
Nemrég befejeződött az idei tanásatás
a mikházi római katonai erődítmény te-
rületén. A munkálatokban idén is részt
vettek külföldiek, és örvendetesen sok
lelet került elő. Mindezekről, valamint a
régészeti feltárások megóvásának és
bemutatásának lehetséges módozatai-
ról is érdeklődtünk Pánczél Szilamér ása-
tásvezetőtől, a Maros Megyei Múzeum
régészétől.

A mikházi római katonai erődítmény (cast-
rum), civil település (vicus) és fürdő területén
évek óta folytatnak ásatást a Maros Megyei Mú-
zeum régészei, és öt éve összpontosítanak a ka-
tonai parancsnoki épület (principia) feltárására.
Ez az épület a tábor közepén helyezkedett el, a
legfőbb utak kereszteződésénél, és ebben egy-
szerre működött a katonai parancsnok irodája,
az egység levéltára és zászlószentélye, a belső
udvarban volt a bazilika (törvénycsarnok), és az
udvar két bejárat felőli oldalán kaptak helyet a
legfontosabb raktárak. A tavaly a fegyverraktá-

rat sikerült feltárniuk, innen idén is számos ka-
tonai fegyver vagy hozzá köthető lelet került elő
(például nyílhegyek, katonai saruszögek). A
Római Birodalom területén viszonylag nagy-
számú – mintegy száz – ilyen principiát tártak
fel, de az egykori Dácia tartományban kevés az
ennyire jól megismert hasonló épület.
Sokat segíthet a tudománynak

Külön örülnek annak, hogy a mikházi épület-
nél egy korai, fából készült parancsnoki épület
maradványaira is bukkantak, ezek viszonylag

A jövőbe vetett 
hittel ünnepelnek
az evangélikusok
Minden hónap első vasárnapján a lut-
heri rend szerint úrvacsorás istentisz-
telet van, ilyenkor a szászokra való
tekintettel kétnyelvű istentiszteletet
tartunk. A liturgia, az imádság, a prédi-
káció is két nyelven hangzik el. Az
énekeket két nyelven énekeljük.
____________4.
Helyzetkép 
a segítő szféra 
működéséről
A találkozó egyik célja, hogy külföldi
vendégeik, a hollandiai és németor-
szági telefonos szeretetszolgálatok
képviselői átfogó képet kapjanak a ro-
mániai szociális helyzetről. 
____________5.
Dia Mount 
Challenge 
Országszerte egyedülálló kezdemé-
nyezés a Maros Megyei Cukorbeteg
Gyerekek és Fiatalok Egyesületének a
Dia Mount Challenge című projektje,
amely által be szeretnék bizonyítani,
hogy a cukorbeteg fiatalok is képesek
hegyet mászni, extrém sportokat űzni,
és legyőzhetik saját korlátaikat.
____________7.

Szónoklat és valóság

Az új tanév megkezdődött, a kedélyek azonban – elsősorban a
román nyelv oktatása kapcsán – nem csitulnak. De nem csak ez
a baj. A minden diákot érintő problémák – úgymint az iskolai inf-
rastruktúra rossz állapota, a tankönyvek, a korszerű didaktikai
eszközök hiánya stb. – továbbra sem megoldottak. 

De maradjunk csak az infrastruktúránál. Naivitás volt azt
hinni, hogy 28 év alatt megoldható például az, hogy a tanintéze-
tek udvari vécéi „beköltözzenek” az épületekbe. Hogy legyen
hideg és meleg víz, és – miért ne? – még vécépapír is a benti il-
lemhelyeken. Évekkel ezelőtt is közegészségügyi engedély nélkül
kezdődött a tanítás számos tanintézményben. Ütemtervet kaptak
az igazgatók, hogy pótolják a hiányosságokat, így ideiglenesen
működhettek az iskolák. És ez minden évben megismétlődött. Így
aztán ott tartunk, hogy 2018-ban a 6200 iskola közül 4000 még
mindig nem kapott egészségügyi működési engedélyt, 2300 tan-
intézménynél a kertben/udvaron van az illemhely, illetve 3892
épület nem rendelkezik tűzvédelmi engedéllyel. Lehet, hogy egy-
szer, csak egyetlenegyszer már el kellene jutni oda, hogy ha nincs
engedély, akkor nem kezdődhet meg a tanítás. Nem pedig évti-
zedeken át „beütemezni” a korszerűsítést...

Valentin Popa tanügyminiszter a polgármestereket biztatja,
hogy a fenti gondok megoldásáért pályázzanak pénzalapokra.
Az oktatási infrastruktúra felújítása mindig sokba kerül, pénz
pedig kevés van ugyebár. Mondhatjuk, hogy a tárcavezető kije-
lentése, hogy 2020-ig a kinti illemhelyeknek minden 
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Rengeteg a lelet Mikházán

Bemutatnák a római világot



Az augusztus 5-i alapkőletétel után, szeptember
11-én újabb mérföldkőhöz érkezett a bözödújfa-
lusi Összetartozás templomának létrehozásán
ügyködő Bözödújfaluért Egyesület. Ugyanis ezen
a dátumon kötötték meg és írták alá a kivitelezési
szerződést. 

A szerződés aláírására, hosszas, előzetes egyeztetés ered-
ményeként, az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastélyban beren-
dezett Bözödújfalu-emlékszobában került sor. Csibi Attila
Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere, tiszteletbeli bö-
zödújfalvi, valamint Személy Zsolt Dénes, a Bözödújfalu-
ért Egyesület elnöke fogadta Seres Tamás Péter mérnököt,
a Katan Consulting Kft. képviselőjét szerződéskötés céljá-
ból. A megkötött szerződést Bözödújfaluból származó és
onnan kimenekített székeken ülve, odavalósi asztalon írták
alá, ezzel is hangsúlyozva a pillanat történelmi jelentőségét.
Csibi Attila Zoltán elöljáró kiemelte: „szinte hihetetlen,
hogy elérkeztünk ehhez a pillanathoz, hisz számos akadályt
kellett elgördíteni utunkból, hogy most ennél az asztalnál
ülhessünk, és annak örüljünk, hogy sikerült egy olyan ki-
vitelezőt találni, aki szívvel-lélekkel odaállt ügyünk mellé.
Messze vagyunk még a céltól, de egy lépéssel mégis köze-
lebb, hisz a kezünkben lévő aláírt szerződés tiszta képet
mutat arról, hogy hogyan fog kinézni az Összetartozás
temploma, és nem utolsósorban, hogy mennyibe fog ke-
rülni. De bízunk benne és tudjuk, hogy az összefogásban
nagy erő rejlik, és szinte a lehetetlenre is képesek vagyunk,
ha közösen csináljuk. Hisszük, hogy összegyűl a szükséges
összeg” – folytatta bizakodva a polgármester. 

Szakemberek folyamatos, több hónapon át tartó egyez-
tetése alapján született meg a templom végső változata. A
Bözödújfalusi-tó vizéből kiemelkedő templom, amit torony
és hajó alkot, 29 cölöpön fog állni. A partról hídon lehet el-
jutni az Összetartozás
templomához. Az alá-
írt szerződés értelmé-
ben a teljes beruházás
290 000 euróba kerül
majd, amit közadako-
zásból fedeznek. A
Bözödújfaluért Egye-
sület elnöke, Személy
Zsolt Dénes remény-
kedve mondta el, hogy
„körülbelül még 100
ezer euró hiányzik a
templom értékéből. Az
építkezést, ha el is
kezdjük, az adomány-
gyűjtést tovább foly-
tatjuk. Jelenleg
sikerült az emberek
segítségével össze-
gyűjteni azt az össze-
get, ami elegendő az
építkezések megkezdé-

séhez. Bízunk abban, hogy miután kiemelkedik a tó vizéből
az alap, egy motiváló erő lesz, és még számos jó szándékú
ember segít, hogy visszaadhassuk a falurombolás szimbó-
lumaként közismertté vált, vízből kimagasló templomot”. 

A múlt héten került sor a Román Vízügy által meghir-
detett és a Bözödújfaluért Egyesület által megnyert licitre,
mely eredményeként a tó víztükréből 215 négyzetméter fe-
lületet éves használati díj kifizetése ellenében átengedtek
az egyesületnek. Így ezen a felületen, az eredeti helyén fog
állni a templom.

A kezdeményezők reményei szerint az Összetartozás
temploma 2019 júliusában már állni fog, és a minden év
augusztus első szombatján megszervezett bözödújfalusi ta-
lálkozó keretében fel is avathatják. 

A Bözödújfaluért Egyesület továbbra is várja a támoga-
tók hozzájárulását. Adományaikat eljuttathatják személye-
sen az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastélyba, a kőrispataki
szalmakalap-múzeumba, vagy a parajdi sóbányában elhe-
lyezett adományládákon keresztül is, de az egyesület bank-
számlaszámaira is utalhatják felajánlásaikat:

BANCA TRANSILVANIA – TÂRGU MURES
ASOCIATIA BOZODUJFALERT, COD CLIENT

257338, SWIFT: BTRLRO22 
HUF RO86BTRLHUFCRT0257533801
EUR RO73BTRLEURCRT0257533801
RON RO26BTRLRONCRT0257533801
A Bözödújfaluért Egyesület nagyon köszöni mindazok-

nak a bel- és külföldi önkormányzatoknak, magánszemé-
lyeknek és vállalatoknak, akik/amelyek eddig
hozzájárultak az Összetartozás templomának felépítéséhez,
és mindenkit arra kér, hogy bármilyen kis összeggel is, de
járuljon hozzá Bözödújfalu szimbólumának visszaállításá-
hoz. (közlemény)

Színház és tanügy az ETV-ben
Rendhagyó színházi térbe várja nézőit a Kultúrcsepp. A
Gördülő Opera sorozat részeként Erdélyben turnézó Ma-
gyar Állami Operaház produkciója, a Szerelmi bájital szín-
padául egy kamion külön erre a célra kialakított pótkocsija
szolgált. Onnan jelentkezik a műsor ma 20.30 órakor. A
Mérlegen 21.30 órakor kezdődő műsorában Szabó Ödön,
az RMDSZ Bihar megyei képviselője, az oktatási bizottság
alelnöke arról beszél, mi lesz a román nyelv oktatását sza-
bályozó kormányrendelettel, és milyen javaslatcsomaggal
áll elő az RMDSZ az oktatási reformra vonatkozóan.

Újdonságok a gyermekgyógyászatban 
A gyermek pácienssel való kommunikációról, továbbá a
gyermekgyógyászat korszerű irányvonalairól tartanak tu-
dományos tanácskozást szeptember 13-15. között a
MOGYE Gyógyszerészeti Karának épületében. A témát és
a meghívott személyiségeket figyelembe véve színvonalas
tudományos ülésszakot ígér dr. Mărginean Cristina Oana
egyetemi tanár, a szervezőbizottság elnöke. A rendezvény
keretében 13-án 15 órától a tanácskozás színhelyén be-
mutatják a Soft skills in Pediatrics című kötetet, amely öt
európai országot (Románia, Magyarország, Olaszország,
Spanyolország, Németország) átfogó kutatás eredményét
összegzi. Az Európai Unió által az Erasmus program kere-
tében támogatott kutatás célja: olyan korszerű oktatási
stratégiák bevezetése a gyermekgyógyász orvosok képzé-
sébe, amelyek segítik őket a gyermek páciensekkel és
azok szüleivel való kapcsolatban. A tanácskozás nyitóün-
nepségét szeptember 14-én, pénteken 8.30 órától tartják. 

Beltéri pumpapálya nyílik
Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 204. szám alatt
moduláris pumpapálya nyílik szeptember 15-én, szomba-
ton délelőtt 10 órakor. Az országos viszonylatban egyedi-
nek számító pályán biciklivel, hajtánnyal, gördeszkával és
görkorcsolyával is lehet közlekedni. Szombaton 13 óráig
fogadják a pályánál az érdeklődőket. A pályát 16-án, va-
sárnap a Kritikus tömeg rendezvényen a főtéren állítják fel. 

Kirándulás a töltöttkáposzta-fesztiválra
Az Erdélyi Magyar Baloldal szeptember 22-én, szombaton
kirándulást szervez a parajdi töltöttkáposzta-fesztiválra.
Feliratkozni hétfőtől csütörtökig 9–11 óra között a maros-
vásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti, emeleti szék-
helyen lehet. Bővebb tájékoztatás a 0744-928-299-es
telefonszámon kapható. 

Néptáncot kedvelőket várnak
A Borsika néptánccsoport 7–10 éves, néptáncot kedvelő fi-
úkat vár minden szerdán 18 órától a Maros Művészegyüt-
tes kövesdombi előadótermébe. Érdeklődni a
0745-063-889-es telefonszámon lehet.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma KORNÉL, 
holnap SZERÉNA
és ROXÁNA napja.
SZERÉNA: a Szerénusz férfi-
név női párja, jelentése: derűs,
vidám.
ROXÁNA: perzsa eredetű,
görög közvetítéssel érkezett
hozzánk, jelentése ismeretlen. 

13., csütörtök
A Nap kel 

6 óra 56 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 38 perckor. 
Az év 256. napja, 

hátravan 109 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. szeptember 12.

1 EUR 4,6393

1 USD 4,0011

100 HUF 1,4286

1 g ARANY 153,9709

IDŐJÁRÁS
Napos, meleg idő

Hőmérséklet:
max. 270C
min. 120C

Megyei hírek

Fotó: Gligor Róbert László (archív)

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

Újabb mérföldkő 
az Összetartozás templomának létrehozásában

Erdélyi táncháztalálkozó
Szép Palkó című mesejátékával lép fel szeptember 15-én,
szombaton déli 12 órakor a Székelyudvarhelyen zajló Er-
délyi táncháztalálkozón a Maros Művészegyüttes. Az idei
találkozót Kallós Zoltán, az erdélyi és magyarországi 
táncházmozgalom elindításában meghatározó szerepet
játszó néprajzkutató, népzenegyűjtő emlékének szentelik.

Évadnyitó hangverseny Segesváron
Őszi évadnyitó hangversenyre kerül sor Segesváron
szeptember 17-én, hétfőn 18 órakor a polgármesteri hiva-
tal dísztermében. Fellép Chyio Hagiwara japán zongora-
művésznő. Műsoron Mozart- és Carl Flitsch-művek. A
belépés díjtalan.

Jótékonysági kastélynap 
Marosvécsen
A Castellum Alapítvány – Erdélyi Magyar Történelmi Csa-
ládok Egyesülete minden korosztály képviselőit várja
szeptember 15-én, szombaton a marosvécsi Kemény-
kastélyban tartandó jótékonysági kastélynapra. A prog-
ramban lesznek előadások, kerekasztal-beszélgetések,
könyvbemutatók, nép- és komolyzenei koncertek, kastély-
túrák, kiállítások, kézművesvásár, borkóstolás. A gyereke-
ket kézművesprogramok, vetélkedők, szabadtéri játékok,
társasjátékok, valamint Legendárium-filmek vetítése várja.
A fiataloknak szánt programpontok között lesz többek kö-

zött stand-up commedy, slam poetry, „Vécsi Kaszinó”,
azaz társasjátéktér a Játszma.ro játékaival, az esti órák-
ban pedig könnyűzenekoncertek és buli. Belépés a hely-
színen megvásárolható karszalaggal, ami felnőtteknek 10
lejbe, 12–17 év közötti fiataloknak 6 lejbe kerül, 11 évnél
kisebb gyerekeknek ingyenes. 

Az európai kulturális örökség 
napjai
A Positive Transylvania Egyesület a hét végén, szeptem-
ber 15-én és 16-án nagyszabású rendezvénnyel kapcso-
lódik az európai kulturális örökség napja alkalmából
szervezett rendezvénysorozathoz. Maroshévízen, az Ur-
mánczy-kastélyban, a kastélykertben, illetve a város tu-
risztikai szempontból kiemelkedő helyszínein számos
esemény (kerekasztal-beszélgetések, workshopok, gyer-
mekeknek szóló játékok, kerékpáros felvonulás, koncert)
várja az érdeklődőket. A rendezvény részletes programja
a European Heritage Days, Urmánczy castle Toplita Face-
book-oldalon olvasható.

Kutyakiállítás 
A Maros Megyei Ebtartók Egyesülete szervezésében
szeptember 15-én, szombaton és 16-án, vasárnap 13. al-
kalommal zajlik Marosvásárhelyen a Dracula Dog Show
nevű kutyakiállítás. A szemle a Ligetben lesz, szombaton
17 órától azonban a vár előtti téren kerül sor a legszebb
kutyák bemutatására, az úgynevezett Best in Show prog-
ramra.

RENDEZVÉNYEK



Megszavazta a magyar jogállamisági helyzetről
szóló különjelentést szerdán az Európai Parlament
(EP), a plenáris ülésen 448 igen szavazattal, 197 el-
lenében, 48 tartózkodás mellett fogadták el a kép-
viselők a dokumentumot.

A jelentés elfogadásához a leadott voksok több mint kéthar-
madára, valamint az összes képviselő abszolút többségének
támogatására, vagyis legalább 376 szavazatra volt szükség, a
tartózkodás nem számított leadott szavazatnak. Szükség volt
a Fideszt is soraiban tudó Európai Néppárt legalább részleges
támogatására is, s sajtóhírek szerint a belga, a finn, a görög, a
holland, a lengyel, a luxemburgi, az osztrák, a portugál és a
svéd tagpártok képviselői is igennel szavazhattak.

A zöldpárti Judith Sargentini által összeállított és az EP il-
letékes szakbizottságában korábban már nagy többséggel jó-
váhagyott dokumentum szerint Magyarországon fennáll a
veszélye az uniós értékek súlyos és rendszerszintű sérülésé-

nek, ami indokolja az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti
eljárás megindítását. A magyar jogállamiság ügye a szavazás
nyomán az uniós tagországok kormányainak tanácsa elé kerül,
amely négyötödös többséggel dönt majd arról, valós-e a ve-
szélye annak, hogy Magyarországon csorbulnak az Európai
Unió alapértékei.

A szövegben számos aggályosnak ítélt kérdést felsoroltak
az alkotmányossággal, a választási rendszerrel, az igazságszol-
gáltatás függetlenségével, a korrupcióval kapcsolatban, ahogy
a véleménynyilvánítás, a tudományos élet, az egyesülés és a
vallás szabadságával, a kisebbségek és a menedékkérők joga-
ival, az egyenlő bánásmóddal összefüggésben is.

A hetes cikk olyan többlépcsős eljárást tesz lehetővé, amely
az uniós alapértékek súlyos és rendszerszintű megsértése ese-
tén végső soron akár az érintett állam szavazati jogának fel-
függesztésével vagy más komoly szankcióval is járhat, de
ehhez az összes többi EU-tag egyöntetű támogatására van
szükség, amit elemzők szinte kizártnak tartanak. (MTI)
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Az RMDSZ megoldást vár 
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) elvárja a kormánytól, hogy már a héten
hozzon politikai döntést a román nyelv oktatásának
rendezéséről – mondta Korodi Attila, az RMDSZ
képviselőházi frakcióvezetője szerdán az MTI-nek.
A politikus azt követően nyilatkozott, hogy a szövet-
ség képviselőházi frakciója szerdán távol maradt a
végszavazástól azon rendelet elleni tiltakozása je-
léül, amely szerint az elemi oktatásban a tanítók he-
lyett csak román szaktanárok oktathatják a román
nyelv és irodalom tantárgyat. Az RMDSZ már a
héten politikai lépést vár a kormánytól, a rendelet
parlamentben való módosítását túlságosan időigé-
nyesnek tartja – magyarázta Korodi. Hozzátette: Ke-
lemen Hunor szövetségi elnök Liviu Dragnea
szociáldemokrata pártelnökkel fog egyeztetni a kér-
désről. (MTI)

Jogerősen elítélt orvos 
és asszisztens

Jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek
egy Máramaros megyei orvost és egy asszisztenst,
akik 2017-ben pénzt és egyéb javakat fogadtak el
többektől, köztük rokkantnyugdíjasoktól is. A Mára-
maros megyei korrupcióellenes ügyészség szerdai
közleménye szerint a Máramaros megyei nyugdíj-
pénztár orvosszakértői bizottságának főorvosát a
kolozsvári ítélőtábla háromévnyi felfüggesztett bör-
tönbüntetésre ítélte 4 év próbaidővel, a márama-
rosszigeti orvosszakértői rendelő titkára pedig 2 és
fél év felfüggesztettet kapott 3 év próbaidővel. A köz-
lemény szerint az asszisztensnő 2017. július 18. és
augusztus 8. között 176 esetben pénzt és egyéb ja-
vakat kapott számos rokkantnyugdíjastól vagy rok-
kantnyugdíjért folyamodó személytől. Mint kiderült,
emellett 2017 augusztusában az orvos 70 személy-
től kapott csúszópénzt. (Mediafax)

Elutasított egyszerű indítvány
Elutasította szerdán a képviselőház a Carmen Dan
belügyminiszter ellen benyújtott egyszerű indítványt,
amelyben a Nemzeti Liberális Párt (PNL) a tárcave-
zető lemondását kéri. A PSD-gumibotok csattantak
a romániai demokrácia arcán című indítvány 149
ellen- és 99 támogató szavazatot kapott, három kép-
viselő tartózkodott a voksoláskor. A PNL arra hivat-
kozva kérte a dokumentumban Carmen Dan
lemondását, hogy de facto ő irányította a csendőrö-
ket, hogy közbelépjenek az erőszakba torkollt au-
gusztus 10-i bukaresti tüntetésen. (Agerpres) 

Héacsökkentésről dönthetnek
Már jövő héten elfogadhatja a kormány a turizmus-
ban használt hozzáadottérték-adónak (héa/TVA) a
jelenlegi 9 százalékról 5 százalékra történő csökken-
tését – jelentette be szerdán este Eugen Teodorovici
pénzügyminiszter. Megerősítette, hogy maradnak az
üdülési csekkek. A vidámparkok és wellness-szol-
gáltatások héája 19 százalékról 5 százalékra csök-
kenhet, míg a termálvizek után fizetendő
bányajáradéké megszűnik. Liviu Dragnea, a Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) vezetője bejelentette, hogy
szintén ezzel a sürgősségi kormányrendelettel hoz-
nak létre két alapot. Az egyik a befektetésekre ké-
szülő gazdasági szereplőket segíti majd, a másik
pedig az infrastruktúra korszerűsítését tervező ön-
kormányzatokat. (Mediafax)

iskolaudvarról el kell tűnniük, meglehetősen szürreális.
A renoválások ugyanis hosszú ideig tartó beruházások,
az állam évekkel korábban is csak halogatta az elvégzett
munkák kifizetését, és számos félig kész épület állaga
ment tönkre amiatt, hogy a kifizetések elhúzódása miatt
évekre felfüggesztették a munkálatokat. Az elmúlt öt (!)
év során kezdődtek meg azok a felújítási munkálatok,
amelyek jelenleg is zajlanak Románia tanintézményei-
nek 22 százalékában. A legtöbb esetben az országos fej-
lesztési alapból finanszírozzák a munkálatokat, a
költségvetési problémákkal küszködő helyi önkormány-
zatok alig 280 iskolát korszerűsítenek saját forrásokból. 

Ezek után elég furcsa azt hallani Viorica Dăncilă
kormányfőtől a tanévnyitón, hogy az oktatás alapvető
fontosságú egy társadalom fejlődése szempontjából, és
a kormány kiemelten támogatja az oktatást, a tanárokat
és diákokat. Azt mondta: az általa vezetett kormány
„biztosítja egy hatékony oktatási rendszer anyagi for-
rásait és infrastruktúráját”. Valentin Popa miniszterel-
nök pedig a tanulók esélyegyenlőségének biztosításáról,
a minőségi oktatásról beszélt. 

Látszik, hogy szónoklatokból nincs hiány. Már csak
tenni is kéne valamit, hogy a valóság köszönő viszony-
ban legyen a nyilatkozatokkal. 

Szónoklat és valóság
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világAz EP megszavazta a Sargentini-jelentést

Juncker: az EU még inkább szuverén szereplő
kell legyen a nemzetközi porondon

Az Európai Uniónak még inkább szuverén szereplő-
ként kell fellépnie a nemzetközi porondon, eljött az
ideje annak, hogy a kontinens saját kezébe vegye a
sorsát – jelentette ki szerdai évértékelő beszédében
Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke.

Juncker az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülé-
sén hangsúlyozta, hogy az EU szuverenitása a tagállamok szu-
verenitásából ered, nem lép annak helyébe.

A nemzeti szuverenitás megosztása erősebbé teszi az unió
országait – mutatott rá. „Az európai szuverenitás soha nem
mások ellen irányul, Európának a nyitás és a tolerancia konti-
nensének kell maradnia. Európa soha nem válhat erődítmény-
nyé, amely hátat fordít a világnak, a szenvedők világának” –
mondta. Ezzel összefüggésben Juncker leszögezte: meg kell
erősíteni az euró nemzetközi szerepét, hogy a közös valuta az
új európai szuverenitás aktív eszközévé váljon. Abszurdnak
nevezte, hogy Európa az energiaimportjának 80 százalékát
amerikai dollárban fizeti, miközben a behozatal mindössze 2
százaléka érkezik az Egyesült Államokból.

Hangsúlyozta: az EU a béke záloga a kontinensen, ezért na-
gyobb tiszteletet érdemel, nem szabad bemocskolni. Aláhúzta,
hogy a patriotizmusnak két oldala van: nemzeti és európai,
ugyanis lehet egyszerre szeretni a nemzetünket és Európát.

Juncker beszélt arról is, hogy a helyzet egyes tagállamokban
továbbra is rendkívüli aggodalommal tölti el a bizottságot,
meg kell indítani az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti
eljárást azon országok ellen, amelyekben a jogállamiság ve-
szélybe került.

Teljes támogatásáról biztosította ezen vitákban Frans Tim-
mermanst, a brüsszeli testület első alelnökét, akinek „tárcájá-
hoz” a jogállamiság kérdése tartozik.

Kiemelte továbbá, hogy vissza kell térni a kompromisszum-
keresés művészetéhez, az ugyanis „nem meggyőződéseink
vagy értékeink feladását jelenti”.

Az elnök a migráció ügyére is kitért, azt hangoztatva, hogy
az EU jóval nagyobb haladást ért el a helyzet kezelése terén,
mint azt egyesek elismerik, az elmúlt években töredékére esett
a menedékkérők száma. Mint mondta, a Földközi-tenger keleti
térségében 97 százalékkal, míg a középső részén mintegy 80
százalékkal csökkent az érkezők száma, és az uniós erőfeszí-
tések nyomán több ezer ember életét sikerült megmenteni.

Hozzátette, hogy a helyzet kezelését célzó hét bizottsági ja-
vaslat közül ötöt már elfogadtak, a tagállamok ugyanakkor
még nem találták meg a megfelelő egyensúlyt a felelősség és
a szolidaritás között. Ezért felszólította az EU soros osztrák
elnökségét, hogy tegye meg a döntő lépést a tartós, kompro-
misszumos megoldás érdekében.

A volt luxemburgi kormányfő végezetül javaslatot tett az
Európa és Afrika közötti beruházási és munkahelyteremtési
partnerség létrehozására, amelynek nyomán várakozásai sze-
rint már öt éven belül akár 10 millió munkahely jöhetne létre
Afrikában.

A számos afrikai országgal létrejött kereskedelmi egyezmé-
nyeket egy kontinensek közötti szabadkereskedelmi megálla-
podássá kellene alakítani – vélekedett.

Mostanában úgyis nagyon időszerű. A jogos felháboro-
dáshullám, amelyet a szocdem(agóg) kormány intézkedése
váltott ki nyelvünk beszélőinek körében (sajnos, csupán
abban a közegben), alkalmat nyújt mindenféle kommentárra,
a gondolatok megfuttatására.

Százéves nemzetbarátaink sérelmesnek találják könyveik-
ben, közleményeikben, tankönyveikben, és mint a nemzeti el-
nyomás csúcsát emlegetik az Apponyi-féle népoktatási
törvényt, amit még 1907-ben hozott a vallás- és közoktatási
miniszter. Ebben az elemi iskolai (népiskolai) oktatást ingye-
nessé tette, és előírta a magyar nyelv kö-
telező tanítását az ország minden
iskolájában (tehát a nemzetiségi iskolák-
ban is). Nem azt mondta, hogy ezt csak
magyarok (faj- és vérmagyarok) oktat-
hatják. Bárki ráállhatott, akinek volt vizsgája, képesítése –
a néptanítóknak volt a XX. század elejére –, viszont feltétel-
hez kötötte az államsegélyt. Csak azok az iskolák nyerhettek
támogatást a minisztériumtól, amelyek tanították az állam
nyelvét. Márpedig a Monarchia nem hitt, nem hihetett közeli
bukásában, eltűnésében, Magyarország feldarabolásában és
tartós megbüntetésében. Fontosnak tartotta az országos
nyelvi kommunikációt. (Ha másként tett volna, akkor az or-
szág hűdötten ült és fejére hamut, isát és purt hintett volna,
hogy a nemzetiségek örvendező szümtükkel lássák a nemzet-
halált.)

Másfelől – hogy szelídebb vizekre evezzünk – eszembe jut
saját iskoláskoromból az idegen nyelvek tanulása. Nyelvtan-
könyveink, melyek évjáratom számára az ötödikben kerültek
elő a tanügyi tochuva-bochuból (ez a zűrzavar bibliai héber
megnevezése), valamilyen pedagógiai megfontolásból olyan
szavakat tanítottak nekünk, amelyek az iskolával, az iskolai
élettel vannak összefüggésben: fekete tábla, becsengetés, ka-
tedra, tankönyv, kréta, jelszavak a falon, osztályterem stb. (a
széknek és asztalnak megbocsátottak, beengedték őket a
nyelvi gyönyörök közé). Nos, ezeket a szavakat a felnőttélet-
ben aligha használjuk franciául, németül, angolul vagy
olasz-orosz-spanyol vetületben, holott latinból szerencsére
itt efféle ostobaságokat nem követtek el, tekintve, hogy a
görög római scholákban nem volt fekete tábla és nem csen-
gettek be Akadémosz ligetébe, amire a tanulók (dicipuli) si-

etve beszaladtak, hogy még Arisztotelész tanító bácsi és Ci-
cero tanár úr előtt letöröküljenek vagy kuporodjanak a föld-
mágnesességhez közeli padlóra, kőre. Latinul ezeket nem
okították, igaz, beszédgyakorlatokat sem. (Nem készítettek
ui. apácának, szerzetesnek, papnak.) A latin mondások között
az elsőként ismerkedtünk meg nyolcadikban azzal az arany-
mondással, hogy Non scholae sed vitae discimus (aminek
magyar megfelelője: nem a sulinak biflázunk, hanem a
Nagybetűs Életnek).

A beszédgyakorlatokról jut eszembe, hogy az iskolában
szerzett akkori nyelvtudásunkat úgy he-
gyezték, hogy nem tanultunk Párizsról és
Londonról, Berlinről – lett légyen akár
a német rettenetesen demokratikus Wal-
ter Ulbricht-i szovjet megszállási zóna –,

hanem arra szoktattak, hogy mi kalauzoljuk majd a hazánkat
megcsodálni jövő külföldieket, tehát Bukarestben például a
Scânteia házat mutassuk meg és az új munkáslakásgettó-ne-
gyedeket, a Kárpátok bérceit és a szorgos parasztokat a kol-
lektívmezőn, a Fekete-tengert, Konstancát és Mamaia
mondén szocialista tobzódását. A Feketeügyet és a fekete
ügyeket ne. Amúgy sem tudtuk volna méltó szavakkal elítélni.

Arról szó sem lehetett, hogy mi utazzunk külföldre aktív
nyelvtudás birtokában, hogy mi ismerjük meg azt a világot,
amely az imperializmus mocsarában vergődik, és látszólag,
de csak látszólag, prosperál, hiszen társadalmát az osztály-
hercehurca szaggatja szerte... Ellenben Moszkvát, 
Leningrádot szabad volt ismernünk azután is, hogy kivonul-
tak drága hazánkból a Vörös Hadsereg egységei.

Arról sem, hogy valami gyakorlati dolgot is elsajátítsunk,
például hogyan kérjünk egy pohár vizet Lyonban, ahol még-
sem krétát kérünk, mert nem eszünk meszet, ha megszomjú-
hoztunk. Emlékszem, egykor Sz. V. osztálytársam
próbálkozott élettel betölteni a nyelvórát egy ómódi francia
nyelvkönyvből, és ‘a pohár vízhez’ fölöslegesen határozott
névelőt is csatolt, így a verre d’eau helytelenül verre de l’eau
lett, ami kiejteve úgy hangzott, hogy verdő ló. Erre az utolsó
padban unatkozó gazdálkodófi, Szombati Szabolcs megszó-
lalt: a lovat pedig nem szabad verni, te hülye, még franciául
sem.

Politikai nyelvtanulás



Jubileumi ünnepségre készül
a marosvásárhelyi evangéli-
kus lutheránus gyülekezet. A
háromnapos rendezvénysoro-
zat szeptember 14-én, pénte-
ken 17 órakor a Kultúr-
palotában  gálaesttel kezdő-
dik, szombaton 10 órakor az
evangélikus  templomban há-
laadó istentisztelet lesz, ahol
ft. Adorjáni Dezső Zoltán
püspök hirdet igét. Vasárnap
a 10 órakor kezdődő isten-
tiszteleten nt. Veperdi Zoltán
nyugalmazott lelkész hirdeti
az igét, majd 12 órától  a 
Luther-házban kiállítás nyílik
a gyülekezet 200 éves múltjá-
nak szemelvényeiből. 

A hívek építkeztek,
a kommunizmus rombolt 

– Az ünnepséget megelőzően
Papp Noémivel, az evangélikus
gyülekezet lelkészével beszélget-
tünk, aki a közösség történetét fog-
lalta össze, úgy, ahogyan a
reformáció 500. évfordulóján tette.
Az évforduló kapcsán a két évszá-
zad történetét és az utóbbi évtizedek
eseményeit érdemes feleleveníteni. 

– A marosvásárhelyi lutheránu-
sokról 1781-ből találunk feljegyzé-
seket. Adriányi Adolf
Aranykönyvében van utalás arra,
hogy Marosvásárhelyen ebben az
időben létezniük kellett  lutheránus
híveknek, de nincs nyoma, hogy
egyházi közösségbe tömörültek
volna. Marosvásárhelyen 1818.
szeptember 6-án alakult a gyüleke-
zet, egy későbbi, 1829-es jegyző-
könyvben találjuk ezt a mondatot:
„1818. az 6.dik-7bris-től fogva… ez
az Ecclesia kezdett fundálódni…”
Ekkor alkottak az itt élő hívek –
mintegy negyven családfő – egy
pap és tanító nélküli egyházi közös-
séget. A Kis utcában gyülekezeti
használatra házat vásároltak, melyet
hamarosan elcseréltek egy major-

hellyel a Hajós közben. Ahogy a te-
lekhely megvolt, kérvényezték a
guberniumtól, hogy templom és
paplak építésére könyöradományo-
kat gyűjthessenek.  Csak 1826-ban
találtak meghallgatásra, s a követ-
kező év januárjában indulhatott el a
gyűjtés. Az adományokból mégsem
templom épült, hanem 1828. július
7-én vásároltak báró Bruckhental
Károlytól még egy telket a Poklos
utca és Hajós köz sarkán. Előbbire
iskolát, utóbbira paplakot akartak
építeni. Templomépítésre újból a
várostól kértek helyet. Mivel a
város ismét késett a válasszal, a te-
lekvásárlás és a paplak építése fel-
emésztette egész pénzüket. Végül a
paplak mellett a mai Horea utca
főtér felőli sarkán 1829-ben imahá-
zat építettek, ami 132 éven át volt
az egyre növekvő marosvásárhelyi
magyar és német ajkú evangéliku-
sok istentiszteleti helye. Az egyház-
község lelkészei Fritsch Dániel,
Rohrmann Márton, Hunyady Imre,
Czugh László, Ungar Frigyes, Ad-
riányi Adolf, Kotsch Mihály, Beyer
Fülöp, Káden József és Molnár
János voltak. 1960-ban a főtéri
templom a kommunista városrende-
zés áldozatává vált, ugyanis a paró-

kia egy részével együtt lebontották,
akárcsak a Barátok templomát. Az
akkori lelkésznek, Molnár Jánosnak
és a presbitériumnak kényszercserét
ajánlottak fel, az evangélikus gyü-
lekezet a Régi Kórház és a Mento-
vits (ma Topliţa) utca sarkán  két
zsidó lakóházat kapott imaház és
paplak céljából. A gyülekezet veze-
tősége mentette a menthetőt, a fő-
téri templom oltárát, a
keresztelőmedencét  és a teljes bú-
torzatot átköltöztették. Az ajtókat,
az ablakokat beépítették az új épü-
letbe, hogy megőrizzék a boltíves
formát. A tornyot és a harangot is
átvitték, s az épület mellé illesztet-
ték. Ezzel akarták megőrizni a régi
templom hangulatát. Az imaház 58
éve a marosvásárhelyi evangélikus
lutheránusok otthona.

Több fontos évszám van tehát a
gyülekezet történetében, ezek  egy
régi címerben megtalálhatók, amit
a régi templomból menekítettek át
a Régi Kórház utcai templomba.
1829 – a templom építésének dá-
tuma, 1862 – a főtéri templom bő-
vítése (a régi Gulliver helyén), 1960
– amikor lebontották.  

– A jelenkori történelmet, az el-
múlt évtizedeket is idézzük fel.

– 1999-ben indult egy újabb javí-
tási hullám.  1996-ban kerültem ide,
bővíteni kezdtük a templomot. A
gyülekezetnek szüksége volt egy
nagyobb térre, ez maga után vonta
a parókia bővítését is. Egy L alakú
templomot alakítottunk ki, aminek
a csúcsába elhelyeztük az oltárt a
keresztelőmedencével. A tornyot is
átköltöztettük az épület csúcsához,
hogy templom kinézete legyen.
2009-ben alakítottuk ki a Luther-
házat a templom mellett. Tehát fo-
lyamatosan építkeztünk. Terveink
vannak még, de ezekről egyelőre
nem beszélhetünk. Beigazolódott,
hogy nagy igény van a Luther-
házra. A gyülekezeti teremben foly-
nak a kis csoportos gyülekezeti
tevékenységek, kiállításokat szerve-
zünk itt.  Diákoknak tudunk segí-
teni azzal, hogy jutányos áron
kapnak nálunk szállást az iskolai év
folyamán. 
A szászok aránya 4-5 százalékra
csökkent 

– Jelenleg hány tagot számlál a
gyülekezet?

– 335 lelkes a vásárhelyi evangé-
likus gyülekezet. Többnyire magyar
anyanyelvűek. Amikor 1996-ban
ide jöttem, 10 százaléka a híveknek
német volt, most ez 4-5 százalék. 

– Ez azt jelenti, hogy német
nyelvű istentisztelet is van.

– Ez úgy működik, hogy minden
hónap első vasárnapján a lutheri
rend szerint úrvacsorás istentisztelet
van, ilyenkor a szászokra való te-
kintettel kétnyelvű istentiszteletet
tartunk. A liturgia, az imádság, a
prédikáció is két nyelven hangzik
el. Az énekeket két nyelven énekel-
jük. Idegen számára egy kicsit kao-
tikus, de nálunk megszokott. 
Változatos  program,
számos meghívott 

– Milyen műsort terveznek a gá-
laműsorba, illetve a következő
ünnepi alkalmakkor? 

– Főtiszteletű Adorjáni Dezső
Zoltán püspök köszönti a gyüleke-

zetet, áhítattal kezdünk, lesz egy
történelmi visszaemlékezés, meg-
hívtuk a Musica Humana kórust, és
Molnár Tünde fog orgonán játszani.
Köszöntések hangzanak el, átadják
a Reményik-díjakat, s okleveleket
osztunk ki azoknak, akik rengeteg
közmunkát végeztek az építkezések
során, s a jó reménység jegyében
gyermekeink fogják zárni az estet. 

Meghívtuk a gyülekezet tagjait, a
kiskőrösi evangélikus testvérgyüle-
kezetet. Szombaton a hálaadó isten-
tiszteleten a püspök úr hirdet igét
magyar és német nyelven. Ez alka-
lommal tartják meg a Kolozsvári
Egyházmegye közgyűlését is, itt
lesznek az erdélyi gyülekezetek
küldöttei Temesvártól Kiskapusig,
ők is részt vesznek az ünnepségen.
Vasárnap Veperdi Zoltán nyugalma-
zott lelkész hirdet igét, akinek a
nagyapja, Káden József a gyüleke-
zet egyik volt  lelkésze. A vasárnapi
istentisztelet után a Luther-házban
kiállítás nyílik, ami bepillantást
nyújt a 200 év történetébe, hét té-
makörben. 

– Ki vesz részt a szervezésben?
– Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püs-

pökünk, Fehér Attila esperes úr Ko-
lozsvárról, akik támogatásokat
szereztek, főként Magyarországról
az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umától, a BGA-tól. Helyi szinten a
gyülekezet felügyelője, Magos
György vállalt oroszlánrészt a mun-
kából. 

– Van-e utánpótlás a gyülekezet-
ben?

– Szeretnénk, ha így lenne. A ki-
állítás kapcsán találtam egy 1800-
as évekbeli kimutatást, akkor 350
lelket számlált a gyülekezet, ma
pedig 335-öt. Reméljük, 200 év
múlva is leszünk ennyien. Most fe-
jeződött be a gyermekbibliahét, na-
ponta átlagban 25 gyerek vett részt
rajta. A közösség létszámához ké-
pest szép szám – fogalmazott Papp
Noémi lelkipásztor, aki hittel és
meggyőződéssel vallja: van jövője
a gyülekezetnek! 

Érsemjén az Érmellék jelentős tele-
pülése Érmihályfalva, a térség köz-
pontja szomszédságában. Augusztus–
szeptember fordulóján itt került sor a
XXIV. Partiumi Honismereti Konferen-
ciára mintegy száz partiumi, bánsági,
erdélyi és magyarországi résztvevő je-
lenlétében. A rendezvényen a Partiumi
és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely
Társaság elnöke, Dukrét Géza a ne-
gyedszázadot megélt társaság tevékeny-
ségeit ismertette, és bemutatta az általa
szerkesztett emlékkönyvet: A helytörté-
neti kutatás és a honismeret nyomában,
Varadinum Script Kiadó, Nagyvárad,
2018. A programban számos helytörté-
neti és honismereti előadás, könyvbe-
mutató (Ábrám Zoltán: Az igazság
szabaddá tesz), a társaság által kiadott
száznál több könyv (elsősorban a Parti-
umi Füzetek sorozatban) kiállítása és
fényképkiállítás is szerepelt (Kiss
László: Nagyvárad hajdan és ma). Az
elmúlt száz esztendő alatt a Körös-parti
város arculatának összehasonlító bemu-
tatása ugyanúgy üdvözlendő fotóstelje-
sítménynek bizonyult, mint Maros-
vásárhelyen a Marx József Fotóklub je-
lenleg is látogatható kiállítása, amely-
nek a megtekintése mindenkinek
ajánlott.

Az idei Partiumi Honismereti Konfe-
rencián a figyelem Érsemjén három
nagy szülöttére, a tiszteletükre és emlé-
kezetükre létrehozott múzeum megláto-
gatására és szobraik megkoszorúzására

is kiterjedt. Kazinczy Ferenc nyelvújító
író és költő, Fráter Loránd nótáskapi-
tány és Csiha Kálmán református püs-
pök szobránál koszorút helyezett el a
Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és
Emlékhely Társaság, az Erdélyi Magyar
Közművelődési Egyesület, valamint a
Kazinczy Ferenc Társaság és a Határon
Túli Magyar Emlékhelyekért Alapít-
vány.

jól megmaradtak, a későbbi építkezések nem ká-
rosították őket. Ez azért is izgalmas, mert egyrészt
segítséget nyújthat a katonai tábor építési idejének
megállapításában, másrészt kiderülhet, hogy a ke-
leti birodalmi határvonal megépítése Traianus,
Hadrianus vagy éppen Antonius Pius császár ne-
véhez kötődik.

Idén a belső udvar déli oldalán fekvő raktárak
feltárását kezdték el, két helyiséget azonosítani
tudtak, innen is gazdag leletanyag került elő, és
sikerült azonosítani az épületek különböző épít-
kezési, pusztulási, újjáépítési fázisait is.

Feltárások folytak a tábortól nem messze is,
ahol a római korban egy szemétgödör volt, innen
is rendkívül gazdag leletanyag került elő, ép vagy
rekonstruálható edénytöredékek, és számos, kerá-
miaművességre utaló lelet, amelyből az tűnik ki,
hogy a római korban Mikházán létezett egy kerá-
miagyártásra szakosodott műhely és mester is. A
lelőhelyet a tavasszal fedezték fel, a nyár folya-
mán tovább kutattak, és innen is gazdag anyag ke-
rült a múzeum gyűjteményébe.
Külföldiek is segítettek

Öt éve folynak tanásatások Mikházán, azaz
nyaranta egy hónapra más tájakról is érkeznek ré-
gészek, restaurátorok, valamint régész és műépí-
tész szakos egyetemi hallgatók. Idén a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetemről, a pécsi tu-
dományegyetemről jöttek, valamint németek is a
berlini Humboldt egyetemről, a kölni, münsteri és
erfurti egyetemekről.
Meg kellene óvni a lelőhelyet

Az öt év alatt nagyon sok időt és energiát fek-
tettek be a parancsnoki épület vizsgálatába, és
mintegy kétharmadát tárták fel eddig, ezért idő-
szerűvé vált a hely befedése. Mivel egy igen nagy
(mintegy nyolcszáz négyzetméter) felületű épü-
letről van szó, a befedése nagy horderejű munka

volna. Erre több tervváltozat is készült már, vi-
szont szükség volna egy elvi döntésre a Maros
Megyei Múzeum részéről, majd a végleges terv
elfogadására, hogy azután megpróbálhassanak eu-
rópai pályázati pénzeket lehívni – mint ahogy a
gyulafehérvéri római erődítmény esetében is tör-
tént – az épület befedésére. Mivel a kutatott terü-
leten nincs egy védőtető, minden idény végén
kénytelenek a feltárásokat fóliával lezárni, majd
földdel visszatakarni, hogy a csapadék ne károsít-
hassa.  Nemcsak a kutatások, hanem a turisták na-
gyobb érdeklődése is indokolttá tenne egy ilyen
beruházást – mutatott rá az ásatásvezető. Egy te-
tőzet és egy zárt tér kialakítása révén nemcsak a
feltárások idején, hanem egész évben látogatható
lenne a parancsnoksági épület, és bemutatható
lenne építésének, átalakulásainak 150 éves törté-
nete, illetve az eddigi feltárásokat ismét kifedhet-
nék a földből. Másrészt egy olyan állandó
bemutató térhez jutnának, amely lehetővé tenné,
hogy részletesebb betekintést nyújthassanak a
hadsereg működéséről, a katonák gyakorlatozásá-
ról, életéről, zsoldjáról, étkezési szokásairól, egy-
szóval többet fel tudnának villantani a római
korból.
Sor kerülhet a falakra is

A katonai erődítmény külső falainak feltárásá-
val egyelőre nem foglalkoztak a Maros megyei ré-
gészek, mert az 1960-as években végzett
ásatásokkor már beazonosították azok fekvését,
de a mai geofizikai mérések is nagyon jól kimu-
tatják a talajban húzódó vonalakat. Ezek igen
masszívak, legalább egy méter szélesek lehettek,
és alapozásuk is legalább egy méterrel lehet az
ókori járószint alatt. Idén már elkezdtek ötletelni
arról, hogy az egyik kaput (porta decumana), va-
lamint a hozzá tartozó védműveket, árkokat mi-
lyen módon tudnák feltárni – magyarázta Pánczél
Szilamér.
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Evangélikus keresztelő Mezey Sarolta

Dr. Ábrám Zoltán

Bemutatnák a római világot

200 éves a marosvásárhelyi evangélikus lutheránus gyülekezet
A jövőbe vetett hittel ünnepelnek az evangélikusok

Honismereti konferencia 
Érsemjénben 



Kerekasztal-beszélgetést kez-
deményezett a szociális téren
dolgozó marosvásárhelyi civil
szervezetekkel az elmúlt
héten a Telefonos Szeretet-
szolgálat. A találkozó egyik
célja, hogy külföldi vendé-
geik, a hollandiai és németor-
szági telefonos szeretet-
szolgálatok képviselői átfogó
képet kapjanak a romániai
szociális helyzetről. 

Sajó Norbert, a Telefonos Szere-
tetszolgálat vezetője lapunknak el-
mondta, van egy telefonos
szeretetszolgálatokat tömörítő szer-
vezet, amelynek HIP (Help in prac-
tice), azaz segítség a gyakorlatban
a neve, és tagjai Romániában, Ka-
merunban, Kazahsztánban, Bulgá-
riában, Németországban és
Hollandiában működő telefonos
szeretetszolgálatok. A kétévente
sorra kerülő találkozó helyszíne
most Románia, ezért interaktív
programot találtak ki az ide érkező
vendégeknek. 

– Elvittük őket többek között a
Petry múzeumba kolbászt tölteni,
valamint ellátogattunk egy támoga-
tónkhoz. Fontos számunkra, hogy
ne kizárólag a mi látásmódunk ér-
vényesüljön, hanem teret adjunk
egy tágabb látókörre. Hogy bemu-
tassuk nekik a romániai szociális
helyzetet, úgy döntöttünk, hogy
összehívunk tíz civil szervezetet,
ezek közül hét el is jött. Úgy gon-
doljuk, hogy őket hallgatva sokkal
színesebb és teljesebb képet kapnak
a vendégeink. Ugyanakkor a civil
szervezeteknek is hasznos lehet, ha
egymással találkoznak, hátha sike-
rül hagyományt teremteni ebből.
Van a városban egy civil szerveze-
tek fóruma, de az többnyire kimerül
a különféle sérelmek, pl. akkreditá-
ciós nehézségek megtárgyalásában.
Márpedig nagyon fontos szá-
munkra, hogy olyan dolgokról is
tudjunk beszélni, amik előre viszik
a szervezeteket. Fontos, hogy felvil-
lantsuk annak a lehetőségét, hogy
időnként leülhetnénk együtt, hogy
végiggondoljunk egy-egy konkrét
szociális helyzetet – fejtette ki Sajó
Norbert.
Finanszírozási gondok 

A találkozón részt vettek az Uni-
tarcoop Alapítvány, a Divers egye-
sület, az Ügyes Kezek Alapítvány,
a Máltai Szeretetszolgálat, a Hifa
Románia Egyesület, a Gyulafehér-
vári Caritas, valamint a Diakónia
Keresztyén Alapítvány képviselői.
A tevékenységük ismeretetése
során számos nehézség is terítékre
került, amibe segítő munkájuk
során a civil szervezetek ütköznek.
Annak ellenére, hogy zömében
olyan feladatokat látnak el, ami va-

lójában az állam kötelessége lenne,
arra kényszerülnek, hogy a műkö-
déshez szükséges anyagiak nagy ré-
szét pályázatokból, adományokból
teremtsék elő. Magdó Orsolya, az
értelmi és mozgássérült felnőtteket
felkaroló Ügyes Kezek Alapítvány
igazgatója elmondta, míg 1996-ban
nyolc, ma már 50 fiatal felnőttel
foglalkoznak naponta nappali köz-
pontjukban, négy éve pedig lakóott-
hont is üzemeltetnek. Létrehoztak
egy védett műhelyt is, ami néhány
értelmileg sérült fiatalnak biztos
munkahelyet jelentett, ám ennek a
működését a nemrég módosított
törvénykezés ellehetetlenítette. Be-
dolgoztak egy gyógyszergyárnak,
az ebből származó bevétel igen
nagy segítség volt a működéshez

szükséges anyagiak előteremtésé-
ben, viszont a kedvezőtlen irányba
módosult törvénykezés miatt jelen-
tősen csökkent az ebből származó
bevételük. Magdó Orsolya szerint a
tavalyi költségvetésüknek mindösz-
sze 10 százaléka származott állami
támogatásból. Nehezményezte,
hogy hiába szerzik meg az akkredi-
tációt, hiába tesznek eleget az ösz-
szes feltételnek, amit az állam
megkövetel, évente meg kell pá-
lyázniuk az állami támogatást, amit
vagy megkapnak, vagy nem, vagy
éppen nem annyit kapnak, amire
számítanak. – Ha megnézzük az
ezen a téren dolgozók bérét, akkor
egyértelmű, hogy ez szolgálat –
fűzte hozzá. Csata Éva, a Hifa Ro-
mánia igazgatója, és Simon Judit,
az egyesület elnöke a segítő tevé-
kenységeik ismertetése mellett
nagyszabású terveikről is beszá-
moltak, a legjelentősebb a Hifa
Park projekt, amiben sajnos nem si-
kerül előrelépniük, holott óriási

szükség van egy lakóotthonra, ahol
elsősorban olyan sérült személyek
találnának otthonra, akiknek már
nem élnek a szüleik, és nincsenek
közvetlen hozzátartozóik, akik fel-
vállalnák a gondozásukat. Sajnos a
mai napig csak az építéshez szüksé-
ges területet sikerült megvásárolni
Pókakeresztúron, a megvalósítás-
hoz szükséges több mint ötmillió
eurót pályázati úton szerették volna
megszerezni, ám a kiírások nem
úgy alakultak, mint ahogy számítot-
ták, így a pályázatot nem tudták be-
nyújtani. A jelenlegi kiírás szerint
nappali központra lehet pályázni,
mivel az a mentalitás, hogy a sérül-
teket nem bentlakórendszerben kell
ellátni. A másik fontos céljuk egy
saját központ létesítése Marosvá-

sárhelyen, ahol a rendezvényeik he-
lyet kaphatnának. Ludescher
László, a Gyulafehérvári Caritas
ágazati igazgatója elmondta, a fő te-
vékenységi területük az otthoni
idős- és beteggondozás. Hét megyé-
ben vannak jelen, és a több mint
hatszáz munkatárssal, illetve az ál-
landó és alkalmi önkéntesekkel
évente több ezer személyt karolnak
fel. Az igazgató hangsúlyozta, Ro-
mániában, Erdélyben ilyen volu-
menű munkát nem lehet kizárólag
önkéntes alapon végezni. Mint
mondta, az utóbbi időben igen meg-
csappant a támogatás, ennek elle-
nére igyekeznek a végsőkig
kitartani ellátottaik mellett. Maros
megyében közel harminc helyi ön-
kormányzattal működnek együtt, és
mintegy háromezer személyhez jut-
nak el rendszeresen. 
Kevesen vállalnak beteggondozást,
bár nagy az igény rá

Kántor Viola, a Diakónia Ke-
resztyén Alapítvány szociális mun-

kása szóvá tette: mivel nagyon sok
olyan család keresi meg őket, ame-
lyek idős, beteg, esetleg ágyhoz kö-
tött hozzátartozó mellé keresnek
napi 6-8 órára gondozót, felvállal-
ták, hogy közvetítenek a kereslet és
kínálat között. Tíz-tizenöt olyan
személy szerepel az adatbázisuk-
ban, akik nem az alapítvány mun-
katársai, de vállalnák idősek,
betegek ellátását. Így, ha valaki
hozzájuk fordul, hogy gondozót
keres akár napi 6-8 órára, esetleg
ágyhoz kötött, pelenkázásra szoruló
rokon mellé, vagy éppen olyant, aki
naponta háromszor ételt visz egy-
egy idősnek, akkor feljegyzik az el-
érhetőségét, és megpróbálják
összehozni valakivel, aki vállalná. 

A szociális gondozó hozzátette,
ahhoz viszonyítva, hogy mekkora
az igény, nagyon kevesen vannak,
akik ilyen teendőket vállalnak. 

Heinrich Baumann, a németor-
szági telefonos szeretetszolgálat
képviselője elmondta, egy 330 ezer
lakost számláló városban működ-
nek, ahol vasárnaponként húszezer
ember látogatja a templomokat,
közel harminc gyülekezet tartja a
kapcsolatot, hogy közösen tegyenek
a társadalomért. – Elsősorban nem
férjezett, vagy elvált, gyerekeiket
nevelő nők, idősek vagy betegek
fordulnak hozzánk. Mi megosztjuk
az információt a lehetőségekről,

ahová segítségért lehet folyamodni.
Van egy adatbázisunk, ahol nyil-
vántartunk több mint száz segítőt.
Ennek köszönhetően átlátjuk, hogy
az egyes esetekben ki az, aki a leg-
jobban tudna segíteni. Három év
alatt 350 segélykérésnek tettünk
eleget, például volt olyan, aki a víz-
lefolyó megjavításában kért segítsé-
get, de olyan is, aki cipekedésben.
Általában azt szoktuk mondani,
hogy legtöbb 14 napon belül meg-
próbálunk eleget tenni a kérésnek,
ugyanis a legtöbb segítőnek munka-
helye, családja van, nem mindig
tudnak azonnal rendelkezésre állni. 
Amikor nincs mit enni, 
nem késhet a segítség 

Sajó Norbert hangsúlyozta, a
külföldi telefonszolgálatokhoz ér-
kező kérések igen eltérőek a romá-
niaiaktól. – Nagyon érdekes, hogy
például Kamerunban a kerékpárok-
hoz kötődik a legtöbb kérés,
ugyanis ott az emberek ezzel járnak
munkába, iskolába, így ha a jár-

gánnyal gond van, az a munka-
helyre való eljutást veszélyezteti.
Németországban, Hollandiában
például kertrendezéshez, valaminek
a megjavításához vagy az újság el-
olvasásához kérnek segítséget, te-
gyük fel, ha valaki annyira idős,
hogy nem boldogul egyedül. Ilyen
körülmények között 10-14 napon
belül eleget tudnak tenni ezeknek a
kéréseknek. Nálunk, az esetek sür-
gőssége miatt, nagyon fontos, hogy
reális időben érkezzen a segítség.
Ha valaki felhív – volt már példa rá
–, és elmondja, hogy három napja
nem evett, azt nem lehet rábízni a
véletlenre, és még kevésbé azt mon-
dani, hogy 14 napon belül érkezünk
az élelemmel. Ebben találtuk meg a
helyünket, ugyanis a nagyobb civil
szervezetek a bonyolultabb struk-
túra, a szerteágazó tevékenységek
és a sok alkalmazott mellett nehéz-
kesebben mozognak. Utána vállal-
ják bizonyos rendszerességgel, akár
hosszú távon, hogy segítenek, de az
első segélykéréstől számított két-
három hét alatt, amíg megtaláljuk
azt a szervezetet, amely hosszú
távon felvállalja a segítséget, köz-
belépünk. Krízishelyzetben lévők-
nek nyújtunk azonnali segítséget,
például hazamegy az egyén a házi-
orvostól, aki felírta a gyógyszert, de
nincs amiből kiváltani, bár azonnal
be kellene vennie – mutatott rá.
Mint mondta, akadnak visszaélések
is, átlagban tíz kérésből kettő-
három ilyen, amikor a helyszínre
érve a munkatársaik azzal szembe-
sülnek, hogy nem egészen úgy fest
a helyzet, ahogy a hozzájuk forduló
telefonon elmondta. – De valójában
ezek az alkalmak is lehetőséget
nyújtanak arra, hogy bejussunk
olyan helyekre, ahol esetleg régóta
nem járt szomszéd vagy ismerős, és
kérdéseket tehetünk fel. A tapaszta-
lat azt mutatja, hogy sok esetben az
élelemhiány hátterében súlyos
pénzbeosztási gondok, kapcsolati
problémák állnak, és ezekre vezet-
hető vissza a nehéz helyzet, amiben
az érintettek találják magukat. Nem
ritka, hogy már-már követelőző
hangnemben beszélnek a szeretet-
szolgálat munkatársaival, és meg
vannak győződve, hogy nekik kijár
a segítség, anélkül, hogy ők bármit
is tennének sorsuk javítása érdeké-
ben. 

Sajó Norbert arra is rávilágított,
hogy vannak helyzetek, amikor az
ő feladatuk abban merül ki, hogy
rávezetik a segélykérőt a megol-
dásra, ugyanis kívülállóként jobban
átlátják a problémát, mint aki benne
van. Egy alkalommal telefonon ke-
reste meg őket egy nő, mondván,
hogy bajban vannak, megműtötték
a férjét, és nincs pénz a szükséges
protézisre. A betelefonálóknak álta-
lában felteszik a kérdést, hogy a ne-
hézségeik ellenére ők maguk miben
tudnának másokon segíteni. A
hölgy erre azt válaszolta, hogy sző-
lőtermő vidéken él, közel 200 liter
bora van, és azt szívesen odaadná.
A szeretetszolgálat munkatársai ja-
vasolták neki, hogy lelkészeket kér-
deznek meg, megvásárolnák-e a
bort az asszonytól, hogy gyűljön a
pénz a protézisre. 

A találkozó végén Sajó Norbert
egy segítségért hozzájuk forduló,
nehéz helyzetben lévő, vidéki több-
gyerekes család helyzetét vázolta
fel, hogy közösen próbáljanak meg-
oldást keresni rá. 

Külföldön a kertrendezésben, 
Romániában a mindennapi túléléshez kell a segítség
Helyzetkép a segítő szféra működéséről
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Menyhárt Borbála



Titkos napló, hegedűs az éjszakában,
tiltott szerelmek, gyilkosság és egy
kastély – minden „kellék” adott egy
nagyszerű regényhez, amely még ér-
dekesebb, ha az alapja igaz történet.
Képzeletünk szárnyán suhanjunk
vissza a XIX. század második felébe,
és kezdődhet a kaland!

Csinos kastély díszeleg egy francia alpesi
falu fölött. Körülötte magasló hegyek állnak
őrt, és esténként bölcs fenyők suttognak jó
meg rossz híreket. Egy hegycsúcs elfújta már
a nap lámpását. A bagoly is felébredt már, s
míg a tücskök nagy zenebonával lakodalmat
ülnek, ő hangtalan árnyként libben a félho-
mályban. A kastély néhány ablakából lámpa-
fény köszön az arra néző szemnek.

Az imént elsuhanó bagoly pillanatok
múlva felsikolt egy távoli istálló tetején,
mintha baljós eseményekre figyelmeztetne.
Arrébb egy kocsmában vinnyog egy hegedű,
az ivótársaság bele-beleordít a muzsikába. A
hegedűs néha rövid időre megáll pihentetni a
vonót, ilyenkor ő is önti magába a bort, és azt
reméli, hogy attól ihletet nyer a kopott hang-
szer. Már a hold is felkíváncsiskodott az égre,
hogy megnézze, hogyan szórakoznak az em-

berek. Valaki, aki szándékosan vagy véletle-
nül nem ivott túl sokat, egyszerre csak a más-
nap teendőit kezdi emlegetni. Ettől mintha
kijózanodna a társaság, kihörpintik az utolsó
kortyot is a poharakból, és elindulnak a sö-
tétbe.

A muzsikus legény hóna alá kapja a hang-
szerét, és igyekszik megtalálni a sötétben a
hazafelé vezető utat. A bagoly még nem unta
meg a rikácsolást, sőt mintha rá akarna trom-
folni a hegedűre, még hangosabban sikolt az
istálló tetején. Fölmordul a muzsikus legény,
hogy még bajt hoz valakire ez a semmirekellő
madár. Az istálló mellett elhaladva megbor-
zong. Belülről nem mindennapi nyöszörgés
szűrődött kifelé. A legény sűrűn veti a keresz-
teket, és gyors léptekkel igyekszik távol lenni
ettől az elátkozott helytől. Ahogy távolodik,
még mindig hallja a bagoly kísérteties hang-
ját. Hazaér, és gyorsan bedobja magát az
ágyba. Igyekezik menekülni az ébrenlét elől,
de nem sikerül neki. A bagoly és az a nyö-
szörgés az istállóban démoni erővel zaklatja
minden idegét. A fáradtság végül győz, de az
álmok nem engedik pihenni.

Reggel komoran és kimerülten ébred. Ösz-
szekapja magát, és siet a kastélyba dolgozni.
Ő az asztalos, akit az uraság felkért, hogy ké-
szítse el az új parkettát. Jó mesterember, talán
a hegedűt is saját kezével faragta. Az úton

már jönnek-mennek
az emberek, min-
denki igyekszik a
mindennapi falatért.
Rokonokkal is talál-
kozik. Az egyik ide-
gesen kapkodja a
tekintetét, és gyors
köszönéssel tovasiet.
Kerüli a beszélgetést.
Így még sose viselke-
dett. Kissé odébb két
vénasszony beszélget
valami nagy csudáról
talán, mert úgy csap-
kodják össze a kezü-
ket, mintha
szárnyaikat bontogat-
nák. A kastély felé
vezető út mentén a
fenyők is titkos sug-
dolózásba kezdenek.
Mintha a bagoly

lenne e sok szokatlan dolog okozója.
A hegedűs legény betér a kastélyba, és

nagy odafigyeléssel nekilát az asztalosmun-
kának. Sokat dolgozik, és keveset beszél. Ar-
cáról rejtélyes szomorúság árulkodik

valamiről, amit talán senki sem tud. Ugyan-
akkor elszánt tett is sugárzik a szeméből, mint
aki olyasmire készül, amire kevesen merné-
nek vállalkozni.

(Folytatjuk)

A minap, a nem tudom hányadik fekete-fe-
héren történő érdekes kellemetlenség után,
elgondolkoztam ezen a kedves csíkos állaton,
amelyet a Jóisten eredetileg lónak teremthe-
tett, aztán meggondolta magát (mivel lehet, a
ló már megvolt), visszavette a méreteket, és
becsíkozta a kreatúrát. Így keletkezhetett
(gondolom) ez a fekete-fehér különlegesség,
a szavannák fürge lábú zebrája. Aztán ahogy
a médiában nőtt a népszerűsége, túlnőtte ős-
hazáját, Afrikát, bekerült a cirkuszokba is, a
gyerekek kedvence lett. Népszerűsége akkor
érte el tetőfokát, mikor a gyalogátjárót elne-
vezték róla. Persze a névadó kétlábúak arra
gondol(hat)tak, hogy a csíkos, fehér-fekete
kontraszt felkelti az emberek figyelmét, azo-
két is, akik bolondul autóval kerülgetik a vá-
rosközpontot (minő dőreség egy
városközpontban, ahol a forgalomért felelős
vezetők ellehetetlenítik a közlekedést), ám
azokét is, akik rálépnek, átkelnek rajta. Na,
erről a második csoportról beszélnék most
(de persze nem általánosítva), mert miattuk
háborgok folyton, amikor a csíkok előtt meg-
állok, és udvariasan, mosolyogva intem a
volán mögül, hogy tessék átkelni! Ám amikor
az átkelési sebesség ahelyett, hogy a fürge
lábú zebráéhoz igazodna (vagy legalább a
szamáréhoz mondjuk), szándékosan a csigáé
felé húz, az az érzésed támad, hogy (nem túl-
zok) az emberek szeretik ezt a két színt egy-
szerre, de annyira szeretik, hogy a vonzás
törvénye értelmében valósággal ottragadnak
rajta, s a funkciója akkor nem az átkelést,
hanem inkább a sétatartózkodást szolgálja.
Emellett kialakít egy olyan birtokviszonyt is,
hogy „miénk itt a tér”, amihez persze egy
olyan arckifejezés is társul, hogy az emberből
minden udvariasság elszáll, s a volán mellett
emelkedni kezd a pumpája. Erre még rájön

az is, hogy kaptatóra van rajzolva néhol a csí-
kozás, és az is, hogy a hátad mögött néha már
az édesanyádat is emlegeti a többi autós. Ér-
dekes, hogy minél körültekintőbb, udvaria-
sabb az ember, annál nagyobbat csalódik.
Magáért beszél e megmosolyogtató pár eset.
Egy hivatali épület előtt, az X utca kezdetén,
ahol az emelkedő kezdődik, kicsi, rövidke a
zebra, megállok, és elsősorban arra vigyázok,
hogy az ablakom nehogy le legyen húzva
(itt), mert ez is egy olyan hely, ahol elszaba-
dulhatnak az indulataid, s elszalaszthatsz egy-
pár cifrát az átkelésre vonatkozóan. Mikor a
divatosan rongyos hölgyezet (a csíkokra vá-
gott, foszladozó farmerjára értendő) megje-
lent, s lejátszotta jelenetét a csíkokon,
eszembe jutott József Attilának az a verse,
hogy: „Mikor az uccán átment a kedves/ ga-
lambok ültek a verebekhez”. Inkább erre a
szép versre gondoltam, hogy el ne ordítsam
magam. Az átkelés szó merő túlzás az ő ese-
tében, mert a látványtervezet is a lassított
filmkockát idézte. Ahogy elnéztem a divatos
rongyos farmerében, egyik kezével biciklijét
tolta, másik, feje fölé nyújtott kezében egy
barna zacskós finom rétest tartott (mintha az
égieknek akarná mutatni, hogy milyen édes
itt lenn az élet), ugyanezen karja vállával, va-
lamint oldalra hajlított fejével, nyakával tar-
totta a mobilkáját, és mérgesen telefonált
(közben a finom rétessel hadonászott felfelé).
Már a zebra közepén volt, mikor beharapta a
rétest, de a telefonálás így is folytatódott.
Szakszemmel csodáltam, mennyi koordiná-
ciót igényel egy ilyen mozgáscselekvés, hát
ezt így együtt nem is lehet gyorsan csinálni,
mert ez időigényes, kérem. De amikor a zebra
közepén megállt, és tele szájjal beleordított a
telefonba, rádudintottam egyet (nem rosszin-
dulatból, persze, csak úgy ösztönzésképpen).
Mire rongyos hölgyezet bekapta maradék ré-
tesét, a zacskóját mentében egy erélyes moz-

dulattal eldobta (hogy utána is maradjon va-
lami fehéren-feketén), még mindig félrehaj-
tott fejjel, felhúzott vállal tartva mobilját,
bárgyún rám nézett, felszabadult keze harma-
dik ujját az égre emelte, s ezt a mozdulatot 2-
3-szor meg is ismételte. Lehet, nem is nekem
mutatott szépeket, lehet, az éteren küldte a te-
lefonjába a szép szavak aláfestéseként ezt a
divatos gesztust, de akkor már (hál’istennek)
elérte a járdát, és indulhattam végre. 

A második látványesemény egy református
templom és egy bank közti csíkokon zajlott.
Mit látok? A szám tátva maradt. Egy házaspár
vonul itt is a csiga gyorsaságával, elöl
anyuka, kezével furcsán előre tartva a szok-
nyáját, utána apu, anyu kezét fogva (mintha
vak volna), másik kezével húzott egy lovacs-
kát (kicsi kerekes lovacskát). Szegény apu
megháborodott, gondoltam részvéttel a volán
mögött, ám mikor megpillantottam anyu
szoknyája előtt a kerekes lovacska tipegő tu-
lajdonosát, felfogtam, hogy most tanítják szü-
lei (még tipegős korában, lovastul) az
átkelésre. Eltelt egy kis idő, míg áttipegtek
hármacskán, szépen harmóniában, vigyázva
egymásra, én pedig ismét késztetést éreztem

a kiszólásra, de a kerekes lovacskára (ő is ke-
réken közlekedik, gondoltam) és tulajdono-
sára való tekintettel visszafogtam magam. 

A harmadik eset már nem tudom melyik
zebrán történt, mert a semmiből egyszer csak
előbukkant  egy kiemelkedő bringás egyéni-
ség, és úgy átsuhant előttem a másodperc tö-
redéke alatt, hogy bármelyik négylábú
névadónak becsületére vált volna a sebes-
sége. Miközben a lúdbőr kikezdett, hálával
megköszöntem a Jóistennek s őrzőangyala-
imnak, hogy velem voltak ebben a kritikus
pillanatban, a reflexeimet is, s azt, hogy nem
okoztam kárt senki testi épségében az ügy
kapcsán. Mégis azt mondom, hogy pár kelle-
metlenségből nem kell elrettentő példát sta-
tuálni, akinek nem inge, az ne vegye magára,
mert a minap, a legnagyobb csodálkozá-
somra, mikor megállok, s intem hogy „tessék
parancsolni!”, egy öregúr hálásan visszain-
tett, majd szalutált tréfásan mentében, és
korát meghazudtolva átszaladt a csíkokon.
Erre aztán végképp nem voltam felkészülve,
és lehúztam az ablakot, mert muszáj volt: 

– Szép napot kívánok, Isten áldja! – kiál-
tottam utána.
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A Picomtal-kastély

Martin Joachim Crottes faluból, 38 éves

Gondolatok a zebráról 

Szilágyi Mihály

Bogdán Emese

Egy falusi hegedűs múltbéli üzenete



Országszerte egyedülálló kezdemé-
nyezés a Maros Megyei Cukorbeteg
Gyerekek és Fiatalok Egyesületének a
Dia Mount Challenge című projektje,
amely által be szeretnék bizonyítani,
hogy a cukorbeteg fiatalok is képesek
hegyet mászni, extrém sportokat
űzni, és legyőzhetik saját korlátaikat,
ha közben folyamatosan követik a
vércukorszintjüket.

Az augusztus 31. – szeptember 2. közötti
kirándulás komoly kihívást jelentett a részt-
vevők számára, ugyanis húsz inzulinfüggő fi-
atal már az első napon 23 km távolságot tett
meg, amíg feljutott a Rarău-hegységben az
1857 m magas Giumalău csúcsra, a Sólymok
sziklájára, próbára téve a hosszú fizikai meg-
terhelés során a vércukorszintjük alakulását.
A második nap sem volt kihívásoktól mentes,
a fiatalok, miután turistajelzesek újrafestésé-
ben segédkeztek, vadvízi evezésben próbál-
hatták ki magukat. 

A kirándulás alatt végig szakemberek kö-

vették nyomon a fiatalok egészségi állapotát,
mindkét napon diabetológus szakorvos, a ma-
rosvásárhelyi rohammentő szolgálat orvosi
asszisztense, illetve a dornavatrai hegyimentő
szolgálat önkéntesei kísérték őket. 

Minden fiatalnak szenzoros készüléke volt,
ami lehetővé tette, hogy állandóan láthassák
a vércukor-ingadozást, és szükség esetén idő-
ben közbeléphessenek, hogy elkerüljék a
szélsőséges értékeket – számolt be a részle-
tekről Rodica Molnar, az egyesület elnöke. 

Mint mondta, a kezdeményezés célja az,
hogy bebizonyítsák, semmi különbség nincs
egy cukorbeteg, valamint egy egészséges fi-
atal között, ha a vércukorszint a normális ér-
tékek között mozog. 

– Fel szeretnénk hívni a hivatalos szervek
figyelmét arra, hogy mennyire fontos a vér-
cukorszint folyamatos követése annak érde-
kében, hogy elkerülhetők legyenek az
utólagos szövődmények. A vércukorszint-
mérő szenzorok használata lehetővé teszi,
hogy időben közbeléphessenek, és elkerüljék
a nagy ingadozásokat. 

Biztatni szeretnénk minden cukorbeteg fi-
atalt, hogy sportoljon, ne adja fel az álmait,

próbáljon teljes életet élni. A Dia Mount
Challenge projekt sikeres volt, mindenki jól
érezte magát a festői környezetben. Köszön-
jük a támogatók, a partnerek és önkéntesek
segítségét, akik nélkül nem lehettünk volna
részesei ezeknek az élményeknek.

Dr. Muntean Irina diabetológus főorvos
hangsúlyozta: a Dia Mount projekt az egye-
sület egyik legmerészebb kezdeményezése. 

– Elhatároztuk, hogy bebizonyítjuk min-
denkinek, a vércukorszint szenzoros követése
megkönnyíti a diabétesz terhét, és magabiz-
tosságot kölcsönöz még a kemény megpró-
báltatások során is. Nagy segítséget jelentett
a fiataloknak abban, hogy elkerüljék az ala-
csony vércukorértékeket és megfelelően ada-
golják az inzulint. Nem adódott gond a túra
folyamán, mi több, a vártnál jóval kevesebb
alacsony értéket mértünk. A több mint 10
órás kemény fizikai megterhelés során 25 al-
kalommal ellenőriztük a vércukorszintet, a
szenzorok hiányában ez 25 ujjbegyszúrást je-
lentett volna. A román állam a diabéteszprog-
ram keretében napi egy tesztcsíkot biztosít,
ami nagyon kevés a vércukorszint megfelelő
nyomon követéséhez. Sajnos nem látják be,
hogy a tesztcsíkokon megspórolt pénzt ké-
sőbb a szövődmények kezelésére kell majd

fordítani – mutatott rá a szakorvos. 
A részt vevő fiatalok számára igen nagy si-

kerélményt jelentett a túra, az, hogy bebizo-
nyíthatták, igenis képesek rá. 

Loredana Leascenco, egy fiatal cukorbeteg
lány elmondta, elégtétel számára, hogy bebi-
zonyíthatta, az 1-es típusú cukorbetegség sem
gátolhatja meg céljai elérésében. 

– Akikkel az utunk során találkoztunk,
mind gratuláltak. Nekünk, 1-es típusú cukor-
betegeknek ezek a kalandok nagy kihívást je-
lentenek, hiszen az alacsony vércukorszint
nálunk mindennapos. Egy ilyen túra alkalmá-
val a hipoglikémia előfordulásának a kocká-
zata sokkal nagyobb, ez pedig
eszméletvesztéssel vagy akár súlyosabb kö-
vetkezményekkel járhat. Valahányszor a cu-
korszint csökkenni kezdett, a szenzor
figyelmeztetett, mi pedig szénhidrátban gaz-
dag ennivalót csipegettünk, hogy folytatni
tudjuk az utat. A csapatszellem nagyon fontos
volt, vigyáztunk egymásra, biztattuk egy-
mást, vagy megbeszéltük közösen, hogy
kinél jelentkezett inzulinrezisztencia a stressz
és a fáradtság hatására. Nagyon fontos szá-
munkra, hogy olyan közösségben legyünk,
ahol mások is hasonló gondokkal küzdenek
– fogalmazott a fiatal lány. 

Talán ilyenkor, iskolakezdés elején a
legnagyobb kihívás az anyukáknak,
hogy mit pakoljanak gyerekeiknek
tízóraira az iskolába, óvodába. Az
unalomig elcsépelt vajas-sonkás
szendvics vagy a bolti péksütemény
helyett most nagyon finom, és főleg
könnyen, gyorsan elkészíthető finom-
ságokat ajánlunk, amelyeket aztán ki-
ki csemetéje kedve, ízlése szerint
variálhat. Nem utolsósorban, a család
számára is elkészíthetők reggelire,
vacsorára. 

Krumplis szendvicskrém

Hozzávalók (4 személyre): 25 dkg főtt
krumpli, 3-4 főtt tojás, 1 lila hagyma vagy 2-
3 szál újhagyma, 15 dkg tehéntúró (vagy juh-
túró), tejföl, só, bors, metélőhagyma vagy
petrezselyemzöld, kevés olaj.

Elkészítése: A meghámozott krumplit, to-
jást és hagymát feldaraboljuk, hozzáadunk 2-
3 evőkanál olajat, és botmixerrel simára
turmixoljuk. Ezután hozzáadjuk a túrót és
annyi tejfölt, amitől jó krémes állagú lesz.

Sóval és borssal ízesítjük, végül pedig meg-
szórjuk finomra aprított metélőhagymával
vagy petrezselyemzölddel. Pirítós vagy friss
kenyér közé kenjük, és zöldségeket pakolunk
mellé.

Megjegyzés: krumpli helyett zellert, sárga-
répát, esetleg sütőtököt is használhatunk. 
Padlizsánkrém nyers zöldségekkel

Hozzávalók: 60 dkg sült padlizsánhús, 1-
1,5 dl olaj, 5-5 dkg nyers sárgarépa és zeller,
1 kicsi hagyma, 1 nagy paradicsom, 2 evőka-
nál tejföl, fél csokor petrezselyemzöld, só,
citromlé. 

Elkészítése: A paradicsom leves, magvas
belsejét kikaparjuk, és a húsát kis kockákra
vágjuk, a gyökérzöldségeket finomra reszel-
jük, a hagymát pedig nagyon finomra aprít-
juk. A jól lecsepegett padlizsánhúst késsel
összevagdossuk, majd tálba tesszük, alaposan
megsózzuk, és kézi mixerrel összedolgozzuk.
Ezután vékony sugárban adagolva, szintén
kézi mixerrel, beledolgozzuk az olajat is.
Végül hozzáadjuk a zöldségeket meg az ap-
rított petrezselyemzöldet, és belekavarjuk a
tejfölt. Utánasózunk, és citromlével ízesítjük.
Teljes kiőrlésű kenyérre kenjük. Finom, lak-
tató, vitamindús szendvicskrém.

Túrós-tojásos rózsabukta kolbásszal
Hozzávalók a tésztához: 60 dkg liszt, 11 g

szárított élesztő, 1 egész tojás, 2 tojássárgája,
2 csapott teáskanál só, 3 evőkanál olaj, 2,8-3
dl langyos tej; a töltelékhez: 50 dkg tehén-
túró, 5 főtt tojás, 10-15 dkg házi füstölt kol-
bász, nyersen, 2 tojásfehérje, 1 csokor
metélőhagyma, fél csokor petrezselyemzöld,
só, bors; továbbá: 1 egész tojás, esetleg mag-
vak.

Elkészítése: A tészta hozzávalóiból rugal-
mas tésztát gyúrunk, majd tálba tesszük, és
letakarva legalább 1 órán át kelesztjük. A töl-
telékhez a túrót összekeverjük a kis kockákra

vágott tojással meg a szétnyomott kolbásszal,
hozzáadjuk a tojásfehérjét, az aprított zölde-
ket, összedolgozzuk, és ízlés szerint sózzuk-
borsozzuk. Miután a tészta megkelt, kb.
ujjnyi vastagra nyújtjuk, és 6 cm-es fánkszag-
gatóval kiszaggatjuk. Minden köröcskét vé-
kony körré nyújtunk, majd poharat helyezünk
a közepére, és körülötte 6 cikkelyre vágjuk a
tésztát. A belső, átvágatlan körre halmozzuk
a tölteléket, és két-két szemben lévő szirmot
ráhajtunk, miközben kissé megkenegetjük
felvert tojással, hogy összeragadjanak. Ezt is
hagyjuk kelni, majd végül megkenjük tojás-
sal, és 20 percig sütjük 180 fokon. 

Megjegyzés: a szaggatás után visszamaradt
tésztát összegyúrjuk és újra szaggatjuk, nyújt-
juk, vagy kinyújtjuk, és négyzetekre vágva
töltjük meg. 

Vaníliás kelt cipócskák
Hozzávalók 25-30 darabhoz: 50 dkg liszt,

fél mokkáskanál só, 3 evőkanál porcukor, 1
vaníliarúd vagy 2 tasak vaníliás cukor, 4 g
szárított vagy 2 dkg friss élesztő, 5 tojássár-
gája, 16 dkg szobahőmérsékletű vaj, 1,8 dl
tej, 1 tojásfehérje, 2-3 evőkanál barna cukor.

Elkészítése: A liszthez hozzáadjuk a sót, a
cukrot, a szárított élesztőt meg a kikapart va-
níliamagot (vagy a vaníliás cukrot), majd a
közepébe tesszük a tojássárgáját meg a vajat,
és a langyos tej fokozatos adagolásával rugal-
mas, nem túl lágy tésztát gyúrunk belőle. Le-
takarva kb. fél óráig kelesztjuk, majd
átgyúrjuk, és a tésztából 3-5 dkg-os darabo-
kat szaggatunk ki. Szép kerekre formázzuk
őket, majd sütőpapírral bélelt tepsire helyez-
zük egymástól kissé távolabb, és hagyjuk
kelni még 10-15 percig. Ezután vékonyan le-
kenjük tojásfehérjével, megszórjuk barna cu-
korral, és 180 fokra előmelegített sütőben,
légkeverésen 20-25 percig sütjük.

Megjegyzés: ha van kenyérsütő gépünk, a
tojásfehérje és a barna cukor kivételével min-
dent belepakolunk, és megdagasztatjuk. Ha
friss élesztővel dolgozunk, az élesztőt bele-
morzsoljuk a tejbe, és úgy adjuk a többi hoz-
závalóhoz. 

Tipp: ha szeretnénk, a tésztába aszalt gyü-
mölcsöket (mazsola, vörös áfonya) is tehe-
tünk. 

Különleges tízórai a gyerek táskájába
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Dia Mount Challenge 
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Nem hatékonyak az elhúzódó 
köhögésre szedett gyógyszerek

Nincs rá bizonyíték,
hogy az elhúzódó köhö-
gés kezelésére szedett
gyógyszerek bármilyen
jótékony hatással jár-
nának – állapították
meg svájci szakembe-
rek egy új tanulmány-
ban, amely szerint hét
páciensből egy ráadásul
inkább a negatív mel-
lékhatásait tapasztalja
meg ezeknek a készít-
ményeknek.

A svájci Bázeli Egyetemen dolgozó
Benjamin Speich és kollégái olyan
klinikai vizsgálatokra alapozták a ta-
nulmányukat, amelyek során a páci-
enseket véletlenszerűen két csoportba
osztották, és az egyik csoport gyógy-
szeres, a másik pedig placebós keze-
lést kapott – írja internetes oldalán a
The Independent című brit lap.

A szakemberek minden szóba jö-
hető készítményt számításba vettek,
leszámítva a hagyományos kínai or-
voslásban használt szereket. Olyan
páciensekre szűkítették a vizsgálato-
kat, akik 3-8 hete küzdöttek köhögés-
sel. A vizsgált szerek között volt az
asztmás rohamok kezelésére és meg-
előzésére alkalmas szalbutamol, vala-
mint egyéb, kodeintartalmú ké-
szítmények.

A kutatók szerint a placebóval ösz-
szehasonlítva a gyógyszerek egyetlen
esetben sem gyorsították fel jelentő-
sen a gyógyulás folyamatát, vagy ja-
vították a páciens állapotát a vizsgált
területek bármelyikében. Ugyanakkor
a páciensek 14 százaléka tapasztalt
olyan negatív mellékhatásokat, mint
fejfájás, hányinger, mellkasi fájdalom

és néhány esetben a köhögés súlyos-
bodása.

„A munkánk azt mutatja, hogy
noha a köhögés az egyik leggyakoribb
ok, amiért az emberek orvoshoz for-
dulnak, mégsincs hatékony módszer
az elhúzódó köhögés kezelésére” –
írták a kutatók a British Journal of Ge-
neral Practice című szakfolyóiratban.

Speich szerint gyógyszerek felírása
helyett a háziorvosoknak biztosíta-
niuk kellene a pácienseiket arról,
hogy a tünetek saját maguktól fognak
enyhülni, gyógyszeres kezelés nélkül
is. Évente több mint négymilliárd dol-
lárt költenek az emberek orvosi ren-
delvény nélkül kapható köhögés
elleni gyógyszerekre világszerte, és a
szakemberek szerint kevés kutatás
foglalkozott eddig a piacon kapható
összes készítmény kiértékelésével.

A mostani tanulmányt megelőzően
az angliai közegészségügyi szolgálat
– Public Health England (PHE) – azt
javasolta mindenkinek, hogy mézzel
és forró italokkal kezelje a torokfájást,
ahelyett, hogy antibiotikumot írat fel
az orvosával. (MTI)

Elsőként dolgoztak ki nem antibiotikumos kezelést 
a tuberkulózis gyógyítására

A világon elsőként fejlesztettek ki nem an-
tibiotikum-alapú szert a tuberkulózis keze-
lésére a Manchesteri Egyetem kutatói,
reményeik szerint 3-4 éven belül megkez-
dődhetnek a vegyület klinikai vizsgálatai.

A gümőkór, vagy tuberkulózis rendkívül fertőző,
baktérium okozta betegség, amely leggyakrabban a
tüdőt támadja meg – írta a Science Daily tudomá-
nyos-ismeretterjesztő portál.

„Immár több mint hatvan éve az antibiotikumok
jelentik az egyetlen fegyvert, amelyet az orvosok be
tudnak vetni a tuberkulózis ellen. Az antibiotikum-
rezisztencia azonban egyre súlyosabb problémát je-
lent, az elhúzódó kezelés pedig nehézkes és
megterhelő a páciensek számára” – mondta a pro-
jektet vezető Lydia Tabernero.

A tébécés betegeknek jelenleg egy erős antibioti-
kumokból álló koktélt kell szedniük 6-8 hónapon
keresztül, ami gyakran kellemetlen mellékhatások-
kal jár, és még így is 20 százalék a kockázata, hogy
a betegség kiújul.

„Annak ellenére, hogy
már száz évvel ezelőtt kifej-
lesztették a tuberkulózis el-
leni védőoltást, ma mégis
úgy tartják, hogy minden
harmadik ember fertőzött a
világon. Évente nagyjából
1,7 millióan halnak bele a
betegségbe világszerte.
2018-ban 7,3 millió embert
diagnosztizáltak és kezeltek
tuberkulózissal, 2016-ban
6,3 milliót” – mutatott rá az
egyetem szóvivője.

Hozzátette, a fertőző be-
tegség Afrikában és Ázsiá-
ban a leggyakoribb, de
Nagy-Britanniában is egyre
növekszik a tébécések
aránya, és Londont ma már
gyakran a gümőkór európai
fővárosaként emlegetik.

A tíz év kutatásainak eredményeként kifejlesztett
új szer a betegséget okozó mycobacterium tubercu-
losis védekezőképességét célozza meg, nem magát
a baktériumot, valamint képes kiiktatni annak egyre
gyakoribb antibiotikum-rezisztens törzseit.

A baktérium védekezőképességének gyengítése
növeli az esélyét, hogy a szervezet immunrendszere
ellássa a feladatát és megsemmisítse a kórokozót.

A Journal of Medicinal Chemistry című folyóirat-
ban publikált tanulmány szerint ez az első olyan
nem antibiotikum-alapú készítmény, amellyel siker-
rel kezelték a tuberkulózist állatoknál.

A Manchesteri Egyetem szakembereinek készít-
ményét ugyanis sikerrel alkalmazták akut és króni-
kus tuberkulózisos tengerimalacokon az egyesült
államokbeli Rutgers Egyetemen. Tabernero szerint
a szer nem károsítja az emberi sejteket. Hozzátette,
hogy a következő lépés a további tökéletesítés lesz,
és számításaik szerint 3-4 éven belül megkezdőd-
hetnek a klinikai vizsgálatok. (MTI)

A szeptember 6-i rejtvény megfejtése: A csinosan öltözködő asszony elvonja férjét más nők ajtajától.

A rejtvény fősoraiban 
Valerius Maximus 
órómai történész 

egyik gondolatát idézzük.
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A magyar labdarúgó-váloga-
tott 2-1-re legyőzte a vendég
görög csapatot a budapesti
Groupama Arénában rende-
zett zárt kapus Nemzetek Li-
gája-mérkőzésen kedden, így
megszakította öt meccsen át
tartó nyeretlenségét. A ma-
gyarok 1987 októbere után
nyertek újra tétmérkőzésen a
görögök ellen, míg 2018-ban
négy vereség és egy döntet-
len után első győzelmüket
aratták.

A találkozó előtt egyperces
gyászszünetet tartottak az olimpiai
ezüstérmes kapus, a 23-szoros ma-
gyar válogatott Géczi István emlé-
kére, aki hétfőn hunyt el.

Jól kezdték a mérkőzést a ma-
gyarok, akik az első negyedóra
végén rendkívül látványos támadás-
ból vezetést szereztek a válogatott-
ban először eredményes Sallai
góljával. Nem tartott sokáig az
előny, mivel rögzített helyzetből
három percre rá egyenlítettek a gö-
rögök, Manolasz szintén első talá-

latát ünnepelhette a nemzeti mez-
ben. A kezdeményezést ezt köve-
tően átvette a vendég gárda, több
veszélyes helyzetet is kialakítottak
Gulácsi kapuja előtt, míg védeke-
zésben szabálytalanságokkal tördel-
ték a játékot. 

A játékrész utolsó öt percére ka-
pujához szegezte ellenfelét Marco
Rossi együttese, a nyomás vezető
góllá érett végül: a hatodik lövésből

Kleinheisler talált a hálóba nagy
erővel.

A szünetben és röviddel utána
mindhárom cserelehetőségét ki-
használta a vendégek német szakve-
zetője, Michael Skibbe, ám ekkor is
inkább a magyarok akarata érvé-
nyesült a mezőnyben. Lehetőség in-
kább a vendégek előtt adódott, ám
Gulácsi több alkalommal is remekül
védett. Az utolsó tíz percre felhar-
sant a magyar szurkolók hangja,
akik a stadionon kívülről éltették és

buzdították a válogatottat, amely a
játékrész második felében néha el-
jutott a görög kapuig. Újabb gólt
azonban már egyik csapat sem szer-
zett, így a magyar válogatott meg-
szerezte első pontjait a Nemzetek
Ligájában.

Az alakulat két idegenbeli ösz-
szecsapással folytatja szereplését a
Nemzetek Ligájában: október 12-
én a görög, három nappal később
pedig az észt együttes vendége
lesz.

Második, új labdarúgó-nagypályával
gazdagodik a nyárádszeredai sportbázis,
a Nyárád Aréna. A munkálatokat egy
hete kezdte el a kivitelező, de azt ígéri,
három hónap múlva készen áll a sport-
létesítmény: egy standard méretű (105
méter hosszú, 63 méter széles) műfüves
labdarúgópálya, 250 személyt befogadó
lelátóval és világítóberendezéssel. A be-
ruházás a jó együttműködés nyomán va-
lósul meg a székelyföldi fociakadémia
nyárádszeredai alegységében: a 400 ezer
eurós költséget a magyar kormány fe-
dezi a csíkszeredai akadémia révén.
Ehhez további havi 2500 eurós támoga-
tás érkezik az alegység működési költ-
ségeire – tudtuk meg Tóth Sándor
polgármestertől. Nyárádszeredában ta-
valy indult be a szakszerű labdarúgó-
utánpótlás-nevelés, miután a
csíkszeredai és helyi sportklubok ez irá-
nyú szerződést írtak alá. A nyári vakáci-
óban is 90 fölött volt a stabilan edzésre
járó gyerekek száma, és az iskolakez-
déssel ismét száz fölé emelkedik. 

Szeredának sportbarát önkormány-
zata van, iskolán belül és azon kívül is
beruházásokban gondolkodnak, és azt
szorgalmazzák, hogy a gyerekek minél
többet sportoljanak, hiszen így erőseb-
bek, ügyesebbek lehetnek – vallja a te-
lepülés elöljárója, maga is volt
labdarúgó, aki úgy látja: az elmúlt egy-
két évtizedhez viszonyítva is sokat vál-
tozott a társadalom, már nem elég, hogy
valahol összegyűl néhány gyerek és
rúgja a labdát, hanem szakszerű edzések
kellenek, a tehetségeket pedig csiszolni

kell, és meg kell adni a lehetőséget a ke-
vésbé tehetségeseknek is, hogy sok
munkával ők is labdarúgók lehessenek.
„A cél az, hogy újabb Fülöp Istvánokat
neveljünk ki, hogy ezekből a gyerekek-
ből Nyárádszeredában kinőjön egy
olyan csapat, amelyre ismét büszkék le-
hetünk, és legyen a Nyárádmentének
egy ütőképes 3. ligás együttese” – nyi-
latkozta Tóth. Volt helyi klubelnökként
a polgármester hozzátette: a nyárádsze-
redai sportklub a marosvásárhelyi Re-
ménység klubbal működik együtt a foci
terén, alsóbb korosztályú fiataloknak
nyújtanak lehetőséget, hogy 4. ligás csa-
patban szerepeljenek, mintsem hogy a
karrierjük végéhez közeledőket lássanak
a pályán. Amikor a szeredai akadémiai
nevelésű gyerekekből „összeérik” egy
megfelelő nemzedék, a mostani 4. ligás
fiatalokkal együtt próbálnak olyan csa-
patot építeni, amellyel harcolni lehet a

megyei bajnoki címért, és amikor a fel-
tételek is megfelelőek lesznek, és part-
nerek is kerülnek, végre lehet majd
Szeredában is egy 3. ligás focicsapat.

Ami az épülő pályát illeti, a polgár-
mester elmondta: az önkormányzat ha-
tároz majd arról, hogy mások is
használhassák, ha kérik, kívülálló csa-
patok is kibérelhetik bizonyos feltételek
mellett, ám a helyi és partneriskolák in-
gyenesen használhatják. 

Eredetileg a beruházást Marosvásár-
helyre irányította volna a fociakadémia,
de mivel az MSE-nek nem sikerült meg-
felelő területet biztosítania, végül Nyá-
rádszeredában ruháznak be, ahol az
önkormányzat hajlandó volt átengedni a
sportbázison egy megfelelő nagyságú
területet. Tóth Sándor megjegyezte:
partnerség alapján akár az MSE is hasz-
nálhatja majd a létesítményt.
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Gligor Róbert László

Négyszázezer eurós pálya épül Nyárádszeredában RÖVIDEN
* Ianis Hagi óriási gólt lőtt szögletből az U21-es labdarúgó vá-

logatottban. A román csapat kedden Európa-bajnoki selejtezőn 2-
0-ra legyőzte Bosznia-Hercegovinát, a legendás Gheorghe Hagi
fia a második találatot szerezte. A románoknak jó esélyük van az
Eb-kvalifikációra: nyolc forduló után 18 ponttal vezetnek csoport-
jukban, s a hátralévő két meccsen a kontinensviadalról biztosan
lemaradó Walesszel és Liechtensteinnel játszanak – mindkét eset-
ben hazai pályán.A csoportban a bosnyákok a másodikok ugyan-
csak 18 ponttal (ám eggyel több játszott mérkőzéssel), Portugália
pedig a harmadik helyen áll 16 ponttal (8 meccs után).

* A magyar U21-es labdarúgó-válogatott 3-0-ra kikapott a ven-
dég belga együttestől Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen a Szu-
sza Ferenc Stadionban, ezzel már matematikailag is biztossá vált,
hogy nem lesz ott a kontinensviadalon, s a tokiói olimpián sem.

* Fucsovics Márton távolmaradása és Balázs Attila sérülése
miatt két fiatal, Valkusz Máté és Piros Zsombor játssza majd az
egyeseket a hét végén a tenisz-Davis-kupa világcsoportban mara-
dásért rendezendő Magyarország – Csehország mérkőzésen.

* A US Open múlt szombati női egyes döntőjében Serena Wil-
liamset megbüntető székbíró, Carlo Ramos vezeti a hét végén a
horvát–amerikai elődöntőt a tenisz-Davis-kupában. A portugál
szakember elmondta, bár vasárnap – elővigyázatosságból – nem
ment ki az utcára New Yorkban, pénteken Zadarban ismét dol-
gozni fog.

* Két évvel, 2021-ig meghosszabbította szerződését a Juven-
tusszal Sami Khedira, az olasz bajnok német labdarúgója, aki
2015-ben igazolt Olaszországba a Real Madridtól, azóta húsz gólt
szerzett, s három-három bajnoki, illetve kupagyőzelmet ünnepel-
hetett az együttessel.

* Elhalaszthatják a Hertha BSC – Bayern München német baj-
noki mérkőzést Recep Tayyip Erdogan török elnök szeptember 28-
ai berlini látogatása miatt, mivel a német rendőrségnek aggályai
akadnak a biztonsággal kapcsolatban. Nem ez lenne az első eset,
hogy ebben a hónapban labdarúgó-mérkőzés marad el Németor-
szágban. Szeptember 1-jén Chemnitzben szerveztek tüntetést, oda
pedig Drezdából csoportosítottak át rendőröket. Ezért aznap el-
maradt a másodosztályú Dynamo Drezda – Hamburg mérkőzés.

* Lehetséges a közös koreai pályázat a 2032-es nyári olimpia
rendezésére a dél-koreai sportminiszter szerint. „A pjongcsangi téli
játékok nagyon jól megmutatták az olimpia értékeit” – utalt Do
Dzsong Hvan arra, hogy az észak-koreaiak ötkarikás részvétele
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy csökkenjen a feszültség a félszi-
get két országa között, s ezért tartja elképzelhetőnek Szöul és Phen-
jan közös jelentkezését a világ legnagyobb sporteseményére.

jegyzőkönyv
labdarúgó nemzetek ligája, C osztály, 2. csoport, 2. forduló: Magyarország –

Görögország 2-1 (2-1)
Budapest, Groupama Aréna, zárt kapuk mögött, vezette: Alekszej Kulbakov

(fehérorosz).
Gólszerzők: Sallai (15.), Kleinheisler (43.), illetve Manolasz (18.).
Sárga lap: Sallai (50.), illetve Cavellasz (35.), Oikonomu (78.), Toroszidisz (83.).
Magyarország: Gulácsi Péter – Bese Barnabás, Lang Ádám, Kádár Tamás, Fiola

Attila – Nagy Ádám – Varga Roland (62. Lovrencsics Gergő), Kleinheisler László,
Kovács István (80. Pátkai Máté), Sallai Roland – Szalai Ádám (69. Eppel Márton).

Görögország: Vaszileiosz Barkasz – Vaszilisz Toroszidisz, Kosztasz Manolasz
(52. Mariosz Oikonomu), Szokratisz Papasztatopulosz, Jorgosz Cavellasz (46.
Haralambosz Likojannisz) – Dimitrisz Kurbelisz, Andreasz Buhalakisz – Lazarosz
Hrisztodulopulosz, Kosztasz Fortunisz, Dimitrisz Pelkasz – Taszosz Donisz (46.
Kosztasz Mitroglu).

Spanyolország kiütötte a vb-döntős horvátokat
Kiegyenlített mezőnyjátékot és kevés lehetőséget hozott a mérkőzés első húsz perce, majd a spanyolok a szünetre

háromgólos előnybe kerültek. A második játékrészben a horvátok kevés ellenállást fejtettek ki, a házigazdák így közön-
ségszórakoztató játékkal a lefújásig megduplázták a különbséget.

Eredmények, 2. forduló:
* A osztály:
2. csoport: Izland – Belgium 0-3 (0-2); az állás: 1. Svájc 3 pont/1 mérkőzés (6-0), 2. Belgium 3/1 (3-0), 3. Izland 0/2
4. csoport: Spanyolország – Horvátország 6-0 (3-0); az állás: 1. Spanyolország 6/2, 2. Anglia 0/1 (1-2), 3. Horvátország 0/1

(0-6)
* B osztály:
3. csoport: Bosznia-Hercegovina – Ausztria 1-0 (0-0), az állás: 1. Bosznia-Hercegovina 6/2, 2. Észak-írország 0/1 (1-2), 3.

Ausztria 0/1 (0-1)
* C osztály:
2. csoport: Finnország – Észtország 1-0 (1-0), MAGYARORSZÁG – Görögország 2-1 (2-1); az állás: 1. Finnország 6/2, 2.

MAGYARORSZÁG 3/2 (2-2), 3. Görögország 3/2 (2-2), 4. Észtország 0/2
* D osztály:
2. csoport: San Marino – Luxemburg 0-3 (0-2), Moldova – Fehéroroszország 0-0; az állás: 1. Luxemburg 6/2, 2. Fehér-

oroszország 4/2, 3. Moldova 1/2, 4. San Marino 0/2

Mestermérleg
„Gratulálok játékosaimnak, akik ugyanúgy harcoltak, mint Finnországban, ahol kevésbé állt mellénk a

szerencse. Elsősorban nekik jár a gratuláció” – fogalmazott Marco Rossi, akit tapssal fogadtak az újságírók
a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. A szakvezető rámutatott, technikai és taktikai szempontból még javulnia
kell együttesének, ugyanakkor az átadások, a helyezkedés és labdabirtoklás terén az első félidőben látottakkal
meg van elégedve. „A második félidőben kicsit alábbhagyott a lendület, mintha kissé megijedtek volna, hisz
rég nyertek mérkőzést. Az ekkor mutatott kitartás és lélekjelenlét miatt viszont dicséretet érdemel a csapat”
– mondta.

„A játékosok a kezdetektől megfogadták a tanácsaimat, betartották az utasításaimat a pályán. Elképesztően
nagy nyomás és felelősség volt rajtuk – fejtette ki Rossi. – A futball számomra az emberekről szól, szurkolók
nélkül pedig a foci halott. Viszont talán egy kis terhet levett a játékosok válláról, hogy nem volt rajtuk a szur-
kolók nyomása.”

A drukkerek énekléséről elmondta, ez számára azt mutatta, hogy odafigyelnek csapatára. „A szurkolók
szeretnének egy nyertes csapatot, valahol követték a mérkőzést, és azt látták a televízióban, hogy foggal-kö-
römmel harcolunk a három pontért. Pozitív jel számomra, hogy a szurkolók úgy érezték, el kell jönni és tá-
mogatni bennünket – emelte ki.

„Az első húsz-huszonöt perc olyan volt, mint egy szurkolók nélküli barátságos meccs, nem volt elég gyors
a csapatom” – fogalmazott Michael Skibbe, aki gratulált a házigazdának. Rámutatott, az első góltól jobb lett
a mérkőzés, s gyorsan sikerült egyenlíteniük. „A félidő hajrájában viszont nem tudtunk reagálni a sorozatos
magyar lövésekre, nem bírtuk ki a nagy nyomást – mondta. – A fordulás után nagyrészt nálunk volt a labda,
több helyzetet is kidolgoztunk, ám nem voltunk szerencsések, nem éltünk a lehetőségeinkkel. Így a magyarok
megérdemelten nyertek.”

Idei első győzelmét aratta a magyar válogatott

A két góllövő, Sallai Roland (b) és Kleinheisler László a labdarúgó Nemzetek Ligájában játszott
Magyarország – Görögország mérkőzésen a Groupama Arénában 2018. szeptember 11-én.

MTI Fotó: Illyés Tibor

Dolgoznak a munkagépek, az idén elkészül az új pálya.                                         Fotó: Gligor Róbert László



ADÁSVÉTEL

BORSZŐLŐ rendelhető Ákosfalván. Tel.
0756-811-553. (mp.)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (1919-I)

ELADÓ 165 cm-es tárcsás kasza,
váltóeke (2-es, 4-es). Tel. 0743-860-354,
0745-404-666. (10328)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9701) 

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. 
(10280-I)

VÁLLALOK bármilyen hegesztési
munkát, tetőfedést, cserepezést, Lin-
dab-lemez-felszerelést, külső-belső
munkát. Tel. 0736-538-198. (10274-I)

BÁRMILYEN munkát vállalunk: cse-
répforgatást, régi tető javítását, csa-
tornajavítást. Nyugdíjasoknak
kedvezmény. Tel. 0748-901-446.
(10231-I)

NYUGDÍJASOKNAK 16%-os ked-
vezménnyel  vállalok tetőjavítást, csa-
tornakészítést, lefolyókészítést. Tel.
0726-638-909, János. (10205)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (10239)

KIADÓ garázs a Prieteniei utcában.
Tel. 0754-751-829. (10271-I)

ÁCSMUNKÁT vállalunk, cserépjaví-
tást, Lindab lemezzel tetőfedést, csa-
tornapucolást. Tel. 0720-817-490.
(10232-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, bármilyen
tetőjavítást bármilyen típusú cseréppel,
bármilyen szigetelést. Nyugdíjasoknak
20% kedvezmény. Tel. 0749-841-792.
(10339)

VÁLLALUNK bármilyen tetőkészítést és
manzárdkészítést, sürgősségi javítást,
cserépforgatást (bármilyen cseréppel).
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel. 0740-
389-928. (10340)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
FAZAKAS KÁROLYRA halá-
lának első évfordulóján. 
Megpihent a dolgos, jó apai
szív, áldás és hála övezi a sírt.
Szerető férj voltál, drága
édesapa és nagyapa, bánatos
családodnak most az
őrangyala. Nekünk te nem
haltál meg, csak álmodni
mentél. Te voltál az élet, az
erő, a biztonság, és tudjuk,
hogy odafentről figyelsz,
vigyázol és mosolyogsz ránk. 
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 
Felesége, Margit és gyer-
mekei: Margit, Mátyás,
Karesz. (10334-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, testvér, rokon és
szomszéd, 

özv. BÍRÓ ANDRÁSNÉ 
született ZÁPP CORNELIA 

életének 93. évében csendesen
elhunyt. Temetése szeptember
14-én de. 11 órakor lesz a kört-
vélyfájai temetőben. Nyugodj bé-
kében! 

A gyászoló család. (10326-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, rokon, jó barát és jó szom-
széd, 

TORDAI FERENC 
életének 76. évében, türelemmel
viselt betegség után, szeptember
11-én csendesen megpihent.
Drága halottunk temetése szep-
tember 14-én 14 órakor lesz a re-
formátus temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Emléke szívünkben örökre
megmarad. 

A gyászoló család. (10343-I)

Fájdalomtól megtört, szomorú
szívvel, de Isten akaratát elfo-
gadva tudatjuk, hogy a szeretett
testvér, drága húgom, jó rokon,
aggódó édesanya, pótolhatatlan
nagymama, 

LÁSZLÓ MARGIT 
szül. Bereczki 

62 évesen szeptember 8-án el-
hunyt Budapesten. Kegyetlen
volt a sors, de szereteted örökre
itt marad velünk.  Emléked le-
gyen áldott, nyugodjál békében! 

Bereczki Sándor és családja.
(10353-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Nagy fájdalommal, de a vi-
szontlátás reményében bú-
csúzunk a jobbágytelki
születésű BERECZKI 
MANYIKÁTÓL, aki 61 éves ko-
rában hunyt el Budapesten.
Istenbe vetett erős hite, kitar-
tása és lelkesedése értékes
példakép marad szá-
munkra. Szerető nővére, Só-
falvi Katalin és férje, György,
valamint gyerekei és család-
juk. (sz.-I)

Hite kőszikla volt, és a szere-
tetet és a kitartást naponta
megélte,
És közben drága leányát és
kedves unokáit szerette, ne-
velte.
Jobbágytelkén, Marosvásár-
helyen és Budapesten is, aki
csak ismerte,
Segítőkészségéért és moso-
lyáért mindenki nagyon sze-
rette!
Az örök élet és a találkozás re-
ményében búcsúzunk 
BERECZKI MANYIKÁTÓL, vi-
gasztalást kívánva lányának,
Julcsinak és unokáinak, Vi-
rágnak és Sancinak! Kereszt-
fia, Sófalvi Szabolcs és
családja. (sz.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik drága
halottunk, id. STEIN RUDOLF
temetésén részt vettek,
gyászunkban osztoztak. A
gyászoló család. (sz.-I)
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NÉMETORSZÁGBA magyar-, román-, valamint németnyelv-tudással
FÉMMEGMUNKÁLÓT, MUNKACSOPORT-FELVIGYÁZÓT és
FORDÍTÓI SZEREPET VÁLLALÓ SZEMÉLYT keresünk. Munkabér:
bruttó 11 euró/óra + havi nettó 175 euró utazási költség. Tel. 0744-771-
360. (62678-I)  
AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0740-393-060,
0265/223-902. (sz.-I)
ÉPÍTKEZÉSBEN jártas FESTŐ, KŐMŰVES SZAKEMBERT alkal-
mazok. Tel. 0758-954-729. (10251)
A PC HOUSE felvesz megbízható, minimum B kategóriájú jogosít-
vánnyal rendelkező SOFŐRT. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a
jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhe-
lyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-
888-as telefonszámon. (61685-I)
SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ kertjének a karbantar-
tásához keresünk hozzáértő FIATAL NYUGDÍJAST. Érdeklődni 9-17
óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (61685-I)
SZÁMÍTÓGÉPEK FELÚJÍTÁSÁHOZ és KOZMETIKÁZÁSÁHOZ
keresünk MUNKATÁRSAKAT. Átlagosnál magasabb jövedelem! Az
önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni
vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyúj-
tani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. 
(61685-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSO-
GATÓT, BÁROS-RECEPCIÓST. Tel. 0731-824-217. (20522-I)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz tapasztalattal rendelkező
ÁLTALÁNOS ASZTALOST. Kiváló munkakörülményeket, vonzó fi-
zetést, étkezési jegyeket ajánlunk. Részletekért hívjanak a 0744-196-
704-es telefonszámon, 9-18 óra között. (20521-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Kolozsvári Egyetemi Program néven indul ősszel a Mathias
Corvinus Collegium (MCC) újabb, iskola mellett végezhető
képzése Kolozsváron. A programra a kolozsvári felsőoktatási
intézmények alapképzésén az első évüket megkezdő diákok
jelentkezhetnek szeptember 16-ig. A képzés végén a hall-
gatók olyan lexikális és gyakorlati tudással rendelkeznek
majd, amely kiemelkedő szakemberekké teszi őket saját
szakterületükön.

„Az MCC kolozsvári központjának kínálatában már évek óta meg-
található vezetőképző, valamint középiskolásoknak szóló programunk.
A két program közötti tanulmányi időszak lefedésére azonban egyre na-
gyobb igény mutatkozott az utóbbi időben. Erre reagálva hoztuk létre a
Kolozsvári Egyetemi Programot, amely az egyetemi alapképzés három
éve alatt ingyenesen végezhető a felvételt nyert diákok számára” –
mondta Lánczi Péter, az MCC ügyvezetőigazgató-helyettese. 

A program elsődleges célja, hogy felkarolja a legkiválóbb egyetemis-
tákat, és döntéseikért felelősséget vállaló, közösségükért tenni akaró,
szakmailag kiemelkedő fiatalokat neveljen, akik vezetői tapasztalattal
rendelkeznek és jól kommunikálnak idegen nyelveken. Az ingyenes
képzés magyar nyelven zajlik az MCC kolozsvári központjában, a har-
madik év végén pedig a program teljesítéséről MCC-s diplomát kapnak
a diákok. A sikeres felvételi vizsgát tett hallgatók az első évben külön-
böző szakmai kurzusokon (politikai filozófia; közgazdaságtan; vitakul-
túra és érveléstechnika; idea pitch; jogi alapok; research design; retorika
és prezentáció; íráskészség-fejlesztés) bővíthetik tudásukat, míg a kö-
vetkező évben már az alábbi szakirányok közül választhatnak: média és
kommunikáció; nemzetközi kapcsolatok és gazdaságtan; erdélyi tanul-
mányok.

A neves és elismert oktatók előadásain, valamint az elméleti képzésen
túl a diákoknak gyakorlati tapasztalatszerzésre is lehetőségük nyílik a
mentorálással kísért projektmunkák keretében. Mindezek mellett a prog-
ram a nyelvtanulás támogatására is figyelmet fordít: ingyenes román-
és angolnyelv-kurzusokat indít, amelyek felkészítik a hallgatókat a si-
keres, legalább B2-es szintű nyelvvizsga letételére, valamint a román
nyelv helyes, társalgási szintű használatára. A szakmai fejlődés mellett
a közösségépítésre is nagy hangsúly esik: motiváló közösség, inspiráló
és támogató környezet, valamint élménydús közösségi programok is
várják a diákokat. 

Az MCC Magyarországon több mint húszéves tapasztalattal rendel-
kezik a tehetséggondozás terén, ma már a felső tagozattól a középisko-
lán át egészen az egyetemi mesterképzés befejezéséig nyújt lehetőséget
a kiemelkedő képességű diákok fejlődésére. Az intézmény szociokul-
turális helyzettől függetlenül biztosítja a diákokban rejlő tehetség ki-
bontakozását, így a képzések a felvételt nyert tanulók számára
ingyenesek.

Az MCC Kolozsvári Egyetemi Programjáról, valamint a jelentkezési
feltételekről bővebb információ az intézmény honlapján 
(http://mcc-kolozsvar.ro/ ) érhető el. 

A Mathias Corvinus Collegium új képzése
Vasárnapig lehet jelentkezni

KLARA gyógyító és javasasszony a leghatékonyabban,
gyógynövényekkel, talizmánokkal, a legrövidebb idő
alatt oldja meg az önök problémáit. Segít az átkok és
kötések feloldásában, szétesett családokat egyesít,
sikert visz otthonukba és vállalkozásukba, segít az
impotenciában, epilepsziában, alkoholizmusban,
depresszióban, psoriasisban, reumában,
gyógyíthatatlan betegségekben stb. szenvedőknek.
Köszönetnyilvánítások: a marosvásárhelyi Kelemen
hálás, mert Klara segítségével meggyógyult epilepsziás
gyermeke; Dicsőben Karinához visszatért a kedvese;
Margit Gyergyóban kigyógyult a depresszióból, és sikeres lett a vállalkozása;
Mariana és András hálásak, mert gyermekük született; Corina köszöni, hogy férje
kigyógyult az impotenciából, alkoholizmusból; a marosvásárhelyi Enikő köszöni,
hogy ismét együtt lehet a kedvesével; Márton Ákosfalváról a játékszenvedélyből
gyógyult ki a segítségével; Marika hálás, mert megszabadult a kötésektől, és
ismét boldog lehet; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy újra együtt lehet a
feleségével, hosszú és szomorú távollét után. 
Hívják bizalommal Klara asszonyt! 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)



A Népújság hirdetési irodájában felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 
és az aradi NYUGATI  JELENBE.

Maros Megyei Tanács

Fotókiállítással és koncerttel ünnepli az európai
kulturális örökség napját a Maros Megyei Tanács
Az Európa Tanács és az Európai Unió közös kezdemé-
nyezésére minden év szeptemberében megünnepeljük
az európai kulturális örökség napjait, és ez alkalomból
Európa-szerte rendezvényeket szerveznek azzal a cél-
lal, hogy felhívják a lakosság figyelmet a kontinens
gazdag kulturális örökségére, hogy minél többen is-
merjék és becsüljék ezeket az értékeket. A romániai
kulturális minisztérium idén szeptember 15-ét jelölte
ki a kulturális örökség napjának, és azt ajánlotta,
hogy az intézmények és civil szervezetek ezen a
napon szervezzenek örökségi programokat.
A kezdeményezéshez a Maros Megyei Tanács is csatla-
kozott, és a Maros Megyei Múzeummal, valamint a
Visit Mures Egyesülettel fotóversenyt szervezett,
amelynek nyertes alkotásaiból kiállítás nyílik az euró-
pai kulturális örökség napján. A Sharing Heritage c. fo-
tóverseny célja az volt, hogy népszerűsítsük Maros
megye gazdag kulturális örökségét, és arra ösztönöz-
zük a megyénkbelieket, hogy legyenek büszkék a helyi
értékekre, és őrizzék meg ezeket. A fotóversenyre két
kategóriában lehetett pályázni, Maros megye vala-
mely tárgyi vagy szellemi kulturális örökségét megörö-
kítő fotóval vagy egy szelfivel, amelyet egy
megyénkbeli műemlékkel készített a szerző. 
A versenyre benevezett fényképek pontozását köve-
tően a szakmai zsűri 45 fotót válogatott be az európai
kulturális örökség napja alkalmából szervezett fotó-
kiállításra, 30 fényképet a Maros megye tárgyi és szel-
lemi öröksége kategóriában beküldött fotókból, és
15-öt a Szelfi egy műemlékkel kategóriában. A kiállí-
tásra beválogatott fényképeket közzétettük a megyei
tanács Facebook-oldalán.
A Sharing Heritage fotókiállítás megnyitójára és a ver-
seny díjátadójára 2018. szeptember 15-én 17 órától
kerül sor a Kultúrpalota II. emeleti kiállítótermében
(jobb szárny). A nyertes fotókat a zsűri két tagja, Ma-
rius Cinteză, az 1x.com folyóirat szerkesztője és Both
Gyula, a Marx József Fotóklub elnöke fogja méltatni. 
A kiállítás-megnyitót követően 18 órától a Bohémia
kvartett koncertje zárja az európai kulturális örökség
napja alkalmából szervezett rendezvényt. A koncert
szabadtéri lesz, a régi városháza (Maros Megyei Tanács
épülete) udvarán szervezzük, ezzel is igazodva az
örökségi nap céljaihoz, hogy olyan műemlék épülete-
ket nyissunk meg, amelyek máskor nem látogathatók
a nagyközönség által. A Bohémia kvartett koncertjé-
nek programjában klasszikus zeneművek, illetve kor-
társ slágerek klasszikus zenei feldolgozásai
szerepelnek, a válogatással a zeneirodalom sokszínű-
ségére szeretnék felhívni a figyelmet. Rossz idő esetén
a koncertet a Kultúrpalota kistermében fogjuk meg-
tartani.

A Maros Megyei Tanács sajtóirodája

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

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

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

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Rovar- és rágcsálóirtás
A polgármesteri hivatallal megkötött a 2011. szeptember 13-i 313-

as számú koncessziós szerződés alapján a Coral Impex Kft.
2018. szeptember 17–21. között rovarirtást végez Marosvásárhely
köz- és magánterületén. A munkálatok időtartama kedvezőtlen idő-
járás esetén meghosszabbodhat. A rovarirtó anyagok: EC 250 és
Vectobag WG. 

Szeptember 17–28. között rágcsáló- és rovarirtást végeznek a
marosvásárhelyi tulajdonosi társulásokhoz tartozó tömbházakban
is. A rovarirtásra a Super killer 25 EC és a Dimilin 25 WP, míg a
rágcsálóirtásra a Saphir Pasta anyagokat használják, az egészség-
ügyi minisztérium által engedélyezettek, az Xn és Xi mérgezési ka-
tegóriához tartoznak. 

A kellemetlen helyzetek elkerüléséért emlékeztetünk, hogy Ma-
rosvásárhely közterületén, a tulajdonosi társulásoknál, a háztáji
gazdaságokban, valamint a gazdasági egységeknél csupán az egyet-
len erre feljogosított cég, a Coral Impex Kft. végezhet fertőtlenítést,
rovar- és rágcsálóirtást. 
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