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Óvatlanul járt el a takarítónő

Gázrobbanás a mezőszabadi iskolában

Újdonságok a gyermekgyógyászatban
A háromnapos tudományos tanácskozás fő témájának napirendre tűzését
az is indokolta, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen folyamatban van a tantervek
reformja. Megállapítottuk ugyanis,
hogy a páciensekkel való kommunikáció sok kívánnivalót hagy maga után,
ezért az első év tantárgyai közé bevezettük a betegekkel való helyes és
eredményes párbeszéd követelményeinek az oktatását.

____________5.
A bölcső mellől
a színpadra

A chicagói hercegnő című előadásával
vendégszerepelt a Vásárhelyi Forgatagon a Budapesti Operettszínház. Az
első előadást megelőzően a sajtó képviselőinek számoltak be az operettel kapcsolatos tudnivalókról, érdekességekről.

Tegnap reggel a mezőszabadi Vasile Săbădeanu általános iskolában az oktatás megkezdése előtt az egyik földszinti tanterembe lépve a diákok metángáz szagot éreztek. Azonnal
kinyitották az ablakot. Néhányan a teremben maradtak. Osztálytársaik közül páran kimentek, hogy értesítsék a tanárokat. Menet közben a folyosón találkoztak a takarítónővel,
akinek elmondták, gázszag van az osztályban. A nő belépett
a terembe, és gyufát gyújtott, hogy ellenőrizze, hol folyik a
gáz a csempekályhában. Ekkor történt a robbanás.

Vajda György

Fotó: Vajda György

Egy másik tanteremből egy diák is „bedugta a fejét” az ajtón, hogy
lássa, mi történik. A kályha belsejében felgyűlt gáz lángra lobbant, és az
ajtón kicsapott. A takarítónő másodfokú égési sérüléseket szenvedett, a
kíváncsi diák haja megégett. Az eset nyolc előtt tíz perccel történt.
A mezőcsávási iskolaközpont igazgatónője, Bordeanu Minerva a helyszínen tájékoztatta az érdeklődőket a történtekről. Elmondta, kollégáival
együtt az iskolában tartózkodott. A robbanás után azonnal az osztályterembe sietett, hívták a sürgősségi szolgálatot. Több tűzoltó és mentőautó
érkezett a helyszínre. A sérülteket kórházba szállították. Ezenkívül a
helyszínen nem volt mit tenni, hiszen még a kályha sem rongálódott meg,
(Folytatás a 4. oldalon)

Antalfi Imola

____________7.
Minden CalciumSandoz pezsgőtablettát kivonnak
a forgalomból

A budapesti Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közleménye szerint korábban a
készítmény négy gyártási tételénél találtak határérték feletti elemi szennyezést.

____________8.

Darázsfészek

Kiverte a biztosítékot az egészségügyi miniszter nemrégi, utólag enyhén módosított, vagy inkább kimagyarázott kijelentése,
amelynek lényege, hogy a páciensek differenciáltan, a befizetett
biztosítási összeg függvényében részesüljenek térítéses egészségügyi ellátásban. A sajtó, az ellenzék rögtön „rákattant” a szociáldemokratáktól elvárható szociális érzékenységtől kissé elütő
témára, és a szolidaritás szétrombolását vetette a szaktárcavezető szemére. Aki, lehet, nem fejezte ki magát elég pontosan (elég
nagy baj ez egy miniszternél), de vélhetően – az utólag megmagyarázott kijelentés alapján – nagyobb fokú igazságosságot akar
bevinni a rendszerbe. Sajtóértesülések szerint ugyanis jelenleg
Romániában 2,2 millió polgárnak nincs egészségbiztosítása,
10,6 millió a szolidaritás elve alapján jut hozzá térített egészségügyi szolgáltatásokhoz, és 6,7 millió polgár tudja kifizetni a
minimális egészségügyi szolgáltatáscsomagot. Jelenleg sem változott a gyakorlat, hogy a minimál csomagnál több hozzájárulást
befizetők is legtöbbször zsebből teszik ki laborvizsgálatok, szakorvosi vizsgálatok, az ezekhez általában elengedhetetlen képalkotó eljárások díjszabását. Az a tény, hogy kórházi szakorvos
magánpraxisban csak térítéses szolgáltatást nyújthat, konzultációként több száz lejébe is kerülhet egy amúgy minimálbér utáni
járulékot meghaladó összeget befizető páciensnek. Szóval a miniszter felvetése kicsit arra utal, hogy le kéne tisztítani a rendszert. Nem elég papíron meghatározni a jogokat, ha a beteg nem
tud élni velük. Nem azért, mert önként lemond erről, hanem mert
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 5 perckor,
lenyugszik
19 óra 24 perckor.
Az év 263. napja,
hátravan 102 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma FRIDERIKA,
holnap MÁTÉ, MIRELLA
napja.
MÁTÉ: héber eredetű, jelentése: Jahve ajándéka.
MIRELLA: a Míra olasz
továbbképzése, mely a Mirabella becézése, jelentése: csodálatos.

Napos, meleg idő
Hőmérséklet:
max. 280C
min. 110C
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A magyar dráma napja Marosvásárhelyen
– Spiró György üzenetével

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2018. szeptember 19.
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Évadkezdés a Kemény Zsigmond
Társaságnál

A Kemény Zsigmond Társaság régészeti tárgyú előadással
kezdi 2018–19-es évadát. Az eseményre kedden, szeptember 25-én délután 6 órakor kerül sor a Bernády Házban.
A meghívott Sófalvi András régész, előadásának címe: Rejtélyes eredetű földsáncok a Székelyföldön. Debussy Syrinx
című, fuvolára írt darabját Domahidi Zsuzsa adja elő.

Helyi termékvásár a Petrynél

A Petry Látványműhely és Múzeum udvarán szeptember
21-én, pénteken 8 és 19 óra között ismét lesz helyi termékek vására. Jelen lesz a Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálata Mosolykifli nevű kampányával, melynek
célja napi egy kifli biztosítása azon rászoruló gyermekeknek, akik a Maros megyei nappali foglalkoztató központjaikba járnak, és családjuk szűkös anyagi helyzete miatt
gyakran napi egy alkalommal jutnak csak élelemhez.

Székelykakasdiak találkozója

E hétvégén a helyi Pro Veritas Egyesület és a református
egyházközség megszervezi a székelykakasdiak találkozóját. 21-én, pénteken a testvértelepülés tagjai felkeresik a
környékbeli nevezetességeket, szombaton az istentisztelet
keretében falutörténeti előadást tart Nemes Gyula, a falumonográfia szerzője, majd kulturális műsor következik. A
rendezvény meghívottjai: a magyarországi Tolna megyei
Kakasd testvértelepülés, a Kelebiai Levente Sportegyesület és a Magyar Patrióták Közössége partneregyesületek
küldöttségei, valamint Kőrösi Viktor Dávid, Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja. Az esemény főtámogatója a Magyar Állam Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Támogató a Maros
Megyei Tanács.

Rövid terápiás program
szenvedélybetegeknek

A Bonus Pastor Alapítvány október 29. – november 9. között kéthetes rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Azok
jelentkezését várják, akik változtatni szeretnének alkohol-,
drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon.
Helyszín: a magyarózdi terápiás otthon. Jelentkezési határidő: október 25. Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni
az alábbi telefonszámokon lehet: Marosvásárhely: Bartha
Éva – 0740-056691. Székelyudvarhely: Geréb Tünde –
0751-226906. Kolozsvár: Horváth Mária – 0744-237945,
Szakács Előd – 0752-243649. Nagyvárad: Kocsis Tünde –
0747-064624. Szatmár: Puskás Csaba – 0744-539213. Sepsiszentgyörgy és környéke: Kozma Ferenc – 0757-489778.

Különleges évadnyitó

Az András Lóránt Társulat 2018/2019-es évadát egy kortárs tánc workshoppal és próbatánccal egybekötött programsorozattal nyitja, melynek címe ALT Dance Workshop.
Az október 4-6. között zajló esemény zárómomentuma egy
casting, sikeres válogatás esetén a társulat projektszerződéseket ajánl fel. Az évadnyitó program helyszíne a társulat
székhelye (Marosvásárhely, Brăila utca 10. szám). A műhelymunkára táncosokat, koreográfusokat, illetve olyan jelentkezőket várnak, akiknek volt már korábban tánccal és
mozgással kapcsolatos tapasztalatuk. A részvételhez egy
online jelentkezési űrlap kitöltése szükséges.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

A magyar dráma napján, amikor arra emlékezünk, hogy 1883. szeptember 21-én tartották
Madách Imre Az ember tragédiája című drámai
költeményének ősbemutatóját, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház ünnepi eseményt szervez.
Szeptember 21-én, pénteken két időpontban,
délután 5 és este 9 órától szerepel a Tompa Miklós Társulat műsorán Pozsgai Zsolt kortárs magyar szerző Liselotte és a május című
tragikomédiája.

A két előadás között este 7 órától kerül sor a felvilágosodás kori erdélyi művelődésszervező Aranka György
szobrának koszorúzására. Az eseményen a színház küldöttsége mellett művelődési intézmények és egyesületek is
részt vesznek.
Aranka György elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar nyelv ápolása, a magyar nyelven történő művelődés
szorgalmazása terén. Élete és munkássága összefonódik
Marosvásárhely kultúrtörténetével. Az 1793-ban, azaz 225
éve Marosvásárhelyen megalapított Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság a maga korában az erdélyi magyar szellemi élet központjává lett. Az Aranka György által hirdetett
felvilágosult eszmék hozzájárultak a város kulturális színvonalának emelkedéséhez, és ő volt az első állandó magyar
színházalapítási kérelem megfogalmazója is. Koszorúink
elhelyezésével ezen cselekedetekre is tisztelettel emlékezünk.
Az idén a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház felkérésére
Spiró György drámaíró fogalmazott meg üzenetet a magyar
dráma napja alkalmából.
Spiró György Kossuth-díjas magyar író, költő, irodalomtörténész és műfordító Budapesten született 1946. április

RENDEZVÉNYEK

Hoppláda – bemutató az Ariel
színházban

Fotó: Nagy Tibor (archív)

4-én. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar–
orosz–szerbhorvát szakon diplomázott 1970-ben. 1972-ben
szerzett újságírói és szociológusi oklevelet az Újságíró Főiskolán. A Corvina Könyvkiadónál idegen nyelvű szerkesztőként dolgozott, 1978–81 között a Magyar Tudományos
Akadémia Kelet-európai Kutatóintézetének tudományos
munkatársa volt. Az ELTE Világirodalmi Tanszékén, majd
1992-től az Esztétika Tanszéken tanított. 1981-től az irodalomtudományok kandidátusa. 1986-tól 1992-ig a kaposvári Csiky Gergely Színház dramaturgja, 1992–95 között
a szolnoki Szigligeti Színház igazgatója. 1990-től 1997-ig
a Színház- és Filmművészeti Főiskola tanára, 1997-től habilitált docens, 1997 és 2000 között Széchenyi professzori
ösztöndíjas. 2016–2018 között a Szegedi Nemzeti Színház
művészeti főtanácsadója volt. Tagja a Magyar PEN Clubnak, 1975-től 1998-ig a Magyar Írószövetség tagja, 1998ban a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. A
legtermékenyebb drámaírók egyike. Darabjai, átdolgozásai
folyamatosan műsoron vannak.
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulata 2002-ben mutatta be Csirkefej című tragédiáját
Kincses Elemér rendezésében, majd 2007-ben a Prah
című komédiát László Csaba vitte színre. De Spiró
György volt a fordítója Alexander Galin Válogatás című
színművének, illetve az ő dramatizálásában került színpadra Jaroslav Hašek–Spiró György Švejk című komédiája 2010-ben. A Prah című komédiát a Liviu Rebreanu
Társulat 2012-ben tűzte műsorára Cristian Ioan rendezésében.
Spiró Györgynek a 2018-as évi magyar dráma napjára írt gondolatai a koszorúzás alkalmával Tollas
Gábor színművész tolmácsolásában hangzanak el.

Őszi jegyeskurzus

Október 2-án, kedden újabb jegyeskurzus indul Marosvásárhelyen. A jegyeskurzus egyházi és szakmai segítség a
házasságra készülő fiataloknak, lehetőség a párkapcsolat
Idén 70 éves a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermek- elmélyítésére, egyben ismerkedési lehetőség más párokszínház. A jubileumi évad első bemutatójára szeptember
kal, közösségben való felkészülés a szentségi házas21-én, pénteken 17 órakor kerül sor az Ariel színházban.
ságra és a keresztény családi életre. A kurzus nyolc hétig
A Hoppláda című, 4 éven felüli gyermekeknek szóló protart, és november 27-én ér véget. A találkozók kedd esdukciót magyarországi, Blattner-díjas vendégművészek
ténként vannak 19–21 óra között. Lelkész, orvos, pszichoállították színpadra: Kolozsi Angéla rendező és Mátravöllógus szakemberek és keresztény házaspárok a
gyi Ákos tervező. A zenét Dull János, a koreográfiát Rumeghívottak. Az együttlétek formája interaktív, nemcsak
szuly Ervin jegyzi.
előadások meghallgatásából áll, hanem beszélgetésekből, csoportmunkából. Elsősorban mindazok jelentkezését
Az új színházi évadról és a tankönyvgondokról az Erdély TV-ben várják, akik 2019-ben szeretnének összeházasodni, de jelentkezhetnek olyan párok is, akik szeretnék jobban megAz Erdélyi színházak évadának első részét mutatja be ma
ismerni önmagukat és kapcsolatukat. A kurzus
20.30 órakor a Kultúrcsepp. A műsorban ezen a héten a
házigazdái: Sófalvi Szabolcs és Adél. Jelentkezni október
székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, a Marosvá1-ig lehet Szénégető Istvánnál: szenegetoi@gmail.com,
sárhelyi Nemzeti Színház, valamint a Csíki Játékszín
2018–2019-es évadáról beszélnek az igazgatók. A Mérle- 0743-138-784 vagy a Sófalvi házaspárnál:
adelasofalvi@yahoo.com, 0744-799-055.
gen műsor mai meghívottja Novák Csaba Zoltán. Az
A következő kurzus február 5-én kezdődik. Arra is lehet
RMDSZ-es szenátort a tankönyvproblémákról és azok
megoldásairól faggatja Jakab Orsolya műsorvezető.
már jelentkezni.
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Két napig lehet szavazni a család meghatározásáról

Kétnapos lesz a család meghatározásáról szóló,
alkotmánymódosító népszavazás, s azt október 67-én rendezik meg – erről keddi rendkívüli ülésén
hozott sürgősségi rendeletet a kormány, módosítva ezzel a népszavazási törvényt.

A családot „egy férfi és egy nő önkéntes elhatározással
létrehozott házasságaként” meghatározó, az azonos neműek
házasságkötésének legalizálását ellehetetlenítő törvénytervezetet – egy polgári kezdeményezés alapján – múlt héten fogadta el a szenátus. A hatályos alkotmányban „a házastársak
önkéntes elhatározással létrehozott házassága” szerepel.
A szavazólapokon nem szerepel majd szövegszerűen a
család új meghatározása, hanem arra a kérdésre kell majd
igennel vagy nemmel voksolniuk a választóknak, hogy
„egyetért-e az alkotmánymódosító törvénnyel abban a formában, ahogy azt elfogadta a parlament?”.
Viorica Dăncilă miniszterelnök a keddi kormányülés
nyilvános részén azt mondta: a törvényes feltételek teljesülése nyomán a kormánynak kötelessége megszervezni a
népszavazást, amelyen a választópolgárok dönthetnek a több
mint hárommillió állampolgár által kezdeményezett alkotmánymódosításról, a voksolás pedig azért tart két napig, hogy
lehetőséget biztosítsanak minden választónak álláspontja kinyilvánítására.
Hozzátette: a család meghatározásáról kiírt referendum
„nem irányul a szexuális kisebbségek ellen, ahogyan azt egyesek megpróbálják beállítani”, a bojkottfelhívások helyett pedig
a pártok szerinte jobban tennék, ha világosan állást foglalnának a népszavazás tárgyát képező témában.
A népszavazási törvényt azért módosította „az utolsó pillanatban”, sürgősségi rendelettel a kormány, mert a „hagyományos” család eszményét zászlójára tűző és az
alkotmánymódosítást szorgalmazó aláírásgyűjtést támogató
szociálliberális koalíció attól tart: politikai kudarc lenne számára, ha a népszavazás – az alacsony részvétel miatt – érvény-
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telennek bizonyulna. Romániában kétharmados parlamenti
többséggel lehet módosítani az alkotmányt, amit azonban
egy érvényes és eredményes népszavazásnak is meg kell
erősítenie. A referendum érvényességéhez a választásra jogosult román állampolgárok több mint 30 százalékának, vagyis több mint 5 millió 670 ezer választónak kell az urnák
elé járulnia.
A népszavazás érvényességi küszöbét azt követően szállította le a korábbi 50-ről 30 százalékra az akkori szociálliberális
kormánytöbbség, hogy 2012-ben több mint hétmillió szavazattal sem sikerült leváltania hivatalából Traian Băsescu jobboldali államfőt. Romániában azonban a 30 százalékos küszöb
meghaladásához is jelentős mozgósításra van szükség, hiszen
a csaknem 19 millió román választópolgár több mint 20 százaléka külföldön él, és túlnyomó többségük általában nem él
szavazati jogával. (MTI)

A PSD három alelnöke
Liviu Dragnea azonnali lemondását kéri

A levelet Paul Stănescu PSD-alelnök, kormányfőhelyettes, regionális fejlesztési és közigazgatási miniszter, Gabriela Firea PSD-alelnök és Bukarest
főpolgármestere, valamint Adrian Ţuţuianu PSD-alelnök és szenátusi alelnök írta alá.

Az aláírók szerint Liviu Dragnea „jogi sebezhetősége a párt
legfőbb sebezhető pontjává vált”.
Az Agerpres hírügynökséghez eljuttatott nyílt levél értelmében a PSD népszerűsége csökken, annak dacára, hogy a
gazdasági mutatók pozitívak, és nőttek a fizetések, nyugdíjak,
szociális segélyek és mezőgazdasági támogatások. A legújabb
szociológiai felmérések szerint a nagyobbik kormánypárt már
csak a szavazók 25–30%-ának a támogatását élvezi, noha a
2016-os parlamenti választásokon a PSD a szavazatok 47 százalékát kapta meg. Liviu Dragnea népszerűsége 7–12%-os,
ami jóval a párt népszerűsége alatt van, és ő az utóbbi évek
legvitatottabb romániai politikusa – érvelnek az aláírók, akik
szerint felelősségteljes politikusokként kénytelenek elemezni
ezt a helyzetet, és megtenni a szükséges lépéseket a tendencia
megfordítása érdekében, illetve azért, hogy a 2019-es államelnök- és a 2020-as parlamenti választásokra a PSD az ország
legerősebb politikai alakulata maradjon.
A nyílt levél megszövegezői szerint a Szociáldemokrata
Pártot és a kormányt belső viszályok gyengítik, amelyeket fokozott az a mód, ahogy az utóbbi három kormányfőt és a kormány tagjait kinevezték.
„A saját kormánya ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány, 19 hónap leforgása alatt három kormány alakítása, egyes
miniszterek indokolatlan leváltása mind olyan események,
amelyek negatívan érintették a PSD szavazótáborát. (…) A
PSD több fronton vívott, állandó háborúban van a romániai
társadalom jelentős részével: Románia elnökével, az ellenzéki
pártokkal, a Román Hírszerző Szolgálattal, a Kormányőrség-

gel, a legfőbb ügyészséggel, az Országos Korrupcióellenes
Ügyészséggel, a civil társadalommal stb. Olyan állandó témák,
mint a korrupció, az igazságszolgáltatásban eszközölt leváltások, a »párhuzamos állam«, a SRI-vel kötött együttműködési
megállapodások a közbeszédben beárnyékolták a kormány
gazdasági és társadalmi síkon elért eredményeit” – olvasható
a dokumentumban.
A PSD által kezdeményezett igazságügyi reformot azzal az
érvvel támadta az ellenzék és a civil társadalom egy része,
hogy az kimondottan Liviu Dragnea pártelnök személyes érdekeit szolgálja.
A levélben nehezményezik azt is, hogy a kormányba és a
kormánynak alárendelt intézményekbe olyan személyeket neveztek ki, akik szakmai rátermettsége megkérdőjelezhető, valamint hogy a PSD külföldi hitelessége jelentősen romlott,
mivel a párt képtelen volt meggyőző érveket felsorakoztatni
az igazságügyi reform mellett.
Az általános belföldi és külföldi bizalmatlanság fő forrása
Liviu Dragnea, akinek „jogi sebezhetősége” miatt megkérdőjeleződik minden, a PSD által kezdeményezett igazságügyi reform korrektsége – fogalmaznak a párt alelnökei.
A helyzet megoldása érdekében a levél aláírói szerint Liviu
Dragnea azonnali lemondására van szükség mind a PSD, mind
a képviselőház éléről, és a párt ügyvivő elnöki tisztségét Viorica Dăncilă jelenlegi ügyvezető elnöknek kell átvennie egy
rendkívüli kongresszus összehívásáig. Ugyanakkor szükség
van a párt belső demokratizálódására, a vezető szerveinek önálló működésére, a PSD-ALDE koalíció megőrzésére és tárgyalások elindítására az RMDSZ-szel, más kisebbségekkel és
független parlamenti képviselőkkel a parlamenti együttműködés érdekében, de a kormány megerősítésére is – szögezik le
a párt alelnökei, akik azzal zárják soraikat, hogy levelük célja
a Szociáldemokrata Párt megmentése. (Agerpres)

Szankciókat javasolnak egy nemzeti összetartozás
napi megemlékezés miatt

Az oktatási minisztérium ellenőrző testülete szankciókat javasolt a székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Szakközépiskola vezetőségével és tanáraival
szemben egy nemzeti összetartozás napi megemlékezés miatt – közölte Görbe Péter Hargita megyei
főtanfelügyelő, akit az Agerpres hírügynökség idézett szerdán.

A minisztérium ellenőrző testülete azt követően vizsgálódott július végén, hogy Hargita megye prefektusa bírálta a székelyudvarhelyi iskolát amiatt, hogy a diákok állítólag
Nagy-Magyarország térképét rajzolták az udvarra június 4-én,
a nemzeti összetartozás napján.
A minisztérium ellenőrző testülete a főtanfelügyelő beszámolója szerint megállapította, hogy a rendezvény „politikai-szeparatista” jellegű volt, ami sérti az oktatási törvény 7-es
cikkelyét, amely egyebek mellett kimondja, az iskolákban tilos
politikai rendezvényeket tartani. Megállapították, hogy mind a

programon részt vett tanárok, mind az iskola vezetői felelősek
azért, hogy a diákokat politikai jellegű tevékenységbe vonták be,
és úgy vélik, ilyen rendezvényeknek az iskolában való megtartása törvényes és erkölcsi szempontból egyaránt kifogásolható.
Javasolták a tanfelügyelőségnek, vegye figyelembe az igazgató és aligazgató tevékenységének kiértékelésekor, hogy engedélyezték a diákoknak „politikai-szeparatista” jellegű
rendezvényen való részvételét. Az ellenőrző testület azt is javasolja a tanfelügyelőségnek, utasítsa az iskola igazgatótanácsát fegyelmi eljárás indítására a részt vevő tanárok ellen.
A főtanfelügyelő korábban az MTI-nek elmondta: a székelyudvarhelyi tanintézmény vendégül látta a Határtalanul
program keretében a magyarországi testvériskoláját, június 4én az volt az egyik feladatuk a diákoknak, hogy rajzolják le
az udvarra azokat a területeket, ahol jelenetős számú magyar
közösségek élnek. A főtanfelügyelő szerint így rajzolódott ki
Nagy-Magyarország térképe. (MTI)

Ország – világ
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Mulasztást orvosoltak

Ezentúl a gyermekgondozási juttatás kiszámolásakor figyelembe veszik a szellemi tulajdonból származó bevételeket is, eddig a kormány mulasztása
volt, hogy ezt a kategóriát kivette 2018. március 23tól a számítási képletből, holott az érintettek adót fizettek ezen összegek után – mutatott rá Csép Éva
Andrea, az RMDSZ Maros megyei képviselője azt
követően, hogy a kormány egy sürgősségi kormányrendelettel orvosolta mulasztását. A képviselő továbbá elmondta, hogy az érintetteknek 60 nap áll
rendelkezésükre, hogy kérvényezzék ezen összegek beszámolását, esetenként figyelembevételét, illetve azon szülők is jogosultak az újraszámításra,
akik a munkahelyükre való visszatérést ösztönző, jelenleg havi 625 lejes támogatásban részesülnek, és
szerzői jogdíjakból származó jövedelmük volt vagy
van. (RMDSZ-tájékoztató)

Sportolimpia Kolozsváron

Több mint 600 diák részvételével zajlik az idei sportolimpia Kolozsváron – az RMDSZ és a Communitas
Alapítvány által szervezett IV. Erdélyi Magyar Sportolimpia megnyitóját a kolozsvári Aréna konferenciatermében tartották szeptember 18-án. A sportolimpia
két fővédnöke, az atléta, gerelyhajító Ráduly-Zörgő
Éva és a sílövő Tófalvi Éva mellett az eseményen
jelen volt Csinta Samu, a Sepsi OSK elnöke, illetve
Csillag Péter, a Nemzeti Sport újságírója is. Az elkövetkező négy napban a középiskolás diákok nyolc
versenyszámban mérkőznek meg: futball, kézilabda,
kosárlabda, röplabda, úszás, atlétika, asztalitenisz
és strandröplabda. Az eredmények és a fotók a
www.sportolimpia.ro weboldalon vagy a sportolimpia
hivatalos Facebook-oldalán lesznek elérhetők.
(RMDSZ-tájékoztató)

Bővült az autópiac

Jelentősen bővült augusztusban a romániai autópiac. Míg az európai átlag 31,2% volt, Romániában
csaknem 113%-kal több új autót írtak be forgalomba,
mint 2017 augusztusában – derül ki a Európai Autógyártók Szövetsége által közzétett adatokból. Idén
augusztusban 25.546 gépkocsit írtak be forgalomba,
míg egy évvel korábban 12.001 darabot. Jelentős
bővülést jegyeztek Lengyelországban (64,3%) és
Litvániában (58,5%) is. A jelentős bővülés nagy valószínűséggel azzal magyarázható, hogy szeptember 1-jétől sokkal szigorúbb légszennyezési teszteket
vezetnek be, ezért a gyártók nagyon vonzó árakon
kínálták eladásra azokat a járműveiket, amelyek nem
teljesítenék az újonnan bevezetendő normákat. Emiatt nagyon sok európai államban 10 százalék fölötti
növekedés figyelhető meg. (Agerpres )

Közel ezer afrikaisertéspestis-gócot
regisztráltak

Tizenhárom megye 227 településén 927 afrikaisertéspestis-gócot regisztráltak – közölte szerdán az
Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA). A közlemény szerint
311.869 sertést megsemmisítettek. A fertőzést kimutatták 62 vaddisznónál is. A közlemény szerint Szatmár megyében mind az öt gócot sikerült felszámolni,
és 2018. augusztus 31-e óta nem volt új fertőzés.
Nem terjed a kór Bihar megyében sem, ahol augusztus 8-a óta nem volt új eset. 2017. július 31-e óta,
amióta az afrikai sertéspestis megjelent Romániában, Szatmár megyében, a vírus az ország két régiójában, az északnyugatiban és a délkeletiben terjed.
Eddig 3.142 gazda összesen 14,296 millió lej kártérítést kapott az afrikai sertéspestis által okozott károkért. A Szatmár és Bihar megyei gazdáknak
kiutalták a kártérítés teljes összegét. (Agerpres)

Darázsfészek

(Folytatás az 1. oldalról)
olyan helyzetekbe kényszerül, amikor – biztosítás ide
vagy oda – zsebbe kell nyúlnia. Majd’ minden betegjoga
sérül. Éppen ideje zöld utat adni a magán egészségügyi
biztosításoknak, szinte mindenik szaktárcavezető megígérte, hogy megbízatása alatt erre sor kerül. Nem a
szolidaritás szétveréséről van szó, hiszen a sürgősségi
és bizonyos alapellátás hozzáférhető azok számára is,
akik nem tesznek be semmit a közösbe (az Eurostat adatai szerint a romániai lakosok 90 százaléka minimálbéren foglalkoztatott). Azok számára azonban, akik tudnak
és hajlandók többet befizetni, kiegészítő szolgáltatásokra biztosítást kötni, valamilyen módon ezt lehetővé
kellene tenni.
Igazából az a gond, hogy ma sem látunk egy víziót,
tervet arról, hogy milyen egészségügyi rendszert akar
hosszú távon Románia. Hogyan készül fel a társadalmi
változások (demográfiai, foglalkoztatottság stb.) indokolta reformokra? Mit tesz a minőség, átláthatóság,
hosszú távú fenntarthatóság érdekében? Egyetlen párt
sem tűzte zászlajára kiemelten az egészségügyi reformot
választási kampányban. És azt követően sem „piszkálta” túlságosan a betokosodott rendszert. Bonyolult,
gazdasági érdekektől átszőtt darázsfészek ez, amibe túl
mélyen senki nem mer belenyúlni. Még mindig nem.
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Óvatlanul járt el a takarítónő

(Folytatás az 1. oldalról)
csupán téglapor lepte be a
fűtőtest előtti teret. Az eseményt követően, a mentőcsapatok
képviselőin
kívül, a helyszínre érkezett
többek között Nagy Zsigmond alprefektus, Macarie
Ioan főtanfelügyelő, a
rendőrség, valamint Szabó
Levente, Mezőcsávás polgármestere, valamennyien
alapos terepszemlét tartottak.
A teremben az összevont
osztályban tanuló hatodikosok és hetedikesek voltak. Mintegy 15-en járnak
ebbe az osztályba, közülük a robbanáskor
tízen tartózkodtak a helyiségben. Az iskolában összesen 83 diák van, közülük tegnap
70-en voltak az épületben. A takarítónőn és
az említett diákon kívül más nem sérült meg.
Az igazgatónő szerint valószínű, hogy korábban valamelyik gyerek megengedhette a
csempekályhát ellátó gázvezetéken levő füles
csavart, és itt szivárgott a gáz, ugyanis a tűzoltók ellenőrizték a vezetéket, és sehol nem
tapasztaltak rendellenességet.
Szabó Levente polgármester a Népújságnak elmondta: a takarítónő hibázott, hiszen
nem égő gyufával kell ellenőrizni a gázszivárgást, ebben az esetben azonnal értesíteni

kell a gázszolgáltató vállalatot. Helyesen jártak el azzal, hogy azonnal szellőztettek, és
arra utasította a diákokat, hogy hagyják el a
termet. Az iskola még nem kapott engedélyt
a fűtés beindítására, így gyakorlatilag senkinek nem kellett volna hozzányúlnia a csapokhoz. A polgármester hangsúlyozta, az iskola
tavasszal megkapott minden szükséges (tűzvédelmi és egészségügyi) engedélyt.
Egyelőre az oktatást felfüggesztették
mindaddig, ameddig a gázszolgáltató vállalat
alaposan le nem ellenőrzi a rendszert és ki
nem bocsát egy igazolást arról, hogy az épület biztonságos. A szakhatóságok folytatják a
kivizsgálást.

A Kriza János Néprajzi Társaság konferenciája

A vidékiség formái Erdélyben

Szeptember 21-én, pénteken
a gernyeszegi Teleki-kastélyban tartja A vidékiség formái
Erdélyben vándorkonferenciáját – Párhuzamos ruralitások
címmel – a Kriza János Néprajzi Társaság, valamint az
MTA BTK Néprajztudományi
Intézete és a marosvásárhelyi
Sapientia EMTE Alkalmazott
Társadalomtudományok Tanszéke. Elsősorban az erdélyi
vidéki társadalomban az
1989-es rendszerváltást követően végbement változásokat elemzik.

A konferencia 9 órakor kezdődik,
a megnyitóbeszédet dr. Balogh Balázs, az MTA BTK Néprajztudományi Intézetének igazgatója és
házigazdaként dr. Jakab Albert
Zsolt, a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke mondja. A délelőtti panelben Gagyi József (Sapientia
EMTE Marosvásárhely) a földhasználatról és a társadalmi átalakításról
értekezik. Pozsony Ferenc (BBTE
BTK, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár) előadásának címe: A térbeli mobilitás és
kapcsolatrendszerek átrendeződése
az 1989-es rendszerváltozás után,

utána Balogh Balázs és Fülemile
Ágnes (MTA BTK, Néprajztudományi Intézet, Budapest) szakmai
előadása következik a kalotaszegi
terepmunkáról. Ezt követően Kotics
József (ME, Kulturális és Vizuális
Antropológiai Tanszék, Miskolc),
aki a zabolai cigány-magyar kapcsolatviszonyt vizsgálta az 1998–
2018 közötti időszakban, ennek a
kutatásnak az eredményét ismerteti.
Őt követi Oláh Sándor (KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások
Központja, Csíkszereda), aki a KisHomoród menti falvak gazdálkodásában 1990–2018 között bekövetkezett változások társadalmi
hatását elemezte. További előadások: Biró A. Zoltán (Sapientia
EMTE, Társadalomtudományi Tanszék/KAM, Csíkszereda): Szempontok,
innovatív
agrárkezdeményezések, Vajda András (Sapientia EMTE, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, Marosvásárhely): A vidéki környezet
átalakulása a rendszerváltást
követő évtizedekben: szagok és
hangok.
Délután Bodó Julianna (Sapientia EMTE, Társadalomtudományi
Tanszék/KAM, Csíkszereda) a

Ágyikóban jó kis mese

Jó estét, gyerekek, remélem, ágyban
vagytok már, mondta búgó hangon a mesélő
bácsi vagy néni egykoron az esti mese kezdetén. Rendszerint este kilenckor a mi (balkáni)
időnk
szerint.
Középés
Nyugat-Európában még csak este nyolc
volt, és olyankor csak a tyúkok fekszenek le.
Vagy a szerencsésebb csábítók a tyúkokkal,
akikkel együtt meghallgatták az esti mese
kezdetét, és a „remélem, ágyban vagytok
már” szókapcsolatra
kajánul összemosolyogtak és azt felelték:
nüná/na
hallod/épp
hogy – ki-ki vérmérséklete és maga kovácsolta szerencséje szerint.
Komolyra fordítva a szót, volt idő, amikor
pontosan 19 óra 56 perckor kezdődött a
mese, amiből az éberen figyelő ellen- és
juszt sem ellen forradalmárok azt a rejtjeles
üzenetet vették ki, hogy ebben a formában
akarják emlékeztetni a néptömegeket és a
kisdedeket 1956-ra. A hatóságok is felneszeltek, és a mesét vagy korábbra, vagy percekkel későbbre időzítették. A történetet évek
múltán mesélte nekünk egy rádiós, aki egy
nála is idősebb rádióstól hallotta, az pedig
a Marconi–Popov kettőstől, akik feltalálták
a rádiót, egymástól függetlenül.
Mindez csak bevezetőként szolgál ahhoz
a tényhez, hogy e sorok írója is minden este
örömmel szolgál, ti. mesét olvas – ha nem
éppen kitalál hajmeresztő tündérmeséket –
egyik kisunokájának. A jóságos nagyapó,
tátott szájú kisunoka képet azonban árnyalnunk kell, nehogy az olvasó az ideálisra
gondolja, és arany-rózsaszín ködbe vonja
együttesünket.
Történt ugyanis, hogy nagypapa a könyvtárba járva, annak is a kapualjában egy
csomó elvihető jó, jobb, rosszabb, olvashatatlan könyvekbe botlott minduntalan. Ezek
között fedezett fel egy szép kiállítású meséskönyvet, mely Budapesten Lampel Róbert
könyvbirodalmában Wodianer és Fia utódjánál jelent meg 1902-ben. Ennek tehát több
mint száztíz éve, akárhogyan csűröm-csavarom. Címe Tündér-mesék. Tizenkét színes
képpel. Jó gyermekeknek meséli Lajos
bácsi. Feltételezem, nem néztem utána, ez a
jóságos Lajos bácsi nem más, mint Pósa
Lajos, aki egykor még Vásárhelyen is megfordult. Azóta a sírjában gyakorta forog, ha
csepülik, elrettentő példaként adják, „hogyan ne meséljünk” címszó alatt. Pedig
Lajos bácsi meséin és versikéin nagyapáink
és apáink is felnőttek. Már akinek jutott meséskönyv, hiszen ez akkoriban a luxus kategóriába tartozott.

munkamigráció hatását elemzi a rurális közösségekben. Doszpoly Roland (DE, Néprajzi Tanszék,
Debrecen) összehasonlító tanulmánya a gazdasági migrációról szól
Erdély, Kárpátalja és a Felvidék vegyes etnikumú településein. Balatonyi Judit (MTA BTK, Néprajzi
Intézet, Kelet–Nyugat Kutatócsoport, Budapest) ugyanezt a kérdést
vizsgálta Gyimesben. Bali János
(Nemzetstratégiai Kutatóintézet,
Kutatási, Stratégiai és Koordinációs
Igazgatóság, Budapest) nemzetstratégiai kutatásokat végzett a Kárpátmedencei
református
falusi
közösségekben, erről tudhatnak
meg többet az érdeklődők.
Az ebédszünetet követő előadások sorozatát Szabó Á. Töhötöm
(BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kolozsvár) kezdi
Határon: rurális vs. urbánus élet egy
hegyi településen című értekezésével. Szilágyi Levente (MTA BTK,
Néprajztudományi Intézet, Budapest) egy szatmári faluban vizsgálta
a parasztok és mezőgazdasági vállalkozók piacozási gyakorlatait.
Peti Lehel (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár) a falusi gazdálkodás mindennapjait vizsgálta

Nekem nem volt szerencsém Pósa bácsihoz, más korban, más körülmények között
nődögéltem. Nekem Benedek Elek, a Grimm
fivérek és Andersen jutott, meg a szovjet
népek meséi (a gyűjtemény címe a Repülő
lovacska volt) és Hajdu Zoltán Farkas-barkasa, Faragó József gyűjtése, a Diófának
három ága és más korabeliek, valamint kipróbált klasszikusok. Azért belekóstoltam a
korábbi meseirodalomba is, ami a századfordulótól a negyvenes
évekig érvényesült. A
koronkai kastély könyvtárából hozta magával
a tulajdonosnő, akinek
fiacskája velem egyidős volt. Abban a
könyvtárban volt Dörmögő Dömötör Sebők
Zsigmondtól és Mackó úrfi kalandjai, meg
Furulyás Pisti Cukorországban stb.
Nos, a tegnap este olvasni kezdém kisonokámnak Lajas bácsi mesekölteményét. Az
elégedetlen fiúnál nyílott ki a könyv, mely
arról szólt, hogy egy gyerkőc örökké elégedetlen, morcos és unott volt. Egyszer kiméne
a nagybátyja szép vidéki birtokán fekvő káposztásba és ottan búslakodott, midőn megpillanta egy ingyom-bingyom kis ugráló
nyulacskát. Felsóhajtott, hogy mily jó dolga
van az oktalan állatnak. Abban a pillanatban ott termett egy jóságosan gonosz törpike, és azt kérdezte a fiútól, tényleg
nyulacska szeretne-e lenni. Az igenlő válasz
után gyorsan nyúllá zsugorodott, és vígan
rontott rá a káposztalevelekre. (Nem azért,
mert kitűnő zsírégető. Akkoriban mit sem
tudtak a fogyókúráról.) A nagybáty kibattyogott a kertbe, megpillantá a dézsmáló nyulacsot, menten lepuffantá. Lajas bácsi siet
megjegyezni, hogy csak a nyúl fordula fel,
testében a fiúcs ép vala. Hazavivé, hol a szakácsné menten megnyúzá, bundikájától
megfosztá és szögre akasztá. Didergett szegény fiú pucéron egy éjen át, regvel a jó
szakácsné megtűzdelé a gerincét fínom szalonnával, és békené páccal, midőn a forró
sütőbe akará dobni…
Na itt elakadt Lajas bácsi szuszogója, jött
a deus ex machina megoldás: az elégedetlen
fiúcska felébredt. Minden csak álom volt,
édes pulyáim, de az örökké püffögő, kritizáló, finnyáskodó fiú jelleme 180 fokos fordulatot vett.
Itt a vége, fuss el véle. Azaz dehogy, unokám még éjfélkor is ébren volt, és azt kérdezte, de tényleg nem lőtte meg a fiúcskát az
a puskás ember. Biztosítottuk őt az ellenkezőjéről. Sejtem, hogy a jó Lajas bácsi a fiúkat akarta szoktatni az úriemberség egyik
szükséges és fontos velejárójához, a vadvérrel koszorúzott vadászathoz.

egy erdélyi településen. Simon Zoltán (ME, Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék, Miskolc) pedig
Divergens társadalmi-gazdasági
kapcsolatrendszerek és identitásvetületek az Alsó-Nyárádmentén, a
rendszerváltást követően című prezentációjával köti majd le a jelenlevők figyelmét.
A konferencia másik szekciójában Jakab Albert Zsolt (Kriza János
Néprajzi Társaság – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár)
Emlékállítás és (meg)emlékezési
gyakorlatok vidéken a posztszocialista időszakban címmel tart előadást. Kiss Dénes (BBTE, Magyar
Szociológia és Szociális Munka Intézet, Kolozsvár) a vidéki épített
örökség sorsába nyújt betekintést.
Sárosi Blága-Ágnes (KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások
Központja, Csíkszereda) A rurális
elit identitásának vidékfejlesztési
szerepe címmel, majd Tőkés
Gyöngyvér és Vajda András (Sapientia EMTE, Alkalmazott Társadalomtudományok
Tanszék,
Marosvásárhely) a vidéken élő idős
korosztály digitális műveltségének
helyzetképét vetíti ki.
Egy másik szekcióban Balázs
Lajos (Sapientia EMTE, Humántudományok Tanszék, Csíkszereda) a
székely–magyar családszerveződések hagyományainak változásairól
szól. Márton Béla (Szováta) Holt-

maros gazdálkodásának változásait
mutatja be konkrétan. Sándor Cecília (Corvinus Egyetem, Magatartástudományi
és
Kommunikációelméleti Intézet, Budapest)
Lokális gazdasági és társadalmi
változások egy gyártörténet-kutatás kontextusában című munkáját mutatja be. Nagy Ákos
(BBTE, Hungarológiai Doktori
Iskola – Kriza János Néprajzi
Társaság, Kolozsvár) a szocialista urbanizáció kontextusában a
kolozsvári hóstátok átalakulását
vizsgálta.
Végül Lovas Kiss Antal (DE
GYGYK, Társadalomtudományi
Tanszék, Hajdúböszörmény) Online
hatások és offline tapasztalatok találkozása a rurális térben címmel
osztja meg tapasztalatait, Szabó
Lilla (Sapientia EMTE, Kolozsvár)
a kalotaszegi magyar napokat a hagyományteremtés és a politikai
játszma összefüggésében vizsgálta.
Borbély Sándor (MTA BTK, Néprajztudományi Intézet, Budapest) a
szatmári sváboknál tapasztalt gazdasági átalakulásokat ismerteti. Kovács Barna (Sapientia EMTE,
Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, Marosvásárhely)
Megélt terek variációi címmel tartja
meg a konferencia tervezett utolsó
előadását. A program szerint az előadások a vitákat, beszélgetést követően 18 órakor zárulnak. (v.gy.)
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A naponta szedett aszpirin

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Javítani az orvos és páciens közti párbeszéden

Újdonságok a gyermekgyógyászatban

Három napon át az ország legkiválóbb gyermekgyógyászai,
külföldi meghívottak, a szakmát tanuló rezidens orvosok
tanácskoztak a gyermekgyógyászat
újdonságairól
a
MOGYE, valamint a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi
Klinikai Kórház 1-es Számú
Gyermekklinikája által szervezett konferencián a Gyógyszerészeti Kar új épületében. Az
első nap tartották a Soft skills in
Pediatrics című kötet bemutatóját, amely egy öt európai országot
(Románia,
Magyarország, Németország,
Olaszország, Spanyolország)
átfogó kutatás eredményeit
rögzíti. A tanulmány bemutatja az öt ország egészségügyi rendszerének jó és
javításra szoruló jellemzőit.

A rendezvény szünetében a tanácskozás elnökét, dr. Cristina
Oana Mărginean egyetemi tanárt,
az 1-es Számú Gyermekgyógyászati
Klinika vezetőjét, a MOGYE prorektorát kértem, hogy a tanácskozás
célját ismertesse.
– Azért szerveztük ezt a konferenciát, mert két évvel ezelőtt megnyertünk egy európai uniós programot,
amelynek témája a gyermekgyógyászati kommunikációban szükséges
hozzáértés. Jellegzetessége, hogy
egy háromszereplős kommunikációról van szó, amelyben részt vesz a
gyermek és az orvos mellett a szülő
is. Ha az orvos nem találja meg a

hangot a gyermek pácienssel és a
szülővel sem, ha nem sikerül elnyerni a bizalmukat, sem a diagnózis megállapítása, sem a kezelés
nem jár az elvárt sikerrel. A háromnapos tudományos tanácskozás fő
témájának napirendre tűzését az is
indokolta, hogy a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen folyamatban van a tantervek reformja. Megállapítottuk ugyanis,
hogy a páciensekkel való kommunikáció sok kívánnivalót hagy maga
után, ezért az első év tantárgyai közé
bevezettük a betegekkel való helyes
és eredményes párbeszéd követelményeinek az oktatását. A fő téma
mellett a tanácskozáson szerepelnek
egyéb témakörök is – gasztroenterológia, fertőző betegségek, szívgyógyászat, nefrológia, tüdőgyógyászat,
hemato-onkológia, reumatológia és
immunológa, sürgősségi ellátás – érdekes előadásokkal, esetbemutatókkal, amelyeket az ország elismert
szakemberei tartanak, és bevontuk
az egyetemi hallgatókat is.
– Visszatérve a fő témára, melyek
az orvos és a gyermek közötti párbeszéd legfontosabb elemei, követelményei?
– Az orvosnak szem előtt kell tartania, hogy a gyermek életeleme a
játék, ezért a játékosságot nem lehet
figyelmen kívül hagyni, fontos szerepe van a mesének is, és a humorról
sem szabad megfeledkezni. A szóbeli kommunikáció mellett a nonverbális nyelv, a mimika, a
gesztusok és a türelem is fontos, és

mindez vonatkozik az egészségügyi
személyzet minden tagjára.
– Mennyit kell tudni a gyermeknek a diagnózisából, különösen
akkor, ha súlyos, esetleg gyógyíthatatlan beteg?
– Meg kell mondani, de az ő értelmi képességének megfelelően, az
ő nyelvén, attól függően, hogy például hároméves, hétéves, 15 éves
gyermekről van szó. Fontos megmagyarázni, hogy milyen betegsége
van, milyen kezeléseket kell kapjon,
hogyan segíthet abban, hogy a kezelés eredményes legyen.
– A tanácskozás második nagy témaköre a gyermekgyógyászat új
irányvonalai. Milyen újdonságokról
van szó?
– Az volt a célunk, hogy az ország legjobb szakembereinek az előadása nyomán a résztvevők
megismerjék a legújabb kezelési útmutatókat a különböző területeken.
Ennek során lehetőséget teremtettünk a gyermekgyógyászatot tanuló
rezidens orvosoknak, hogy esetbemutatókkal szerepeljenek, a szakembereknek pedig, hogy az általuk
művelt terület újdonságait ismertessék.
– Megkérem, mondjon néhány
konkrét példát.
– Megváltozott a kezelési útmutató a gluténérzékeny (lisztérzékeny)
betegeknél, a refluxbetegségben, új
kezelési módjai vannak a székrekedésnek, a gyermekkori kóros elhízásnak, és sok más betegségben is
változtak a protokollumok. (bodolai)

Az egészséges idős embereknek
inkább árt, mint használ

A jó egészségnek örvendő
idős embereknek nem kellene
naponta aszpirint szedniük,
mivel a gyógyszernek semmilyen jótékony hatása sincsen
a 70 év felettiek szervezetére,
ugyanakkor növelheti az akár
halálos kimenetelű belső vérzés kockázatát – figyelmeztetnek a kutatók.

Az embereknek általában szívroham vagy agyi érkatasztrófát követően írnak fel aszpirint, mivel az
bizonyítottan csökkenti egy újabb
roham esélyét.
Az egészséges emberek egy
része is rendszeresen szedi azonban
a gyógyszert, hogy csökkentse a
szívroham és a szélütés kockázatát.
Számos folyamatban lévő kutatás
vizsgálja továbbá, hogy az aszpirin
szedésével csökkenthető-e a rák
kockázata.
A gyógyszer jótékony hatásait
vizsgáló kutatások többsége középkorú emberek bevonásával készül,
és egyre több bizonyíték támasztja
alá, hogy az aszpirinnel összefüggő
veszélyek száma növekszik a kor
előrehaladtával.
A tanulmány az Egyesült Államokban és Ausztráliában élő több
mint 19 ezer egészséges ember bevonásával készült, akik elmúltak
már 70 évesek és még sosem küzdöttek szívproblémával. A résztvevők fele öt éven át kapott napi
szinten kis dózisban (100 milligramm) aszpirint, a másik csoport

Érték és Minőség Nagydíjjal tüntették ki az OrtoProfilt

pedig placebót. A New England Journal of Medicine című folyóiratban a kutatók három tanulmányban számoltak be a vizsgálatukról, amely szerint az aszpirin
nem
csökkentette
a
szívproblémák kialakulásának
kockázatát – a két csoportban hasonló arányban jelentkeztek szívés
érrendszeri
problémák
–, és semmilyen egyéb jótékony
hatással sem járt. Ugyanakkor
növelte a súlyos gyomorvérzések
számát.
„Mindez azt jelenti, hogy az a
több millió egészséges idős ember,
aki világszerte mindenfajta orvosi
előírás nélkül szed kis dózisban aszpirint, talán teljesen feleslegesen
teszi, mert a tanulmány azt mutatja,
hogy az aszpirinnek nincsen semmi
olyan jótékony hatása, amely ellensúlyozná a vérzés kockázatát” –
húzta alá John McNeil, a melbournei Monash Egyetem professzora.
A mostani eredmények nem vonatkoznak azokra, aki szívroham
vagy agyvérzés miatt szednek aszpirint, nekik továbbra is érdemes
követniük az orvosi előírásokat.
Rothwell szerint azoknak pedig,
akik orvosi előírás nélkül, hosszú
ideje kis dózisban szednek aszpirint, nem szabad egyik napról a másikra leállniuk vele, mivel az is
problémákhoz vezethet. Érdemesebb inkább a háziorvosukkal megvitatni az esetleges problémákat,
aggodalmakat.

A Romániában egyedülálló, gyerekkori koponyadeformitások korrekcióját elősegítő ortézisekért

Az Érték és Minőség Nagydíj
tanúsító védjegy a kiválóság
emblémája. Útmutatást ad a
fogyasztóknak vásárlásaikhoz, kiemelve a díjazottat a
gazdasági
élet
szereplői
közül. Idén először 47 fő kategóriában hirdették meg a
pályázatot, amely az 1998ban bevezetett és 20 éven át
meghirdetett Magyar Termék
Nagydíj tanúsító védjegy tradícióira épülve a kimagasló
minőséget képviseli, Magyarország határait is átlépve.

„Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy idén is határon túli
kitüntetésben részesült az OrtoProfil által gyártott, Romániában egyedülálló
termékünk.
Termékskálánkat néhány éve bővítettük
ezekkel az ortézisekkel. Nem kis
befektetést és időt igényelt a termék
gyártásának és forgalmazásának be-

vezetése a hazai piacon. Viszont a
kereslet nagy, ugyanis a kisbabáknál születés után számos patológiai
deformitást, úgynevezett koponyacsontosodási zavart lehet megfigyelni” – dr. Boga Ferenc igazgató.
A ferdefejű (plagiocephalia), rövidfejű (brachycephalia) vagy csónakfejű (scaphocephalia) gyerekek
közel 15%-a kezelhető a koponyadeformitások korrekcióját elősegítő, Érték és Minőség Nagydíjjal
kitüntetett ortézissel. Ez tulajdonképpen egy speciális sisak, melyet
a gyermekek 3–18 hónapos koruk
között viselhetnek. Egyéni, 3D
minta alapján történik a méretezés
Marosvásárhelyen, az OrtoProfil
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székhelyén, és premiernek számít
az országban.
Napjainkban gyakori a kisgyerekek normálistól eltérő fejformája. A
kisbabák fejformájának aszimmetriája vagy formátlansága rögtön születés után vagy életüknek első heteiben
lesz észrevehető. A normálistól eltérő
fejformát különböző külső erők alakítják, mint például az anyaméhben
a szűk tér, a vákuumos szülés, nyakizomfeszülés, a koraszülés, a hosszú
ideig háton való altatás vagy az
autós ülés helytelen használata.
A szakvizsgálatokon szakembereink szükség esetén igazítanak, változtatnak a sisakon, hogy az
megfelelően szolgálja rendeltetését.
Amennyiben a gyerek 8 hónaposnál
fiatalabb, a sisakot 4 és fél hónapnál
kevesebb ideig kell hordja.
A termék kitunő funkcionalitását
mi sem mutatja jobban, mint az,
hogy vizsgálatainkról, a második és

az elkövetkezendő találkozásokról
a legszkeptikusabb szülők is elégedetten távoznak, hisz a pozitív fejlődés szemmel látható.
„Cégünk legfőbb célja fogyatékkal élő embertársaink életminőségének javítása. Tevékenységünk
legmeghatározóbb jellemzője a minőségi munka, így mind a gyártási,
mind a forgalmazási tevékenységünkben a magas színvonalú szolgáltatásokra összpontosítunk. Az
OrtoProfil termék- és szolgáltatásminőség iránti valós elkötelezettségét mi
sem mutatja jobban, mint az, hogy a
kiválóság emblémáját viselhetjük,
ami nem más, mint az Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegy”.
Frunda György,
az OrtoProfil elnöke
További információk:
Frunda Csenge
Tel.: 0745-281-025
csfrunda@ortoprofil.ro
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A mozgás nagykövete

Reggeli beszélgetés Bartha Zsuzsa fizio-kinetoterapeutával

Mozgásba hozta, megtornáztatta
szinte az egész várost – a csontritkulásban szenvedőktől az orvosokon,
szívbetegeken át a színészekig. Gyermekeket, fiatalokat, felnőtteket és
időseket biztatott saját és munkatársai példájával, hogy vele együtt éljék
át a mozgás örömét a legváltozatosabb helyszíneken, a főtértől a Somostetőig. Bartha Zsuzsa, a Procardia
Megelőző, Rehabilitációs és Oktatási
Központjának szakmai vezetője olyan
lelkesedést sugároz, amivel a környezetében mindenkit magával ragad, és
példáját szívesen követik.

Bodolai Gyöngyi

A munkám számomra a hobbim is
Hosszú szőke hajával, finom arcvonásaival
első pillanatra törékenységet sugall, de amikor megtornásztat, vagy a gerincterápia legkorszerűbb
módszereivel
kezel,
meggyőződhetünk alapos szaktudásból fakadó erejéről.
Reggeli beszélgetésünk kezdetén a kezelőben, ahol minden a gerincoszlopról szól, egy
régi emlékkép jut eszembe. A hatvanas évek
végén, hetvenes évek kezdetén középiskolások voltunk a Bolyai Farkas líceumban, amikor tragikus esemény rázta meg az osztályt.
Egyik osztálytársnőnket elütötte egy teherautó a Sáros utcában. Eszti súlyos medencetörést szenvedett, és a hosszú kórházi
lábadozás idején azt suttogták róla, hogy valószínűleg nem lehet gyermeke. Ezt mi, lányok, akik akkoriban kivétel nélkül
gyermekes anyaként képzeltük el a jövőnket,
rendkívül elkeserítőnek éreztünk. A sors érdekes fordulata folytán a később orvosi egyetemet végzett egykori osztálytársunk olyan
életrevaló lánynak adott életet, aki ma a mozgás nagykövete Marosvásárhelyen.
– Honnan ered a kifogyhatatlannak tűnő
erőd, energiád, amit torna közben sugárzol?
– A munkám számomra a hobbim is, és
nem jelent nehézséget, mivel azt csinálom,
amit szeretek. Napról napra kihívásnak
érzem, megtalálom benne azt, ami motivál,
előrelendít, hogy tovább, még többet tegyek
azokért, akiknek szükségük van a segítségemre. Meggyőződésem szerint, ha az ember
mozgásban tartja magát, az generálja az energiát, és lendületet ad a további tevékenységhez.
Mozgás és orvostudomány
– Kisgyermekként is ennyire mozgékony
voltál?
– Édesanyám rendszeresen vitt balettórára.
Kezdettől szerettem a mozgást, és soha nem
a tengerpartra vágytam, hanem a hegyekbe,
hogy kitartó gyaloglás árán felérjünk a
csúcsra. A téli sportokat is nagyon kedveltem,
különösen a korcsolyázást. A balettet ritmikus torna követte, és így kerültem kapcsolatba az aerobikkal. Már 15 éves koromban
edzéseket tartottam a Rheum-Care Alapítványnál. Amikor a csontritkulásos betegek
számára megindult a gyógytorna, amit egy
szakember tartott, mellette tanultam, majd
rám bízták a feladatot.
Annyira megszerettem a mozgást, hogy a
Bolyai középiskolában a Láday tanár úr vezette alkalmazott gazdaságtan programban „a
cégünk” által gyártott termék egy fitneszgyakorlatsort tartalmazó videokazetta volt. Ezt a
Zebra CD-üzletben árusítottuk, és akkora sikere volt, hogy egyetemi hallgatóként elkészítettem a gyógytornaváltozatát is. Mindez
olyan élményt jelentett, amire mindig szívesen gondolok, mert lehetővé tette, hogy a
bennem felgyűlő tudást átadjam másoknak is,
mozgásra ösztönözve őket.
A középiskola utolsó két évében, amikor
pályaválasztás előtt álltunk, sokan kérdezték:
honnan tudom olyan biztosan, hogy milyen
szakon szeretnék tanulni. A válaszom az volt,
hogy nekem a mozgással kell foglalkozni, és
ezen belül kerestem azt az a középutat a mozgás és az orvostudomány között, amely lehetővé teszi, hogy segíthessek azokon az
embereken is, akiknek gond van a mozgásával. Visszaemlékszem, hogy a Rheum-Carenél Nagy Irén doktornő újságolta egy nap:
Zsuzsi, megvan a szakma a számodra, és a fiziko-kinetoterápiát ajánlotta, ami a Nagyváradi Egyetem Orvosi és Gyógyszerészeti
Karán működött. Nagy doktornő mellett

édesanyám, dr. Bartha Eszter családorvos is
részt vett az ASPOR, azaz a csontritkulás
megelőzését célzó szervezet megalapításában, amelynek alelnöke volt, és gyakran vitt
magával a különböző rendezvényekre, ahol
érdeklődéssel figyeltem az előadásokat, a
gyakorlati bemutatókat. A tisztségét később
én vettem át, és töltöm be ma is.
Akkoriban az egyetemre kemény felvételi
vizsga volt anatómiából és fizikából. Az
utóbbra felkészülni nagy erőfeszítésembe került, de mivel minden vágyam az volt, hogy
felvegyenek a választott szakra, végül sikerült. Egyetemi hallgatóként egy bérelt teremben fitneszórákat tartottam, és ahogy
tanulmányaim során előre haladtam, hozzáfogtam a gyógytornához is. Az ötéves egyetem elvégzése után Németországban
tökéletesítettem a tanulmányaim során szerzett ismereteket.
A tudást itthon kamatoztatni
– Hogyan jutottál el Németországba?
– Mindig kerestem a lehetőséget, hogy a
szakmát minél jobban elsajátítsam. Egyetemi
hallgató koromban a nyári gyakorlatot Hollandiában végeztem. Később egy olyan klinikát kerestem, ahol nagy hangsúlyt fektetnek
a mozgásterápiára, rehabilitációra. Ismerősömtől kapott információ alapján vettem fel
a kapcsolatot a németországi klinikával, s
mivel beszéltem németül – ugyanis a 4-es általános, majd a Bolyai középiskolában intenzív német szakos osztályba jártam –, ez nagy
segítségemre volt. Két-három hónapra fogadtak mint tanulót, és hasonlóképpen jártam
magyarországi és angliai szakklinikákon is.
Arra törekedtem, hogy minél több helyen
megforduljak. Ötödéves koromban németországi ösztöndíjat nyertem. Passauban egy
éven át tanítottak, és kezelhettem is a betegeket. Jó érzés volt, hogy sokan név szerint
engem választottak, és ott maradhattam
volna, de úgy gondoltam, hogy azt a tudást,
amit éveken át elsajátítottam, itthon szeretném kamatoztatni.
Ösztönző támogatás
– Hol kezdődött a pályád?
– A Procardia Központban, ahol 2005
novemberétől szívesen tettem eleget dr.
Kikeli Pál professzor hívásának. Kezdetben a szív- és érrendszeri betegek tornáját
és röplabdaedzését vezettem, ez utóbbi
tevékenység az Építészeti Tröszttől bérelt
terem elvesztése után leszűkült. Egy évet
dolgoztam ott, és azt gondoltam, hogy
amit elkezdtem, olyan hamar nem érhet
véget. A professzor úr is sokat beszélt az
országszerte egyedülálló kardiovaszkuláris utókezelés, rehabilitáció fontosságáról, amit már én is magaménak éreztem.
A Procardiánál soha nem éreztették
velem, hogy alkalmazott vagyok, mindig
támogattak, hogy tegyem azt, amit szeretnék és tudok, s ez még jobban ösztönzött.
A terem elvesztése után is meg voltam
győződve, hogy a nehézségek ellenére tovább kell menni. Miután sikerült egy
tágas sporttermet találni a Kossuth utcában, bő másfél évig, a fiam születéséig
reggeltől estig vezettem a csoportokat.
Annyira nem akartam, hogy megszűnjön,
hogy erőmön felül is a vérnyomásmérés-

től kezdve minden feladatot vállaltam. Nehéz
volt, előfordult, hogy nagykabátban tartottam
a tevékenységet, de annyi biztatást kaptam a
csoportok tagjaitól, és olyan örömmel dolgoztak, hogy megfeledkeztem a fáradtságról.
Később egy időre segítségül hívtam egy
nagyváradi kollégámat, jó barátomat, majd új
szakemberek jöttek, és 2009-ben beindultak
a fizioterápiai kezelések is.
Egyéni terápia és közösségépítés
– Egy tágas rendelőben sikeresen végzed a
gerincbetegek egyéni kezelését. Mikor kezdődött ez a tevékenységed?
– Amikor visszatértem a szülési szabadságról, fontossá vált számomra, hogy a hivatásomnak érzett egyéni terápiával is
foglalkozzam. Erre az otthon töltött idő alatt
is készültem, elvégeztem újabb tanfolyamokat, és egyre jobban körvonalazódott bennem, hogy a gerinccel szeretnék alaposabban
foglalkozni, tanulóéveimben ugyanis a gerincközpontú képzéseket kerestem. Jelenleg
is gerincproblémás, gerincsérves betegeket
kezelek a legszívesebben. Ez gyakran összetett kórképet jelent, mivel a nyaki csigolyákon megjelenő sérv nemcsak a kar
zsibbadását, fájdalmát, hanem fülzúgást, fejfájást is okozhat. Az állkapocsízülettel is foglalkozom, aminek kezelésével mindkét
említett panasz megoldódhat.
Ezenkívül a Procardia Arany János utcai
megelőző, rehabilitációs és oktatási központjának szakmai irányítását végzem. Bővülő
csapatunkban minden új munkatársunknál
próbálom felfedezni, hogy mihez van hajlama, és segíteni abban, hogy a számára
vonzó területen szakosodjon, mint például az
egyéb gerincproblémák, gyermekrehabilitáció, agyvérzés és ortopédiai műtétek utáni
utókezelés. A külföldi gyakorlat során jöttem
rá, hogy a kényszerből végzett munka csak
kínlódás mindkét fél számára. A csapatszellemet próbálom megvalósítani, ami, ha jól
működik, építő jellegű.

Nemrég kezdtük használni azt a robotizált gépezetet, ami a felső végtag rehabilitációját segíti. „Erős pontunk” a gerincsérv
terápiája, a porckorongsérv autodekompressziós kezelését országos viszonylatban
egyedül mi végezzük. Ezenkívül a hagyományos fizioterápiai kezelések iránt is nagy
az érdeklődés, a csoportterápiák iránt úgyszintén (a szív-ér rendszeri, valamint a gerincbetegek számára), és igénybe lehet
venni a szülés utáni egyéni mozgásprogramunkat.
Mozgás nélkül gyenge a gerinc
– Az átlagember szabadidejében próbál
mozogni, hogyan lazít az, akinek a mozgás a
hivatása?
– Minden évben szervezünk egy nagy kerékpártúrát, amin az egész család részt vesz:
a férjem, a kilencéves fiam és az ötéves lányom is. Télen sízni megyünk, de ezenkívül
rendszeresen szaladunk, tornászunk, hogy
megtanítsuk a gyermekeinknek is a mozgás
örömét. Szomorúan tapasztalom, hogy sok
kisgyermek a mobiltelefonnal, tablettel tölti
ideje nagy részét. Fontosnak tartom a technikai fejlődés követését, de véleményem szerint a gyermek legyen gyermek, mert ha leül
a számítógép elé, akkor a szükséges terhelés
hiányában nem alakulnak jól ki a gerincgörbületek, és elmarad az izmok finomhangolása, ami stabilizálja a gerincet. Ha nem
szánnak időt a mozgásra, ez az izom nem erősödik meg, és a gerincük gyenge lesz. Próbálom megértetni a gyermekeimmel, hogy
mozgásszerv-rendszerüknek a megfelelő kiépülését gyermekkorban kell elkezdeni. Örülök, hogy ebben példát tudok mutatni, s bár
nem könnyű – mivel a férjem nőgyógyász orvosként gyakran ügyeletes –, a közös sportolást próbáljuk egyeztetni.
– Mennyit tévézel?
– Szinte semmit. A gyermekek sem nézik,
és azóta jobban figyelünk egymásra, este
együtt vacsorázunk, megbeszéljük a nap nehézségeit, örömeit, ami összekötő kapocs a
család számára. Ezenkívül esténként felkészülök arra, hogy egy-egy betegemet hogyan
kezeljem, mi lehet számára a legjobb megoldás.
Ne ragadjunk bele a székbe
– Visszatérve a kezdő kérdéshez, kit nem
tornáztattál meg Marosvásárhelyen?
– Azt, aki nem akart. Természetesen
tudom, hogy vannak emberek, akik a kényelmet szeretik, kicsit kerékpároznak, mozognak is, de „nincsenek oda” a rendszeres
tornáért. Próbálom velük is megértetni, hogy
találják meg azt a mozgásformát, amit szeretnek, és azt mindennap gyakorolják. Ez elengedhetetlen lenne ahhoz, hogy ne
ragadjunk bele a székbe órákon át. Akik a tanácsomat kérik, azoknak próbálom megmagyarázni, hogy a testünk nem arra lett
teremtve, hogy üljünk, az izmok képtelenek
túl hosszú ideig aktívak lenni, így elkerülhetetlen a görnyedés. Fél órát, órát igen, de tizenórák hatására kialakulnak a problémák.
Nem az a cél, hogy minél többet mozogjunk,
hanem az, hogy minél kevesebbet üljünk.
Akik munka közben hosszú időre ülni kényszerülnek, azoknak azt tanácsolom, hogy
(Folytatás a 7. oldalon)
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A bölcső mellől a színpadra
Egy különleges univerzum tagjai

A chicagói hercegnő című előadásával
vendégszerepelt a Vásárhelyi Forgatagon a Budapesti Operettszínház. Az
első előadást megelőzően a sajtó képviselőinek számoltak be az operettel
kapcsolatos tudnivalókról, érdekességekről. A színház főigazgatója és a
rendező mellett megszólaltak a főbb
szerepeket alakító énekes-színészek,
köztük a Mary hercegnő szerepét játszó Bordás Barbara és a Moránia hercegkisasszonyát
alakító
Dancs
Annamari. Mindketten kisbabás anyukák, akik szülés után tértek vissza sikerrel a színpadra. Ebből kiindulva
arról kérdeztem őket, hogy miképpen
sikerül a két „hivatást” összeegyeztetni.

Bordás Barbara:
– Amíg az ember egyedül van az életben,
addig gyakran szenved megfelelési kényszerben, különösen akkor, ha színész. Nagyon
fontos, hogy minden úgy alakuljon, ahogy
szeretnénk, és eleget tegyünk a rendező, a koreográfus elvárásainak. Miután azonban egy
olyan kis lényt hoztam a világra, aki feltétel
nélkül elfogad engem, ez lélekben olyan szabadsággal ajándékoz meg, ami a színpadon a
szerep megformálásakor egy korábban nem
tapasztalt bátorsággal tölt el. Sokkal fesztelenebb tudok lenni, és ahogy a várandósságot
és a szülést követően az emberi test átformálódik, visszaalakul, az is egy olyan felszabadulást jelent, hogy merek csúnya lenni a
színpadon, és nem akarok mindenképpen,
mindig egy tökéletes, elérhetetlen női alak, a
primadonna szerepében tetszelegni. Egyszerűen önmagam szeretnék lenni, és a lehető
legszélsőségesebben próbálok megfogalmazni egy karaktert. Nekem az anyaság ren-

A mozgás
nagykövete

(Folytatás a 6. oldalról)
változtassák a helyzetüket. Elmondhatjuk,
hogy az ülés az új „dohányzás”, annyira káros.
Sok páciensemnek ezért van porckorongsérve,
és nem az idősekről, hanem az aktív korosztályról van szó, akik irodában ülnek, járművet
vezetnek stb.
– Mondd meg őszintén, neked nem fáj
sehol?
– Kicsit néha fáj a nyakam, a derekam, ezért
még jobban megértem a betegeket, de ugyanakkor a kezelések hatékonyságát is ki tudom
magamon próbálni.
Életet az éveknek
– Terveid, elképzeléseid?
– Sokan vagyunk a központban, egyre nő az
érdeklődés, bővíteni kell a tevékenységet, amihez nagyobb hely szükséges, és remélem: van
még annyi energiánk, hogy ezt is meg tudjuk
oldani. Amit elértünk, ahhoz nagyon sok segítséget kaptunk Kikeli professzortól, személy
szerint én is. Az elismerés, a mindenkori támogatás serkentően hatott rám, hogy egyre többet
akarjak és tegyek.
A mottónk – Életet az éveknek! – azt jelenti,
hogy ne futószalagon kezeljük a hozzánk fordulókat, szánjunk rájuk időt, hogy ők maguk is
megértsék a problémájukat, részünkről pedig
minőségi ellátásban részesüljenek.
Ami engem illet, nekem minden annyira
összhangban van, hogy a Jóistentől nem is
kérhetnék többet. Ha összességében az életemre nézek, olyan szépen vezetett, hogy az
időközben felmerülő nehézségek ellenére
mindig azt éreztem, hogy ki van kövezve előttem az út. Azt a munkát végzem, amit szeretek, a kezeléseken kívül egyetemi hallgatókat
tanítok.
A házasságunk is jól működik, és az otthoni
légkör meghatározza, hogyan teljesítek a
munkahelyemen, a gyermekeim pedig állandó örömforrást jelentenek. A továbbiakban
csak azt kívánom, hogy legyen erőm és
egészségem továbbra is megállni a helyem,
hogy minél több emberen segíthessek, és
olyan anya legyek, ahogy azt a gyermekeim elvárják.

geteget adott, és a magánéletemben is a
legalsó, legnehezebb, legkiszolgáltatottabb
pillanatoktól a legcsodálatosabb érzésig –
amikor egy élet világra jön – már mindent bejártam.
– Ki a társad ezen az úton?
– A férjem, Boncsér Gergely, a Magyar Állami Operaház tenoristája.
– Hogy érzed magad Marosvásárhelyen?
– Este későn érkeztünk meg, ezért nem
volt időm körülnézni, de Dancs Annamariékkal már jártam Sepsiszentgyörgyön, ahol
koncertet tartottunk. Korábban Pintér Tibor
kis színtársulatával Szigetszentmiklósról
gyakran vendégeskedtem Erdélyben. Ritka és

egyedülálló az a vendégszeretet, amivel itt
körülvesznek bennünket, és rendkívül jóleső
érzés egy művésznek ilyen környezetben,
odafigyelés mellett készülni, arra a hálára
pedig, amit az előadások után kaptunk, hónapok után is jó visszagondolni. Ezen túl gyönyörű volt a táj is, ahogy idefelé utaztunk, és
ez kárpótolt a sok kilométerért.

Dancs Annamari:
– Egy regényesnek tűnő szerelem és házasság, majd válás után, amikor egyedül maradtál négy hónapos kisfiaddal, milyen volt újra
színpadra állni?
– Nemrég tértem vissza a szülési szabadságról, és Moránia hercegnője az egyik szerep, amit visszakaphattam. Lényege, hogy
nem egy szokványos hercegnőt játszom,
hanem egy olyant, aki nagyon erős székely
hangsúllyal beszél, ami Budapesten viccesen
hat a közönségre, és jót kacagnak rajta. Több
akcentust kovácsoltam össze, ami székelyföldi leányként nem áll messze tőlem. Imádom a szerepet, magát a karaktert és az egész
előadást. Fantasztikus a humora, szépen ötvöződik benne az operettmuzsika, a népzene
és a dzsessz. Mindez olyan élményt jelent,
ami három és fél órára valóban kikapcsolja a
nézőt a mindennapi gondokból.
Anyukaként visszatérni a színpadra egészen más érzelmi töltetet jelent. Nagyon sok
mindent átformált bennem az, hogy egy kisfiúnak vagyok az édesanyja. Erősebben
érzem magamban a nőt és az anyasággal járó
felelősséget, a komolyságot és még sok minden egyebet. Visszatérésem óta számos mondatot, jelenetet átértelmezek. Az egyik
barátnőm szerint azok a nők, akik gyermeket
szültek, egy különleges univerzum tagjai. Ez
valóban így van, hiszen már másképpen látjuk a világot.
Hogy miképpen lehet összeegyeztetni az
anyaságot a hivatással? Ha sűrűbb a próbaidőszak, vagy turném van, akkor édesanyám
eljön Budapestre, vagy hazahozom a kisfiam

Székelyföldre, ahol imádja a Dancs családban, mert egy alkalmazkodó másfél éves kisgyermek,
aki
jól
elbandázik
az
unokatestvéreivel. Négyhetes kora óta mindenhova viszem magammal, és ez nem jelent
problémát. Ha azonban leesik, és megüti
magát, az én nyakamba borul, és elpanaszolja
a bánatát. Ezen túl egy nagyon kedves kis
lélek, és nagyon sokat segít nekem abban,
hogy egyszerre anyuka és művésznő is lehessek.
– Olvastam, hogy volt férjed, Kerényi Miklós Máté távozása után, úgy tűnik, hogy
rendbe jött az életed, és van egy új párod.
– Nagyon kemény év van mögöttem, ami
alatt sok mindent megtapasztaltam, de végre
elmondhatom, hogy semmi sem történt ok
nélkül, és ma már boldog vagyok.
– Kívánom, hogy sokáig tartson. (bodolai)

A hideg szezon szoknyadivatja

Lassan vége a nyárnak, ezért elő kell készítenünk a melegebb holmit. Mielőtt egy újabb farmernadrágot vennénk, inkább válasszunk helyette egy elegáns
bőrszoknyát vagy egy középhosszú rakott szoknyát,
mivel a 2018–2019-es hideg szezonban a SZOKNYA lesz
a hangadó.

Casoni Szálasi Ibolya

A SZOKNYÁK SZÍNE idén nagyon elénk, még azok is, akik
kedvelik a fekete öltözéket, dobják fel egy élénk színű szoknyával.
A szoknyák anyaga is különleges: bőr, kigépelt anyagok, lurex,
sifon vagy más.
A BŐRSZOKNYA az egyedüli, amely sikerrel kombinálja az
eleganciát a lázadó szellemmel. Térd alá érő ceruzaszoknyák, harangszoknyák és merész, magas derekú minik, főleg tompa árnyalatokban, mint a klasszikus fekete, sötétszürke, khakizöld,
meggyszínű és csokoládébarna. Ezekhez vegyünk egyszínű garbót
vagy világos színű blúzt.
Az egyik legpraktikusabb hideg szezoni társunk a magas derekú,
lábszárközépig érő KIGÉPELT SZOKNYA lesz, legyen az
ceruza-, átmenős változat. Könnyű blúzokkal és túlméretezett pulóverekkel viseljük ezeket.
A mintás anyagok mindig is divatosak
voltak, idén viszont minden képzeletet
felülmúló BONYOLULT MINTAKOMBINÁCIÓK kápráztatják el a szemlélőt,
mint például absztrakt minták mértaniakkal, sima virágkompozíciókkal, csillagos éggel, csillámokkal kombinálva.
Ezeket a minta- és színorgiákat alapszínű felsőkkel nyugtassuk viselhetővé,
mint: fekete, fehér, testszínű, semleges
szürke.
A vinilin felsők divatja idén LAKKBŐR SZOKNYÁKKÁ szelídül.
A klasszikus, egyenes szoknya a lakkbőr fénye által merésszé, lázadóvá válik,
a klasszikus feketétől pedig visszatérünk
szokatlanabb színekhez, mint nyerszöld,
erős akvamarinkék, égőpiros. A fő minták itt az állatminták és a kockák.
A klasszikus KOCKÁS is még mindig
divat: a skót kockás és változatai, a fekete-fehér pepita, a Royal Stewaer-, a
bézs árnyalatú Burberry- (nagykockás)
minták stb.
A szezon alapdarabja a kockás mini
pliszírozott (apróra berakott) szoknya,
mely minden korosztály által viselhető,
főleg sötét árnyalatokban mutat jól, és

7

hordható vastag fekete harisnyanadrággal, egyszínű blúzokkal,
óriásékszerekkel és bármilyen cipővel.
Akik kedvelik az aszimmetriát, válasszanak az ÁTMENŐS
SZOKNYÁKBÓL. A legdivatosabb, ha a szoknya elöl rövidebbre
és hátul hosszabbra van szabva. Így érvényesülnek a hideg szezonban is a szép lábak. A legkedveltebb anyagok a bőr, a gyapjú, az
őzbőr és a tweedszövet.
A romantikusból a merészbe való átmenetet egy MAXI SZOKNYÁVAL érhetjük el, mely bő, könnyű, és annyira hosszú, hogy
egészen befedi a lábbelit. Fehér inggel, komoly blúzokkal és garbókkal hozhatjuk egyensúlyba kinézetünket.
A szoknyák DEREKA idén szokatlanul MAGAS, így a majdnem
fűzőszerű derékrészben végződő változatok a legdivatosabbak.
Előnyük, hogy a lábak optikailag végtelenül hosszúaknak fognak
tűnni.
Az ASZIMMETRIÁRÓL már szó volt az átmenős szoknyáknál.
Az igazság az, hogy a szoknyák szabása is rendhagyó, bizarr,
mondhatni kaotikus, így minden forma megengedett.
Ha a szoknyán HASÍTÉK is van, azt főleg oldalra, tehát ASZIMMETRIKUSAN helyezik el.
A legdivatosabb a PLISZÍROZOTT harangszoknya
lesz, mely főleg könnyű, élénk színű és szokatlan mintájú anyagokból készül.
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Ötvös József

Minden Calcium-Sandoz pezsgőtablettát
kivonnak a forgalomból

A budapesti Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) közleménye szerint korábban a készítmény négy gyártási tételénél
találtak határérték feletti elemi szennyezést, ezért
azok forgalmazását még májusban felfüggesztették,
majd a gyártási hibás termékeket szeptember 10-ei
határozatával a hatóság ki is vonta a forgalomból.
Az OGYÉI közölte, a gyógyszer forgalmazója
szeptember 11-én azzal a kéréssel fordult a gyógyszerügyi hatósághoz, hogy elővigyázatosságból, a betegek érdekében a raktáron lévő valamennyi készletét

Thomas Carlyle
angol író és történész
egyik aforizmáját idézzük
a rejtvény fősoraiban
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A téma gyakran foglalkoztatta az
írókat, a zeneszerzőket, a képzőművészeket. Goethe ifjúkorában hőskölteményt írt róla, Liszt Ferenc
szimfonikus költeményben örökítette
meg, Carl Orff pedig operát komponált a görög titánról.
A leláncolt fagylaltgép láttán
nemcsak a görög mitológia jutott
eszembe, hanem az az idő is, amikor
még a házajtót nem zárták be, legfeljebb az ajtónak támasztott seprű jelezte, a lakók most éppen nem
tartózkodnak otthon. Szerintem nem
azért tűnt el a cirokseprű az ajtók
elől, mert szolgálatukat felváltotta a
porszívó, inkább a seprűkötők vagy
porszívó-tulajdonosok változtak meg
mára, s akár ennek tudatában láncolta le éjszakára a fagylaltoslány a
rábízott gépet Marosvásárhely főterén. Engem mégis elgondolkoztat a
látvány, a tény: 2018-ban egy egész
éjszakán át kivilágított város főterén,
figyelőkamerákkal felszerelt múzeum
mellett eltűnhetne egy fagylaltgép?
Visszaemlékszem göttingeni tanulmányi időmre, ahol este a padon
kinn hagyott táskát másnap reggel
ugyanott találtam. Igaz, a mellette
maradt kerékpáromat másnap már
az egyetem előtt láttam meg, de azt
nem lopták el, csak szükségben használták, s használat után otthagyták
szabadon.
Vasárnap délelőtt templomból
jövet arra jártam, a fagylaltgép bent
a zárt bódéban pihent, s bennem
megszólalt a kérdés: vajon eltűnt
közben a lánc?
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E szeptember közepéig átnyúlt
nyári melegben még mindig volt szezonja a főtéri fagylaltnak. Néha
kevés is volt az a két fagylaltgép,
amely a főtér jobb oldalán szolgálta
ki a kisgyermekeket és hűsölni vágyó
felnőtteket. Egyik gép a Ferenc-rendiek árván álló tornya és a város legszebb
barokk
épülete,
a
Toldalagi-palota közötti bódé előtt
gyártotta az ún. ostyás fagylaltot.
Már csak gyermekkorom fel-feltűnő
nosztalgiája miatt is – ha lehet – ostyás fagylaltot vásárolok. És itt, a torony mellett lepődtem meg egy esti
séta alkalmával; de nagyon, mert
azért én közel hét évtizedes életem
során ilyet még sehol sem láttam:
lánccal kötötték át és lakattal zárták
le éjszakára a fagylaltgépet. Nem
hiába, a leláncolt Prométheusz jutott
eszembe, akiről Aiszkhülosz egykor
drámát írt.
Prométheusz a görög mitológia
egyik legszimpatikusabb alakja, aki
az istenekkel szembeszállva az embereket segíti: a tűzzel és a mesterségekkel ajándékozza meg őket, hogy
világosságban élhessenek. Zeusz
ezért a tettéért a Kaukázus hegység
sziklájához láncoltatja, de Prométheusz hajthatatlan marad, s ekkor az
alvilágba taszítják, ahonnan éppen
Zeusz fia szabadítja ki. Aiszkhülosz
drámájának végén az emberekért
magát feláldozó titán, a zsarnoksággal szembeszálló Prométheusz győzelmesen vonul be Athénba.
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vonja ki végleg a forgalomból. Ezért az OGYÉI valamennyi, jelenleg gyógyszertárban és gyógyszernagykereskedelmi raktárban lévő Calcium-Sandoz
pezsgőtabletta forgalmazását megtiltotta, végleg kivonja mindegyiket a forgalomból.
Annak ellenére, hogy az elemi szennyező a megengedett határérték felett volt, a betegeknek nincs teendőjük, egészségkárosodástól nem kell tartani, ám
az érintett készítmény hosszú távú alkalmazását nem
javasolja a gyógyszerhatóság. Gyógyszerhiánnyal
nem kell számolni – tették hozzá. (MTI)

Leláncolt fagylaltgép
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A szeptember 13-i rejtvény megfejtése: Nem az tesz gazdaggá, hogy nagy a vagyonod, hanem az, hogy kevés a vágyad.
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Megyei labdarúgó-körkép

* 4. liga (klasszikus), 1. forduló: Küküllődombó –
Mezőceked 5-0, Magyaró – Kerelőszentpál 6-1, Kerelő
– Radnót II 4-4, Mezőzáh – Marosvásárhelyi MSE II
1-0. A Görgénysóakna – Mezőrücs és Gernyeszeg –
Bátos mérkőzést elhalasztották.
* 5. liga, Északi csoport, 1. forduló: Köhér – Szászrégeni Testvériség 5-2, Mezőkirályfalva – Galambod 22, Marosfelfalu – Tuzson 0-0, Lövér – Alsóidecs 1-1.

Bemutatkoztak
a CSM kosárlabdázói
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* 5. liga, Déli csoport, 1. forduló: Mezőgerebenes
– Maroskece 5-1, Hadrév – Marosludas II 1-2, Mezőtóhát – Harasztkerék 0-5, Mezőméhes – Magyarsáros
Brassó elleni viszonylag sima vere0-1.
Bálint Zsombor
ség és a játék alapján az A csoportos
* 6. liga, 1. forduló: Egrestő – Székelybere 5-1, Hármasfalu – Küküllőszéplak 0-5, Nyárádgálfalva – CsíkElőször léptek a marosvásárhelyi szinthez egyelőre kevésnek tűnik
falva 2-4, Sáromberke – Csittszentiván 3-2, Somosd – közönség elé a frissen alakult városi (akár Robinsonnal együtt) a csapat,
Kibéd 3-0 (meg nem jelenés), Jedd – Mezőpanit 3-1
sportklub férfi- és női csapatának azonban Kiss István úgy vélte, hogy
tagjai.
A Takács Károly-emlékver- nem lehetetlen megnyerni a B cso– Bologna 1-0, Inter – Parma 0-1, Juventus – Sassuolo
portot, hogy jövőre a legjobbak kö2-1, Napoli – Fiorentina 1-0, AS Roma – Chievo 2-2, seny első napján bemutatták a két zött szerepelhessen a klub.
* Angol Premier Liga, 5. forduló: Bournemouth – SPAL – Atalanta 2-0, Udinese – Torino 1-1. Az élcso- csapat keretét, és először nyílt alkaA férfiaknál egészen másként fest
lom arra, hogy játék közben is megLeicester 4-2, Chelsea – Cardiff 4-1, Everton – West port: 1. Juventus 12 pont, 2. SPAL 9, 3. Napoli 9.
a
CSM,
hiszen Martinic és Kalve
* Német Bundesliga, 3. forduló: Borussia Dortmund tekinthetők legyenek. A férfiak
Ham United 1-3, Huddersfield – Crystal Palace 0-1,
visszatérése a tavalyi élvonalban
–
Eintracht
Frankfurt
3-1,
RB
Leipzig
–
Hannover
96
mintegy
400
néző
volt
mérkőzésére
Manchester City – Fulham 3-0, Newcastle United – Aredzett helyi különítmény mellé opsenal 1-2, Southampton – Brighton & Hove Albion 2-2, 3-2, Mönchengladbach – Schalke 04 2-1, Werder Bre- kíváncsi, a korábban, sokak szátimistábbá
teheti a szurkolókat. A
men
–
FC
Nürnberg
1-1,
Freiburg
–
VfB
Stuttgart
3-3,
mára munkaidőben játszott női
Tottenham – Liverpool 1-2, Watford – Manchester United
1-2, Wolverhampton – Burnley 1-0. Az élcsoport: 1. Chel- Mainz – Augsburg 2-1, Wolfsburg – Hertha BSC 2-2, meccset lényegesen kevesebben te- Medgyes elleni mérkőzésen – amelyen a kezdődobást Takács Károly
Fortuna Düsseldorf – Hoffenheim 2-1, Bayern München kintették meg.
sea 15 pont, 2. Liverpool 15, 3. Manchester City 13.
Takács Alex végezte el – bemufia,
* Spanyol Primera División, 4. forduló: Athletic Bil- – Bayer Leverkusen 3-1. Az élcsoport: 1. Bayern MünIdőrendben a női csapat lépett
bao – Real Madrid 1-1, Atlético Madrid – Eibar 1-1, Es- chen 9 pont, 2. Borussia Dortmund 7, 3. Wolfsburg 7.
először pályára az A csoportban takozott az amerikai Dominic
* Francia Ligue 1, 5. forduló: Amiens SC – Lille 2-3, szereplő, a legjobb négy közé tar- Crawford is, aki nem az a tipikus
panyol – Levante 1-0, Huesca – Rayo Vallecano 0-1,
Leganés – Villarreal 0-1, Valladolid – Alavés 0-1, Real Bordeaux – Nimes 3-3, Caen – Lyon 2-2, Dijon – Angers tozó brassói csapat ellen. Meglepe- tengerentúli kosaras, aki mindent
Sociedad – FC Barcelona 1-2, Valencia – Betis 0-0, Gi- 1-3, Olympique Marseille – Guingamp 4-0, Montpellier
egyedül akar megoldani. Az ő lerona – Celta Vigo 3-2, Sevilla – Getafe 0-2. Az élcsoport: HSC – Strasbourg 1-1, Nantes – Reims 0-0, Nice – Stade tésre az alakulatban viszont- szerződéséről sem született viszont
az
amerikai
Angel
Robinláthattuk
1. Barcelona 12 pont, 2. Real Madrid 10, 3. Celta Vigo 7. Rennes 2-1, Paris St. Germain – St. Etienne 4-0, Toulomég döntés. Hiányzott ugyanakkor
* Olasz Serie A, 4. forduló: Cagliari – AC Milan 1-1, use – AS Monaco 1-1. Az élcsoport: 1. Paris St. Germain sont, aki tavaly a Sirius színeiben is
Solopa és Steff, az utóbbi edzésen
szerepelt,
hiszen
korábban
arról
volt
Empoli – Lazio 0-1, Frosinone – Sampdoria 0-5, Genoa 15 pont, 2. Olympique Marseille 10, 3. Lille 10.
szó, hogy nem lesz légiós a csapat- térdkeresztszalag-húzódást szenveban. Az együttes menedzsere, Kiss dett, és még legalább három hétig
István elmondta, Robinson itt van nem léphet pályára.
Annak ellenére, hogy Medgyes a
Az FC Barcelona és az Internazi- 3-2-re a Paris Saint-Germaint a lab- zetni. A hajráig néhány kimaradt Marosvásárhelyen, de még nem
B
csoportban
játszik, a CSM pedig
biztos,
hogy
meg
tudják
kötni
vele
onale is hazai pályán győzött a lab- darúgó Bajnokok Ligája csoportkö- hazai helyzetet lehetett feljegyezni,
darúgó Bajnokok Ligája csoport- rének keddi nyitányán. A C csoport a 84. percben aztán váratlanul a szerződést, csak akkor, ha találnak a C-ben, elég nyilvánvaló volt, hogy
körének első fordulójában.
és egyúttal a nap rangadóján a Liver- egyenlített a vendég együttes Kylian olyan támogatót, aki biztosítja a marosvásárhelyi a jobb csapat. A
ehhez az anyagi keretet. A meccs szakosztályt menedzselő SzászgásA B csoport barcelonai mérkőzé- pool kezdett jobban. Az angol csapat Mbappé találatával.
sén Lionel Messi szerzett vezetést az első 15 percben szinte labdához
A házigazdák azonban nem nyu- mindenesetre azt igazolta, hogy pár Barnabás elmondta, két jó B
szabadrúgásból a PSV Eindhoven sem engedte jutni francia riválisát, és godtak bele a pontvesztésbe, nagy szükség van még jó képességű játé- csoportos csapattal akartak készülni,
ellen, majd Ousmane Dembélé volt ha gólt nem is szerzett ekkor, fölénye erőkkel rohamoztak, és a csereként be- kosokra, noha azok a belföldiek, sajnos Brăila az ismert incidens
eredményes egy látványos szóló nyomasztó volt. A folytatásban veze- állt Firmino a 92. percben győztes gólt akiket az idén igazolt le a csapat, miatt (lásd keretes anyagunkat) nem
végén. Ezután ismét Messi talált be, tett néhány veszélyes kontrát a pári- lőtt. A csoport másik meccsén nagy ígéretes dolgokat mutattak, különö- tudott eljönni, de bízik benne, hogy
és bár a katalánok a francia Samuel zsi csapat, ám a 30. percben a meglepetésre a Crvena zvezda pontot sen Badi, Nagy-Voica és Maxim. A a fiúk készen állnak a rajtra.
Umtiti kiállítása miatt emberhátrány- hazaiak szereztek vezetést Daniel szerzett a gólképtelen a Napoli ellen.
ban fejezték be a meccset, az argentin Sturridge góljával, aki hat és fél év
Az A csoportban az Atlético MadJegyzőkönyv
csatár megszerezte harmadik találatát után először volt kezdő BL-meccsen. rid és a Borussia Dortmund is ideNői kosárlabda Takács Károly-emlékverseny: Marosvásárhelyi
is, szinte lemásolva második gólját.
A Liverpool ezek után büntetőből genben győzött, míg a D-ben a
CSM – Brassói Barcaság 72:97 (16-26, 18-31, 24-20, 14-20)
Ezzel Messi lett az első játékos, gyorsan duplázott, ám sokáig nem 3-0-ra győztes Galatasaray került léVezette: Bukaresti László, Csiki Zsolt (mindketten Marosvásáraki nyolc mesterhármasig jutott a BL örülhetett, mert a PSG még a szünet péselőnybe.
hely).
történetében. Csapata 2013 májusa előtt szépített.
A Schalke ellen döntetlent elért
CSM: Angel Robinson 18, Cristina Badi 17, Bianca Nagy-Voica
óta veretlen hazai pályán a Bajnokok
A második félidőben visszafogot- FC Porto kapuját Iker Casillas védte,
13 (3), Mészáros Kata 10, Mihaela Maxim 6 (2), Diana Ignat-KeleLigájában.
tabb volt az iram. A Liverpool irá- immár huszadik idényében pályára
men 4, Andreea Feiseş 2, Antonia Radu 2, Georgiana Plaviţu. SéMilánóban a Tottenham Hotspur nyította a játékot, a PSG pedig biztos lépett a BL-ben, ezzel csúcstartó az
rülés miatt nem játszottak: Nagy Eszter, Bokor Beáta, Fazakas
szerzett vezetést a dán Christian védekezésből próbált kontrákat ve- európai porondon.
Ingrid.
Eriksen némileg szerencsés, megBrassó: Tarter 27, Pešović 25 (5), Podar 16 (2), Bartee 14 (2),
pattanó lövése után. A hajrában
Eredményjelző
előbb Mauro Icardi bombagóllal
Filip 9 (1), Al-Ashaab 6.
Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló:
egyenlített, aztán az uruguayi Matias
* A csoport: AS Monaco (francia) – Atlético Madrid (spanyol)
Vecino egy szöglet után a győztes ta1-2 (1-2), FC Bruges (belga) – Borussia Dortmund (német) 0-1 (0-0)
lálatot is megszerezte az Internek.
Jegyzőkönyv
* B csoport: Internazionale (olasz) – Tottenham Hotspur (angol)
Ez már sorozatban az ötödik tétFérfikosárlabda Takács Károly-emlékverseny: Marosvásárhelyi
2-1
(0-0),
FC
Barcelona
(spanyol)
–
PSV
Eindhoven
(holland)
4-0
(1-0)
mérkőzés volt, amelyen a nyári viCSM – Medgyesi CSM 97:81 (26-16, 21-22, 26-22, 24-21)
* C csoport: Crvena zvezda (szerb) – SSC Napoli (olasz) 0-0,
lágbajnokság gólkirálya, Harry Kane
Vezette: Bukaresti László, Csiki Zsolt (mindketten MarosvásárFC
Liverpool
(angol)
–
Paris
Saint-Germain
(francia)
3-2
(2-1)
nem talált a hálóba.
hely).
* D csoport: Schalke 04 (német) – FC Porto (portugál) 1-1 (0-0),
A legutóbbi döntős Liverpool a
CSM: Goran Martinić 20 (4), Sánta Szabolcs 20, Ernests Kalve
92. percben szerzett góllal győzte le Galatasaray (török) – Lokomotiv Moszkva (orosz) 3-0 (1-0)
17 (1), Engi-Rosenfeld Dávid 16 (3), Bölöni Tamás 10 (2), Alin
Borşa 9 (1), Kilyén Örs 3 (1), Dominic Crawford 2, Daniel Şteţca.
Sérülés miatt nem játszottak: Vladislav Solopa, Steff Norbert. Ezen
a mérkőzésen a kispadon helyet foglaló ifjúsági játékosok: Szilveszter Botond, Cristian Bloj, Daniel Costasiuc.
Medgyes: Simović 23 (2), Vulić 15 (4), D. Andrei 12 (3), Sajin
Hat év szünet után ma rendezik az első olyan forduA második számú európai kupasorozatban négy 12 (1), Nicoară 11 (1), Turner 7 (1), Barbu 1, Štetan, Vrîncian, Ciolót a labdarúgó-Európa-liga csoportkörében, amelyben másik olyan együttes szerepel, amelynek van magyar acătă, Idu, Adam, Banciu.
magyar csapat is érdekelt. A bajnok Vidi FC a fehér- játékosa, ráadásul ma a K csoportban két ilyen gárda
orosz BATE Boriszovot fogadja a Groupama Aréná- egymással csap össze: a Kádár Tamást foglalkoztató Diban.
namo Kijev hazai pályán küzd meg Kleinheisler László
Ártatlannak mondja magát az amerikai kosárlabdázók elleni
A székesfehérvári együttes csoportjának, a L jelű né- csapatával, az Asztanával. Szántó Tamás együttese, a
késes támadás fő gyanúsítottja
gyesnek a másik mérkőzésén a Chelsea a PAOK ven- Rapid Wien a G csoportban otthon kezd a Szpartak
Huszonkilenc napra előzetes letartóztatásba helyezték a brăilai
dége lesz. Mindkét mérkőzés 19.55-kor kezdődik, a Moszkvával, míg Gulácsi Péter klubja, a Leipzig a Salzmagyarországi találkozót élőben közvetíti a (Románi- burgot fogadja. Emlékezetes módon a román csapatok kosárlabdaklub két amerikai játékosa elleni késes támadás fő gyaában egyik kábelszolgáltató kínálatában sem szereplő) nem jutottak be a csoportkörbe, a Kolozsvári CFR és núsítottját, a Dasaev néven elhíresült Daniel Gabriel Huseint. A
Sport 1 televízió és a Kossuth rádió.
a FCSB is elbukta az osztályozót.
hétfőn őrizetbe vett férfi ellen minősített emberölés bűntettének kísérlete, közrend- és csendháborítás, valamint veszélyes tárgyak jogAz 1. forduló műsora
talan
viselésének gyanújával indult eljárás.
* A csoport (22.00 óra): Ludogorec (bolgár) – Bayer Leverkusen (német) (TV: DigiSport 2, Look Plus,
„Ártatlan vagyok” – mindössze ennyit nyilatkozott Daniel GabTelekom Sport 3), AEK Larnaca (ciprusi) – Zürich (svájci)
riel Husein kedden a törvényszékre érkezésekor.
* B csoport (22.00 óra): Celtic Glasgow (skót) – Rosenborg (norvég), Leipzig (német) – Salzburg (osztrák)
Dasaev ügyvédje, Angelica Ionel szerint védence csak a közrend* C csoport (22.00 óra): Slavia Praha (cseh) – Girondins Bordeaux (francia) (DigiSport 4), FC Köbenháborítás vádja kapcsán ismeri el bűnösségét. „Úgy véljük, hogy a
havn (dán) – Zenit (orosz)
* D csoport (22.00 óra): Dinamo Zagreb (horvát) – Fenerbahce (török) (Look Sport), Spartak Trnava
támadásban ő nem vétkes, vagy csak részben volt hibás, mert ami(szlovák) – RSC Anderlecht (belga)
kor a botrányt kirobbantó négy sportoló elkezdte ütlegelni, ő visz* E csoport (22.00 óra): Arsenal (angol) – Vorszkla (ukrán) (DigiSport 1, Telekom Sport 1), Sporting
szaütött. Az, hogy úgy hívják, ahogy hívják, és priusza van, még
Lisboa (portugál) – Qarabag (azeri)
nem jelenti azt, hogy ő kezdeményezte ezt a botrányt. Agresszió
* F csoport (22.00 óra): Olimpiakosz Pireusz (görög) – Real Betis (spanyol) (Telekom Sport 4), Dudeérte, és védekezett, ahogyan tudott” – nyilatkozta az ügyvéd.
lange (luxemburgi) – AC Milan (olasz) (DigiSport 3, Telekom Sport 2)
A rendkívül erőszakos megnyilvánulásairól elhíresült alvilági fi* G csoport (19.55 óra): Rapid Wien (osztrák) – Szpartak Moszkva (orosz), Villarreal (spanyol) – Glasgura büntetett előéletű, Spanyolországban kerítés és nemi erőszak
gow Rangers (skót)
miatt ítélték el.
* H csoport (19.55 óra): SS Lazio (olasz) – Apollon (ciprusi) (DigiSport 4, Telekom Sport 3), Olympique
A brăilai kosárlabdaklub egy hónappal ezelőtt szerződtetett két
Marseille (francia) – Eintracht Frankfurt (német) (DigiSport 3, Telekom Sport 4)
* I csoport (19.55 óra): Genk (belga) – Malmö (svéd), Besiktas (török) – Sarpsborg (norvég)
amerikai játékosát, a 24 éves Darrel Bowie-t és a 25 éves Joseph
* J csoport (19.55 óra): Akhisar (török) – Krasznodar (orosz), Sevilla (spanyol) – Standard Liege
McClaimet egy helyi szórakozóhely teraszán támadták meg vasár(belga) (DigiSport 2, Look Sport, Telekom Sport 2)
napra virradóra, és több késszúrást ejtettek rajtuk. Mindkettejü* K csoport (19.55 óra): Dinamo Kijev (ukrán) – Asztana (kazah), Rennes (francia) – Jablonec (cseh)
ket megműtötték, állapotuk stabil. Bowie-t a bukaresti Floreasca
* L csoport (19.55 óra): VIDI FC – BATE Boriszov (fehérorosz), PAOK (görög) – Chelsea (angol) (Dikórházban, társát a brăilai fekvőbeteg-ápolóban kezelik.
giSport 1, Look Plus, Telekom Sport 1)

Európai focikörkép

Fölényes sikerrel kezdett a Barcelona

A BATE ellen kezdi meg
az Európa-ligás csoportkört a Vidi

10

NÉPÚJSÁG ________________________________________________________ GAZDASÁG ________________________________ 2018. szeptember 20., csütörtök

Az Enel partnere, az Icon Business Advisor,
megnyitotta első értékesítési helyét Marosvásárhelyen

Az Enel cég, az Icon Business Advisor
helyi partnere révén, munkapontot nyitott
Marosvásárhelyen, hogy közelebb legyen az
ügyfelekhez. A megnyitón helyi hivatalosságok, Enel-ügyfelek és az Icon Business Advisor csapatának tagjai vettek részt.
Claudiu Maior, Marosvásárhely polgármesterének tanácsadója, Bogdan Matei, az
Enel Románia eladási igazgatója, Cristian
Kadar, az Icon Business Advisor adminisztrátora vágta el szimbolikus gesztusként az
avatószalagot szeptember 14-én, pénteken az
1918. December 1. úton, a Corina üzlet mel-

letti körforgalomnál található munkapont
megnyitásán.
Bogdan Matei, az Enel Románia eladási
igazgatója röviden vázolta az esemény fontosságát. „Számomra nagy öröm és megtiszteltetés, hogy részt vehetek egy ilyen
eseményen. Örülük, hogy ennyi embert látok,
mert amit mi teszünk, éppen abból a szándékból ered, hogy minél közelebb legyünk
ügyfeleinkhez, minél aktívabban bevonjuk
őket, és olyan szolgáltatásokat és termékeket
biztosítsunk számukra, amelyek megkönnyítik az életüket. Mi azt a stratégiát választot-

Cristian Kadar (balra) és Bogdan Matei

„Az Enel nagy hagyománnyal rendelkező vállalat Romániában, és az elektromos
energia szállítása mellett elismert földgázszállító is, mindkét szolgáltatást kiegészíti
olyan termékekkel, amelyek értéket, direkt támogatást és hatékonyságot biztosítanak
a jogi és természetes személyekből álló felhasználóknak. Mi több, az Enel üzletláncának kiszélesítésével és ugyanakkor a mozgóeladás fejlesztésével differenciálttá tette
a piacot, az eladást követően is minden ügyféllel megtartja az átlátható kommunikációt.
Következésképpen, az Enel minden felhasználó számára nem csupán elad, hanem
tanácsadással és digitális megoldásokkal is szolgál, időbeni vagy távolsági megszorítások nélkül”.
Adrian Faur, a közvetett eladások menedzsere

Sajtóközlemény

Az Enel cég, az Icon Business Advisor helyi partner révén, eladási munkapontot nyitott
Marosvásárhelyen, Maros megyében, ahol a jogi személyiséggel rendelkező ügyfelek vagy
természetes személyek személyre szabott szabadpiaci kínálatokat kapnak mind az elektromos energia, mind a földgázszolgáltatás terén.
Mától kezdve a térség jogi személyiséggel rendelkező ügyfelei vagy a természetes személyek az 1918. December 1. út 255. szám alatt, a földszinten, szaktanácsot igényelhetnek
a legmegfelelőbb elektromosenergia- és földgázszállító kiválasztásához. A szakemberekből
álló csapatok mind a városban, mind vidéken tevékenykednek.
Emlékeztetünk, hogy az energiapiac konkurencia előtti megnyitásával megszületett a
törvényes keret, amely függetlenül a fogyasztás természetétől (háztartási vagy nem háztartási), minden fogyasztó számára lehetővé teszi, hogy kiválassza a kívánt szolgáltatót,
és azzal kössön szerződést az elektromos energia szolgáltatására. Az elektromosenergiaszolgáltató ügyfél általi megváltoztatása a 105/2014-es ANRE-rendeletnek megfelelően történik, ingyenes, és nem igényel technikai
természetű módosításokat a használati berendezésekben.
Mindennap hétfőtől péntekig 10–19 óra között és szombaton 10–
14 óra között az eladási munkapont szakemberei szaktanácsadással
szolgálnak az energiaár-ajánlatot illetően, bemutatják az Enel termékeit és szolgáltatásait, segítséget nyújtanak a szerződéskötésben
és az egyéni ajánlatok elkészítésében.
Mi több, a természetes személyek hozzáadottérték-szolgáltatásban is részesülhetnek az Enel-segítség – Enel Asistenţă – csomagok
egyikét választva, amely többek között biztosítja a belső elektromos
berendezések javítását, lakatossági javításokat, a vízmelegítő berendezések javítását, a földgázberendezések műszaki ellenőrzését, sürgősségi beavatkozást és ellenőrzést a gázvezetékeknél és
hőközpontoknál. A jogi személyek esetében az Enel Confort az előnyös tarifák mellett azonnali beavatkozást tesz lehetővé az elektromos berendezések megrongálódása esetén, és biztosítja a
földeléscsatlakozó éves ellenőrzését.
Ezek a szolgáltatások profi csapatokat biztosítanak a berendezések javításához, minőségi, gyors és hatékony szolgáltatásokkal állnak rendelkezésre a nap 24 órájában, az Europ Assistance cég által
adminisztrált szakvállalatokon keresztül.
Ugyanakkor biztosítási szolgáltatásokat, légkondicionáló berendezéseket, valamint LED-es izzókat is az ügyfelek rendelkezésére
bocsát, részletre.
Az Enel Energie természetes személyeknek szóló kínálatáról
részletek a http://www.enel.ro/ro/clienti-oferte-rezidentiali-ee.html,
a jogi személyek számára a http://www.enel.ro/ro/clienti-oferte-ee.html
honlapon találhatók.

tuk, hogy minél több klienst hozzunk be az
energia versenypiacára, azért, hogy minél
több lehetőséget biztosítsunk ügyfeleink számára, ellássuk őket a szükséges információkkal, hogy kiválaszthassák a számukra
legmegfelelőbb szolgáltatót. Bevallom, ez
hatalmas kereskedelmi erőfeszítést követelt,
de örömmel mondhatom, hogy ezen erőfeszítés árán váltunk a romániai elektromosenergia-szállítók piacvezetőivé. Megelőztük a
régi vezetőt, és folytatjuk ezt a stratégiát,
mert, amint az év végén látni fogják, számos
más eseményünk lesz az ország más részein
is.
Büszkék vagyunk, hogy az Icon Business
Advisorban megbízható helyi partnerre talál-

tunk, amellyel régóta együtt dolgozunk, és
amely aktívan jelen van Maros megye piacán.
Cristian Kadar, az Enel partnere a következőket tanácsolta a potenciális ügyfeleknek:
„Egyetlen kérésem van önökhöz: ha egy
ügynök kopog az ajtójukon, nyissák ki. Gondoljanak arra, hogy jó ajánlata lehet az önök
számára. Nyissanak neki ajtót, és hallgassák
meg. Ők tették lehetővé ennek a munkapontnak a megnyitását. Jó úton járunk, mind több
ügyféllel, jó, versenyképes csapattal, amely
minőségi árut és szolgáltatást kínál. Köszönjük az Enel cégnek a bizalmat”.
Az alábbiakban sajtóközleményben az
Enel részleteket közöl az új munkaponttal
kapcsolatosan.

Az Enel multinacionális energetikai vállalat, egyike az elektromos-, földgáz- és újrahasznosítható energiák globális piacvezetőinek. Az Enel a piactőkésítés szempontjából
Európa legnagyobb ilyen vállalata, és egyike a kontinens vezető elektromossági cégeinek
a beépített kapacitás és a viszonyított EBITDA szempontjából. Az Enel csoport öt kontinens több mint harminc országában van jelen, és nettó energiatermelési kapacitása kb. 88
GW. Az Enel az elektromosenergia- és földgázszolgáltatást több mint 2 millió kilométeres
hálózaton keresztül biztosítja, világszerte több mint 72 millió háztartási és vállalati ügyfele
van, ami összehasonlítva a hasonló szakterületű európai vállalatokkal, a legnagyobb
ügyfélbázist jelenti. A megújítható energiák elosztásával foglalkozó Enel Green Power 42
GW szél- és napenergiát, geotermikus és vízi energiát hasznosító berendezéseket üzemeltet
Európában, a két Amerikában, Afrikában, Ázsiában és Ausztráliában.
Az Enel 2005 óta van jelen a romániai piacon, jelen pillanatban a legnagyobb energetikai
magánberuházó az elektromosságszállítás és szétosztás, a felújítható forrásokból történő
elektromosenergia-előállítás terén. Az Enel vállalatnak Romániában 3.100 alkalmazottja
van, és 2,8 millió ügyfélnek biztosít szolgáltatást többnyire az ország három fontos térségében: Dél-Havasalföld (inkluzív Bukarest), a Bánság és Dobrudzsa, a helyi elosztópiac
egyharmadát fedi le az E-Distribuţie cégeken keresztül. Az Enel tovább folytatja a beruházást a szolgáltatások minőségének javítása, a hálózatok biztonságának és versenyképességének növelése, az Enel csoport környezetvédelmi standardjainak vidéken való
alkalmazása érdekében.
Az Enel Energie és az Enel Energie Muntenia fontos energiaszállítók Romániában, kínálatukban mind az elektromosenergia-, mind a földgázszolgáltatás, mind pedig a hozzáadottérték-szolgáltatás (támogatási szolgáltatások, világítóberendezések, biztosítások,
légkondicionáló berendezések stb.) megtalálható.
(x)
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ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ Rózsák terén levő négyemeletes
tömbházban egy első emeleti, kétszobás
lakás. Érdeklődni a 0745-923-709,
0365/803-598-as telefonszámon. (1974)
ELADÓ 2 szobás, földszinti tömbházlakás a Kövesdombon, a Parângului
utcában. Tel. 0748-151-982. (10382)
BÉRBE ADOK 2 szobás lakásokat
Marosvásárhelyen. Bővebb információ
a 0745-653-430-as telefonszámon.
(sz.-I)

ELADÓ 4-es váltóeke, 165 cm-es tárcsás
kasza. Tel. 0743-860-354, 0745-404-666.
(10438)

BÚZAKORPA

eladó

a

koronkai

malomnál. Tel. 0722-396-107. (10383)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0751-989-594.
(10377)

ELADÓ 3000 kg szemes kukorica. Tel.
0740-463-746. (10465)

MINDENFÉLE

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (10280-I)
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KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9701)
BÁRMILYEN munkát vállalunk: cserépforgatást, régi tető javítását,
csatornajavítást.
Nyugdíjasoknak
kedvezmény. Tel. 0748-901-446.
(10231-I)
ÁCSMUNKÁT vállalunk, cserépjavítást, Lindab lemezzel tetőfedést, csatornapucolást. Tel. 0720-817-490.
(10232-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A PROELCONS KFT. sürgősen alkalmaz GÉPLAKATOSOKAT, FESTŐKET, HEGESZTŐKET és
SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT. Tel. 0265/256-188, 0744-556-236. (62714)
A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (20531)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, BÁROS-RECEPCIÓST. Tel.
0731-824-217. (20522-I)
NÉMETORSZAGI és HOLLANDIAI GYÁRI MUNKÁK. Órabér 10,40 euró. Azonnali indulás. Tel.
0740-881-428, 0753-837-335. (10464)

HOSSZÚ TÁVRA B kategóriával rendelkező SOFŐRT és KERESKEDELMI ÜGYNÖKÖT alkalmazunk.
Tel. 0728-169-805. (20536-I)

A PC HOUSE felvesz megbízható, minimum B kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a
Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-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 benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as
telefonszámon. (sz.-I)

Kegyelettel és soha nem múló fájdalommal emlékezünk és emlékeztetünk szeptember 20-án a legjobb férj, édesapa, nagyapa
és elsősorban EMBER NAGY JÓZSEFRE (Jóska), sokszoros
bajnok és rekorderre.
Hat hónapja, hogy villámgyorsan, felfoghatatlanul eltávozott.
Emléke örökké élni fog szívünkben.
Felesége, Edit és leánya, Melinda. (1972-I)
VÁLLALUNK bármilyen tetőkészítést és
manzárdkészítést, sürgősségi javítást,
cserépforgatást (bármilyen cseréppel).
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel. 0740389-928. (10340)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
anyós, a nyárádszentlászlói
TOTH ILONA
86 éves korában elhunyt. Temetési szertartása pénteken, szeptember 21-én 12 órakor lesz a Vili
Temetkezési Kft.-nél, majd végső
nyugalomra a nyárádszentlászlói
temetőbe helyezzük.
Emlékét őrzik szerettei. (10476-I)
„Csillag a föld
S ha meghalok,
újra befogadnak a
csillagok.”
(Sz. K.)
Fájdalmas kötelességemnek teszek eleget azzal a hírrel, hogy
testvérem,
FAGYURA PÉTER
nyugdíjas villanyszerelő
2018. szeptember 17-én 82 éves
korában életét vesztette. Temetése folyó hó 20-án 15 órakor
lesz az új temetőben, a megyei
kórház mögött.
Búcsúzik tőle testvére, Rita és a
gyászoló rokonok. Nyugodjon
csendesen a felesége mellett.
(10469-I)

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk

mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

a drága férj,

édesapa, nagytata, testvér, nagy-

bácsi, após, vő, sógor, apatárs,

rokon, barát és szomszéd, a ki-

bédi születésű marosvásárhelyi
lakos,

DÓSA VENCEL
(Győző)

a Számológépgyár volt dolgozója

hosszas betegség után, életének

68., házasságának 45. évében
csendesen megpihent.

Temetése 2018. szeptember 20-

án 14 órakor lesz a református te-

metőben. Drága emlékét örökké
megőrizzük szívünkben.

Gyászoló szerettei. (1970-I)

Csak szótlanul elmentél, s tőlünk

még el sem köszöntél. Csak hir-

telen itthagytál, s erről egy szót
se szóltál.

Szomorú szívvel, soha el nem

múló szeretettel búcsúzunk
DÓSA VENCELTŐL.

Gyerekei: Ildikó, Tibi, Évi, uno-

kái: Szabolcs, Remi, Balázs,

Hugo, Esya, veje, Sándor, menye,
Catty. Emléke legyen áldott, nyu-

galma csendes! (1970-I)

12 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________REKLÁM _________________________________________ 2018. szeptember 20., csütörtök

