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Egyelőre még látványterv

A „gödörbe” elképzelt többrendeltetésű épület

Unitáriusok
hálaadó ünnepe

A Marosi és Küküllői Unitárius Egyházkör az 1568-as tordai országgyűlésen a világon először kihirdetett
vallásszabadság és az Unitárius Egyház megalakulásának 450. évfordulója
alkalmából ünnepi hálaadást tart.

____________4.
Alzheimer,
az időskor
betegsége

Az Alzheimer az időskor megbetegedése, fő tünete a kóros feledékenység. A demencia egy általános
fogalom, aminek többféle oka lehet, a
leggyakoribb közülük az Alzheimer, a
demensek 70 százaléka ebben szenved.

____________5.
Kolbászfejűek
fakanállal

Ínyencek igazi paradicsomává vált a
múlt hét végén Parajd központja. A
huszonharmadik alkalommal megrendezett töltöttkáposzta-fesztiválon
hazai és külföldi csapatok mérték
össze főzőtudásukat, kreativitásukat.

A látványterv

Az elképzelt többemeletes épület rendeltetéséről Furó Judit műépítészt, a tanács városrendezési bizottságának elnökét kérdeztük.
Amint beszámolt, a 100.000 négyzetméternyi hasznos felületű épület
alsóbb szintjeire parkolót, a Marinescu utca szintjére bevásárlóközpontot,
vendéglátóegységet, a felsőbb szintre orvosi rendelőket, az egyetemi oktatás és kutatás számára szükséges helyiségeket képzelt el a tervező, továbbá irodákat, helyiségeket az adminisztratív és a műszaki
tevékenységet ellátó személyzetnek. A felsőbb emeletekre vendégszobákat tervezett.
Bodolai Gyöngyi
Bár a városrendezési tervnek tulajdonképpen azt kell szemléltetnie,
A város és a megye közötti tízéves pereskedés nyomán sikerült ren- hogy mennyi területet építenek be, mekkora zöldövezet és parkoló lesz
dezni a tulajdonjoggal kapcsolatos vitát, amely lehetővé teszi, hogy a te(Folytatás a 2. oldalon)
rületet, ahol jelenleg a kórház műszaki egységei működnek, beépítsék.

A Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház, a Gh. Marinescu utca
és a Hősök parkja közötti terület övezeti területrendezési
tervére mondott igent szeptember 20-i ülésén a marosvásárhelyi tanács. A kórházzal szembeni „gödör” körüli háromhektáros terület beépítésére az urbanisztikai tanulmányt és
hozzá a látványtervet, amely szemlélteti, hogy mit szeretne
oda építtetni a város, a megye, az egyetem és a kórház,
Eugen Glaja építész, a Proiect Kft. vezetője készítette el.

____________7.
Fagyhalál
a Fogarasihavasokban

Szeptember 25-én, kedden éjjel a
nagyszebeni sürgősségi kórházban elhunyt egy 22 éves fiatalember, aki a
marosvásárhelyi rohammentő szolgálatnál teljesített önkéntes szolgálatot.
A fiatalember barátnőjével és barátjával vasárnap a Fogarasi-havasokban
túrázott. A levegő hirtelen lehűlése és
a fáradtság miatt kihűlt a teste, és
megállt a szíve.

____________10.

Fordított világ

Karácsonyi Zsigmond

A jó nevű elemi iskolák környékét reggelente forgalmi káosz
uralja. Az örök késésben levő szülők felgyorsult mozdulatokkal
menekítik a tanintézmények udvarára utódaikat, miközben igyekeznek elkerülni az ütközéseket a rolleren vagy kerékpárral érkező környezettudatos pajtásokkal. A forgalmi dugó becsengetés
után néhány perccel felszívódik, de marad az őszi gyümölcsillatot
elnyomó benzingőz. Tanítás után és a napközi program végén,
tompított formában a reggeli happening megismétlődik. Nincs
az a mobilitásterv, amely ezt a fejetlenséget orvosolni tudná.
Talán akkor oldódna meg, ha az iskolák könyékét autómentes
övezetté nyilvánítanák. Ami képtelenségnek tűnik az utóbbi évtizedek lakhelyváltoztatási szokásait látva. A mikromigrációs divathullám családok ezreit sodorta a nagyvárosok
peremközségeibe, falvaiba. A lakóparkok és családi házak nyújtotta kényelem csábításának nehéz ellenállni. Csakhogy sokan
nem számoltak azzal, hogy a remélt nyugalom helyett még több
stresszhatás éri őket: a reggeli kapkodás, a forgalmi dugók, a
gyerekek elpasszolása óvodába, iskolába, a munkahely környéki
parkoló vadászása és délután ugyanez, fordított sorrendben. Este
pedig a legbanálisabb okból puskaporos lesz a békésnek hitt családi otthon hangulata. Mondhatnánk, hogy ez mindenki magánügye. De mégsem így van. A városok vonzásától szabadulni
képtelen „kitelepültek” nem tudnak és nem is akarnak beilleszkedni lakhelyük közösségébe. Sokan megőrzik hivatalos okmányaikban a városi lakcímüket, mert nem akarnak megválni
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 14 perckor,
lenyugszik
19 óra 11 perckor.
Az év 270. napja,
hátravan 95 nap.

Ma ADALBERT, holnap
VENCEL napja.
VENCEL: szláv eredetű név,
amely német és latin módosulásokkal érkezett hozzánk. Jelentése: koszorú + dicsőség.

IDŐJÁRÁS

Változó égbolt

Hőmérséklet:
max. 160C
min. 20C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2018. szeptember 26.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,6605
3,9612
1,4381

152,5446

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.

_________________________________ 2018. szeptember 27., csütörtök

Egyelőre még látványterv
polgármesteri hivatal honlapján, június
26-án pedig közvitára bocsátották – tájékoztatott Furó Judit. Ahhoz, hogy a
látványtervet kivitelezzék, el kell készíteni a megvalósíthatósági tanulmányt a
műszaki és gazdasági mutatókkal, meg
kell jelölni az építkezés finanszírozásának a forrásait, be kell mutatni a társtulajdonosokkal kötött partnerségi

szerződéseket. Ezután lehet kérni az
építkezési engedélyt, amelyet akkor
bocsátanak ki a beruházóknak, ha minden szabálynak megfelel a terv.
Amint megtudtuk, következik a
Gheorghe Marinescu, a Molter Károly
utca és a városi temető közötti terület
övezeti városrendezési tervének az elkészítése.

kezett, vidékről 51. A két vidéki nyertes: Szőcs Ilona (Backamadaras 221.
sz.) és Feier Ilona (Régen, Duzilor 24.
sz.).
Marosvásárhelyi nyerteseink: a
jelen levő Varga Ilona (Parângului u.
A Hűséges előfizető nyereményjá- 11/16. sz.), Székely Karolina (Prietetékra Marosvásárhelyről 263 levél ér- niei u. 28/1. sz.), Agyagási Ilona (Glo-

riei u. 14/49. sz.) és Demeter Etelka
(Iuliu Maniu u. 25. sz.).
A 100 lej értékű Hűségtombola díj
nyertese Kozma Tamás előfizetőnk.
A nyeremények átvehetők munkanapokon 8-14 óra között a szerkesztőségben, az 57-es irodában, telefon:
0742-828-647.

(Folytatás az 1. oldalról)
körülötte, a tervező ezt kiegészítette a
területre elképzelt épület látványtervével is. A be- és kijáratot az épületkomplexumba a tervező két körforgalommal
képzelte el, az út fölé a kórház irányába
fedett átjárót tervezett.
Az övezeti városrendezési tervet
idén januártól tanulmányozni lehetett a

Harminchat hűséges előfizetőnk
jelenlétében sor került a Bernády Házban a Népújság által
felajánlott havi nyeremények
kisorsolására.

Előfizetők jutalma

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Idősek világnapja a Caritasnál

A Gyulafehérvári Caritas az idősek világnapja alkalmából
idén is köszönti szépkorú barátait. Marosvásárhelyen október elsején, hétfőn délelőtt 10 órai kezdettel a Deus Providebit Tanulmányi Házba várják az ünnepelteket.
Marosszentgyörgyön, a kultúrotthonban hétfőn délután 4
órakor kezdődik az ünnepség. A bözödi kultúrotthonban
hétfőn délelőtt 11 órakor köszöntik az időseket. Az erdőszentgyörgyi kultúrotthonban október 2-án, kedden délelőtt
11 órakor ünnepelnek. Gyulakután, a polgármesteri hivatal
gyűléstermében október 4-én, csütörtökön 16 órakor kezdődik az ünnepség, ugyanekkor ünnepelnek a szovátai kultúrotthonban is. Szentdemeteren az iskolában köszöntik fel
az időseket október 8-án, hétfőhöz egy hét, 15 órakor.

Szentírásolvasási (fél)maraton

Szeptember utolsó vasárnapja a Szentírás vasárnapja. Ezt
megelőzően szeptember 28-án, pénteken harmadik alkalommal tartják meg a marosszentgyörgyi római katolikus
templomban a szentírásolvasási (fél)maratont. A reggel 7
órakor kezdődő szentmise után negyedóránként váltják
egymást a felolvasók az este 7 órakor kezdődő szentmiséig. Az, aki nem tud vagy nem akar felolvasni, meghallgathatja a felolvasott részt, így bibliás, csendes lelki napon
vehet részt minden érdeklődő.

Üdítő találkozások

Október elsején, hétfőn 5 órától teákra és gyógynövényekre hangolva hívja az érdeklődőket egy beszélgetésre
a PhoeBo Egyesület Suciu Csillával. Ezzel egy új programsorozat indul elsősorban az idősebb generáció számára,
de a szervezők bárkit szívesen látnak, aki beszélgetés, társasjáték, kézműves-foglalkozás, felolvasás, zene által szeretne felüdülni tea és sütemény mellett. A belépés díjtalan.
Az érdeklődőket minden hétfőn 5 órától a marosvásárhelyi
Forradalom utca 8. szám alá, a Studium-Prospero Alapítvány termébe várják.

Focitoborzó

A Marosvásárhelyi Városi Sportklub 2007-ben és 2012-ben
született, futballozni vágyó gyermekeket toboroz. A válogatókat a 2007-ben születettek számára keddtől csütörtökig 16
órától, a 2012-ben születettek számára keddenként és csütörtökönként 17.30 órától tartják a víkendtelepi 2-es számú
műgyepes pályán. A jelentkezőknél legyen sportfelszerelés.
A Marosvásárhelyi Városi Sportklub edzései, illetve a mérkőzésekre való szállítás, a meccseken való bíráskodás és
az orvosi ellátás ingyenes. Bővebb tájékoztatás Ştian Dorin
edzőnél a 0745-754-750-es telefonszámon.

Kigyúlt egy autó

Kedd délután Marosvásárhelyen, a Cuza Vodă és a Szabadság utca találkozásánál egy 33 éves marosvásárhelyi
sofőr elvesztette uralmát járműve fölött, amely a körforgalomnál lévő útjelző táblának ütközött. Az ütközés következtében kigyúlt a gépkocsi motorja. A tüzet a
katasztrófavédelmi felügyelőség illetékesei oltották el, személyi sérülés nem történt. Az alkoholteszt kimutatta, hogy
a sofőr nem volt ittas. A rendőrség szóvivője szerint a balesetet a gépkocsivezető elővigyázatlansága okozta. A férfit
megbírságolták.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

A színházi évadról és az egészségügyi rendszerről az Erdély TV-ben

A Kultúrcsepp színházi évadajánlós geti Színház, a kézdivásárhelyi Városi
műsorának második részében ma 20 Színház és a sepsiszentgyörgyi Tamási
óra 30 perckor a Kolozsvári Állami Áron Színház programját ismertetjük.
A 21 óra 30 perckor kezdődő MérMagyar Színház, a nagyváradi Szigli-

RENDEZVÉNYEK

Kicsi Svejk háborúja

A Kicsi Svejk háborúja című előadás bemutatójára kerül
sor ma 19 órakor a Maros Művészegyüttes kövesdombi
székhelyén. Az előadást 28-án, pénteken 19 órakor megismétlik. Rendező-koreográfus: Varga János, zeneszerző:
Kelemen László.

Humoristák a Jazz Clubban

A marosvásárhelyi Dumaszínház, András Előd sepsiszentgyörgyi humorista és a Jazz & Blues Club szervezésében Kőhalmi Zoltán és Szobácsi Gergő humorestjének
ad otthont szeptember 28-án, pénteken 20 órakor a Jazz
Club. Jegyek elővételben a Sörházban kaphatók. Egy
jegy ára 28 lej.

Szászrégenben
a Kritikus Tömeg

Szeptember 30-án, vasárnap Szászrégenben, a Petru
Maior téren tartják meg a kerékpáros közlekedést népszerűsítő Critical Mass – Kritikus Tömeg nevű rendezvénysorozatot. Délelőtt 10 órától a Kreaktivitás a forgalomban
nevű gyermekprogramok zajlanak, és különféle tudományos kísérletekre is sor kerül. 11 órától kipróbálható a moduláris pumpapálya. A gyermekek felvonulása 12.45-kor
indul. Déli 12 órától zajlik a Tekerj a tudományokért! adománygyűjtő rendezvény. A felnőtt kerékpárosok felvonulása 16 órakor indul a Petru Maior térről.

legen vendége Vass Levente. A parlamenti képviselőt az egészségügyi
rendszer tervezett módosításairól kérdezi Jakab Orsolya műsorvezető.

Történelmi előadás

Stefano Bottoni olasz–magyar történész, az MTA BTK
Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa
1956 hatása és következményei Erdélyben címmel tart
előadást október 2-án, kedden 17 órakor a marosvásárhelyi Bernády Házban. Az előadást szeptember 30. – október 5. között több romániai városban bemutatják. Ezzel
megkezdődik a Szacsvay Akadémia történelmi előadássorozatának újabb kiadása, amely az RMDSZ 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában című, a centenáriumi évre
tervezett programsorozatának részét képezi.

Hit és Fény-találkozó

Szombaton 17 órától találkozót tart a marosszentgyörgyi
római katolikus plébánián a marosvásárhelyi, nagyernyei
és a marosszentgyörgyi Hit és Fény közösség. A találkozó
a 19 órakor kezdődő szentmisével ér véget.

Búcsú a kolostorban

A marosszentgyörgyi karmelita kolostorban október elsején, hétfőn 18 órától kezdődik a Lisieux-i Kis Szent Teréz
(a kolostor védőszentje) búcsús szentmise. A szentmisét
az egyházmegye főpásztora, Jakubinyi György és segédpüspöke, Tamás József tartja, aki ez alkalommal aranymisét celebrál. A kolostor mindenki előtt nyitva áll a
szentmise idején.

Gyermekkoncert a Jazzben

Október 2-án, kedden 18 órakor Póra Zoli & Stone Hillgyermekkoncert lesz a marosvásárhelyi Jazz & Blues
Clubban.

2018. szeptember 27., csütörtök __________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________________ NÉPÚJSÁG

A Közép-romániai fejlesztési régió eredményeit ismertették

Brandenburgi és moldovai küldöttség
Marosvásárhelyen

A Közép-romániai fejlesztési régió ügynöksége
szeptember 24–26. között nemzetközi konferenciát
szervezett, melynek keretében a regionális operatív
program révén elnyert vissza nem térítendő támogatások felhasználásának eredményeit ismertették.
A konferencián rámutattak az Európa különböző régióiban működő szervezetek együttműködési sikereire.

A konferencián Britta Stark, a parlament elnöke vezetésével
egy népes Brandenburg tartományi küldöttség, egy öttagú
moldovai köztársasági küldöttség, valamint Bán Róbert, a
Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője, Simion
Creţu, a Közép-romániai fejlesztési régió igazgatója és Péter
Ferenc, a Maros Megye Tanács elnöke vett részt.
A konferencia küldöttsége Gyulafehérváron kezdte el a látogatást, ahol a regionális operatív program keretében nyert
finanszírozással gyönyörűen felújított várat és fejedelmi palotát vették szemügyre. A küldöttség ezt követően a nemzetközi konferencia munkálatain vett részt, ahol az európai
kétoldalú kapcsolatok és a 2014–2020 közötti regionális operatív programok hatékony életbe ültetése volt a fő téma. A küldöttség részt vett azon a kiállítás-megnyitón is, amelyet a
Közép-romániai fejlesztési régió és a Brandenburg tartomány
közötti 10 éves kapcsolat évfordulójának szenteltek.
A küldöttséget Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában fogadták, ahol a kisteremben tanácskozásra került sor.
Péter Ferenc kifejtette, hogy a találkozótól a két régió közötti kapcsolatok erősödését reméli. Britta Stark kiemelte,
hogy nagyon sok esetben a partnerkapcsolatok csak papíron
léteznek, viszont ebben az esetben nem így van.
A marosvásárhelyi tanácskozáson Codruţa Togănel bemutatta a Maros Megyei Tanács uniós projektjeit. Míg 2007 és
2013 között a kiegyensúlyozott településfejlesztésre fókuszál-

tak, a lehívott összegek 40 millió eurót tettek ki, ebből 33 millió vissza nem térítendő támogatás volt. A legnagyobb összegeket a sürgősségi ellátás javítására fordították, két megyei
utat újítottak fel, az orvosi ellátás javítása érdekében orvosi
műszereket és berendezéseket vásároltak. Megépült egy
motorsportpálya, és felvállalták a megye népszerűsítését.
Ami a 2014-2020 közötti időszakot illeti, a gazdasági növekedésre és a közösségek életminőségének javítására fókuszálnak, ezekhez a projektekhez keresnek finanszírozást.
Eddig 60 millió eurót sikerült lehívni. A POR-pályázatok
révén újítják fel a Szentágota–Segesvár közötti megyei utat,
folytatják a Kultúrpalota rehabilitációját, felújítják a természetrajzi múzeumot. A projektek kivitelezése folyamatban van.
A turizmus fellendítésére nagy hangsúlyt fektetnek, ehhez
azonban elengedhetetlen az úthálózat minőségének javítása.
A 8-as tengely kiírásai révén kilenc járóbeteg-rendelőt és
hat sürgősségi osztályt sikerült felszerelni.
Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere vetített
képes bemutatót tartott a településről, a fejlesztési projektekről. A megye legkisebb, 5000 lakosú városáról van szó, ahol a
városvezetés fontosnak tartja az épített és kulturális örökség
megőrzését, viszont az örökséghez hozzátartozik a gyenge infrastruktúra is. A polgármester bemutatta a felújított Rhédeykastélyt, ahol Klaudia, Erzsébet brit királynő ükanyja született,
aki Sándor Pál Lajos württembergi herceggel kötött házassága
révén Teck hercegnéje lett. Ennek hallatán nagyobb figyelem
összpontosult a beszélőre, hiszen valószínűleg erre vonatkozó
információi nem voltak a hallgatóságnak. A polgármester
éppen ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy ezen a ponton több
kultúra kapcsolódik, ami az elkövetkezendőkben kiaknázásra
vár. A Rhédey-kastély felújítása után a park rendbetétele és átszervezése következik, ami egy új projekt tárgyát képezi.
(mezey)
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Ultimátumot adott az RMDSZ

Amíg nem oldódik meg a kisebbségi elemi iskolákban a románnyelv-oktatással kapcsolatos probléma,
az RMDSZ nem tárgyal semmiféle más törvénytervezetről a Szociáldemokrata Párttal (PSD) és a Liberálisok és Demokraták Szövetségével (ALDE) –
nyomatékosította egy szerdai nyilatkozatában Kelemen Hunor. A szövetségi elnököt arról kérdezték az
újságírók, érvényben van-e még a PSD–ALDE-val
kötött parlamenti együttműködési megállapodás,
vagy meg kell újítani azt. Kelemen rámutatott, az
egyezmény négy évre szól, és amennyiben nem
mondja fel valamelyik fél, érvényben marad. A szövetségi elnök múlt héten Valentin Popa tanügyminiszter leváltását kérte, arra hivatkozva, hogy a
tárcavezető két olyan kérdésben – a román nyelv oktatása az elemi osztályokban, valamint a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem és a
Petru Maior Egyetem egyesítése – sem konzultált
az RMDSZ-szel, amik rendkívül fontosak a magyar
közösség számára.

Tiltakoznak a fuvarozók

A tervezettnél három órával korábban véget ért szerdán a Romániai Engedélyezett Fuvarozók és Szállítók Szövetségének (COTAR) tiltakozása, amelyet a
szállításügyi minisztérium épülete előtt tartottak. A
közúti szállítást szabályozó kormányrendelet tervezett módosításai ellen tüntetők azt mondták, csütörtökön hasonló megmozdulást tartanak, amelyen
még többen vesznek részt. A COTAR korábban közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy a szállítók
válságos időket élnek a tavalyhoz képest 18 százalékos üzemanyagár-növekedés, a munkaerőhiány,
az infrastruktúra hiányosságai és a lej értékvesztése
miatt.

Nem menesztik
a mezőgazdasági minisztert

Elutasította szerdán a képviselőház a Nemzeti Liberális Párt (PNL) által a mezőgazdasági miniszter
ellen benyújtott egyszerű indítványt. 150 képviselő
szavazott az indítvány ellen, 93-an támogatták, húszan tartózkodtak. A dokumentumban a liberálisok
hangsúlyozzák, Petre Daea mezőgazdasági miniszter okolható azért, hogy Romániában végezte a legnagyobb pusztítást az afrikai sertéspestis, mert
„katasztrofálisan kezeli” a járványt, amely már 13
megye több mint 200 települését érinti.

Folytatódik a lehűlés

Fotó: Henn Attila

Európa elrablása
(Esti mese gyanánt)

Európa, ez a szép és vonzó leányzó egyszer kiment a kertbe
játszani. A kertben különféle honos és hontalan virágok burjánoztak, televényből szítták magukba a táplálékot munkával,
munkanélküli-segélyből, szociális kertészeti támogatás
révén.
Aztán úgy 11 óra tájban, miként a rendőrség visszanyomozta az elrablás idejét, noha percnyi pontossággal nem volt
meg az időpont, annyi azonban biztos
volt, hogy egyedül tartózkodott a mondott ingatlan növénykerti együttesében,
ui. öccsei éppen öntözési gyakorlaton
voltak a közeli falvak egyikében, Mezőpotámiában, amely Mezőméhes és Mezőzáh között feküdt a
horizont (sorozat) szélén. Öccseinek neve Tigris és Eufrátesz
volt.
Amikor apja, Atlantisz bácsi megtudta, hogy a magas kerítésekkel körülvett és rendőri közegek által őrzött kertből
ennek ellenére elrabolták vagy elcsalták, menten kitörte a
magasfeszültségű eufrász, és szégyenében, hogy egyetlen lányát nem tudta épségben, szüzességben megőrizni az esküvőig, amit Mr. Nordy Amerigóval, a gazdag, de neveletlen
herceggel kötött volna, elsüllyedt. Nagyon mélyre. A búvárok
azóta is keresik. Mert arról meg volt győződve, hogy ártatlan
leánykája tisztességére törnek az ártó afro-áspiskígyók.
(Hogy mennyire ráhibázott, azt azonnal látni fogjuk.)
De a gyermek szülőanyja, a sokat látott, tapasztalt, csapásoktól sem kímélt anyja, Eurázsia Mária-Terézia nem adta
fel a reményt, minden követ megmozgatott, minden erőt bedobott. Csak törölközőt nem. Azokat előbb kimosta, szilánnal
megbolondította, Ariellel, a dalos varázslóval kiöblítette, és
kitette a kertbe száradni, hátha az illat hazacsalogatja lányát. De csak a törölközőt lopták el, mint a kövesdombi óvodából a hintákat minden éjjel.
Ekkor találkozott egy magándetektívvel. Nő volt. És a nők

sokkal jobban megértik egymást. A férfiakat tisztátalan szándék is vezérli, ha egy nővel üzleti viszonyba bonyolódnak.
Főzetett egy jó erős kávét Eugénnel, az Eugenetikai Társaság
főkávémesterével, és leültette a magándetektívet, aki kevés
szóból is értett. A nő az elcsalásra gyanakodott, ezért átnézte
a lányka eltűnésének napján megjelent újságokat. Hátha valami nyomra bukkan. Eleve kizárta az elmejátékból a bikát,
amelyet annak idején a görögök
csempésztek be az alaptörténetbe
némi egyiptomi hatásra (vö. Ápiszbika), különben is a bikát már rég
nem szabad viadalni a hispanoamerikai kultúrákban, és jobb azokat meghagyni Pablo Picasso modelljeinek (legalább ott felismerhetők), a
tereádorokat, pikadorokat és vidarokat, izidorokat és matadorokat pedig busásan nyugalmazták.
Valóban aznap éppen NATO-csúcs volt Brüsszelben, nos,
erre a hegyre csalták ki Európát áspisék. A leányka még soha
nem járt ilyen magas csúcson. Erősen szédült. Lefeküdt és
elaludt. Egy korfa tövében, amely az öregedő népességet jelképezte. Mély álomba szenderülve talált rá harmadnapon a
magándetektív nő, aki saját nevét kiáltotta: (H)Euréka!
Ugyanis ő Európa mostohatestvére volt, akit még Archimédesz nemzett két tétel között unalmában.
Európa az elrablás után nyugtalanná vált, gyakran voltak
émelygései, rosszullétei, szaporán kellett kiszaladnia a mosdóba, és ott könnyített gyomra háborgásán. Nem ritkán, naponta kért savanyú uborkát, akár szezonja volt, akár nem a
politikában. És íme, kilenc hónap után egy egészséges fiút és
leányt szült, akiknek a bőre sötétebb volt, mint az átlag európaiaké. Nagyon hasonlított áspisfalvi kérőihez, akik naponta kötöttek ki, ha nem fulladtak bele a tengerbe a magas
kertkerítésnél, bárkán, csónakon, lélekvesztőn és megtévesztőn.

Az idei ősz eddigi – lakott területen regisztrált – hidegrekordját, mínusz 3,8 fokot mértek szerdán reggel Csíkszeredában. A meteorológusok szerint
csütörtökön reggel ennél is hidegebb lesz. Erdélyben ma hajnalban -2 és +2 fok között alakult a hőmérséklet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat
nemrég csütörtök reggelig érvényes figyelmeztetést
adott ki az egész országban várható hideg, erős szél
és dér miatt. A hőmérsékleti értékek 4-8 fokkal elmaradnak az ilyenkor megszokottól.

Fordított világ

(Folytatás az 1. oldalról)
az ebből adódó előnyöktől. Többek közt a kisgyerekek
elit iskolákba való beíratásánál hasznos a belvárosi lakcím. Igaz, nemcsak ezek a két világ közt kóválygók harcolnak a jó hírű tanítókért, óvónőkért, hanem a vidéki
településekről az igényesebb szülők is utaztatják gyerekeiket, akár napi 15-20 kilométert is. Pedig lenne jól
felszerelt helyi iskola is. A tanerők szempontjából a
helyzet nem ilyen egyszerű, ugyanis a települések közszereplőinek, hangadóinak példáját követve egyre több
szülő viszi el a helyi iskolából csemetéjét. Ez minőségi
romlást okoz az osztályok összetételében. A kritikus pontot átlépve túlsúlyba kerülnek a roma nemzetiségűek,
megnehezítve, sok esetben ellehetetlenítve az oktatást.
Egyik nagyközség óvónője panaszolta, hogy a 35-ös létszámú kiscsoportjában fél évig semmilyen nevelői tevékenységre nem volt ideje, mert egész napját a bilire
szoktatás és orrtörlés töltötte ki. Ennek a kisebbségnek
az iskoláskori problémáiról pedig a panaszáradat végtelen. Nem csoda, hogy a tanítók, tanárok, ha tehetik,
elmenekülnek városi katedrákra. És így zárul a bűvös
kör. Közben arról kapunk hírt, hogy egyik vagy másik
peremtelepülésen modern óvoda, iskola épül. Ha kész
lesz, örömmel veszik birtokba a magyar tagozat roma
tanulói. A következő választáson szavazatokat érhet ez
a beruházás, érvelnek a politikusok. Büszke is a polgármester, de saját gyerekeit a városi iskolába hozza. A megyeszékhelytől messze lakó képviselő is, aki egyébként
az oktatási bizottságban harcol a magyarság jogaiért,
a szülőföldön való megmaradásért, szintén talált okot,
hogy elit iskolába protezsálja gyerekét. Arról nem is beszélve, hogy a tanárok nem költöznek vidékre. Ingáznak,
és saját gyerekeiket szintén a városi iskolákba íratják.
Ki állítja végre talpra ezt a fordított világot?
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450 év – vallásszabadság

Unitáriusok hálaadó ünnepe

A Marosi és Küküllői Unitárius
Egyházkör az 1568-as tordai
országgyűlésen a világon először kihirdetett vallásszabadság és az Unitárius Egyház
megalakulásának 450. évfordulója alkalmából ünnepi hálaadást
tart.
A
marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében szeptember 29-én,
szombaton 11 órakor kezdődő nagyszabású rendezvényről,
az
unitárius
közösségről Kecskés Csabával, a
Marosi Egyházkör esperesével
beszélgettünk.

Mezey Sarolta

szöntések, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa részéről Kőrösi
Viktor Dávid konzul, Péter Ferenc,
a Maros Megyei Tanács elnöke és
Makkai Gergely, Marosvásárhely
alpolgármestere mond köszöntőt.
– Ezután következik az ünnepi
műsor.
– Kilyén Ilka színművésznő a
nagy segítségünk. Ő az ünnepi
műsor szervezője, szerkesztője. Ő
fogja át az egészet. A műsor összeállításánál szempont volt, hogy unitárius szerzők művei szólaljanak
meg, mind az irodalomból, mind a
zenéből. Bartók Béla művei hangzanak el Molnár Tünde orgonaművész előadásában, aki a kántori

Marosvásárhely, kövesdombi templom

Kecskés Csaba esperes

– A Marosi Egyházkör egyházközségei mind Maros megyében találhatók,
míg
a
Küküllői
Egyházkörhöz tartozó egyházközségek 90 százalékban vannak itt.
Valamikor, a múlt rendszerben,
kényszerűségből bár, de egy volt a
két egyházkör. A két egyházkörben
– a küküllőinek Szentgyörgyi Sándor dicsőszentmártoni lelkész az esperese – az a döntés született, hogy
közösen szervezzük meg a hálaadó
ünnepi istentiszteletet. Ennek időpontját szeptember 29-ére időzítettük, azért is, mert szeptember utolsó
vasárnapja az unitáriusok nemcsak
legszebb, de egyik legfontosabb ünnepe, az őszi hálaadás ünnepe.
Ekkor adunk hálát a Jóistennek az
életért, az új kenyérért s minden áldásáért. Az őszi hálaadás jó alkalom
tehát a hálaadásra a 450 éves egyházunkért, azért, hogy a történelem
viharaiban megmaradtunk. Hálát
adunk a vallásszabadság törvényéért, amit a világon először itt, Erdélyben mondtak ki.
– Milyen forgatókönyv szerint
zajlik majd a hálaadó ünnepség?
– A végleges program összeállt.
A rendezvény felvonulással kezdődik. A távolabbról és közelebbről
érkezők reggel 9 órától gyülekeznek a Bolyai Farkas Líceum belső
udvarán. Amikor mindenki megkapta a kitűzőjét, elindul az ünnepi
menet a Bolyai térről a Bolyai utcán
lefele, a főtéri virágóra mellett haladva a főtéren végig a Kultúrpalotáig. Forgalomkorlátozás nem lesz.
A két egyházkör szervezői, kebli tanácsa, a nőszövetségek és az ifjúsági egyletek vállalnak nagyobb
szerepet a rendezvény lebonyolításában. Mivel hálaadásról van szó,
úgy szép és méltó, ha istentisztelettel kezdődik a rendezvényünk. Remélhetőleg pontosan 11 órakor
megszólal a harang. A szépen
csengő magyarzsákodi harangot
szeretnénk hangfelvételről megszólaltatni. Ezzel kezdünk. Az igét Bálint Benczédi Ferenc püspök úr
hirdeti, ő végzi az istentiszteleti
szertartást. Utána dr. Kovács Sándor teológiai történelemtanár tart
előadást, majd következnek a kö-

Fotó: Nagy Tibor

szolgálatot is végzi. A művésznő
hosszabb ideig végezte a kántori
szolgálatot a Bolyai téri unitárius
templomban s a marosvásárhelyi
unitáriusok énekvezére volt. Az ünnepséget is ő zárja egy Bach-művel.
Bartha Ilka és Mátyás hegedűn,
Nagy Orsolya hárfán fog játszani.
Kilyén László, Kilyén Ilka és Lőrincz Ágnes színművészek irodalmi
műveket adnak elő, Gombos Zsófia
Balázs Ferenc meséjét mondja el. A
műsort Ritziu Ilka Krisztina és színművészek vezetik.
– Az ünnep jó alkalom arra,
hogy számvetés készüljön. Hány
lelket számlál a két egyházkör?
– A Marosi Egyházkörben több
mint 7000 hívünk van, a küküllőiben 4600 körül van a hívek száma.
Erdélyben vannak ennél nagyobb
egyházköreink is, például a háromszéki, amelyhez 13 ezer lélek tartozik. A gyülekezeteink közül a
legnagyobb a két marosvásárhelyi.
Vannak közepesek és vannak kicsi
gyülekezetek, leányegyházközségek, amelyek egy nagyobb anyaegyházközséghez tartoznak. A
lélekszám azonban – mint általában
– csökken. A nyolcvanas évek közepén Kolcsár esperes úr még 6000
marosvásárhelyi unitárius lelket
emlegetett, akkor voltak a legtöbben. A legutolsó népszámláláskor
már csak 3891-en voltunk. Mára a
két egyházközségben az unitáriusok
száma 3200-ra apadt. Azért van jövőnk, évente 6-7 keresztelési szertartást végzünk.
– Az unitárius egyház építő egyház, az elmúlt évtizedekben – a
lélekszám csökkenése ellenére is
– látványos volt az építkezés.
– Ilyen téren gyarapodás történt.
1989 után azonnal felgyorsult a folyamat, új gyülekezetek jöttek létre,
házakat vásároltak. Több egyházközségben, főleg városon templomok épültek. A Marosi Egyházkör
ilyen szempontból élen jár, hiszen
nálunk több templom is épült. Elsőként az erdőszentgyörgyi templomnak kellett felépülnie az elárasztott
bözödújfalusi templom helyett.
Aztán következett a szovátai, a nyárádszeredai és a marosvásárhelyi
templom. Valamennyi szép, a mai

kor igényeinek megfelelő, szépen
berendezett templom.
– Az ünnepi hálaadással a vallásszabadság 450. évfordulója
alkalmából szervezett rendezvények sora nem zárul le az unitárius egyházban. Mire számíthat
a közösség még?
– Az unitárius egyházban nagyon
szép megemlékezések voltak és
lesznek. Egyetemes egyházi szinten
az év elején Tordán felállították a
vallásszabadság emlékművét, nyá-

Marosvásárhely, Bolyai téri templom

ron Kolozsváron felszentelték a vallásszabadság házát. Az év végén
többfelé, Kolozsváron és Sepsiszentgyörgyön Dávid Ferencnek,
egyházalapító püspökünknek állítanak köztéri szobrot. Nálunk, a kövesdombi templom belső udvarán
december 2-án szenteljük fel Dávid
Ferenc szobrát, tiszteletbeli gondnokunk, Szabó László fia, Szabó
Attila adományát. Dombóváron készül, Varga Gábor szobrász alkotása. Az egyházközség erre az

alkalomra is készül, gondnokunk,
Vónya László hathatós segítségével
– tájékoztatott Kecskés Csaba, a
rendezvény társszervezője.
A két egyházkör hálaadó ünnepségének szervezését az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Maros
Megyei Tanács és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal támogatta.
A szombati zártkörű rendezvényre a gyülekezetek lélekszámának arányában osztották ki a
meghívókat.
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Gyógyítani nem lehet, de megelőzni igen

Alzheimer, az időskor betegsége

Szeptember 21. az Alzheimer-kór világnapja. A lakosság elöregedésének, az átlagéletkor növekedésének a hozadéka,
hogy az elbutulással, a teljes szellemi leépüléssel járó betegség gyakorisága egyre nő, és alaposan felforgatja az érintett
családok életét, hiszen amellett, hogy nehéz szembesülni
azzal, hogy valakit a saját édesanyja, édesapja nem ismer fel,
gyakran az illető állandó felügyeletre, gondozásra szorul, hiszen képtelen ellátni önmagát. Mivel a betegség nem gyógyítható, dr. Rácz Attila pszichiáter, a Marosvásárhelyi 2. Számú
Pszichiátriai Klinika főorvosa szerint a megelőzésre kell fektetni a hangsúlyt, a rendszeres testmozgással, egészséges
táplálkozással, illetve agytornával negyven-ötven százalékkal
csökkenthető az Alzheimer-kór megjelenésének az esélye.

Menyhárt Borbála

– Az időskori demenciának számos típusa ismert. Hogyan állítják fel a pontos diagnózist?
– Az Alzheimer az időskor megbetegedése, fő tünete a kóros feledékenység. A demencia egy
általános fogalom, aminek többféle
oka lehet, a leggyakoribb közülük
az Alzheimer, a demensek 70 százaléka ebben szenved. A szakember
számára fontos pontosítani, hogy
milyen fajta demenciával áll szemben, mert kisebb százalékban
ugyan, de vannak visszafordítható,
gyógyítható demenciák, és a kezelés szempontjából is fontos különbséget tenni. De az első számú
gyanúsított az Alzheimer. Ennek a
diagnózisát kizárásos alapon állítjuk fel, nálunk még nem annyira elterjedt a diagnózis felállítását segítő
képalkotó eljárások és a biomarkereknek a meghatározása, mivel igen
költséges módszerek. Nyugaton
már kezdenek teret hódítani. A biztos diagnózis a szövettani vizsgálat
alapján állítható fel, viszont ehhez
agyi biopsziát kellene végezni, amit
nem szoktunk kérni. Elhalálozás
után a patológus tudja százszázalékosan kijelenteni, hogy Alzheimerben szenvedett az egyén.
Ha 65–70 évesnél idősebb páciens fordul hozzánk, akkor automatikusan szűrésre kerül sor, ugyanis
bármely, időskorban megjelenő
pszichiátriai megbetegedés, például
a depresszió, szorongás, az időskorban fellépő alvászavar vagy paranoia előjele lehet az Alzheimernek.
Kizárjuk tehát az összes többi demenciatípust, és az egyéni és családi kórtörténet, neurológiai,
pszichiátriai és pszichológiai klinikai és paraklinikai vizsgálatok alapján felállítjuk a diagnózist. Vannak
kevert típusú demenciák, amikor a
vaszkuláris patológia keveredik az
Alzheimer-demenciára jellemző elváltozásokkal, vagy másfajta demenciák
is
együttesen
előfordulhatnak az Alzheimerrel,
ami bonyolítja a diagnózis felállítását.
– Melyek azok a tünetek, amelyeket nagy felkiáltójelként kell
kezelniük a hozzátartozóknak?
– A legfeltűnőbb és leghamarabb
jelentkező tünet a feledékenység, a
memóriavesztés. A beteg képtelen
új dolgokat megtanulni, a friss információt nem tudja megjegyezni,
felidézni. Emellett viselkedési problémák, személyiségváltozás, alvászavar jelentkezhet, a végrehajtó
funkciók károsodnak, előbb a bonyolultabb feladatokat lesz képtelen
elvégezni, gyakran téved, utólag
pedig már az egyszerű feladatokra
sem lesz képes. A figyelemzavar is

jellemző, egyszerre nem tud több
dologra odafigyelni. A beszédben is
zavar jelentkezik, a beteg nem találja a szavakat, a kifejezőkészsége
romlik.
Jellemző ugyanakkor a napszakhoz kötődő állapotingadozás. A demens beteg általában reggel jobban
érzi magát, este pedig, a sötétség
beálltával zavarttá válhat, elveszíti
a tájékozódóképességét, nem ismeri
meg a hozzátartozóit, esetleg megijed, hogy idegenek vannak a lakásában, nem ismeri fel a saját házát.
Ezenkívül bármilyen fertőző betegség, láz, gyógyszermellékhatás, nagyobb esemény, stressz, testi vagy
lelki fájdalom, környezetváltozás
súlyosbíthatja az alapállapotát. Az
ideális az, ha a család otthon gondozza, de sokan az előrehaladott
stádiumban éjjel-nappali felügyeletre szorulnak, a család pedig ezt
nem mindig tudja biztosítani, és
kénytelenek gondozóintézetben elhelyezni.
– Mivel magyarázható, hogy az
utóbbi időben növekszik a betegségben szenvedők száma?
– Érdekes módon Nyugaton az
Alzheimer előfordulása csökkent,
és ennek az oka az, hogy megelőző
intézkedéseket foganatosítottak. Ellenben hosszú távon a lakosság elöregedésével,
az
átlagéletkor
emelkedésével világszerte növekvőben van az Alzheimer előfordulása. 2050-re több mint 100 millió
alzheimeres beteget jósolnak világviszonylatban. Jelenleg néhány tízmillióról, 30-40 millióról szólnak a
statisztikák.
– Általában milyen életkorban
jelentkeznek a tünetek?
– Ritkán jelentkezhetnek 65 éves
kor előtt, ezekben az esetekben általában öröklődési tényező is fennáll. A betegek egy százaléka tartozik
ebbe a csoportba. Az Alzheimer
előfordulása 65 éves kor után válik
gyakoribbá, majd ötévente megduplázódik az előfordulásának a gyakorisága. 90 év felett már ennek a
korosztálynak több mint egyharmada érintetté válik.
– Gyakran hallani, hogy a
beteg, idős ember nem emlékszik, mi történt vele előző nap,
viszont évtizedekkel azelőtti eseményeket gond nélkül felidéz…
– Ez megtévesztő lehet a család
számára, sok esetben arról számolnak be, hogy a nagymama kiválóan
emlékszik a régi, akár több évtizeddel azelőtt történt dolgokra, tehát
nagyon jó a memóriája. Viszont
más agyi struktúrák felelnek a rövid
távú és más neuroanatómiai struktúrák a hosszú távú memóriáért. Az
Alzheimer-kór esetén a halántéklebenyben található, hippokampusznak nevezett régió sorvad el, és ez
felelős a rövid távú memóriáért.

Dr. Rácz Attila pszichiáter

– Mivel magyarázható, hogy
néha távoli ismerősöket, például
a bolti eladót megismeri a
beteg, de a saját gyerekét, unokáját nem?
– A megismerés funkcióinak különféle tünetei bizonyos agyi struktúrák károsodásához kapcsolódnak.
Előfordul, hogy a beteg arról van
meggyőződve, hogy a családtagját
valaki más, egy rosszindulatú csaló
személyesíti meg, vagy úgy véli,
hogy egy családtagból két példány
létezik, máskor ismeretlen személyeket ismerősként nevez meg.
Ezek főleg a halántéklebeny sérülésére visszavezethető tünetek. Előfordul a hallucináció is, de
különbséget kell tenni, hogy tényleg látja-e azt, hogy valaki jár a lakásban, vagy csak gondolja. Ha úgy
látja, hogy emberek járnak a házában vagy az udvarán, akkor vizuális
hallucinációnak tekintendő. De van,
amikor csak egy téveszme, hogy
úgy gondolja, rendszeresen bejárnak a házába, ellopják a nyugdíját,
megmérgezik az ételét, figyelik
vagy kopácsolnak azért, hogy őt
idegesítsék. Ez is az Alzheimer
egyik velejárója, az észlelési zavarok együtt járnak a betegséggel, főként előrehaladott stádiumban.
– Hogyan segíthet a szakember?
Ha nem is visszafordítható, de
legalább megállítható a tünetek
súlyosbodása?
– Sajnos nagyon alattomosan
kezdődik a betegség, a hétköznapi
ember szinte észre sem veszi, hogy
valami történik a családtagjával. A
kezeléssel, a gyógyszerekkel a betegség lefolyását nem lehet késleltetni, és a beteg életét a kezelés
ellenére sem lehet meghosszabbítani. Ellenben az életminőségét
lehet javítani, és ezáltal a család, a
társadalom terheltségét enyhíteni. A
hangsúly a megelőzésen van, hiszen
a klinikai tünetek megjelenése előtt

akár 10-15 évvel elkezdődhet az
idegrendszer szintjén a megbetegedés, és ebben a stádiumban még nagyon jól befolyásolható ennek a
lefolyása. Életmódváltással, a rizikófaktorok kiküszöbölésével, például ha magas vérnyomással
küszködik valaki, akkor azt diagnosztizálni kell, és a megfelelő kezeléssel normális értékek között
tartani, vagy lemondani a dohányzásról, illetve a passzív dohányzásról, ugyanis az is káros hatású, és
növeli az Alzheimer előfordulásának az esélyét. Ha a vér koleszterin-

szintje magas, azt is lehet kezelni
gyógyszerekkel. A megfelelő, rendszeres testmozgással negyven-ötven
százalékkal csökkenthető az Alzheimer megjelenésének az esélye.
Ugyanúgy az egészséges táplálkozással, például a mediterrán, olívaolajban,
tengeri
halban,
gyümölcsökben, salátákban, sajtokban és különféle magvakban gazdag étrenddel. Újabban cikkek
jelennek meg például a kurkuma fogyasztásának jótékony hatásáról.
A magányos életmód szintén rizikófaktornak számít az Alzheimer
megjelenésében. Ha például az idős
ember elveszíti az élettársát, gyakran tapasztaljuk, hogy a kognitív
funkciói rohamosan romlani kezdenek. A rendszeres aktivitásnak, az
agytornának szintén védő, megelőző szerepe van, ha az illető például
sokat
olvas
vagy
keresztrejtvényt fejt, az késleltetheti
– akár tíz évvel is – az Alzheimer
megjelenését, főleg azoknál, akik
egész életükben szellemileg aktívak
voltak.
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– Említette, hogy a gyógyszeres
kezelés igazából csak az életminőségén tud javítani…
– A gyógyszeres kezelés enyhíti
a tüneteket vagy a társtüneteket,
mint például a depresszió, a szorongás, álmatlanság, hallucináció, zavart állapot. Ezeket kezelve és
enyhítve, ugyanakkor a memóriát, a
végrehajtó funkciókat javítva, nemcsak gyógyszerekel, hanem viselkedésterápiával
is,
a
beteg
autonómiája, önellátási képessége
még egy időre megmarad vagy
javul, nem szorul gondozásra, vagy
éppen kisebb mértékű felügyeletre
lesz szüksége, ami tehermentesíti a
családot. A tünetek megjelenésétől
számítva három-tíz év a betegség
átlagos lefolyása, és ez mindig attól
függ, hogy milyen stádiumban történt meg a diagnózis felállítása. Ha
kezdeti stádiumban, akkor nagy az
esély, hogy átlag tíz-tizenegy évet is
éljen a beteg, de ha súlyos, késői
stádiumban, akkor lerövidül ez az
időszak. Az Alzheimerben szenvedő beteg nem az Alzheimer,
hanem annak a szövődményei miatt
veszti életét, ezek közül említhető a
dehidratáció, mivel előfordul, hogy
nem fogyaszt elegendő folyadékot,
nem táplálkozik megfelelően, vagy
a balesetek (elesik, megégeti
magát), gyógyszerek mellékhatásai,
fertőzések miatt. Esetükben a balesetveszély fokozottan fennáll,
ezért amennyire csak lehet, meg
kell próbálni biztonságossá tenni a
környezetet, például a beteg ne
tudja felgyújtani, felrobbantani a
házat, ne forrázza le magát, ne húzzon magára nehéz tárgyakat, illetve
ne tudjon kiesni az ablakon.
– A páciensekben általában tudatosul, hogy milyen állapotba
kerültek, vagy nem élik meg zavaróként a tüneteiket?
– Akik tudatában vannak annak,
hogy milyen betegségben szenvednek, és milyen jövő vár rájuk, azok
hajlamosak a depresszióra, ami természetesen rontja az állapotukat,
előfordul, hogy nem táplálkoznak
megfelelően, magukba roskadnak,
esetleg öngyilkosságot forgatnak a
fejükben.
Legtöbb esetben azonban a beteg
annyira nincsen tudatában az állapotának, hogy autóba ül és vezet,
holott már képtelen rá. Vagy elbagatellizálja, próbálja takargatni a hiányosságait.
Gyakran megfigyelhető, hogy súlyosabb esetekben, mivel annyira
elszegényedik a gondolatviláguk,
nincsenek aggasztó, félelemkeltő
gondolataik, egyfajta jelenléti állapotot élnek meg, és ha megkérdezem tőlük, hogy vannak, az a
válasz, hogy nagyon jól. Azt sem
tudják, milyen nap van, de nem is
érdekli őket. Sokszor derűsnek, boldognak látom ezeket az időseket,
akiket semmi sem érint, semmi sem
zavar. Élik a jelen pillanatot. Tehát
sok esetben csak a családnak jelent
terhet ez az állapot.

Illusztráció
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Légy otthon a bőrödben!

Mindannyian hajlamosak vagyunk a
külsőségek, a látvány alapján ítélkezni, a lényegest nem észrevenni, de
ami kívül megmutatkozik, az a belső
világot is tükrözi. Bőrünk az a szervrendszer, amely összeköt bennünket
a külvilággal, de ugyanakkor el is választ, megvéd a külső behatásoktól,
kapcsolatot teremt, tükrözi az egészségi állapotunkat.

Bogdán Emese

Mai civilizált világunkban, ahol a pénz, az
idő diktál, mindent gyorsan teszünk. Gyorsan
eszünk, alszunk, pihenünk, szeretünk, szépülünk, gyógyulunk, természetesen mindent felületesen. ,,Nincs idő, menni kell!” A
bőrünkre kivetítve túl kell látnunk a pattanásokon, az ekcéma okozta kínokon, viszketegségen, fájdalmakon, repedéseken. Azt is
tudnunk kell, hogy a bőrünk a természettel
való összekötő, elválasztó szerepe mellett

még sok szerepű. Nemcsak fenntartja a homeosztázisunkat (azaz belsőnk állandó hőmérsékletét, energetikai egyensúlyát, állandó
ionkoncentrációját), nemcsak véd a betolakodó mikroorganizmusoktól (immunfunkció), de egyben ablak, tükör a külvilágra, a
külvilágnak. Azt mondják, hogy 30 éven felül
az életmód kiül az arcra, s ezt a szakemberek
is alátámasztják. Aki ,,tejben, vajban füröszti” magát, sokat alszik (a bőr anyagcseréje ilyenkor felgyorsul, regenerálódik),
egészségesen táplálkozik (sok zöldséget,
gyümölcsöt, folyadékot fogyaszt), rendszeresen mozog, friss levegőt szív (ami biztosítja
az oxigenációt), lelki harmóniában él, ép az
immunrendszere (góc, méreg-, salakmentes a
szervezete), annak valóban szép a bőre, mint
a Kleopátráé volt. Valójában azonban manapság nemhogy tejben-vajban nem fürösztjük
magunkat, de testünket-lelkünket állandó
stresszben, vegyszerben, elektroszmogban,
szennyezett levegőben, mesterséges technok- zetünk, sem a bőrünk nem üdvözli, sőt testirata világnézetben tartjuk. Ezt sem a szerve- leg direkt módon, lelkileg indirekt módon valamilyen formában tiltakozik ellene. Allergiás
lesz az eladdig természetes környezetére, és
ennek számos formája megnyilvánul. A szakemberek is rábólintanak arra, hogy a bajok a
mélyben gyökereznek, hogy a herpeszes hólyagocskák megjelenése az immunrendszer
gyengeségéről árulkodik, hogy több pihenést,
több vitamint, több ásványi anyagot kér a
szervezetünk. Dr. Kecskés Gabriella így jellemzi az ekcémát: ,,Ahogy a legtöbb bőrbetegség, az ekcéma is allergiás eredetű
krónikus bőrgyulladás, vagyis úgynevezett
dermatitisz, amelynek több fajtáját különböztetjük meg: a kontakt dermatitisz, az endogén
dermatitisz, a seboreás dermatitisz, a mikrobiális dermatitisz, atópiás dermatitisz. Ahogy
az ekcémát, az aknét sem csak a gennykeltő
baktériumok okozzák, az aknénak például
hormonális háttere is van, de a vastagbélben
éldegélő mikrobák is okozhatják. Ma már
tudjuk, hogy a szemölcsökért a HPV-t
(humán papilloma vírus) okolják, az urtikáriánál (csalánkiütés) a sokszor gyomorfekélyt
is okozó helicobacter pylorit teszik felelőssé,
a tejcukor-intoleranciánál a Candida albiIllusztráció canst. Ha egy betegség genetikailag determi-

Napi egy kifli
a rászoruló gyerekeknek

Mosolykifli címen adománygyűjtő kampányt indított a Gyulafehérvári Caritas.
Az adakozásból kiflit biztosítanának
annak a mintegy száz hátrányos helyzetű gyermeknek, akik a négy Kis-Küküllő menti településen működő
nappali központokba járnak tanórák
után.

Menyhárt Borbála

A Gyulafehérvári Caritas a Küküllő mentén
Balavásáron, Erdőszentgyörgyön, Gyulakután
és Hármasfaluban működtet nappali központot,
ahová iskola után bejárnak az elemi osztályos
gyerekek, ott élelmet kapnak, illetve egy multidiszciplináris szakembercsoport foglalkozik
velük. Olyan gyerekekről van szó, akik a család szűkös anyagi helyzete miatt sokszor naponta csak egyszer jutnak élelemhez,
előfordul, hogy este üres gyomorral bújnak
ágyba. Récsei Szilárd, a Maros Megyei Családsegítő Szolgálat koordinátora lapunknak elmondta, jelenleg a négy nappali központ közül
egyikben, Erdőszentgyörgyön tudnak adni
meleg ebédet a délben érkező kisdiákoknak, a
másik három központban péksüteményt kapnak. A kampány révén beérkező adományokból ezt szeretnék a továbbiakban is biztosítani
számukra.
– Nehéz körülmények között élő családokból jönnek a gyerekek, azt tapasztaljuk, hogy
amikor délben megérkeznek a központba, éhesek. Amíg éhes a gyerek, nagyon nehéz elkezdeni a foglalkozásokat – fejtette ki a
programfelelős.
A négy vidéki központban összesen száz
körül van azon I-IV. osztályosok száma, akik
részesülnek az egyéni, illetve csoportosan zajló
szociális szolgáltatásokban. Pszichológiai tanácsadást, fejlesztő foglalkozásokat biztosít
számukra a multidiszciplináris csapat, amely-

nek része a szociális munkás, pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus. A csoportos foglalkozásokon a tanulásban próbálnak nekik
segíteni, illetve fejleszteni a kompetenciáikat.
– A hangsúly nem kizárólag az after-school jellegen van, azaz, hogy a gyereknek legyen meg
másnapra a házi feladata, hanem inkább azon,
hogy a készségeik, képességeik legyenek meg
ahhoz, hogy tudjanak írni, olvasni, számolni, a
lemaradásukat próbáljuk behozni és az alapokat lefektetni náluk – magyarázta a szakember.
A nappali központok 2015-ben indultak el
egy norvég pályázat révén, azóta mind a négyet akkreditáltatták, és a helyi önkormányzatokkal, iskolákkal partnerségben működteti a
Gyulafehérvári Caritas. A központok előnye és
haszna a gyerekek életében vitathatatlan, a
helyi pedagógusok visszajelzései alapján rendszeresebben járnak iskolába, és ebben szerepe
van a szülőkkel való foglalkozásoknak is, amikor próbálták megértetni velük, milyen fontos,
hogy a gyerek iskolába járjon.
Ugyanakkor egy egészségügyi projekt keretében szűrővizsgálatokra viszik ezeket a gyermekeket, aminek a célja az egészségi
problémáiknak a felmérése és kezelése. A kisdiákok fogászati, szemészeti és hallásvizsgálatokon vesznek részt. Sok esetben a szülők, nevelők
nem ismerik fel az esetleges tüneteket vagy nem
tulajdonítanak kellő jelentőséget az egészségi
problémák megelőzésének, de a kezelésnek sem,
általában csak akkor fordulnak orvosohoz, ha
már nagyon fáj valamije a gyereknek.
A Mosolykifli kampány keretében pénzadományt fogadnak azoktól, akik támogatnák a
hátrányos helyzetű gyerekek étkeztetését. Adományozni lehet személyesen a Gyulafehérvári
Caritas Marosvásárhely, Rózsák tere 61. szám
alatti székhelyén hétköznaponként 9–15 óra
között, vagy banki átutalással: Caritas – Asistenţă Socială RO29RNCB0193015969600001
(BCR) – sponsorizare „Corn şi zâmbet”.

Illusztráció

nált, mint a psoriazis (pikkelysömör), alapos,
részletes kivizsgálás szükséges. Meg kell
vizsgálni, mi terheli az immunrendszerünket,
van-e gócos fogunk, krónikus arcüreggyulladásunk. Sokszor a genetikai eredetű psoriazisos betegek is tünetmentessé tehetők, ha
kikerülnek a szájukból a tesztelten nem szövetbarát fogászati anyagok, ha méregtelenítjük, góctalanítjuk őket, szervezetükben
felszabadítjuk az energetikai blokkokat.
Mindezt holisztikusan kell tenni, ami szerint
minden mindennel összefügg a szervezetben,
de a világmindenségben is, ugyanakkor
egyénre szabottan, mert minden ember individuum, egyszeri és megismételhetetlen. A
bőrelváltozásokra is érvényes, hogy nem kell
megelégedni a tüneti kezelésekkel, mondják
a szakemberek. Javasolt a Voll-féle módszer
is, mely a röntgen-, labor- és ultrahangvizsgálatokat tökéletesíti, felderítő munkával.
Ezzel a szervezet energetikáját, informatikáját vizsgáló módszerrel nemcsak a bajok
nyitja, de a szükséges homeopátiás szerek
vagy a bajok okozói is sikeresen tesztelhetők,
egyénre szabottan. És zárszóként még egy
idézet a szakembertől: „Ne elégedjünk meg
a tüneti kencékkel, hanem olykor-olykor nézzünk a szervezetünk mélyére!”
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Gombócok gyorsan, finoman

Ezelőtti rovatunkban arra adtunk ötleteket, mit is pakoljunk gyermekeinknek tízóraira az iskolába, most
pedig abban szeretnénk segítségükre
sietni, hogy mit reggelizzenek otthon
a gyerekek. Tudom, hogy általában –
és főleg a nagyobbak – szívesen átugornák a reggelit, de szülőként felelősségünk,
hogy
megfelelő
„előkészítéssel” indítsuk útnak őket.
Tekintve, hogy egy-egy hat-hetedikes
gyerek már szinte annyi időt tölt az iskolában, mint egy felnőtt a munkahelyén, kellő mennyiségű energiára és
tápanyagra van szüksége ahhoz, hogy
szervezete jól vegye az akadályokat.
Nos, az unalmas szendvics helyett
egy-két finom gombóc talán szívesebben beugrik a pocakjukba, ezért próbáljunk meg néha gombócot készíteni
nekik. Sokféleképpen variálhatjuk ezt
is, elkészíthetjük reggel, frissen, vagy
este, és reggel hidegen vagy újramelegítve lehet kínálni: mindenképpen
finom.

szük az összes hozzávalót (grízből először
kevesebbet, majd utána pótoljuk, ha kell) és
összedolgoztatjuk, ha nincs, akkor a gríz kivételével mindent tálba teszünk, kikavarjuk,
majd kanalanként hozzáadagoljuk a búzadarát. Jól formázható masszát kell kapnunk
belőle, amiből diónyinál nagyobb gombócokat formálunk, vagy két evőkanál segítségével galuskákat szaggatunk. A fövő
vízbe tesszük, és 10-15 percig főzzük,
gyöngyöző forrással. Eközben a zsemlemorzsát aranyszínűre pirítjuk az olajon,
majd beleforgatjuk a kifőtt gombócokat.
Tejföllel és porcukorral vagy fahéjas cukorral megszórva kínáljuk.
Meggyes ordagombóc

Sütő Edith Magdolna

Túrógombóc
Hozzávalók: 50 dkg tehéntúró, 3 tojás, 1
jókora evőkanál vaj, 2 evőkanál liszt, 6-10
evőkanál búzadara (gríz), csipetnyi só, 1 evőkanál cukor, 5-6 evőkanál olaj, 10-15 dkg
zsemlemorzsa; továbbá: cukor, porcukor,
fahéj, tejföl ízlés szerint
Elkészítése: Egy nagy edényben vizet teszünk forrni. Ha van robotgépünk, beletesz-

Kolbászfejűek fakanállal

Hozzávalók
20-22
gombóchoz: 40 dkg orda,
2 evőkanál cukor, 2 csipet
só, 2 tojás, 3 evőkanál
liszt, 8-10 evőkanál búzadara, kb. 40 szem (esetleg
60 apróbb szem) kimagozott meggy (fagyasztott
vagy cukrozott meggy,
üvegből), 5-6 babapiskóta
vagy keksz.
Elkészítése: Az ordát
villával összetörjük, majd
hozzáadjuk a sót, a cukrot
meg a tojást, és eldolgozzuk. Végül hozzáadjuk a
lisztet és annyi búzadarát,
hogy lágy, de jól formáz-

A töltött káposzta parajdi ünnepe

Ínyencek igazi paradicsomává vált a
múlt hét végén Parajd központja. A
huszonharmadik alkalommal megrendezett
töltöttkáposzta-fesztiválon
hazai és külföldi csapatok mérték
össze főzőtudásukat, kreativitásukat,
a hagyományos a szokatlannal találkozott, így mindenki megtalálhatta a
leginkább kedvére való ízeket.

Nagy Székely Ildikó

ható masszát kapjunk belőle.
Kanállal diónyi gombócokat
szaggatunk ki, ellapítjuk, mindegyikbe 2-3 szem meggyet rakunk, majd szép kerekre
formázzuk, és félretesszük. Egy
nagyobb lábosban vizet forralunk, enyhén megsózzuk, majd
az előkészített gombócokat egy
vagy két részletben kifőzzük
benne. Szűrőkanállal tálra szedjük, majd tálaláskor megszórjuk
babapiskóta- vagy kekszmorzsával. Kínálhatunk mellé joghurtöntetet is, amihez cukorral
és vaníliával ízesítjük a joghurtot.
Megjegyzés: meggy helyett
bármilyen más gyümölccsel
megtölthetjük a gombócokat.
Hamis túrógombóc fahéjas
mézkaramellel
Hozzávalók: 5 dl aludttej (vagy joghurt,
kefir, tejjel hígított tejföl), 1-2 evőkanál
cukor, 1 csipet só, 6-10 evőkanál búzadara,
5-6 evőkanál olaj, 10-15 dkg zsemlemorzsa;
a karamellhez: 2-3 evőkanál méz, 1 teáskanál
fahéj, 0,5 dl tejszín.
Elkészítése: Az aludttejet felforraljuk, hozzáadjuk a cukrot meg a sót, majd folytonos
kavarás mellett beleszórjuk a búzadarát is.
Tulajdonképpen egy tejbegrízt kell főzni belőle, azzal a különbséggel, hogy ezt keményebbre kell hagyni. Félretesszük, hogy egy
kicsit hűljön, ezalatt a zsemlemorzsát aranyszínűre pirítjuk az olajon. Vízbe mártott evőkanállal a masszából nagy galuskákat
szaggatunk ki, és beleforgatjuk a prézlibe.
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Végül a mézet egy kis edényben fölforraljuk, félrevesszük, belekavarjuk
a fahéjat és hozzáöntjük a tejszínt.
Addig forraljuk tovább kis lángon,
míg a karamell mind megolvad, és
sűrű krémmé nem alakul. Rálocsoljuk a gombócokra és már fogyaszthatjuk is.
Gyümölcsös gombócok,
avagy hideg túrógombóc
Hozzávalók kb. 25 darabhoz: 8 dl
tej, 20 dkg búzadara, 35 dkg tehéntúró, 2 tojás, 20 dkg fagyasztott eper
vagy bármilyen más gyümölcs, csipetnyi só, 5-6 evőkanál cukor (ízlés
szerint), 5 dkg pirított mandulaforgács, csokoládéforgács (esetleg kókuszreszelék,
színes
cukorka,
csokoládédara, egyebek).
Elkészítése: A tejet felforraljuk a
sóval és a cukorral, majd beleszórjuk
a búzadarát, és állandóan kavargatva sűrű tejbegrízt főzünk belőle. Ahogy megfőtt, azon
forrón egyenként hozzákavarjuk a tojásokat,
majd hagyjuk langyosra hűlni. Ezalatt az
ordát vagy a túrót villával összetörjük, majd
összekeverjük a kihűlt tejbegrízzel. Az epret
tetszés szerint feldaraboljuk, és a masszához
keverjük. Végül a masszából gombócokat
formálunk, és meghempergetjük összetört pirított mandulában vagy csokoládéforgácsban,
de ízlés szerint bármibe forgatható.
Megjegyzés: aszalt gyümölcsöket is használhatunk hozzá. Ezeket a tejjel együtt fölforraljuk, és úgy főzzük meg a tejbegrízt. Ezalatt
kissé megduzzadnak és megpuhulnak.

A péntektől vasárnapig tartó ünnep középső napján, szombaton ragadtak fakanalat
a versenyzők, akik már csapatnevükben is
sejtették, hogy ezen a megmérettetésen nem
a helyezés, hanem a vidámság, az együttlét
öröme számít. A székelyudvarhelyi Börtöntöltelékesek például csíkos rabruhában kavargatták az üstbe kerülő finomságokat. A
békéscsabai Kolbászfejűek eledelét a csabai
kolbász tette jellegzetessé, a szekszárdi Borvirágok töltött káposztája kétféle sertéshúsból
és marhahúsból készült. Hagyományos recept

szerint sóval, borssal, csomborral, kaporral
fűszerezte a töltelékest a parajdi K(Áprily)
Generáció, amely első alkalommal nevezett
be a versenybe.
Ezzel szemben a Délkelet-Dunántúlról, a
magyarországi Tolna megyéből érkezett Tengelic csapat eltért a megszokott forgatókönyvtől,
nem
„csomagolta”
káposztalevélbe, hanem vágott savanyúkáposztára helyezte a rizzsel dúsított húsgombócokat.
Különleges volt a szerbiai Zenta községből
érkezett csapat tölteléke is, amelybe rizs helyett könnyebben emészthető hántott árpa került.
A főzőverseny hangulatát a központi park-

ban folyamatosan zajló kulturális programok
emelték. A kínálatban minden korosztály találhatott valamit – néptáncos produkciót,
gyermekműsort, harci bemutatót –, amit egészen az övének érzett. Aki pedig végigsétált
a településen, az iskolások őszi alapanyagokból készült, vidám kompozícióiban gyönyörködhetett. Egyetlen alkotás sem hasonlított a
tavalyi, tavalyelőtti művekre, új ötlet szerint
„született” egyebek mellett a tökfejű focicsapat, a káposztaarcú katona és a székely ruhás
óriásszalmabála-pár. A környékbeli, illetve a
távolabbi vidékekről érkezett fesztiválozók
huszonharmadjára is megtapasztalhatták a
jellegzetes parajdi találékonyságot és vendégszeretetet.
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Egy falusi hegedűs múltbéli üzenete

Szilágyi Mihály

(Folytatás szeptember a 13-i lapszámból)
A regényes bevezető tehát megvolt. Most ugorjunk vissza
a közelmúltba, a kétezres évek elejére! Franciaországban a
Picomtal-kastély jelenlegi tulajdonosa restaurálni kezdte az
épületet. A munkálatok során megdöbbentő dolgokat leltek a
régészek. Összesen 72 parkettalemez hátlapján találtak feljegyzéseket. A szöveg nem egyéb, mint a korabeli ács titkos
naplója. Alighogy olvasni kezdték a feljegyzéseket, a kutatók
néha megborzongtak, máskor meg csodálkozva néztek össze.
A falapokra olyan eseményeket jegyzett fel az ács, amelyek
mind megtörténtek.
„Boldog halandó. Mikor engem olvasol, én már nem leszek többé. Légy okosabb annál, mint én voltam 15 és 25
éves korom között, amikor csak a szerelemért és az alkoholért
éltem, keveset tettem és sokat költöttem. Hegedűs voltam” –
így mutatkozik be, aki teleírta a fatáblákat.
A fenti regényes bevezető pontatlan az események sorát il-
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letően, ugyanis az asztalosmester érett felnőttkorban készítette a kastély parkettjét, 18801881-ben. A mester nem burkolózik a
névtelenség homályába, és azzal, hogy vállalja
a nevét, hitelesnek bizonyulnak a feljegyzések.
Joachim Martinnak hívták. Annyit tudunk róla,
hogy 1842-ben született, és 1897-ben halt meg.
A kutatók szerint érzékeny és okos ember lehetett. Írásképe és fogalmazásmódja is erre utal.
Úgy érezte, el kell mondania a világnak azt a
sok eseményt, amit akkor nem mert, és megtalálta a módját annak, hogyan adja az utókor tudtára.
Csúnya titkok tudója volt Joachim Martin. A
parkett-táblák arról tanúskodnak, hogy 38 éves
érzékeny keresztény lelke arra indította, hogy
közölje a világra ordító bűnöket.
„1868-ban éjféltájban elhaladtam egy istálló
ajtaja előtt. Nyöszörgést hallottam. Egy régi barátom szeretője volt, aki éppen vajúdott.” A rémtörténet folytatásában
pedig négyszeres csecsemőgyilkosságról hallunk. A csecsemőket nem az Szövegrészletek a fatáblákon
anya, hanem a szeretője gyilkolta meg.
Róla a következőket írja Joachim Martin: „Ez a bű- különleges, jövőben történő gyónásmódot. Ő meggyónt.
nöző most megpróbálta elbaltázni a házasságomat. Amit tudott, ami zavarta, ami bántotta, mindent leírt, és a legCsak egy szót kéne szólnom, rámutatni az istállóra, biztosabb helyre rejtette. Tudta, hogy munkája hosszú ideig
és mind a börtönben végeznék. De nem teszem. fennmarad, és remélte, hogy ezek a titkok nyilvánossá válnak
Gyermekkori barátom. Az anyja pedig az apám sze- valamikor a távoli jövőben, és akkor ő megkapja a feloldozást.
retője.” Őszintén és tényfeltáróan írt.
Hogy miért a jövőnek gyónt? Csakis azért választhatta ezt
A Les Crottes (ma Crotts) nevű falucska akkori
a
lehetőséget,
mert jól ismerte a korát. Gyónásával a titok
baja csak tetéződött a pappal, aki – az akkori viazonnal
kiszivárgott
volna, és azzal csak ártott volna. De ő
szonylatban – nem volt jó orvos, sőt visszaélt helynem
akart
senkinek
sem
rosszat, csak saját lelki megnyugzetével, gyónás címén túl részletesen vallatta a nőket
vást.
a hálószobatitkokról. A hívek több tiltakozó levéllel
Zenei nyelvezettel élve, Joachim Martin muzsikájának a
igyekeztek elérni, hogy váltsák le a papot. Az egyik
nyilatkozatnak maga Joachim Martin a szerzője. A képzeletbeli disszonanciája csak akkor oldódott tökéletes
kezdeményezés talán azért nem járt sikerrel, mert konszonanciára, amikor elolvasták a titkos feljegyzéseket. Ez
nem a valódi okot, hanem a gyenge orvosi ismerete- a hegedűszóló-szonáta különös módon másfél évszázados
hosszúságú mű: kezdődött valahol a XIX. század közepén,
ket rótták fel a papnak.
és
hosszú hatásszünet után a közelmúltban fejeződött be.
A falapokra felírt eseményekből a szerző életfelEbben
a szokatlan „zeneműben” éppen a szünet a kulmináfogása és a település gondolkodásmódja is tisztán kiciós
pont,
amit a parkettlapokról megtudtunk, már csak karajzolódik. Az asztalosmester hegedűs saját korában
dencia
(befejezés,
zárlat).
talán nem talált lelki vigaszt, ezért választotta ezt a
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A szeptember 20-i rejtvény megfejtése: Egy jól megírt életrajz csaknem olyan ritka, mint egy jól eltöltött élet.

q

u

u

Ð

2018. szeptember 27., csütörtök ___________________________________________SPORT _______________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Nem vitézkedtek a „székelyek”

Kiütéses győzelmet aratott
hazai pályán Csíkfalva a
Maros megyei labdarúgó 6.
liga 2. fordulójában Hármasfalu ellen, de született meglepetés
is
a
vasárnapi
játéksorozatban.

Gligor Róbert László

Nem sok esélyt adott ellenfelének Csíkfalva, már az első percekben
ostrom
alá
fogta
a
hármasfalusiak kapuját, s néhány
próbálkozás után a 13. percben sikerült is megszereznie a vezetést,

amikor Marton oldalbedobását Gáspár fejjel a hosszú sarokba továbbította (1-0). Hamarosan Csoma is
szerencsét próbált, de emelt labdája
a kapu mögött esett le, majd a vendégek kapusa hárította Gáspár rúgását, Novák rálövése pedig a felső
lécen csattant. A 22. percben ismét
megzörrent a vendégek hálója: kapusuk, Kovács ütközött a hazai támadóval,
a
hármasfalusiak
szabadrúgást kértek, de a játékvezető szögletrúgást ítélt a hazaiaknak, ezt követően a kapu előtti
kavarodásban Veres lövése a védőkről a gólvonal mögé pattant (2-0). A

felháborodott vendégek még le sem
csillapodhattak, a következő percben újra a hazaiak örülhettek: Marton oldalbedobását Csoma a hosszú
sarokba lőtte (3-0). Ezután a hazaiak visszahúzódtak térfelükre, de a
hármasfalusiaknak nem sikerült beverekedniük magukat Dávid kapuja
elé, így a szünet előtt ismét Csíkfalva lépett előtérbe, Veres lövése a
„pipát” találta el, Nagy Sz. a kapu
fölé lőtt, mígnem a 45. percben
Csoma sarokrúgását Novák a hálóba továbbította (4-0).
A második játékrészben tovább
folytatódott a vendégek kapujának
ostroma, de csak Kovács jutott helyzetbe, ám a hármasfalusi védők
mentettek. A 63. percben a vendégek pontrúgáshoz jutottak, de Jónás
Sz. a kapu fölé küldte a lasztit, a túloldalon pedig Gáspár is jócskán célt
tévesztett. A jól szórakozó közönségnek nem kellett sokat várnia az
újabb gólra, már a 65. percben nőtt
a hazaiak előnye: Kovács labdáját
még hárította a kapus, de Aszalós rálövése már a hálóban kötött ki (5-0).
Míg a vendégek alig tudtak a csíkfalvi térfélre átjutni, addig a hazaiak
sorra puskázták el a helyzeteket
Veres, Kis és Nagy Sz. révén, mígnem a 80. percben a kapu elé került
Martonnak már sikerült betalálnia
(6-0), a 84. percben pedig Veres
duplázott, a hármasfalusi kapus alatt
lőtt a hosszú sarokba (7-0).
A fordulóban két meglepetéseredmény is született: a címvédő kikapott Mezőpanittól, míg Jedd csak
döntetlent ért el Székelyberében.

Lionel Messi
továbbra sem lép pályára a válogatottban
Fotó: Gligor Róbert László

Lionel Messi az októberi barátságos mérkőzéseken
sem lép pályára az argentin labdarúgó-válogatottban.
„Beszéltem vele, és továbbra is úgy gondoljuk, az
a legjobb, ha nem csatlakozik a csapathoz” – nyilatkozta Lionel Scaloni megbízott szövetségi kapitány.
Az FC Barcelona csatára legutóbb a nyári oroszországi világbajnokságon, a későbbi győztes Franciaország elleni, 4-3-ra elveszített nyolcaddöntőben játszott
a válogatottban, a Guatemala és a Kolumbia elleni
szeptemberi barátságos meccseket kihagyta.
Az argentinok október 11-én Irak, öt nappal később
pedig Brazília csapatával játszanak felkészülési mérkőzést Szaúd-Arábiában.
A 31 éves Messi eddig 128 válogatott meccsen 65
gólt szerzett, de 2016-ban már volt egy rövid időszak,
amikor nem szerepelt hazája nemzeti csapatában.

Európai focikörkép

* Angol Premier liga, 6. forduló: Arsenal – Everton 2-0, Brighton & Hove Albion – Tottenham 1-2, Burnley – Bournemouth
4-0, Cardiff – Manchester City 0-5, Crystal palace – Newcastle United 0-0, Fulham – Watford 1-1, Leicester – Huddersfield
3-1, Manchester United – Wolverhampton 1-1, West Ham United – Chelsea 0-0, Liverpool – Southampton 3-0. Az élcsoport:
1. Liverpool 18 pont, 2. Manchester City 16, 3. Chelsea 16.
* Spanyol Primera División, 5. forduló: FC Barcelona – Girona 2-2, Celta Vigo – Valladolid 3-3, Eibar – Leganés 1-0, Huesca
– Real Sociedad 0-1, Levante – Sevilla 2-6, Rayo Vallecano – Alavés 1-5, Betis – Athletic Bilbao 2-2, Getafe – Atlético Madrid
0-2, Real Madrid – Espanyol 1-0, Villarreal – Valencia 0-0; 6. forduló: Espanyol – Eibar 1-0, Atlético Madrid – Huesca 3-0,
Real Sociedad – Rayo Vallecano 2-2. Az élcsoport: 1. Barcelona 13 pont, 2. Real Madrid 13, 3. Atlético Madrid 11.
* Olasz Serie A, 5. forduló: Bologna – AS Roma 2-0, Chievo – Udinese 0-2, Fiorentina – SpAL 3-0, Frosinone – Juventus
0-2, Lazio – Genoa 4-1, AC Milan – Atalanta 2-2, parma – Cagliari 2-0, Sampdoria – Inter 0-1, Sassuolo – Empoli 3-1, Torino
– Napoli 1-3; 6. forduló: Inter – Fiorentina 2-1. Az élcsoport: 1. Juventus 15 pont, 2. Napoli 12, 3. Fiorentina 10.
* német Bundesliga, 4. forduló: Schalke 04 – Bayern München 0-2, Hoffenheim – Borussia Dortmund 1-1, Bayer
Leverkusen – Mainz 1-0, VfB Stuttgart – Fortuna Düsseldorf 0-0, Eintracht Frankfurt – RB Leipzig 1-1, Hertha BSC –
Mönchengladbach 4-2, Augsburg – Werder Bremen 2-3, Wolfsburg – Freiburg 1-3, FC Nürnberg – Hannover 96 2-0; 5. forduló: Bayern München – Augsburg 1-1, Freiburg – Schalke 04 1-0, Werder Bremen – Hertha BSC 3-1, Hannover 96 – Hoffenheim 1-3. Az élcsoport: 1. Bayern München 13 pont, 2. Werder Bremen 11, 3. Hertha BSC 10.
* Francia ligue 1, 6. forduló: Angers – Toulouse 0-0, Guingamp – Bordeaux 1-3, Lille – Nantes 2-1, Lyon – Olympique
Marseille 4-2, AS Monaco – Nimes 1-1, Montpellier HSC – Nice 1-0, Reims – Dijon 0-0, Stade Rennes – paris St. Germain
1-3, St. Etienne – Caen 2-1; 7. forduló: AS Monaco – Angers 0-1, Nantes – Nice 1-2, Toulouse – St. Etienne 2-3. Az élcsoport:
1. paris St. Germain 18 pont, 2. Lille 13, 3. St. Etienne 12.

Röviden

* A magyar futsalválogatott 4-3-ra legyőzte a szlovák együttest a csehországi Nymburkban zajló Visegrádi
Négyek Tornája keddi, második játéknapján. Turzó József szövetségi kapitány csapata hétfőn 5-4-re kikapott
a házigazda Csehországtól.
* A Forma–1-ben szereplő Sauber megnevezte Kimi Räikkönen csapattársát a következő idényre: az istállóhoz 18 év után visszatérő finn versenyző márkatársa Antonio Giovinazzi lesz, aki 2017-ben két futamon
már indult a svájciakkal.
* Németországban kezdi szereplését a magyar férfivízilabda-válogatott a világliga és az Európa-kupa selejtezőjében. A férfiaknál 14 együttes nevezett be a sorozatra, a világkupa-győztes magyar válogatott Oroszországgal, Németországgal és Máltával játszik majd.
* Jövő hétfőn búcsúztatják a hetvenhét éves korában, hosszan tartó betegség után múlt szerdán elhunyt
Kulcsár Győző négyszeres olimpiai, háromszoros világbajnok párbajtőrözőt, a nemzet sportolóját.

jegyzőkönyv
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Maros megyei labdarúgó 6. liga, 2. forduló: Csíkfalvi Millennium – Hármasfalusi
Siculus 7-0 (4-0)
Csíkfalvi sportbázis, mintegy 70 néző. Vezette: Mocan Eugen, Albu Bálint,
Tamaş Alex-Bogdan (Marosvásárhely). Ellenőr: Tóth József (Marosvásárhely).
Gólok: Gáspár (13.), Veres (22., 84.), Csoma (23.), Novák (45.), Aszalós (65.),
Marton (80.).
Csíkfalva: Dávid – Farkas, Kis, Novák (53. Kovács), Veres, Nagy B., Marton,
Aszalós, Csoma, Nagy Sz., Gáspár.
Hármasfalu: Kovács (54. Benedek) – Szilveszter (78. Faluvégi), Both (65.
Kozma), puiu, Jónás L, Jónás Sz., petrás, Rácz (47. Nemes), Máté, Bóka, Jakab
(59. Árkosi).

1. Csíkfalva
2
2. Küküllőszéplak 2
3. Sáromberke 2
4. Jedd
2
5. Somosd
2
6. Egrestő
2
7. Nyárádgálfalva 2
8. Mezőpanit
2
9. Székelybere 2
10. Csittszentiván2
11. Kibéd
2
12. Hármasfalu 2

2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

Ranglista
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2

Eredményjelző

11-2
9-1
5-2
5-3
4-2
6-5
7-8
3-4
3-7
6-8
0-5
0-12

6
6
6
4
3
3
3
3
1
0
0
0

* 4. liga, klasszikus csoport, 2. forduló: Kerelőszentpál – Küküllődombó 1-1,
Mezőrücs – Magyaró 6-1, Radnót II – Görgénysóakna 3-2, Marosvásárhelyi MSE
II – Kerelő 1-1, Bátos – Mezőzáh 6-5, Mezőceked – Gernyeszeg 3-1. Az élcsoport:
1. Küküllődombó 4 pont, 2. Radnót II 4, 3. Mezőrücs 3.
* 5. liga, Északi csoport, 2. forduló: Szászrégeni Înfrăţirea – Nyárádremete 1-2,
Galambod – Köhér 3-6, Tuzson – Mezőkirályfalva 4-1, Alsóidecs – Marosfelfalu 40. Az élcsoport: 1. Köhér 6 pont, 2. Alsóidecs 4, 3. Tuzson 4.
* 5. liga, Déli csoport, 2. forduló: Maroskece – Balavásár 2-4, Marosludas II –
Mezőgerebenes 6-1, Harasztkerék – Hadrév 16-0, Magyarsáros – Mezőtóhát 11-1.
Az élcsoport: 1. Harasztkerék 6 pont, 2. Magyarsáros 6, 3. Marosludas II 6.
* 6. liga, 2. forduló: Küküllőszéplak – Egrestő 4-1, Csittszentiván – Nyárádgálfalva 4-5, Kibéd – Sáromberke 0-2, Mezőpanit – Somosd 2-1, Székelybere – Jedd
2-2, Csíkfalva – Hármasfalu 7-0.

FIFA-gála

A nemzetközi sajtó dicséretekkel
halmozta el Modricot, Cristiano Ronaldót
a távolmaradása miatt kritizálta

A nemzetközi sajtó elsősorban
Cristiano Ronaldo távolmaradásával foglalkozott, valamint az év játékosának választott Luka Modricot
dicsérte a Nemzetközi Labdarúgószövetség (FIFA) Londonban tartott
hétfői gálájának másnapján.
* Sportske Novosti (horvát):
„Ronaldo egója még a sportolói
klasszisánál is nagyobb, ahogyan
mondani szokta, »nincs jobb
nálam«. Most mégis van. Egy fiatalember Zárából, aki az elmúlt
évben jobb volt Ronaldónál. A portugál pedig egyszerűen nem megy
el egy olyan díjátadóra, ahol nem őt
választották a legjobbnak. Nem hajlandó egy másik sportoló mögött
állni, és még kevésbé hajlandó gratulálni.”
* 24Sata (horvát): „A portugál
sztár nem ment el a díjátadóra, ahogyan augusztus végén Monacóba, a
legjobb európai játékos díjazásakor
sem. Nem ment el Londonba, mert
nem tudta elviselni, hogy üres kézzel kell távozzon a gáláról.”
* Index.hr (horvát): „Modric ugyan
Cristiano Ronaldótól nem kapott elismerést, de a háromszoros világbajnok
Pelé, valamint az igazi Ronaldo az
elsők között gratulált neki.”
* La Repubblica (olasz): „Ronaldo most észrevehette, hogyan

válik egyre sebezhetőbbé a saját
márkája a Real Madrid védőbuborékán kívül. Cristiano talán tudta,
talán csak megérzés volt, de végül
nem utazott el Londonba, mert nem
tetszett neki az ötlet, hogy valaki
másnak az árnyékában szerepeljen.”
* Marca (spanyol): „A díjat egy
olyan játékos kapta, aki nem szerepel állandóan a címlapokon, nem áll
a góllövőlisták élén, de egy személyben motorja egy csapatnak,
amely sorozatban háromszor nyerte
meg a Bajnokok Ligáját, és egy
másik együttesnek, amely története
során először jutott be a világbajnoki döntőbe.”
* Mundo Deportivo (spanyol):
„Luka Modric megtörte Messi és
Cristiano Ronaldo uralmát, miután
az elmúlt években ők ketten a világ
futballjának minden fontos egyéni
díját begyűjtötték.”
* AS (spanyol): „Modric magas
színvonalon, konstans, szilárd, inspiráló és szolidáris futballt játszik.
A csapatáért küzd, nem pedig saját
magáért. Az ilyen típusú játékosokat időről időre díjazni szokták.”
* El Mundo (spanyol): „A FIFA
a horvát futballista kettős szerepét
is elismerte – díjazta a horvát válogatott fővezérét és a királyi gárda
valódi motorját.”

A világ jelenleg legjobbnak nyilvánított játékosa, Luka Modric (b), jobbján Gianni Infantino
FIFA-elnökkel
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Téli időjárás a hegyekben

Fagyhalál
a Fogarasi-havasokban

Szeptember 25-én, kedden
éjjel a nagyszebeni sürgősségi kórházban elhunyt egy
22 éves fiatalember, aki a marosvásárhelyi rohammentő
szolgálatnál teljesített önkéntes szolgálatot. A fiatalember
barátnőjével és barátjával vasárnap a Fogarasi-havasokban túrázott. A levegő
hirtelen lehűlése és a fáradtság miatt kihűlt a teste, és
megállt a szíve.

Barátnőjének, aki szintén a mentősöknél tevékenykedett, életmentő
művelettel sikerült életben tartania
a fiút. A hegyimentők kritikus állapotban találtak rájuk, lehozták a
hegyről, és a nagyszebeni kórházba
szállították őket. A fiatalembert sajnos nem sikerült megmenteni. A barátnője végtagjai sérültek, ő is
hipotermiás állapotban került kórházba. Jelenleg is kezelik. A veszélybe került turistákat az Argeş és
Szeben megyei hegyimentők hozták le a hegyekből. A Szeben megyeiek szerint az elhunyt férfi nyári
öltözetben volt, hátizsákjában sem
volt meleg ruha. Mindamellett
fagypont alá süllyedt a hőmérséklet,
erős szél fújt. A megtett úton kifáradt a fiatalember, akivel gyakorlatilag a végkimerülés végzett. A
mentéskor a Fogarasi-havasokban
mínusz 6 Celsius-fok volt a hőmérséklet, és mintegy 30 cm vastag hóréteg hullt. A turisták Románia
legmagasabb csúcsát, a 2544 méter
magas Moldoveanut célozták meg.
A Bâlea-tó melletti menedékház
felé tartottak, amikor a hirtelen időjárás-változás miatt bajba kerültek.
Egyik társuk értesítette a hegyimentőket, akik a bajba jutottak segítségére siettek. A menedékházba jutott
társuk épségben megúszta a kalandot.
Kedden két német turistát is lehoztak a hegyről, akik a Călţun-tó
melletti védkunyhóban töltötték az
éjszakát, mert a hidegre forduló idő
miatt megfelelő öltözet nélkül nem
tudtak lejönni a hegyről. Őket a Piscul Negru menedékházhoz vezették, majd a Transzfogarason
keresztül segítséggel hagyták el a
hegyet. A turistákat a Negoj-csúcs
környékén érte a vihar – értesítette
a sajtót az Argeş megyei hegyimentő szolgálat.
Ezek az esetek ismételten figyelmeztetnek arra, hogy a heggyel nem
lehet játszani. Az 1500–2000 méter
fölötti hegyvidéki túrát csak azok
vállalják, akik megfelelő fizikai
erőben vannak. Ismert, hogy a 2500

méteres csúcsok környékén előfordulhat, hogy augusztusban is havazik, a havasokban pedig hamarabb
beköszönt a tél. Ezért bármennyire
meleg van az alacsonyabb régiókban, akik magashegyi túrára készülnek, öltözzenek fel. Ilyenkor már
legyen a hátizsákban kötött sapka,
kesztyű, viharkabát és melegebb öltözet. Fontos, hogy vastagabb talpú
és borítású bakanccsal vágjunk neki
a hegynek. Továbbá elengedhetetlen a megfelelő élelmiszerkészlet,
az energiapótló, a vitaminok, csokoládé vagy gyümölcs. Ősszel már
magunkhoz vehetjük a termoszt
meleg teával, adott esetben ez is
életet menthet. Tanácsos minden
esetben értesíteni a menedékházakat, a hegyimentő szolgálatot, hogy
milyen útvonalon haladunk, hányan
indulunk, adjunk meg minden olyan
információt, ami adott esetben
hasznos lehet a mentők számára.
Ami a megyénkben is húzódó
Kelemen- és Görgényi-havasokat
illeti, Kovács Róbert, a Maros Megyei Speciális Barlangi és Hegyimentő Szolgálat vezetője elmondta,
az előrejelzéstől eltérően még eltart
a hideg tájainkon. Az általuk ellenőrzött két hegységben még nem havazott ugyan, de reggel és este a
sziklákon vékony jégréteg képződik, csúszásveszélyes, aki ilyen helyen jár, figyeljen jobban.
Megtudtuk, hogy elkészült a Kelemen-havasokban az a négy védkunyhó, amelyeket a megyei tanács
támogatásával építettek fel a Negojnyeregben a Rusca-szikláknál, a
Tiha-nyeregben és a Kis Besztercecsúcshoz vezető úton, a Hosszúmezőn, ahova szükség esetén a túrázók
behúzódhatnak és értesíthetik a hegyimentőket. Arra kérik a turistákat,
hogy őrizzék meg ezeket az építményeket, mert életmentőek lehetnek,
és baj esetén, miután értesítették
őket, ne mozduljanak onnan, mert
ezek a helyek biztos pontok, ahonnan könnyebben le tudják hozni az
érintetteket, mint más, balesetveszélyesebb helyekről. Az is fontos,
hogy indulás előtt érdeklődjenek az
időjárás-előrejelzésről és az utak állapotáról a hegyimentőktől. Mobiltelefonon a 0 SALVAMONT
elérhetőségen ahhoz a megyei szolgálathoz jut el a hívás, ahol a telefonáló tartózkodik. Kizárólag
sürgősségi esetben hívható a 112-es
szám, illetve információért baj esetén a Maros megyei diszpécserszolgálat
0728-289-442-es
telefonszámán is kapcsolatba lehet
lépni a hegyimentőkkel. (vajda)

Fotó: illusztráció

A Tompa Miklós Társulat októberi műsorrendjéről

Kaáli Nagy Botond
Közzétette nemrég kezdődött, immár 74. évadának
októberi műsorrendjét a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós Társulata. Az ősz második hónapjának folyamán láthatunk eddig is játszott produkciókat, de több bemutatóval is jelentkezik a társulat,
a színház pedig vendégül látja a XIV. Erdélyi Hivatásos Magyar Néptáncegyüttesek Találkozóját is.
Lesz táncszínház, vígjáték és tragédia, a színházművészet számos műfaját lefedi az októberi műsorkínálat, amelyről az alábbiakban olvashatnak.
Október 2., kedd 19.30 óra – Bartis Attila: Rendezés / dráma / rendező: Bartis Attila / Kisterem. Az előadás időtartama 1 óra 50 perc (szünet nélkül).
Október 3., szerda 19.30 óra – Székely János: Én
és a világ / Henn János előadóestje / Kisterem. A 90
éve született Székely Jánosra emlékeznek. A Tompa
Miklós Társulat és a Gyulai Várszínház közös produkciója. Bemutató előadás – Bernády György-mecénásbérlet.
Október 12., péntek 19.00 óra – To_R/FEAST /
Nagyterem / az M Studio előadása – Bernády
György-mecénásbérlet.
Október 13., szombat 19.30 óra – Horace McCoy:
A lovakat lelövik, ugye? / dráma / rendező: Mădălin
Hîncu / Kisterem. A fiatal rendezőknek meghirdetett
pályázat nyertese. Bemutató előadás – Bernády
György-mecénásbérlet.
Október 14., vasárnap 19.30 óra – Horace McCoy:
A lovakat lelövik, ugye? / Kisterem.
Október 18., csütörtök – Nagyterem – XIV. Erdélyi
Hivatásos Magyar Néptáncegyüttesek Találkozója.
19.00 óra – A találkozó hivatalos megnyitója / Kicsi
Svejk háborúja – a Maros Művészegyüttes előadása.
Október 19., péntek – Nagyterem – XIV. Erdélyi
Hivatásos Magyar Néptáncegyüttesek Találkozója:
12.00 óra – Szerencsekrajcár – a Háromszék Táncegyüttes előadása. 18.00 óra – Kiáltó szó – az Udvarhely Táncműhely előadása.
Október 20., szombat – Nagyterem – XIV. Erdélyi

Hivatásos Magyar Néptáncegyüttesek Találkozója:
12.00 óra – Vanmese – a Nagyvárad Táncegyüttes előadása. 18.00 óra – Örökség – a Hargita Székely Nemzeti Népi Együttes produkciója.
Október 20., szombat 19.30 óra – Ivan Viripajev:
Részegek / színmű / rendező: Radu Afrim / Kisterem.
Az előadás időtartama 3 óra 15 perc (egy szünettel).
Október 21., vasárnap – Nagyterem – XIV. Erdélyi
Hivatásos Magyar Néptáncegyüttesek Találkozója:
19.00 óra – gálaműsor.
Október 29., hétfő 19.00 óra – Karácsony Benő –
Kincses Elemér: Pjotruska / könnyes bohózat / rendező: Kincses Elemér / Underground terem. Az előadás időtartama 1 óra 45 perc (szünet nélkül).
Október 30., kedd 19.00 óra – William Shakespeare: Macbeth / tragédia / rendező: Keresztes
Attila / nagytermi stúdiótér. Az előadás időtartama: 1
óra 45 perc (szünet nélkül).
Október 31., szerda 19.00 óra – William Shakespeare: Macbeth / nagytermi stúdiótér.
Jegyek és bérletek válthatók a színházi jegypénztárban (kedd-péntek 9.00 – 15.00 óra között és előadás előtt egy órával, telefon: 0365-806-865), a
színház Kultúrpalotában működő jegyirodájában
(kedd-péntek 12.00–17.30 óra között, telefon: 0372951-251) valamint online, a www.biletmaster.ro honlapon. A színház fenntartja a műsorváltoztatás jogát.
Ami a fesztiválszerepléseket és vendégjátékokat illeti, október folyamán több helyszínen is fellép a
Tompa Miklós Társulat: 17-én, pénteken az Én és a
világ című előadást játsszák a budapesti Vigadóban,
ugyanazon a napon a Hedda Gablert Székelyudvarhelyen az IFESZT keretében, 23-án, kedden és 24-én,
szerdán pedig a Részegek van műsoron Bukarestben
az Országos Színházi Fesztiválon. Szintén Bukarestben adják elő 25-én, csütörtökön a Rendezést, míg 26án, pénteken a Retromadár blokknak csapódik, és
forró aszfaltra zuhan című előadást játsszák Brassóban.

Szászrégeni polgármesteri Hivatal
Közlemény

A helyi tanács 2013. évi 176-os, taxizásra, taxiszolgáltatásokra vonatkozó határozata alapján Szászrégen
Polgármesteri Hivatala az érdekeltek – akiknek az engedélye lejár – tudomására hozza, hogy ötven taxiszolgáltatási engedély kiváltását teszi lehetővé a következő naptári terv szerint:
2018. 09. 25 – 2018. 11. 23. – a kérvények és az előírt dokumentumok benyújtása.
2018. 11. 24 – 2018. 12. 02. – az engedélyek odaítélése.
2018. 12. 03. – az engedélyezésre vonatkozó döntés kifüggesztése.
2018. 12. 04. – 2018. 12. 18. – az óvások benyújtása Szászrégen polgármesteréhez.
2018. 12. 19. – 2018. 12. 26. – az óvások megoldása és az eredmények közlése.
2018. 12. 27. – a szükséges illetékek kifizetése.

A taxizási engedély kiváltásához szükséges:
a) – szállítási engedély
b) – a gépkocsi törzskönyve és forgalmi engedélye, amelyből kiderül, hogy a jármű az engedélyezett szállító tulajdonában van, vagy lízingeli szerződés alapján
c) – járműjóváhagyási igazolás (certificat de agreare)
d) – saját felelősségre tett nyilatkozat, hogy a gépkocsi teljesíti a 265/2007-es törvénnyel utólag módosított
és kiegészített 38/2003-as törvény 14.2 cikkelye 6. bekezdésében előírt megkülönböztetési feltételeket
e) – saját felelősségre tett nyilatkozat arról, hogy miként biztosítja a diszpécserszolgálatot és milyen engedélyezett diszpécserszolgálathoz tartozik az engedélyezett szállító
f) – a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Hivatal által kibocsátott bizonylat, amivel a kérvényező igazolja,
hogy napirenden van az adók és illetékek törlesztésével
g) – a szászrégeni helyi adó- és illetékosztály által kibocsátott bizonylat, amivel a kérvényező igazolja,
hogy minden fizetési kötelezettségét törlesztette.
Az iratokat naponta 9-14 óra között lehet benyújtani a 37-es számú helyi közigazgatási irodában.
Benyújtási határidő: 2018. november 23., ezután nem fogadják el az igényléseket, illetve a dossziékat.
Rangsorolási kritériumok:
Ssz. Rangsorolási kritériumok
Összesített pontszám
Maximális pontszám
250
1.
A helyi adók időbeni befizetése a helyi költségvetésbe (az utóbbi 2 évben)
20 p.
2.
Az engedélyezett taxistevékenységet folytató szállító régisége
2 p. x évek
(max. 10 év)
3.
Tulajdonviszony
– saját tulajdon
20 p.
– lízing
10 p.
4.
A gépkocsi életkora:
– kevesebb mint 1 év
70 p
– 1-2 év
40 p.
– 2-3 év
30 p.
– 3-4 év
20 p.
– 4-5 év
10 p.
5.
A gépkocsik besorolása az Euro környezetszennyezési kategóriákba:
– Euro 5
30 p.
– Euro 4
20 p.
– Euro 3
10 p.
6.
Komfort és biztonsági fok:
– légzsák az elöl ülő utas számára
20 p.
– légzsák a hátul ülő utas számára
20 p
– ABS
20 p.
– légkondicionálás – automatikus
10 p.
– kézzel állítható
5 p.
7.
Kiegészítő felszereltség:
– GPS-felszerelés
10 p.
– bankkártyás kifizetési eszköz
10 p.
Márk Endre Dezső alpolgármester

Rădoi Mirela Minodora jegyző
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

SZAKKÉPESÍTŐ TANFOLYAMOK Marosvásárhelyen: VILLANYSZERELŐ, TECHNIKUS, MESTER, ANRE-kurzus, IRATTÁROS, ADATVÉDELMI FELELŐS, kérésre más tanfolyamok. Tel. 0731150-389. (62715)

A MELINDA-IMPEX STEEL RT. marosvásárhelyi munkapontjára munkaerőt keres az alábbi munkakör
betöltésére: RAKODÓMUNKÁS. Előnyt jelent az e munkakörben szerzett tapasztalat, fizikai munkabírás,
megbízhatóság. Amit ajánlunk: versenyképes bérezés, országos és nemzetközi szinten elismert, dinamikusan
fejlődő vállalatnál dolgozni, fejlődni. A jelentkezés módja: az érdekeltek (fényképes) önéletrajzzal és szándéknyilatkozattal jelentkezhetnek munkapontunk székhelyén: Marosvásárhely, Dózsa György út. 77. szám
(hétfőtől péntekig 8-17 óra között) vagy elküldhetik a steelms@melinda.ro e-mail-címre vagy a 0265/253513-as faxszámra. Jelentkezési határidő: 2018. október 5. (62739-I)
FELVESZÜNK HÖLGYEKET CUKORDÍSZEK KÉSZÍTÉSÉRE a jeddi műhelyünkbe. Tel. 0745-520408. (20541-I)

ISCIR-AUTORIZÁLT CÉG alkalmaz TECHNIKUST líceumi végzettséggel és B kategóriás hajtási jogosítvánnyal. Tel. 0745-251-539 vagy a cég székhelyén: Arató (Secerei) u. 23. szám. (20550)

A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SZELETELŐT, CSOMAGOLÓT
alkalmaz. Munkaprogram: 6x8 óra. Stabil munkahely, versenyképes fizetés, bónuszok, megbecsülés. Jártasság a területen előnyt jelent. Bővebb felvilágosításért hívja a 0744-403-114-es telefonszámot. (62744-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. (62732-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. (62732-I)

KERESKEDELEMBEN JÁRTAS ELADÓNŐT keresünk ÉLELMISZERÜZLETBE. Érdeklődni lehet
az alábbi telefonszámon: 0744-528-171, 0744-386-250. (20555-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI APICOLA KFT. MÉHÉSZTANFOLYAMOT szervez a
méhészmesterség gyakorlására.
A tanfolyamot elvégzők a munkaügyi és a tanügyminisztérium által elismert
diplomát kapnak.
Iratkozni az APICOLA KFT. 1918. December 1. út 35. szám alatti székhelyén lehet
2018. október 31-ig, az alábbi iratokkal:
• személyazonossági igazolvány másolata
• végzettséget igazoló diploma vagy legalább nyolc osztály elvégzését igazoló
bizonyítvány másolata
• orvosi igazolás
Részvételi díj 400 lej, diákoknak, egyetemistáknak 300 lej. (sz.)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓ 2 szobás, II. emeleti tömbházlakás a Tudorban, a Fortuna közelében. Irányár 58.000 euró. Tel.
0754-816-158. (1982-I)
ELADÓ garzon a Kárpátok sétányon,
harmadik emeleten. Tel. 0770-128307. (-I)
KIADÓ szoba lány részére. Tel. 0754751-829. (10624-I)
BÚZAKORPA eladó
a koronkai
malomnál. Tel. 0722-396-107. (10383)
TŰZIFA eladó. Tel. 0747-875-930,
0742-318-981. (10505)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0751-989594. (10377)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0748-977768. (10557-I)
TŰZIFA
(10530)

eladó.

Tel.

0758-548-501.

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Vargyas Krisztina
névre
szóló
autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (10616)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9701)
VÁLLALOK bármilyen hegesztési
munkát, tetőfedést, cserepezést, Lindab-lemez-felszerelést, külső-belső
munkát. Tel. 0736-538-198. (10274-I)
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Elérkezett a legszomorúbb nap,
ami életem végéig fájó emlék
marad. Ha egy könnycsepp gördül
végig az arcomon, az azért van,
mert hiányzol nagyon. Nem vársz
már csillogó szemekkel, nem
örülsz már szerető szíveddel. Te,
aki annyi szeretetet adtál, te, aki
mindig mellettem álltál, itt hagytál
mindent, amiért küzdöttél, itt
hagytál engem, akit szerettél. Egy
váratlan perc alatt életed véget ért,
búcsúszó nélkül örökre elmentél.
Nehéz az életet élni nélküled,
felejteni téged soha nem lehet.
Könnyhullatva,
fájó
szívvel
emlékezem szeptember 29-én a maroskeresztúri NAGY JÓZSEFRE
halálának 3. évfordulóján.
Emlékét őrzi bánatos felesége, Matild.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (10601-I)
ÁCSMUNKÁT vállalunk, cserépjavítást, Lindab lemezzel tetőfedést, csatornapucolást. Tel. 0720-817-490.
(10232-I)
BÁRMILYEN munkát vállalunk: cserépforgatást, régi tető javítását, csatornajavítást.
Nyugdíjasoknak
kedvezmény. Tel. 0748-901-446.
(10231-I)
NYUGDÍJASOKNAK 16%-os kedvezménnyel vállalok tetőjavítást, csatornakészítést,
lefolyókészítést,
festést, vakolást. Tel. 0726-638-909,
János. (10548)
VÁLLALUNK: tetőkészítést Lindab
lemezből, ácsmunkát, teraszkészítést, tetőjavítást, csatornajavítást,
csatornatakarítást, cserépforgatást.
Tel. 0747-871-270. (10485-I)
TETŐBÁDOGOS vállal tetőkészítést
Lindab lemezből, cserépből, lécekkel,
fóliával. Teraszt készítek fából és vasból.
Bármilyen más munkát vállalok. Tel.
0748-669-239, Misi. (10524)
VÁLLALUNK háztetőkészítést cserépből vagy lemezből, készítünk fából
teraszt és bármilyen kicsi javítást.
15% kedvezmény nyugdíjasoknak.
Tel. 0758-639-258. (10523-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó
szívvel
emlékezünk
életünk legszomorúbb napjára,
szeptember
27-ére
BARTHA SANYIKA halálának
11. évfordulóján. Emlékét
örökké megőrizzük. Bánatos
szülei, testvérei: Zsolt és
Tibor, valamint családjuk.
(10587)

Tudjuk, hogy nem jöhet,
mégis egyre várjuk,
Enyhíti
hiányát,
ha
álmainkban látjuk.
Az ész megérti, de a szív soha,
Hogy egyszer majd mi is
elmegyünk, ahol ő van, oda.
Az élet múlik, de akit
szeretünk,
Arra életünk végéig könnyes
szemmel emlékezünk.
Fájó
szívvel
emlékezünk
KELEMEN SÁNDORRA halálának 3. évfordulóján. Emlékét
őrzi lánya, felesége és
szerettei. (10603)

Fájó szívvel emlékezünk a
drága jó testvérre, sógorra,
ZUDOR LŐRINCZRE (Sanyika)
halálának első évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Testvérei
és azok családja. (10625)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, testvér, nagynéni,

özv. DÓCZI VIKTORNÉ

szül. MÁDAY E. ILDIKÓ
a klinikai igazgatóság
volt könyvelője

2018. szeptember 24-én, életének

83. évében hirtelen elhunyt. Te-

metése szeptember 29-én, szom-

baton
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órakor

lesz

a

református temetőben, református szertartás szerint.

A gyászoló család. (10539-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a pókakeresztúri születésű
DEMÉNY ERZSIKÉT
szül. Gábor Erzsike
súlyos, de rövid szenvedés után
életének 65. évében az Úr örök
nyugalomra magához szólította.
Soha el nem múló fájdalommal
búcsúzik férje, Laci, szeretett
lánya, Kinga és veje a messzi
Amerikából. Drága halottunktól
utoljára veszünk búcsút pénteken, szeptember 28-án 13 órakor
a régi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (-I)

Megtört szívvel búcsúzik szeretett kománéja, Szabó Erzsébet és
családja a Májai családdal együtt
DEMÉNY ERZSIKÉTŐL.
Nyugodj békében, drága Erzsikénk! (-I)

Szomorú szívvel búcsúzik keresztanyjától,
DEMÉNY ERZSIKÉTŐL
szeretett keresztfia, Attila. Nyugodjál békében, drága keresztanyám! (-I)

12 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________REKLÁM _________________________________________ 2018. szeptember 27., csütörtök

Október 1.
az idősek világnapja

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala az idős személyek egyesületeivel közösen meghív minden érdeklődőt
az Október 1. az idősek világnapja elnevezésű eseményre.
Iratkozni, a helyek függvényében, hétfőtől péntekig 9–13
óra között lehet:
• a Nyugdíjasok Egyesülete Maros megyei székhelyén,
a Bolyai utca 36. szám alatt;
• a Nyugdíjasok Önsegélyző Egyesületénél, Bolyai utca
36. szám;
• a Nyugdíjasok Ligájánál, a Cuza Vodă utca 22. szám
alatt.
A feliratkozásnál a személyazonosságit és a nyugdíjszelvényt (eredeti és másolat) szükséges felmutatni, részvételi díj 15 lej. Az esemény napján 15 órától a város
nagyobb negyedeiből buszok viszik a helyszínre, majd 22
órakor vissza is szállítják a résztvevőket.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
minden érdeklődőt szeretettel vár!

