorozatot fel tudták használni arra, hogy nagy számban adjanak lehetőséget a fiataloknak.

A lelátókon megnyilvánuló magyarellenesség visszaszorítására javasoltak megoldásokat a Mikó Imre
Jogvédő Szolgálat képviselői a
Román Labdarúgó-szövetségnek
(FRF) egy találkozón, amelyről
szerdai közleményében számolt be
a szolgálat. A szolgálat nevében
Benkő Erika és Csoma Botond, a
Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) parlamenti képviselői tárgyaltak Bukarestben az
FRF két osztályvezetőjével.
A képviselők a keddi tárgyaláson
négy, nemrég történt súlyos esetre
hívták fel a figyelmet, és megoldásként azt javasolták az FRF-nek,
hogy a szövetség küldjön független
megfigyelőt minden olyan mérkőzésre, amelynek kisebbségi vonatkozása is van, a játékvezető állítsa
le a mérkőzést, ha kisebbségellenes
rigmusok hangzanak el a lelátókon,
és ha valamelyik csapat szurkolótá-

bora visszaeső, büntessék zárt
kapus mérkőzésekkel.
A képviselők azzal az elhatározással álltak fel az asztaltól, hogy az
FRF javaslatait figyelembe véve javaslatot dolgoznak ki a sporttörvény módosítására. Amint a Mikó
Imre Jogvédő Szolgálat közölte: az
FRF illetékesei készségesnek mutatkoztak együttműködni a lelátókon megnyilvánuló idegengyűlölet
és a szimbolikus erőszak visszaszorítása érdekében.
A román labdarúgásban azóta
erősödtek fel a lelátói magyarellenes megnyilvánulások, hogy a
2017–2018-as idényben az 1. ligában játszik a Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK, amelynek a játékoskeretét ugyan zömében román nemzetiségű játékosok alkotják, de a
székelyföldi szurkolók általában
magyarul biztatják a csapatot.

A Sepsi OSK és a Bukaresti FCSB október elsejei, Brassóban rendezett mérkőzésén a bukaresti csapat szurkolóinak egy csoportja óriásmolinót feszített ki azzal a felirattal, hogy „Nektek
Románia nem az otthonotok! Menjetek innen!”

Megyei labdarúgó-bajnoki eredmények

* 5. liga, Északi csoport, 7. forduló: Mezőkirályfalva – Alsóidecs 1-1,
Abafája – Görgénysóakna 2-4, Lövér – Köhér 1-2, Nyárádremete – Bátos
1-0, Marosfelfalu – Magyaró 0-3 (az 55. percben félbeszakadt). A Szászrégeni Testvériség állt. Az élcsoport: 1. Bátos 18 pont, 2. Nyárádremete
18, 3. Magyaró 15.
* 5. liga, Közép csoport, 7. forduló: Tuzson – Csittszentiván 4-6, Segesvár – Gernyeszeg 6-1, Mezőrücs – Cikmántor 0-1, Harasztkerék – Kerelő 8-1. A Galambod – Balavásár mérkőzés eredményét nem közölték,
Kerelőszentpál állt. Az élcsoport: 1. Harasztkerék 18 pont, 2. Segesvár
16, 3. Csittszentiván 13.
* 5. liga, Déli csoport, 6. forduló: Magyarsáros – Mezőceked 0-2, Maroskece – Mezőtóhát 2-0, Marosugra – Marosludas II 3-4, Küküllődombó
– Mezőzáh 3-1, Vámosgálfalva – Radnót II 1-2. Az élcsoport: 1. Magyarsáros 13 pont, 2. Marosludas II 13, 3. Radnót II 12.
* 6. liga, 6. forduló: Székelybere – Somosd 1-3, Küküllőszéplak – Jedd
1-3, Koronka – Nyárádgálfalva 2-1, Uzdiszentpéter – Csíkfalva 1-5, Egrestő – Mezőpanit 3-2, Mikefalva – Kibéd 5-0. Az élcsoport: 1. Somosd
18 pont, 2. Jedd 18, 3. Csíkfalva 16.

Európai futballeredmények

* Bajnokok Ligája, E csoport: Szpartak Moszkva – Sevilla 5-1, Maribor
– Liverpool 0-7; F csoport: Manchester City – Napoli 2-1, Feyenoord –
Sahtar Donyeck 1-2; G csoport: AS Monaco – Besiktas 1-2, RB Leipzig
– FC Porto 3-2; H csoport: APOEL Nikosia – Borussia Dortmund 1-1,
Real Madrid – Tottenham 1-1.
* Angol Premier League, 8. forduló: Liverpool – Manchester United
0-0, Burnley – West Ham United 1-1, Crystal Palace – Chelsea 2-1, Manchester City – Stoke 7-2, Swansea – Huddersfield 2-0, Tottenham – Bournemouth 1-0, Watford – Arsenal 2-1, Brighton & Hove Albion – Everton
1-1, Southampton – Newcastle United 2-2, Leicester – West Bromwich
1-1. Az élcsoport: 1. Manchester City 22 pont, 2. Manchester United 20,
3. Tottenham 17.
* Spanyol Primera División, 8. forduló: Espanyol – Levante 0-0,
Athletic Bilbao – Sevilla 1-0, Getafe – Real Madrid 1-2, Alavés – Real
Sociedad 0-2, Atlético Madrid – Barcelona 1-1, Eibar – Deportivo La Coruna 0-0, Girona – Villarreal 1-2, Málaga – Leganés 0-2, Betis – Valencia
3-6, Las Palmas – Celta Vigo 2-5. Az élcsoport: 1. Barcelona 22 pont,
2. Valencia 18, 3. Real Madrid 17.
* Olasz Serie A, 8. forduló: Juventus – Lazio 1-2, AS Roma – Napoli
0-1, Fiorentina – Udinese 2-1, Bologna – SPAL 2-1, Cagliari – Genoa
2-3, Crotone – Torino 2-2, Sampdoria – Atalanta 3-1, Sassuolo – Chievo
0-0, Inter – AC Milan 3-2, Hellas Verona – Benevento 1-0. Az élcsoport:
1. Napoli 24 pont, 2. Inter 22, 3. Juventus 19.
* Német Bundesliga, 8. forduló: VfB Stuttgart – 1. FC Köln 2-1, Bayern
München – Freiburg 5-0, Hoffenheim – Augsburg 2-2, Hertha BSC –
Schalke 04 0-2, Mainz – Hamburger SV 3-2, Hannover 96 – Eintracht
Frankfurt 1-2, Borussia Dortmund – RB Leipzig 2-3, Bayer Leverkusen
– Wolfsburg 2-2, Werder Bremen – Mönchengladbach 0-2. Az élcsoport:
1. Borussia Dortmund 19 pont, 2. Bayern München 17, 3. RB Leipzig 16.
* Francia Ligue 1, 9. forduló: Lyon – AS Monaco 3-2, Dijon – Paris
St. Germain 1-2, St. Etienne – Metz 3-1, Guingamp – Stade Rennes 2-0,
Toulouse – Amiens SC 1-0, Lille – Troyes 2-2, Caen – Angers 0-2, Bordeaux – Nantes 1-1, Montpellier HSC – Nice 2-0, Strasbourg – Olympique
Marseille 3-3. Az élcsoport: 1. Paris St. Germain 25 pont, 2. AS Monaco
19, 3. St. Etienne 17.
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ÖSSZEHÍVÓ

Magyari Géza, a NYÁRÁDREMETEI KÖZBIRTOKOSSÁG elnöke,
összehívom az ÁLTALÁNOS GYŰLÉST 2017. november 5-én 12
órára a nyárádremetei kultúrotthonba, a következő napirendi
pontokkal:
– költségvetés-tervezet jóváhagyása a 2018-as évre
– székhelymódosítás
– a közbirtokossági tagsági regiszter örökösödési és adásvételi
iratok alapján történő módosításának jóváhagyása
– a közgyűlés érvényességének és döntéshozatali képességének
jóváhagyása. (19450)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ sürgősen beltelek, házhely
Marossárpatakon. Tel. 0740-653491. (4442-I)
ELADÓK: 3-4 kg közötti kacsák (10
lej/kg), valamint 8-11 kg közötti pulykák (9 lej/kg). Érdeklődni 8-16 óra között
a
0265/331-016
és
a
0730-713-205-ös telefonszámon.
(sz.)
TŰZIFA eladó – 150 lej. Tel. 0742641-827. (4505)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0740-919662. (4505)

ELVESZETT
ELVESZTETTEM Szilágyi Emeric névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (4552)

MINDENFÉLE

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

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó
szívvel
emlékezünk
október 19-én a drága jó
gyermekre, férjre, édesapára,
ifj.
KACSÓ
LÁSZLÓRA
halálának második évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(4468-I)

Szomorú nap számunkra
október 19-e. Immár húsz év
telt el azóta, hogy ezen a
napon
örökre
eltávozott
közülünk a szövérdi születésű
DÓSA DÉNES, a szeretett férj,
édesapa, nagyapa. Emléke
mindig élni fog. Nyugodjon
békében! Szerettei. (4440-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
2006. október 19-ére, amikor a
marosszentgyörgyi születésű
ifj. DALI MIKLÓS 42 éves
korában
tragikus
körülmények között eltávozott
közülünk, és rá egy évre, 2007.
október 19-én id. DALI
MIKLÓS, drága édesapám,
életének
66.
évében,
bánatában a nagyobbik fia
után elhalálozott.
Fúj az őszi hideg szél, hideget
hordva maga után, szívünk
melegével emlékezünk rátok,
és nem feledünk benneteket
sohasem. Álmaitok angyalok
őrizzék! Szomorú szívvel
emlékezik a család. (v.-I)

A sors ellen küzdeni nem
lehet, ami örökké tart, az az
emlékezet. Minden mulandó
ezen a világon, mint a harmat
a letört virágon. Csak az hal
meg, kit elfelednek, örökké él,
kit igazán szeretnek.
Örökre
összetört
szívvel
emlékezünk október 19-én
TÖVISSI SÁNDORRA halálának 7. évfordulóján. Emlékét
őrzi felesége, két fia, két
menye és négy szép unokája.
(4514-I)

Tudjuk, hogy nem jönnek,
mégis egyre várjuk, enyhíti
hiányukat, ha álmainkban
látjuk. Az élet múlik, de akiket
szeretünk, azokra életünk
végéig könnyes szemmel
emlékezünk.
Ezekkel
a
gondolatokkal
emlékezünk
szüleinkre,
MÉSZÁROS GYÖRGYRE halálának 11. évfordulóján és
MÉSZÁROS VILMÁRA halálának
7.
évfordulóján.
Emlékük
legyen
áldott,
nyugalmuk csendes!
Szeretteik. (4549)

ELHALÁLOZÁS
Megrendült szívvel, de a Jóisten
akaratát elfogadva tudatjuk,
hogy a forrón szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér, rokon,
apatárs, barát, a lövétei születésű
MIKLÓS JÁNOS
életének 81. évében, házasságának 52. évében rövid szenvedés
után elhunyt. Utolsó útjára kísérjük október 19-én 14 órakor a marosvásárhelyi katolikus temető
alsó kápolnájából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (4521-I)
Fájó szívvel és megrendüléssel
búcsúzunk apatársunktól,
MIKLÓS JÁNOSTÓL.
Hirtelen halálod fájdalmát csak
az Örökkévalóságban való találkozásunk tudata enyhíti. Egy
nagyszerű ember voltál! A Jóisten nyugtasson békében!
Kati és Ottó. (4559-I)

Megrendüléssel és fájó szívvel
búcsúzunk
MIKLÓS JÁNOSTÓL.
A Jóisten nyugtassa békében!
A Vitus család. (4560-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, testvér,
anyatárs, rokon és jó szomszéd,
a szentháromsági születésű
özv. FOGARASI ANDRÁSNÉ
szül. KÁSZONI ERZSÉBET
életének 77. évében hosszas, de
türelemmel viselt szenvedés
után csendesen megpihent. Temetése október 19-én 15 órakor
lesz a központi – Nyár utcai – temetőben, unitárius szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (4524-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagyapa, testvér, sógor, nagybácsi, apatárs, jó barát, a nyárádandrásfalvi születésű
id. MOLNÁR ANDRÁS
(Bandi),
a Mobex bútorgyár
volt alkalmazottja
beteg szíve életének 85. évében
2017. október 17-én megpihent.
Drága halottunkat 2017. október
20-án, pénteken 14 órakor kísérjük utolsó útjára a marosvásárhelyi katolikus temető felső
kápolnájából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (4536-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett apatársunktól,
id. MOLNÁR ANDRÁSTÓL.
A Paizs család. (4536-I)
Megtört szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett feleség és drága jó
édesanya,
BARABÁS GYÖNGYI
szül. Gheorghişor
szíve megszűnt dobogni életének 63. évében. Váratlan, súlyos betegség után az Úr örök
nyugalomra szólította. Utolsó
földi útjára 2017. október 19-én
14 órakor kísérjük a koronkai ravatalozóházból a helyi református sírkertbe. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Férje és fia. (4537-I)
Megrendülten tudatjuk, hogy
PORTIK JUDIT
78 éves korában hirtelen eltávozott az élők sorából. Temetése a
marosszentkirályi katolikus temetőben lesz október 19-én 13
órakor. (4538-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya és anyós,
BEKE OLGA ZITA
életének 75. évében eltávozott
szerettei köréből. Utolsó útjára
október 19-én 15 órakor kísérjük
a remeteszegi temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (4556-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett testvérünk és nagynénénk,
BEKE OLGA ZITA
csendesen megpihent. Isten
nyugtassa békében! Emléked
örökké szívünkben őrizzük.
Testvére, Dénes, unokaöccsei:
Attila és Kálmán, unokahúgai:
Anikó, Enikő és családjuk.
(4555-I)

Küzdöttél, de már nem lehet,
csend ölel át és szeretet.
Szerető jóságod nem tudjuk feledni,
csak meg kell tanulnunk ezután
nélküled élni!
Fájó szívvel értesítjük rokonainkat, ismerőseinket és mindazokat, akik ismerték és szerették,
hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama,
özv. BOCZOG VILMA
2017. október 17-én hosszú
szenvedés után megpihent. Temetése október 19-én 13 órától
lesz a Jeddi úti temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (4558-I)
Én már megfutottam
Göröngyös utamat,
Hova fáradtan térek,
a sír nyugalmat ad.
Megrendült lélekkel és végtelen
szomorúsággal tudatjuk, hogy a
szerető, gondos édesanya, nagymama, dédnagymama, a tancsi
születésű
özv. PAPP ILONA
szül. Ercse
fájdalomtól és bánattól meggyötört szíve, életének 90. évében,
2017. október 17-én megszűnt
dobogni.
Nehéz volt számára az a fájdalom, amit egyetlen fia elvesztése
okozott.
Végső búcsút október 19-én,
csütörtökön 16 órakor lehet
venni a marosvásárhelyi Pax Temetkezési Vállalat ravatalozójában (Papiu u. 10. sz.) .
Temetése október 20-án 13 órától
lesz a tancsi református templomból. Nyugodj békében, te
drága jó lélek! Búcsúzik tőle
leánya, veje, menye, három unokája és azok felesége, hét dédunokája, testvérei, sógornői, az
összes közeli és távoli rokon.
A gyászoló család. (4566-I)
„Emlékek, melyek valaha álmok
voltak tán,
s álmok, amelyek mára emlékek
csupán,
emlékezz és az álom mindig
elkísér,
mert aki bennünk él, az mindörökké él…”
Úgy a magunk, valamint az öszszes közeli és távoli rokonok nevében szomorú szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett, jó gyermek,
testvér, unoka, unokatestvér,
rokon, szomszéd és jó barát,
RÓZSA NORBERT
folyó hó 6-án életének 25. évében tragikusan elhunyt.
Drága halottunk temetése folyó
hó 20-án 14 órakor lesz református egyházi szertartás szerint, és
a remeteszegi sírkertben helyezzük örök nyugalomra. Emléke legyen áldott és nyugalma
csendes!
Bánatos szülei és hozzátartozói.
(4573-I)
Fájdalommal, megtört szívvel,
Isten akaratába belenyugodva
búcsúzunk a tragikusan elhunyt
drága unokánktól,
RÓZSA NORBERTTŐL.
Nyugodjál békében!
A pókai Gábor nagyszülők.
(4574-I)
Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál itt,
az emlékedet. Bennünk él egy
arc és a végtelen szeretet, amit
tőlünk soha senki el nem vehet.
Fájó szívvel búcsúzunk
RÓZSA NORBERTTŐL
akit a hirtelen halál elragadott közülünk. Emlékét örökre szívünkben hordozzuk.
Örök álmod legyen áldott!
Szerető nagybátyja, Bélus
és felesége, Imola,
unokatestvérei: Renáta
és Tamás. (4575-I)

Egy pillanat, és mindennek vége,
olyan gyorsan távoztál a végtelenbe. Maradt a bánat és a csendes
sírhalom,
szerető
szívünkben az örök fájdalom.
Könnycseppek gördülnek végig
arcunkon, szeretünk és hiányzol
nagyon.
Fájó szívvel búcsúzunk drága keresztfiunktól,
RÓZSA NORBERTTŐL.
Nyugalmad legyen áldott!
Keresztszüleid, Árpi és Ani.
(4576-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk unokatestvérünktől,
RÓZSA NORBERTTŐL
akit a halál oly hamar és hirtelen
ragadott el közülünk. Szép emléked, míg élünk, szívünkbe zárjuk,
drága NORBI.
Szili és Árpi. (4577-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Mély
együttérzésünket
és
őszinte részvétünket fejezzük ki
a gyászoló családnak MIKLÓS
JÁNOS elvesztése miatt érzett
fájdalmában. A Kikeli család.
(19449-I)

Búcsúzunk MIKLÓS JÁNOSTÓL. Vigasztalódást kíván a
gyászoló családnak a Gönczi
család. (4561-I)

Fájó
szívvel
búcsúzunk
MIKLÓS
JÁNOS
bácsitól.
Szeretteinek
vigasztalódást
kíván István, Enikő, Isti és
Nándi. Nyugodjon békében!
(4578-I)

Együtt érzünk a gyászoló
családdal,
vigasztalódást
kívánunk a nehéz percekben a
drága jó édesanya, MOLNÁRTAMÁS
ÉVA
elvesztése
alkalmából.
„Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a
jobbra,
mint önmagának dermedt-néma
szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó,
se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon
egyszer.”
(Kosztolányi Dezső: Halotti
beszéd)
Áldott legyen az emléked!
Barátnőid. (4554-I)

Megrendült szívvel értesültünk szeretett volt kolléganőnk,
BARABÁS GYÖNGYI elhunytáról.
Nyugodjál
békében,
Gyöngyi! A gyászoló családnak
együttérző
vigasztalódást
kívánunk! A Maros Művészegyüttes
munkaközössége.
(sz.-I)

Fájó
szívvel
búcsúzunk
szeretett
szomszédunktól,
FOGARASI
ERZSÉBETTŐL.
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak. A Săvineşti sétányi
6-os tömbház lakói. (4570-I)
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Kis- és közepes vállalkozók tanácskoztak Marosvásárhelyen

Merev törvények örvénye

A kis- és közepes vállalkozások hatékony működését a
jelenlegi törvénykezés által
túlbonyolított ügyintézések
gátolják, a nyugati befektetők távolmaradásának okai
pedig a gyakori törvénymódosítások és minisztercserék.
Többek között ezeket a következtetéseket lehetett levonni
azon
a
marosvásárhelyi tanácskozáson,
melyet a Kis- és Közepes Vállalkozások Országos Tanácsa
a Közép-régiós KKV-k Szövetségével
partnerségben
szervezett.

Szer pálosy piroska

Az Invest in Romania címmel
tartott tanácskozás célja az volt,
hogy a külföldi befektetők vonzása
érdekében kidolgozzák a megyében fellelhető lehetőségek népszerűsítésének
módozatait,
és
ösztönözzék az export növelését. A
szakmai megbeszélést a megyei tanács és a prefektusi hivatal támogatta, melyen a kormány
képviselői, üzletemberek, külképviseletek gazdasági tanácsadói értekeztek. Jelen volt a külföldi
befektetésekért felelő minisztériumi államtitkár, Paula-Marinela
Pîrvănescu, az AEÁ külképviseletének gazdasági tanácsadója,
Gabriel Duţu, a kínai gazdasági
kapcsolatok ápolásával megbízott
FONTOS TELEFONSZÁMOK

• 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

Andrei Panait, valamint megyei és
helyi elöljárók: Péter Ferenc, a
megyei tanács elnöke, Ovidiu
Dancu alelnök, Nagy Zsigmond
alprefektus, dr. Radu Bălănean, a
KKV-k Országos Tanácsának alelnöke, dr. Dacia Hîncu, az Üzletasszonyok Közép-régiós Szövetségének elnöke, Pavel Barabaş, a
Közép-régió Fiatal Vállalkozói
Szövetségének elnöke, Török
Csaba, a KKV-k Maros Megyei
Területi Ügynökségének vezetője,
Nagy István, a Maros Megyei Ipari
Park Rt. igazgatója, helyi tanácsosok és vállalkozók.

Új jogszabályokra lenne szükség
Amint Florin Jianu, a Kis- és
Közepes Vállalkozások Országos
Tanácsának elnöke kérdésünkre kifejtette, a tanácskozás célja mindenekelőtt a befektetések vonzása és
az exporttevékenység népszerűsítése, olyan megyei és régiós projektek támogatása, amelyek
elsőrendű stratégiai területet jelentenek a befektetők számára. A tanácskozás egyik célja összehozni
azokat a vállalkozókat, akik exporttevékenységet szeretnének
folytatni azokkal a gazdasági nagykövetekkel, akik hasznos útmutatásokkal
szolgálhatnak
a
kapcsolatok kialakításában. A
szakmai találkozó másik célja
pedig hatékony párbeszéd létrehozása a helyi közigazgatási vezetőkkel. Mint kiemelte, a közigazgatási
egységek vezetőiben tudatosítani
szeretnék annak felelősségét, hogy
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS

• Áramszolgáltató vállalat
- vidék
• Delgaz Grid

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

- 0265/263-021
- 0265/266-801
- 0365/400-401
- 0365/400-404
- 0800-801-929
- 0265/269-667
- 0265/200-928
- 0800/800 928

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 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 ,

a helyi vállalkozások működését
támogatniuk kell. A kkv-k országos tanácsának elnöke szerint a
köz- és magánszféra közötti partnerség a gyakorlatban nem létezik,
ahhoz, hogy valóban működjön a
fennen hangoztatott partnerség, új
törvényre lenne szükség. „Egy
helyi közösségi úszómedence megépítéséhez miért szükséges kormányhatározat?”– tette fel a
kérdést az egykori miniszter. A
Start-Up Nation program kidolgozójaként a szakember hangsúlyozta
annak fontosságát is, amire a pályázók többnyire nem figyelnek. A
program leszögezi, hogy mit nem
lehet leírni egy-egy projekt során.
Ami azonban nincs a tiltólistán, azt
meg lehet vásárolni, és le lehet írni
a kiadásokból.
Nagy István, a Maros Megyei
Ipari Park Rt. igazgatója is a bizonytalanságot, az előre nem látható törvénymódosításokat említette negatívumként, amely a külföldi befektetőket távol tartja, esetenként előrehaladott tárgyalások
után is visszalépnek a beláthatatlan
adózási törvények miatt.
Az üzletemberek kifogásolták a
közbeszerzési törvényt is. Mint
hangsúlyozták, az eredmény katasztrofális, és arra szerettek volna
választ kapni a kormány képviselőitől és a fővárosból érkezett gazdasági szakemberektől, hogy miért
kellett megváltoztatni a közbeszerzési eljárást, de erre a marosvásárhelyi találkozón nem került sor.
teljes körű szolgáltatás
• Maros megyei RMDSZ

• Thomas Hux sofőriskola

• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás

- 0740-263-907
- 0265/264-442
- 0265/262-907
- 0741235-239,
- 0365/882-842
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Patriot rakétavédelmi rendszert vásárol
Románia

Aláírták az együttműködési
megállapodást

Az állami tulajdonban lévő
Aerostar Bacău védelmi ipari
céggel kötött együttműködési
megállapodást szerdán a Patriot rakétavédelmi rendszert
gyártó amerikai Raytheon
vállalatcsoport.

A Mihai Tudose miniszterelnök
jelenlétében aláírt memorandum lehetővé teszi, hogy a román hadsereget még idén felszereljék az első
Patriot rakétavédelmi üteggel, a következő tíz évre szóló haderőfejlesztési tervnek és Románia
kötelezettségeinek megfelelően,
amelyeket az Egyesült Államoknak
a NATO keleti szárnyán fekvő stratégiai partnereként vállalt – közölte
a bukaresti kormány.
A dokumentum a bákói vállalatnál lévő felszerelések korszerűsítését és a Patriot-rendszerek által
használt technológia meghonosítását, a használatukhoz szükséges
szaktudás átadását irányozza elő. A
kormányközlemény nem részletezte, konkrétabban mi lesz a romániai védelmi ipari vállalat feladata,
és milyen értékű beruházást hoz
számára a Raytheonnal tervezett
együttműködés.
Bár Mihai Fifor védelmi miniszter amerikai látogatásáról visszatérve újságírói kérdésre válaszolva
korábban azt mondta: mivel kormányok közti megállapodásról van
szó, a Patriot-beszerzésnél nem merült fel ellentételezés, a részletekben

kifizetendő vételár egy része mégis
visszakerülhet a gazdaságba azáltal,
hogy a Patriot-rendszerek karbantartását egy hazai partnervállalatra
bízzák.
Az amerikai külügyi tárca és a
védelmi minisztérium júliusban jelentette be, hogy az Egyesült Államok 3,9 milliárd dollár értékben ad
el Patriot típusú rakétaelhárító védelmi rendszert Romániának.
A román sajtó washingtoni forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy
Bukarest hét – ballisztikus rakéták
és robotrepülőgépek megsemmisítésére is alkalmas – Patriot-üteget
vásárol az Egyesült Államoktól. A
Raytheon által gyártott 56 darab
MIM-104-es, illetve a Lockheed
Martin által gyártott 168 darab
PAC-3-as rakéta a teljes vételár 20
százalékát sem éri el: a csaknem
négymilliárd dolláros keretösszeg
legnagyobb részét a hét rádiólokációs, illetve tűzvezetési rendszer, az
ezeket kiszolgáló berendezések és
28 darab M903-as rakétakilövő
jármű beszerzésére fordítják.
Románia az idei évtől kezdődően
a GDP két százalékát, több mint hárommilliárd eurót fordít védelmi kiadásokra. A legfelső védelmi tanács
augusztus elején hagyta jóvá a hadsereg felszerelésének tízéves fejlesztési
tervét,
amelynek
értelmében Románia 9,8 milliárd
euró értékben vásárol fegyvereket
és katonai eszközöket. (MTI)

- 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.

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

A MELINDA–IMPEX STEEL RT. marosvásárhelyi munkapontjára munkaerőt keres az alábbi munkakör betöltésére: RAKODÓMUNKÁS. Előnyt jelent az említett munkakörben szerzett tapasztalat, fizikai
munkabírás, megbízhatóság. Amit ajánlunk: versenyképes bérezés, országos és nemzetközi szinten elismert, dinamikusan fejlődő vállalatnál dolgozni, fejlődni. A jelentkezés módja: az érdekeltek (fényképes)
önéletrajzzal és szándéknyilatkozattal jelentkezhetnek munkapontunk székhelyén: Marosvásárhely,
Dózsa György út 77., hétfőtől péntekig 8-17 óra között; vagy elküldhetik az említett dokumentumokat a
steelms@melinda.ro e-mail-címre, vagy a 0265/253-513-as faxszámra. Jelentkezési határidő: 2017. október 27. (19433-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)

ÉJSZAKAI SZOLGÁLATBA alkalmazunk RECEPCIÓST központi zónában levő panzióba. Tel. 0744624-976. (sz.-I)

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

KFT. alkalmaz LAKATOST. Az önéletrajzokat küldjék a servinstalmures@gmail.com e-mail-címre. Tel.
0747-496-627, 0742-574-804. (19444-I)

NEMZETKÖZI FUVAROZÓCÉG SOFŐRÖKET alkalmaz uniózni, osztrák-német kapcsolatra, 60
euró/nap. Érdeklődni a 0744-567-226-os telefonszámon. (4515-I)

ÉPÍTKEZÉSI VÁLLALKOZÁS SZAKEMBEREKET és SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmaz hosszú
távra. Tel. 0753-025-603. (19447-I)

ROMÁN TŐKÉJŰ ÉPÍTKEZÉSI CÉG alkalmaz KÉPESÍTETT KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT,
VASBETONSZERELŐKET, minimum 3 éves tapasztalattal. Az önéletrajzokat a következő faxszámon:
0265/266-067, e-mailben az office@moragroind.ro címen, vagy személyesen a Marosvásárhelyen, az
1848-as sugárút 50/6. szám alatti irodánkba várjuk. (-I)

A Népújság hirdetési irodájában felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE
és az aradi NYUGATI JELENBE.
KLARA javasasszony segít önnek abban, hogy élete
megváltozzon, jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett
családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a
házhoz és nyereségessé teszi a vállalkozást, segít
epilepszia, impotencia, alkoholizmus, fej- és
csontfájás, psoriasis, depresszió, álmatlanság
esetén, továbbá segít, ha megmagyarázhatatlan
dolgok történnek az emberrel vagy álmatlanság
gyötri.
Hívja bizalommal KLARA asszonyt, aki megoldja
problémáját, garantálva a sikert.
Köszönetnyilvánítások:
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert
segített epilepsziás fiának, amikor már minden
reménnyel felhagytak; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét együtt lehet
feleségével, hosszú és szomorú távollét után; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével; Elena Régenből
hálás, hogy ismét sikeres az üzlete, a gazdasági válság ellenére is.
Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)
ŞTEFANIA JAVASASSZONY Marosvásárhelyen
tartózkodik mindazok kérésére, akiknek sürgős
segítség kell. Paranormális erejével segíteni tud
bármilyen problémájának megoldásában. Szétvált
párokat kibékít, egyetértést visz a családba,
összehozza a szerelmeseket, leveszi a rontást,
megszabadít az epilepsziától, megmagyarázhatatlan
fájdalmaktól,
félelemtől,
a
szerencsejátékszenvedélytől,
impotenciától,
depressziótól,
szerencsét és sikert hozó talizmánokat készít, segít
gyomor- és csontfájdalmak esetén. Olyan szereket
birtokol, amelyekhez csak ő ért. Felold kötéseket,
átkot és másegyebet.
Köszönetnyilvánítások:
János hálás Ştefania asszonynak, mert kedvese visszatért hozzá; Enikő
köszönetét fejezi ki, mert levette róla a rontást; Aurelia hálás, mert Ştefania
asszony segítségével otthonában ismét nyugalom és béke van.
Ne habozzon, hívja bizalommal Ştefania asszonyt. 100% garancia.
Tel. 0743-854-205. (Fizetett hirdetés: 4512)
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Belső nézetű kisfilm lett a VIBE Fesztivál afterstoryja

A VIBE szervezői nyilvánosságra hozták az idei fesztivál afterstoryját, és bejelentették a 2018-as időpontot is. Jövőre július 5-8. között lesz
a VIBE, melynek csak a helyszíne marad ugyanaz, mint idén. „Rengeteg meglepetéssel, több előadóval és előadással, és egy látványos, alapjaiban újratervezett fesztiválhelyszínnel készülünk”, mondta Rés
Konrád Gergely fesztiváligazgató.
A szervezők meghirdették a 99 lejért kapható Super Early Bird jegyet
is, ezenkívül a kempingjegy további 30 lejbe kerül majd. A fesztiválo-

zóknak regisztrálniuk kell, ha ebben az árban szeretnének belépőt venni,
ugyanis mindössze 500 kedvezményes árú jegy kapható. A regisztrációnál kitöltendő kérdőívben a szervezők arra is rákérdeznek, hogy milyen fellépőkre kíváncsiak az érdeklődők, és milyen élményeik voltak
az idei VIBE-on.
Nem movie, hanem story
Az első VIBE két résztvevőjének személyes élményeit mutatja be a
fesztivál afterstoryja: „Ez a film több, mint egy hagyományos aftermovie, hiszen egy, a VIBE-on bulizó, húsz év körüli fiú és lány történetét
meséli el. A fiatalabbak vizuális kultúrájához közel álló stílusban szerettünk volna alkotni, ezért a belső nézetű videójátékok kamerabeállításait használtuk, hogy a szereplők nézőpontjából követhessük végig
az eseményeket”, mondta Stanik Bence, a fesztivál videós tartalom felelőse. A film operatőre a marosvásárhelyi Sáji Róbert, aki filmes munkájában mérnöki ismereteire is támaszkodott: saját tervezésű
akciókamera-állványt használt, a színészek a foguk között tartották az
állványzatra erősített kamerát, így az ő személyes látásmódjukat érvényesítik a snittek.
A VIBE afterstoryjának beágyazható linkje:
https://www.facebook.com/vibefesztival/videos/852521014902856/
A Super Early Bird jegyek a www.vibefestival.ro oldalon érhetők el.
Polacsek Péter
kommunikációs igazgató
office@vibefesztival.ro
+40 746 307 775

